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Atidaryta 76-ojo kongreso sesija; 
šiandien skaitomas prez. pranešimas

Naujam kongrese yra 330 
demokratų, 192 republikonai

Frankistai so lėktuvais toliau skaldo 
raudonoji! linijas Unijoje

7,000 raudonųjų nukauta, 
16,000 nelaisvėn paimta

WASHINQTON, saus. 3.— 
Šiandien atidaryta 76-ojo 
kongreso pirmoji sesija. A- 
biejuose kongreso rūmuose 
respublikonai sudaro gausin
gesnę mažumų. Tas yra dide
lis neparankumas šalies admi
nistracijai.

Dalis demokratų atstovų 
pripažįsta, kad ši sesija imsis 
keisti kai kuriuos pirmiau iš
leistus naujosios santvarkos 
įstatymus. Rasi, pats prezi
dentas tai pasiūlys savo pra
nešimu.

Vokietijos diktatas Hitleris sako 
šie metai bos didelio ivykiu metai

BERLYNAS, saus. 3. — 
Vokietijos diktatorius Hitle
ris pareiškia: . •

“Pereiti metai buvo svar
bių sprendimų metai. Šiemet 
gi bus didžiųjų įvykių me
tai”.

Žinovai aiškina, kad Hitle
ris žino, kų kalb#- Jis pasi

yuvu.uuu Jį be pastoges, mantos 
siundai patvinęs Geltnnajai upei

ŠANCHAJUS, saus. 3. — 
Badaujančių kinų šelpimo tar 
^tautinis komitetas praneša, 
cad dėl naujo Geltonosios u- 
aės patvinimo apie 3,000,000 
cinų ūkininkų netekę pastogės 
r mantos ir dar kitiems 9,- 
XX),000 yra pavojaus. Nelai

BERLYNE TEISIAMI 
HITLERIO PRIEŠAI

BERLYNAS, saus. 3. — 
Vadinamam nacių liaudies tei 
sme čia šiandien imta nagri- 

vnėti įdomi byla. Patraukta 
tieson daugiau kaip vienas 
šimtas asmenų. Jų priešakyje 
yra Ernst Niekisch , buvusis 
dešinysis leidėjas. Kaltinamas 
sudarymu sąmokslo išnovyti 
visus Hitlerio valdininkus ir 
nusikratyti pačiu diktatorium. 
Pereitų pavasarį sąmokslas 
susektas ir suimta viso 171 
asmuo.

Spėjama, kad Niekischui ir 
keliolikai kitų teks mirties 
bausmė. Kiti bus nuteisti ka
lėti.

IMS VEIKTI PRIEŠ 

PERKINS

AVASHlNGtTON, saus. 3. — 
Kongreso atstovas J. P. Tho
mas, resp. iš N. J., pareiškia, 
kad artimiausiomis dienomis 
atstovų rūmuose bus iškeltas 
kaltinimas prieš darbo sekre
torę Perloną tikslu jų patrau
kti tieson ir pašalinti.

AVASTTINGTON, saus. 3. —
Naujo kongreso abiejuose rū
muose yra 330 demokratų at
stovi) ir 192 respublikonai. Be 
to yra keli kitų partijų atsto
vai.

Buvusiam kongrese buvo
44)5 demokratai ir 103 respub 
likonai.

AVASIIINGTON, saus. 3. —
Rytoj 1:00 dienų prezidentas 
ffcooseveltas skaitys praneši
mų kongresui. Bus transliuo
jama per radijų.

rengęs toliau plėsti Vokieti
jos sienas apsimesdamas ga
linguoju.

Pereitais metais su gudriu 
apsimetimu jis daug kų lai
mėjo Vokietijai. Tačiau toles- 
niai gali suklupti ir .Vokieti
jai nelaimę, surengti.

mingiesiems gresia badas ir 
ligos.

Vietomis paupiu užtvankos 
išlaužtos ir vanduo baubia į 
žemumas perkasų tinklai11 ir 
ežerais.

Pasikartoja pereitų metų 
šiurpios nelaimės.

CHICAGOJ PRADĖTA
POLITINĖ KAMPANIJA
Vakar Chicagoj pradėta po 

litinė kampanija prieš “pri
mary” rinkimus, kurie įvyks 
vasario 28 d. Tų dienų bus 
skiriami kandidatai į miesto 
majorus ir bus renkami alder 
monai.

Vasario 28 d. abiejų parti
jų — demokratų ir respubli
konų, piliečiai skirs tik kan
didatus. Laimėjusiųjų rinki
mai įvyks balandžio mėnesį.

Demokratų kandidatais į 
majorus yra dabartinis majo
ras Kelly ir apskrities proku
roras Courtney. Respubliko
nų — D. H. Green ir W. H. 
Thompson.

išgrįstos kelios 
gatves

UTENA. — šių vasarų Ute 
noje vyko gatvių tvarkymo ir 
grindimo darbai. Išgrįstos ir 
sutvarkytos Dariaus-Girėno 
g-vė, dalis Sodo gatvės ir Bi
rutės g-vė. Basanavičiaus g- 
vėje padarytas didesnis re
montas.

Netoli Clinton, Ind., Crown Si 11 kasykloje No. 6 įvyko sprogimas. 
2O-iai mainerių užgriautas išėjima^, kuriame iškilo dar ir gaisras. Iš 
užgriautųjų vienas žuvo ir 19 išvaduota. Tarp šių yra keletas sužeis
tųjų. Čia vaizduojama, kaip iš kaazklos išvedamas nukentėjęs mainie- 
rys John Vearo. j (Acme telephoto).

DU JAUNI VYRAI ŽUVO 
SU LĖKTUVU

GARDNER, III., saus. 3.— 
Netoli čia du jauni vyrai skri- 
zdami su senu antra raukiu lė
ktuvu nukrito ir žuvo.

Vienas žuvusiųjų yra šio 
miestelio majoro sūnus A. E. 
Wright, 19 m., kitas — gazo
lino stoties tarnautojas Er. 
McKnight, 20 m. amž.

Majoro sūnus keletu mėne
sių mokėsi aviacijos mokyklo
je ir įgijo vairininko diplo
mų. Jis planavo būti transpor 
tiniu lakūnu. Už 400 dolerių 
nusipirko antrarankį lėktuvų 
ir darė bandymus.

Vakar jis su savimi pasiė
mė savo draugų ir įvyko šiur
pi nelaimė.

NACIŲ MERGINOMS
PRIVALOMAS DARBAS

BERLYNAS, saus. 3. — 
Nacių vyriausybė išleido de
kretų, kad visos dirbančios 
merginos iki 25 m. amžiaus 
kas metai bus mobilizuojamos 
ir siunčiamos vieneriems me
tams žemės ūkio darbams 
dirbti.

Pereitais metais išleistas 
tos rūšies dekretas. Bet buvo 
išimtos stenografės, slaugės, 
tarnaitės ir kai kurios kitos. 
Pasirodė, kad žymus skaičius 
merginų susimetė būti tarnai
tėmis ir slaugėmis ir pradėjo 
plūsti į didesnius miestus.

Naujuoju dekretu išimtis 
panaikinta.

22 ŽUVO JUODOSIOS 
JŪROS AUDROJE

ISTANBULAS, Turkija, 
saus. 3. — Nepaprasta audra 
su šalčiu ir sniegu siautė Juo
dojoj jūroj. Turkijos pakran
tėse žuvo 22 asmenys. Buvo 
nutraukti susisiekimai pakraš 
čiais.

MIRĖ DARBININKŲ 

VADAS

Mirė William Quinlan, 77 
m. amž., Chicagos gatvekarių 
darbininkų unijos preziden
tas. ‘

Prancūzijos premjeras Daladieras 
aplanke Korsika, nuvyko i Tunisija

BAŠTIA, Korsikos sala, 
saus. 3. — Prancūzijos prem
jeras Daladieras, karo laivy
no lydimas, aplankė Korsikos 
salų. Gyventojai nepaprastai 
entuziastikai jį pasitiko. Su
keltos riaušingos demonstraci 
jos prieš IHdųįr ir , premjerų 
Mussolinį.

Į korsikiečių karštus sveiki
nimus Daladieras atsakė, kad 
Prancūzija nė vienos pėdos 
savo valdomų teritorijų nepa 
duois Italijai ir turės pakanka 
mai jėgų ginti savo valdomas

BRITŲ ATSTOVAS RO
MAI APLEIDŽIA

TARNYBĄ

LONDONAS, saus. 3. — 
Anglijos ambasadorius Ro
mai lordas Perth, sulaukia 63 
m. amž. ir apleidžia diploma
tinę tarnybų balandžio mėne
sį. Į jo vietų paskirtas Sir 
Percy, ambasadorius Turki
jai.

VALSTYBĖS TURI TEISĘ
ĮVESTI PROHIBICIJĄ SA

VO RIBOSE

WASHINGTON, saus. 3. —
Vyriausias teismas nuspren
dė, kad kiekviena paskira val
stybė turi teisę uždrausti svai 
giųjų gėrimų pardavimų savo 
ribose ir neleisti iš kitų vals
tybių jų įvežti.

UŽDIRBO 200 LT. LAZ
DAS PARDAVINĖDAMAS

ALYTUS. — Kiekvienų va
sarų Birštono kurorto vasaro
tojai aprūpinami gana origi
naliomis ir savotiškai išmar
gintomis lazdomis. Retas ku
ris vasarotojas liefka nenusi- 
pirkęs apylinkės vaikų gamy
bos lazdos. Pardavinėjamos 
nebrangiai nuo 0,50—1 lt. Ir 
štai vienas IV skyriaus moki
nys J. Marcinkevičius iš Šir
vintų kaimo vasarų lazdas par 
davinėdamas Birštone uždir
bo 200 lt

sritis. 1 '
Įkarščio laiku korsikiečiai 

pradėjo šūkauti grasinimais 
Mussoliniui.

Premjeras Daladieras iš 
Korsikos karo laivų lydimas 
išvyko į Tunisijų. Tenai ir gi 
kurktai pasitiktas ir sveikin
tas.

Vienur ir kitur Daladieras 
ragino gyventojus imtis kas
dieninių savo darbų ir nepai

syti Italijos grasinimų. Sakė, 
Prancūzija užtikrina saugu
mų.

ILLINOISO LEGISLATŪRA 
ATIDAROMA

SPRINGFTELD, III., saus. 
3. — Valstybės legislatūra ry 
toj susirenka sesijon.

Gubernatorius Horneris 
Floridoj atostogauja ir serga 
ir nežinia kuomet jis galės su 
grįžti. Gubernatorius yra ne
paprastai darbingas ir tas pa 
kirto jam sveikatų.

Gubernatoriaus pavaduoto
jas J. Stelle tinkamai tvarko
si. Demokratų partijos pro
grama legislatūroje bus ap
drausta.

SUDEGĖ DOMINIKONŲ 

NAUJOKYNAS

QUEBEC, Kanada, saus. 
3. — Gaisras skaudžiai ištiko 
kunigų dominikonų naujoky
nų. Labiausia nukentėjo viršų 
tiniai du aukštai. Trys ordi
no nariai sužeista.

LENKAI IŠTRĖMĖ 100 

ČEKŲ DAUGIAU

VARŠUVA, saus. 3. — 100 
čekų daugiau lenkai ištrėmė iš 
Silezijos dėl kilusių susikirti
mų naujam pasienyje. Seniau 
300 čekų buvo ištremta.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

ITENDAYE, saus. 3. — 
Erankistų korpusai sukoncen
truoti būtinai sudaužyti visas 
raudonųjų gininiosi linijas ir 
išblaškyti jų brigadas, anot 
žinių iš Katalonijos karo fron 
to.

