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Lietuvos delegacija nuvyko i Vilnių 
reikale medžiu plukdymo Nemunu

Iš Vilniaus vyks provincijon 
tirti plukdymo sąlygų

Milijonai įkalintojo sovietu sunkiojo 
darbo koncentracijos stovyklose

VILNIUS, saus. 9. — Į Į 
Vilnių atvyko Lietuvos dele
gacija tartis su lenkais reika
le medžių (sienojų) plukdymo 
Nemunu iš Vilniaus krašto į 
Klaipėdą,.

Delegacija Vilniuje išbus 
keletą dienų, paskui vyks j

Anglija, tauzija sutarė veikti 
vieniugai prieš Italijos losistatyma

PARYŽIUS, saus. 10. — 
Vykdamas Į Romų čia porai 
valandų sustojo Anglijos mi
nistras pirmininkas Chamber- 
lainas. Jis tarėsi su premjeru 
Daladieru.

Patirta, kad Chamberlainas 
formaliai pasižadėjo glaudžiai 
būti su Prancūzija ir priešin
tis Italijos reikalavimams plė

NACIAI IR VAIKUS 
PAŠAUKS Į DARBĄ
BERLYNAS, saus. 10. —•

Vokietijos darbo ministerija 
paskelbė, kad tie visi berniu
kai ir mergaitės, kurie po Ve
lykų užbaigs mokslų pradžios 
mokyklose, poros savaičių lai
kotarpiu įsiregistruotų darbo 
mainybos agentūrose (rašti
nėse). Tenai jie turės pasisa
kyti, kokius amatus, arba pro
fesijas pasirenka. Paskiau jie 
bus pašaukti j darbus.

Nacių vadai sako, kad tuo 
būdu bus papildyti šalyje dar 
bininkų trūkumai ir būsią nau 
dingą jaunimo ateičiai.

NACIAI SPAUDŽIA BAŽ
NYTINES BENDRUO

MENES

BERLYNAS, saus. 10. — 
Nacių autoritetai nusprendė 
toliau neleisti katalikų ir pro
testantų bažnyčioms naudotis 
nupiginta elektros šviesa, kaip 
tas nustatyta stambesniems 
vartotojams. Bažnyčios už e- 
lektrą turį mokėti normales 
kainas.

Aiškinama, kad mažesnėms 
bažnyčioms ši našta tiesiog 
nepakeliama.

BOMBARDAVO 4 

MIESTUS

BARCELONA, Ispanija, 
saus. 10. — Frankistų lakū
nai vakar bombardavo 4 mie
stus — Barceloną, Reusą, Ta- 
rragoną ir Borjas dėl Campo.

RIBBENTROPAS ATLAN
KYS VARŠUVĄ

BERLYNAS, saus. 9. — 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministras Ribbentropas priė
mė Lenkijos vyriausybės kvie
timą atlankyti Varšuvą.

provincijų susipažinti su pa
čiomis plukdymo sąlygomis.

F,

VARŠUVA ,saus. 9. — Iš 
Kauno vakar čia atvyko nau
jas Lietuvos pasiuntinys Len
kijai šaulys.
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Lietuvos kariuomenės priešlėktuvinės apsaugos dalinys. VDV.

sti savo imperiją Viduržemio 
jūros pakrantėmis.

Po pasitarimo Chamberlai
nas tuojau išvyko j Romą. 
Jam draugauja užsienin reika 
lų sekretorius lordas Halifa- 
xas.

Jis atsisakė pasakoti, ko
kiais reikalais vyksta pas Mu 
ssolini. i

VIENOS NACIAI TYKO
BAŽNYČIŲ MENO LOBIŲ
BERLYNAS, saus. 10. — 

Austrijos nacis gubernatorius 
įsakė šio sausio mėnesio gale 
visam krašte suregistruoti vi
sų bažnyčių ir vienuolynu tu
rimus meno lobius.

Vienos katalikai kalba, kad, 
matyt, naciai pasiryžę tai vi
sa užgrobti. Nacių autoritetai 
aiškina, kad su tuo registra
vimu, girdi, norima meno lo
bius apsaugoti, kad jie nebū
tų išvežti j užsienius ir par
duoti.

MAŽINA REIKALAUJAMĄ
VIEŠIESIEMS DARBAMS 

SUMĄ

IVASHINGTON, saus. 10. — 
Prez. Rooseveltas reikalauja 
kongreso pripažinti 875 mili
jonus dol. WPA išlaidoms iki 
liepos 1 d.

Žemųjų rūmų pa komi tetas 
pranešė, kad jis reikalaujamą 
sumą 150 milijonų dolerių ma 
žiną. Tas reiškia, kad sutinka 
skirti tik 725 milijonus dole
rių.

LAIVAS SUGRIOVĖ TILTĄ

ST. GEORGĖS, Del., saus. 
10. — 6,200 tonų prekinis lai
vas "VVaukegan smogė į Cliese- 
peake ir Delaware perkaso til 
tą ir sugriovė, šiuo tiltu ėjo 
svarbus susisiekimams plen
tas. Ims keletą mėnesių naują 
tiltą pastatyti.

Žuvo tilto sargas.

WASHINGTON, saus. 9. — 
Iškelta aikštėn, kad nuo per
eito liepos mėnesio suvaržy
tas iš J. A. Valstybių munici- 
jos siuntimas Japonijai.

L

PRANCŪZUOS ITALAI 
PRIEŠ MUSSOLINI

PARYŽIUS, saus. 10. — 
Pietrytinėj Prancūzijoj yra 
kelios didelės žemės ūkio ita
lų kolonijos, kuriose gyvena 
daugiau kaip vienas milijonas 
italų. Šie kolonistai Aucbe tu
rėjo masinį susirinkimą ir nu
peikė Italiją už jos pastangas 
,mio Prancūzijos atplėšti Kor
siką, Tunisiją, Somaliją, arba 
kitas kurias teritorijas.

Susirinkimas priėmė
Liuciją, kuriąja italai reiškia 
ištikimybę Prancūzijai ir pa
geidauja, kad italų ir prancū
zų tautos sugyventų brolybė
je.

NELEIDO PIKETUOTI 
KONGRESO OFISŲ

WASHINGTON, saus. 10.—
Bedarbių "VVorkers Alliance iš 
Pennsylvanijos delegacija 
šiandien bandė piketuoti kon
greso žemųjįj rūmų ofisus. 
Bet policija neleido.

Delegacija reikalauja kon
greso atstovų, kad jie bedar
bių šelpimui paskirtų 1,050,- 
000,000 dol. iki liepos 1 d. lai
kotarpiui.

RAUDONIEJI PALEIDŽIA 
KALINIUS

HENDAYE, saus. 10. — Ži
niomis iš Ispanijos, raudonų
jų režimas nusprendė paleisti 
iš kalėjimų visus 60 m. amž. 
ir senesnius politinius kali
nius, nepaisant jų nusikalti
mų didumo.

Teismas nusprendė, kad konvalijai 
negalima užginti žodžio laisves

SAN FRANCISCO, Cal., 
saus. 10. — Union Pacific Sta 
ges of Portland kompanija ki- 
tuomet savo fabrikuose iškabi 
nėjo atsišaukimą į darbinin
kus, kad jie nesidėtų su unijo 
mis ir neklausytų CIO veda
mos propagandos prieš kom
paniją. Nacionalis santykių 
boardas įspėjo kompaniją, kad 
ji paliautų atkalbinėti darbi
ninkus nuo unijų. Kompani
jai neklausant, ji pašaukta į 
federalinį apygardos teismą, 
kurs nusprendė kompanijos 
naudai. Darbo boardas įteikė
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POPIEŽIUS PRIIMS 
CHAM0ERLAINĄ

ROMA, sausi 10. — Premje 
ro Mussolinioi pastangomis, 
ateinantį penktadienį Šventa
sis Tėvas Pijus XI priims at
vykusį čia Angįlijos ministrą1 

i pirmininką Chamberlainą.1 
Jam draugaus užs. reikalų sek 
retorius lordas Halifaxas.

PER DVI PARAS 700 KINŲ 

NUKAUTA

ŠANCHAJUS, saus. 10.— 
rezo- Japonų armijai ėmė dvi pa

ras kinus nugalėti ir užimti 
Lolotien miestą, Šiaulių link 
nuo Hankavo, Jcur japonai su 
jungė savo tiesią karo fronto 
liniją. Tą laiką daugiau kaip 
700 kinų nukauta,

Japonai pripažįsta, kad Lo1 
lotieną kinai nepaprastai at
kakliai gynė.

JACK BENNY ĮKALTIN-

TAS ŠMUGELIAVIMU

NEW YORK, saus. 10. — 
Federalinė “grand jury” į- 
kaltino šmugeliavimu garsi) 
radijo ir filminį komiką Jack 
Benny.

Jis kaltinamas brangiųjų 
akmenėlių nupirkimu iš tarp
tautinio šmugelininko A. N. 
Chaperau.

ROMA, saus. 10. — Italijos 
vyriausybė paskelbė, kad Is
panijos kare 85 lėktuvus ji 
prarado. Tačiau italai lakū
nai ten sunaikino 837 raudo
nųjų režimo lėktuvus.

teismui prašymą, kad šis klau 
simas iš naujo būtų perkrati
nėtas. Teismas dabar galuti
nai atmetė boardo prašymą.

Teismas pareiškia, kad kon 
gresas išleisdamas darbo san
tykių įstatymą negalėjo turėti 
galvoje uždrausti nors kuriai 
kompanijai pareikšti viešai 
savo nuomonę darbininkų or
ganizavimosi klausiniu. O jei 
jis darė priešingai, tai per
žengė šalies konstitucijos pir
mąjį priedą, kuriuo žodžiui 
laisvė laiduojama.

NUMATOMA DAR VIENA 
PARTIJA MEKSIKOJE
MEXICO CITY. — Čia į- 

vyko “senųjų revoliucionie
rių” pokylis, kuriam dalyva
vo apie 600 revoliucijos vete
ranų. Jų tarpe buvo ir dabar
tinio prezidento Cardeno vy
riausybės valdininkų. Per po
kylį kritikuota Cardeno vy
riausybė ir su ja susijusios 
politinės organizacijos.

Įdomiausia tas, kad prezi
dentas ignoruoja vyriausybės 
valdininkų sėbravimąsi su sa
vo politiniais priešininkais. 
Tik po įvykusio pokylio per 
radiją jis teisino savo admi
nistraciją.

1940 metais Meksikoje įvy
ks prezidento rinkimai. Ma
tyt, ‘senieji revoliucionieriai’ 
sudarys naują politinę parti
ją, opozicijoje prieš šiandie
ninę Cardeno vadaujamą ir 
valdančiąją partiją, ir iškels 
kandidatą į prezidentus.

HITLERIS KARALIŠKAI 
ĮSITAISO

BERLYNAS, saus. 10. — 
Hitlerio pastangomis pasta
tyti nauji valstybės kanclerio 
rūmai turi 900 kambarių ir 
ruimingų karališkai išrengtų 
salių. Nauji rūmai 10 kartų 
didesni už Bismarko laikais 
pastatytus kanclerio rūmus.

Apie 8,000 darbininkų per 
10 mėnesių statė rūmus.

VIENUOLYNO BAŽNYČIA 
BUS APŠILDOMA

UKMERGE. — Vietoje su
degusio medinio marijonų vie 
nuolyno šiais metais yra pas
tatytas naujas, mūrinis su 
centralinių apšildymu. Tą į- 
rengimr manoma panaudoti ir 
marijonų bažnyčiai, kuri ran
dasi kelių metrų atstume nuo 
vienuolyno.

BAIGIAMI STATYBOS 

DARBAI

UKMERGE. - 1938 me
tais mieste valdinė ir privati 
statyba buvo vykdoma plačia 
mastu. Dabar visi darbai jau 
eina prie galo ir atliekami tik 
smulkesni vidaus įrengimai. 
Dirbama valstybinės amatų 
mokyklos, ligonių kasos ir 
vienuolyno pastatuose.

