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Gn. Franco ragina raudonuosius pasiduoti
Prancūzijos radikalai susinta už 
Ispanijos raudonojo režimo vadavimą

Italija įspėja prancūzus, 
kad jie atokiai stovėtų

PFRPTGNAN, Prancūzi- Vadovybė pareiškia, kad ir
ja, saus. 16. — Trys Ispani- Barselona greit bus paimta.
jos frankistų galingos arini- -n ,. , ,,
jos veržiasi Bareelonos link ir laikinoj' sostinį
ir lyg plieniniu grandiniu via Burgos minios žmoniH gatvS_
smarkiau žnybia raudonuo- , -i • k v• se krikstauja, bažnyčių var
stus. Bareelonos paėmimas vra • • j-i i •, - pais varpuojama dėl kanuo-
tikras ir netolimas, nes raudo   - , • i - v i’ menes laimėjimu Katalomjo-
n„.i„ brigados sudemoralizuo- -e visur neapsakomas prad. 
tos ir retai kur priešinasi. a,lgimas triu5kinant raudo- 

Naeinnalistn vadas gen. kuric Ispanijojo suh5
Franco per radiją ragina raa ,g kranjo k]anns
donuosius mesti ginklus ir ______________ _
pasiduoti. Tuo būtų išvengta 
kraujo Įėjimo. Gen. Franeo 
sako: “Frankistn armijos ver
žiasi Bareelonos link ta mies- kalai Prancūzijos vyriausybės

PARYŽIUS, saus. 16. — Į- 
vairaus plauko kairieji radi-

tą ne griauti, bet išvaduoti”. reikalauja, kad ji tuojau su- 
brustų vaduoti Bareelonos 
raudonųjų režimų. Nes, girdi,

KOMITETO MARIAI 
RESPUBLIKONAI Už 
ŠELPIMO SUJUNGIMĄC
AVASHINGTON, saus. 16.— 

Senato Specialaus komiteto 
nedarbo reikalais respubliko
nai nariai remia demokratų 
narių daugumos iškeltų suma 
nymų konsoliduoti visas valdi 
nes bedarbių šelpimo šakas ti
kslu sumažinti išlaidas ir su
turėti fondų eikvojimus.

Respublikonai tik reikalau
ja, kad sumanymas būtų pra
plėstas, taip kad visas šelpi
mo darbas būtų perdėm ats
kirtas nuo politikos.

KELEIVINIO LĖKTUVO NELAIME MONTANOJ

Tš Seattle j šiaurvakarus skridęs keleivinis lėktų vas buvo sustojęs Milės City, Mont. Iš ten pakilęs skri
sti toliau neužilgo užsiliepsnojo ir nukrito. Keturi as menvs žuvo. Vaizduojamos sudegusio lėktuvo dalys.

(Acme telephoto).

TjERTDA, Ispanija, saus. 16.
— Frankistų karo vadovybė kai ten fašistai laimės, tuomet 
praneša, kad jos kariuomenė Prancūzija pasijus pavojuje, 
iš Tarragona pajūriu sėkmių- Girdi, Ispanijoje įsigalėję fa- Prez.

Prez. Rooseveltas siūlo kongresui 
pataisyti socialus apdraudos akta

Apdraudon turi būt įimti 
visi iš jos išimtieji

AVASHINBTON, saus. 16. — ikų tarnautojai ir daug kitų.

NUMATOMAS NAUJAS 
EUROPOJE ĮTEMPIMAS; 
MUSSOLINI NERIMSTA

Rooseveltas specialiu

LONDONAS, saus. 16. — 
Grįižo iš Italijos ministras pir 
mininkas Chamberlainas. Par 
vyko tuščiomis. Jis nieko ne

Britanija stovi greta I. A. Valstybių 
prieš japones Kinijos klausimo

Reikalauja, kad “atviros 
durys” būtų kaip buvusios

LONDONAS, saus. 16. — jų valstybių vieningumas, ra-

gai veržiasi Bareelonos link. šistai ir naciai bus tikras spy 
Kitose Katalonijos fronto glvs Prancūzijos pašonėje.

dalyse frankistų puolimai taip i

pranešimu siūlo ir pataria 
kongresui pataisyti socialės 
apdraudos įstatymą, taip kad

■Inos visus reikalinga įtraukti pažarlėjo Muss„iinini jr pat.
socialėn apsaugom sai nieko nelaimėjo. Chamber

pat turi pasisekimo. Vienas ROMA, saus. 16. — Prem- juo galėtų juaudotis visi gy- 
savo pozicijas raudonieji pa- jeras Mussolinis ir fašistų ventojai.
tys apleidžia ir nešinas! rytų spauda įspėja Prancūzijų ir Dabartiniu įstatymu yra iš-
link, kitas frankistai trupina kitus Ispanijos raudonųjų imta apie 16 milijonų darbi-
ir varosi pirmyn. Į sėbrus, kad nesikištų į Ispani-j ninku, kurių tarpe yra žemės

Katalonijos fronto centre jos reikalus ir nevaduotų ūkio darbininkai, namų tar- Paduoda dar u r kitokių pa-
f ranki štai paėmė C'ervera mie krauju susitepusių raudonųjų, nai ir tarnaitės, jūreiviai, bau įsiūlymų
stelį. Iš ten veržiasi i Monre- Sako, visokis Bareelonos bol-

Be to, prezidentas siūlo, kad lainui gi daugiausia rūpėjo 
apdraudos mokėjimo sumai į Ispanijos klausimas, 
nustatyti didesnį minimumui Mussolinis jam pareiškė, 
ir apdraudų pradėti mokėti kad daugiau italų kariuome-
1940 metais vietoje 1942 me-

sa, iš kur eina geležinkelis į ševikų vadavimas Italijai bū- 
Barceloną. 1 tų nepakenčiamas.

GAISRAS IŠTIKO
KARINI AIRPORTA;
DIDELI NUOSTOLIAI
RANTOUL, III., saus. 16.—

Gaisras ištiko kariuomenės o- 
rinio korpuso techninę mokyk 
lų. Sudegė sandėlis su reikme 
nimis ir keli kiti dideli trobe
siai. Daugiau kaip vienas mi
lijonas dolerių nuostolių.