Frankistai šiam tikslui pa
naudoja apie 600 lėktuvų, ku
rie be paliovos svaido orines 
bombas į priešo pozicijas.

Frankistų vyriausioji vado

RUOŠIASI VANDENTIE
KIO DARBAMS

MARIJAMPOLĖ. — Mari
jampolėje jau dveji metai 
kaip žymesnėse gatvėse prave
dama kanalizacija, šiems dar 
bams sav-bė išleidžia dideles 
sumas pinigų. Darbai dar už
truks 3—4 metus. Nežiūrint 
to, savivaldybė ruošiasi pra
dėti naujų ir svarbų darbų, 
būtent, vandentiekio praveda
mų, kuris yra tampriai susi
jęs su kanalizacija.

Ateinančiais metais vanden 
tiekio pravedimo paruošia
miems darbams atlikti numa- 
jtyta išleisti keletu tūkstančių 
litų.

APLEISTAS SENAS 
KRYŽIUS

TAURAGNAI. — Taurag
nų miestelio didžiojoje aikštė
je, tuojau prie šventoriaus, 
stovi apkerpėjęs labai senas 
kryžius. Senasis kryžius yra 
gana savotiškos, nors ir pap
rastos, išvaizdos ir turi daug 
liaudies meno žymių. Jis dir
btas senųjų Tauragnų apylin
kės dievdirbių.

Parapijos vadovybė ar vie
tos savivaldybė turėtų pasirū 
pinti senąjį kryžių aptverti, 
kad liaudies meno seniena ne
būtų gyvulių verčiama.

PAVASARI PRADĖS 
SKRAJOTI

LONDONAS, saus. 3. — 
Orinis paštas tarp Anglijos ir 
Kanados kartų savaitėje bus 
pradėtas vežioti pavasarį, Im 
perial Ainvays pranešė.

ITALIJOS KONSULAS 
APLEIDO DŽIBOUTI

PARYŽIUS, saus. 3. — Ži
niomis iš Džibouti, prancūzų 
Somialijos, italų generalis kon 
sulas apleido tų miestų. Jis 
atšauktas Italijon.

Chicagoj teisiamas smurti
ninkas Bugs Moran su dviem 
sėbrais dėl suktybių.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De- 

besuota ir šalčiau.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 

4:32.

vybe praneša, kad paskutinių 
dienų puolimu Katalonijoj 
raudoniesiems padaryti dide
li nuostoliai.

Apskaičiuota, kad daugiau 
kaip 7,(XX) raudonųjų nukau
ta, apie 20,000 sužeista ir 16,- 
(XX) paimta nelaisvėn.

Be to, raudonieji prarado 
daug ginklų ir įvairios karo 
medžiagos.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
I Kauną atvyko Vilniaus 

lietuvių Varpo choras

KAUNAS. — Gruodžio 26 d. 
į Kauną, atvyko Vilniaus lie
tuvių Varpo choras, diriguo
jamas p. Siniaus. Choras nuo 
širdžiai sutiktas. Koncertuos 
Kaime ir provincijos miestuo 
se.
Steigs naują mokslo drau

giją Vilniuje

VILNIUS, gr. 30. Organi
zuotoji Vilniaus lietuvių vi
suomenė posėdyje nutarė stei 
gti naujų Mokslo Draugijų.
Lenkai statys kelias lietu

viškas dramas

VILNIUS, gr. 30. — Vil
niaus lenkų teatras rengiasi 
statyti kelias lietuviškas dra
mas.
Lenkai areštavo mokytoją 

Čibirą

VILNIUS. — Gruodžio 26 d. 
lenkai areštavo mokytoją Či
birų.

MIRĖ ŽYMUS LENKŲ 
DIPLOMATAS

VARŠUVA, saus. 3. — Mi
rė lenkų nacionalistų demokra 
tų (endekų) vadas ir žynius 
diplomatas Romanas Dmovs- 
kis, 75 mt amž.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
SMIRNOJE

SMIRNA, saus. 3. — Že
mės drebėjimas ištiko šį uos
tų ir apylinkes. Čia padaryta 
nuostolių.

PASTATYTA MAŽEIKIŲ 
APSKR. LIGONINĖ

MAŽEIKIAI. — Gruodžio 
mėn. 10 d. priimti pašventin
ti ir perduoti naudojimui nau 
jieji apskrities ligoninės rū
mai, kuriuos pastatė Mažeikių 
apskrities savivaldybė. Ligo
ninės patalpos erdvios dvie
juose ankštuose ir gana mo
derniai įrengtos. Jos darbus 
plečiamos, nes šiuo metu sta
tomas dar priestatas.

MANILA. — Per siautusį 
Filipinų salose taifūnų perei
to gruodžio mėnesį viso žuvo 
148 žmonės.
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| Pietų Amerikos Lietuviai J
Mums pranešama, kad kun. A. Tamuliūnas 

— Samata gruod. 29 d. iškeliavo į Pietų A- 

menkų. Jisai apsigyvens ivionteviaeo, Urug

vajaus mieste ir darbuosis lietuvių tarpe. 

Berods tų pačių dienų išvyko į Panamų res

publikų kun. J. Janilionis, kuris Pietų Ame

rikoj darbavosi apie dešimtį metų. ras s. a- 
menKos lietuvius jis buvo atvykęs , Kad uz 

mėgstu su jais santykius ir paKviesti Tėvus 

Marijonus važiuoti į Argentiną ir rūpintis 

dvasiniais lietuvių reikalais. Ši jo misija ge

rai pavyko: vasario IX a. Keiia-uja į riet-ų 

Ameriką kun. A. Andriušis ir kun. Kaz. 

Vengras,

Pietų AmeriKoj gyvena apie 75,000 lietu
vių. Ligšidi jų tarpe darbavosi vos du ar 
trys kunigai, Kūne tiK daie-ei savo tautie
čių tepajėgdavo patarnauti. WUo šių metų 
jų padėtis šiuo atžvilgiu žymiai pagerės, 
nes susilauks trijų ar keturių naujų Kunigų.

Mūsų didžiosios organizacijos — Lietuvių 

R. K. Susivienijimo Amerikoj vajus užsibai

gė gruodžio 15 d. Jsmagu pažymėti, kad ir 

keturios Chicagos kuopos yra tarpe tų, ku

rios gaus vajaus dovanų. Chicagai tenka 

pirmoji dovana, taip pat penktoji, aštunto

ji ir dvyliktoji. Tai labai geras reiškinys, 

kufrs parodo, kad Chicagos visuomenė vis 

labiau pradeda domėtis apsidraudimu savoj 

— lietuviškoj, katalikiškoj organizacijoj.

• * s
Vokietijos naciai baigia smaugti visus lai

kraščius, kurie yra ne jų leidžiami. Prieš 

keletu dienų sustojo ėjęs vienas senas ir 

įtakingas dienraštis Berlyne, taip pat ir 

garsusis katalikų laikraštis "Gerinama ’ iš

leido paskutinį numerį ir paskelbė, kad dau

giau nebepasirodys.
• % •

'Spėjama, kad naujieji metai šio krašto 

politikoje bus triukšmingi. Jie prasideda sų 

vakar atsidariusio Vašingtone kongreso 76- 

ta sesija, kurioj bus daug karštų ginčų svar

biais valstybės gyvenimo klausimais, tarp 

jų — apsiginklavimo, Roosevelto ekonominė 

ir socialinė .politika,

šiais metais paaiškės, ar prez. Roosevel

tas kandidatuos trečiam terminui, ar ne, 

šis klausimas politikams labai rūpi. J*ia ir 

kongrese gali sukelti didelių ginčų.

[Į APŽVALGA |Į

Europos Politikos Evoliucija
“XX Amž.” bendradarbis p. Ramojus apie 

paskutiniuosius įvykius Europos politikos 
gyvenime taip rašo:

“Vokietija ketina per Čekoslovakijų to
liau varyti savo Žygį į Vid. Europų, Balka
nus ir Art. Rytus. Karpatų Ukraina jai pasi
tarnaus tiltu į Sovietų (ir lenkų) Ukrainų 
nei Kumunijų. Iš Prancūzijos reichas tam 
žygiui nori gauti laisvas rankas, ryždama
si g už tai palikti ramybėje jos “natūralių 
įtakos sferų” Vak. Europoje ir kolonijose. 
,Žiūr. “Voelk. Beoh.” citatų!). Nepatiks tas 
žygis ir italams, bet juos reichas patylomis 
siundys ant Prancūzijos, siūlydamas kompen
suoti# Tunisu ir Korsika, pats atsisakydamas 
— Romos naudai — nuo Viduržemio jūres. 
Tokiu būdu bus nušautas ir antras zuikis — 
italai laikys prirakintus prancūzus, jeigu šie 
panorėtų įsikišti. Gi Sovietus ir lenkus pa- 
raližuos ukrainiečių sųjūdis.

Italai labai linkėtų Lenkijai ir Vengrijai, 
sudaryti bendrų sienų, kad nebeliktų Kar-1 
patų Ukrainos — to koridoriaus reicho eks-' 
pansijai prie itališkojo Adrijos pajūrio. Bet 
Berlyno pagalba Romai dar labai reikalinga 
nelemtajame Ispanijos biznyje, ir dėl to ji 
tuo tarpu ryžtasi nekišti nagų į Vid. Euro
pų. Išgirdę, kad Ribbentropas Paryžiuje ža
dėjęs Ispanijos klausimu apsčiai nusileisti 
prancūzų tezei, italai panūdo įtikinti vokie
čius, kad Prancūzija silpna iš vidaus, per
sisunkusi komunizmu, iš viso dėmesio ne
verta, ir kaip tik prancūzų gen. streiko dienų 
pradėjo (vokiečių išmanymu — per anksti) 
didžiųjų antiprancūziškų kampanijų. O ka
dangi Romai skauda širdį, kad per šio ru
dens dalybas ji nieko akyvaizdosnio nėra 
laimėjusi, tai ta proga iš prancūzų parei
kalauta Tuniso ir Korsikos. — Bet kaip ten 
bebūtų, o lenkų ir vengrų pastangas prieš 
reicho ekspansijų ji mielai parems pirmai 
patogiai progai pasitaikius.

Lenkai, prieš penketų metij išmintingai su
sitarę su Trečiuoju reichu, nenutraukė nė sų
jungos su Prancūzija. Tiesa, Paryžiui jie per
daug nesilankstė, nes po to, kai Pilsudskis 
iš Paryžiaus (ir Londono) negavo “manda
to” žygiuoti prieš beatkuntantį Berlynu, len
kų diplomatija įsitikino, kad lemiamu mo
mentu Paryžiaus pagalbos nėra ko visu 100 
procentų tikėtis. Tačiau šiuo metu, kada rei
chas pradeda darytis Lenkijai kaskart pavo
jingesnis, .sųjunga su Prancūzija Varšuvai 
visiškai pravers, juo labiau, kad ji, Pran
cūzija, pradeda eiti stiprėjimo keliu. — Ne- 
prošalį turėti šalia savęs ir SSSR, kurių ly
giai taip pat erzina nepriklausomos didžio
sios Ukrainos sukūrimo mintis; iš čia Var
šuvos - Maskvos susitarimas. Pagaliau, rei
kale galima tikėtis pagalbos ir iš Italijos.

Anglijai ir Prancūzijai pirmoje eilėje rūpi 
savi — namų ir kolonijų reikalai. Iki reika
lingiausio minimumo sumažinusios savo do- 
mėjhnųsi Rytų ir Vid. Europa, jos tačiau 
kiek galėdamos palaikys tas tenai veikiam!