BUDAPEŠTAS. — Pasku
tinės statistikos čia gautos už 
1936 metus apie sov. Rusijos 
koncentracijos stovyklas, ku
riose kaliniai turi dirbti sun
kiuosius darbus. Tais metais 
būta 140 koncentracijos sto
vyklų su 6,500,000 kalinamųjų 
žmonių. 1922 m. sov. Rusijo
je buvo tik dvi stovyklos su 
6,000 kalinių.

Tki 1930 metų stovyklų kali
niai buvo daugiausia vadina
mi buržujai. Tais metais tu
rėta jau 90 paskiri) stovyklų 
su 1,500,000 kalinių.

1937 ir 1938 metais vyk

Lietuvos juros prekybos “Panevėžio" 
laivo nuotykiai Baltijos juroje

JAUNAS (VDV.) — Lie
tuvos Baltijos Lloydas nese
niai Norvegijoje .nupirko nau
ją laivą Lietuvos jūros preky- 
jbos laivynui. Tai jau vienuo
liktas laivas, ir pats didžiau
sias. Jam davė “Panevėžio” 
vardą. Į Norvegiją nuvyko iš 
Klaipėdos kapitonas Marcin
kus su keliais jūreiviais. Lai
ve buvo iškilmingai pakelta 
Lietuvos vėliava, pasiimta ku 
ro ir maisto atsarga, ir “Pa
nevėžys” leidosi į kelionę. Ta 
čiau Klaipėdoje jo ilgai tenka 
laukti.

Paaiškėjo, kad laivui teko 
pergyventi retų laivininkystė
je ir šiurpių nuotykių. Šiau
rės ir Baltijos jūrose siautš 
gana didelės audros ir buvo 
apgaubęs tirštas rūkas. Lai
vas ilgai negalėjo įplaukti į 
bet kurį uostą. Galop, laive 
pritrūko kuro, ir jį jūros ban
gos pradėjo nešti savais ke

PERTVARKYTI ŽIEMOS 
PAGALBOS REIKALAI

UKMERGE. — Žiemos Pa
galbos Komitetas, šių metų 
žiemos pagalbos reikalus pa
vedė tvarkyti Krikščionių La
bdarybės draugijai. Si draugi
ja tam tikru atsišaukimu krei 
pėsi į visus tarnautojus, pra
moninkus, prekybininkus, or
ganizacijas ir paskirus asme
nis, prašydama apsidėti tam 
tikru žiemos pagalbai mokės-
v •*CIO.

Be anksčiau padarytų rink
liavų dėžutėmis, draugija or
ganizuoja daiktines rinklia
vas, lankant namuose.

VOS NEPRIGĖRĖ

LAZDIJAI. — Neseniai 
Kauno gatvėje vos neprigėrė 
gilioje vandens duobėje 3 ber
niukai, kurie buvo užėję ant 
dar silpno ledo pasičiuožti. 
Taip pat į vandenį buvo įlū
žęs vaikus begelbėdamas ir 
suaugęs žmogus. Juos išgel
bėti padėjo kiti.

stant raudoną jam terorui, su
prantama, jei ne sunkiųjų dar 
bų stovyklų, tai kalinamų 
žmonių skaičius žymiai padi
dėjo.

Maža dalis iš kalinamųjų 
kokį laiką išlieka gyvi. Daugu 
jinas užkankinami, arba ligų 
^suėdami. Tuštėjančios vietos 
kaskart papildomos naujais 
kaliniais.

Bolševikų vadai smaugia ir 
drasko žmones lyg plėšriausi 
laukiniai. Tokia- pas juos 

/“brolybė’, kurią jie pasauliui 
’peršia.

liais. Pradėjo grėsti pavojus, 
kad “Panevėžys” gali būti 
kur užneštas ant seklumos ir 
sudaužytas. Ilgiau užtrukęs 
jūroje, laivas pritrūks ir mai
sto, Laivo įgula pavojuje.

Laivas, laimei, turi radijo
siųstuvą ir priimtuvą, tad gali
susikalbėti su uostais. Laivas .«
per radiją nuolat praneša į 
Klaipėdą apie savo išgyveni
mus.

Laivui “Kaunui”, plaukian 
čiam iš Londono į Klaipėdą, 
buvo duotas parėdymas su
rasti “Panevėžį” ir suteikti 
jam pagalbą, Bet prisibijoma, 
kad “Kaunas”, jei jūra ne- 
aprims, negalės prie “Pane
vėžio” prisiartinti ir jam pa
galbą suteikti. Nelaimės iš
tiktam laivui, kaip tiktai jis 
bus surastas, pagalbą suteikti 
yra pasirengę ir Dancigo di
dieji jūrų vilkikai. Tikimasi, 
kad “Panevėžys” bus išgel
bėtas.

ŠERNAI DARO ŪKININ
KAMS NUOSTOLIŲ

ALYTUS.-------Merkinės ir
Kibysiu girininkijų miškuose 
yra da-ug šernų, kurie nakti
mis gyvenantiems ūkininkams 
pamiškėse daro daug nuosto
lių. Kur tik buvo bulbėnose 
pasėti rugiai, tai iš rugių vėl 
arimus šernai padarė.

Statomos įvairios “baidyk
lės”, bet jie jų neboja. Ūki
ninkai laukia medžiotojų, bet 
ir šie jų balsų neišklauso. 
Mat, šiemet medžiotojams blo 
gi metai. Juk ir sakoma, kad 
sausas žvejys ir šlapias med
žiotojas blogr daro įspūdį.

O kaip tik šiuoi laiku dzūkai 
medžiotojai daugiau panašūs į 
žvejus, bet ne į medžiotojus. 
Kaip tik išvažiuoja medžioti, 
tai žiūrėk dangus ir prakiūra.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien debesuota ir šalčiau.
Saulė teka 7 =17, leidžiasi 

4:39,
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Bendradarblama lr koreapondentama raitų negrųttna 
jei neprašoma tai padaryti lr neprlalunčlama tam tikė
jui palto lenkių. Redakcija paallaiko aau teise tai
syti lr trumpinti viaua priaiųatua raitus lr ypač ko 
reapondenctjaa sulyg savo nuoilOroe. Korespondentų 
prado ralyU trumpai lr aliklai (Jei galima rėdomąją 
maMnlle) paliekant didelius tarpus pataisymama ven
giant polemikos lr aamenldkumų. Pasenusios korės- 
pondeneljos lalkradtln nededamoa

Skelbimų Iminės prislunCiamoe parelkalavua

Entered aa Seoond-Claan Matter Maroh BĮ, 1010 at
Chicago, Illlnola Under he Act of Maroh S. 1870.

| Šv. Sostas Ir Lietuva |
1938 m. gruodžio 15 d. įvykusiame A. L. 

R, K. Federadijos Tarybos suvažiavime bu
vo nutarta pasiųsti kablegrama prašymų nau
jam Lietuvos užsienių reikalų ministeriui p. 
J. Urbšiui, kad kiek galima greičiau sure
guliuotų Lietuvos santykius su Apaštališkuo
ju Sostu.

Malonu yra pranešti, kad. į Tarybos pra
šymų ministras Urbšys atsakė laišku dr. A. 
Rakauskui, Tarybos pirmininkui. Laiško tu
rinys yra toks:

“Turiu garbę pranešti, kad Katalikų
Federacijos Tarybos suvažiaVimo, įvyku
sio Pittsburge, telegramų esu gavęs. čia 
pat skubu pabrėžti, kad Lietuvos Valsty
bės ir šv. Sosto santykių sureguliavimas 
yra vienas iš pirmųjų Vyilausybės rūpes
čių, ir tikiuosi, kad netrukus pavyks už
baigti susitarimų'

Kaip matot, Lietuvos užsienių ministro at
sakymas duoda vilčių, kad, pagaliau, bus 
sutvarkyti Lietuvos santykiai su šventuoju 
Sostu. To nekantriai laukia ir Lietuvos ir iš
eivijos katalikų visuomenė. Ir, reikia nuo
širdžiai tikėtis, kad šiuo kartu ji nebus už
vilta.

Nesutvarkyti santykiai su Bažnyčia, kliudo 
Katalikų Akcijai Lietuvoje ir kenkia pačiai 
valstybei. Tuos santykius sureguliavus, leng
viau bus galima atstatyti tautoje vieningu
mas, kuris šiuo momentu yra labai reikalin
gas, ir bus pakeltas Valstybės prestyžius už
sienyje.

Reikia neužmiršti, kad net nekatalikiški 
kraštai palaiko gerus santykius su Vatika
nu. Pavyzdžiui galima paminėti protestan
tiškųjų Latvijų, kur katalikų yra žymi ma
žuma, tačiau turi sudariusi konkordatų ir 
jo nuostatus vykdo. Krikščioniškasis pasau
lis stebėjosi, kad katalikiškoji Lietuva su
laužė pasirašytų konkordatų ir per tiek me
tų gyveno nenormaliuose santykiuose su A- 
paštallų Sostu.

Į apžvalga ĮI Dafybj Kins Verta Gyventi
Uždarytas “Mūsų Vilnius” | (B anglUko TW* KUW AWT «•

SKYRIUS XV

Per ilgas laukimas

Gavome “Mūsų Vilniaus” 23-24 nr., kuria
me radome įdėtų tokio turinizj laiškų:

“Sunkių politinių aplinkybių verčiama Lie
tuva šiemet buvo priversta nusilenkti jėgai 
ir pradėti normalinius santykius su valsty
be, kuri neatitaisė Lietuvai padarytos did
žiulės skriaudos. Ryšy su tuo lietuvių tau
tai teko ieškoti ir kitų būdų ir kovos me
todų savo teisėtiems siekimams įgyvendinti.
V. V. Sųjungos veikimas Lietuvoje liko su
stabdytas, drauge turi sustoti ir jos darbus 
atspindėjęs “Mūsų Vilniaus” žurnalas. Siųs
dami šį paskutinį “Mūsų Vilniaus” numerį, 
ir prašydami jį savo skiltyse paminėti, non- į§ aukščiaus. nustodamas da 
me simboliškai perduoti tų visos lietuvių iįntįSj nustoji turėti; toks yra 
tautos potroškių ir siekimų tribūnų, kuriai 
mes ypatingai atstovavome, tikėdamiesi, kad 
Jūsų laikraštis, kuris ir iki šiol visuomet 
rūpinosi Vilniaus kovos reikalais, nuo šiol 
bus dar uolesnis a-mžinų ir nepermaldaujamų 
lietuvių tautos siekimų žadintojas.

“Giliai įsitikinę savo siekimų teisėtumu ir 
šventumu, mes tikime, kad tautoje taip gi
liai įaugusi Vilniaus atvadavimo idėja, kaip 
ir visos didžiosios idėjos, pasiliks gyva ir 
sulauks savo įkūnijimo.

“Už Aušros Vartus, Gedimino Pilį, Vy
tauto Grabų!”

Skaudus tai laiškas. Bet jis pasako, kad 
nežiūrint visų sunkumų, tauta be Vilniaus 
nenurims. Mūsų dienraštis iš savo pusės dar 
sykį gali pakartoti, kad jo skiltys bus atvi
ros Vilniaus atvadavimo darbams garsinti.

veikalus” (Iš. XIV, 13). Jie 
nieko neturėjo daryti tų va
landžiukę, bet laukti iki Die-

Kask sroves Meilės upe. vas veiks. Bet truputį vėliaus, 
Moizei besimeldžiant į Dievų, 
atėjo jam įsakymas, “Ko šau
ki į mane! sakyk Izraelio sū
nums, kad eitų” (Iš. XIV, 
15). Pareiga ilgiau nebuvo 
laukimo pareiga, bet pakili-

lianis, kur jie galėtų plačiai 
bėgti — ir meilė turi perte
kančius upelius pripildydami 
jų visų. Bet, jei kada apleisi 
parūpinti tokias pratakas, i 
pats meilės šaltinis tuojaus iš
džius; nes turi dalintis, jei, mo nuo sulenktų kelių ir pir-
jiori palaikyti šį gerų dalykų' dldv-vrlSkt> tlkė’

jimo keliu.
Gal dažniau, nekaip mes ži

nome, mums reikalingas tas

Nauji Suėmimai
Lietuvos spauda praneša, kad gruodžio 

21 dienų vidaus reikalų ministro įsakymu 
buvo išvežtas į privalomojo darbo stovyklų 
dr. Petras Karvelis, žymus finansininkas ir 
buvęs finansų ministras.