Trobesiai buvo mediniai.
1917 metais per karo 
laikinai pastatyti.

RANDA, KAD JUGOSLA
VIJOS PARLAMENTAS

NETEISĖTAS

HITLERIS VISAM 
GYVENIMUI ĮKALINĘS 
SAVO PRIEŠININKUS
BERLYNAS, saus. 16. —- 

Diktatoriaus Hitlerio kalina
mi du plačiai žinomi nacių 
priešininkai, buvęs Austrijos 
kancleris Schuschniggas ir 
protestantų dvasiškis Niemoe-

ZAGREBAS, Kroatija, saus.
16. — Jugoslavijos parlamen- 
tan išrinkti kroatai atstovai 
čia susirinkę nusprendė, kad 
naujai išrinktas parlamentas ųerjs> ]<aįp sužinota, visą gy 
yra neteisėtas ir kroatai patys venimą bus uždaryti ir stro 
vieni sudaro savo tautos ats- pįaį policijos saugojami, 
tovybę.

Schuschniggas yra nždary- 
Neaišku, kokiais sumetimais tas ir atvienetas vienam Vie- 

kroatai nenori įeiti Jugoslavi- nos viešbutyje, — o Niemoe-
jos parlamentam

BIJO DIDELIŲ IŠLAIDŲ 
KARALIAUS KELIONEI

LONDONAS, saus. 16. —Į

DAUGIAU KAIP 100 MIRĖ 

NUO KARŠČIŲ

SYDNEY, Australija, saus.

lleris — koncentracijos stovy
kloje.

Pirmiau dažnai kalbėta, kad 
Schuschniggas būsiąs patrau
ktas tieson ir teismo keliu nu-

Anglijos karalius šiemet at
lankys Kanadą. Vyriausybė

16. — Nepaprasta karščių ban teistas kalėti. Pasirodo, na- 
ga ištiko Naująją Pietinę Va-'ciai neturi drąsos taip elgtis.

nės nebus ištraukta iš Ispani
jos iki frankistai ten sutriuš
kins raudonuosius. Frankis- 
tams gi laimėjus, Italija ir Vo 
kietija yra pasirvžusios Ispa
nijos pakrantėse įkurti nar
dančių laivų stotis.

Čia spėjama, kad po nepa
vykusios Chamberlaino misi-

Anglijos vyriausybė pasiuntė 
notų Japonijai. Pareiškia, kad 
Britanija nepripažįsta jokių 
įvedamų Kinijoje politinių ir 
ekonominių atmainų, kurios 
galėtų kenkti ten britų preky
bai ir prestižui.

Taip yra nusistačiusios ir 
J. A. Valstybės. Pasirodo, Ki
nijos klausimu Britanija sto
vi greta Amerikos, šių didžių

si, įtikins japonus, kad jie 
vieni negali Kinijoje šeiminin 
kauti ir tos šalies išnaudoti.

Japonija viešai 
kad ji planuoja pasaulio vals
tybių prekybai Kinijoje užda
ryti duris. Amerika su Brita
nija atsako, kad taip negali 
būti. Japonija turi laikytis

atvirų durų” sutarties.< i

SENATO KOMITETAS UŽ 

NOMINUOTUOSIUS

AVASHINGTON, saus. 16.—
Senato juridinis komitetas jos Romoje premjeras Musso
patvirtino Frankfurterio ir linis i§ naujo pradės veikti
Murphy nominacijas.

Pirmasis nominuotas vy
riausiojo teismo nariu, o an
trasis — teisingumo departa
mento sekretorium.

PANEVĖŽIO VYSKUPAS 
ATLANKĖ KATALIKIŲ 
KONFERENCIJĄ
PANEVĖŽYS. — Panevėžio 

(vyskupijos Katalikių Moterų

PER 4 METUS 9 BILIJO

NAI DOLERIŲ

AVASHINGTON, saus. 16.—
Prez. Rooseveltas pranešė kon 
gresui, kad per paskutinius 
4 metus šalies vyriausybė šel
pimui išleido daugiau kaip 9' 
bilijonus dol.

ARAS PUOLĖ GREITAI 

SKRINDANTJ LĖKTUVĄ

DENVKR, Colo., saus. 16. 
Colorado kalnuose aras

prieš Prancūzijų tikslu laimė
ti nors dalis Prancūzijos teri
torijų Afrikoje ir jViduržemio (konferencijų atlankė JE. vys- 
jūros pakraščiais. Pasireikš 
naujas įtempimas Europoje.
Žinovai pareiškia, kad Cham 

berlainas ar tik nepradės 
spausti Prancūzijos, kad ji 
darytų kokių nors nusileidimų 
Italijai, kad užtikrinti taikų 
ir ramybę.

Rytojaus dienai sušauktas 
ministerių kabineto posėdis.

kūpąs Paltarokas. Ganytojas 
sveikino katalikes moteris, 
džiaugėsi jų veikimu ir kvie
tė būti visados jo bendradar
bėmis.

Konferencijoj buvo labai gy

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS
KLAIPĖDA, saus. 13. — 

Naujai sudarytosios direkto
rijos pirmininku yra suvokie
tėjęs lietuvis Bertulaitis, ku
lis nariais pasirinko Žygau- 
dų, Mon ynų ir Boettcherį. 
Klaipėdos krašto ūkininkas 
lietuvis Žygaudas jau buvo 
nariu ankstyvesniij direktori
jų. Nuo lietuvių organizacijų 
laikęsis nuošaliai ir yra dau
giau linkęs į vokiečių pusę.

vos ir įdomios diskusijos apie Jonynas, darbininkas, buvęs 
jaukos motinos padėtį Lietu- komunistas, o dabar virtęs ak 
voje, apie jaunų motinų orga- t’v’u nac’u* Teisių daktaras 
nizavimo galimybes ir būdus. ®oettceris yra jaunas advo-

. • . . . ri į. . lijų. Danginu kaip 100 asme- Jis nieku būdu nenusižengęs ‘ . ktlsumnųnnus, dri_d.ddn,_ p.olii.2,5 mylias per valan_dą|30

JAPONAI IMS KARIUO
MENĖN KINUS

ŠANCHAJUS, saus. 16. — 
Japonų sudaryta Nankine ki
nų vyriausybė planuoja pašau 
kti japonų karo tarnybon 17—

jamdų. Norima, kad Kanada dalį m,rs- • Percit* iWtadicn» . , . . , 4 ,
kai kur būta 113 laipsnių šili- kancleriaujant Austrijoje bu-

m. amž. kinus.

išlaidų padengtų. Nes, girdi, 
kai karalius nuvyksiųs į Ka
nadų, jis tuomet danginu bū
siąs Kanados nei Anglijos 
karalius.

mos.

