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Frankistai arti Tarragono miesto; 
Barcelona M a n  stato visos vyrus

3 0 , 0 0 0  ra u d o n ų jų  pakliuvo  
fra n k is tų  nelaisvėn  

HENDAYE, saus. 13. — Is-1 donųjų milicininkų.
panijos franldstai paėmė Tor 
tosa, svarbų raudonųjų apsigi 
nimo centrą ties Ebro upės 
žiotimis. Tūkstančiai raudonų 
jų  bėga. pajūriu link Tarrago
no, kad franldstai jų neat- 
Irirstn.

Chicago, Illinois, šeštadienis, Sausio-January 14 d., 1938 m.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
M IN. PIRMININKĄ 
CHAMBERLAINį
..VATIKANAS, saus. 13. ~

Šventasis Tėvas Pijus XI 
Išiandien priėmė Anglijos mi
nistrų pirmininkų Chamber- 
lainų, .užs. reikalų sekretorių |

dalyse franldstai ir  gi pažan- hprdų Halifaxų ir kitus britus
Kitose Katalonijos fronto

SARAGOSA, saus. 13. —
Franldstai šiandien paėmė Pe tatyti prie
rello ties yalencijos Barcelo- 
nos plentu ir tuo būdu išlais
vino iš raudonųjų visą Ebro 
upės karo fronto barų.

PERPIGNAN, Prancūzi
ja  .(Katalonijos pasieny), 
saus. 13. — Žiniomis iš Kata
lonijos karo fronto, franlds
tų  karo pajėgos jau arti Ta
rragono miesto ir  nuo vienų 
paimtų aukštumų jau aiškiai 
matomi Viduržemio jūros pa
kraščiai.

Sėkmingai verždamies pla
čiu kyliu franldstai paėmė 
Montblanchų, Falset ir  ldtus 

- miestelius, tarp kurių yra 
svarbūs plentų mazgai. Arti- 
nflsi, iValls miestelio, _ iš 
kur plentas tiesiai driekiasi
per 12 mylių į Tarragonų.

Paėmę Tarragonų franlds
tai atldrs Tortoso sritį pajū
ryje, kur yra tūkstančiai rau-l

Kaina 3c No. 11

senato juridinis pakomitetas išklausinėja prof. frankfurterį

giuoja
•Atsižvelgus į tų padėtį, Bar 

celonos raudonųjų režimas 
tarnybon pašaukę senesnius 
vyrus. 39 iki 45 m. amžiaus 
vyrai siunčiami karo frontan, 
.o; nuo 45 iki 50 m. amž. pris- 

darbu įginkluoti
Bareęlonos apylinkes.

Franldstų karo pajėgos pa
laipsniui vis smarkiau žnybia 
raudonuosius ir šie pradeda 
trošldntis prispiriami prie Vi
duržemio jūros ir Prancūzi
jos pasienio.

Stebėtojai pažymi, kad ko
va Katalonijos fronte yra vie 
na didžiausių kautynių, kurio
se dalyvauja apie 500,000 ka
reivių, iš to- skaičiaus apie 
300,000 franldstų.

Per 20 parų nepertraukia
mo puolimo Katalonijos fron
te franldstai yra paėmę dau
giau kaip 1,200. ketvirtainių 
mylių plotų, 125 miestelius ir 
sodybas ir daugiau.- kaip 30,- 
000 nelaisvių.

Atrodo, Bareęlonos režimas 
greitai turės nešdintis kur ki
tur. Raudonieji paskutines jė
gas stato.

palydovus. Popiežius kokį lai
kų kalbėjosi tik su vien ii 
Chamberlainu, o paskui priė
mė ir ldtus britus.

Po audiencijos Chamberlai- 
nas pareiškė, kad jis jaučiasi 
labai laimingas pasimatęs su 
Popiežium. Sako, Popiežius 
atrodo visiškai sveikas.

Šventasis Tėvas įvertino 
Chamberlaino žygius maldinti 
Europos valstybės vyrus tai
kos išlaikymui. Parodė jam 
kanonizuotų šv. Tomo More 
ir šv. Jono Fišerio paveikslus.

Britų grupė į Vatikanu at
vežta Vatikano automobiliais.

Diplomatai didžiai įvertina SPRINGFIELD, III., 
ministro; pirmininko Chamber 13. — Illinois legislatūra

J. A. Valstybių senato juridinis pakomitetas tomis dienomis išklausinėjo prof. Frankfurter;, kurį 
prez. Rooseveltas paskyrė vyriausiojo teismo teisėju. Pakomitetas pripažino jį tinkamu ir rekomendavo ko
mitetui paskyrimų patvirtinti. Čia vaizduojamas vedamas pakomiteto išklausinėjimas. (Acme Telepboto).

LEGISLATŪRA ATGAL 
ATŠAUKTA; YRA 
SVARBIŲ REIKALU

laino lankymąsi pas Popiežių. 
Ir  peikia Hitlerį, kurs būda
mas Romoje nepagerbė Popie
žiaus — neatlankė Vatikano*

Britanija stovės greta Prancūzijos 
įvykus karui su Italija -

P aryžiu s  g ird i, M ussolini 
nem ano ke is ti savo planų

ROMA, saus. 13. — Stebėto
jai pareiškia, kad Anglijos 
ministro pirmininko Chamber
laino čia lankymosi neatsiek
tas tikslas — Mussolinio nu-Į 
maldinimas.

DABAR YRA LAIKAS 
SUKELTI A K C IJį DĖL 
PIRKIMU MUKESČiy
“ Small Business Men’s Lea-Iš  patikimų šaltinių patir

ta, kad Chamberlainas įspėjo gue of Illinois” prezidentas C. 
Mussolini. Jis pažymėjo, kad j R- Reilly pareiškia, kad da- 
Britanija stovės greta Pran
euzijos, jei įvykti; jos 
su Italija.

karas

Ministras pirmininkas Cham 
beriamas, sakoma, griežtai at 
sisakęs remti Mussolinio im
perialistinius siekimus Vidur
žemio jūros pakrantėmis. Jis 
sako, kad Italija gali turėti 
Idvirčius su Prancūzija dėl te
ritorijų. Gali vesti derybas, 
pasitarimus, argumentuoti., 
Tas nėra Anglijos reikalas, 
Bet įvykus karui būtų kas ki
ta-

PARYŽIUS, saus. 13. — 
Sužinota, kad nepaisant Cham 
berlaino nusistatymo neremti 
Italijos jos siekimuose laimė
ti  Prancūzijos teritorijų, 
prem. Mussolinis nemano lei
sti savo planų plėsti Italijos 
fašistinę imperijų Vidurže-

VĖLIAUSIUS IŠ L I E T O S l O a n p  r i ĮĮOnyjy agitatorių iš
Ispanijos karo grižo į Amerika

HITLERIS PRIĖMĖ
DIPLOMATUS; ĮVERTINA
MIUNCHENU “ TAIKA’’
BERLYNAS, saus. 13. — 

Diktatorius Hitleris vakar 
naujuose kanclerio rūmuose 
surengė tradicinį' Naujų. Me
tų svetimų šalių diplomatams 
priėmimų. Dalyvavo visų 
šalių akredituoti Vokietijai 
ambasadoriai ir  pasiuntiniai. 
Jų priešakyje buvo diploma
tinių korpusų dekanas Popie
žiaus nunci jus, JE. arkivysku
pas Cesare Arsenigo.

Diktatorius Hitleris didžiai 
įvertino Miunchene padarytų 
“ taikų” , kuriųja naciams lei
sta suskaldyti Čekoslovakiją.

J. A. Valstybes priėmime 
atstovavo ambasadoriaus pa
vaduotojas — “ charge d’a- 
ff aires”.

Klaipėdos Krašto mokyklų

KLAIPĖDA. — Direktorija 
šiomis dienomis išleido įsaky-1 
mų, kad Klaipėdos krašto mo
kyklose dėstomųjų ka'lbų nu
statys tėvų noru. Anksčiau 
mokyklose buvo privalomas a- 
biejų kalbų, lietuvių ir vokie
čių, mokymas. Žinant vokie
tininkų vartojamas priemones 
ir abejoti netenka, kad tėvų 
“ noras”  bus tik vokiečių dės
tomoji kalba. Ko k mokyklose, 
buvo ffiokomos abi kalbos, taip 
pat ir  mokytojai turėjo jas

saus. 
va

kar dviem savaitėm nutraukė 
sesiją. Kadangi yra svarbių 
reikalų, tai gubernatoriaus pa 
vaduotojas jų atgal atšaukė 
sesijon. Susirinks ateinantį 
antradienį.

Vienas svarbiausių reikalų 
yra 3 centų pirkimo mokesčių 
klausimas. Valstybės adminis
tracija nori kuo greičiau pri
pažinti šių mokesčių pratęsi- mokėti. Dabar direktorija pa- 
mų. J  ei iki vasario 19 d. tas naikino mokytojams lietuvių 
būtų neatlikta, vietoje1 3 cen- kalbos patikrinamuosius ek- 
tų pasiliktų tilt-2 centai. .zaminus. Vadinas, iš Klaipė- 
Despublikonai atstovai dirba dos krašto mokytojų lietuvių 

apie 150,000 piliečių Chicago j ' kalbos, mokėjimo nebebus rei- 
įš demokratų grųžinti res- kalaujama. 
publikom; partijon. Šie tūks
tančiai respublikonų pereitais 
metais per “ primary.”  pasrsa 
kė demokratais politiniais su
metimais. Dabar prieš majo- 
rinius “ primary”  balsavi
mus”  jie norėtų ir vėl būti re
spublikonais. Jei tas neįvyktų,
1940 metų prezidenciniais rin 
Irimais jie. turėtų pasilikti su 
demokratais.

V y k d o m a  p ro p a g a n d a  
p a n a ik in t i n e u tra lu m ą

NEW YORfK. — Paskuti- laukė tėvas ir  motina. Motina 
nėmis dienomis Ansonia gar- pirmutinė nužėrė nuo jo gal- 
laiviu iš Europos grįžo 322 vos ispanų raudonosios armi- 
propagandistų daugiau. T a i’jos kepuraitę ir kojomis sutry 
Amerikos raudonieji savano- pė. Taip padarė i r  tėvas. Tuo 
riai, tarnavusieji Ispanijos j būdu jie pareiškė pasipiktini- 
raudonųjų tarptautinėse bri- 'mų savo sūnaus tarnyba rau- 
gadose ir  kovoję prieš f  rankis' donųjų kariuomenėje. “ Didvy 
tus, “ vaduodami clemokrati-'ris ”  neprotestavo irT yg  avi-
jų ” . Čia juos pasitiko ir ka
štai sveikino komunistų ir 
Įritu marksistų organizacijų 
delegacijos: Vienų savaitę an
ksčiau iš Ispanijos grįžo 149 
raudonieji savanoriai.

JAPONAI SUSIRŪPINĘ 
AMERIKOS PLANAIS

Tautininkų Sąjungos 
Pirmininku paskirtas 

Mironas

KAUNAS. — Įvyko meti
nis Tautininkų Sąjungos. at
stovų suvažiavimas. Sąjungos 
pirmininku paskyrus kun. Mi
ronų, buvęs pirmininkas Tū
belis išrinktas garbės nariu.

Prieš savanorių parvykimų 
New Yorko raudonieji skelbė, 
ikad tuos “ didvyrius” 
laukoje pasitiks
minios. Bet juos pasitiko vos 
kelios marksistų grupės — a- 
pie 1,200 asmenų, tame skai
čiuje daug moterų ir  vaįlcų.

Vienas grįžęs “ didvyris” 
visiems matant ypatingai pa
sveikintas. Prieplaukoje jo

nas paskui tėvus iŠ pzieplam- 
kos nutimpino.

Savanorių grįžimo įvykį 
New Yorko raudonieji išpūtė 
ir sugretino su savo vykdoma 
kampaniją, kad kongresas ir  
šalies vyriausybė atšauktų už
draudimų iš Amerikos į Ispa-
nijų raudoniesiems siusti sin-pnep- d &

tūkstantinės kluB u ' karo m edaag9-
Į ko, kad Amerika toliau nega
linti būti neutrali, kai kovo
jąs už “ demokracijų”  Bar- 
celonos režimas vis smarkiau 
spaudžiamas prie sienos. De
mokratinė Amerika tu ri pade 
ti bolševikų ‘ ‘ demokratijai ’ 
šaukia komunistu vadai.

bar legislatūrai turint sesijų 
yra tinkamiausias laikas su
kelti akcijų prieš pirkimo mo
kestis.

Anot jo, pirkimo mokesty s 
labiausia spaudžia varguome
nę, o smulkieji pirkliai pakei
sti šių mokesčių kolektoriais.

Jis pareiškia, kad pirkimo 
mokesčiai turėtų būti panai-! 
kinti už maistų, drabužius, 
vaistus ir  už ldtus gyvenimui!reįka;ais 
būtinus daiktus.

GUBERNATORIUS TIK
RAI SERGA

MIAMI, Fla., saus. 13. — 
Illinoiso! gubernatorius Hor- 
neris čia atostogaudamas tik
rai serga. Gydytojai jam drau 
dzin matytis su atvykusiais iš 
Chicagos jo lankytojais.

Sakoma, kad jei gubernato
rius nesirūpins savo valstybės 

ir ramiai laikysis, 
tai už dviejų — trijų mėnesių
pasveiks ir galės grįžti namo. 
Priešingai gi gali susidaryti 
jo sveikatai painiavų.

saus. 13. — Japo- 
susirūpino patyrę,

Neumanas organiznuoja 
Klaipėdos vokiečių 

smogikų dalis 

KLAIPĖDA. — Gyvuliu

BANANŲ SVARAS 7i/2 
RUBLIŲ

MASKVA, sa.us. 13. — Čia 
už bananų vienų svarų imama 
pusaštunto rublio, arba pus
antro dolerio.

SVAINIS NUŽUDĖ DR. 
MORDOFFĄ

Išsiaiškino, kad dr. Mordo- 
ffų Willmette,nužudė nušauda 
mas jo svainis J. P. (Juinn,

mio jūros pakrantėmis ir Af
rikoje. Jis reilcalauja Tunisi- 
jos, Korsikos salos ir kitų te- 63 m. amž., keletą kartų baus- 
ritorijų. |tas kalėjimu. Jis suimtas.

TOKIO, 
nai daug
kad J. A. Valstybės planuo ja  i gy^yį-g^g Neumanas steigia 
įginkluoti Quam salg, Tykią- > Klaipėdos krašto vokiečiu 
jam vandenyne. Jie nesupran smogikl} daliS; panašias į na
ta, kokiais-sumetimais siekia- cilJ gA (Shlnn Abteilung). 
ma įginkluoti tų salų, kuri
yra už 1,500 myliu nuo Tokio. tJ , j  i Dideli lietuvių laimėjimai

Vilniaus Krašto savival
dybių rinkimuose

VILNIUS. — Šiomis dieno
mis paaiškėjo, kad Vilniaus 
krašto savivaldybių rinkimuo
se išrinkti 235 lietuviai, 67 
lenkai ir 4 gudai. Šie duome
nys dar nėra galutini.

HERRIOTAS ĮSPĖJA APIE 
PAVOJŲ

PARYŽIUS, saus. 13. —■ 
Prancūzijos parlamento žemų 
jų rūmų prezidentas E. Ile-

PASIUNTINYS ŠAULYS 
PRISISTATĖ LENKŲ 

PREZIDENTUI

VARŠUVA, saus. 12. — 
Lenkijos prezid. Moscickis

rriotas įspėjo vyriausybę spar priėmė naujų Lietuvos pasiun 
ginkluotis, atsižvelgus •

Italija siekia Pran-

31,000 DOL. IŠEIKVOJO; 
SUIMTAS

American Automobile Insu
rance Co., 175 W. Jackson bul. 
kasininkas H. C. Thon, 38 m. 
amž., išeikvojo 31,000 dol. 
kompanijos fondų. Jis tai pra 
kišo- palaidūnaudamas. Areš
tuotas ir prisipažino.

ciau
pavojaus, 
cūzijos kolonijų ir kiti; terito
rijų.

Herriotas atstovams parei
škė:

“ Laisvieji žmonės nesidera 
su nieku dėl savo valstybės 
sienų — jie jas gina” .

tini Šaulį. Pasiuntinys prisis- 
tatydamas kalbėjo lietuviškai, 
o prezidentas atsakė lenkiškai.

VIENA, saus. 13. — Dėl 
nacių spaudimo ir sunkiųjų 
finansinių sąlygų čia uždaro
mi penki dienraščiai, tarp ku
rių yra du katalikiški.

KLAIPĖDA. — Senoji Bal
džiaus direktorija atsistatydi
no.

KAUNAS. — Prasidėjo ne
paprastoji seimo sesija.