Nors nepasakoma už kų dr. Karvelis nu
baustas, bet galima numanyti, kad jis, kaip 
ir dr. L. Bistras su dr. P. DieUninkaičiu, 
yra tautininkų partijos vadų diktatoriškos 
politikos auka. Matyti, kad lr jis buvo pri
sidėjęs prie tų žmonių grupės, kurie statė 
vyriausybei reikalavimus, kad ji įtrauktų 
į vallstybės darbų geriausias, patyrusias tau
tos jėgas ir kad atstatytų tautoje vienybę.

Dr. P. Karvelis yra žinomas, kaipo rimtas 
politikas ir gabus finansininkas. Jis yra žy
mus katalikų visuomenės veikėjas ir yra 
buvęs tautininkų uždarytosios krikščionių de 
mokratų partijos vienas iš veiklių narių 
ir vadų.

Tikrai tenka piktintis tautininkų -politika, 
kuri yra panaši Vokietijos nacių ir Rusijos 
bolševikų politikai. Vietoje jungti visas tau
tos jėgas į krūvų, suiminėjami ištikimiausi 
valstybei ir tautai vyrai, kurių gabumai ir 
patyrimas šiuo kritišku Lietuvos gyvenimo 
momentu yra reikalingi.

Trečiadienis, sausio 11 d., 1939

Po Svietą Pasidairius istorikų, taip svietiškių, 
taip kunigų apie tikrųjų Ka- 

Cikagietis Jonas Skelly at- prasmę, reikėtų į boilerį 
siuntė man tokių gromatų: sušveisti, o razumni žmonės
Bepoteris Maikis Gizelis, su- tačiau to nedaro. Aš beeinu, 

sitikęs savo tavoršeių, sako: kaj tas, kuris jūsų gazietoje 
Skaičiau gazietoj, būk taip rašo, buvo nesatilait Ka-, 

Kalėdos yra pagonų prasima- p-,),, prezentu. Beeinu savo 
nymas. Kalėdos, esu, laivę jau naujų pypkę, kad jis, užuot

Meilės Įstatymas”.
Daug yra sakoma Šventame

Rašte apie laukimų dėl Die-
vo. Si pamoka negali būti per- landos pate.ga .... _ i, i«tį abaifUu, - I „.įbvti, nea įau nubuvo to-
daug pabnežta. Mes lengvai t“nme P“'1*1 ™° kel "J atsakė jam jo. tavorščius Gi- ki„ saizo, o už brangesnes ne- 
daromies nekantrūs iš Dievo >r ! iailk»- Mes manome, 1 _ -r isit;kinęS( kad|norėj„ primokėti
vilkinimų. Daug mūsų vargo 1 kad Dw' % gerbiame tykiu, ka-1 taį tikra tiesa Juk ga_ ______

gyvenime paeina is musų ne- ‘ v r , . zle^a nemeluos. Siur, kad Ka- Saliunčikas. — Reikės rengti
ramaus, kartais neatsargaus, Jls n\ams keh$ Prave^, kai faį kunigų prasimany-Lrand opening pare, nes vei-
skubumo. Mes negalime pa-įmes tikrenybėje Jam darome

negarbę dabartinio tikėjimo

pats paraginimas. Yra laikų, f?"!“’ K™taas laika“' žalios spalvos padžiamų, gavo
: . . - _ Kalėdos reiškia kų nors arti- raudonos spalvos ir kadkuomet
landos

malda nėra tos ,va- 
bet kuomet mui duoti, užfundyti.

po
Kalėdų negalėjo jų store at-

laukti iki vaisius nunoksta, 
bet užsispiriame jį nuskinti ir gatavo klusnumo stoka. Pa

laiminimas laukia kai

mas, žmonėms akių apmoniji- kįaį ateis naujų laisnių pir 
mas, kad daugiau pasipiniga- kirnas. 
vus. Sostiuiueris. — Geras su

manymas. Man pačiam tuoj 
reiks procentų už morgičių 
mokėti. Žinai, ir aš pabandy
siu morgičio sho\ver purę su-

Ką Parodė Klaipėdos Rinkimai
“Vakarai” Klaipėdos krašto seimelio rin

kimus taip vertina:
“Turint galvoj, kad šiems Klaipėdos kraš

to seimelio rinkimams buvo pavartotos vi
sos bet kur praktikuotos ir pasirodžiusios 
praktiškomis rinkimų rezultatams paveikti 
priemonės, kad į šiuos rinkimus buvo mes
tas visas administracinio, organizacinio, ide
ologinio ir, pasakytume, demagoginio argu
mentų svoris, ,vis dėlto susipratusioji lietu
vių dalis savo pozicijas garbingai apgynė. 
Dar daugiau: šiuos rinkimus galima laiky
ti ne tik puikiu lietuviškųjų pozicijų atlai- 
kymu, bet ir nemažu lietuvių laimėjimu. Iš 
lietuvių buvo atimta apie 120,000 — 150,000 
balsų, tai reiškia apie du pilnus atstovus. 
Taigi, normaliomis sųlygomig lietuvių sura
šai būtų galėję pravesti ne 4, bet tikriau
siai 6 atstovus. '

Tai žino kiekvienas, kurs turėjo progos 
šiuos rinkimus stebėti. O kas tokios progos

kol jis žalias ir kuomet jįs; muinniuias ihuriu mus, 
nesveikiausias, Mes negalime lnes laukiame, bet jis negali 
palaukti iki pasaka bus sura- j mums duodamas iki mes 
Syta skyrius po skyriaus; bet, i J^išeisime jo pasiimti. Pasi- 
vnūsų godume sužinoti kaip ji davimas nėra visados parei- 
baigsis, mes norime apleisti Sa’ baitais jis vra nuodėmt, 
jos išsivystymo sujungimus ir tingumo, neveiklumo, ne
skubantis prie galo. Mes ne- klusnumo, netikėjimo nuodė- 
galime palaukti iki mūsų niai-,®* -
dos bus išklausytos, nors da-i ^es turime žinomų šio mo- v.. • . .. •
lykai, kurių prašome, gali rei-'kinimo paveikslų Izraelitų Jo- sų šlamštai, kuriuos skaitote, ia^‘d j1 8<’^a 18^ ’ro 
kalauti ilgų metų jų priren- rdano perėjime. Upė nepraši- J visiškad kai jus kreizėmis pada ina^ ^ai a *’a’”

Praeinąs pro šalį Jonas 
Gervė ir girdėjęs tokių jų i 
šnekų, užkalbino;

Alio, vyrai. Kokias čia 
rokundas jus diskusuojat?

Bepoteris Maikis Gizelis ienS^’ 
jam visa dalykėlį išdėjo ant 
savo delno.

— Ak, šitaip, — tarė jiems 
Jonas Gervė. — Vyrai, tie jū-

Mokytas. — Ar žinai, mano 
drauge, jog žmogus yra kilęs 
iš beždžionės? Kasdieniniai

gimė mums. Mes esame ragi- yėrė kol žmonės laukė savo rys, jei dar tokiais nesate. Nc mulkis. Ar tu esi že-
narni eiti su Dievu; bet daž-1 šėtrose. Jei jie būtų ten pa
nai Dievas eina labai lėtai, i silikę, ji būtų jiems visai ne- jūsų gazietos sapaliojimui,
o mes nenorime pasilikti su1 prasivėrus. Jie turi parodyti kaj Kalėdos tik kunigų pra-
Juo. Mes esame labai godūs ,9av0 tikėjimų į Dievų išardy- manytos, kad daugiau pasipi- vaikų, galėsi jais gėrėtis su
eiti pirmyn ir negalime lauk- darni savo stovyklų, daryda- nįgavus, tada tūkstančius vei- kitais žiūrovais Brook Įleido
ti. Šiaip laukimo dėl Dievo mi V^SU prisirengimų pereiti parašytų garsių rašyto- žvėrinčiuje. J. Skelly.
pamoka visados yra svarbi, i i Prižado Šalį ir tuomet pra-1 ; .....................—

Na, tik pažiūrėkite. Jei tikėti notas?
Mokytas. — Taip.
Nemulkis. — Pasirūpink

Į “Draugo” draugų koncertų sausio 22 d. 
susirinks visi katalikiškos spaudos draugai 
ir visi draugiškai pasilinksmins.

Bet yra kita šios pamokos 
pusė. Dievas dažnai mūs lau
kia. Mes daug sykių neaptu- 
rime to palaiminimo, kurį Jis 
yra mums prirengęs, kad ne
norime eiti pirmyn su Juo. 
Kai mes nustojame daug ge
ro Dievo nelaukdami, mes tai-neturėjo, gali persitikrinti kad ir iš “Vael . , 

kischer Beobachterio”, kurs aavo įspūdžiuo- P8* dang nustojame perilgu 

se iš Klaipėdos krašto seimelio rinkimų kon
statavo, kad daugelis krašto kaimiečių išti
sais būriais ėjo rinkti ordnungsdiensto parei
gūnų vedami”.

Skundžiasi

dėdami savo keliavimų kol u- kleis kelių per jų, aš tuomet nis ir Jeronimas Cicėnas, 
pė dar siekė savo plačiausius 1 pereisiu”. Tuomet atsisėda- Jiems to skyriaus viršininkas 
krantus. Yra pažymėtina, kad me mflsų suvaržytoje aplinky- Jasinski pareiškė:
upė nepradėjo nusekti iki prie bėję laukti, kad Dievas kliūtį | Lietuvių Mokslo Draugijos 
šakinė kunigų sargyba nepri- prašalintų. Bet Jis to niekad byla yra Vyriausiame Tril,li
ejo paties krašto. Jei žmonės nepadarys, kol mes lauksime, nole ir nežinoma jo šiuo rei- 
būtų laukę savo šėtrose kelio Mes turime pakilti mūsų tikė- kalu nuomonė. Taip pat neži-
jiems prasivėrimo per upę jimo stiprume ir sakyti, “Die- 
pirm nei jie pradėjo savo ju-! vo balsas mane šaukia, ir Die-

laukimu. Yra laikų, kuomet 
mūsų stiprumas turi ramiai 
stovėti, bet yra irgi laikų, 
kuomet turime eiti pirmyn 
tvirtu žingsniu.

dėjimų, keliag niekad nebūtų 
prasivėręs. Jie turėjo savo ra
nkoje raktų atrakinimui var- 
tų į Prižado Šalį ir vartai ne
sisuks ant savo bėgių iki jie 
jų nebus prisiartinę ir neatra
kinę. Tas raktas buvo tikėji
mas. Jie turi tikėti Dievo pri
žadui, kad kelias bus jiems 
padarytas ir turi pakilti ir 
judėti pirmyn lyg nebūtų jo-

nonias bylos išsprendimo ter
minas. Per ilgų laikų Lietuvių 

rinkiniaiva ranka padarys man kelių Mokslo Draugijos 
per šias regiamai nepereina- gali visai sunykti, 
mas kliūtis į aukštas ten au
kštumas”.

’ Todėl, Jasinskio nuomone, 
pakviestųjų lietuvių iniciaty
va galima suredaguoti naujos 
mokslinio pobūdžio draugijos

LENKŲ PASIŪLYMAS | Tie jstatai

nei IIFTUVIIJ moksio evelk e pa ys’ 1>agal koklus DEL LIETUVIŲ MOKSLO veiRė įr Lietuvių Mokslo

Draugija. Reikia tik naujo 
vardo ir pastabos, kuri m

(Bus daugiau)

Yra daug dieviškų prižadų, 
kurie padaryti su sųlyga, kad 
mes iš savo pusės pradėsime 
kokį nors veiksmų. Kuomet 
pradėsime būti klusnūs, Die
vas pradės mus laiminti; o kios upės prieš juos. 
kai mes ištesėsime savo klus
nume, Jo palaiminimas ir to- 
liaus bus mums duodamas. Di
delių dalykų buvo Abraomui

n • -ii - i litinį skyriųGyvenimas vra pilnas kaip 1 ‘ .
-šeši lietuviai,tik tokių atsitikimų, kaip sis.