ORAS

21,000,000 ASMENŲ ŠEL
PTA PER LAPKRITI

WASHINGTON, saus. 16 —
Socialės apdraudos boardas 
paskelbė, kad šalies vyriausy
bė, atskiros valstybės ir loka
lus valdžios pereitų lapkričio 
mėnesį šelpė apie 21,300,000

CHTCAGO SRTTTS. — De 
besuota ir šalčiau; vakaro nu 
matomas sniegas.

Saulė teka 7.44, leidžiasi asmenų, šelpimui išleista 275,
4:46. 167,000 dol.

vo varžomas naciams hitleri 
ninkams veikimas, tai ne Vo
kietijos reikalas. Austrija bu
vo nepriklausoma respublika 
ir ji turėjo nuosavų santvar
kų. Ir jei jis priešinosi Aus
triją įjungti Vokietijon, tas 
ir gi buvo teisėtai elgiamasi.

Tad Schuscbniggo įkalini
mas yra smerktinas Hitlerio 
darbas. Ko geresnio negali
ma nė laukti nuo bemokslio, 
bet apsukraus ir gūdraus vo-

skrindantį karinį lėktuvą. Jis J 
smogė į lėktuvo sparnų iš vir- SUSIRINKO T. SĄJUNGOS 

šaus ir užsimušė. > TARYBA

ŽENEVA, saus. 16. — Šian
dien čia atidaryta T. Sųjun
gos tarybos sesija. Nieko nau 
ja iš jos negalima laukti. Vi
sokį politiniai klausimai be 
jos yra sprendžiami.

ATSISTATYDINO EGIP
TO KARO MINISTERIS

CAIRO, saus. 16. — Egip 
to vyriausybė nusprendė x su
mažinti kariuomenės karinin
kams algas. Dėl to iš roiniste- 
rių kabineto išėjo karo minis
teris IIa8san Sabry pašas.

KAUNAS, saus. 11. — Tū
kstančiai kauniečių entuzijas- 
tingai išlydėjo vilniečių Var- 

PLATINKITE “DRAUGĄ” po chorų.

Į.

Kaimo motinos kėlė mintį, 
kad nuo difterito būtų nemo
kamai skiepijama. Taip pat 
prašė, kad su vaikų auklėjimo 
pagrindiniais dėsniais būtų 
supažindinti ir vyrai — tė
vai.

Kaimietės ypač nusiskundė, 
kad per daug suspaustos, jų 
gyvenimo sųlygos labai sun
kios, darbais prislėgtos ir vi
siškai negali skirti laiko nei 
vaikų auklėjimui, nei namų 
ūkio pažangai.

Paskiau Panevėžio regijono 
katalikėms vadovėms buvo su
ruoštos uždaros rekolekcijos, 
kurias vedė tėvas Mažeika, 
MIC.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

katas.

KLAIPĖDA, saus. 13. — 
Šiomis dienomis išėjusiose 
Klaipėdos Valdžios Žiniose 
paskelbta, kad vokiečių kalbai 
suteikta pirmenybė. Iki šiol 
abi, lietuvių ir vokiečių kal
bos, turėjo lygias teises.

KLAIPĖDA, saus. 13. — 
Lietuviškų organizacijų susi
rinkimams neduodamos patal
pos, kur tik jų savininkai yra 
nelietuviai.

KAUNAS, saus. 13. — Ga
vęs kvietimų Vytauto Didžio
jo universiteto choras ruošia
si aplankyti lietuvių kolonijas 
Amerikoje.
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Bendradarblama lr koreaponoentama raitų negraSna 
fai nepraloma tai padaryti lr neprialunfilama tam tiks
lui palto lankių. Bedakclja paollalho aau tetas tal- 
egtl lr trumpinti Tisus pntaųatus raltua lr ypač ko
respondencijas eulyg aavo nuožiūros. Korespondentų 
prado rašyti trumpai lr aiškiai (Jei galima rašomais 
mašlnšle) paliekant didelius tarpus pataisymama. van- 
rlant polemikas lr asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraštin nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

reikalingo ir naudingo pastato.
• U •

Demokratai ir respublikonai an/Aukumeja 
visas savo jėgas majoro trinkamų knmopani- 
jad, kuri jam yra, prosidęjusi. Staorinų kad 
ltofesMud šioje kampanijoj veiktų vieningai, 
kad nesiduotų suskaldomi. Tik vieningai vei- 

1 kdami galės kų nors geresnio ir pastoves
nio laimėti.

as Seoond-Claas Matter Manta 11. 1»1« at 
Chieago, Illinois Under he Aot of Maroh S. 187*.

[ ]
Mažoji Japonija mari apžioti milžinų — 

Stanję. Tiesa, jos dalį jau užvaldė. Ir, žino
ma, jei tno pasitenkintų., būtų pusė bėdos. 
Bet kur tan — ji turi apetitų tų visų kraštų 
praryti. Jei tai jai ir pavyktų padaryti, ar 
tik pati negautų galų bemėgindama apžioti 
daug kartų didesnį už save kraštų.