KONGRESAS MAŽINA IŠ
LAIDAS

WASHINGTON, saus. 13. 
— Kongreso žemieji rūmai 
balsų dauguma šiandien nus
prendė sumažinti prezidento 
reikalaujama sumų WPA i&-| 
laidoms.

Prez. Rooseveltas reikalavo 
875 milijonų dol. 150 milijonų 
dol. mažinama.

MIRĖ MILIJONIERIUS 
SPORTSMANAS

NEW YORK, saus. 13. — 
Čia mirė milijonierius sports- 
mauas, Yankee Baseball klubo 
savininkas pulk. Jake Ru- 
ppert, 71 m. amž.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota ; numatoma daugiau 
sniego; maža temperatūros 
atmaina.

Saulė
4:43,

teka 7:15, leidžiasi

1
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gyvi tebėra ir neužmirškime mirusiųjų kar
žygių. Taip pat žiūrėkime, kad Lietuvos už
sienių politika būtų vedama tokia kryptimi, 
kuri užtikrintų Klaipėdai saugumą, neužviltų 
atvaduotojų lūkesčių ir kad jų kraujas ne
būtų pralietas už dyką.

Loretto Ligonine

V I L N I A U S  K A L Ė J I M A S
Bošo buvęs kalinys N. JV.iliais, bet, pagaliau, po ilgų

Praėjusių  metų lapkričio 
mėnesį, po gan kruopščios nia 
no namuose kratos, policijos 
komendantas pareiškė, kad 
Švenčionių apylinkės tardyto-

Rytoj atidaroma Loretto ligoninė. Nuo 1 j 0 parėdymu, esu
ligi 5 vai. po pietų norintieji galės ligoninę 
aplankyti ir pamatyti naują lietuvaičių va-

Beudradarblam s Ir korespondentam s raštų negrąžina, 
e i n ep rašom a ta i padaryti Ir neprlsiunčlam a tem  tlks- 
Ul pafito ženklų . R edakcija pasilaiko sau teisę tal- 
lytl Ir trum pinti v isu s  prisiųstus rastus Ir yp ač ko
respondencijas su lyg  savo nuožiūros. K orespondentų  
prašo rašyti trum pai Ir aišk iai (jei galim a rašom ąją  
na& lnile) p aliekan t d idelius tarpus pataisym am s, ven
giant p olem ikos Ir asm eniškum ų. P asenusios kores
pondencijos lalkraštln  nededam os.

S kelb im ų kainos prisiunčiam os pareikalavus.

E n tered  aa Second-C lass M atter M arch 11, 1616 at
C hicago, I llin o is  U nder h e  A ot o f March B. 1879.

^Klaipėdos Atvadavim o Sukaktu j
Rytoj sukanka šešiolika metų kai atvaduo

tas Klaipėdos kraštas.
Šis didis mūsų tautos žygis atliktas 1923 

metais sausio 15 d.
Nereikia, berods, ir sakyti — tas žygis 

atliktas tikrai buvo drąsus ir rizikingas.
Reikia neužmiršti, kad tuomet Lietuvos 

valstybė dar buvo jaunutė. J i buvo kūrimo
si stadijoje. J i  dar nebuvo laisva nuo pa
vojų. Naujai respublikai grėsė pavojai iš 
Rytų. Valstybės aparatas dar nebuvo stip
rus. Kariuomenė buvo nuvarginta kovomis su 
rusų bolševikais, su lenkais ir vokiečiais 
bermontininkais.

Tačiau, nežiūrint tų sunkių sąlygų, Klai
pėdos krašto gyventojai ilgiau laukti nebe
galėjo. Jų gyvenimo sąlygos buvo nebepa
kenčiamos ir, be to, bijojo, kad juos neuž
kluptų Vilniaus krašto likimas.

Nors. Lietuva dar buvo jauna kaipo val
stybė, vis dėlto .klaipėdiečiai ja pasitikėjo. 
Jie sukilo prieš prancūzus, išvijo juos ir -pa
reiškė noro prisidėti prie Lietuvos.

Šis garbingas žygis, kuris buvo laiku ir 
pasekmingai .atliktas, pareikalavo ir aukų. 
Visa eilė vyrų paguldė savo galvas, Kad iš
vaduoti kraštą Iš svetimųjų jungo, kad duo
ti Lietuvai išėjimą Į pasaulį jūromis. Šių 
karžygių tauta niekuomet neužmirš.

Ir  Lietuvos vyriausybei nelengva buvo ko
va tarptautinėje politikos arenoje, kol lega
lizavo Klaipėdos krašto prijungimo reikalą. 
Beveik metus laiko reikėjo vesti pasitari
mai ir įrodinėti, kad Klaipėda priklauso Lie
tuvai. Dideles kliūtis darė lenkai. Bet visos 
tos kliūtys buvo nugalėtos ir 1924 m. gegužės 
mėn. Paryžiuje Lietuvos ir didžiųjų valsty
bių įgaliotiniai pasirašę konvenciją Ir nuo 
to laiko Klaipėdos Kraštas, yra neginčijama 

'Iaietuvos valstybės dalis, š i  konvencija yra 
patvirtinta ir Vokietijos, pasirašant su Lie
tuva sienų sutartį 1928 metais.

Ta pačia proga reikia priminti, kad Lie
tuva Klaipėdos uostą iš visai nežymaus ir 
apleisto padarė pirmaeiliu Baltijos uostu. 
(Seniau buvo* tik žvejų ir miško uostas, šian
dien modemiškai įrengtas prekybos ir ke
leivių reikalams. Dabar į jį gali įeiti trans
atlantiniai laivai. Uosto įrengimas Lietuvai 
kainavo apie 40 milijonų litų. z

Ne tik uostas, bet visas Klaipėdos kraš
tas yra padaręs didelę pažangą. Klaipėdos 
mieste pristatyta daug dirbtuvių, prekyba 
eina plačiu mastu, ten sušidarė ir kultūri
no gyvenimo nemažas centras, pats mies
tas gyventojų skaičiumi išaugo daugiau ne
gru dvigubai, žymiai pakeltas ir žemės ūkis.

Gal būt, kad toji pažanga, daroma Klai
pėdos krašte kitoje Nemuno pusėje (Vokie
tijoj) sukėlė pavydo. Dėl to, pavydo vedami 
Vokietijos naciai pradėjo kurstyti Klaipėdos 
krašto gyventojus prieš Lietuvą. To kurs
tymo ir  šlykščios propagandos pasekmės 
mums visiems jau gerai žinomos. Jau kebais 
atvejais kėšintasi tą  kraštą nuo Lietuvos 
atplėšti. O po Lenkijos ultimatumo Lietuvai 
praėjusiais metais ir po Čekoslovakijos sus
kaldymo, Klaipėdos kraštui buvo susidarę 
tikrai rimtų pavojų, kurie Ir dabar nėra 
praėję. Tauta turi budėti ir ruoštis. J i turi 
būti vieninga. Prie vyriausybės vairo turi 
atsistoti geriausios, patyrusios tautos jėgos, 
kad galėtų išvesti valstybę iš susidariusių 
pavojų ir  kad nebreiktų daryti tokių nuo
laidų svetimoms valstybėms, kokios buvo
daromos ligšiol.

Minėdami Klaipėdos krašto advadavimo 
sukaktį, sveikinkime ątvaduotojus, kurie dar

dovaujamą įstaigą. Kaip jau mūsų dienraš-Į 
tyje matėte, ligoninės rūmai iš lauko pusės 
yra puošnūs, septynių aukštų, gana didėli. 
Atsilankę pamatysite, kad ir vidus yra gra
žiai ir moderniškai įrengtas, kad ligonių gy

areštuotas, 
ir  kad man teks vykti į Šven- 

Ičionis. Taigi, atsiveikinęs su

nenunnatydamas, juo labiau, 
kad pas mane, kratos metų, 
nieko ypatingo nesurasta, tik

dymas ir priežiūra bus vedama naudojantis buvo paimta keliolika nekalto 
vėliausiais išradimais medicinos mokslo sri
ty.

Jo Eminencija Kardinolas Mundelein šią 
ligoninę pavedė į gabias lietuvaičių šv. Ka
zimiero Seserų rankas. Tai padarė ael to,

turinio lietuviškų knygų, poli
cijos eskortu o jamas, nuvykau 
į Švenčionis. T ik . nuvykus, bu 
vau tuojau “ pavaišintas” gu
minėmis lazdomis, kumščiais,

kad, vesdamos Šv. Kryžiaus ligoninę, parcJbatais ir kitais “ broliškumo’
dė savo gabumus ir nepaprastą darbštumą. 
Tai yra didelis ir džiuginantis lietuvaičių 
vienuolių laimėjimas.

L inkim e Loretto Ligoninei ir jos vedė
joms geriausio pasisekimo tarnauti žmonėms, 
kurie kreipsis į ją savo skaudžiose gyveni
mo valandose — ligoje.

argumentais. Tuo būdu yra 
verčiama prisipažinti ir  duoti 
pareiškimų, koldų jie reik alau 
ja. Tardymą vedė slaptosios 
policijos aspirantas Kainarau 
skas (kilme, rodos, lietuvis), 
kuris jokiais būdais negalėda
mas gauti tokių pareiškimų,

Pagaliau ir. Chicagoj jau susiorganizavo j įs reikalavo, ir  neturė-
Uętuviu katalikų studentų grupelė, kuri nu- dainas jokių apčiuopiamų kai- 
tarė prisidėti prie Liet. Kat. Studentų i r l f e  įrodymų> negalėjo, tu rbūt, 
Profesijonalų Sąjungos- Sveikiname ir tįrdym ų ekzekueijfi,
kūne naudingai darbuotis ir sutraukti į ^ idamas ig kauibariOi

pasakė: jeigu apalps, rodos, 
i vandens užteks.

Pernakvojęs vieną naktį 
Švenčionių kalėjime, pakąn-

sąjungą kiek galima daugiau Chicagos lie-' 
tuvių katalikų studentijos.

Į A P Ž V A L G A  Į
Rusijos Žm onių Vargai 

Adam W. Milės, lietuvis darbininkas, gy- tariama, kol bus

reikalavimų, persodina į 
‘ ‘ priešvalstybinių ’ ’ skyrių. Iš 
karto teko sėdėti su kraštuti- 
niauisios endekų grupės vad. 
O. N. R. nariais. Jau  trečią die 
na prašiau kalėjimo prižiūrė
tojo, kad mane Įsiveltų į antrą 
■kamerą, nes tie endekėliai ė- 
mė užgaulioti lietuvių tau tą ir 
lietuvybę. Buvau perkeltas į 
kamerą, Nr. 178, kur sėdėjau 
su vienu lietuviu studentu, 
kaltinamu už valstybės įžeidi
mą ir  priešinimąsi valdžios 
atstovams (iš viso jo prasikal 
timas buvo toks, kad jis, po- 
licinin'kui, ėmus jį plūsti, pa
vadino chamu), už tai vėliau 
jis gavo 6 mėn. kalėjimo.

Netrukus buvo atgabentas 
vienas lietuvis B., kuriam per 
tardym ą buvo sulaužyta gerk
lė, ir  taip sumušti kojų padai, 
kad dvi savaites negalėjo vai
kščioti. Vėliau kalėjimo admi
nistracija,' sužinojusi, kad ka
meroj sėdime abudu lietuviai, 
perkėlė mane pas vieną lenką 
valdiniiiką, kaltinamą už vals
tybės pinigų išeikvojimą. Man 
nesutikus su juo sėdėti, — pa
sodino drauge su vagimi. K a
dangi aš užprotestavau prieš 
tokį su manimi elgimąsi, o 
prižiūrėtojui. nenorint išpildy
ti teisėto mano reikalavimo, 
— paskelbiau bado streiką.

Po Svietą Pasidairius

kintas dar rytojaus dieną, ga- -. . • . 3 ■.w v i  • r.-. Pri^mretojai, matydami, kadvau iš apylinkes tardytojo T. .. . , . - vj , 1 v  , . iki paskutiniųjų esu pasiryžęs I
Mackevičiaus rastą, kuriuo nu . .. ,• ' ■ | laikytis savo. reikalavimų, pa-1

lis pravestas . . . . . . . . . .  .:• x . sodino į politiniu kalimu sky- 
į mane į v ii- < i,... TT-i rių, drauge su komunistais,.venąs Detroite, buvo nuvykęs į Sovietų Ru- tardymas, išsiųsti 

siją  ir  tenai dirbo. Ten vykdamas, jis bu- niaus Lukiškio kalėjimą. Vėly | 
vęs karštas bolševizmo šalininkas, bet kailbą vakarą, ^Fondinėmis sukau
savo akimis pamatęs, kas Sovietų Rusijoj 
dedasi, grįžo nusivylęs. Jisa i rašo “ Naujie
nose”  savo patyrimus “ darbininkų tėvynė
je ” . Tarp kitų dalykų jisai pastebi:

stytas, policijos. varomas, ėjau 
Vilniaus gatvėmis. Sugirgžda 
sunkus kalėjimo vartai, kaž
koks blogas nujautimas su
purto. . . ,  nežinai, kada paina-“  Dabar jau praėjo 21 metai, kai komu 

nistai Rusiją vaido, bet ar Rusijos liaudisj tysi laisvės saulutę, 
sulaukė to, ką jiems Leninas įr k iti ža-l, Kalėjimas gana didelis, ke- 
dęjo? tūrių  aukštų, apima du atski-
. ‘Žemės jie negavo. K urie turėjo mažai rus pavilionus, apvestus aukš- 

žemės, tie ir  tos neteko, nes žemę bolševi-1 ta, apie 8 metrų, mūro. siena, 
kai sukolektyvizavo. Miestų darbininkam s; P rie  kalėjimo yra didelės dir-
biolševikai atėmė laisvę ir  pasunkino jų 
gyvenimą. Šiandien Rusijos visuomenė jau
čiasi suvilta, bet jau  per vėlu. Rusijos 
žmonės taip pat, kaip ir kitų  šalių, nori 
gerai pavalgyti, gražiai apsirėdyti, savo 
namuose gyventi. Bet Sovietų įstatymai 
užgina žmonėms ta i turėti. Kiek man te
ko patirti, tik 5 nuoš. žmonių Rusijoje 
sulaukė to, kas buvo žadėta, ta i — val
džios tarnautojai. O kiti 95 nuoš. Rusijos 
gyventojų yra paskendę skurde ir  prispau
sti.

“ Žinoma, ir  caro laikais daugybė žmo
nių Rusijoje nieko neturėjo, kentė var
gą ir  priespaudą. Bet, palyginus tuos lai
kus su dabartiniu žmonių gyvenimu Ru
sijoje, meš surasime, kad daug didesnis 
nuošimtis šiandien nieko netu ri” .

Toliau A. Milės rašo apie darbininkų ir 
ūkininkų vargus, apie darbo sąlygas, mais
to trūkumus ir  t.t. Vienoje vietoje jis sako: 
“ K aip kolektyvai, taip ir  miesto darbinin
kai užlaiko raudoną carą (Staliną — “ D r.” 
red.) i r  jo agentus. O žmonių masės So
v ie tų ‘Rusijoj niekio neturi. Badauja, neturi 
kuo apsivilkti, trūksta  gyvenamų namų. Vis
ko trū k s ta” .

T ikrai būt gera, jei kas nuvežtų į Sovie
tų  Rusiją visus bolševizmo agentus ir  pri
verstų juos ten pagyventi ilgesnį laiką, gal 
tada ir jie  pra'sikrapštytų akis ir  sustotų 
piršę šio krašto žmonėms Sovietų Rusijos 
rojų.

Šiais metais sukanka 30 metų, kai “ Drau
g as”  tarnauja. Amerikos lietuvių visuome
nei ir  aplamai visos 'mūsų tautos reikalams, 
Sausio 22 d. bus
koncertas. Neabejojame, kad lietuviai gau
singai susirinks parem ti savo geradarį —
dienraštį “ Draugą.’1 . ;__

nes pagal baudžiamąjį kodek- 
I są, buvoome vienodai kalti- 
! narni. Visi ‘priešvalstybiniai*
1 kąlii|iai,^\.iįę^ylriaį‘' pažiųj.;ų 
skirtumo, yra  labai solidarūs, 
laikosi dėsnio .* visi už vieną, 
vienas už visus. Skyriuje bu
vo keli konmųistai. ..lietuviai.
Laikui... sutrumpinti, ' lošiama 
šaclmiatais ir Morzės; abėcėlės 
pagalbą pakalbaine są greti
mų kamerų kaliniais, šachma

ta is  lošti, kalėjimo administra
cija draudžia.