TT _ * , i i ’ i • • Šikšnys, Rapolas Mackevičius,L peš stebuklas yra palygini-, ’ T . . .

DRAUGIJOS

Gruodžio 15 d, į Vilniaus
vaivadijos visuomeniškai po- mėtų, kad naujos mok

buvo pakviesti pobūdžio draugijos nariai t? 
dir. Marcelinas galį būti Lenkijos piliečiai.

J Antanas Valaitis, kun. Vincas

Vadinamoji “vidurinė srovė”, t. y. tauti
ninkų, gerokai yra apgriuvusi. Mėginama jų 
šiaip taip sulipdyti, sudarant “Amerikos 
Lietuvių Tautinę Tarybų”. Bet, matyti, kad 
tai nevyksta. Štai, “Vienybė” sandariečiais 
taip nusiskundžia: I

“Pastaruoju laiku pasireiškė nepapras
tas pakrypimas prieš konsolidavimų tauti
nės srovės. Negana, kad visu griežtumu
išeita prieš organizavimų Amerikos Lietu-: prižadėta, bet nė vieno iš jų 
vių Tautinės Tarybas, bet ir . mūsų dien- nebflt buvę galima gauti lau- 
raščiui paleista vienas kitaį nedraugingas kiant Cbaldėjoje. Jis turi ap- 
šūkis. Mums tiesiog nesuprantamas tokia ,eisti naniu8j prieteiiuS) sava. 
sandariečių ir jų organo pakrypimas .
Sandariečiai, matyti, praktiškiau į gyveni

mų žiūri. Jie mato, kad jau nebėra iš ko 
sulipdyti Tautinę Tarybų. Nei bent iš atski
rų atfmenų. Bet tai nebus taryba, bet šiaip 
jau draugijėlė. Seniau tautininkai turėjo vie
nų kitų organizacijų, bet, deja, vienos iš jų 
iširo, kitos nuėjo į kairiųjų rankas.

Vokietijos naciai iSleido patvarkymų, su
lyg kuriuo mokytojams draudžiama dėstyti 
religijų pradžios mokyklose, nes, girdi, kri
kščionybė esanti pagrįsto judaizmu. Kardi
nolas Bertram, Bresslau arkivyskupas, griež
tai užprotestavo prieš tų parėdymų ir pa-

stis, ir tėvynę, ir išeiti į ne
žinomus takus, ir spraustis pi
rmyn nesvyruojančiame klus
nume, kad prižadų susilaukus.

Kuomet Izraelitai radosi ša
lia Raudonųjų Jūrų, gamti
nėmis sienomis uždaryti, pa
sekančios kariuomenės spau
džiami ir sunaikinimo pavo
juje, du įsakymu buvo Moizei| 
duota, kuriedu nupiešia abi 
šio laukimo painokos pusi. At
sakydamas žmonių baimei ir 
murmėjimui, Mziizė jiems sa-reikalavo, kad jis būtų atšauktos. Iš to ga

lima suprasti, kad Vokietijos katalikai drų- kė, “Nesibijokite, stovėkite ir 
šiai kovoja su Bažnyčios priešais naciais. žiūrėkite į didžius Viešpaties

y-,’. "■ i
t ’J » /--M
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Šiuo reikalu Vilniaus lietu
vių visuomenė nutarė susirin
kti specialin posėdin.

mas mūsų visoms paprastoms 
dienoms ir mūsų paprastiems 
patyrimams. Sunkumai ir ke
blumai randasi prieš mus, ro
dos, užstojantį mums kelių.
Už šių kliūčių randasi puikūs 
laukai, pilni grožio ir turto.
Garbės mūs ten laukia: Jei 
tik mes galėtume pereiti, bū
tume turtingais; mūsų gyve
nimas būtų kilnesnis, stipres
nis. Bet tarp mūsų ir tų pri
vilegijų, atsiekinmo, ir atliki
mo aukštumų bėga nepereina
ma upė. Dieviško gyvenimo 
balsas mumyse šaukia mus ei
ti pirmyn ir laimėti ir turėti Motorinis laivas Kala, priklausantis Amerikos Jungt. Val- 
puikiug laukus, kurie spindi Į stybių navigacijos biurui. Iškeliama į aikštę, kad komerci- 
kokiaine skaistume prieš mus.jjos departamentą viršininkai tuo laivu, vyriausyliės sų<kni- 
Bet mes atsimename upę ir, ton, darę įvairias ekskursijas ir kėlę balius. Tas dalykas,!
sakome, “Jei .Dievas pras-)sako, būsiąs įneštąjį kongresą. {Acmę ghoto),_______
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Iš “Mano Sielos Atgarsiai”
Rašo Meškuitis

KALĖDOS
Kalėdų diena praėjo, bei 

kalėdinė nuotaika žmonėse pa 
silieka dar ilgai, štai, Trijų 
Karalių diena, kalėdinės gie
smės tebeaidėja bažnyčiose, 
salėse, žmonių ausyse. Tebe
džiūgauja Šv. Kūdikėliu ti
kintieji. (lai nėra kito tokio 
krašto, kaip Amerika, kame 
taip iškilmingai, gražiai, pa-
, ... .. VM. , gerojo dieduko nekantriai lau-
kelta nuotaika apvaikščiotu . . , .. , .

. v v ‘ikia, kasdama klausia 
Kalėdas. Savaitę prieš šven
tes jau matai tai vienoj, tai 
kitoj vietoj suskubta krautu
vių langai papuošti žolynais, 
vainikais ir kitais papuoša
lais žmogaus akį viliojančiais 
savo spalvomis, blizgėjimais.
Dar diena, kita jau pasirodo 
Puošnios, elektrikinėmis, spal
votomis žvaigždutėmis spin- 

daneios eglaitės. Visokios j- 
staigos, namai ir gatvės lenk- 
tyniurtja, katra ją gražiausiai 
bus pasipuošusios Cbristmas 
dienai. Miesto šalygatviuose 
pilna žmonių beskubančių su
rasti atatinkamas dovanas sa
viesiems; ties langais unotinos 
su mažais vaikeliais ir šiaip 
jau žmonės stovi ir gėrėjasi 
išstatytais gražiais dalykais.
VaiĮįSlių kalbos aukšti garsai 

pripildys erdvę, jų džiūgavi
mai; akių blizgėjimai, jų ener
gingas pasipriešinimas moti
noms norinčioms juos traukti 
toliau — tas viskas džiugina 
praeivius ir žadina kilnią, šve
ntą, nuotaiką.

Dar prieš Kalėdas jau girdi 
visij žinomas ir mylimas Ka
lėdų giesmes. “Venite adore- 
mus” aidėja teatruose, radio 
salėse, visi savo namuose pa
siryžę klausyti šventų gies
mių, sutikti lyg kokį aukštą, 
brangti ateinantį svečią.

Kalėdos. Lyg dangus būtų 
atsivėręs, kad pagarbinus gi
musį Kūdikėlį; sugieda visos 
bažnyčios visomis savo jėgo
mis šventas giesmes, kuriose 
girdi iš dangaus paskolintų
tonų, jauti žmonių viršesnės I vaikščiojime. Pačioj Lietuvoj 
jėgos užgautos širdies tvak-jtoli gražu nereiškia Kalėdoms 
sėjimus. Gieda vienur, gieda Į tokios pagarbos, kokią reiš- 
kitur, gieda visur “Venite a-įkiama Amerikoj.

DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI

extra parinktini, extra ilgaibran* 
dinti tabakai duoda extra turtingą 
skonį... extra Cellophane užvalk
tis užtikrina extra šviežumą.

Išbandykite 1939 m. Dvigubai-Švelnius

Old Gold
UŽSISTATYKITE Old Gold’i "Melody and M«dne»»" au ROBERTO Vliada Švieži! Dvigubai apsaugoti dviem ulvallt- 
BENCHI.EY ir ARTIE SHAW'S Orkeatru, luekvim* Selunadieoį vakare, fi.i. Cellophane. VIRSUTIN1S ui-
Columbia Network, Coaat-to-Coaat. valktis 4Uid.ro APAČIOJ pakelio.

doremus”. Kunigai, kalbėto
jai nekalba apie kų kitą, kaip 
tik apie gimusį Kūdikėlį. Ti
kintieji ir netikintieji atyd
žiai klausosi.

Dabar tos dovanos, tas gra
žus paprotys Kalėdose savie
siems suteikti dovanomis ma
lonumą. Galvojama, kas praš
matnesnio, ar praktiškesnio 
duoti atminčiai. Vaikeliai to

lis

, ar jau 
ateis. Atėjus gi ir dova

nas gavus, koks jų džiaugs
mas! Gi puošnioji eglaitė su 
saldainiais kokį vaikelių sie
loms daro įspūdį. Kalėdos jie
ms palieka neišdildomą įspū
dį. Kalėdų nuotaika Amerikoj 
daro savotiškos įtakos net’ 
Kristaus neišpažįstantiems. 
Žydai, ar kiti, persiima ben
drąją nuotaika, sveikina kitus 
su Cbristmas šventėmis ir 
sveikina krikščionišku papro-
v •
C1U.

Kalėdų šventė, tu darai sie
lai gilaus įspūdžio, tu leidi 
pažinti, ar bent atjausti jos 
amžinus, giliausiai pasislėpu
sius pradus. Juk daugelis tų 
žmonių, kurie reiškia tiek 
džiaugsmo šventės proga ir 
tiek kilnios nuotaikos, yra 
netikintieji, ar silpno tikėji
mo, tačiau kaip gražiai pasi
reiškia jų sielos estetiniai jau 
.sniai; jie jaučia groži vidu
jiniam ir išviršutiniam tikėji
mo pasireiškime. Jie puošia 
ir gerbia tą šventę, nors jų 
nusistatymai ir principai ne
suderinami su tikybos moks
lu. Logiškai protaujant, neti
kinčiam nereikėtų apvaikščio
ti tikybinių švenčių. Bolševi
kų ir kitų bedievių valdomų 
kraštų valdžios kaip tik viso
mis galėmis kovoja su šven
čių apvaikščiojimu, vidujiniu, 
ar išviršutiniu tikėjimo pasi
reiškimu. Kituose kraštuose, 
kur valdžia krikščionybei ne
palanki, nesolidarizuoja su Ba 
žnyčia tikybinių švenčių ap-

irs
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Kapmilfis, Šiaulėnų valsčiuje, Piliakalnis milžinkapis lietuviškos žiemos prieglobstyje. 
(VDV. photo)

I Klausimas, kaip suderinti 
antireliginis žmogaus nusista
tymas su Kalėdų šventės kil
niu, gražiu apvaikščiojimu. 
Čia reikia ieškoti priežasties 
ir paaiškėjimo žmogaus dva

sios gelmėse. Žmogaus sieloj 

esama tarp kitko tikybinių 

ir estetinių pradų. Štai, Kalė

dų šventė suartina tuo du pra 

du ir juos sulieja į vieną. Ta
vo protas gali nepripažinti jo

kių dvasinių pradų, gkli ji
sai visaip galvoti, gali keis
tis, tačiau tavo pasąmonėj sle 
piasi nenugalimi dvasiniai pra 
dai; jie tatai tavo estetiniu 
jausmų padedami veržiasi ir 
reiškiasi išviršutiniai. Čia pa
sireiškia puiki žmogaus galių 
harmonija. Ta harmonija
džiaugiasi tikintieji, lvgiai ti- , , , , v

v . . kartu, tramdo žmogui
kėlime pašliję. Reiškia, yra . ...1 . vemrno pasisekimą.
taškas, yra tas, kas vienija ir l . -, . , .. J . Koks valdovas — tokia jo
stiprina pilnatinio žmogaus . , , , _1 r ir valstybe.
jėgas. Tas tatai žmogaus gy-i .r v.' , . , ,•' * o i Mažiau vargo turi tas, ku-
vybinis gaivintojas, amžinojo 
gyvenimo Kūrėjas yra Kris
tus. Juomi sąmoningai, ar ne
sąmoningai džiaugiasi žmonių 
dauguma, Jo nekenčia, savo 
apmaudoj sąmoningai Jį per
sekioja tik mažuma. Žmogaus 
sielos žinovai pripažįsta, kad 
natūralaus žmogaus siela yra 
krikščioniška.