• * *
Japonai kreivai žiūri į Dėdę Samų, ma

tydami, kad jis didina pinigų sumas geres
niam apsiginklavimui. Taip pat jiems nepa
tinka šio krašto vyriausybes nusistatymas, 
nepripažinti jų paskelbtos Kinijos globos. 
Japonija įniršo ir ant Anglijos, ku?i irgi ne
pritaria jos imperialitinei politikai.

IRREALTBĖffIMUM PADA
ltitumijdte ugne Vytauto me- 

dinoklės tftavyklų. — Totorių, 
kauukų ir čerkesų pdUkitnas.

Garai kitados buvo Daina
vos Sklis. Bet dabar iš to gar
so tik vardai ir padavimai te
liko. Nebeaidi jau Merkinės, 
Liškiavos ir Punios pilyse ra
go balsai, nebepsnoja raudo
sios liepsnos bokštuose, Ikvies-

Dziaugiasi Vajumi damos į karų, nebeskamba me

Praėjusį mėnesį užsibaigė mūsų didžiosios džioklės ragai po miškus. Iš 
organizacijos — Lietuvių R. K. Sus. Ameri- tų garsių pilių tik griuvėsiai 
koj naujų narių prirašinėjime vajus. Tos, ttetEB. tikę, ibet ir tie baigia din- 
arganizaoijos organas “^Garsas” džiaugiaai .^,ngR
vajaus pasisekimu. Jis rašo::

‘•‘Visus maloniai nudžiugino fln naujos
kuopos sudalytos išimtinai iš jaunuomenės. 
Chioagoj įsiteigė vienų merginų 117 kaupa, 
kuri jau užsirekomendavo gyvu veikimu. Tos 
kuopos narės savo raštais gyvumo įneša ii': 
•į mūsų organų Garsų”. Kita nauja 58-ji 
kuopa suorganizuota prie Tėvų Marijanų ve
damos Marianapolio Kolegijos, Thompson, 
Conn. Nors ši kuopa nebus pastovį, nes vie
ni studentai, baigę mokslų, išvažinės, kiti 
atvykę užpildys jų vietas, bet si kuopa žada 
daug gero dėl mūsų Susivienymo. Priaugan-

be tas jau ir dzūkas se- 
•norvege taip narsiai gynė tėvy
nę.

Nebegalvoje, nebekalba jie 
apie aavo praeitį, apie did
žius žygius, bet paniurę, gal
vas nuleidę, be dainos, pluša 
po savo smėlėtus laukus ir 
gražiu žodžiu palydi savo 
skurdžių dalelę. Tik tas pats 
sraunusis Merkys vingiuoda
mas ir raitydamasis per Dai

gioji inteligentija, iš anksto įtraukta į Su- Į navos šalį, vis toks pats srau

nusis rūstus neša savo vande
nį į Nemunų.

Išrodo, kad Ispanijos sukilėliai netrukus 
užims Kataslonijų su jos sostine ir lojalistų 
(komunistų) vuldžios sostine Baroėlana. Ne 
be reikalo šio krašto kairieji stengėsi pa
veikti į kongresų, kad. jis panaikintų ember- 
go įstatymų ir leistų siųsti ginklus Ispani
jos komunistams. Bet vargu jiems tai pa
vyks padaryti ir, be to, jų pastangos jau
gali būti pavėluotos.

e < •

Amerikos lietuvių kairiųjų spauda “už- 
tnriršo” paminėt! Klaipėdos krašto atvada
vimo sukaktį, kuomet toks minėjimas šiemet 
ypatingai buvo svarbus. Tai yra dar vienas 
'įrodymas, kad kadriežuBHS SoviŠtų Rusijos 
ar Ispanijos komunistų reikalai labiau rūpi, 
negu aktualieji Lietuvos reikalai.

Taip pat gaila, kad nė vienoj lietuvių ko
lonijoj nepasirūpinta surengti viešų Klaipė- ’ 
dos atvadavimo paminėjimų su atitinkamo
mis kalbomis ir atitinkamu rezoliucijų prie
isimu.

e * e

Vis skaudesnių žinių susilaukiame iš Klai
pėdos krašto. Vėliausiai atėjusieji praneši- ’ 
mai sako, kad ten lietuvių kalba nebetenka 
teižių, kad lietuvių organizacijų veflomas 
pradedama persekioti. Krašto valdžių paima 
į savo raukas žmonės, kurie Lietuvos bnvo 
nuteisti kalėjimu už priešvaflstybiškus dar 
ims, už pasikėsinimų atplėšti KHaįpedų nuo 
Lietuvos. Jei ir toliau taip eis, kraštas tik
rai skaudaus likimo susilauks.

* * *
Nedžiugina mus vis dažniau pasiaanojan- 

ti gandai, kad Hitleris neišsižada savo su
manymo aneksuoti Klaipėdos kraštų. Jei tie 
gandai pasitvirtintų, krašto likimas pasida
rytų lyg ir beviltiškas. Kas tada daryti?

Lietuvos vyriausybė neturėtų laukti pas
kutinės valandos. Už krašto tikimų ji netu
rėtų imti atsakomybę viena, nes ja sudaly
ta tik iš vienos partijos žmonių. Reiktų su
burti visas geriausias tautos jėgas prie vai 
otybės vairo ‘ir tuoj veikti vieningai ir -ener
gingai. ,

• * •
Prof. K. Pakštas tikrai atvyksta ,į Ame

rikų. Birželio mėn. 26 d. turės pradėti skai
tyti paskaitas vasaros semestre Kalifornijos 
Universitete. Apie birželio 16 d. žadėjo ir į 
Chioagų užsuktų Jungtinėse Valstybėse ma
no pabūti ligi 1940 metų, nes turi pakvie
timų ir kitose aukštojo mokslo įstaigose skai
tyti paskaitų.

Dr. K. Pakšto atvykimas yra sveikintinas 
dalykas. Jis sav« paskaitomis plačiai pagar
bins lietuvių tautos vardų.