Skaityti į savaitę duoda' į 
kamerą po tris  knygas. Yra ir 
lietuviškų knygų apie 300, pa
dovanotų Lietuvių Šv. Kazi- 

Imiero Dr-jos. Bendras knygų 
skaičius kalėjimo bibliotekoje 
yra virš 2,000 tomų. Laikraš
čius taip pat galima gauti, 
bet tik  lenkiškus ir  tie dar bū
na savo nuožiūra cenzūruoja
mi, iškerpama iš lailaaščio 
kaikurie straipsniai.

K arštąsias kovo mėn. die
nas teko praleisti . kalėjime. 
Buvo toks įspūdis, kad kalėji
mo administracija, su didžiau
siu paasitenkinimu, būtų šau
kšte vandens mus paskandinu- 

Vyresnių

POETAI IR RAŠYTOJAI 
LIETUVOJE

D ar man tebegyvenant Lie
tuvoje (o tas buvo visai nese
niai) teko susitikti vieną iš 
rašytojų, arba, taip vadinamų, 
plunksnagraužių. Gerokai išsi 
kalbėjus, aš jo paklausiau: 
Pasakyk, gerbiamasis, apie ką 
dabar rašai, juk tokie įdomūs 
Čėšai? Prim erkė jis alų, pa
lingavo galvą, prispaudė ran
ką prie krutinės ir  pradėjo 
man deklamuoti:

Prirašyč vežimą,
Gan trumpu laiku,
Netrukst įkvėpimo,
Bet dainuot sunku.

Apie meilę kurčiau,
Tas nubodo jau,
Paniuškoin paburčiau,
Bet įžeist bijau.

Dainuoč tiesas, šventas:
Šuva pataluos.
Alkanas studentas*
Paskendęs -varguos.

• Bet,; jei Įtik -pradėčiau, 
Ponios imtų pult,
I r  jei bėgt nespėčiau,
Gali net prikalt. 

iR ąšant apie valdžią —
Izi nūkentėt,
Mat, už tiesą “ saldžią”
Duoda patupėt.

.. Tat, .pabark ųwųa ponas,

K ą reikia daryt,
Temų milijonas —
Negaliu rašy t...

Susigraudinau ir  aš. Švar
ko. skvernu nusišluosčiau kar
čią ašarą, palingavau galvą, 
ba viskas, ką jis deklemavo, 
yra teisybė. O padėt ir  gi ne
galėjau “ Prieš vėją vienas ne-

•sououiz iisnui oąus ‘Uisndud 
Valdžiai taip pa t nepasakysi, 
tuojau prikibs. Juk Lietuva 
ne Amerika. Todėl tik tiek te
galėjau jam patarti:

Atjaučiu, drauguži,
Tave iš.širdies;
K urk Smetonos šlovei —
Gazietos įdės.
Gausi litų saują —
Vietą prie valdžios:
Visi tautininkai 
'Tave išbučiuos...

Algirdas Vargas

I Žydukas. —  Ui, kap gali 
peikti štolą!? Aš tu riu  patį 
geriausi...

LcičZč. — A! jūs žydai vis 
savo tavorą per daug giriate.

Žydukas. —  Bet, ui, ta  vil
na, tik... pačiupinėk. I r  jei 
uns avins čia būtų, jis pasi
keltų į puikybę i r  pasigirtų...

Leidę. —  Šiur, jei tas avi
nas būtų tavo užaugintas.

x J . Skelly

btuvės: verpyldos, audyklos ir 
kt., yra  ligoninė (200 lovų), 
taip prie kalėjimo yra bažny
čia, perdirbta iš rusų cerkvės.
Kalėjime sėdi daugiau, kaip 
2,000 žmonių. K urie tu ri trum | 
pesnes bausmes, tie sėdi bend- 

Irose kamerose po 10 iki 30 
žmonių, šiaip jau kiti sėdi 
vienukėse, bet kadangi kalėji
mai y ra  perpildyti, 'tai vienu- 
■kėje sėdi 2—3 žmonės. Kali
niai, kurie nedirba dirbtuvėse, * f, y- ~~
gauna pasivaikščioti į dieną 
pusę valandos. M aistas kalė
jime menkas; duodamas tris 
karius į dieną; rytą, juodos ka 
vos puodukas, padarytos is vi' 
rinto vandens ir degintą mi&-
zių, nesaldintos, ir  400 gr. \ \  
i • i 7 'si, net gi .vienas i;duonos; pierutns ir vakarienei ’ °

duodama sriubos. Mėsos ne- ^ Įė j im o  prižiūrėtojų pasakė, 
duodama, Į sriubą, dedama ka i ,kad 'J1S su n>alommiu tuos šu- 
kokių augalinių riebalų, todėl, ln' s iėtuvius). iškartų.
nors ir  alkanam esant, tenka | Rytojaus dienų, po lenkų 
dainai sriubą išpilti. lultimatumo įteikimo Lietuvos

Sm Aa/i»ia« A:a/e-jmo .a(/w t-lvyria’ls>',bei> sužinojome apie 
nislracija elgiasi nepaprastai įvykusį faktų. Širdis, taip, ro-
žiauriai: dažnai esti apkumš- 
čiuojami ir, šiaip jau, draus
mės būdu baudžiami. Lietu
vių Lukiškio kalėjime y ra  ga
na daug; jų  dauguma — po
litiniai kaliniai. Kriminalinių 
nusikaltėlių lietuvių yra visai 
maža. Lietuviai vra traktuo-

D raugo”  sukaktuvinis . . , . . „“  janu lygiai su komunistais.
bet iš karto  stengiasi sodinti
su kriminaliniais nusikalti-

dos, veržte veržėsi pro kalėj! 
įmo grotas į kovą su prispau
dėjais. Bet vis dėl to buvome 
įsitikinę, kad Lietuvos vyriau 
sybė ultimatumo nepriims, o 
lenkų kariuomenės sutrauki
mas į Lietuvos pasienį y ra 
tik ginkluota demonstracija, 
nukreipta prieš Lietuvą. 

Paskui sužinojome, kad Lie 
(Tęsinys 3 pusi.)

DIENRAŠČIO
"D R A U G O ”

3 0  M E T Ų

Jubiliejinis Koncertas
S E K M A D IE N Y J E ,

Sausio-Januaiy 2 2 ,1 9 3 0  Metais
SOKOL SV ETA INĖJE
2 3 4 5  S o u th  Kedzie Avė., 

Chicago, Illinois

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

Kviečiame atsilankyti 
Tikietai jau parduodam i



ŠeStadieaSs, sausio 14 d„ 1939

KALĖJIMAS
VILNIAUS

(Tęsinys iš 3 pusi.)

tuvos vyriausybe lenini reika
lavimus patenkinusi, iš to did
žiausias nusivylimas ir nusi-

nuo kiti], sėdinčių kalėjime ir 
stropiai saugomas.

Balandžio pirmą dieną bu
vo paleista kalėjime žinia, į 
kuri,*], pirma buvo žiūrima, 
kaip į tikrenybę, kad Lenkijos 
vyriausybė buvo pavesta

Ka Matysit Ir Ka Girdėsit “Drangn” 
Koncerte?

ST, LOUIS SIMFONIJOS 
ORRCHESTRA CIVIC 
OPERA HOUSE

Keno vežime važiuoji, to iri Daugelis laukia, kad
giesmę giedok.

Kala goleSj, kol karšia.

juos
j girtų kili, tnotarpn Jie varg
šams tikri budeliai.

su-
minimas, juo labiau, kad buvo [daryti Vitosui, politiniam lcn- 
manyta,- jog yra priimti visi tkijos emigrantui, ir  kad Lie- 
reikalavimai.

Matėme kovo 18 dieną, per 
kalėjimo langus žiūrėdami, 
grįžtančius iš Lietuvos pasie
nio lenini karo lėktuvus, ir 
laukėme tolimesnių išdavi]. Ko; 
vo 17 dieną buv.o į kalėjimą 
atvesti dar keli lietuviai, ku
rie buvo suimti už tai, kad en- 
dclcų rengiamo mitingo išleis-

dovaną ne vieną sykį, o paei- Sausio 18 d., Civie Opera 
liui penkis sykius. Jūs patys Minuse Si. Louis simfonijos

•bile kokie orkestrą, diriguojama Vladi-

tuvos vyriausybę sudarė prof.

Jus jau v i s i  žinote, kad 
“ Draugo” jubiliejinis kon
certas įvyks sausio 22 d. So- 
kolų salėj, 2345 So. Kedzie 

I avė. Bet ar jūs žinote, ką jūs
Voldemaras; buvo minimi ir .  ten imatysit ir ką girdėsit? 
kiti vyriausybių nariai, bet q tas iš anksto bent dalinai 
paskui sužinojome, kad tai tik žinoti yra Įdomu ir svarbu, 
gudriai sugalvotas pirmas ap- Todėl šiek tiek ir paaiškin- 
rilis. sime.

suprantate, kad 
“ 'muzikantai’
mo neatsieks. Taigi išgirsite jbusio orkestrų dirigento, duos 

klesfts savąja orkest- .koncertą. Programoj bus šie

tokio laimėji- ,m.iro Golsehmann, pasiskil-

Balandžio 27 d. buvo mums 
įteiktas kaltinamasis aktas, 
kur mes buvome- kaltinami 
rengę sukilimą ir siekę, atplėš

tus atsišaukimus, raginančius'ti lenkų valstybės teritorijos
kuo skaitlingiausiai eiti Vii- dalį, skleidę priešvalstybinę a- 
niaus gyventojus į mitingą, už; gitaciją, valstybę išdavę ir
lipino kortelėmis, su žodžiu 
“ atšaukta” (odvolano). J ų 
tarpe vienas baigęs universi-

plaitnę. nelegalią, prieš valsty
be nukreiptą, literatūrą. Kas 
pagal baudžiamojo statuto 97,

.tetą, vienas studentas ir du 93 ir 152 straipsnius gresia I
amatininkai (vienam jų per 
tardymą buvo išmušti -dan
tys). Į  tų kortelių lipinimą bu 
vo pažiūrėta, kaip į Lietuvos''mas, 
diversinę akcija, norint su-'.Jas

iki 15 metų kalėjimo, žinoma, 
pats kaltinamojo aklo sur e fe- 
ravimas, kaip ir jo pamalami- 

buvo grvmnvs>ir.9 obsur-

klaidinti lenkų visuomenę.
Jie buvo kaltinami, kaip ak

tyvūs VVS-gos nariai ir vals
tybės išdavikai; vienas jų, jau 
anksčiau sėdėjęs kalėjime, bu
vo izoliuotas, t. v., atskirtas mėn.

Gegužės 2 d., susidarius tam 
tikroms aplinkybėms, apygar-

* ‘ Draugo ’ ’ koncerte pi r- 
m i ausi a jūs pamatysite, kad 
salė didelė ir patogi koncer
tui ir šokiams. Toliau jūs pa
matysite skaitlingą publiką, 
kurioje bus daug jūsų pažįs
tamų iš visų kolonijų. Su jais 
ten sueisite, pasikalbėsite ir 
ta proga naujų pažinčių už
megsite.

Ten jus linksmins ir džiu
gins Chicago s lietuvių rinkti
nės muzikalės, vokalės ir es
tetinės jėgos. O tos jėgos yra 
žymios. Žinokite, kad “ Drau
go”  koncerte dalyvaus S v. 
Kazimiero Akademijos Orkes
tras ir šokikės. O jūs žinote,

pirmo 
rą.

Žinokite iš anksto kas yre 
Šokikės. Jų  bus ne keletas 
ne mažutis būrelis, o didžiu
lis būrys. Visos jaunos, grak
ščios, gražios, dailiai pasirė
džiusios, o svarbiausia

veikalai: “ Une Nuit Sur Le 
Mont-Cliauve”  (A Night On 
Bald-Mountain) (Moussorgs- 
ky), “ Concerto for Piano for
te and Orchestra No. 1 .in B- 
Flat Minor, Opus 23 (Tschai- 

tai ’kow»kv) ir Symphony No. 5., 
šauniai išlavintos ir «oks lie-Įin minor, Opus 64 (Tschai- 
tuviškus, klasiškus šokius. Jos koįvsky). Be to, solo “ Tschai- 
šoks savajam orkestrui gro-

KĄ TIK ISSJO Iš  SPAUDOS

N A U J A  K N Y G A

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKA
KUN.

P a r a š ė
JURGIS PAŠKAUSKAS

jaut. Orkestras ir šokėjos iš
pildys žymią programo dalį 
ir iš to turėsite neišdildomą 
įspūdį.

Ką toliau ten išgirsite? 0- 
gi pagarsėjusį 6v. Jurgio pa
rapijos Antifonai} Merginų 
Chorą, kuriam vadovauja di
delis muzikos, žinovas, profe
sorius, kompozitorius, Ameri
kos lietuvių muzikų patriar- 
kas p. Antanas Pocius, pasi-

dos teismo nutarimu buvome kad šis orkestras yra- laimė- žymėjęs chorvedžio talentu.
iki teismo bylo 
jos priežiūrai.

išleisti polici- 
A tsėdėję 6; 

pasijutome laisvi.

jęs pirmąją dovaną visos Chi-1 Ten išgirsite West Sidės 
cagos arkivyskupijos orkest- Vyrų Chorą, kuriam vado-

kovvsky Concerto” išpildys so 
lo pagarsėjęs pianistas Simon 
Barei*, vadinamas “ The T i- , 
tau of the Keyboard” .

Kalbant apie Vladunar Gol
sehmann, reikia pažymėti, kad - 
muziknlė jo karjera prasidėjo ■' 
su pianu, kurio skambėjimą I 

J jis visuomet girdėjo orkestros ; 
ensambly. Vėliau, manyda
mas, kad “ perdaug yra pia
nistų”, pradėjo mokintis smili 
kos, balso ir, pagalios, įsiga
vo į orkestrą, nepamesdamas 
svajonių tapti orkestros diri- 

I Kentu.

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 
’fr 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.

*58
Galima gauti: —

“D R A U G O ” K N Y G Y N E  
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

L

rų konteste. Laimėjo pirmą

= = = = ====== ======= ====== ==== A

63-čios Gatves Krautuves

Uždarymo Išpardavimas
LAIKAS SKUBIAI BAIGIASI

Siūloma didžiausios prekių vertybės, kokių negalima niekur kitur rasti. Kad pasku
binti išpardavimą tokiom pat mažom kainom yra parduodamos prekės PEOPLES a 
biejose Krautuvėse.- Nes Peoples 63-Č:os gatvės Krautuvės laikas visai baigiasi L 
skubiai turi būti ištuštintas Šios krautuvės didis namas. Tamstų skubus atsilanky
mas pirkti namų reikmenis sutaupysite nuo 40% iki 75%.

$35.00 vertės miegamų kambarių setai
po.......................... S14.50

$75.00 vertės parl<< setai
po................................. 329.50

$65.00 vertės miegamų -kambarių setai
...................... ......... 328.00

$98.00 miegamų kamilnarių setai
.................................  344.50

$140.00 verti parlor setai parsiduoda
...................................349-50

$125.00 puikiausi valgyklom setai
po........................ .................354-50

$50.00 5-kių dalių breakfast setai
po----.....’..................... 329-50

$25.00 5-kių dalių brealcfast setai
po................‘.......................... 310.95

$80.00 alyva kūrenami šildytuvai
.................... . 339.50

$175.00 didžiausi kombinacijos pečiai
po. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  398.50

$40.00 parceliuoti parlor heaters
po...................................319.50

.$60:00 parceliuoti geminiai pečiai
.............  ............•• -328.50

$35.00 minkšti, dideli lounging krėslai
po ......... ............... 312.95

$25.00 pilnos mieros studio couches
po. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 2 . 9 5

$30.00 vertės 9 x 12 vilnoniai kaurai
po...................  310.95

$69.50 1939 Console mados radios.
po..........................  324.50

$20.00 tvirtai padarytos gražios kamodės
P?............................ .-••• 3 9.95

$18.00 garantuoti springsiniai matracai
po. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-6.95

$6.00 naujos mados 9 x 12 klijonkės
po...................................3 2.79

$50.00 naujos mados drabužiam plovyklos
.................................  327.95

$100.00 vertės pilnai garantuoti pianai
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 5 .0 0

$750 vertės Kimbal Grand pianu •

vauja Aušros Vartų parap. 
vargonininkas nraz. J. Brazai
tis. Nusistebėsite šio choro 
šauniu pasirodymu.

Ten, taipgi, išgirsite Visų 
Šventųjų parapijos Mišrų 
Chorą, kuriam vadovauja jau
nas, talentingas muzikas St. į 
Rakauskas. Jisai su savo 
choru jau yra. pasirodęs kon-| 
pertuose ir sužavėjęs publiką. I 
Dabar-gi “ Draugo” koncerte 
jis ir jo choras specijaliai ge
rai prisiruošę pasirodyti.