Viešpatie, ta ja mintimi ma
ne džiugini, Tavrt gimimo die
na džiugina milijonus.

Naujoviška
kaip vėliausia 
plaukų Mada!
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Patarlės
Auksas ir pelenuose žiba. 

Laukas gimė, laukas ir dvės. 
Vietoje gulėdamas ir ak

muo apželia.

Lėta kiaulė gilią šaknį kni
sa.

Kaip girioje šaukia, taip 
pagiryje atsiliepia.

Ir mažas kelmas vežimą ap 
verčia.

Nėra namų be dūmų.
Siūlu kamuolį atrasi.
'Tuščia bačka garsiai skam

ba.

Daug šunų ir vilką papjau-

3a- < lį
Geros girnos viską mala.
Mandagumo stoka daugel 

jo gy-

ris gaminasi tokio brangumo 
įrankius, kurie atitiktų to dar 
bo pelningumui.

Geras sūnus visuomet lai
kys savo tėvus pagarboje.

Kaip kas išmano, taip save 
gano.

' Žodžiu galvos nepro muši. 
Duodamas imk, mušamas

bėk. ,
Meilė stipri, bet taipogi ir 

saldi.
Musės įkyrios ue didumu, 

bet daugumu.
Su tavim prasidėk, tai ir 

pupų rėtį pasidėk.

Neseniai išrasta tam tikra 
lempa, kurios spinduliai už
muša -muses ir kitokius vabz
džius. Šiame atvaizde toji ma
šina demontsruojama ant šu
nelio. Paleisti iš jos spindu
liai šuneliui teikia malonumo, 
bet musėms ir kitokiems vabz
džiams sukelia karščio iki 107 
laipsnių ir jos čia pat krinta 
negyvos. (Acme photo)
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MARQUETTE
PARKIEČIAMS

išvyksta į rytus ir daugiau 
nebentvažinos su filmom nie- 

. kados: M. K. M.

šioj kolonijoj paskutinį 
kartą Brolių Motuzų filmų | Leisti plėtotis blogumui ir 

antroji dalis bus rodoma šį jknrtn jieškoti tikrosios liuosy- 
ketvirtadienį, įsnusio 12 d., **‘s, tai reiškia arba npgandi- 
Beržinskio salėj — .Marųuette n‘‘ti save, arba kitus.

Park Hali, 6908 So. Western ------- ------------------------------------------
Avė., 7:00 vai. vakare.

Tai paskutinė proga, nes 
sausio pabaigoj br. Motuzai

f
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Vytauto Parke
Piknikai 1939 m.

I
Parapijos:

' Šv. Jurgio — gegužės 21 ir 
; rugpiūčio 27 d.

Šv. Kryžiaus — birželio 25 
ir rugpjūčio 20.

Nekalto Prasid. P. Š. — lie
pos 2 ir rugsėjo 17.

Gimimo Panelės Šv. — bir
želio 11 ir rugsėjo 3.

Šv. Antano — birželio 18 
ir rugsėjo 10.

Visų Šventųjų — gegužės 
14 ir liepos 16.

Dievo Apvaizdos — birže
lio 4 ir rugpiūčio 6.

Šv. Mykolo — liepos 23. 
Aušros Vartų — rugpiūčio

13 d.

šv. Petro ir Povilo — ge
gužės 7 ir liepos 30.

Šv. Juozapo — gegužės 28 
Lietuvos Vyčių — liepos 4. 

ir spalių 1.

Šv. Kazimiero — liepos 9 
ir spalių 8.

Labdarių Sąjungos — ge
gužės 30.

1(
į Dienraščio “Draugo — ba
landžio 30 ir rugsėjo 4.

Šv. Kazimiero Akademijos 
— rugsėjo 24.

Kun. A. Linkus

Įvairios Mintys
Daugumas dovanų trokšta, 

bet mažai tokių, kurie mokėtų 
vardan idėjos nukentėti.

— Jei darbas nesiseka ir np 
matai pasekmių, snraskie tn ( 
priežastį ir dvigubai padidink 
uolumą

Kame stoka pastovių įsiti
kinimų. tenai tankiai didelė 
klaida, bus pripažinta už tie
są. 1 7

ARE YOU
NERVOUS?
Here is a way to help calm 

quivering nerves

Do you feel «o nervoua that you ta
ar rea m t Are there times wheo you ere croaa 
and Irrlteble . . . time a when you aeold t bose 
who ere deareat to you?

lf your perves are on edtfe. try LYDIA R. 
PINKHAM’S VKGBTABLR COMPOUND. lt 
helpe calm your qulverln< nėr rea and aiiould 
Ėl*e you the at ren g t h and energy to face Ufe 
wlth e amlle.

When your rrorrlea end ca rea hecome roo 
much for you and you want to run my from 
lt all . . . take LYDIA B. PINKHAM’S VBO- 
BTABLB COMPOUND. Many womea bare 
had nerraa aa Janflled aa you ra, būt they hera 
been ahle to hulld up their pep and energy and 
get back to normai wlth the aid of LYDIA B. 
PINKHAM S VBGBTABLB COMPOUND.

When your mother and your grandmother 
ueed to hecome nerroua Irrlteble and rundown 
they depended upon thla tamouaold medicina 
to pep them up egaln ... to help their nereee 
, • • to help gite them a c beer fui dlapoeitloa.

NAUJAS GIESMYNĖLIS
I dalis — Aaventinė3 ir 

Kalėdinės giesmės, barm. J.

Žodžius ir melodijas parašė 

Seirijų Juozas.

II dalis — Gavėnios ir Ve

lyki} giesmės, barm. AJ. Ka- 

čanauskas. 30 giesmės 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn. 

giesmės, barm. Al. Kačanuus- 

kas. 28 giesmės 35c

III dalis-b) — Švenč. Sak 

ramento giesmės, barm. Al. 

Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė

nesio giesmės, harm. Al. Ka 

čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmė* i 

Dievą, harm. Al. Kačanaus- 

kas. 18 giesmių 25c.

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.

Chicago. UI.

SKAITYKITE VIEN KATA

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

Full-flavored

—perfect 
for cooking!

• Kraft American lias a meltow, 
full-flavored richneas that makos 
it perfect for sandtviches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfectfy.

TRAPE

A cough due to a cold is no joke. Get Smith Brothers Cough Drops. 
(Black or Menthol.) Cost only 5tf—yet they’re a real cough medicine.
Smith Bros. Cough Drops are the only drops containing VITAMIN A

This is the vitamin that raises the resissance of the rnucous 
membranes of the nose and throat to cold infections.

Mokame 4%
DliVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Stt pradžia 1939 metų kviečiame 
lietuvius taupyti pinigus SI M ANO 
DAUKANTO FEDERAL SAU- 
INOS & LOAN ASSOCIATION 
of CIUCADO, kur kiekvieno as
mens taupiniai apdrausti iki 
$5000.00 Federal Savings & Tman 
Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

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

Atmokėjimais
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS f

SIM ANO DAUKANTO/^
rEDERALSAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

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

Chicago, III.

25%> nuolaidos už jūsų 
seną radio

"t-TOJ

r

Šis radio, kaip paveiksle: 
Zenith, J’hilco, ar RG’A 
Victor išdirbystės tiktai

j!69.5O
Pagauna visas tolimas stotis 

ir mažas stotis gerai 
perduoda

Jos. F. Budrik, Ine.
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3088
Dabar tęsiasi didžiausias 
rakandų- ir radijų šparda- 

vimas.

Leidžiami žymūs 
programai'.
WČFL—970 k. nedėliomis 

5:30 iki 6‘.30 vakare.
WHFC—1420 k. ketvergais 

7:00 vakare.
WAAF—920 k. pagedėliais 

ir pėtnyčiomis 4:00 P.M.

JOKE
MARK

4Uid.ro
Lortll.nl
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Prieglaudos Statymo Prieglaudos Reikalu 
Komisijos Susirinkimas' Patikrintomis ž.niomis, oak

Penktadienį, sausio 13 d. ^rest pnegmudoj yra šnnias
7..»n i i ».«: lietuviu seneliu. įveiela iš jų7 lot) vai. vakare dienraščio *■ 1 i j t

>> i i . i matote atvaizde, kuri nuirau-Draugo redakcijoj įvyks __ ’ 1

M
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Daugelis be dorybės ir be 
triūso nori atsiekti garbės, 
bet niekad jos neatsieks.

ĮVAIRŪS daktarai

■*<
*

LIETUVIAI ADVOKATAI

' I-1. I
' 
'

Prieglaudos Statymo Komisi
jos susirinkimus. į šį susirin- 
kimą prašomi atvykti visį tos 
komisijos nariai ir taip pat 
Labdarių Sųjungos centro va
ldyba.

kė Cbicago American n leido 

mūsų dienraščiui juo pasinau
doti.

las lietuvių senelių skai
čius valdiškoje jstaigoue aiš
kiausia parodo, kaip reikan-

4

ilga yra pastatyti nuosavų se- 
Komisijai reikės nustatę ti(nedų prieglaudų. Atvaizde 

planus, kaip būtų galima su_ i matomi seneliai lyg prašyte 
kelti daugiau lėšų senelių prie prajo Lietuvių Landūnų bą-
glaudai statyti ir taip pat iš
rinkti rinkliavos vadovybę.

Anglų Spauda Apie 
Lietuvių Senelių 

Prieglaudų

Žurnalistas Stasys Pieža, a- 
plankė Oak Forest senelių 
prieglaudą, ir į Cbicago Ame
rican įdėjo tokio turimo ra
šinį:

jungos ir lietuvių visuomenes 
paskubinti pnegiaudus staty
mo reikalų.

Kitos tautos, kaip vokie
čiai, čekai, lenkai ir kitos tu
ri prieglaudas ir jas pajėgia 
išlaikyti. Nėra aabejonės, kad 
ir mes pajėgsime išlaikyti, tik 
reikia jų pastatyti. Turime 

I pasiturinčių įstaigų, turime 
uuosnę visuomenę, kuri nesi
gailės paramos kilniam tiks
lui. Yra ir kitokių galimybių

p0.1 jai išlaikyti.
and other national groups Į Vyliausias rūpestis

“Emulating Bohemian
dabar

ich ma uitam their oid peo-, 1111 būti, kaip sukelti pakan- 
pfe^lioines, Cbieago s Litu-1 ka»mai prieglaudos rūma-
uaman reiigious, pontical, bu
siness and /organization lead- 
ers today completed plaus to 
build tke|r own old people’s 
liome and orphanage.

“There are 100 aged Lith
uanians at the Oak F orest in
firmary beeause of the lack 
of an institution maintamed 
by America’s Lithuanians, ac- 
Gording to Justin Mackiewich, 
president of tlie {Standard F'e- 
deral Savings and Loan Asso
ciation.

‘‘Urs. Mackietvich of 
Chicago Litliuanian VYomen’s 
Club visited the Lithuanian 
inmates at the infirmary and 
presented tliem with gifts.

“ According to tlie plaus the 
Litliuanian old people's liome 
will be started within a year, 
Leonard Šlamutis, president 
of tlie American - Lithuanian 
Roman Catholic Alliance, said. 
It will be erected near the 
lioly Cross Hospital, Sixty- 
nintli st. and California avė.

“The money for tlie home 
ig being subscribed through- 
out Lithuanian colonies in A- 
merica by the American - Li
tliuanian lloman Catholic Clia- 
rities. There’s $10,000 in the 
treasury now”, .