Į čias jėgas, kurios, kovodamos dėl savo in- i teresų, o gal ir likimo, kartu gins ir Pary
žiaus bei Londono interesus.”

Kas Darytina
Dr. J. Pajaujis “Liet. Žiniose” svarsto, 

kų turime darytį ryšium ,su pasikeitusia si
tuacija Klaipėdoj:\ , į

Gal mums ir nereikalingas toks griežtas 
persiorientavimas, kaip Čekoslovakijai, nes 
mūsų politika niekad ir nebuvo įpinta į prieš- 
vokiškų bloų, bet vis dėlto aišku, kad tik
tai kaina glaudesnio politinio ir ekonominio 
susiartinimo su Vokietija mes galime turėti 
pakenčiamus santykius Klaipėdos krašte, 
bent tiek pakenčiamus, kad įtempimas neves
tų prie įvykusių faktų sudarymo ir tų ir- 
racionalinių išdavų, kurios nė vienos pusės 
nebuvo pageidautos.

“L. Ž.” red. dėl to prideda savo pastabų:
Yra ir kitokių nuomonių, ypač kai poli

tinė Europos būsena keičiasi galvatrūkčiais.
Pasisakoma ir prieš šališkumų skirstant 

pareigas:
Reikia, be abejojimo žiūrėti žmogaus tin

kamumo darbui, jo kvalifikacijų, stažo, rei
kiamo kalbos mokėjimo ir t.t., bet “patrio- 
tinimui” dalinant valstybinį ragaišį turi bū- 

t ti padarytas galas, nes toji politika privedė 
prie visiško fiasko vidaus santykiuose Klai- 

Į pėdos krašte ir būtų vis tiek privedusi, ne-
1 paisant tarptautinės padėties plėtros.

Kas Kaltas
“Ž. Pr.” įdėjo Barcelonos universiteto pro

fesoriaus Angles rašinį apie Ispanijos civili
nį karų. Nupasakojęs komunistų žiaurumus, 
tarp kitko jis sako:

‘‘Kai kurie laikraščiai skelbia šmeižtus, 
kad dėl Ispanijos persekiojimų kaltas ne ko
munizmas, bet ispanų Bažnyčia. Ji ėjusi iš 
vien su turtingaisiais, ji nesirūpinusi varg: 
šais. Tačiau būdamas ispanas ir pats savo 
akimis matęs, galiu štai kų atsakyti: Ispa
nijos vyskupai daugiau kaip šimtas metų 
neturėjo jokios įtakos į krašto vyriausybę. 
Kad Bažnyčia rūpinosi vargšais ir darbinin
kais, rodo vyskupų laiškai ir kunigijos veik
la. Jeigu su darbininkais neteisingai buvo el
giamasi, tai tas ne nuo Bažnyčios pareina, 
bet nuo darbdavių ir vyriausybės. Be to, kas 
pirmieji krito nuo raudonųjų kulkų. Daugu-, 
moję buvo tie, kurie rūpinosi vargšais, ku
rie darbininkų vaikams veltui duodavo mo-

DRAUGAS

s Krašto SeimelioKaip Vyko Klaipėdos K 
Rinkimai

KAUNAS (VDV.) — Klai
pėdos krašto seimelio rinki
mai gruodžio 11 d. praėjo be1 
žymesnių incidentų, nes lietu
viai, nors daug kur patyrė ne
maža skriaudų, kantriai laikė
si drausmės ir nesileido pro
vokuojami. Incidentas buvo 
Karališkių apylinkėje. Ten ne 
žinomi asmenys išmušė kelis 
apylinkės būstinės langus. La
ngai išmušti jau rinkimus pa
baigus. Todėl tas neturėjo jo
kios įtakas rinkimams.

Manoma, kad vidutiniškai 
balsavo apie 05 - 96 nuoš. rin
kikų. Kai kuriose vietose rin
kai dalyvavę visu 100 nuoš. 
Ypač gausiai rinkimuose da
lyvavo Neringos gyventojai.

Pastebėta, *• kad prie rinki
minės agitacijos kai kur pri
sidėjo ir policija. Vienas po
licijos vachmistras automobi
liu atvyko į Nidą. Jo auto
mobilio langai buvo aplipinti 
dr. Neumano paveikslais.

“Tvarkos tarnybas” nariai 
veikė visose apylinkėse. Tos 
tarnybos narių nepastebėta 
tik Doviluose ir dar keliose 
vietose. Vadinamosios “tvar
kos tarnybos” nariai aiškiau
siai stengėsi paveikti rinkikus 
ir ypač reiškėsi tvarkydami 
senius, kurie patys nebuvo 
pajėgus atlikti rinkimų pa
reigos. “Tvarkos tarnyba” ir 
neprašoma seniams padėdavo 
ir numanu, kad mažai susi
vokiančius savaip paveikda
vo.

Įvairios apylinkės gruodžio 
11 d. jali'^ŽįBtlS vūrr į Klai
pėdą pradėjo suvežti rinkimų 
medžiagų. Prieš rinkimų lai
ko pabaigų rinkinių medžiagų 
atvežė tos apylinkės, kurios 
jau buvo balsavusios visais 
100 nuoš.

Iš krašto nusiskundžiama, 
kad kai kuriose vietose lietu
viai negalėjo lydėti rinkimų 
medžiagos transportus į Klai
pėdų, nors to reikalauja rin
kimų įstatymas. Tačiau tokių 
nusiskundimų žinoma nedaug,

Klaipėdoje, pasibaigus rin
kimams, gatvėmis pradėjo žy
giuoti vadinamosios “tvarkos 
tarnybos” nariai. Jie žyigia- 
vo dainuodami įvairias dai
nas. Jų eitynės daugiausia 
buvo demontstracinio pobū
džio.

Prezidento Smetonos alėjos 
pradžioje buvo pastatytas au- 
tovežimas su garsiakalbiu. Čia 
transliuojami pranešimai apie 
rinkimų eigų (vokiškai). Kai 
kada iš to vežimo duodama 
plokštelių muzika.

Nors policijos buvo uždrau
sta pardavinėti svaiginamuo
sius gėralus, tačiau kai ku
riose krašto rinkimų apylin
kėse matėsi nemaža girtų,

Klaipėdos mieste tvarkas

tarnybos (ordnungzdiensto) 
nariai automobiliais ir veži
mais važinėjo po miestų, lan
kėsi įvairiuose butuose ir ra
gino gyventojus vykti į rin
kimus. Norinčius tvarkos ta
rnyba net nuveždavo į rinki
mų apylinkes. Taip pat ir kra 
šte labai plačiai praktikuotas 
toks patarnavimas. Numanu, 
kad tokių patarnavimų metu 
į rinkikus buvo daroma tam 
tikra įtaka.

Užsienio laikraštininkai tų 
pačių dienų vakare pradėjo 
išvažinėti. Užsienio laikrašti
ninkai gruodžio 10 ir 11 d., 
kai kurie net po du kartus, 
telefonu informavo savo reda
kcijas ir žinitj agentūras Be
rlyne, Varšuvoje, Londone, 
Paryžiuje, Romoje ir kitur. 
Amerikos žurnalistai savo lai
kraščius informavo telegra
momis betarpiškai arba per tų 
laikraščių redakcijų atstovy
bes, kurios yra kai kuriose 
Europos sostinėse.

Vienas užsienio laikraštini
nkas Pagėgiuose paklausė 
prie rinkimų apylinkės stalo 
sėdintį uniformuotų tvarkos 
tarnybos narį, kaip apylinkė
je žmonės kalba. Šis tvarkos 
tarnybos narys pasakė, kad 
apylinkės gyventojai kalba 
lietuviškai. Tuo metu Pagė
gių apylinkės būste buvo ir 
daugiau lųikraštinįnkų. Tvar
kos tarnybos narys, taip pasa
kęs, susijaudino ir sumišo. 
Užsienio laikraštininkai Pa
gėgių apskrityje lankėsi pas 
vienų lietuvį ūkininkų ir pas 
jį informavosi apie vietos rei
kalus. Užsienio laikraštinin
kai buvo sustoję ir Priekulė
je. Čia jie teiravosi, kaip bu
vo sumuštas ir sunkiai sužei
stas a. ą. B. Jonušys.

Augustės Viktorijos moky
klos patalpose pradėti skai
tyti rinkimų duomenys. Bai
sų skaitymas užtruks 4-5 die
nas. Apie seimelio rinkimus 
informavo Klaipėdos radiofo
nas.

Užsienio spaudos atstovai 
akylai sekė rinkimų eigų. Jie 
važinėjo po Klaipėdos kraš
tų. Daugelis užsienių laikraš
tininkų pareiškė, jog jie tu
rėjo daug progų įsitikinti, 
kad į rinkimus ir į rinkikus 
daroma administracijos įtaka.

Naktį į gruodžio 11 d. Klai
pėdoje buvo išlipinti lietuvis 
kųjų visuomenę labaį papik
tinę atsišaukimai. Jų turinys 
toks: “Lietuviai voldemarini- 
nkail Mes, Voldemaro šalini
nkai, nerinkime gruodžio 11 
d. dabartinių klastingų lietu
viškų sųrašų. Šitos partijom 
nuvedė Lietuvų ir tautų į pra 
žūtį”. Lietuviškoji visuome 
nė juo labiau nustebinta tuo. 
kad šituos atsišaukimus stro-

kslų ir valgį. Taigi, katastrofos kaltininkė 
yra ne dvasininkija, bet laisvamanybė ir re
ligijos neapykanta.

Bolševikai norėjo iš Ispanijos išrauti krik
ščionybę. Tačiau to siekdami, jie tik sugrio
vė senųjų ispanų kultūrų, menų, ūkį, finan
sus, ramybę ir tautos gerovę.”

Ukrainiečiai Kovoja
“Garsas” ražo, kad Lenkijos pavergti uk

rainiečiai pareikalavo tik kultūrinės auto
nomijos, bet lenkai apie tai nenori neį klau*

Trečiadienis, sausio 4 d., 1939

DĖL “TAIKOS”.
Lietuviai visuomet taikoj nor gyventi,
Taikoje užgimti ir taikiai pasenti
Ar laimė, ar džiaugsmas jie ramūs palieka
Nežiūri į skriaudų nežiūri į nieką.

Kai lenkas parašė tik ultimatumų,
Tai mūsų svajonės pavirto į dūmų,
Nes tuojau dėl taikos kuri jį taip rišo 
Su džiaugsmu lietuvis lenkui rankų kišo.

Kai smarkiai pajūryje vokietis siunta,
Ramusis lietuvis ir to net nejunta
lr vengdamas betvarkės ir vengdamas karo 
Vien garbei Smetonos jis iškilmes daro.

Kai Vilniuj mus brolius kaip galima spaudžia 
Taip taikų pamilęs lietuvis tik snaudžia 
Ir laisvę palikęs priešam mūs tėvynėj 
Jis ieško teisybės aluj ir degtinėj.

Dėl taikos jį visi kaimynai apmauna
To pats nesigėdžia, visiem pasisako
Dėl taikos jį visi kaimynai apmauna
t r teks atiduoti jiems Klaipėdų, Kaunu.

Lietuvis visuomet taikoj nor gyventi
Taikoje užgimti ir taikiai pasenti
lr jeigu dėl taikos kas atausin duotų,
lr paltų ir kelnes jis tam atiduotų. Algirdas Vargas

1
t

p’:ai .-augo vokiečių vadinamo
sios tvarkos tarnybos nariai.