Solistų tarpe bus nuo se- . 
nai mėgiamieji ‘*o|d time- 
riai” ir taip-gi naujosios kar
tos talentai, Ten bus didžia- 
balsis K. Sabonis, skamba- 
balsis J. Kudirka ir garsia- 
balsįs V. Daukša. Ten bus 
nuo senai publikos mylima M.1 
Janušauskienė. Iš jaunesniųjų 
talentų ten bus J. Samoška, 
C. Miliackas, p-lė E. Kandra- 
taitė, muzikas Gaubia, Dr. C. 
J. Svenciskas.

Tai va, koks talentų įvai
rumas ir viso programo mar
gumas. Malonu ten bus jūsų 
akiai, jūsų ausiai ir jūsų šir-a 
džiai. i

Būkite “ Draugo”  koncer-

Jo svajonės išsipildė, kuo
met Paryjžiuje sykį išgirdo jį 
skambinant vienas turtingas 
muzikos mėgėjas ir nuo to lai 
ko jis pradėjo kopti į pačias 
muzikos meno viršūnes.^ 1919 
m. jo vardu orkestrą Paryžiu
je davė eilę koncertų, vėliau 
buvo dirigentu Pasdeloup or- 
kestros, Paryžiaus simfonijos 

j orkestros, o 1924 metais pasi
rodė svečiu dirigentu su. New ' 
York simfonijos orkestrą. Bū
nant jam St. Louis simfonijos 
orkestros dirigentu, kaipo 
svečias dirigentas (guost con- 
dūctor) yra dirigavęs Ne\v 
York Philharmonic Orchestra, 
Sjmphony Society, Pbiladel 
pina Orchestra, Detroit Sym-1 
pbony Orchestra, Roeliester 

i Philharmonic, Portland Sym- 
i pbony Orchestra, Los Ange-
lles Philharmonic S\Tnphony K  , *
į Orchestrai, llolly\vood Boivel 
ir Chicago Symphony Orches
tra Ravinia Parke.

West Pulhnane pas K. Rai
lą, 12148 Lowe Avenue.

Ciceroj pas VI. šemeiulskį, 
1440 So. 51 Ct.

Melrose Parke pas J. Žvir-
te jūs patys ir atsiveskite sa-1 

draugus, draugesvo draugus, 
tanui? ir prieteliii

pazjs- 
P. G.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $250.00
Šimtai kitų mažesnių ir didesnių dalykų, viskas įeina į šį išpardavimą. Kas grečiau 
atsilankys, tai daugiau pasinaudos didesnėm vertybėm.

M A N U F A C T U R I N G

2536-40 W. 63r,d Street 
Prie Maplewood Avenae Taipgi ir

COM PANY©
4179-83 Archer Avenue 

Prie Richmond Street

Prekes pristatomos į apielinkės miestelius per mūsų patyrusius vežėjus.

•‘Draugo” Jubiliejaus
Koncerto Tikietai 

Platinami
Bridgeporte jų galima gauti 

Gudų krautuvėj, 901 W. 33 st.
West Sidėj — “ Draugo” 

ofise, 2334 So. Oakley avė.
Town of Lake pas M. Su- 

deildenę, 1632 W. 46 st.
Brighton Parke pas P. Gu- 

bystą, 4355 So. Mozart st. ir 
pas biznierius Jokantus, 4138 
Archer avė.

Marąuette Parke pas Sta
niulį, 6651 So. Talman avė.

Dievo Apvaizdos parap. pas 
P. Varakulį, 1900 So. Union 
avė.

N,orth Sidėj pas K. Šerpetį, 
1710 No. Honore st.

Roselande pas L. Paliulie- 
nę, 10805 So. Edbrooke Avė.

LEŪ NORKUS, Jr.
D1STRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Cūicagoj. Visi geria i r  mėgsta 
AMBROSIA Alij, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kuri užvardino NECTAR. š is  Alus yra pagamintas iš im
portuotų pinuos rūšies produktų.

Urmo (wbolcsalc) kainomis pristato į alines ir  kitas įstaigas. V i
suomet kreipkitės pus NORKŲ, kur gausite greitą ir  teisingą p a ta r
navimą.

1 ^

Jei maži paklydimai Kuosai 
bujoja, po valandėlės į dide
lius išaugs.

Kas tarnauja tironui, pir
mutinis pajus jojo rankos nuo 
žnnimą.

Kaip jaunas aukso1 suole 
sėdi, pasenus šuo kaulų nebe
ėda.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
REUM ATIZM AS

SAUSGELĖ
Neslkankyklte savęs skaus- h  

mals: Reumatizmu, SausgSle, 
Kaulų GSUmų, arba Mfišlun- ■  
(riu —  raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy- ■  
vybę Ir dažnai ant patalo pa- g  
ąuldo.

CAPSICO COMPOUND mos- 
tls lengvai prašalina vlršmlnB- ■  
tas Ilgas; mums šiandien dau- g  
gybė žmonių siunčia padBko- 
nes pasveikę. Kaina 60c. per B 
paštų. 66c, arba dvi už t l .0 6. _  
Knyga: “ŠALTINIS S v BUKA- ™ 
TOS" augalais gydytis, kaina g  
60 centų.

J u s t i n  K u l i s  ■
8259 SO. HALBTED 8T. ■

Obicago, DL ■

2423 W est 64th St. Tel. Hem lock 6240

K L A U SY K IT Ė S
nuolatinių: ir labai įdomių, Povilo 

S A  L T  I M I E R O  
RAD1O PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)

šeštadieniais — 
Penktadieniais — 
Sekmadieniais —

J- Nuo 7 iki 8 v. v.
I

Mokame 4%
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 metiĮ Icviečiame 
lietuvius taupyti pinigus S1MĄN0 
DAUKANTO FEDERAL ŠAV- 
JNGS & LOAN ASSOCIATION  
of CHICAGO, kur kiekvieno as
mens taupiniai apdrausti iki 
$5000.00 Federal Savings & Loan 

JFasking-
ton, D. C.

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

Atmokejimais
DĖL INFORMACIJŲ K R E IP K IT Ė S Į

SIMANODAOKANTOjZtederal Savings
AN D  L O A N  A SSO C IA T IO N  

OF CHICAGO

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

Chicago, III.



DRXTt g XŠ šeštadienis, saupio 14 d., 1939

[ W1SCONS1NO LIETUVIŲ ŽINIOS
Metinis1 Parapijos 

Susirinkimas

6r
sėkmingi įr .dėkoja mūsų jau
nam gerb. klebonui, kad 'su
maniai moka viską, vesti.

syčiau, bet nenoriu savo tikę- kitę. Tikimės, kad kiekvienas’ 
jimo lyg ant parodos išsta- šios parapijos vyras prisira-, 
tyti. “ Aš einu prie Komunijos šys.
ir nenoriu, kad kas man įsa- -----------

zai išvažiuoja šiomis dieno
mis iš Chicagos nebežadėda
mi daugiau atvažiuoti su jo
kiais paveikslais. Reng.

Sausio 8 d. popiet buvo su- —---------
šauktas metinis parapijos su- Sodalietės turėjo metinį su
sirinkimas. Suėjo virš 200 sirinkimą ir valdybos rinki- 
žlmonių, kad išgirdus, kas nu- mus. Į pirmininkes išrinkta 
veikta per pereitus metus. Su- Marijona Kraujeliūtė, o Olga 
sirinkimą atidarė gerb. klebo- Andrulis jos pagelbininke. Ci
nas kun. Pr. Skrodenis MIC. na Mockaitė, kuri buvo pir- 
Pernai ir šiemet susirinkimai1 mininke per tris metus ir su
ėjo labai sklandžiai. maniai vedė draugijų, išrink-

Pranešta, kad pernai ma- ta kasininke. Palmiera Gužau- 
žiau buvo įeigų, bet daugiau skaitė, buvusi kasininke, įš- 
įvykdyta pagerinimų. Pavyz- rinkta raštininke. Pranciška 
džiui, bažnyčios vidus atnau- Šliakytė išrinkta anglų ir lie
jinius, klebonijos stogas už- tuvių laikraščių koresponden- 
dėtas, klebonija iš lauko nu-: te.
dažyta taip pat ir visas kle- -----------
bonijos vidus. Garbė priklau- Sausio 15 d. bus Seselių 
so ir komitetui, nes visi su Pranciškieėių Rėmėjų ir Bi- 
klebonu iš. vien dirbo. Išmo- rutės dr-jos susirinkimai po 
keta visos algos, skolos ir sumos.
tiek gražaus darbo nuveikta. — —
Šiems metams liko $105.39. Ateinančią savaite Šv. Va
šioj parapijoj dar niekad tiek rdo dr-jos komitetas pradės 
pinigų naujiems metams ne- j naujų narių vajų. Kai kurie 
likdavo. Tad rodo, kad Šv. vyrai mano, kad ši draugija

kvtų eiti” . “ Aš nekeikiu ir 
dėl to nenorėčiau priklausyti” . 
“ Aš priklausyčiau, bet neįste
ngiu, nes perdaug kainuoja” . 
Kam ieškote pasiteisinimų ? 
Atsiminkite, kad vieną dieną 
stosite prieš patį Kristų ir

Parapijos salėj paskutinį 
kartą bus rodomi spalvuoti 
judamieji paveikslai iš Lietu
vos. Bus rodoma rudens ir 
žiemos vaizdai.

Tikras Nuliūdusiųjų 
Ramintojas

ROCKFORD, 1LL. — Pi 
staromis dienomis mums, že LIETUVIAI ADVOKATAI
m ui u pasirasiusi dm s 
tems, teko dalyvauti laidota- j Telephone YABds 1001 

vėse a. a. Marijonos Uždavi-1 JOSEPH J, GR1SH
cicerie- į

nienės, kur klebono kun. Kaz. 
Bartkaus asmeny patyrėme di-1

LIETUVIS ADVOKATAS

, - i 4631 So. Ashland Avenue
pereitą kartą deli nuli ūdusiųjų ramintoją , Reg# 6 5 , 5 S. Rockwell StreetKuris matę

Jisai paklaus, dėlko atsisakei paveikslus džiaugiasi. Tad ir Į Kai ligonė per mėnesį laiko 
tapti Šv. Vardo dr-jos nariu, dar sykį galėsite pasigėrėti, sirgo, kun. Bartkus dažnai ją 
Šie pasiteisinimai Kristaus a- Praneškite ir savo pažįsta- I lankydavo, dvasiniai aprūpin- 
kyse bus labai silpni. miems. Kviečiame lietuvius: davo ir ramindavo.

Tad kai ateis pas jus va- iš Waukegan ir Racine. Busi Mirus jai, per šermenis ke- 
jininkai, ir prašys prie drau- rodomi antradienio, sausio 17 ’ lis .sykius į dieną užeidavo 
gijos prisirašyti, neatsisaky- d., 7:30 vai. vakare. Panelė , pasimelsti, o vakarais su žmo

nėmis atkalbėdavo rąžančių ir

Telephone REPublic 9723

KAL &  ŽARETSKY
^IE  TUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVestem Avenue

rZ

Petro parapija žengia pirmyn. 
Komitetas pasiliko visas tas

tik kovoja prieš keiksmus, 
Draugijos pirmas uždavinys y

pats, išskyrus Petrą Urbiką'ra atiduoti garbę Švento Jė- 
ir t Antaną Izdanavičių ir Au- zaus Vardui. Prie šios drau- 
taną Demenčių. Raštininku iš
rinktas Jonas Druktenis, k? 
sierium Pranas Jakutis.

Šv. Petro parapija džinu

gijos turėtų priklausyti kiek
vienas vyras katalikas.

Štai, kai kurie vyrų pasi
teisinimai, dėl ko nepriklauso 

giasi, kad pereiti mielai buvo1 prie draugijos: “ Aš priklau-

STANDARD FEDERAL SAVING & 
LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

L

4 1 9 2  A R C H E R  A V E N U E
(NOKTH EAST COR.VEK A R C H ER  AND SAC11AMENTO AVENUE)

United States Government priežiūroje ir 
kiekvienai ypatai pinigai a p d r a u s t i  iki 
05,000.00.

Turtas virš 0 2 ,7 0 0 ,0 0 0 .0 0 .  Reserve, 
atsargos fondas virš 0 2 2 0 ,0 0 0 .0 0 .

Išmokejom 4 %  už pedetus pinigus.
Už pinigus padėtus prieš Sausio 11 d., 

mokėsim nuošimtį nuo 1 d., Sausio.
Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo 

1 iki 20 mėty lengvais mėnesiniais atmokė- 
jimais,

SEFETY DEPO SIT DĖŽUTES 
GALIMA PASIRENDUOTI

OFISO  VALANDOS: nuo 9 ryto  iki 5 vak. S ero lom  nuo 9 iki 12 <1., 
Subatoni nuo  9 ry to  ik'. 8 m l. vakaro

STANDARD FEDERAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Phone Lafayette 0461
JUSTIN MACKIEWICH Pre&

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

{VAIRŪS DAKTARAI

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL CAPitol 2828

DR. W . J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

4309 W. Fullerton SL

OFISO VALANDOS:

1—4 po piet i r  6—8 vak.

DR, A. J, MANIKAS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 ir  7—8 

Kasdien išskyrus Seredą 
Seredomis ir  Nedėk pagal sutartį

Sekmadienį susitariąs

VALANDOS:
Panedčlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir  Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 

Rez. Tel. Repnblic 6047

kitas maldas.
Laidotuvių dienoj per gedu

lingas pamaldas pasakė labai 
gražų pamokslą.

Amžiną atilsį velionės sie
lai, gi nuliūdusiųjų raminto- DANTISTAS

. . .  ,  , j llb kun- ^ az- Bartkui, teduo- 1445 So. 4 ^  Couri, Cicero
gyvas nutarimas, pirmą kartą panašus vakaras <la Dievas j<uo geriausios .svei- j 

*con’ 1 katos ir ilgą amžių.

A, Dulkus ir 
Elzbieta Tumkelis

KAS GIRDĖT VAUKEGANE
LIETUVIAI daktarai

ŠV. ANTANO DR-JOS VEIKLA

Praeitą sekmadienį, vado- kas vakaruškas, sausio 14 d , 
vaujant pirm. Jonui Jakučiui, Lietuvių Auditorijoj. Sakoma,
tikrai buvo 
ir skaitlingas. Reikia pašte 
bėti, jog vaukeganieėių kata 
likiškų draugijų nariai domi

bus Vaukegane. Šokių 
teste bus duodama dovanos 
už geriausia pašoktus: valsą.

si veikimu ir skaitlingai ren-1 kadrilių, klumpakojį, kazoką, j 
kasi susirinkimuose. Užtad s u ' polką ir kitus. Veria pama-. 
sirinkimai būna gyvi ir atsi- tyti ir paremti moterų drau-
randa daug veikimo.

Šiam susirinkime įsirašė'
naujais jaunas narys Lorensas 
Sedaravičia. Kaip tėvas, taip 
ir .sūnus. Tėvas yra senas dr- 
gijos narys. Tad ir sūnų įra
šė. Taip ir kiti tėvai turėtų 
daryti. Galima tikėtis, jog 
mums, seniams, pasitraukus i 
bus kam draugijas palaikyti 
ir lietuviškoj katalikiškoj dva ! žiūroj 
doj jas vesti. į ren g ia

Kaip visos kitos AVaukega 
no draugijos, taip ir šv. An
tano,- praeitų metų _______ _
negali girtis, nes visos jėgos prie altoriau 
buvo įtemptos davimui ir rin- \ isi paremti

g>JQ Šv

Town of Lake

DR, P. ATKOČIŪNAS

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.

šv. Juozapo draugijos me
tinis susirinkimas įvyks sau
sio 15 d., Lietuvių Auditori
joj, 1 vai. po piet. Pirminiu-

Kryžiaus parapija šiuo 
niį praneša, kad bnolių Motu 
zų paveikslų antra dalis būt 
rodoma šį sekmadienį, sausio i 
15 d., 7:30 vai. vak. Davis 
StĮuare Park Auditorium, prie Į 
45th ir So. Marshfield avė.

kas praneša, jog vardai bus ( Pereitą kartą kada buvo ro 
šaukiami ir nariai ncatsilan- doma pirma dalia, visi atėj^

Ofiso TeL CANal 2345

DR. F. C. NINSKONAS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel. CANal 0402 

2305 So. Leavitt Street

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir  CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILK  

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOJ:

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

DR. MADRIGE KAHN
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994 

Rez. Tel. PLAza 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ry to ; 2-3 ir  7-8 v. vak 
Nedėlioatis nuo 10 iki 12 vak dien%

kę pateks po bausme. j negalėjo sutilpti parapijų
v 4. mokyklos salėj, todėl, kad is-| Oimo Tel. Canal o i
Angelo Sargo draugija, p rie , vangus susigrūdimo antrai da-

w._ . . v  į liai yra pasirūpinta ši didelė i

įrengia Z ?  i ^ Z &iuar* ^ V u ty ,' ri- DR. GEORGE I, BLOŽIS
sausio 15 d., Lietuvių Au<ii- i • dantistas.. . . Kas dar norą matęs nei pir- oon, . . .  . z, _  .

j tori jo j. \  isa s  pelnas skiria- mog dalies, maloniai kviečia-j 2201 W est Cermak Rd. 
uždarbiu J imas nupirkimui naujo kaure | m e atsilankyti ir pamatyti VALANDOS:

nors antrą dalį, rudens ii’ žie-. 9:30 iki 12 m o  i  iki 4:30. popiet 
mos vaizdų Lietuvoj. Atsi-

. x-----*-— • veskite jaunimą pamatyti Lie-
kiniui aukų naujai bažnyčiai, iivs, nes viskas skiriama, kaip tuvos Olimpijadą. Nepraleis- _______________________________________________________

nlHl, . th ih ,? \7 k^ i i . , r M ,, lt,u [AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 8342 So. Marshfield Avė. 
lies. T»el. Beverly 1868.