9
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ms pastatyti. Reikalinga bus 
daryti didelis vajus. Jei pa
vyktų tą vajų sėkmingai pra
vesti, dar šiemet būtų gali
ma pradėti statyti prieglaudą.
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1 Telephone YARds 1001

JOSEPH J. m
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
AE T U VIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nno 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v
Subatoj uuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012
Rez. Tel. Republic 5(147

LIETUVIAI DAKTARAI

Oak Forest prieglaudos seneliai, kuriems ji onia Mackevičienė, žinomo Chicagos Ttnansi- 
nink,o Justino Mackevičiaus žmona, dalina dovanėles. Lietuvių senelių toj prieglaudoj pri- 
,skaitoma arti 200. Šiame atvaizde iš kairės į dešinę: Antanas Lechavičius, Stasys Cervins- 

Keikia manyti, kad komi- kas, Antanas ltozas ir Antanas Eskortas. (Evening American piloto)
sija šiam darbui nustatys tin
kamus planus, juos paskelbs 
ir netrukus prasidės vajus.

Id.

Dalino Dovanas 
Lietuviams Seneliams

Ponia Mackevičienė, Stan- 
the dard Federal Saving and Loan 

Association of Chicago pirmi
ninko Justino Mackevičiaus 
žmona, Oak Forest prieglau 
doje dalino dovanas lietuvia
ms seneliams. Jie džiaugėsi 
gerosios ponios piniginėmis 
dovanomis ir taip pat žinio
mis apie tai, kad Lietuvių R. 
K. Labdarių Sąjunga rengia-

Didysis kunigaikštis Vladi- 
mir Cyrilevič, pretendentas į 
Rusijos sostą, dabar vieši pas 
savo seserį Vokietijoj. Sako
ma, Hitleris turi planą pas- 
kęlbtį jį Ukrainos caru,

si statyti nuosavą seneliams. sekmadienį, sausio 23 d., Lie-
priegle^dą.

pirštai į saveKiekvieno 
linkę.

Tūkstantis kelių veda 
paklydimo, prie tiesos -- 
tai vienas.

prie
tik-

Žinios
Klaipėdos Julė

Šv. Baltavmiejaus parapijos 
choras smarkiai ruošiasi prie 
savo koncerto. Programoje 
bus dviejų aktų operetė “Klai 
pėdos Julė’’. Koncertas Įvyks

tuvių Auditorijoj. Pradžia 7 
vai. vakare.

AVaukegano, taip pat Keno- 
šos ir apylinkės, lietuviai pra
šomi nepraleisti progos. Už
tikriname, kad kiekvienas at
silankęs į koncertą išsineš 
kuo geriausių įspūdžių.

YVaukegan lietuviai, turė
dami daug draugijų ir orga
nizacijų kuopų, kurios gra
žiai veikia, veik kas sekma
dienį turi vienokį ar kitokį 
parengimą - vakarą. Atsilan
kęs į juos visuomet išsineši 
gražių įspūdžių.

programą. Visi kviečiami at
silankyti. St. Kazakaitis

‘Kas turi jėgų save nuga-

THINGS THAT NEVER HAPPER
By GENE BYRNES

Sausio 22 d., Lietuvių Au
ditorijoj Šv. Juozapo draugi
ja rengia vakarą ir įdomią

-fi

V/KAT 
IS SOOR

COėNOMEld 
AKO VJKU-Re- « 
DO YOU RESlDE. 1 
LAUHDRV LE.FT 
TO-DAN V4ILL 
BE DELIVERtO/ 
TKREE. DA\5 
HENCE AT 
12 M. iŠ 
3pAWaCTO(?Y

A

Cmmfctt, Inter-nat'l Cartoon Co.. N. Y.

ŪKU BY MILLIONS

o

TeL CANaI 5969

DR. WALTER J. PHiLUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road *
OFISO VALANDOS:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
irAntradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais
Valaaudos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St., Chieagų
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Šeštadieniais
Valandos: 3—b P. M.

ir

Ofiso Tel. CANaI 2345

DR. F. G. WIN3KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2156 VV. Cerinak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel. CANaI 0402

2305 So. Leavitt Street

Ofiso Tel. Canal 6122 
lies. 8342 So. Marshfield Avė. 
Kės. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE i. BLOŽiS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.
VALANDOS:

lėti, tas tam gimęs, tas stovi i 8:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 
6 iki b vakare

Visam tam kas daroma prie 
varta, — trūksta genijaus.

Neturėjęs vargo, nesuprasi 
nei laimės.

Meilė pritaria geram dar
bui, meilė pasišvenčia.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartj.

Tel. CAPitol 2828

DR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 VV. Fullerton SL
OFISO VALANDOS:

1—4 po piet ir 6—8 vaL

DR. A. J. MANIKAS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Sviedi)
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 

Sekmadienį susitariąs

DR. CHARLES SEGI
GYDYTOJAS ir CHIKURC 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros luboB 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas MiDv.ay 2880
OFISO VALANDOJ*:

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARda 0994 

Rez. Tel. PLAza 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v, ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, 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 ua

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOSE AKIAI

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 ikį 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartj.

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. IeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 W. Marąuette Road
VaL 2—4 it 7—8 vak.
1446 So. 49th Ct

Subatomia nno 7—9 vakare 
Ketv. it Nedėliomis ausitarua

KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONE PO PIETŲ AMERIKĄ
Parašė

KUN. JURGIS PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pasakoja lietuviij 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 gautu—

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

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:

Nno 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal aatartp

Office TeL YARda 4787 
Namų Tel. PROapect 1930

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPnblic 7868

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

DR. J. J. KOVVAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago
Nedėliom ir Trečiadieniais 

Pagaal Sutartį.
TeL LATayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

16 vaL ryto iki 9 vai. vakaara 
BkJuudiMLAa j TmAiaAmbui

TeL YARda 5921
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL OALumet 6974
OFISO VALANDOS

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

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
_________ CtUCAUO, ILL_______

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

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

Recideneija
8939 So. Claremont
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedelionua pagal sutarti

Tel CANaI 0257
Res. TeL PROapect 6659|

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

Rezidencija 660U So. Artesian Ave.1 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet) 

6 iki 8 vaL vakaro
TcL YARda 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenuel
Telefonas LATayette 8650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais u
Penktadieniais

4631 South Ashland
TaL YARda 0994

IrtMundnKUau b
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Pirma Pažintis Ant 

Laivo
Praeitą, vasarą, kada daug 

lietuvių važiavo į Lietuvą a- 
tostogų, važiavo ir Teodora 
Bakašienė, sykiu ir jos my
lima dukrelė Marytė.

Kaip ten nebūtų, bet Marytė! 
nesigaili važiavusi j tėvų gim
tinę, nes laive susipažino su 
jaunu sportininku bridgepor- 
tiečiu iš Šv. Jurgio parap. — 
Jonu Aveliu. Grįžę į Cliicago 
savo pažinties nenutraukė, o 
gruodžio 31 d., pereitų metų, 
padarė “engagement”. Dabar 
lauksime, kada įvyks vestu
vės.

Jonas Avelis yra geras ka
talikas, priklauso prie Sv. Ju
rgio parap. choro, turi gražų 
balsą, taipgi geras sportinin
kas. Iš Lietuvos parsivežė gra 
žią dovaną pasižymėjimą spo
rte.

Marijona Rakašiūtė gimusi 
ir augusi Ciceroj, Šv. Antano 
parapijos baigė aukščiausiu 
laipsniu ir gavo stipendiją į 
Šv. Kazimiero Akademiją, ku
rią taip pat baigė. Priklauso 
prie Vyčių 14 kp. ir yra veik
li narė.

Lai Dievulis laimina pavy
zdingą porelę.

Beje, Marijonos tėveliai Te
odora ir Vincentas Rakašiai 
yra geri parapijonai ir kata
likai, seni “Draugo” skaity
tojai ir rėmėjai. Nors mamy
tė ir apgailestauja savo duk

relę, bet sykiu ir džiaugiasi, 
kad būsimas žentas yra lietu
vis ir geras katalikas. Rap.

^..4..., • — - -
<* -S-Š?' ’ 'A*/l

Gražioji Lietuva. Žavingos pakrantės. (VDV. piloto)

Suprise Party
Sausio 1 d. pas J. švabus, 

gyv. num. 1047 N. Leaming- 
ton st., įvyko šauni puota.
Mat, Švabai neseniai grįžo iš
Lietuvos, tad ta proga artimi | 
jų draugai ir susirinko juos 
pagerbti.

Bevakarieniaujant Nenarto
nis paaiškino puotos tikslą ir 
pakvietė vakarui vesti dr. A.
J. Gussen. Pakviestieji kalbė
ti sudėjo Švabams kupetas 
gražių linkėjimų ir ilgiausių 
metų.

Švabai labai gražiai kalbė
jo apie Lietuvą, ypač jos gra-! ž&i išlaidų. Paskutiniu laiku įvyks (Bridgeporte, sausio 5 

d., Šv. Jurgio parap. svetai-žius vaizdus vasaros metu. į aukojo parapijai, prisidėjo 
Beklausydami susirinkusieji iPrie jubiliejaus knygos ir t.t. 

jautėsi lyg būtų Lietuvoje.
Puotoje dalyvavo šie asme

nys: Nenartoniai, Yuškai, Za
karauskai, dr. A. J. Gussen 
su žmona ir sūnum, varg. Mo- 
ndeika, Matulaičiai, Petruške
vičienė, Yuškevičienė, Bačin- 
skienė, Beneskienė, Bartkai, 
Adomaičiai, l’opierai ir Gre- 
kauskai.

Rytojaus dienai J. Švabai 
pakvietė visus pietums ir šau
niai pavaišino.

Vardu visų dalyvių tariu 
širdingiausiai ačiū Švabams 
už jų priėmimą, draugišku
mą ir vaišingumą.

Vienas iš dalyvių

Bet sąjungietės neaimanuoja, 
su gražiais norais bematant 
iždas vėl padidės.

Geriausių visoms sėkmių ir 
Dieve padėk! Ta pati

Br. Motuzu Paskn
tinęs Filmus 

Amerikoj Sausio 11-ta Diena
“Aukščiausiu ir naudin-

Sausio 11 d., 7:30 vai. vak. . . , , ...
... ... „ niausiu mokslu yra tikrai pa-
Šv. Antano par. salėj, Court.. .. ......
ir W. 15tli St. (Cicero, III.)

Sausio 12 d., 7:30 vai. vak.
Marųuette Park salėj, 6910 S.
Westem Ave. . , . .

. ' • į apie kitus visuomet gerai ir
Sausio 13 d., 8 vai. vak., j , /t- • .v • ’ ’ |prakilniai mąstyti (Kristaus

Ausros Vartų par. salėj, 2323 ,, , • O1
w oq i m Sekimas, Knyga Pirma, Sky
vv. 23rd Place

žinti save patį ir už nieką sa 
ve laikyti.

Didžiausia išmintis įr tobu
lybė yra save patį niekinti, o

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
M. S. 55 kp. Veikla
AVEST SIDE. — Gruodžio 

mėn. įvyko priešmetinis kuo
pos susirinkimas, kuris pra
ėjo dideliu pasisekimu. Viena 
susirinkimas buvo skaitlingas, 
padaryta daug gražių nutari
mų, pasidžiaugta praeitų me
tų kuopos gražiomis sėkmė
mis, o kita išrinkta šiems me
tams energinga kuopos valdy
ba.

Kuopa džiaugiasi savo nau
ja pirmininke Monika Petrai- 
tiene, kuri yra gabi ir suma
ninga veikėja jaunimo tarpe, 
ypatingai Vyčiuose. Reikia ti
kėtis, jį mokės tinkamai kuo
pos vairą pasukti ir įtrauks

ti. Iždininke liko toji pati E- 
milija Karlavičienė, kuri vi
suomet pilna energijos ir pri
sidedanti prie kuopos darbų. 
Iždo globėja liko irgi toji pa
ti nenuilstama kuopos veikėja 
Marijona Jasnauskienė. Ji yra 
viena pirmųjų kuopos narių ir 
visa širdimi atsidavusi sąjun
gai. Tvarkdarė irgi kelintus 
metus tas pareigas einanti pa
siliko ta pati O. Budrikienė.