Amerikos legijonierių — Dariaus lr 'Gi
rėno postas (lietuvių), užsimojo pasistatyti 
sau namus Chicagoj. Nėra Abejonės, kad tai 
yra didelis užsimojimas. Bet Žinant to posto 
veiklumų, reikia manyti, kad jie savo tikš
tų atsieks — namus pastatys. Tuo būdu 
Chicagos lietuviai susilauksime dar vieno

sivienymo eiles ir į jo veikimų, reik manyt, 
pamylės jį ir bus vadai® kitiems. Jie už
baigę mokslus, pastoviai apsigyvenę, savo: 
kolonijose, praves Susivienymui plačius ke
lius į čia augusias kartas.

Dar vienas dalykas vertas rimto dėme
sio. PeT paskutinį generalinį vajų prie Su
si vienymo prisirašė gražus skaičius inteli
gentų profesionalų —'kunigų, advokatų, dak
tarų, dantistų, vaietmmfeų, nvžniįerių ir ki
tokių. Pasirodo, kad privalomoji velykinė 
mūsų pasauliečių inteligentų nebaido, nors 
kai kas mėgina aiškint kitaip. Kitaip ir bū
ti negaili. Tikro kataliko prievolių nebent 
nepaisė ar net drovėjosi tik rusų mdkyklose 
materialistinės ir nihilistinės -dvasios palie
sti inteligentai profesionalai. 'Šioje šalyje ta 
‘‘mada” inteligentijos nepavargę.

Susivienymas, susilaukęs daugiau įtftelige- 
ntinių pajėgų, padidins savo <p*ags&4 Visais 
žvilgsniais.

Paskutinis generalinis naujų narių vajus 
kai kurias kuopas taip įjudino, kad jos pa
geidavo vajaus terminų -dar pratęsti. <0 kai 
tas buvo nepatogu padaryti, tai tos kuopos 
dabar reikalauja, kad Pildomasis Komitetas 
neatidėliojant skelbtų naujų vajų. Didžiau
sio tuo reikalu pasiryžimo rodo Naujos An
glijos (ypač Worcesterio 41 kuopa) -ir Cle
velando kuopos. Pildomasis Komitetas tokio 
kuopų pasiryžimo neignoruos ir duos progos 
apvainikuot jį apčiuopiamais rezultatais”.

Šiame vajuje ir Chioaga neblogai pasirodė. 
Vajaus dovanas laimėjo keturios Chicagos 
kuopos. Pirmų dovana tenka Marąuette Pan
ko kuopai. Sveikiname.

Garsus ir šventas yra Dzū
kų Akmuo. Tarp miškų, rais
tų ir smiltynų tas pasakiškas

Varėna — daugiausia gal 
būt uuo D. Karo nukentėjęs 
miestelis. Per kanų jis visas 
sudegė, pradedant paprasta 
'lūšnele, baigiant bažnyčia ir 
klebonija. Ne tik nuo karo ir 
gaisro jis nukentėjo, panaiki
nus poligonų, išardžius gele
žinkelį, ėjusį į Alytų, užda
rius plautų į Vilnių, jis nus
tojo bet kokio egzistencijos 
pagrindo.

Dešimtį metų degėsių krū
vos Stovėjo. Ir dabar tik griu
vėsiai pašalinta. Dar labai ma 
ža gyventojų dalelė atsistatė 
savo trobesius.

Gyventojai verkia prisimi
nę prieškarinę Varėnų. Mindė 
šių Lietuvos vietelę kazokai, 
čerkesai, totoriai ir daugelis 
kitų tautų vaikų. Gyvenimas 
miestely virė. Ne viena lietu
vaitė palaidojo čia savo jau
nystę, ,ne vienas jaunuolis, 
jaunuolė dabar keikia savo 
bedalę, be šeimų jaunystę. Ne 
|beaidi jau rusiška daina ruiš
ikuose apie Vdlgų, apie tolimų 
| Ukrainų, Kaukazu, nebegirdė
ti baisaus rusiško keiksmo.

Antrad ,7

Po Svietę Pasidairius taip dažnai, kaip tik galėda-

Kauno vožnas Kuntaplis iš V0‘ 
drūkavojo tokių gromatų: 1 Kartų jo senatvėje buvo la-

“Atsimename savanorių su bai audringas sekmadienis, 
važiavimų. Kiek ten būta pa- ^ų dienų namiškiai į šv. Mi
tri j otizano! Rūkas rašė raiste- &as j° Žilagalviui a

rijų, Dauguvietis jų statė, P°®tui tas padarė didelį liū- 
pranešinėjo spaudai; artistai, ^e8b
patrijotizmo kupini vaidino.' P*etų jį aplankė drau- 
Visi dirbo savanoriškos dva- &at3’ ^esai pastelėje liūdnų 
sios vedini tėvynei mūsų brau P°®to nuotaikų ir paklausė to 
gjaj j I priežasties. Manzoni ’ni tai pri

“Šiomis dienomis spaudoje lu^nus» draugus nusišypsojo, 
pasirodė ir pati anų vyrų pa-' Vaje, Turi tik dėkoti na- 
trijotizmo prasmė: misterija nasb^ain8’ ba<l tokiam blogai 
kaštavusi virš 8,000 litų.” neišleido iš-namų.

Šitokį patrijotizmų Kunta
plis vadina nemaria tėvynės 
meile.