Dėl atsišaukimo į “lietu
vius voldemarininkus”, Algi
rdas Sliesoraitis atsilankė 
Klaipėdos radiofone ir prašė 
paskelbti jo tokį rasini “Aš 
patyriau, kad šiųnaktį buvo 
iškabinti atsišaukimai, raginu 
nebalsuoti ui lietuviškus sų- 
rašus. Šie atsišaukimai pasira
šyti voldemarininkų. Aš, Al
girdas Sliesoraitis, aktyvistų 
vad. voldemarininkų vardu 
griežtai protestuoju prieš mū
sų vardo panaudojimų šiai 
provokacijai, siekiančiai šių 
valandų suardyti Klaipėdos 
krašto lietuvių valių, kuri šia
ndien turi pasireikšti”.

Bendrai, vokiškoji pusė ne
sidrovėjo provokacijomis ir 
bet kuriomis priemonėmis už
sibrėžtam tikslui atsiekti. Sei
melio rinkimai praėjo tokio
mis aplinkybėmis, kad jie ne
gali rodyti tikrųjį gyventojų 
nusistatymų.

Prekybos Laikraštis 
Apie Lietuvos 

Kreditus
The “Comnieree Reports” 

whieh įs issued by the United 
State Department of Coftnmer- 
ce bas an artiele which ap- 
pear.s on page 1139 of the De- 
cember 24, 1938 issue No. 52. 
wbįch įs as follows: “CREDIT 
SITUATION ABROAD” 
Lithuania.

The mercantile credit situ
ation during October was ge- 
nerally favorable. Foreign ex- 
porters to the Klaipėda Ter- 
ritory, however, began to ex- 
erclse caution in grantlng cre-

dits, as a result of the poli- 
j tical siti ation. A flight of 
Capital and a cbange in owner-; 
sliip of many Klaipėda firms, 
which was only checked by 
the existing restrietion on the 
export of money, wa« report- 
ed. Nevertheless, the econo- 

• mio position of the country 
as a whole was oonsidered to 

j be strong. As a result, creidits 
in the import trade were not 
reduced from the customary 
3-nionth sight on staple artic- 
les and 6 to 9-month sight on 
industrial maehinery. The col- 
lection situation was better4 
than in the preeeding month, 
when it wa« rated as normai., 
Money was readily available 
in both Kaunas and tlie Pro- 
vinces, attributed langely to 
inereased purchases on tlie 
part of the rural inhabitants 
stimulated by advanced prices 
on farm produets. A favorable 
influence upon the colleotion 
situation wag also exereised 
by the improved purchasing* 
power of factory workers, es- 
pecially įn the building trade? 
Import licenses for American 
goods and exchange permit.-. 
for the settlement of occourRs 
with American firms were ob- 

I tained without difficufty. Cre- 
' dits were liberal and coli 
tions prompt”.

syti. Bet ko gi kito iš lenkų gali tikėtis, 
Lenkai, kaip žinoma, prisiplėšė lietuvių, gu
dų, ukrainiečių ir kitų tautų žemių ir žiau
riausiom priemonėm stengiasi sulenkinti sve
timus gyventojus. Lenkija turi pavergus per 
8 milijonus ukrainiečių. Savo nutautinimo 
priemonėm ji sukėlė didelę ukrainiečių ne- 
apykantų. Reikia, tik kibirkšties sukurti gai
srų. Vokiečiai dabar rengiasi išnaudoti būk
lę ir sukurti tų gaisrų. Kalbama, kad sekantį 
pavasarį vokiečiai vykdinsių savo suplanuo
tų vajų — išlaisvint ukrainiečius iš lenkų 
ir rusų jungo.

Įvairios Mintys
Kaip kas iišanano, taip save 

gano.
Tūkstantis kelių veda prie 

paklydimo, prie tiesos — tik
tai vienas. .V

Ranka rankų mazgoja, kad 
abidvi būtų baltos.

Kiek pasėsi, tiek i rupiausi.

Pasikelti aukštai garbėje, 
tai nereiškia, kad pasiliksi jo
je amžinai.

•f
Koks žmogus, tokia turi 

būti ir kalba. ,
Laimė ar nelaimė, dažninu

siai nuo tavęs paties pareina.
Vasarų su talkom, žiemų sū' 

maldom.

Meilė stipri, bet taipogi ir 

saldi.

< A\
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LABDARIŲ DIRVA

SKYRIUS XIV
*Praėjimas kitoje pusėje

“Ka.s norėtų pagelbėti šia
me mūsų pasaulyje, kur liūd-

rą darymu ir patarnavimu. 
Nei kunigas, nei levitas su
žeistam žmngui jokios žalos
nedarė. Tai buvo vagys, ku-
rie užgavo jj beveik iki mir- 

ni žingsniai turi kristi, teat- ėjai. Vyrai, kurie praėjo, bū
neša pagalbų laiku nykstan
čioms jėgoms pirm nei kars
tas juoda skraiste apklotas; 
ir tenesiunčia rezervų, kuo
met vėliavos yra suvyniotos, 
ir kuomet mirusieji neatšau- 
kiatmi”. — Margarieta K. Sa- 
ngster.

Nėra sunkesnio uždavinio 
išmokti, kaip meilės uždavi
nys. Galime rasti, irgi, kad 
iš meilės pamokų tos, kurios 
atsineša j mūsų draugininkus 
žmones, yra sunkesnės mūsų
yveniman Įnešti nekaip tos, 

rios atsineša į Dievų. Yra 
ngviau mylėti tąjį, kurs y- 

ra beribiai aukščiau mūsų ne
kaip tąjį, kurs kasdien šalia 

mūs vaikščioja. Mes randame 
tai gana sunkiu dalyku my
lėti mūsij artimus asmeninius 
prietelius pilnu, giliu, turtin
gu, uoliu, nesavi'ineilisku bū
du, kurio dieviškas mokini
mas reikalauja. Net jautriau- 
siuose sąryšiuose yra sunku 
visados būti kantriu, atsargiu, 
švelniu, pagelbinigu, ir laisvu
nuo pavydo.

Mes mėgstame sau nusi
spręsti kurs yra mūsų arti
mas: o tuomet mes mėgsta- 

- me nusispręsti kaip tik tų 
būdų, kuriuo parodysime jam 
savo meilę. Bet mes tikrai nie 
ko neturime kų daryti su vie
nu arba kitu iš šių dalykų; 
Įneš negalime pasirinkti 'mūsų 
artimų ir mes negalime pasi
rinkti savo priemonę, kaip jj

t -mylėti.

Daugelis iš mūsų norėtume 
parašytį meilės pareigas savo 
artimui pasakymu — “Tu ne
darysi’’. Šis padarytų tų leng

vo geri vyrai, su gailestingo
mis širdimis ir švelniais jaus
mais. .Jie gailėjosi vargšo Žmo 
gaus. Vienas iš jų vilkino va
lam Ižiuk’ ir pasakė kentėto
jui, kad jam buvo labai gai
lu, kad jis buvo taip skau
džiai užgautas. ,Jie nebūtų jj 
užgavę už pasaulį, — šis ge
ras kunigas šviežias nuo jo 
šventų apeigų ir šis levitas 
su rankomis pašvęstomis šve
ntai tarnystei.

Ne, o tačiau kaip nors pa
saka eina lyg jie būtų padarę 
kų nors kaip tik kas negera, 
lyg jie būtų užgavę sužeistų 
žmogų kokiu nors būdu. Kuo
met apgalvojame ištisų daly
kų, mes randam kad Mokyto
jas mano pamokinti mus, kad 
mes galime padaryti kitiems 
skaudžių skriaudų, neatlikda- 
mi jiems 'meilės pareigos.

Mes daug nemanome apie 
šios rūšies nuodėmes. Dienos 
pabaigoje mes perkratinėjame 
save ir peržiūrime savo sąra
šų rasti kame mes turėtume 
nuodėmę išpažinti. Mes atsi
mename ta skubotų žodį, ku
rj ištarėme, kurs uždavė skau
smų jautriai širdžiai, ir taip
gi užgavo Šventųjų Dvasių. 
Mes atsimename mūsų savęs 
pasitenkinimų, mūsų nemalo- 
ningus jausmus, mūsų savi
meiliškus veiksmus, mūsų pa 
vydėjimus, mūsų nekantrumų 
ir piktumų, ir darome išpaži
nimų visų šių nuodėmių, pra
šydami atleidimo. Bet ar iš
pažįstame tuos dalykus, ku 
rių nedarėme, kuriuos turėjo
me padaryti. Ar mes atgai
laujame už mūsų apleidimus

Iš ALRK Labdarių 
Sųjungos Centro 

Priešmetinio Sus-mo
1938 m. gruodžio 28 d. Die

vo Apvaizdos parap. salėj į- 
! vyko skaitlingas ir gyvus prie 

šmetinis centro susirinkimas,

kurį atidarė pirm. A. Bacevi
čius, maldų atkalbėjo vietos 
kleb. kun. lg. Albavičius.

Protokolų iš paskutinio po
sėdžio perskaitė rašt. P. Fa
bijonaitis. Vienbalsiai priim
tus.

Iš kuopų raportų paaiškė

jo, kad vienos jau turėjo sėk
mingus parengimus, o kitos 
dar rengiasi prie parengimų.

Kalėdų diedukų kai kurios mis, naujus, iždo globėjai. Iž- 
kuopos pasiuntė net pas 10 dininkas kun. I. Albavičius.

rnuskas, rašt. P. Fabijonaitis, Komisija knygų patikrini- 
senieji, o rašt. pagelb. Ona mui: B. Kazlauskas, B. Ne- 
. asperas, nauja, B. Nenarto- nnrtonis ir Al. Dargis.

J. Šliogeris

Buvęs Michigan valstybės gubernatorius Frank Murpby 
paskirtas generaliu Amerikos Jungt. Valstybių prokuroru. 
Po atliktos priesaikos Baltuose Rūmuose, Washingtone, jį 
sveikina prez. Roosevelt. (Acme telephoto)

vargšų šeimų, išskyrus 23 kp., 
Marąuette Park, kurioje nie
kas neatsišankė.

1 kuopos pirm. M. Sudei
kienė pranešė, kad L. S. gar
bės narė Kasmauskienė jau 
4 mėnesiai kaip sunkiai ser
ga Šv. Kryžiaus ligoninėje. Jų 
lanko ir rūpinasi jos likimu 
kuopos ir centro valdybos ir 
kiti.

Direktorių sus-mas dėl šve
nčių neįvyko. Po švenčių į- 
vyks sus-mas ir bus svarsto
mi prieglaudos statyba ir pla
nai statybos fondui sukelti bei 
vajaus reikalai. Tais planais 
rūpinasi 19 seimo įgaliotoji 
komisija, susidedanti iš: kun. 
Tg. Albavičiaus, kun. A. Lin- 
kaus, ark. M. Žaldoko, L. Ši
mučio, K. Sriubienės; adv. J. 
Grišiaus, dr. A. Rakausko, O. 
Tvinskaitės, adv. A. Lapinsko, 
A. Dargio, M. Vaičiūnienės ir 
Labdarių centro valdybos ir 
12 Labd. Sų-gos direktorių.

Valdybon 1939 metams iš
rinkta veik visa senoji: pirm. 
A. Bacevičius, I v. pirm. K. 
Sriubienė, 11 v. pirm. Jova-

Direktoriai: į vieta 3 metus
atitarnavusių išrinkta: A. Da
rgis, K. Sriubienė, kun. II. J. 
Vaičūnas ir lg. Gedvilas, se
nieji.

Vieta centro susirinkimams 
senoji, Dievo Apv. parap.

Senosios valdybos apsi.ėmi- 
mas vairuoti Labd. organiza
cijų susirinkimui sukėlė entn- 
ziastiškų džiaugsmų.

J Federacijos Chicagos aps. 
susirinkimus atstovais įgalio

ta 1939 metams: B. Nenarto

nis ir Pr. Vaičikauskas.