Naujos valdybos priekyje, 
aišku, kuopa praplės savo ri
bas, stengsis gauti naujų na
rių ir veiks taip, kad iškėlus 
dar didesnę kuopos garbę. 

Gruodžio 27 d. iždininkės

Pirmę Sykį ARD 2 
Skyriaus Sus-me

BRIDGEPORT. — Sausio 6 
d. ARD 2 skyriaus pirminin
kė Vaišvilienė pakviečia ma
ne į skyriaus susirinkimą ir 
tapti rėmėjų nariu. Mielu no
ru kvietimą priėmiau. Nuėjau. 
Erdvus parap. mokyklos kam
barys pilnas dalyvių. Vos ra
sta ir man kėdė. Sėdžiu, kaip 
erškėtis tarp lelijų. Pažįsta
mų veidų nedaug, bet kuriuos 
pažįstu, patys veikliausi kat 
akcijoje darbuotojai-jos. Įspū
dis linksmiausias, kad sykiu 
dalyvauja ir jaunimas (tik

nėję. Laiškas, be jokių disku
sijų, vienbalsiai priimtas. Į- 
galiota delegacija į seimą su 
auka $5.00.

Pinu. Vaišvilienė išduoda 
raportą iš TT. Marijonų Rė
mėjų dr-jos apskrities susirin
kimo. Pasirodo, TT. Mar. Rė
mėjų' dr-jos apskritys prašo 
Bridgeporto šeimininkių ap
siimti sunkų ir atsakomingą 
darbų, seimo delegatams ir 
svečiams pagaminti pietus ir 
tų pačių dienų prirengti TT. 
Marijonų misijonierių išleis
tuvėms vakarienę — bankietų 
nes TT. Marijonai — kun. A. 
Andriušis ir kun. K. Vengras 
su didž. gerb. Provincijolu 
kun. J. J. Jakaičiu, vasario 
11 d. išvažiuoja į Pietų Ame
riką misijoms tenykščių lietu
vių varpė.

Mūsų Choro Veikla
MARŲUETTE PARK. —

Nauji metai, nauji darbai. Va
sario 5 d., parapijos salėje re
ngiama choro naujoviškas šo
kių vakaras. Komisiją sudaro: 
J. Stonis, S. Mosteikaitė ir L. 
Yerkaitė. Choras ir komisija 
nuoširdžiai visus kviečia da
lyvauti vakare. Grieš DeanI J

\ Colbv orkestrą. Pradžia 8 v.
Bilietui galima gauti pas cho
ro narius.

Sausio 15 d., 7:30 vai. vak. 
Davis Square Park Audito
rium, 45th ir S. Marshfield Av.

Kas neatskiria klaidos nuo 
tiesos, tam apgaulingu pinigu 
bus užmokėta.

J Sausio 14 d., 7:30 vai. vak., 
Melrose Park Scliool, Lake 
St. (tarp 17th ir IStli St., 
Melrose Park).

Sausio 16 d., 7:30 vai. vak.,
Nekalto Prasid. Bar. Salėj, 
929 Erie Ave. (Sheboygan, 
AVisconsin).

Sausio 17 d., 7:30 vai. vak., 
Šv. Petro Par. Salėj, 51st St. 
ir 7tli Ave, (Kenosha, AVis.)

rius II, 4).

vrrvrii. motk, ūrf“! » 11*9y
forced to poinf the woy to hoir 
beolth to their men folkl For woiw 
ltnow that a healthy heod prodoces 
hondsonte kairi And that’s why 
woaien everywbere are pointing to 
Fotn-oį the remarkable foaming oi 
■hampoo wkidt firct nourishes Ike 
•colp, iken lokes the dūli, pareked 
kaė and brings it back to glowing 
health. Fom-ol is so economtcai; a 
■nle goes a long way. Ask yoer 
druggist for the regutar 50c stok 
Or, write for o generou* totai bo*« 
Ita* tndoiing 10c lo

1 Sus-mas, išklausęs pirm.
Vaišvilienės raporto, be jokių 

mergaitės). Veik visa valdy-j,. ... •. . . diskusijų, vienbalsiai, pneme.
ba (skyriaus vairas), mergai-|a ...... . , .i Šeimininkes ir patarnautojos

su dvasios pakilimu, pasiskir-čių rankose. Linksma ir ma
lonu. Bet iš jaunų vyrų, apart 
dvas. vado kun. Petrausko, 
nei vieno. Ir augusių vyrų 
mažai. Mat, šelmiai, vyrai ir 
vaikinai, manau sau, patys 
save išduoda esą tinginiai dva 
siniaims turtams rinkti.

Bet gana šposų. 
Susirinkimas, apsvarstę vi

siems metams įvairius bėga
mus ir netikėtus darbus viet. 
parapijos ir jšv. Kazimiero 
Akademijos naudai.

Po to skaitoma laiškas iš

sto darbais ir ryžtasi, kad 
viskas nusisektų kuo geriau
sia. J. Š.

E. Karlavičienės namuose į-
vyko valdybos ir rinktos ko-' TT. Marijonų Rėmėjų dr-jos ’| 

daugiau jaunesnių moterų są- misijos knygoms patikrinti 1 apskrities, kviečiantis skyrių
darbas. Vaišingi Karlavičiai J imti dalyvunią Marijonų Įstai- 

taip gražiai atsilankusias są- 
jungietes priėmė ir vaišino ti
krai karališka vakariene. Už 
tokį jų gražų priėmimą susi
rinkusių vardu S. Sakalienė 
nuoširdžiai padėkojo.

Šiais metais kuopos iždas 
kiek pratuštėjo. Turėta nema-

jungiečių eilėsna. Vice pirm. 
likosi toji pati veikli kuopos 
narė M. Aitutienė. Raštinin
kės irgi pasikeitė. Finansų ra
sti n. vietą užėmė neperseniai 
persikėlusi iš rytų New Ha- 
ven, Conn., 33 kp. narė Elz
bieta Jurkštienė. Kol kas ji 
apsiėmė ir nutarimus užrašy-

gų Rėmėjų 12 seime, kuris

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Ave.

Phone LAFAYETTE 5800 
— • —

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankietams — Išklotinėms — 

Papuošimams

i DON’T
NEGLECT
ACOLD

k
r

Krūtinės slogos, kurtos galt Išsi
vystyti 1 nelaimę, paprastai pa- 
lėngvteja pavartojus raminančia, 
šildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė, .linai yra “Oonin- 
ter-lrritaiit.” Milijonai yra varto
ję ją pe*1 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima mauti aptlekiose.

AAilIions prėfer this "flavor
*

that is different"

Pamėginkite ši naują Snlad 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—.
FAR MORE—OF THE COSTLYINGREDIENTS!

Sausio 13 d. įvyksta elioro 
•mėnesinis susirinkimas. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite. 
Bus pranešta daug 'svarbių 
dalykų. K. Skelly, koresp.

NAUJI LIGONIAI ŠV.
KRYŽIAUS LIGONINĖJ

Jonas Byla iš Šv. Antano 
parapijos, Jonas Linkus iš Ne
kalta Prasidėjimo Panelės Šv. 
parapijos, Jonas Grigaliūnas 
iš Nekalto Pras. Panelės Šv. 
parapijos. Š.K.L.1

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BSMIAU8IA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

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

P. 6ALTIM3ERAS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN

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

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TeL YARDS 1278
v

Res. 4543 South Paulina Street

Ranka ranką mazgoja, kad 
abidvi būtų baltos.

Žmogus, kursai nemoka su
sivaldyti, kartais dauginus ga 
li pakenkti darbe, nekaip ar
šus priešas.

COULD NOT DO HER

HOilSEWORK
WHEN every.

thing you at
tempt is a burden 
—when you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wie’s end — try 
this medicine. lt 
may be just what 
younted forextra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Irenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little work I had to lie 
down, My mother-in-lavrecom- 
mended the Vegetable Cdmpound. 
1 can see a wonderful change now.”

Za*/ -V’jZ’Cccl ČZ.
VEGETABLt CŪMPOUND

FOM-OL

LAIDOTUViy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas 
AlYlDuLANbL dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

. 1. ZoIįi
Albert V.

Petkus ir Eudeikis
P. I. Ridikas

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. VIRginia 0883

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARds 1419

Antbuuy B. Petkus 6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109ll ■ » /a ■ 2314 West 23 rd PlaceLachamcz ir Sūnaimuiiuiiiul ll wuilUi phone pULlman 3270

1. Liuleviėius 4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YADds 4908

i
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠĮ VAKARĄ TĖVŲ MARIJONŲ ĮSTAIGŲ 

CHICAGOS APSKRITIES RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Šį vakarų į “Draugo” na
rni}, 2334 So. Oakley avė. rink
sis Tėvų Marijonų Įstaigų Chi 
cagos apskrities rėmėjai. Yra 
vilties, kad gausingai atstovų 
dalyvaus, taip kaip ir praeitų 
susirinkimų. Į šį susirinkimų 
tikimės dar daugiau, nes prie 
mūsų darbo jau prisidės nau
ja didelė pajėga — Šv. Anta
no parapijos Marijonų rėmė
jai, kurie pasižadėjo skaitlin
gai atvykti. Taigi, gerbiamie
ji, būkite taip malonūs, kada 
eina dideli pasiruošimai prie 
seimo ir išleistuvių misijonie- 
riams į P. Amerika bankieto, 
tat ir pageidaujama, kad iš 
visų kolonijų malonūs Tėvų 
Marijonų bendradarbiai imtų 
dalyvumų ir gelbėtų kas tik 
kuo gali, kad visi — kaip sei
mo, taip bankieto prisirengi
mai praeitų kuo sėkmingiau
siai.

Nors Šv. Jurgio parapijoj, 
Bridgeporte, Marijonų sky
riaus nesiranda, bet .To Malo
nybės Praloto M. L. Krušo 
pastangomis, tikimės, kad ir 
iš šios kolonijos gausingai at
stovų atvyks. Gerb. veikėjai 
p-nia Vaišvilienė ir Jonas Di- 
rša, kiek teko girdėti, deda 
visas savo pastangas, kad ne 
vien tik susirinkime gausingai 
pasirodyti, bet ir rūpinasi, kad 
ir parengimai kuo gražiausiai 
pavyktų. Jau atėjo žinių, kad 
Šv. Kazimiero Rėmėjos, para

gintos pirm. Vaišvilienės, pa
siryžo viskų daryti — šimtus 
tikietų išplatinti ir šeiminin
kių darbų atlikti. Tai, ištikrų- 
jų, linksma žinia. Ir tikimės, 
kad taip ir bus, nes toksai į- 
vykis retai pasitaiko, kad vie
na diena įvyktų du žymūs pa
rengimai.

Taigi, šį vakarų ir lauksime 
visų kolonijų Marijomj skyrių 
atstovų su įvairiais raportais.

Apskr. rašt.

Svarbus Susirinkimas
Sasnausko choro susirinki

mas įvyks šiandie, sausio 11 
d. 8 vai. vak. Šv. Jurgio par. 
salėj. Labai svarbu, kad visi 
nariai susirinktų.

V. Matuliokas, choro rašt

Gerai Pavyko
BRIDGEPORT. — Sausio 8 

d. Šv. Jurgio parap. salėj į- 
vyko vakaras, kurį rengė La
bdaringosios Sųjungos 5 kp. 
Maskolaičių trupė iš North 
Sidės atvaidino komedijų ‘Mo
derniški kaimiečiai’. Po visam 
buvo šokiai.

Parengimas pusėtinai pavy
ko. Salėj buvusieji labai džiau 
gėsi geru vaidinimu ir pačiu 
veikalu. Tik apgailestavo tų, 
kurie patingėjo ateiti.

Vaidintojai buvo maloniai 
priimti ir rengėjų ir publikos.