Senas Varėnos gyventojas “ 
kaip pasakų kaH)a apie tuos 

Akmuo, kur ir privažiuoti, ir [aukso laikus. Tada į dienų bu- 
prieiti sunku, kur nė žmonės f vo galima uždirbti 1—2 rub-

ii k j * F a. ■“ I
negyvena. Vienų kartų metuo- .bus, duonos pusdykiai iš ka
sę, per didžiuosius atbudus, reivių gaudavo, bet moterys “ 
daug žmonių privažiuoja ir į vis dar instinktyviai bijo vie- 
prieina ’iš visų pusių aplanky- juos eiti į bažnyčių plentu pro 
ti Akmens. Bučiuoja tų ūkine- poligono miškų, kur buvo ka
rų, eina aplink jį kelias, bet reivinės.
kodėl jį tiųp,gerbia,.jie ir pa-, Nors jau seniai nebemindo

v •• kQJa šti? smiltynų, bet ta
praeitis yra,užmiršta. Tik ne • .v, , ,* ■ ,. .« „ . . _ ,. ^rusiška griovimo dvasia, tas
pasakiski padavimai lenkia 
kėlius prie$jjį. < v

• / “v •
Garuos Akmuo vis smenga, 

lenda yiihan: į žemę. Bėgantie- išplėšė iš ‘Lietuvos to
ji amžiai vis labiau jį naikinu, vynės.
vis daugiam jam atima pana- Į XT • , • • • •
v - v, , Ne vieno dvasioje griovimo
sumų verKBačios užkeiktos! . ,įgaivalas tum: jis nori griauti,
mergos. ■, ardyti, naikinti, ar tai butų

Čia ,pat maža, sena, dar iš',.. ...
T. . ’ įtikėjimas ar paprastas vai-

apvabų ir neitasytų rųstų- su-! „ , , T
, , , „ . . dinis telefono stulpas. Jam
kelta koplytėlė. 'Senas tai sta-

tys nežino. Matyti, jo garsi

Lenkai Apie Kfeipedę

Įtakingas Varšuvos dienraštis “ Kvrrjer Wa- 
<rszawskiw, savo štraipenyje “Klaipėdos kilau, 
simas*” rašo, kad esu labai klaidinga, (kaip 
tai dariusi beveik visa Europos spauda, spė
ti Klaipėdos krašto likimų su seimelio rin
kimų rezultatais. Šio seniausio lietuviško 
krašto likimų <išapręs ne seimelio rinkimai, 
bet realių politinių jėgų santykiai naujoje 
poraiuneheninėje Europoje. Klaipėdos klani- 
sinias j tarptautinę arenų iškilo tik po Miun-' 
cheno susitarimo. Iki tol jis buvo žinomas'

Neženočiams Saule duoda to 
kį patarimų:

“Katra prie vaikinu laižosi, 
Ir kaip kate glomonejasi,

“Teketi prižada ir dievuojasi, 
“O užsisukus iš kvailio juokia

si,
“Jus vaikinai,

Nebūkit avinai,
“Su tokia katras ir apsipa- 

čiuos.
Ilgai nesidžiaugs, sunkiai de

juos,
“Ba jo procę pralaidines, 
“Ant galo savo vyrų pames”.

vienas zy-

Tuo tarpu Manzoni paklau
sė:

— Sakysim, kad tu turi lo
terijos bilietų, ir vienų dienų 
gūuni žinių, kad eisi laimėjęs 
100,000 lirų, bet pinigus tu ’ 
turįs atsiimti būtinai tų die
nų,. nes kitaip — jie žūtų. 
Kaip, ar eitum jų pasinešti?

— Savaime aišku! — atsi
liepė draugas.

— Bet jei tų dienų būtų 
tiesiog biaurus oras, ar vis 
tik eitum?

— Kas per klausimas! — 
nustebo drangas — 100,000 li
rų, tai ne menkniekis! Bet 
čia jau matau, prie ko nori 
privesti... Tačiau šis palygi
nimas nėra tikslus. Vienų Mi
šių su 100,000 lirų negalima 
sulyginti Į

— Taip! Jos dar daug dau- 
ramiai tarė

Jliiliiliznias, tas rusiškos brau- ^anzoI1i bu' °
«<«»« nuaus,« IU||J°S Pwt«- Ta£'»au

...... j - i įkartu jis buvo gilus katali-u de į kalėjimų, pardavė balse- J
kas. Ypatingai jis vertino šv. giau vertos! —
Mišias ir jose dalyvaudavo Manzoni. Stp. Mot. C‘6.'^

dienos reikalaujamas per visų reikalauja patikrinimo metų, 
kildikio ir suaugusio gyve- prieš “išduosiant darbo papie-

(tinys, -dar 'Vytauto laikais iš
dygęs. kaip pasakojama, čia 
bwvo Vytauto Didi. <vaearos 
medžioktės Stovykla, -o Šioje 
koplytėlėje jis klausydavo mi
šių. Koplytėlės istorija įdomi: 
tris kartus didinta pristatant 
iš abiejų galų.

Nuo Akmens į Varėnų, eina 
vieškelis. Tačiau 8 km. kely; 
nesutiksi .nei pamatysi žmo-:

Lietuva per maža, jį vilioja 
SSSR., bolševizmas, kruvina 
revoliucija, kerbtas visiems, vi 
siems, pradedant dvarininku, 
baigiant savo artimiausiu dar 
bo draugu, kuris tuos pačius 
akmenis skaldo prie plento, 
bet kurį laiko savo priešu, 
“buržujum”, bes su jais drau 
ge veikia.

Bėt praeina ir nyksta ir tas

nunų.
Daugumoje vietų patikrini

mas vaiko metų reikalauja
mas prieš jo įrašymų mokyk
lon.

Kartais per visų amžių vie- 
ram arba kitam tikslui au
gančiu! vaikui reikalingas gi
mimo certifikatas.

Vaikų darbo įstatymai, ku
rie veikia keliose valstijose,

ras” jauniems aplikantams.
Beveik visos valstijos šian

dien turi paskirtus metus, pa
gal kuriuos išduodama auto- 
mobiljaus leidimas.

Teisė balsuoti irgi priklau
so nuo metų patikrinimo, kuo
met jaunas balsuotojas eina 
balsuoti.

Apsivedimui ir gi reik pri- 
,(Tęsinys 3 pusi.)

gaus, tai vis negyvenamos ‘ rusiškumas. Laikas pamažu
vietos. gydo lietuvio dvasių.