Vakarą turėtų 
ypač pa ra pijo-

6 iki b vakaro 
Trečiadieniais i r  Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G, RAKADSKAS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vak ryto 
2—4 ir 6—8 vai. vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

mūsų naudai.

Laukiant Naujų Mėtų šešių 
šeimynų ‘‘500 klubas”  buvo

Dabar, kaip Šv. Antano, ta ip ' salcoma 
ir kitos draugijos džiaugiasi 
nauja Šv. Baltramiejaus baž
nyčia. I • • 1 T * /N Isusirinkęs pas Joną ir Oną 

Šiais metais numatyta daug -n . i ..iz. ♦ • r.. z . ” ® Doeius. Žaista kortomis ir U-
veikimo ir dėti pastangų drau , • . i.A . nksmintasi. Dovanas laimėjo

pastatyti ant tvirto pa- L r, ** ► i ‘Vi. Špokas ir u. Karasauskie-
nė.grindų, nors ir dabar nėra pa

vojaus. Norima dar labiau su
stiprinti nariais ir finansiniai. I 

Nutarta su kitomis draugi- 
■ngti vasarą bendrąi jonus ren;

“ Lietuvių Dieną” — draugi-1 
jos pikniką, Kalėdų eglaitę 

, vaikučiams, priklausyti prie 
A. L. K. Federacijos ir daly-; 
vauti seime, palaikyti, kaip 
ir pirmiau, dienraštį “ Drau- 

’ gą” organu ir raginti narius, 
kad visi jį skaitytų. Valdyba 
1939 m. paliko kone visa se
noji, išskyrus porą narių, bū
tent pirm. Jonas Jakutis, ku
ris jau 7-tas metas kaip pa
vyzdingai draugiją veda; vice 
pirm. T. Karašauskas (nau
jas), rast? — J. Šimulynas,

Į fin. rast. — Kaz. Burba, kas.
I— Jonas Bakšis. kasos glo
bėjai — Pr. Sadauskas, Pr. 

j Kasdalevičia ir  Vincas Buk-1 
J sas (naujas), maršalkos — P. 
Dapkus ir  Jonas Žekas, vėlia
vos sargas — S t. Urbonas, or- 

I gano užiūrėtojas — A. J. Sut- 
j kus, koresp. — G. P. Bukan- 
I įis.

Taigi, galima tikėtis sekmi- 
I ngų metų turint energingą va
ldybą. Prie progos “ Enrikas” 
nori tarti širdingą ačiū Šv.

| Antano draugijai už suteiktą 
dovaną.

£
Šv. Onos moterų ir  mergai

čių draugija, rengia lietuvis-

Dociai pavaisino svečius. 
Enrikas

K laidos P ata isym as 
St. Kazakaitis prašo ati- 

I taisyti klaidą, tilpusią pasta
rojoj jo korespondencijoj iš 

į Waukegano apie parapijos 
choro rengiamą koncertą 
“ Klaipėdos Ju lė” . Atspaus
dinta, kad koncertas rengia
mas sausio 23 dieną, o turėjo 

i būti sausio 29 d.

Ros 6958 So. Taliuan Avė.
Rea. Tol GROvehill 0617 
Office ToL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

2423 W. Marųuette Road 
VaL 2—4 i i  7—9 vak.
1446 So. 49th C t

Babatomt* nuo 7—9 vakar* 
Ketv. ir Nedofionua auananu

Br. Motuzo Pasku
tines Filuios 

Amerikoj
Sausio 15 d., 7:30 vaf. vak.

Davis Sąuare Park Audito
rium, 45 th ir S. Marshfield A v.

Kas neatskiria klaidos nuo 
tiesos, tam apgaulingu pinigu 

j bus užmokėta.
Sausio 14 d., 7:30 vai. vak.,

Melrose Park Seliool, Lake 
St. (tarp 17th ir  18th St., 
Melrose Park).

Sausio 16 d-, 7:30 vai. vak.,
Nekalto Prasid. Par. Salėj, 
929 Erie Avė. (Sheboygan, 
Wi'sconsin).

Sausio 17 d., 7:30 vai. vak.,
Šv. Petro Par. Salėj, 51st St. 
ii 7th Avfi. £Keaiosha, Wis.)

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOAlE'TItICALLY AKIU 
U  ET U V is

SuvIrŠ 20 m elų  praktikavim o  
ainuo GuraoiavIm as

Palengvins akių  įtem pim ą, kna ra
li prlcžuatlm l galvos skaudėjim o, 
tval^ituo. ak tų  aptem im o, nervuotu- 
0 o , skaudum ų ak lų  karfltį, a tita iso  
Irum parcgyatę ir  lollrugystę. P rire n 
gia teisingai akinius. Visuose u įsiti
kimuose CKzamlnnvLmas darom as su 
oloktra, parodančia  m ažiausias k la i
dos. Spuolalč a ty d a  a tk re ip iam a  J 
m okyklos valkus. K reivos akys atl- 
aileaomos,
pirm iau.

V alandos nuo I I  Iki 3 vai. vok. 
NodBlloJ pagal su ta rti.

D augely  aiHltlklmų ak ys atltal.se- 
aiO6 b e  akin ių . K ainos p ig ios kaip

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Office houra:
2 to 4 and. 7 to 9 P. M. 
Suudays by appoiutmenfc

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO , VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak. 
Nedoliomia pagal sutartį.

Office T el YARds 4787 
Namą TeL PROspect 1980

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3 ; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

TeL OALnmet 5974
OFISO VALANDOS

9 va i ryto iki 8 v. vakare, iftskinaai 
sekmadienius ir  treČiadieains

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO,

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. J. BEINAR
(BE1NARAVSKAS) 

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street 

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4  popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir  Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Tel OANal 6122.

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet i r  7-—8 v. ▼. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerley 8244

DR. T . DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Claremout Avė. 
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal su tartį

Neivous, Weakr 
Ankles Swollen!

Much nervousness is caused by an es- 
cess of acids and polsons due to func- 
tional Kidney and Bladder disorders 
w hlch  m ay a lso  cau se  G e ttln g  Up 
N igh ts, B u rn in g  P assag es , Swollen 
Joints, Backaclie. Circles Under Eyes, 
Exčess Acidity, Beg Pains and Dlzzl- 
ness. Help your kidneys purify your 
blood w ith  Cystex. U sually  the very  
first dose starta helping your kidneys 
clean out escess acids and this soon may 
roake you feel likę new. Cystex mušt 
satisfy you completely or money back is 
guaranteed. Get Cystex (aiss-tex) to- 
day. I t  costs only Sc a  dose a t drugglsts 
and the guąrantee protfieta ypu, ę,

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

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

Pagaal Sutartį.

Tel CAN&l 0257
Res. Tel. PROspect 6659

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

Rezidencija 6600 So. A rtesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki*'3 popiet 

6 iki 8 vah vakaro

Tel. YARds 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

V ai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal a tita rti

TeL LAPayette 8016

DR. C. J. SVENCISIAS
DANTISTAS

4300 So. Farfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 v a i vakaaro 
^jĮt-uReaisus tr Trači*4Į.»rlajji

D R .V . E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 8650 

Antradieniais, Ketvirtadiemaia ir  
Penktadieniai^

4631 South Ashland ,
TeL YARds 0994

Trečiaditninaa b 
tattadUataM



Šeštadienis, sausio 14 3., 1939 S i . I Ū G l g S

P r a n e š im a i
MARQUETTE P ARK. — 

Marijonų Įstaigų Rėmėjų 5 
skyrius laikys metinį susirin
kimų sekmadienį, sausio 15 
d., parapijos svetainėje, 3 va
landų po piet. Visi nariai ir  
darbuotojai prašomi laiku su
sirinkti, nes turime daug sva
rbių reikalų aptarti, kaip tai 
rengiamų skyriaus, vakarų sau 
šio 28 d., Marijonų Rėmėjų 
seimų ir  vakarų, vasario 5 d. 
Taigi reikės išrinkti atstovus 
į seimų ir apsvarstyti visus 
svarbesnius reikalus. Valdyba

šį susirinkimų pasižadėjo at
vykti ir  apskrities valdybos 
raštininkas. Taigi, brangūs 
Nekalto Prasid. P. Šv. parap. 
Marijonų rėmėjai, būkite taip 
malonus skaitlingai susirinkti.

P. Vaičkauskas, pirm.

TOWN OP LAKE. — Dr- 
gija Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių laikys metinį susi
rinkimų sausio 15 d., 2 vai. 
po piet, parapijos svetainėje. 
Prašoma narių skaitlingai su
sirinkti. Valdyba

MARQUETTE PARK. — 
Labdarių Sąjungos 23 kuopa 
laikys metinį susirinkimų sek
madienį, sausio 15 d., para
pijos svetainėje, 2 valandų po 
piet. Visi labdarybės'- "nariai, 
rėmėjai ir  darbuotojai, kvie

č iam i laiku susirinkti, nes tu  
rime daug svarbių reikalų sva 
rstyti. Valdyba

TOWiN OP LAKE. — Dr- 
stė Šv. Pranciškos Rymietės 
laikys metinį susirinkimų sau
sio 15 d., 2 vai. po pietų pa
rapijos mokyklos kambaryje. 
Visos narės kviečiamos atsila
nkyti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui. Valdyba

BRIGHTON PARK. — Se
kmadienį, gausio 15 d. tuoj 
po 12 vai. Mišių šv. įvyks Tė
vų Marijonų Rėmėjų 35 sky
riaus susirinkimas parapijos 
mokyklos kambary, į kurį pa
sižadėjo atvykti apskrities va
ldyba. Būkite taip malonūs, 
kuo skaitlingiausiai susirink
ti, nes yra svarbių reikalų 
svarstyti. 'Seimas ir išleistu
vių bankietas misijonieriams 
įvyks tų pačių diena už trijų 
savaičių. Darbas didelis ir  jo 
daug. Begalo svarbu. Prašau 
paklausyti ir susirinkti.

Pirm. Pr. Vaičikauskas

MELROSE PARK. — Šv.. 
Jono draugija laikys mėnesi
nį susirinkimų sausio 15 d., 
Bluė Goose Hali, 1 valandų 

• ■po pietų. Prašoma visų narių 
atsilankyti į susirinkimų, nes 
yra daug kas svarstyti. Pra
šoma ir naujų narių atsivesti.

S. J.

NORTH SIDE: — Šv. Ra- 
žančiaus draugijos susirinki
mas įvyks 15 d. sausio, para
pijos .svetainėje,, po mišparų. 
Malonėkite visos atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų. Rei
kia gerai prisirengti piųe drau 
gijos metinio vakaro, kuris 
įvyks 29 d., šio mėnesio. Bus 
vakarienė su programa ir šo
kiais. V. D., pirm.

BRIGHTON PARK. — Ma
rijonų Įstaigų Rėmėjų-35 sky
riaus susirinkimas įvyks se
kmadienį, ‘sausio 15 d., tuo
jau po 12 vai. Mišių šv., pa
rapijos mokyklos kambary. Į

* -Šv. Kazimiero Akademijos. 
Rėmėjų Dr-jos metinis susi
rinkimas įvyks .sausio 15- d., 
2 vai. po pietų, Šv. Kazimie
ro akademijoj. Visų ARD sky-

HAOVER

Only genoine Hoovor
fo r  destroying Speciali corry thū nome- 
moths. ' plalejdon'tbuywithoulif.

Hoover No. 105, garantuotas, už Č1 9 -9 5
Eureka Special, garantuotas . . . . . . ... S "f 4 .50
General Electric, vertas $49.00, už . .  . . . . . .  $ 2 7 -5 0
Garantuoti, perdirbti dulkių valytojai po . .  £>8*75

Jos. F, Budrik Ine.
3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088

Žymi Lietuviška radio valanda iš stoties WCFL — 0.70 k. 
5:30 iki 6:30 nedėlios vakare.

Užvakar savo. švogerio Quinn nužudytas Chicago prie
miesčio Wilmette dr. Mordoff sn vaiku (Sonny Boy). Šis 
atvaizdas nutrauktas laike bylos 1936 m. tarp dr. Mordoff 
ir  Margaret Manu (Mrs. Al Fletcher) dėl vaiko tėvystės.

(Acme photo)

rių prašome atsiųsti atstoves 
su pilnais raportais iš skyrių 
veikimo. Taipgi prašome ‘sky
rių atvežti vardus ir pavar-1 
dės tų narių, kurie ištesėjo 
nariais ĄRD per 20 metų (be 
išstojimo). Jiems rengiama 
specialus pažymėjimas per ba- 
nkietų vas. 26 d. Tad reika
linga kad jų vardai būtų pri
duoti seserims kuo anksčiau
siai. Visų ARD sk. prašome 
padaryti mažų peržvalgų savo 
veikimo nuo 19 geimo ild 1939 
m. ir pažymėt, kiek ‘skyrius

John Quiųn,įįlturis prisipa
žino policijai užvakar nužų-

įnešė Statybos Fondui, be sa-1 4ęs švogerį dr. G. Ę'.. Mordoff.
vo reguliario veikimo piknikų, 
Y ą įk jr  t-U-Yfo1 kiek.x ekstra 
Statybos Fondui.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Lietuvos Ūkininko draugija 
laikys metinį susirinkimų 15 
d. sausio, West Side Hali, 
2242 W. 23rd PI., 1 valandų 
po piet.. Visi nariai prašomi 
laiku atsilankyti, nes yra daug 
svarbių dalykų .svarstymui,
būtent apie besiartinantį ba
lių (įvyks 18 d. vasario) Auš
ros Vartų parapijos svetai
nėj. Baliaus komitetas patieks 

'raportų iš savo darbo. Reikės 
j tam balini rinkti darbininkus 
ir t. p. Taipgi, bus raportas 

j knygų revizijos komiteto. Nau 
joji valdyba užims savo vie- 

; tas ir  senoji išduos raportų. 
' Kaip į metinį susirinkimų, kie- 
Ikvienas narys turi atsilanky- 
|ti. Pirm. Juozas žurkauskas

Kas seno žmogaus kaip rei
kia negodoja, tas iš anksto sa
vo namus griaut stoja.

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

■ i* ..

BAKIHG
POWDER|

' Šone  Price lodau, 
l^ s  4 5  IGars A tjo  
125 ounces25$

IW‘U’! į £ Į ^ \
MILLIONS OF POUNDS HAVE~BEEN 

USED BYOUR G O VERNM ENT

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant, M. Karužiškis

Sausio 14-ta Diena
“ O Dieve! teisybė amžina,| 

padaryk idant vienu būčiau 
su tavim amžinoje meilėje. 
Dažnai man nuobodu daug 
skaityti ir klausyti; Tavyje 
viskas yra ko tik noriu iri 
trokštu.

Tegul nutilsta visi moks
linčiai, tegul prieš Tave visi ■ 
sutvėrimai, — Tu vienas man 
kalbėk ’ (Kristaus Sekimas, = 
Knyga Pirma, Skyrius UI, 2) !

Sausio 15-ta Diena
“ Tikrai didžiu yra tas, kur s 

didelę turi meilę.-

Tikrai didžiu yra, kurs pats 
save jaučiasi mažu,-o visokių i 
aukščiausių garbę laiko per | 
niekų.

Tikrai didžiu yra, kurs pats 
'savyje žemiškus daiktus laiko 
už niekų, idant Kristų laimė
tų.

I r  tikrai mokytu yra, kurs 
Dievo valių pildo, o savo va
lios išsižada” . (Kristaus Se
kimas, Knyga Pirma, Skyrius 
i n ,  6).

P a ta r le s

. Iš tų  pačių šventieji, iš tų 
pačių ir  prakiėktieji.

Tinginys nelaimė, darbas ne 
vargas.