S FFICIENT
Ut* only on* l«v«l t«a> 
spoanful to a eup of lifted

flour for moti rcefpet.

BAKING 
*POWDERj

Šame price today 
as 48 years ago
25°unc«s f°r 254
Manufactured by bikiny powdcr 
specialiste who make nolhiny bul 
bikiny powder* under eupervitien j 

į of eapert chemists of netiestai J
ropute tion.

MU.LJONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR 6QVERNĄĘNT

Mokame 4%
DkVTDENDTT UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 meta kviečiame 
lietuvius taupyti pinigus SIM ANO 
DAUKANTO FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 
o f CHICAGO, kur kiekvieno as
mens taupiniai apdrausti iki 
$5000.00 Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

vesniu dalyku. Nėra taip su- atlikti gailestingumo darbus? 
* Tikiu dalyku susilaikyti nuo Dienos bėgyje mes kitoje žmo 

žalos darymo mūsų artimui, j giško reikalo ir pritrūkimo ir 
kaip yra ištiesti rankų jam; pavojaus pusėje praėjome; ar 
gera daryti. Su mažoms savęs, mes išpažįstame šiuos aplei- 

vsusivaldymo pastangomis, mes, dimus tarp dienos nuodėmių? 
galime atsispirti palinkimu!i “Ana pusė” yra pergerai, 

•duoti kirtį po kirčio, reika- daugumos 'mūsų išminta. Ta«
lauti danties už dantį, atmo
kėti nemalonumų nemalonu
mu; bet tai reikalauja daug 
daugiau malonės duoti bučkį 
už kirtį, duoti malonumų už 

jpalonumų, atlyginti skriau 
ir neteisingumų su nuolai-

'umu ir pasigailėjimu.

takas yra kietai mūsų kojų 
suplaktas.

(Daugiau bus)

Kas vyresnių negerbia, jų 
ramybę ardo.

Daugelis be dorybės ir be 
triūso nori atsiekti garbės,

Viename iš mūsų Viešpa-jbet niekad jos neatsieks 
r ties stebėtinų palyginimų tn-! Kas tėvo motinos neklauso,

rime mylėjimo pavyzdį skriau 
dos nedarymu ir pastatė prieš 
jį, tikrųjį mylėjimo idealų ge

tas valgo duonų sausų. 
Meilė pritaria geram

bui, meilė pasišvenčia.
dar-

DETECTIVE RILEY

Lida Baarova, vokiečių kino artistė, kurios bute Berlyne 
sumuštas Hitlerio dešinėji ranka — propagandos ministras 
dr. Paul Goebbels. Šį vokiečių nacių mergininkų, turintį žmo
nų ir vaikų, sumušė artistės vyro draugai. Savo laiku tasai 
nacių “big moutb” labai garsiai šukavo apie persekiojamų 
katalikų “nemoralumus”, kurių iki šiol jis neįrodė. Pasiro
do, anot žemaitiško priežodžio: “Kas kuo kvep, tas tuo ki
tus tep”. (Acme telephoto)

LOU'E' s aid 
T& VVATCH out 

FbR RlLEV' 
LOOkS LIKĘ
THE SAP
SMEAKED IM 

ALREAOV"

.'aČSL

Br. Motuzu Pasku
tines Filmus 

Amerikoj
ANTROJI DALIS

Sausio 4 d., 7:30 vai. vak., 
Lietuvii} Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St.

Sausio 5 d., 7:30 vai. vak. 
Šv. Jurgio par. salėj, 32 Pla
ce ir Lituanica Avė.

Sausio 0 d., 8 vai. vak. Die
vo Apveizdos par. salėj, 18th 
ir Union Avė.

Sau.sk> 7 d., 7 vai. vak., Lie
tuvių Auditorijoj, 901 Lin
coln Avė. (VVaukegan, III.)

Sausio 8 d., 7:30 vai. vak. 
Švb. P. Marijos Gini. par. sa
lėj, 68th ir So. Wasstenaw 
Avė.

Sausio 9—10 «d. 7:30 vai. 
vak., Liet. Darbininkų salėj, 
10-113 So. Michigan Avė. (Ro
seland).

Sausio 11 d., 7:30 vai. vak. 
Šv. Antano par. salėj, Court 
ir W. 15th St. (Cicero, UI.).

Sausio 12 d., 7:30 vai. vak. 
Marąuette Park salėj, 6910 S. 
Westren Avė.

Sausio 13 d., 8 vai. vak., 
Aušros Vartų par. salėj, 2323 
W. 23rd Place.

Sausio 15 d., 7:30 vai. vak. 
Davis Sąuare Park Audito
rium, 45th ir So. Marslifield 
Avenue.

By Richard Lee

DETECTIVE RlUEYS CHAMCES 
fV*E SUMMERTHRM EVER,

HE
UFi

PEyvnH jE

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

Atmokėjimais
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS J

SIMANO DAUKANTO#

rEDERALSAVINGS
'H AND LOAN ASSOCIATION
P OF CHICAGO

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

Chicago, Tll.

01/01/MAN TAIP 
‘SKAUDA 
PEČIŲ

1 MUSKULUS, 
KAD NET 
IŠSITIESTI

N EGA U U. JĮ

PAKENTĖK TRUPUTĮ IKI AS 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 
SU PAIN-EXPELLERIU 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS , 

PALENGVĖS

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

V"

TRAO

Remember—when you take a Smith Brothers 
Cough Drop you get Vitamin A—extra!

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containir.g VITAMIN A
Thij if the vitamin that raises the tesistance 

of the rnucous menibranes of <he nos* 
and throat to cold infecticn*.

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis....................................$2.50

Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais lapų kraštais................................$3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš.,
paauksotais lapų kraštais.......................................... $4.00
Dievo Malonių Šaltinis, juod. virš.,
raudonais lapų kraštais......................................................................................................$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paauksotais lapų kraštais...................................................................... $1.75

Angelas Sargas, juod. pliaukš, virš............................ $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad., odos viršeliais...................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais...............60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais......................... ....$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.........* *................... 75c

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

- ' ~ -------------"--------- J-".'.—■ 'L "I"

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Knnomuoti — Arba 
Norėdami Kų Nora Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Olųssified Skyr.



MŪSŲ ORGANIZUOTOJI VEIKLA
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

-------

TĖVAI MARIJONAI Į PIETŲ AMERIKĄ
TT. Marijonų įstaigų liė- Vasario 11 dien3

mėjų Draugijos, Chicagos ap-i -ui mon. .. . . 1 Vasario 11 d., 1939 m., is
skilties, skaitlingame susirin- VT , .. . , . .

’ . . . . New Yorko išplauks j Pietų
kime, gruodžio 21 d., “Drau
go” name, Tėvas Provincijo
las kun. J. J. Jakaitis savo 
ilgoje ir turiningoje kalbos 
įžangoje pradėjo kalbų sekan
čiais žodžiais:

“Malonu yra pranešti

Amerikų trys Tėvai Marijo
nai: didž. gerb. provincijolas
kun. J. J. Jakaitis, kun. An- 

... 1
tanas Andriušis ir kun. Ka-1 
zimieras Vengras misijoms. Du 
iš jų, kun. Andriušis ir kun. 
Vengras pasiliks ten misijo-

jums, brangieji, mūsų vedamų nieriauti ilgesniam laikui, 
įstaigų nuoširdūs rėmėjai-jos Taigi mes, amerikiečiai, su 
linksmų žinią, kad gavom iš jais neužilgo atsisveikinsime.
Pietu Amerikos Autoriteto —*•
J. E. Kardinolo nuoširdų pa
kvietimą su misijomis vykti į 
Pietų Ameriką ir darbuotis 
ten lietuvių tarpe”.

Didž. gerb. Tėvas Jakaitis 
pranešė, kad į Pietų Amerikų 
jau pasirengę misi joms va
žiuoti kun. Antana's Andriu
šis, MIC., kun. Kazimieras 
Vengras, MIC., ir patsai pro
vincijolas.

Taip, sako, gavom linksmų 
žinių, o juk mes, katalikai, 
žinom, kad kaip seserinis Pra
nciškietėms jau ten nuvyku- 
sioms ir apsigyvenusioms, raip 
ir TT. Marijonams nėra lr ne
bus rožėmis kloti keliai. Ta-! TT. Marijonų Rėmėjų Drau 
čiau sako: “gavom linksmą gija ir ALRK Federacija pa 1

DRlVGfĄS

Vasario 5 diena

Į tuos tolimus kraštus iške
liaujantiems misijonieriams 
išleistuvės įvyks vasario 5 die Wisconsino valstybės gubernatorius - elektas Julius Heil atvykęs į valstybės sostinę,
nų Chicagos lietuvių seniau-, Edison, sveikina pasitinkančius jį savo draugus. (Acme telephoto) 
šioje kolonijoje. 'Bridgeporte, i 
Šv. Jurgio parap. salėj, ku- 1 Vakaras Adv. Petrui
rioje klebonu yra Jo Malony-iV. Chesnuliui Pagerbti 
bė pralotas M. L. Krušas. -------------

Šis išleistuvių bankietas į- CLEVELAND, OHIO. 
vyks tų pačią dienų, pasibai- ^au nie^ Pra<<o> kaip adv. 
gus TT. Marijonų Rėmėjų iR V* Chesnuli* nenuilstančiai 
draugijos metiniam seimui ten ! daibuojasi Clevelando lietu- 

pat„

Tikietų galima gauti vi
sose Chicagos kolonijose pas
Marijonų bendradarbius.

žinių”, lyg juos ten lauktų 
karališkas priėmimas ir išlai-

vių tarpe,

Jeigu šiandien lietuviai di
džiuojasi Lietuvių Kultūriniu 
Darželiu, tai didžiausias kre
ditas priklauso adv. P. V. 
Chesnuliui, kuris buvo vienas 
pirmutinių steigėjų. Darželio 
sųjungos ir jos pirmininku 
nuo pat įsisteigimo, visų tau-

.sitiki, kad taip kilnų ir gai
lestingų TT. Marijonų pasi- 

kymas. Vietoje t0 viso, TT. šventimų brangioji kat. liet. I tų d*aržeJįų iygOS atstovu iš 
Marijonai, kaip ir Seserys ----- •• --įr
Pranciškietės, žino, kad jų 
ten laukia erškėčiuoti ir dyg
liuoti keliai iš bedievių pusės, 
kurie ten jau žymiai įsigalė
ję.

Vykti su 'misijomis į tokių 
šalį, gelbėti žūstančių sielų iš 
pragaro nasrų, taį vienuoliš
kas savęs galutinas išsižadė
jimas. Nepaprastas pasigailė
jimas jau nebekūniškai suva
rgusių vargšų, bet kovai su 
pragaru! Nes pasigailėjimas 
sielų'neapsakomai Dievui bra
ngesnis už žmonių kūniškus 
vargšus.

gailestingoji ir geraširdė vi- lietuvių jau 10 metų taip pat 
suoinenė tinkamai įvertins yra a(jv Ckesnulis. Lygoj, 
viršminėtu seimų ir po seimz) , įaįp0 advokatui, tenka daug 
išleistuvių bankietų savo skai- pasidarbuoti. Tokiu būdu da- 
tlingu dalyvavimu. į Ug pasitarnavo ir kitų tautų

Vardu TT. Marijonų Rėmė- į darželių reikalais, 
jų Draugijos ir ALRK Fede- Ačiū adv. P. V. Chesnuliui, 
racijos Chicagos apskričių, J sutvertas lietuvių demokratų 

klūbas. Gražus lietuvių pasi-
J. Š.

Šiais laikais katalikas be 
katalikiško laikraščio nėra 
pilnas katalikas.