GIMIMO CERT1FIKATAI ATEIVIAMS 
IR JŲ VAIKAMS

Kuomet Will Rogers, gar-
kaip topTbin^ vMauTklausTmaT. su“ jurooristaa, pla-
Apie šešis šimtmečros išbuvęs vokiečių ne- navo pirmų kartų vykti Eu- 
laisvėje, tas kraštas taip pakeitęs savo re- TCfP°n> j° pasporto aplikacija 
ligiškai kultūrinį «r visuomeniškai tautinį buvo sugražinta dėl to, jog ne 
veidų, kad jis, prijungtas prie Lietuvos, rfta- turėjo gimimo sertifikato ir 
čiai negalėjęs rasti su ja bendros kalbos. Tai jo įlaikn neprisiunlė. Jam tas 
buvo dėlto, kad daugumas lietuviškai kak baisiai nepatiko ir, 'būdamas 
bančių piliečių gal^jjo vokiškai .ir buvo kiai- ' laikraštininku, kelis kartus 
dingo tautinio nusistatymo, Priešrinkiminiu laikraščiuose sarkastiškai ra- 
metu Klaipėdos vokiečiai daug sauvaliavo ir sporto reikalavimus,
terorizavo krašto gyventojus, tačiau Klaipė- raSta, ie ų
dos _ lietuviai pan.dė ne paprasta, didelę tė-„ atamb^o sekančiai:
vynes meilę tr -drųsumų: rezultatai nustebi
no it vokiečius ir 'lietuvius.

Lietuvių - lenkų santykiams plintant, Vo
kietija Stengiasi žūt būt iškelti Klaipėdos, 
klausimų į tarptautinę politinę arenų. Vokie
tija nenori, kad, sunurmavus lerikų betuviių 
prekybos santykius, Klaipėda .dar daugiau, 
suaugtų su 'Lietuva ir patektų didesniam 
atvokietinimo procesui.

“kuomet matote vaikų gat- 
vųje žaidžiant, su kelnėmis ar 
be kelnių, tai yra geras įrody
mas, kad jin gimė, bet tas ne
patikrina kada, kur ir kam”.

“Kur” ir “kada” patikri
nimai yra svarbiausi iš šių 
klausimų.

Gimimo vieta daugely sy
kių įsteigia Amerikos piliety
bę. Net ir vietiniams gyven
tojams, kurie gali sekti šei
mynas per gentkartes, kartais 
sunku yra įrodyti faktų jų gi
mimo Jungt. Valstijose. Ir kur 
svetimtaučių vaikų gimimas 
buvo klaidingai užrekorduotas 
arba visai nebuvo užrekorduo
tas, visokie keblumai kyla. 
Tik neseniai daugelis valstijų 
verstinai reikalavo, kad gy
dytojai ir akušerės raportuotų 
visus gimimus sveikatos au
toritetams.

.Gimimo certifikatai reika
laujami, kuomet vietiniai gi
mę Amerikos piliečiai prašo 
paąporto keliauti užsienin.

Bet patikrinimas gimimo

Munodera, Ispanijoj, parapijinė bažnyčia. Gen. Franco 
spaudžiami loajlistai, apleisdami miestelį, bažnyčių apiplėšė 
ir susprogdino, šis atvaizdas liudija, kaip Ispanijos raudo
nieji '(lojalistai) “myli” bažnyčių. (Trans-Ocean Press Ser
vice pbotoį

f
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JUBILIEJAUS
ETŲ

KONCERTAS
/ ' • '■■■'.■ '•• •

Sekmadienyje, Sausio-Jan. 22 d., 1939 m.

SOKOL SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avenue

Chicago, Illinois

PRASIDĖS KONCERTAS 5 VAL., 0 ŠOKIAI 8 V. VAK.

JACK BARRY’S ORKESTRĄ GROS ŠOKIUS
•

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

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

•

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

Iš Lietuvos komedijantas su savo pagelbininkais krės 

"Draugo” koncerte pertraukomis šposus.

' •
Nuoširdžiai kviečiame visus, be jokios išimties, 

dalyvauti dienraščio “Draugo” koncerte ir pa
sigrožėti lietuvišku grožiu bei menu.

* T
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,• • '' r , f ■ ' *

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.
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SVEIKATOS KELIU
Ražo Dr. A. O. Rakauskas

Ausys yra užgaunamos ne
vien jas krapštant. Daug ža-

Daugelis žmonių turi įmuro , ... . •° ■ r t- pJS padaroma ausims jas trau-
ti krapštyti ausis. Tame rei- . . . .

NEGALAVIMAI AUSIMIS

tį klupsty., ...... ...... .—(kiant arba mušant, šiam at
kak jie pavmt.eja špilkas, pat siti|.iln,, „„kenčiu vai-
Salius, dantų krapštukus, o ka- ku<miet rūstyWn įv(.sti 
rtais net peių. Kuomet paine- . ,.JS0 aU(tų
ži ausį, suprantama, kad žmo- pel. jas )aa-a ,faip užgaata 
gus be ypatingu dėmesni in.a aasis nekart,, palieka vaikų 
kas arčiausia po jo lanka ii kurčiu, — reikia bent tiek 
tuo įrankiu mėgina numalšinti džiaugtls, kad ttti tik ant vie. 
ausies niežėjimų, XT' ----Nieko nuo- Į

nos ausies.

tus, kuriuos atsivežė iš savo 
krašto, turi pasiųsti prašymus 
j gimimo kaimus arba miestus 
dėl gimimo certifikatų. Gavę 

jj- certifikatus jie turi pristatyti 
tikrų vertinių, notaro patikrin
tų. Iš kelių šalių, kurias ka
ras ir revoliucijos užpuolė, 
negalima nei gauti tokių do

stabaus, jei tai daio vaikai/ yra žmonių, kurie mėgsta 
bet kad šio blogo įpročio lai-,šposus krfcti> įtardami nu-
kosi suaugusieji, tai darosi 
nesuprantama. Aštrus bet 
koks daiktas greitai pažeidžia 
ausies dūdelės odų, o kartais 
net būgnelį ir į tų, kad ir ma
žiausių žaizdų tuom pat kartu 
įnešama infekcija, kurios dė
lei kyla įvairūs ausų įdegi
mai,