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

4. f  A 
KUN. PRANCIŠKUS J. JURGAITIS

A. a. Kun... Pranciškus J .  Jurgaitis gimė 
Ckicagoje, Balandžio 2 d., 1904 m. Tapo į- 
švęstas i kunigus Balandžio 6 d., 1929 m.
Kunigavo tik 4 metus ir 9 mėnesius. Tik 
štai, Sausio 6 d,, Trijų Karalių dienoj Į934‘ 
m. mirties angelas sau pasirinko kun. Pran
ciškų, sulaukusį 29 metų amžiaus.

Atminties šv. Mišios už a. a. kun. Pran- 
ciškaus sielų bus atlaikytos pirmadienį, Sausio 16 d., Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčioje, S :00 valandų ryto.

Mūsų brangaus ir  mylimo sūnaus ir  brolio, kun. Pran
ciškaus netekome. Jo malonūs prisiminimai, nuoširdus p ri
sirišimas prie savo mylimos motinėlės, sesutės ir  brolio ne
galėjo atsiskirti nuo namiškių. Nors veidas šypsosi, bet tų 
širdį niekas negali apsakyti, todėl Dievo šventai valiai at
sidavę, stiprinamės ii’ raminamės, visuomet atsimindami jį  j 
savo maldose. Meilės ir  maldų vainikas pinasi tol kol mūsų | 
jėgos leis, kol širdis plaks krūtinėje.'

Prašome draugų-kunigų atsidūsėti uz a. a. Kun. Pranciš
kaus Jurgaičio siela, o visų giminių, pažįstamų i r  drangų, 
kad dalyvauti pamaldose ir pasimelstų už .jo. sielų.

Dideliame nuliūdime, liekame: Motinėlė O-na, Sesutė 
Sopliia, Brolis A ntanas i r  jo seimą.

A. > A
AUGUSTAS KATAUSKAS

Mirė Saus. 13 d., 1939, 5:10 v. v., sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Pagramantės pa

rapijoje, Mažonių kaime. Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime : Moterį Veroniką, po tėvais 

Gotautaitė, dvi dukteris:. Marijonų ir  kirs. Auna Norkus, 
žentų Juozapų, tris sūnus: kunigų Petrų, Antanų, marčių 
Bronislavų, Juozapų, marčių. Wandų, tris anūkes ir  du anū
kus, brolio sūnų Juozapų Katauskų ir  jo šeimynų, brolio 
dukterį Marijonų Adomavičienę ir  dukterį, švogerį Antanų 
Gotauta, švogerį ir švogerkų Juozapų ir Uršulę Galdikus j 
i r  jų  šeimynų ir daug kitų giminių Amerikoje i r  Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas 4423 So. Honore St. Tel. LAF. 9049.
Laidotuvės įvyks antradieni, Sausio 17 d. Iš namų 8:00 

vai. lyto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamal
dų bus nulydėtas į  Š v. Kazimiero kapines.

'Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges i r  pa
žysta m us-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Ši žmogžudystė yra atgarsi. 
1936 metais ėjusios Chicagoj 
hyFoš'del vailvdJVū'Oinėtr'S me
tų amžiauš. Dr. Mordoff tvir
tino, kad vaikas yra j.o, o 
Margaret Manu (Mrs. Al Fle- 
clier) tikrino,- katį vaikas yra 
jos pavainikis, tik jinai buvo 
atidavus jį auklėti dr. Mor
doff žmonai. Bylų laimėjo pa-

staroji, tai yra Margaret 
Mąųn. Žudikas sakosi dėl to 

dr. MordofĄ nes tuo
'jis. savo žmonai suteikęs ne
garbę. (Acme telephoto)

U r b a  F lovver  S h o p p e
4 1 8 0  A r c h e r  A v ė .

P h o n e LA FA Y ET TE 5800

G ėles M ylintiem s —  V estuvėm s —  
B an k letam s —  Uaidotuvem s —

P apuošim am s

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BEHIAUflIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

A M B U L A N C E
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

D Y K A I koplyčios visose 
Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIEEAS

GAKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R — P R U Z IN  

Geriausias patarnavimas — Moteris patamaujal 
Plione 9000 620 W. 15th Avė.

L E O N A R D A S  E Ž E R S K IS  
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PATAKNAVTCAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tek YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Žentas, Marčios, Anū
kai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J . F . Eudeįldš. TeL Yards 1741. 
(Prašoiae Nesiųst i : Gėlių?)

Temykite Biznieriy Bargenus “Drauge”.

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

L A IU U T U V iy U IR E K T Ū R IA I

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETU V IŲ  
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M B U L A N C E PATARNAVIMAS
D Y K A I

D IEN Ą  IR N A K TĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

I, J. ZbIį
Albert V.

Petkus ir Eudeikis
P J .

3-646 West 46th Street 
Plione YABds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. VIRginia 0883
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YAJRds 1419

1Antiiony B. Petkus
Laclmvicz ir Šutai
J. Liulevičius
S. P. Mažeika

6834 S o. Western Avė. 
GROveliill 0142 
1410 S. 49tli Conrt 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

*4348 So. Califomia Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908



CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
riaus - Girėno Postas 

Statys Namus
Barius - Girėnas, Amerikos 

Legijouo postas 271 Chicagoj,! 
jau turi nupirkęs du lotus, 
4414-16 So. Westem avė. Lo
tai yra pilnai išmokėti. Postas 
turi šiek tiek pinigų tam tik
slui ir, pavasariui atėjus, ma
no statyti nuosavų moderniš
kų namą. Tame name aut pir
mo aukšto bus maži kamba
riai.

Ant antro aukšto bus ma
žiukė svetainė direktorių su
sirinkimams ir didžioji sve-

savo darbo paaukoti, tuomet 
išlaidos per pusę sumažės. 
Taip pat manoma gauti daug 
visokios statybos medžiagos 
už dykų arba labai nupiginta 
kaina-.

Postas savo nariais turi vie
ną teisėją, keturis daktarus, 
daugybę biznierių ir šiaip ar
ti 300 veiklių narių, a taip 
pat veik šimtą moterų sky
riaus narių ir  apie 80 berniu
kų ir mergaičių.. Postas turi 
daug savo rėmėjų tarpe mūsų 
biznierių ir  profesijonalų, nes 
būdamas vienintelis postas vi- 
Soj Illinois valstijoj, pirmas

SBSTTSSB

Girėno posto namas.

šeštadienis, sausio 14 d., 1935

tainė didesnie’ms susirinkimą-, postas turintis mergaičių ,sky-
ms ir  parengimams.

Namas vadinsis American
Legion Memorial ITall, Darius- 
Girėnas Post 271. Namo tiks
las, ta i pagerbimas mūsų did
vyrių žuvusių posto narių, 
Stasio Dariaus ir Stepono- Gi
rėno.

Šis namas tarnaus ne vien 
tik kaipo posto “ 'stovykla”, 
bet taip pat ir  kaipo Commu- 
nity centras. Tai bus vienin
telis šios rūšies namas ne vien 
tik Brighton Parke, bet gal 
būt ir visoj Chicagoj.

Namo, pastatymas kainuos 
apie $20,000. Bet kadangi ta
rpe posto narių yra daug a- 
matninkų, kaipo karpenterią,

rių, stovi labai aukštoj vietoj 
tarpe svetimtaučių legijonie- 
rių ir jų draugų.

Mes nenorime, kad mūsų 
pastatytą namą kas kuomet 
atimtų už mortgičius ar ta’m 
panašiai. Mūsų yra labdarin
gas siekis, mes norime ne vien 
palaikyti, bet ir  kelti lietuvių 
vardą ir mes turime tvirtą 
vilti, kad lietuviai bus su mu
mis ir šiame darbe mus pa
rems.

kurio vardas būtų viršuje bro
nzinės lentos ?

Dariaus _- Girėno postas
taip kaip ir kiti 1 egi jono pOs_ 
tai, nėra politiška organizaci
ja. Laike šešių metų savo gy. 
vavimo postas .yra gana daug 
nuveikęs. Daug kartų yra su
rengęs pasilinksminimų vete
ranams Hines ligoninėj, dauc 
cigaretų yra išdalinęs, daug 
ap vaikščiojimų turėjęs. Jis 

Ipadovanojo vėliavą savo dis- 
trikte lietuvių mokyklai, kas 
m e t,apdovanoja lietuvių mo
kyklose atsižymėjusius vaiku
čius. Šelpia biednuomenę ir 
t.t.

Posto nariai ir valdyba kas
Tame name bus bronzinė le

nta, ant kurios bus užrašyta
visų aukotojų vardai, kurie met daug sau išlaidų pasidaro 
aukos po $25.00 ar daugiau, tik vien dėl to, kad pagelbė- 

Tdomū, ar yra bent vienas jus kitiems.
phimberių, plastemikų, brik-1 lietuvis Chicagos apylinkėj, ar I Namo fondo pirmininku y- 
layerių, elektrišinų, paintorių bent ir visoj Amerikoj, kuris ra  gerai visiems žinomas real- 
ir t.t., tai jie pasižadėjo daug paaukotų tūkstantį dolerių, estatininkas B. R. Piekiewicz,

LORETTO LIGONINĖ BOS ATIDARYTA 
Sekmadieni, Sausio 15 diena

Loretto Ligoninė, kuri pirmiau vadinosi Francis 
Willard Memorial, prie kampo Harrison ir Central 
gatvių, sekmadienį, sausio 15 dienų bus atidaryta per
žiūrėjimui, angliškai sakant “OPEN HOUSE DAY.” 
Seselės kviečia visus atsilankyti, peržiūrėti šių moder
niškai įrengtų septynių aukštų įstaigų.

Jo Eminencija Kardinolas Mundelein, matydamas 
reikalingumų katalikiškos ligoninės Chicagos miesto 
vakarų pusei, ragino Šv. Kazimiero Seseris, atsižymė
jusias ligonių slaugymu, be Šv. Kryžiaus ligoninės, 
perimti ir vesti dar ir Francis Willard ligoninę po nau
ju vardu “LORETTO HOSPITAL.” '

Seserys perėmusios ligoninę pradėjo pataisymo 
darbų, įtaisydamos geriausius, patogiausius ir vėliau
sius ligonių aptarnavimui įrengimus;.

Šv. Kazimiero Seserų įsteigėja Gerb. Motina Ma
rija, Sesuo M. Patricia ligoninės Vyresnioji ir visos 
Seselės kviečia Jus atsilankyti į Loretto Ligoninės 
“OPEN HOUSE DAY” Sekmadienį, Sausio 15 die
nų, nuo pirmos iki penktos valandos po pietų. Susi
pažinkite su šia įstaiga, kuri atsidaro Jūsų naudai, Die
vo ir Jo Švč. Motinos garbei.

R A D I O
Iš radio stoties WCFL, 970 k.

Sekm. vakare, nuo 5:30 iki 
6:30, “ Linksmybės Laivas” 
geros lietuviškos muzikos ir 
dainų plauks oro bangomis vi
sas 60 minutų. Programą iš
pildys Bųdriko simfonijos or
kestrą, duetai, solistai ir ‘Gra
žuolių choras’.

{Budriko rakandų ir  radijų 
krautuvė leidžia šias progra
mas kas sekmadienio vakarą. 

Programų korespondentas

kasierius John Kaledinskas. 
Progresą Fumiture kompani
jos vedėjas, raštininku - John 
Scholteman, pirmininkas Kei-t 
stučio klubo, korespondentas 
Krank Krasauskas, teisėjas 
Zūris garbės pirmininku. Na
riai: Julius Baleliūnas, W. B. 
Sebastian, AV'm. Kareiva, Jo
seph A. Kibort, John Čaikau- 
skas, Dan Sebastian, Anton 
Ramon, John Barsketis,'J. J. 
Ezerslds, John Yuska, dr. Ste- 
phen Biezis, Tom Mazenis, M. 
Massey, Joseph A. Mickeliu- 
nas, Tliomas Sliamis, A. H. 
Kasper ir A. Precin.

Valdyba, Wm. B. Sebastian. 
pirmininkas, Jdsepli A. Ki
bort, raštininkas, Wm. Karei
va, kasierius.

Aukotojai prašomi siųsti 
komiteto pirmininkui B. R. 
Pietkiewicz, 2608 W. 47th St., 
Dariaus Girėno namo fondui.

Ik i šiol aukojo: Julius Bal- 
chunas $50.00 ir po 25 dole
rius: W. B. Sebastian, Joseph 
A. Kibort, Anton Ramon, The- 
odore Mazenis, J. J. Ezerski, 
Dan Sebastian, Jolin Kaledin
skas, Wm. Kareiva, John Čai- 
kauskaš, B. R. P’ietkieiviez, 
John Barsketis, Anton II. Ka
sper, John T. Zūris, Charles 
Yaksiboga. Po $10.00 Joseph 
Las'k ir Adam Nawyck.

Pasižadėjo aukoti po $25.00 
M. Massey ir Tliomas Sliamis.

Valdyba ir komitetas labai 
nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams ir kviečia į talką vi
sus geros valios lietuvius.

Wm. Sebastian, commander
B. R. Pietkiewicz, chairman
F. Krasauskas Pub. cha imi.

Progresą bendrovės nuola-

CLASSIFIED
PARDAVIMUI — H O M E  O W N -

E R S ’ LOAN C O R PO R A T IO N  
NUOSAVYBĖS

5941 E liz ab c th  St. Mūr. 2-fl. 5-6 
k am b . S team  H t. —  $6,500.00

6120 S M organ  St. Med. 4-fl. 5-5 
4-4 kamb. H. W. i r  P eč. 1 k a ro  
g a r. —  $5,150.00

6631 So. M organ  St, M ūr. 3-fl. 
6-6-7 kamb. S team  H L  2 . karų g a- 
ra d . —  $9,000.00

5610 S. P e o r ia  St. M ed. R es. 9 
k am b . N a u ja s  Fu m ace. 2 karų gar. 
—  $5,750.00

6445 So. P e o r ia  St. M ūr. R es. 7 
k am b . H . W . H t. 1 k a ro  g a r . —  
$6,000.00.

5750 So. S angam on  St. M ūr. 2- 
fl. 6-6 k am b . 2 pečiai. 2 karų g a r. 
—- $6,000.00.

6509 So. S angam on  St. M ed. R es. 
S k am b . F u rn a c e . 2 k a r ų  ga r. —  
$5,850.00.

CLASSIFIED
f  K IS  L IE T U V O JE  

V a d ak tų  P a ra p ijo je , M azgių  K a im o , 
27 h e k ta ra i.  G e ra  žem ė  i r  n am a i. 
M ainysiu  a n t  n am o  T ow n o f  L ake . 
B . R . P lc lkJcw icz, 2608  W e s t 47lh  
St re e t, CIi Icago.

U Ž SISA K Y K IT E  A N G L IS  
B lac k  GoJd Lump or E gg $6.00. 
M ine ru n  $5.75. 75% c o a rse  P o c a -  
h o n ta s  M ine ru n  $7.75. GRUNDV  
MINING COMPANY, 2464 So. Loo- 
m ls Street, tel. CANal 7447.

RENDON TAVERNAS 
P iln a i  {rengtas, d irb tu v ių  a p ie lln k ė -  
Je. P rie in a m a  k a in a . T e le fo n a s: 
Itncktt'clt 1077.

PARDAVIMUI NAMAS 
P a rd a v im u i 5 k a m b a r ių  bungalovz. 
K arS to  van d en io  š ilu m a . M ū rin is  p o r-  
člus. 2 Į ta rų  g a rad ž iu s . K a in a  $5,600. 

6727 So. S angam on St. M ed. R es. B a rg en as . A tsišau k ite . 5032 So. R o ck -  
w cll S t r e e t .7 k am b . F u rn a c e . —  $4,200.00. 

7221 So. A berdeen  St. M ūr. B u n -
g?fclow. 6 k a tn b . II . W . H t. i  karo  
g a r . —  6,750.00.

5757 So. T h ro o p  St. M ūr. 2-fl. 
5-6 kam b. 2 H . W . H ts . 2 k a rų  g a 
rsui. —  $6,850.00.

1509 W est 73rd PI. M ūr. • B ų n g  
G k am b . F u rn a c e . —  $6,160.00. 

6809 So. L aflin  St. M ūr. 2-fl. 5-5

PARDAVIMUI TAVERNAS 
P iln a i { reng tas ta v e rn a s  p a rd u o d a 
m as p ig ia i. A ts iša u k ite : 3308%  W. 
63r»1 Street, .Clilcago. Illinois.

tinę sekmadienio radio prog- 
rama bus graži, įdomi, sykiu. k a m b . H. W . H t .  1 -2  k a r ų  g a r .  —  

ir  linksma. Dainuos O. Ske-
veriūtė ir  J . Romanas duetu 
ir solo rinktines liaudies dai
nas. Tarpe dainų bus gra
žios muzikos ir  patarimą bei 
žinių. Kalbės teisių patarėjas.
Bus pranešta daug gerų žinių 
iš Progress krautuvės, nes čia 
šiomis dienomis eina didelis 
sausio mėnesio išpardavimas 
visokių namams reikmenų ste
bėtinai numažintom kainom.
Dėl to patartina užsistatyti 
savzi radio ant stoties WGES 
rytoj, 11 valandą prieš piet.