Jei nori išvengti įžymių klai
dų, klausyk patarimo už tave 
daresniųjų žmonių.

Trečiadienis, sausio i d., 1939,

Adv. Bordenas Išnaujo 
“Grandfather”

P-nų Genovaitės ir Jono Zei- 
nerių šeimyna padidėjo sūnu
mi. Tas įvyko šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Motina yra duktė 
advokato Kuldeno. Taigi pla
čiai žinomas adv. Bordenas 
vėl “grandfather”. Kitas adv. 
Bordeno žentas su savo žmo
na Elena augina sūnų ir duk
terį. Jie gyvena Kalifornijoj.

Rap.

LIETUVIAI ADVOKATAM 

Telepbone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Telepbone REFublic 9723

KAL & ZARETSKY
^IE TUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue

ĮVAIRŪS DAKTARAI

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: '

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

ToL CAPitol 2828

DR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Fullerton St

OFISO VALANDOS:

1—4 go piet ir 6—8 vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredomis ir Nedek pagal sutartį

Sekmadienį susitariąs

šiais metais. Susirinkime da-,va plati. Gerai pasidarbavus, 
lyvavo: 8 kuopos J. Sadaus-
kas, P. P. Muliolis ir F. Šau- 
kevičius. 50 kruopos: Juozas 
Gražulevičius ir A. Dominai- 
tis. 142 kuopos: Paulė Glugo- 
dienė. 307 kuopos A. Ivins- 
kas. Nutarta prašyti, kad ce
ntro valdyba kuo greičiausia 
paskelbtų kitų naujų narių 
vajų, nes dabar liko tiktai 
dirva išdirbta, išjudintas žmo
nių ūpas. Clevelande pradžia 
to darbo buv,o sunki, nes dir-

rodymas per radio irgi buvo 
jo darbas, ,9 kų sakyti apie 
kitus darbus lietuvybės dirvo
je. Visa tai gerai mato Cleve
lando lietuviai ir todėl visi 
bendrai remia rengiamų jam 
pagerbti vakarų, sausio 15 d., 
5 vai. Lietuvių svetainėuje.

Programa susidės iš vaidi
nimo, dainų ir šokių.

Programos ir rengimo ko
misijos pirmininke yra Paulė 
Glugodienė.

Kviečia Rengimo Komisija

Gruodžio 28 d., Petro P. 
Muliolio realstate ofise pasi 
darbavimu LRKSA 8 kuopos 
narių F. Šaukevičio ir P. P 
Muliolio sušauktas visų kuo
pų valdybų susirinkimas pa
sitarimui apie didesnį veikimų

Pasadcna, Calif., rožių festivalo dalyvės atlieka praktiką 
iškilmingam paradui, kuris įvyko Naujų Metų dięną. (Adrne 
teleproto)

VALANDOS:
Panedčlį, Utarninke ir Ketverge

, .. ... . i nuo 2 iki 9 vai. vakare,
butų galima tikėtis geių vai- Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v.

Buba toj nuo 12 iki 6 v. v.SIU.
Nutarta kviesti centro val

dybos narius pirm. L. Šimutį 
ir dr. A. Rakauskų, kad va
žiuodami į Wilkes Barre, Pa., 
sustotų Clevelande rengiamom 
prakalbom, kas dar daugiau 
pakeltų žmonių ūpų organizuo 
tis. Dalyvė

SKAITYKITE VIEN KATA 
LIKISKUS LAIKRAŠČIUS

FOUR,
P.Fre«eMT FE1XOWS 
CfiLtEp On yOO(< 
SlSVER. Lf>ST VVEEK? 

Poes 'thf.t (mclude

Clinict proce Lūt«ri'n« Anhacpfie 
reacAeo and kilh dandruff ger m

TSere I. no eaaier. more drUghtfnl. or 
pffpctive w*y nt kenptrig dandruff imrtor 
control than wlth Llsterine Antlscpi in, 
famous for more than 2.5 year. as a mnutb 
wash and gargta. Just rub lt In and folknv 
wlth prolonged massagn

I.l.terin. Antiseptic getą rid of dandruff 
benause lt kilis the gnrm that rausės dan- 
riruff— tho ųiieer little hottle-shaped bac- 
teria (Pltyrosponim ovale) that surrounds 
the hair and covers the scalp

Doo't waste time »ith remedlea that 
m erely atlank symptoms. Vse Llsterine 
Antiseptic, the provėd treatment that geis 
at the eause. The only treatinsnt we know 
of that ls honkeri hy ten year. of researrb 
and a cllnlcal record of succen ln the 
great majorlty of esam.

Lambert Pharmaeal Oo., SI Louit, Mo.

LISTERINE
THt nraVED TtfATMSNT FOG

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 6047

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

u

Tel. CANaI 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketvergais pagal sutartį
Tel. CANaI 0402 

2305 So. Leavitt Street

DR. CHARLES SEGI
GYDYTOJAS ir OHIRURC 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos . f*
CHICAGO, ILL.

Telefonas MlDway 2880 
OFISO VALANDOJ:

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

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.4

Tel. YARds 0994 
Rez. TeL PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedčiiomia nuo 10 iki 12 vai, dieną

Telefonas. HEMIoek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS Ni

Res 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvebUl 0617 
Office TeL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Road

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
1446 So. 49th Ct

Snbatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

TeL YARda 5921 
Res.: KENvvood 5107

;/l» f OR Y°u»

e Ve s

Night and Morning
Dėl akių pa v ar grisių nuo Kaulės,
V<4o ar Dulkių, vartokite kelis la
žus Murinę: Palengvina nuvargo* 
sta. akis.
Saugus KOdlltlama tr Suaugusiems 
Visose Vaistinėse.

I Write for Free Boofe1 ”A WorM of Comfort fo. Vour tyo»" MURINĘ COMPANYc'į'fiZo

Millions prefer this "flavor 

that is different"

Pamėginkite šj nnnia Snlad 

Pressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

sių medžiagų.

a MIRACLE V/HIP CONTAINS MORE— 
FAR MORE—OF THE COST1YINGREDIENTS!

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Norfefemi Kų Nors Pirkti, AtaūakiU ‘Dr-go* Classified Skyr-

Office hours:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sundays by appointmeut

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vaL 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office TeL YARda 4787 
Namų TeL PROapect 1930

Tel OANal 6122.

| DR. S, BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

! 2201 W. Cermak Road

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

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

DR. J. J. KOWAR
( KO W AR S KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniai! 
Pagaal Sutartį.

TeL LAi’ayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
OTI8O VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaaro 
ir Tr**UdiMlab

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

756 West 35th Street

ToL OALumet 6974
OFISO VALANDO8

9 vaL ryto iki 8 v. vakare, iiakiriaat 
sekmadienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofiao ToL VIRgiuia 0036
Residencijos TsL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Recidencija 
8939 So. Claremont
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal antartį

Tel CANaI 0257
Res. TeL PROapect 6059

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Avo. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro

ToL YARda 2246

DR. G. VEZELIS •
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį_______

DR. V. E. SIEDLINSKI ’
Dan tiltas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayetto 8660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė. 
TaL YARda 0994

b



Trečiadienis, sausio T d., 1939

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Sv. Antano Parapijos 

Marijonų Rėmėjų 
Susirinkimas

CICERO. — Didž. gerb. 
kun. H. J. Vaieūno inioiatyva 
buvo numatytas Saukti Tėvų 
Marijonų Įstaigų Rėmėjų Sv. 
Antano parapijoje sausio 15 
d., bet dėlei susidėjusių ap
linkybių susirinkimas pasku
bintas, tai yra įvyks ateinantį 
sekmadienį, sausio 8 d., 4 vai. 
po pietį} parapijos svetainėje. 
Kadangi Ciceroj randasi dide
lis skaičius “Laivo” skaity
tojų ir šiaip Tėvų Marijonų 
bendradarbių, tai nuoširdžiai 
prašoma viršminėtų laiku gau 
singai susirinkti. Susirinkimas 
begalo svarbus tuomi, kad ar
tinasi Tėvų Marijonų Įstaigų 
Rėmėjų seimas ir po seinruo 

, įvyks išleistuvių bankietaa į

tin. — P. J. Vitkus (1432 So. 
49 avė., Cicero, III), fin. rašt. 
— Ed. Mikutis, kasierius — J. 
Liaugaudas, kasos globėjai — 
J. Tekorius, J. Kasiulaitis, 
tvarkdarys — J. Mikolainis. 
Prie valdybos darinkta dar 
M. Laurynas, J. Prelgauskas, 
įj. Laurinaitis, P. Putrimas ir 
A. Matulis. Rap.

Iš ARD 9 Skyriaus 
Veiklos
Padėka

Norime išreikšti padėkų vi
siems, kurie bile kokiu nors 
būdu prisidėjo prie vakaro, 
gruodžio 18 d. Ypatingai a- 
čiū Maskolaičiams, kurie taip 
artistiškai atlošė gražų vei
kalų su savo grupe.

Dėkoja taip pat asmenims,

-L
Am 4mm> Wlik«M 25%

mokslo, meno lr akademinio gyvenimo 
Iliustruotas žurnalas

Įvairios Mintys
Žmogui senatvės bijoti ne

reikia, nes kūnui senstant dva 
šia jaunėja.

kartu jiešknti tikrosios liuosy’ 
bės, tui reiškia arba apgaudi
nėti save, arba kitus.

Tinginiui ir šiokių dienų

ŽIDINYS’
•Ina nuo 1924 m. pabaigos kas mėnuo sąsiuviniais po 

128—176 pusi.

„ZlDINYJB" bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos žmo
nės, įvairių sričių specialistai.

„ŽIDINYJE** spausdinamos spalvotos meno reprodukci
jos Lietuvos ir užsienio dailininkų.

6* Leisti plėtotis blogumui ir šventa.

. ... . dalyvavusiems veikale: J. Le-
riet, Ameriką misųonier,, - hežinskui A Sriubieneij j. 
kun. A. Andnušio ir kun. K. -»
Vengro. Darbo begalo daug,

Gustav Froelich, vokiečių 
kino filmų produseris, kurio 
draugai sumušę Hitlerio pro
pagandos ministrų Goebbelsų, 
artistės Lidos Baarovos bute. 
Pranešama, kad jis suimtas ir 
išsiųstas į koncentracijos sto
vyklų. (Acme telephoto)

„ZUMNIQU

* ■ mėn. 15 d., — gauna 15—50%% nuolaidos
’ * nuo čia pažymėtų prekių.

„ZtfUNIO' 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.

I *
Prospektai siunčiami nemokamai.

I •<
Aor.: ŽIDINYS, KAUNAS, LAISVES AL. S

pr-riai — kurie apsimokės prenumeratą už 
visus 1939 metus nevėliau 1939 m. vasario

/' Rašomosios mašinėlės 15%

tat ir gerb. kun. Vaičūnas šį 
svarbų reikalų įvertindamas ir 
numatė paskubinti viršminė
tų susirinkimų.

Kadangi išvykimo užuomaz
ga misijonierių į Pietų Ame
rikų prasidėjo Cioeroj, kada 
J. E. vyskupas O’Brien teikė 
Sutvirtinimo Sakaramentų, 
šia proga gerb. kun. Vaičūnas 
ne vien tik pritarė žodžiu, bet 
taip pat pažadėjo asmenę pa
ramų.

Taigi, brangieji Cieeros Ma
rijonų bendradarbiai, būkite 
ir jūs taip malonūs, sausio 8 
d. skaitlingai atvykti į šau
kiamų susirinkimų, kur stip
riau susitelkę — susiorgani
zavę, padėsite ehieagiečiams 
atsiekti užsibrėžto tikslo — 
seimo reikalu ir išleistuvių ba
nkieto. J. K.