Ten buvęs

DIENRAŠČIO

“DRAUGO”

30 METŲ

Jubiliejinis Koncertas
SEKMADIENYJE,

Sausio-January 22,1939 Metais
SOKOL SVETAINĖJE
2345 South Kedzie Avė.,

Chicago, Illinois

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

Kviečiame atsilankyti 
Tikietai jau parduodami

•• :

Pennsylvania geležinkelio traukinio katastrofa netoli Cutler, Ind. Spėjama, kad dėl trū
kusių bėgių apvirto du vagonai — valgomasis ir miegamasis. Laimei tik du asmenys sun
kiau sužeisti. Traukinys ėjo į Florinų. (Acme telephoto)

West Pullmano 
Naujienos

Sausio 15 d., 7 vai. vakare, 
parapijos .salėje įvyksta šau
nus parapijos metinis bankie-

Moterų Sąjungos 
Chicagos Apskrities 

Veikla
'Gruodžio 18 d. įvyko prieš- 

metinis apskrities susirinki-
tas. Viskas jau prirengta, tik|mas Gimimo Pan. šv. pap
laukiama tos dienos. Per va-' pjjoj, Marųuette Park. 
karienę bus graži programa ir Susirinkimas buvo skaitlin-
po visam šokiai. Grieš Phil 
Palmers orkestrą. Programo
je dalyvaus žymi solistė, ku
ri pirma kartų pasirodys mū
sų salėje. Be to kalbės adv. 
J. Rorden (Bagdžiūnas) ir dr. 
S. Biežis. Visus kviečiame da
lyvauti.

Po švenčių parapijos kuni
gai pradėjo lankytį parapijo
mis — kalėdoti. Sausio 3 d. 
kalėdninkai turėjo paskutinę 
vietų pas A. Žitkevičius. Kaip 
kas met, Žitkevičiai iškėlė šau 
nių puotų, kurioj dalyvavo 
daug svečių.

gas ir gausus įvairiais rapor
tais. Išklausius kuopų veiklos, 
pasirodė, daugely kuopų gra
žiai veikiama. Besidžiaugiant 
pereito vajaus sėkmėmis, kuo
pos jau pradėjo ruoštis ir se
kančiam vajui, kuris jau pra
sidėjo su sausio 1 diena. M. 
S. 20 kuopa, laimėjusi perei
to vajaus pirmų dovanų, pa
siryžusi ir šiame vajuj nepa
siduoti.

Atsilankęs snsirinkiman ap
skrities dvasios vadas kun. 
A. Baltutis sveikino suvažia
vusias atstoves ir sykiu davė 
keletu gražių patarimų.

Šiems metams apskrities va
ldyba užgirta vienbalsiai toji 
pati, būtent: pirm. Kotrina 
Sriubienė, vice pinui. Albina

Mirė
Juozapas Vinckus staiga 

mirė sausio 9 d., namuose, 
5815 So. Sacramento. Paliko 
dvi dukteris ir sūnų.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, sausio 12 d. Iš namų 
bus atlydėtas į Šv. Jurgio ba
žnyčių, o paskui į šv. Kazi
miero kapus.

Laidotuvėse patarnauja di- 
rekt. A. M. Phillips.

Mūsų ateitis bus ta, kuo 
mes jų padarysim.

Daugelis laukia, kad juos 
girtų kiti, tuotarpu Jie varg
šams tikri budeliai.
SKAITYKITE VIEN KATA 

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

Aslhma Cause
Fought in 3 Minutes

By dlssolving and removlng mucus or 
phlegm that causes strangling, choklng. 
Aslhma attacks. the doctor’s prescrlptlon 
llendaco removes the cause of your agony. 
lit sr.iokes, no dopes, no lnjectlons. Ab- 
solutely tasteless. Starts work ln 3 minutes. 
S'eep soundly tonight. Soon feel well, years 
younger stronger, and eat anythlng. Guar- 
anteu ) ompletely satisfactory or money 
back. n your druggist ls out ask hlm to 
order Mendaco for you. Dcr. ‘ ;:•*-* enother 
day. The guairnteo proteets you.

Klausykite 
PALENDECH’b TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program

Every Sunday from 1—2 P. M 
Statlon wwAE — 1100 kllocyclea

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Sausio 8 d., per sumų ir 
per 12 vai. Mišias labai gra
žiai solo “Avė Maria” gie
dojo S. Lauraitienė. Labai dė- j Poškienė, rašt. Sofija Saka- 
kingi esam dainininkei už gra lienė, iždin. Sofija Bartkaitė.
žų bažnyčioje giedojimų.

Iš Politikos Looko
JAUNŲ LIETUVIŲ TAU
TIŠKAS KLŪBAS INDOR- 

SAVO JUOZĄ AŽUKĄ 
Į ALDERMONUS li to 

WARD0

G-.

BRIDGEPORT. — Sausio 6 
d. metiniame susirinkime, Lie
tuvių Auditorijoje, Jaunų Lie
tuvių Tautiškas klūbas vien
balsiai indorsavo bridgepor- 
tietį Juozų Ažukų į 11-to tvar
do aldermonus. P. J. A Žukas 
pats buvo atsilankęs į susi
rinkimų ir labai draugiškai 
priimtas. P. Rūta, pirmininkas 
draugijos, perstatė Ažukų pa
sakyti keletu žodžių. Trumpo
je, bet labai reikšmingoje ka
lboje, Ažukas pasakė, kad mes, 
lietuviai, turime išbandyti, 
kiek mes esame stiprūs poli
tikoje. Jis yra plačių pažin
čių žmogus (Bridgeporte, todėl 
labai logiškas kandidatas tam 
išbandymui.

Pirmiau Ažukas buvo indor- 
suotas Namų Savininkų drau
gijos. Dabar yra renkami pa
rašai ant peticijos, kad Juozo 
A Žuko vardas būtų padėtas 
ant balsavimo baloto. VBA.

Pastarųjų laikų Chicagos a- 
pskrities veikla tikrai džiu
ginanti. Suvažiavusios kuopų 
atstovės skirstosi kupinos gra
žaus ūpo. Kuomet apskrity vy 
rauja gražus susiklausimas, 
graži vienybė, malonu ir jo 
sus-mus lankyti.

Patikrinti apskrities finan
sams prie valdybos išrinkta 
komisija iš B. Jakaitienės, M. 
Paukštienės ir M. šriupšie- 
nės. Patikrinimas įvyks pas 
apskr. iždininkę Sofijų Bart- 
kaitę.

Po susirinkimo Moterų Sų- 
gos 67 kp. sųjungietės labai 
šauniai visas atstoves pavai
šino. Visoms susėdus prie 
gražiai paruošto stalo, vado
vaujant apskr. pirm. K. Sriu- 
bienei, iššaukta eilė sųjungie
čių pareikšti savo mintis. Tai-

LOANS & INSURANCE
in ai.i. ns r.i:\N<m>

Building Management 
JOHN r. EWAI D
KEAI/1Y COMPANY. ln..

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET -

CLASSIFIED
RENDON TAVERNAS 

Pilnai Įrengtas, dirbtuvių apielinkS- 
Je. Prieinama kaina. Telefonas:
Rocktvolt 1077.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 5 kambarių bungalow. 
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis por
inius. 2 karų garadžius. Kaina $5,600. 
Bargenas. Atsišaukite. 5032 So. Ro<’k- 
wcll Street.

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
MERGINA

Reikalinga moteris arba mergina 
prie namų ruošos darbo ūkyje. At
sišaukite: K. Stulginskis, Rural Rte.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai Įrengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 3308 fa W« 
63nl Street, Chicago, Illinois.

Kas tėvo motinos neklauso, 
tas valgo duonų sausą.

Be nuodėmės niekas negim
sta, niekas negimė, ir niekas 
negims.

Mes neturime atatinkamo 
įsivaizdinimo kokių toli sie
kiančių įtakų turi mūsij veik- 

Mes negyve-EGO ................................ ts.oe . . v ,v. .
nut ................................ >6.00 smai ir žodžiai

RADIO
BUDRIK0 PROGRAMA

Kalbėjo Lietuvos Konsulas

Sausio 8 d. teko gėrėtis pui
kia radio programa iš stoties 

įWCFL, kurių patiekė Juozz> 
Budri ko radio ir rakandij 
krautuvė Chicagoje, 3409 So. 
Halsted st. Be Bndriko radio 
orkestros, gražių dainų N. Gu- 
gienės ir Budriko kvarteto, 
gilaus įspūdžio klausytojams 
darė Daužvardžio, Lietuvos J 
konsulo, kalba. Savo kalboje, Į 
tarpe kitko, jis pasakė: “Nuo 
tamstos dalinai priklauso lie
tuvių tautos stiprumas ir a- 
teitis. Tamsta gali tautai pa
dėti arba pakenkti. Tamstos 
ir kitų lietuvių stiprumas ir 
susipratimas reiškia lietuvių 
tautos stiprumų ir susiprati
mų. Kiek stiprūs ir išmintin
gi yra tautos nariai, tiek stip
ri ir švari yra tauta bei val
stybė. Dabar gyvenamas po
litinio ir ekonominio persio
rientavimo periodas... Europa 
stovi lyg ant vulkano ir įtem
ptai, su baime, tėmija, kurioje 
vietoje įvyks naujas sprogi
mas... Lietuva jokio sprogimo 
niekuomet nekurstė ir nekur
stys. Ji yra nuoširdi teisės 
šalininkė ir uoli taikos mylė
toja. Ji niekur įstatymų nėra 
sulaužius ir kaimyninei arba 
tarptautinei taikai pakenkus... 
Ji nieko svetimo neturi ir ne-

BIG LUMP ....................... $6.00 . ... • •
mine run ....................... $5.76 name vien tik sau vienų vie-
SCREENINGS .............................. $5.00

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 Avė., Chicago, III.

Telefonas VICtory 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien ir Vakarais Ir 
Sekmadieniais

pgi gražių minčių suteikė at- nori... Įstatymų ir teisės švie-
silankęs dr. J. Poška. Palin
kėjusios visos viena kitoms 
linksmų Kalėdų švenčių ir lai 
mingų Naujų Meti} išsiskirstė 
visos kupinos gražiausių įspū
džių iš šio taip gražaus susi
rinkimo. Nuoširdi padėka pri
klauso M. S. 67 kp. sųjungie-

soje, Lietuva yra milžinas ir 
jos niekas nugalėti negali... 
Dirbdami sųžiningai, būdami 
susipratę ir vieningi, nugalė
sime visas nepalankiasias jė
gas ir tapsime tikrais savo 
tautos karžygiais”. Tai kele
tas minčių iš turiningos p.

tems už šaunias vaišes. Gi se-1 Daužvardžio kalbos šioj Bu
kantis metinis apskrities sus 
mas įvyks Šv. Kryžiaus para
pijoj, Town of Lake, M. S. 
2L kuopoj šio mėn. sausio 29 
d. S. S.

driko programoj.
Beje, klausykitės Budriko

programos ketvergais iš WIIF 
C stoties nuo 7 iki 8 vai. va
kare, S. V.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Norėdami Ka Nors Pirkti. Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigus Ir Pelningi. Pabandykite.

nų dienų.

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 3 Įst Street 
A. A. NORKUS, savininkas 

Tel. Victory 9670

’JTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746 
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė. 

-O-

Paa mm galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybinę Deg

tinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dzlmidas 

Savininkai

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. G. “KELIONĖ APLINK PA- 

ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė

lapiu. 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.

2334 So. Oakley Avenue
‘DRAUGO” KNYGYNAS

Chicago, IllinoU

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.................................................. ..... •9n>«‘ ...$4.00

Dievo Malonių Šaltinis, juod. virš.,

raudonais lapų kraštais.............................................  ' • • • • -TOO. •0T4« ...x.$3,00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos 

virš., paauksotais lapų kraštais • ••••• • eime • • •($!?• • $1.75 

Angelas Sargas, juod. paauks. virš • • • • • • *r*J*l* • $1.50

Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais....r..$1.25

Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais.....................................60

Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais • • • • • elOCe • • • Salti* • $1.50 

Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš........ •  .. 75c

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

4b