Rap. J.

$8,500.00.
5648 So. M ay St. M ed. 2-fl. 6-6 

k am b . P eč iu  A pš. X k a ro  ga r. —  
$3.750.00.

5712 So. Green SL M ūr. 2-fl. 
A km ens Priešokis. 7-8 k am b . S team  I 
H t. 2 k a rų  m ed. g a r. •—  $6.250.00.

5748 So. P e o ria  St. M ūr. 2-fL 
A km ens P riešak is . 7-7 k am b . H. W. 
H t. 2 k a rų  m ed. g a r. —  $7,400.00.

104 S W. M a rąu e tle  R d . M ūr. 2- 
fl. 5-5 kam b. H . W . H t . 2 k a rų  
m ed. ga r. —  $8,750.00.

711S So. P e o r ia  St. M ūr. 2-fl. 5-5 
kamb. H. W. IIL 2 k a rų  m ūr. gar.
—  $8.900.00.

6242 So. M ay St, M ur. 4-fl. 4-4- 
5-5 kam b. Peč . A pš. r—■ $5,100.00.

1320 W est 74 th  St. M ūr. B ung.
5 kam b. F u rn a c e . 2 k a rų  m ūr. g a -  
rad. —  $5,950.00.

6530 So. M organ St. M ūr. R es. 7 
k am b . H. W. H t  2 karų m ed. ga r.
—  $3.850.00.

SO UTH S ID E  NAM AI PA R D A V IM U I 
K u r  g a lite  r a s t i  to k ių  c o tta g e  k o k y 
bę  už ta ip  žem ų  k a in ų ?  7037 S o u th  
A d a  S tre e t. 6 k a m b a r ių  m ed in is  n a 
m elis. fu rn ace , ųžu o lo . g rin d y s. L o 
t a s  33X125 pėd ų . T ik ta i  $2250.00. 
P e rž iū rė jim u i š a u k ite :  S im s o f  Mc- 
C lun, 217 W est 63rd S tre e t. T e le 
f o n a s W K N tw o r th  1845.

PARD AVIM U I NAM AI SOUTH  
SIDĖ.JE

E sa m e  p r iv e rs ti  p a rd u o ti  v isa i m o 
d e rn išk ų  m ū rin į b u n g a lo w  su  $5.000 
nu o sto liu . M iegojim o p o rč iu s  su  s t ik 
la is  i r  sietais. V isi s ie ta i  v a r in ia i  
G aradžius. N a m a s  g e ram e  stovyje. 
P a rd u o d a m e  už  $4,500. 7018 S o u th  
A d a  Street. G alite  m a ty ti, susitartus 
su  S im s o f  McCInn, 217 W est 63'rd 
S tree t. T e lefo n as W E N tw orth  1845.

SO UTH S ID E  NAMAI P.VRDAVTMUI 
L ig a  v e rč ia  sa v in in k ų  p a rd u o ti  lab a i 
p ig ia i, g e ra i p a s ta ty tų  2 f le tų  m ū r i
n į n a m ų  su  $7,000 n u o sto liu . 6-6 
k a m b a ria i, fu rn a c u  i r  p eč iu  a p š ild o - 

574 9 A berdeen  St. M ūr. 2-fl. 6-6 m os, ųžuolo g rin d y s  i r  k i t i  m ed in ia i 
p apuošim ai. K a in av o  $11,500. P a rs i
d u o d a  už $4,500. R a n d a s i 5753 So. 
A berdeen S tre e t. P e rž iū rė jim u i ša u 
k ite :  S im s o f M eC hin , 217 W cst 63rd  
S tre e t. T e le fo n as  W E N tw o r th l8 4 5 .

rių vajus. Komisiją iŠ S. Gi- 
mbutaitės, V. Kraučiūnaitės 
ir M. Gudavičiūtės, deda pa
staugi), kad vakaras pasisek
tą,

Sekantis susirinkimas bus 
vasario 7 d. 7:30 v. v.

A. Vaikutytė

k am b . P e č iu  Apš. —  $5250.00.
6427 A sh land  Avė. M ūr. K ra u 

tu v ė  i r  3 -0 . 4-6-4 kam b . S team  H t. 
1 k a ro  m ed. g a r . ---- $10,500.00.

6046 S angam on St. M ūr. 2-fl. 6-6 
kam b. F u m n c u  i r  P e č iu  A pš. —  
$6,500.00.

5952 A d a  SL M ūr. 2-fl. 5-5 k a m 
b a ria i. F u rn . i r  Peč . Apš. 2 karų  
ga r. —  4,500.00.

7310 Morgan SL M ūr. B ung . 6 
$6.350.00.

M ed. 2-fl. i r  5
k am b . F u rn a c e . -  

5921 A d a  St.
kam b. Cige. 5-5 
$4.950.00.

ir, 5 k a m b . —

.TOHN M. M cCLUN
C o n trac t Sales B ro k c r 

217 W est (ktrd S tree t 
Tel. W ENtworth 1845

LOANS & INSURANCE
IN AI.L. ITS ’ lilL ĮN C lll-’*.

Building Management
JO H N  P. E W .\L I)

' RFAI.TY, COMPANY, In‘r/
3236 S. Haišted Š t /

Phoae CALUMET 41U

PATESKO PU SB R O LIO
A š A polon ija  K ru z iįiu n a itė , po 

vyru B alčiūn iene, pa iėšk au  savo 
pusbro lio  K azim iero  A ndru lev ič iaus, 
k u r is  p a e in a  iš Deiklšklų kaim o, 
V abaln ikų  p a rap ijos , L ie tuvoje . A- 
n ierik o je  gyveno M assach u se tls  va l- 
sty jo je . P ra šau  p ran ešti m an  po 
num .: 04-11 N o rth  Bell A venuc. Chi- 
eago, UI. Už žinių b ū siu  la b a i  dė 
kinga.

PLA TIN K ITE -''DRAUGĄ ”

Klausykite 
PALENDECH’S TRAVEI 

BUREAU
Folklore Radio Program 

Kvery Sunday from 1—2 P. M 
Statlon W W AB — 1100 kllocycles

Kainos Numažintos -  
A N G L Y S

PIRKITE DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Sodalicijos Veikla
•BRIGHTON PARK. — So-

dalietės 1939 m. laikė pirmą egg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $e.oe
susirinkimą sausio 3, parap. big lump . . . . . . . . . . . . . . . .  $«.oo

M IN E R U N  . . . . . . . . . . . . . . . .  $5.75
SCR EEN IN G S . . . . . . . . . . . . . .  $5.00mokyklos kambaryje.

Pirmą raportą išdavė E. Sa
dauskaitė, fin. raštininkė, ku
ris apibudino revizijos komi
sijos susirinkimą. O. Ivinskai- 
tė, B. Kinderaitė ir J. Jurke
vičiūtė aplankė Šv. Kryžiaus 
ligoninę, gruodžio 18 d. ir So
dalicijos vardu apdovanojo li
gonius gėlėmis, saldainiais ir 
žurnalais. Taipgi apdovanojo 
neturtingą šeimą Roselande.

Kun. Jonelis, sodalicijos 
dvasias vadas, pasiūlė planą 
suorganizuoti diskusijų komi
siją, kuri taip pat suplanuo- | 
tų mergaitėms įvairių darbų 
ir pasilinksminimų. Pirmas 
susirinkimas bus mokyklos ka 
mbaryje sausio 23 d. Valdy
bos narės sudarys pirma dis
kusijos komisiją.

Sausio 24 d. sodalietės tu
rės pavėluotą “ Christmas Pa- 
r ty ”  B. Kinderaitės namuose, 
4416 S. Washtenaw avė. Su 

J1 šia pramoga -baigsis naujų na-

Tel. ARDmore 6975

U T IL IT Y  L IQ U O R  
D IS T R IB U T O R SIncorporated
Tel. Prospect 0745-0746 

Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

P a s  m u s g a lim a  g au ti t ik ra i  L ie
tuv iškų  Im p o rtų  V alstyb inę Deg

tinę.
Mes I r  Visi M ūsų D arb in in k a i 
L ietuviai, pp. F . i r  M. P z lm ld as 

Savininkai

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

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

Vilnoniai Apatiniai Mar
škiniai Vyrams ir  Moterims

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

504 W est 33 r d Street
A rti N orm ai Avė., Chlcago, Hl.

Telefonas VTCtory 3486
F. Selemonavich, Sav. 

A td a ra  K asd ien  i r  V a k a ra is  Ir 
S ekm adien iais

RENDON KRAUTUVĖ
A rti L ie tu v išk o s bažnyčios. T in k a m a  
siu v ė ju i. B izn is išd irb ta s  p e r  25 m e
lu s . J e i  n o rite , g a lite  im ti i r  k a m 
b a riu s . A ts iša u k ite : 4436 So. F a ir -  
fle ld  A veim e. T el. W e n tw o r th  8946.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
V alg o m ų jų  d a ik tų  k ra u tu v ė  (b u č e r -  
nė  i r  g ro se rn ė )  p a rs id u o d a  p ig ia i. 
P i ln a i  įre n g ta . P r ie ž a s tis  p a rd av im o  
—  liga . A ts iša u k ite : 1645 W abansia  
Avenne, Chlcago, Illinois.

P E R K Ė L Ė  VIE T A  
P e rk ė liau  savo R eal .Ė s ta te  i r  N o 

ta ro  R a štin ę  į n a u jų  v ie tų . T u r iu  iŠ 
recleverlų ra n k ų  m ažų  i r  d idelių , už  
m orglčiųs. fo rk lu o zu o tų . n a m ų . V isi 
g e r i  p irk in ia i i r  p a rd u o d am i p ig ia i. 
K iekvienas, k u r is  a ts iliep s  į š į  p a 
garsinim ų i r  p irk s  nam ų. g a u s  In
surance (a p d ra u d ą )  d y k a i, v ien iem s 
m etam s. O tie . k u r ie  a p d ra u s  savo 
nam ų, ra k an d u s , a u to m o b ilį a r  k it
ką , a rb a  a tn a u jin s  b a ig ia n č ių  ap - 
d ra u d a  p e r  m ū sų  ra š tin ę , t ie  g au s 
H U M O R  (ju o k ų )  ž u rn a lų  v ien iem s 
m eta m s d y k a i —  a rb a  k o k ių  k itų  
dovanų. M es p a d a ro m  i r  n o tarizu o - 
ja in e  v isok ius leg a lišk u s ra š tu s . P a 
ta rn a u ja m e  R eal E s ta te  su ta rč ių  re i
kaluose. i r  a tl ie k a m e  ta ip g i k itu s  
p a ta rn a v im u s  te is in g a i i r  su  d ideliu  
a ts a rg u m u  iš  v isu  a tž ių lę lų .

C H  A  S. U  R  N  I  C H  
(K azim ie ras U rn ik is )

2500 W es t 6 3 rd  Street 
A n tro s L ubos. T el. P R O sp e e t 6025. 
(D u ry s nu o  Cam pbell - Avė. p u sės)

V alandos: n u o  9 ik i 12 ry to  i r  nuo  
6 ik i 9 v a k a re . Sekm adien ia is , 
n u o  12 p o p ie t ik i 5 v a i. vak.

Kas tėvo motinos neklauso, 
tas valgo duoną sausą.

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

Mūsų ateitis bus ta , kuo 
mes ją  padarysim.

Mes neturime atatinkamo 
įsLvaizdinimo kokią toli sie
kiančią įtaką- tu ri mūsą veik
smai ir  žodžiai. Mes negyve
name vien tik  sau vieną vie
ną dieną.

TRIJŲ METŲ BIZNIO ATIDARYMį MINĖDAMAS
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

VIc Juknis, sav.

2 3 3 5  S o u th  W este rn  A ven u e
TELEFONAS CANAL 3764

1%



t̂-vVonic. sausio 14 d., 1939 d r a u g a s y

CH1CAGŪS LIETUVIŲ ŽINIOS
JONAS IR JOZEFINA KLIKŪNAI MINI 

25 METŲ VEDYBINIO GYVENIMO 
SUKAKTĮ

WEST SIDE. — Šių metų lėtų kitų namų. Nebėgdamas 
sausio 11 d., Aušros Vartų iš West Side į gražesnes ko- 
bažnyčioje per šviesiąsias Ali- lonijas, kaip daugelis “ gerai- 
šias Šv., būryje giminių ir ar- siais” laikais darė, šiandie 
timųjų draugų, netoli Dievo Klikūnas ir gražiai gyvena ir 
Stalo klūpojo Jonas Klikūnas, turi užtikrinta senatvę. Nors 
jo žmona (po tėvais Žilvičiu- J. Klikūnas jau baigia 58 me
tė), sūnus ir dukterys melsda- tus, tačiau dar yra stiprus ir 
miesi ir dėkodami Dievui už gali, taip sakant, mūrus var-
sveikatų ir laimingų gyveni
mų moterystėje, taip pat pra
šydami Aukščiausiojo ir to
liau sveikatos bei palaimos 
visuose gyvenimo reikaluose.

Kaip ir visi lietuviai, kurie klauso Aušros Vartų moterų

tyti.
Jozefina Klikūnienė yra ne 

tik pavyzdinga motina, namų 
šeimininkė, bet ir darbuotoja 
parapijoj ir draugijose. Pri-

1

šiuo metu vieni anksčiau, ki
ti vėliau «niini sidabrines ve
dybinio gyvenimo sukaktuves, 
taip ir Jonas Klikūnas atvy- 

/  ko į Amerikų, tiesiog Chica- 
gon, jaunas, pilnas energijos, 
1907 metais iš Puškonių kai
mo, Naujamiesčio parapijos. 
Amerika jam nebuvo dideli

ir merginų draugijai, Moterų 
Sąjungos 55 kuopai ir kelioms 
bažnytinėms brolijoms. Kiek
vienam parapijos ar draugijų 
parengimui ne tik aukoja, bet 

[darbuojasi.
J. Kli kurias Amerikoj turi rįjonų, Elzbietą,

IEVOS ŠIAULIENĖS SUKAKTUVĖS Mirė Kun. Katausko 
Tėvas

Vakar mirė Augustinas Ka-1 
tauskas, .senas Town of Lake . 
kolonijos gyventojas, išaugi
nęs gražių šeinių ir vienų sū- 
nų išleidęs į kunigus. Kun. I 
Petras Katauskas yra vikaru į 
Gimimo parapijoj, M arąuette,
Parke. Dėl mylimo tėvelio mi
rties reiškiame jam giliausios 
užuojautos.

— -----------  ' I

Parengimas Gerai 
Pavyko

ROSELAND. — Plačiai pa
garsėjęs Šachar - Alachai* cho
ras turėjo parengimų Lietu- Nataša Gorin Los Angeles 
vių Auditorijoj, 3133 S. Hals- policijos sulaikyta šnipinėji- 
ted št. sausio 8 d. Žmonių me Rusijos naudai. Jos vy- 
prisirinko pilna salė. Vaidi- ras, Michail Gorin, Sovietų 
no “ Meilė ir Likimas” . Ro- turizmo biuro viršininkas, Ita
les išpildė Liudvikas Jagmi- riamas siuntime Rusijai vog

tų Amerikos Jungt. Valstybių

Šv. ‘Juozapo- draugija lai
kytame metiniame susirinki- 
me nutarė turėti per visus 
metus narių vajų. Norima, kad 
šiai draugijai priklausytų vi
si North Side vyrai. Tam da
rbui vesti išrinkta komisija 
su Mykolu Andruškevičium 
priekyje.

BRIGHTON PARK. — Bu- lė turi gerų balsų, yra Aušros 
vusi vestsaidietė Ieva Šiau- Vartų parap. narė ir daugel 
lienė, mini 52 metų nuo at- kartų dalyvaudavo “ Draugo” 
vykimo Amerikdn, 8 metų nuo • koncerto programose.

Šv. Vardo vyrų draugijos 
rengiamas metinis vakaras 
jau netoli. Komisija, surinku
si daug skelbimų iš biznierių 
ir  profesijonalų, programų jau 
rengiasi atiduoti spaudai. Pr.o 
grama bus didelio form a-.. 
Vakaras įvyksta 28 d. sausio, 
AVicker Park svetainėj. Paini- 
ta  gera orkestrą ir  rengiama 
didelė programa.