Švedui, A. Saliukui, E. Mas 
kolaitienei, A. Pociūtei, K. Ja- 
savyčiltei, O. Deksnienei, A. 
Valaitei.

Vakaras pasisekė kuo pui
kiausiai. Svetainė buvo pilna 
žmonių. Dalyvavo ir kun. Klo- 
ris, kun. J. Jakaitis, Marijo
nų Vienuolyno Provincijolas^
Dėkojam už gražių kalbų. Dė
kui visiems už atsilankymų ir 
šiems biznieriams už aukas: 
Bočūnui, Šemetai, Charles Ba- 
kery, Bernadišiui, Zakarui, A- 
rlauskui ir Grigui. Ačiū ko
misijai už pasidarbavimų: pi- 
rmin. L. Šeputienei, Šaltuka
ms, Onai Saliukienei, kuri vie
na pardavė 50 tikietų ir vi
som kitom narėm.

A. Valančienė, pirm.

Iš Šv. Antano Dr-jos 
Veiklos

Draugijos Šv. Antano meti
nis susirinkimas įvyko sausio 
1 d. §, m. Sus-mas buvo skait
lingas, nes draugija yra did
žiausia vyrų draugija Cicero
ne.

Neatėjus vienam nariui iš 
valdybos, į jo vietų tam sus- 
mui išrinktas J. Motekaitis. 
Nutarimai, kaip paprastai, 
priimti be pataisymo.

Sus-mui trumpai pakalbėjo 
dr. Simonaitis.

Narys A. Šiušąs pasveiko. 
D. Naruševičia parvestas na
mo, bet dar tebeserga. Pašai 
pos išmokėtos.

'Jonas Mikolainis ir M. Liau 
gandas išdavė raportų iš drau 
gijos knygų peržiūrėjimo, pa
aiškindami, kad dr-ja yra ge
rame stovy, kad turtas siekia 
$3,805.58 įr kad pinigai pa
dėti saugiose ir atsakomingo- 
se vietose.

Draugijos vakarienės rengi
mo komisija per J. Grybauskų 
pranešė, kad vakarienė įvyks 
spalių 22 d. Svetainė komisi
jos jau užimta tai dienai.

Draugija mano surengti visų 
draugijų išvažiavimų, arba pa 
daryti Ciceros lietuvių dienų, 
tik, žinoma, su Fed. 12 sky
riaus pagalba.

Valdybų sudaro šie dr-jos 

nariai: pirm. — A. Valančius, 

vice pina. — S. Paseckis, raš-

ARD Jaunamečių 
Žinios

Susirinkimas Akademijos 
Rėmėjų Jaunamečių skyriaus 
įvyko gruodžio 19 d. Narių 
atsilankė nemažai, bet norė
tųsi matyti daugiau iš jaunų
jų lietuvaičių dalyvaujant ir 
veikiant su mumis. Juo dau
giau bus narių, tuo didesnį 
darbų galėsime veikti. Gavo
me vienų naujų narę, Eleną 
Milišauskaitę.

Susirinkime nusistatyta, kad' 
per šiuos metus įrašytumėm 
daugiau narių, kad surengtu-

Jonas Petraitis Greit 
Grįš iš Ligonines

MARQUETTE PARK. — 
Jonas Petraitis, kurs po su
žeidimo darbe ant Illinois 
Central geležinkelio guli Šv.

WALTER STANLEY
mii'6 sausio 2 d., 1939, ti vai. 
ryte, sulaukęs 39 in. amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Vilniaus 
apskrityje.

Amerikoje išgyveno 2 S met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Oną, dukterj Kutą, bro
lj, 2 seseris, 3 švogerius, uoš
vį lr uošvienę Stankevičius, 3 
švogerius Stankevičius ir daug 
kitų giminių.

Priklausė p,rie Raudonos Ro- 
žies Kiiūbo, Ciceroje.

Kūnas pašarvotas 1818 So. 
Slst Court, Ciceroje.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
sausio 7 d. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Anta
no parapijos bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė,
Seserys, Brolis, Uošvis, Uošvie
nė, švogeriat ir Gimtnės.

Laidotuvių direktorius 1. J. 
Zolp. Tel. Yards 0781.

ALEKSANDRAS

PAŠKAUSKAS

mirė gruod. 31 d., 1938 m.,
4:10 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskrityje, Troškavos parapijo
je, Brunukų Dvare.

Amerikoje išgyveno 39 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Mortą, l>o tėvais Kevai- 
taitė, dvi dukterys: Ona ir 
Bronislavą, tris sūnus: Alek
sandrą, Joną ir Juozapą, du 
pusbrolius, ir daue Ritų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas 11943 So. 
Wallace St. Telefonas Pullman 
9085.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, sausio 5 d., 1939. Iš namų 
8:00 vai. ryto bus atlydėtas j 
švento Petro ir Povilo (West 
Pullman, Illinois) parapijos 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. I*o pamaldų bus nulydėtas 
j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
Sūnai, Pusbroliai ir kiti Gi
minės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Telefonas Yards 
1741.

Sausio 4-ta Diena
me įdomių vakarėlių ir kad Luko ligoninįjj jau aveiksta

ir netrukus grįš namo. Jisai 
randasi kambary No. 1116. Jį

dirbsime visos, kaip viena.
Po susirinkimo atsilanku- 

sias pavaišino Šeputienė. Ka
lėdų Diedukas irgi neužmiršo: 
atsilankęs paliko kiekvienai 
gražių dovanėlę.

Korespondentė EI. Garmiūtė

SKAITYTOJŲ BALSAI
Pastaba

Sąraše “Lietuvi - Katalike, 
Skaityk Šiuos Laikraščius”, 
pažymėti (“Garse”) veik vi- 

1 si katalikiški laikraščiai, tik, 
gaila, “Muzikos Žinios” nežy
mimos. “Muzikos Žinias”, 
nors ir mėnesinis žurnalas, 
bet gi yra laikraštis — nepra- 
stesnis už kitus, tik daugiau
siai rūpinasi muzikos ir dai
nos menu ir yra vertas skai
tyti bei platinti. Draps.

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

TIE AWfllL PRICE YOU fil FOR BEIIC

NERVOUS
Check Below And See If Yon Have 

* Any Of Tbe Signs
(Juivrring nervm can make you old and 
haggard looking, eranky and hard to live 
with—can keep you awake night. and rob 
you of good health, good timee and jotie.

Don’t let yourself r‘go” likę that. Start 
taking a good, reliable tonic—one made c.po- 
tinlly for ummsn. And could you auk for any- 
thing wh«ee benefita have been better proved 
than world-famous Lydia E. Pinkham'a 
Vegetable Compound?

Let the whnleeome herbą and roota of 
Pinkham’s Compound help Nature calm 
your ahrieking nervee, tone up your aystem, 
and belp lmaen distreae from female fune- 
tional dtaordera.

Make a uote NOW to get a bottle of this 
tlme-proven Pinkham'a Compound TODAY

adthout fall from your druggist. Over a mil- 
lion women have written in lettera reporting 
wonderful beneflts.

For the pa«t 60 yeara I.ydia E. Pinkham’a 
Vegrlahla Compound has helped grateful 
stnmen go "smiling thru” trying ordeais. 
Why not let it help YOU?

MALDAKNYGES
Angelas Sargas, juod. virš. patik........................... $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš.............................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais........... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš. ....................................... .. $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............... . .......... 75c
Jmus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis................$2.50

“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

galima aplankyti trečiadie
niais nuo 2 vai., o kitomis die
nomis vakarais nuo 7:30 vai.
Ligonis kaskart vis eina ge
ryn ir daktarams ir jo žmo
nai įstabu, kad po toki/) sun
kaus .sužeidimo galės pagyti.
Ligonio brolis Augustinas yra
klebonu Šv. Kazimiero parap. pėsčiu tebūnie Jėzaus Kris- 
Worcester, Mass. Kai ligonis taus gyvenimo apmąstymas”.

“Kas seka mane, nevaikš
čioja tamsybėje”, (Šv. Jono 
VIII, 12) sako Viešpats. “Tie 
žodžiai yra Kristaus, perser
gėti mus, idant mes sektumė
me jo gyvenimų ir pasielgi
mus, jei norime būti tikrai 
apšviestais ir išsigelbėti nuo 
visokio širdies aklumo.

Taigi didžiausiu mūsų rū-

sugrįš į savo namus, 6648 S. 
Washtenaw Avė., tai jo bro
lis klebonas atvyks jo aplan
kyti. Rap.

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU

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

Station WWAE —- HOO kllocyclea

(Kristaus Sekimas, Knyga 
Pirma, Skyrius I, 1).

Meilė apšviečia ir daug kų 
atspėja.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

l’hone LAFAYETTE 5800

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankietani.s — Laidotuvėms — 

Papuošimams

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
oonunuA a didžiausia laidojmo įstaiga

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

VImuvUM mūaij Lietuvii} radio programų Seitadionio vakarais, 
TiZO vaL vakaro ii WHF0 stoties (1490 K.) - Pranokėjas 

p, ialtudebab

•AIT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER—PRUZIN 

Goriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 680 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS,

PATAUUVDUS DESNĄ IX KAKTĮ
KOPLTOU DYKAI

2025 W. 51st St TeL YARDS 1278
• I \

Res. 4343 South Paulina Street

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE ”, su autoriaus paveikslu ir pašaulio žemė- v 
lapių. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ulinoų

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

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

OK’D BY MILLIONSl
ana'contfcrtt

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUBUI A M P C patarnavimas 
HnlDULHnbL dieną ir naktį

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

I. J. Žalo
Albert V.

Petkas ir Eudeikis

1646 West 46th Street 
l’hone YARda 0781-0782

4704 S. VVestern Avenue 
Tel. VIRginia 0883
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Anthony B. Petkus
Laclmvicz ir Suirai

S. P. Mažeika

6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
l’hone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
l’hone PlJLlman 1270

4348 So. Califomia Ąve. 
Phone LAEayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Antanas M. Plius 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908



CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Federacijos Chicago
Apslkr. Priešmetinis 

Susirinkimas
Federacijos Chicagos aps

krities priešmetinis susirinki
mas įvyks sausio 5 d. (ket
virtadienį), 7:30 vai. vakare, 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj. Šiam susirinkimui bus 
patiekta svarbūs pranešimai 
iš buvusios Federacijos Tary
bos suvažiavimo Pittsburghe, 
taip pat iš rengiamo Vasario 
16 paminėjimo ir šaukiamo 
vas. mėnesį Vakarinių Val
stybių seimelio. Be to, šis su
sirinkimas turės nustatyti 
programą šių metų veikimui

Federacijos 'skyrių, draugi
jų ir centralinių organizacijų 
(priklausančių Federacijai) a- 
pskričių, kaip tai: Susivieni
jimo, Moterų Sąjungos, Lie
tuvos Vyčių, Lab. Sąjungos, 
Vargonininkų Sųjungos, Cho
rų Sąjungos, Šv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjų, TT. Marijonų 
Įstaigų Rėmėjų, Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų, So
dalicijos ir k. būtina pareiga 
į kiekvieną apskrities sus-mą 
atsiųsti bent po du atstovus:

Tat laukiama skaitlingo 
skyrių, organizacijų apskrieiij 
ir draugijų atstovų, taip pat 
mūs veikėjų skaitlingo susi
rinkimo.

Nauji Ligoniai Šv.
Kryžiaus Ligoninėj

Elena Zalbienė iš Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. pa
rap. ir Genė Evanauskaitė iš 
Gimimo Panelės Šv. parap.