Parapijonas

vyro mirties sukaktuves. Už
augino astuonias dukteris Ma- 

Magdalenų,

Ieva Šiaulienė džiaugiasi, 
kad rengiamas iškilmingas 
jubiliejinis “ Draugo”  konce-

tris pusbrolius ir daugiau to- Teresę, Kotrynų, Elenų, Ade-J rtas. Žada jame būti pati su 
Ūmesnių giminių. Gi J. Kli- lę įr Aleksandrų. Turi šešis dukterimis ir žentais, 

dyvai, nes prieš tai jau buvo kūnienė, kaip jau pradžioj mi- žentus, penkis lietuvius, o vie-' P-nia Šiaulienė yra gimus 
.svieto matęs ir šilto bei šal- nėjau, Chieagoj turi tris sese- nas svetimtautis. Turi 13 a - ' Alvite, o augo Lankeliškių 
to ragavęs. Rusijos karinome-'ris: dvi gyvena čia pat West nūkų. Vardinių dienoje, t. y .'parap. Šliūbų ėmė Shenando- 
nėj tarnavo kaip tik tuo lai-Į Side: Paulina Kavarskienė ir per Kūčias p-nia Šiaulienė jah, Pa. Ceremonijas atliko 
ku, kada kilo karas rusų su Marijona Jasnauskienė, o Bri- pas save, 4142 So. Artesian kun. Lenartavičius. Tada. lie-
japonais. Pulkas, kuriame Kli- dgeporte Karolina Artišaus- avė., turėjo pokyli, kur bu- 
kūnas tarnavo, visų laikų bu- kienė. Jvo susirinkusios dukterys, že-
vo fronte Mandžiūrijoj ir pa-1 Reto šeimyniniam gyvenime ntai ir anūkai.

a

kaitomis kovėsi su japonais. įvykio Klikūnai nenori tyliai 
Tarp kitų ir Klikūnas buvo praleisti. Dėl to šį vakarų J. 
■sužeistas. J am gerai žinomas Zel i s salėj, 2235 W. Cermak 
yra Harbino miestas, kuriame ’ Kd. rengia' šaunų bankietų, 
Tėvui Marijonai Įsteigė savo. kaj  pavaišinti savo plačių gi- 
Misijų stotį Tolymuose Rytuo-J minę, draugus ir pažystamus, 
se, taip pat ir kiti miestai j klirie susirinkę, be abejonės, 
Rusijos - Japonijos pasieniu, i palinkės Jonui ir Jozefinai 

Atvykęs į Chicago apsisto- Klikūnams sveikatos, kad lai- 
jo Bridgeporte. Darbų gavo, niingai sulauktų ir auksinio 
gyvulių skerdyklose, kuriose h ubįiiejaus.
ir iki šiol dirba. Taigi, neuž-j Jonas h. Jozefina 
ilgo J. Klikūnas minės ir ki-', “ p rauoyj” įr 
tų sukaktį — 40 metų darbo (yf0 ja j 
vienoje vietoje. j _ _ _ _ _ _ _

Vasarų 1910 metų atsisvei
kino su sava tėvais ir gim
tuoju Mazgailių kaimu, taip 
pat Naujamiesčio parap., ir 
atvyko į Amerikų — Chica- 
gon Jozefina Žilvičiūtė, jau
niausia iš trijų seserų, anks
čiau atvykusių į Amerikų —
Chicagon. Džiaugtis jaunyste 
ja i neilgai teko. Greit susipa
žino su J. Klikūnu, susidrau
gavo ir 1914 metais, sausio 
11 d., Šv. Jurgio bažnyčioje 
iš kun. AL Kriaučiūno rankų 
priėmė Moterystės Sakramen
tų. Pagyvenę porų metų 'Bri
dgeporte persikėlė į West 
Side, kur ir dabar gyvena.

Jonas ir Jozefina Klikūnai 
išaugino gražių šeimynėlę. Du
ktė Elena baigusi Aušros Va-

P-nia Šiaulienė yra daug 
pasidarbavusi Aušros Vartų 
parapijos ir “ Draugo” ir Ma
rijonų reikalams. Duktė Ade-

tuvių parap. ten dar nebuvo. 
Amerikoj giminių neturi. Tu
ri tik sesers Uršulės vaikus. 
Duktė Konstancija gyvena ka
rtu  su ja.

Per šių metų vardines ga
vo daug dovanų. Rap.

yra seni 
‘Laivo” skai- 

Rap.

Amerikon ir 19 metų vedybų 
sukaktuves.

Praėjusia vasarų marketpa- 
rkietė Rozalija Petkienė lan
kėsi Lietuvoj, aplankė * minė
tus senelius Pumpučius ir at
vežė jų paveikslų.

Abu tėvukai yra maldingi, 
pasižymėjo gerais darbais sa-

Apkalbos Ir Meile
NORTH SIDE. — Šis gra

žus veikalas bus suvaidintas 
sekliu, sausio 15 d. Pradžia 
6 vai. vakare, s  v. Aly ko Ko pa
rap. svetainėje, 1644 Waban- 
sia avė.

Kurie šio veikalo nėra ma
tę, ‘būtinai turėtų pamatyti,

vo parapijai. Tėvukas turėjo gį kurie matė antrų kartų no- 
gerų į)alsų, giedodavo prie (ri pamatyti, nes čia yra ska

li. W F W
nas atmena, kad
mirusių ir stacijas. Sūnus Pra- naus juoko, gražių dainų .. (

kai jis dar muzikos, už tai visiems labai vo pakviesti į
buvo šešių metų amžiaus, tai Į patinka, 
jo mamytė sunkiai buvo su
sirgusi. Daktarai pripažino, 
kad be operacijos neišgis. Bet 
ji pasakė, kad greičiau mirs, 
negu pasiduos operacijai. Iš- 
sirgus 12 metų, pagijo ir šia
ndie tebėra sveika ir drūta.

Pranas Pumputis yra dir-

nas, K. Šeštokienė, E. Bru
žienė, I. Sirtautas, J. Butkus, 
J. Sirtautas, A. Sirtautienė.

Programo vedėju 'buvo Bru
no T. Petkus, bučernės ir fZo- 
sernės savininkas. Muzikos di
rektorius J. Rakauskas. Juok
dariai - šposininkai buvo Ig
nas Sirtautas ir L. Jagminas.

Šachar - Alachai' choras pa
dainavo daug gražių dainų, 

j kurios visiems patiko. Choras 
džiaugiasi, kad neseniai lai
mėjo naujų narę — Stefanijų 
Butkienę.

Po programo buvo šokiai. 
Apačioj buvo ištaisyta gard
žių valgių ir buvo vaišinami 
'svečiai ir viešnios. Šeiminin
kėmis buvo Teklė Pavilonienė. 
Kareckienė ir Palevičienė, o 
prie gėrimų tarnavo Petronė
lė Baužienė. Viršuje prie ba
ro dirbo patyrę Roselando bi- 
ztiiefiai.

Publikos tarpe buvo išpla
tintas “ Draugas” , “ Laivas” , 
“ Draugo” kalendorius ir įvai
rių knygų. Daugiausia išpla
tinta klebono kun. J. Paškau- 
sko knygelė Pietų Amerikoj.

Visi svečiai ir viešnios bu- 
Draugo” ko

ncertų. Roselando biznieriai 
sakė, kad “ Draugo” koncer
te patys būsiu ir atsivešių sa
vo draugus ir ko'stumerius.

Rap.

Po vaidinimo bus šokiai.
Visas pelnas eis parapijos 

naudai.
Veikalų vaidins pagarsėju

si North Side. lošėjų grupė. 
Tai bus gražiausias vakaras. 
Tat visi, kas mylite gražiai ir 
linksmai laikų praleisti, ne

šios progos.bęs prie Metropolitan Insu-1 Paleiskite . v __
, , Losime dalyvauja virs 20rance kompanijos, o dabar di-1 . «

t o T4. i '. lošėjų. Paulinarba prie Swiito kc'mpamjos
ir yra Nekalto Prasidėjimo! 
Panelės Švč. parapijos komi-' 
teto narys. Jo moteris taipgi

Pranas ir Barbora Pumpu 
čiai. Gyvena B ėdrių k., S ta.
Čiūnų parap. Šiemet jiedu ,su- darbuojasi ir turi gerų darbų.
aukė po 81 metus amžiaus, 

rtų  parapijos mokyklų ir Šv.! Užaugino keturis sūnus — Mv 
Kazimiero akademijų dabar kolų, Pranų, Aleksų ir Rokų.' 
tu ri gerų darbų vienoj didės- Mykolas g>*vena Grand Ra- ! 
nių įstaigų. Sūnus Phillip bai pįds, Mieli. Yra vedęs Mari-' 
gęs Aušros Vartų parapijos Stankiūtę, augina duktė-! 
mokyklų lankė kaimyninę Ha-;rį Sofijų ir sūnų Albertų. Ro- ; 
rrison Iligh School, o dabar ‘ kas gyvena Pietų Amerikoj, i 
dienomis dirba dienraščio dirbo prie geležinkelio, yra Į 
“ Draugo” administracijoj, gi. ’nevedęs. Aleksas gyvena Lie-j 
vakarais lanko Loyola univer-' tiįvoj ant ūkės, yra vedęs O-1 
sitetų. Kita duktė Eebronijajnų Laumakiūtę iš Banilių k.! 
lanko Aušros Vartų parapijos ! Augina du sūnų ir vienų du-i 
■mokyklų ir jau yra šeštame ]<terį. Prie jų gyvena tėvai. į 
skyriuje. i Pranas gyvena Chieagoj Bri-

Būdamas darbštus ir tau-jghton Parke, 4433 So. Camp- 
pus J. Klikūnas mokėjo tiks- beil avė. Yra vedęs Julę Mic- 
liai sunaudoti ir savo šutau- keliūnaitę. Augina dukterį 
pas. Gyvena gražiam, nuosa- Virginijų, kuri lanko Wilson 
viam name adresu 2246 West|Junior kolegijų. Šiemet jiedu 
23rd St. Be to, turi dar ir ke- mini 27 metų nuo atvykimo

Rap.

Gimtadienio Puota
DIEVO APVAIZDOS PAR. 

— Sausio 14 d. rengiama di
delė puota Gricių namuose ir 
moderniškai įrengtam taverne, 
adresu 2034 So. Union avė. 
Puota rengiama pasveikini
mui ir pagerbimui Gricių sū
naus Alberto gimtadienio pro
ga.. Albertas čia gimęs/augęs, 
baigęs high scliool, tikros lie
tuviškos dvasios gerai lietu
viškai kalba, skaito ir rašo.

Gimtadienio puotos rengi
mu rūpinasi Alberto teta ir 
krikšto motina Gailienė su 
draugais.
USIil S. V.

KAUNAS. — Vilniaus lie 
tuvių Varpo choras išvyko į 
Vilnių. Jis buvo Lietuvoje pri 
imtas su didžiausiu nuoširdu
mu. Koncertavo Kaune, Klai
pėdoje ir dar keliuose provin
cijos miestuose. Visuose cho
ro koncertuose buvo tiek lan-

North Sides Žinutes
Pastaruoju laiku po North 

Side pradėjo skraidyti gar
nys ir kai kuriuos apdovano
ti laime. Štai, ir jaunuosius 
Smitus gurnelis , apdovanojo 
sveiku sūneliu, iš k,o tėvams 
yra neapsakomas džiaugsmas. 
Džiaugiasi ne tik jaunieji, ir 
senieji, nemažiau ir Ramoš
kai. '

Kiek vėliau gužutis apsila
nkė pas Vincenta ir Florence 
Rėkus ir jiems atnešė dova-

kytojų, kad jie netilpdavo į ' nų dukrelę.' Taigi ir šiuose 
sales. namuose ir visoj giminėj vieš-

M A L D A K N Y G E S

Angelas Sargas, juod. virš. pauk. . . . . . . . . . . . . . .  $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
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis . . . . . . . .  $2.53

“ DRAUGO1 

2334 So. Oakley Avė.

KNYGYNAS

Chicago, Illinois

Nauji Ligoniai
Šv. Kryžiaus Ligoninėj:

Izabelė Poškienė — iš Šv.
Jurgio parapijos. Vietoti ja

__________________________  Kareivienė — iš Šv. Jurgio
f parap. Karolis AIačiulionis — 

patauja neapsakomas džiaugs- j įg Aušros Vartų Švč. Panelės, 
mas. Garnio aplankytos moti- parap. Wanda Katauskienė — 
nos jaučiasi gerai. iš Šv. Kryžiaus parap. Marga-

_______  ' re ta Simonas — iš Gimimo
Švenč. Panelės parap. Afarija
Dausinienė — iš Šv. Jurgio 

Antanina Romanienė —

vyriausybes dokumentų. 
(Acine telepboto)

Rengiamas parapijos nau
dai naujoviškas vakaras. — i- vJ . . * !is Gimimo Svc. P aneles parp.
vyks sekmadinį, sriusio 15 d., Stanislova Sheriiaitis 
parap. svtainėj. Bus ne tik, Nekalto Prasidėjimo 
taip sakant, “ parė” , 'bet ir
gražus lošimas, gi po lošimo 
šokiai. Įžanga vienas doleris 
asmeniui, bet už tų dolerį kie
kvienas galės matyti progra
mų, šokti, valgyti ir gerti, 
kiek tik norės.

— 1S 
Švenč.

Pan. parap. Ona Marcinkevi
čius — iš Šv. Antano parap. 
Adelina Andrulienė — iš Ari- 
šros Vartų Švenč. Pan. parap.

S. K. L.

Į  balų puolęs, 
kelsi.

sausas ne-

Piktžolė ir  neseta auga.

M ūsų Pačių  D irb tuvė je  

P adary tas ir  P ilnai 

G aran tuo tas

T ik tai $29.50

R O O S E V E L T  
Furniture Co.

2 3 1 0  W e s t  R o o s e v e l t  R o a d

ir

2 3 0 1  W e s t  R o o s e v e l t  R o a d ,

CHICAGO, ILLINOIS

Telefonas SEEley 8760



D R A U G A S taniems. sausio

D IE N R A Š Č IO  18*060 99
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jubiuejaus KONCERTAS
Sekmadienyje, Sausio-Jan. 2 2  d., 1 9 3 9  m.

SOKOL SVETAINĖJE
2 3 4 5  So. K edzie  A ven u e  

Chicago, Illinois

PRASIDĖS KONCERTAS 5 VAL., O ŠOKIAI 8 V. VAK. 
JACK BARRY’S ORKESTRĄ GROS ŠOKIUS

m

“Draugo” koncerto programą išpildys rink
tinės muzikos, dainos, meno, grožio jėgos — 

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS 
ORKESTRĄ IR ŠOKIKES, ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS RINKTINIS MERGINŲ AN- 
TIFONALIS CHORAS, KURIAM VADO
VAUJA ĮŽYM US VADAS PROF. MUZ. 
ANTANAS POCIUS, IR VISŲ ŠVENTŲ 
PARAPIJOS RINKTINIS CHORAS IR AR
TISTA I - MĖGĖJAI PO VADOVYSTE 
GABAUS M UZ. S. RAKAUSKO, BEI AUŠ
ROS VARTŲ, VADOVAUJANT PROF. 
M UZ. J. BRAZAIČIUI, VYRŲ CHORAS.

•

Taipgi dalyvauja “Draugo” koncerte atsižy
mėję muzika, dainomis ir grožiu: K. Sabonis, J. 
Kudirka, V. Daukša, M. Jahušauskienė, J. Sa- 
moška, C. Miliackas, p-lė Kondrataitė, Gaubis, 
Dr. C. J. Svenciskas.

Iš Lietuvos komedijantas su savo pagelbininkais krės 
"D raugo”  koncerte pertraukomis šposus.

Nuoširdžiai kviečiame visus, be jokios išimties, 
dalyvauti dienraščio “Draugo” koncerte ir pa
sigrožėti lietuvišku grožiu bei menu.

Įsigykite iš anksto “Draugo” koncerto tikie- 
tus, kuriuos galima gauti “Draugo” ofise ir pas 
“Draugo” agentus.

Šv. Kazimiero Akademijos Orkestrą, Chicagos Arkivyskupijos čempijonė — penkis kar
tus paeiliui laimėjo pirmąją dovaną, išpildys žymią “Draugo” Koncerto dalį.

Šv. Kazimiero Akademijos Šokikių skaitlingas būrys, grojant savajai orkestrai, šoks 
“Draugo” koncerte lietuviškus, klasiškus šokius. Jos bus lietuviškai pasirėdžiusios.

Chicago, III. -  Šioji jaunuolių grupė yra jungtinis Visų Šventų ir ŠŠ. Petro ir Povilo pa
rapijų Choras, kurs vadovaujant jaunam, gabiam muzikui, St. Rakauskui, praeitą rudenį, 
savo parapijose suvaidino įdomų veikalą — “Forecast of 1939 year.” Šis choras dalyvaus 
“Draugo” koncerte ir atliks svarbią rolę.