DIENRAŠČIO 

“DRAUGO”

30 METŲ

Jubiliejinis Koncertas
SEKMADIENYJE,

Sausio-Januaiy 22,1939 Metais
SOKOL SVETAINĖJE
234-5 South Kedzie Ave.,

Chicago, Illinois

Koncerto pradžia 5 v. vak. 
Šokiai prasidės 8 vai. vak.

Kviečiame atsilankyti 
Tikietai jau parduodami

West Pullmano 
Naujienos

Metinės šventės — Kalėdos 
ir Nauji Metai visu greitumu 
pral )ėgo. Vest pu 1 n įan ieč i a i
šventes gražiai, ramiai ir la
bai iškilmingai praleido. Ypač 
Kalėdų dienoje. Per šešerius 
šv. Mišias bažnyčia buvo pil
na žmonių. Parapijos choras, 
kuriam vadovauja muz. !S. 
Raila, gražiai giedojo Kalėdų 
giesmes. Altoriai ir Betliejaus 
stainelė seselių Kazimieriečių 
triūsu buvo puikiai išpuošta. 
Klebonas kun. A. Linkus pa
rapijiečius sveikino Kalėdų 
džiaugsmu.

Ve'stpulmaniečiai nepamiršo 
savo parapijos reikalų, sude
dami gražią auką Kalėdų die
noje — $756.20. Tai vienybės 
ir galybės vaisiai, kur apie 175 
parapijoje šeimynų su savo 
myli'mu klebonu, kaipo viena 
šeimynėlė, dirba kilnų darbą.

Per šventes, mūsų parapi
ją aplankė ir mirtis, pakirsda- 
ma senus parapijos rėmėjus 
— Leokadiją Krasauskienę ir 
Aleksą Paškauską. Penktadie
nį prieš Naujus Metus a. a. 
L. Krasauskienė labai iškil
mingai palaidota Šv. Kazi
miero kapinėse. Bažnyčioje 
sykiu atlaikyta trejos šv. Mi
šios už velionės sielą. Vad. 
komp. A. S. Pociui, gražiai 
giedojo šeši Chicagos vargo
nininkai. A. a. A. Paškauskas 
irgi iškilmingai palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse ketvirta
dienį po Nauji} Metų.

Abejas laidotuves tvarkė 
graborius J. F. Eudeikis.

Mrs. Irene Stefanski džiaugiasi dvynukais, kurie tačiau, jei gyvens bus vienas “metais 
.senesnis”. Vienas jų gimė penkiom minutėm prieš Naujus Metus, vadinasi gruodžio 31 d., 
1938 metais, o kitas dešimts minutų po dvyliktos, vadinasi sausio 1 d., 1939'metais. (Acme 
pboto)

Parapijos metinis bankietas

Sausio 15 d. lygiai 7 vai. 
vak., parapijos gražiai išpuo
štoj salėj, įvyks metinis, šau
nus parapijos bankietas. Vis
kas jau prirengta.

Programa, kaip paprastai, 
pas mus, bus “short and 
sweet”. Dainuos žymi solistė, 
fee to, pianistė skambins pia
no solo. Bus ir mokyklos vai-
kučių numeris. Sako, kad busjdysis choras, ved. varg. Jus- 
ir vyrų balsų. Šokiams grieš to Kudirkos, giedojo lietuviš-
Pbil Palmers orkestrą. Visus 
kviečiame atvykti. Pabaliavo- 
sime. Rap.

Pataisymas
Vakarykščiam “Draugo” 

numery paskelbta, kad Fede
racijos Chicago apskrities šau 
kiarnas Vakarinių Valstybių 
lietuvių katalikų seimelis į- 
vyks kovo 26 d. Vietoj kovo, 
turėjo būti vasario 26 d. Va
sario mėnesio susirinkimuose 
visos katalikiškos draugijos 
jau prašomos išrinkti atsto
vus. Komisija

Girtuoklio pilvas, tai yra 
kaip grabas, nes jame dingsta 
jo visas labas.

Šiomis dienomis iš Ohio valstybinės ligoninės — kalėjimo 
pabėgo penki skaitomi nepilnapročiais kriminalistai. Vienas 
jų, šiame atvaizde, suimtas Cleveland, Ohio, išpažino, kad 
kiti pabėgę link Chicagos. Jų tarpe ir Francis Hines, kuris 
sakė ieškosiąs progos nužudyti buvusią savo žmoną ir du 
Chicago policininkus, kurie jį 1931 metais suėmė. Chicagos 
policija saugoja Mrs. Hines namus seka kelius ir budi kiek
vienoj vietoj, kur kriminalistas mėgdavo lankytis. (Acme 
telephoto)

PHKtrgąg

Kalėdos Pas Mus
BRIGHTON PARK. — Per 

bernelių Mišias šv. bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Gražų į- 
spūdį darė mokyklos bernai
čių choras (tarnautojai) pro 
didžiąsias duris įeidami į baž
nyčią ir giedodami “Sveikas 
Jėzau mažiausias”.

Per šv. Mišias, kurias laikė 
pats kleb. kun. A. Briška, di-

kas mišias. Be to, pirmą sykį 
išgirdome ir lietuviškai “Si- 
lent Niglit”, kurią išvertė 
“Dr-go” koresp. “Red Cher
ry - Vyšniauskas. Per sumą 
vėl giedojo didysis parap. cho
ras.

Po sumos choras susirinko

Pranešimai
Šakiij Apskričio klubas lai

kys metinį susirinkimą sausio 
4 d., Antanaičių na'me, 5033 

į mokyklos kambarį pasvei-' Roosevelt Rd. Visi klūbo
kinti kleboną ir vargonininką, nariai malonėkit atsilankyti, 
kurie chorą pavaišino. Beje, Kaip žinote, rengiamas vaka- 
įvertindamas ilgų metų pas-1 rag šeštadienio vakare, pas J. 
tangas išauginti chorą vieną Kaminskus, 1619 So. 49tli av., 
iš geriausių lietuvių tarpe, cicero, III. Nut. raštininkas 
rgon. J. Kudirkai nuo choro
įteikta dovanų “Electric sha-
ver

&
Anelė

Du Susirinkimai
BRIDGEPORT. — šv. Ju

rgio parap. Misijų Dr-jos su

sirinkimas įvyks šiandie, sau
sio 4 d. Šv. Jurgio parap. mo
kyklos kambary, 7:30 vai. va
karan. Yra pageidaujama, kad 
kitų kolonijų Šv. Pranciškaus 
Rėmėjų Dr-jos valdybos at
silankytų į šį susirinkimą, nes 
yra daug reikalų apsvarsty
mui apie Pranciškiečių veiki
mą Pietų Amerikos lietuvių I 
tarpe.

Sykiu su šiuo susirinkimu 
bus atlaikytas Labdaringosios 
Sąjungos 5 kp. susirinkimas. 
Reikės apsvarstyti apie pa
rengimą, kurs įvyks ateinantį 
sekmadienį.

Nacijonalio Lietuvių Aero 
Klūbo metinis susirinkimas į- 
vyks sausio 5 d., 7:30 v. va
kare, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. IIalsted St. šiame sus- 
me bus patiekti veikimo pla
nai šiems metams, be to bus 
rinkimas naujos valdybos. To
dėl visi klūbo nariai būtinai 
turi atsilankyti. Kas nori prie 
šio klūbo priklausyti, prašo
mi atsilankyti. Valdyba

Chicagos Suvalkiečių drau
gijos metinis susirinkimas į- 
vyks sausio 8 d., 2 vai. po 
pietų Gerčių svetainėj, buvu
sio Meldažio. Šiame sus-me iš
girsime raportus įvairių ko- 

• misijų ir išrinksime valdybą 
1939 m. Į susirinkimą kvie
čiami visi Suvalkiečiai ir čia 
augusieji.

Pirm. Jonas A. Romanas

Žemaičių K. klubas nors ir 
neseniai susitvėrė, tačiau sa
vo gyvavimo pradžioje, su
traukė jan nemažai narių. No
rėdami galutinai prisirengti 
prie klūbo krikštynų vakaro, 
kuris bus sausio 28 d., lai
kys susirikimą sausio 4 d., 
Hollywood Inn salėje, 2417 
W. 43rd St. 7:30 vai. vak.

Šiame susirinkime bus ren
kama valdyba ir komisijos 
1939 metams.

Nario mokestis tik 50c me
tams.

B. Armoška,
Laik. Klūbo sekr.

LOANS & INSURANCE
e ,tS

Building Management
JOHN P. EWALI)
UI Al.T Y COMPANY. Ine,

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET 4UK -

S'SppČo
W PMCtlSTS W • •». . I| m”

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO .................................................... 16.00
NUT .................................................... |6.00
BIG LUMP ..................................... $6.00MINE RUN ........................ }5.76
SCREENINGS ................................ 16.00

Tel. ARDmore 6975

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

Vilnoniai Apatiniai Mar
škiniai Vyrams ir Moterims

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Telefonas VlCtory 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien ir Vakarais h 
Sekmadieniais

UTILITY LIGUOR 
D1STRIBUT0RS

Incorporated

TeĮ Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Ave. 

-«►-
’as mus galima gauti tikrai Lle- 

’uvlšką Importą Valstybinę Deg
tinę.

vfes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
.letuvlai, pp. F. ir M. Dzlmidas

Savininkai

r^=

KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONE PO PIRU AMERIKJĮ
Parašė

KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pasakoja lietuvių gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir Ur- 
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimą, papročius 
h- daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šią knygą įsigyti ir atydžiai perskaityti.

Knygą susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose. 
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

Galima gauti: —

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.

Trečiadieni’’, snukio ? d., 1939

CLASSIFIED
PAIF.AKAU

Pusbrolio Jono Blaževičiaus. 1918 
metais gyveno Chicagoje. Kurie ži
note arba girdėjote apie jj, prašau 
pranešti. Būsiu labai dėkinga. Vero
nika Aalnienė, 4430 South Hermitage 
Aveniu-.*

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
MERGINA

Reikalinga moteris arba mergina 
prie narni, ruošos darbo ūkyje. At
sišaukite: K. Stulginskis, Rural Rte. 
3. Dany Ule, Illinois.

RENDON TAVERNAS 
Naujai įrengtas, barai ir visi {taisy
mai. Gera proga sumaniam žmogui. 
Atsišaukite 1410 So. 40th Avenue. 
Cicero. Illinois.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pilnai įrengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 3308 fa W. 
B3r«1 Street. Chicago. IUinois.

RENDON TAVERNAS 
Rendon tavernas su barais. Atsišau
kite 1835 West North Avenue, Chi
cago, Illinois.

UŽSISAKYKITE ANGLIS 
Black Gold Lump or Egg 16.00. 
Mine run $5.75. 75% coarse Poca- 
hontas Mine run 17.75. GRUNDV 
MINING COMPANY, 2464 So. Loo
mis Street, tel. CANal 7447.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 3lst Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

DUODAME
PASKOLAS W

NUO 5 IKI 15 METŲ 

$5000 APDRAt’DA 

I?. TAUPOMUS PINIGUS

Keistuto Loan & 
Building Ass’n.

No. i
3236 So. Halsted St.

Tel. CALUMET 411S •
, ft

JOHN P. EWALI),
Secretary .

Pranešimas iš Bridge- 
porto

Keistučio Spulkos Direkto
riai savo susirinkime laiky
tame Ketvirtadienį, Gruodžiz> 
29 d., 1938, nutarė, kad nuo
šimtis už pinigus padėtus iki 
Sausio 10-tos, 1939, bus mo
kamas nuo Sausio 1-mos, 1939.

Paskutinis nuošimtis mokė
tas buvo ketvirtas.

John F. Ewald,
Sekretorius.