Ausis yra klausos organas. 
Jis yra nepaprastai jautrus. 
Mažo laipsnio įdegimas pri
verčia sav,o aukų gultis lovon 
ir šauktis gydytojo pagalbos. 
Ligos užpultas kitokios išei
ties neturi, bet už tai sveikie
ji turėtų atsiminti, kad jokiais 
aštriais ir prie tam nesterili
zuotais įrankiais ausų nekra
pštyti. Jei priseina kam tai 
daryti, tevartoja vien tik švel
niu daiktu apdengtus įran-

.siskundžianeiani įsidėti ausin 
čielų pipirų, ypač jei ausyse 
skamba. Dažnai net prideda: 
“matysi, kai ranka atims”. 
Taip, atims, anot patarėjo, bet 
ne ausų negalavimų, o tik iki 
šiol turėtų ramybę. Taip daž
niausiai yra, kuomet nieko 
blogo nemųstydamas žmogus 
pasinaudoja šposininko pata
rimu. Tik vietoj naudos, susi
laukia nekartų daug išlaidų,

Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARU2ISKIS)

(Verčiaus mažiaus žinant iš
vengti paklydimo, negu daug 
žinant klysti kas žingsnis.

ĮVAIRŪS daktarai

SKYRIUS XVI 

Saugus Pavedimas

LIETUVIAI ADVOKATAI

Mes negalime matyti, kaip 
kas nors gražaus arba gero Telflphoue YARds 1001
gali išeiti iš mūsų vargingo 

‘Mes nematome, nežinome; gyveninio arba mūsų menkų
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue

Jš po srovės sujudintos tek- Mūsų dienos yra pilnos irusi-1 Res. 6515 S. Rockvvell Street

. . . .. ... .. visas mūsų kelias yra naktis; pastangų. Dažnai mūsų aplin-kumentų, ir vėl reikia gauti! .... . , , .. , . .i • -4 m i- *u lavini vienu yra diena, kybės išrodo neprietelingos liudininkų atideivitus. Toki a- *. ; . .
... ...... .. .. 4-i • • Iš po srovės suiudintos tek- Mūsų dienos yra pilnos nusi-tideivitai priimti tik, jeigu 1 J . .

... 4 , . mės, mes keliame savo maldų minimų ir mūsų naktų poil-aplikantas gali įrodyti, kad ’ , . . v. .
, 4- • "• aukštyn, Tebūnie tavo valia! sis yra baime ir rūpesčiais nu-jis bandė gauti gimimo re- .JIS

kordų iš gimtinės šalies, įr jo 
pastangos buvo veltui.

Jungt. Valstijose daugelis 
valstijų neturėjo gimimo už
registravimo reikalavimų iki 
1913 m. Galima vartoti “Po- 
pulati.011 Censas” rekordus į- 
rodymui asmens metų, kurio 
gimimas nėr užrekorduotas.

(Šv. Mato VI, 10). trauktas.
Su iškilmingu dėkingumu Krikščionies privilegija tu

mes iniamies savo naštos ir j kiuose atsitikimuose yra visa 
neprašome, kad ji būtų ma-Į pavesti į Kristaus rankas. Jis 
žesnė; ir laikome tai džiaugs- ga|į paimti mūsų sudaužyk
mu, kad net mes galime ken
tėti, tarnauti, arba Tavęs lau
kti. ‘Tebūnie tavo valia!’ ” 

Vienoje psalmėje randasi sa
New Hanipshire valstija gi- kinys “pie kuri'<
mimo rekordus laiko nuo 1640 P,lna nSra P»Pr^tai pa- 
m stebėta. Štai tie žodžiai:

Aš pavedu savo sielų į ta-Šiuom laiku, kaip dr. llal- 
bert Dunn nurodė, kalbėda
mas per Columbia sistemos ra
di,o stotis, patartina visiems 
sužinoti, ar jis pats turi, ar

kurias priseina pakelti besi- jafm lengva gauti jo gimimo

vo rankas; tai, Viešpatie, iš
tikimumo Dieve, atpirkai ma
ne”. (Psalm. XXX, 6).

Šis sakinys yra paprastai 
cituojamas lyg jis kalbėtų a-

JOSEPH J. GRISH

Telephone REFublic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue 

VALANDOS:
Panedėlj, Utarninke ir Ketverge 

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

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

Rea. Tel. Republic 6047

TeL CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*

ir pagal sutartį.

TaL CAFitol 2828

DR. W. J. KIRSTDK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Fullerton St

OFISO VALANDOS:
1—4 go piet ir 6—8 vak.

gydant prie tikro daktaro.

Klausa yra ,speciali Dievo 
dovana žmogui. Jų reikia sau
goti ypatingu dėmesiu. Šiam 
klausime todėl galiu patarti 
tiek ir tai nuo širdies, kad 
ausų reikaluose, kaip ir visuo
se kituose sveikatos klausi
muose ieškoturnėt pagalbos ne

kius, kaip tai sterilizuota va- j kur kitur, bet pas savo rūpės
ią, ar šiaip minkšta drobulė.! tingų gydytojų.

certifikatas. Kada nors jo

GIMIMO CERTIFIKATAI 
ATEIVIAMS IR JŲ 

VAIKAMS

(Tęsinys iš 2 pusi.)
statyti gimimo certifikatus.

daiktus, kuriuos mes karčiai 
apverkiame ir atstatyti juos 
į grožį. Yra sakoma, kad vie
nas iš puikiausių langų dide-'
Įėję katedroje buvo padarytas 
iš trupinėlių sudaužyto stik-į
lo, kurį darbininkai buvo nu- j DANTISTAS
metę šalin kaipo bevertį. Ga- <1446 So. 49th Court, Cicero 

bi ranka juos surankiojo ir
išdirbo juos į gražių formų.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

ir

Kristus gali paimti mūsų ne
pasisekimus, mūsų klaidas, 
mūsų kvailystes, net mūsų

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

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

pie mirštančius. Tštikro, kuo- puolius ir nuodėmes ir pada
gyvenime prireikės. Tas ypa 'Uiet Jėzus mirė, Jis pavarto- 
tingai liečia asmenis, kuriem* j° panašius žodžius ir nuo to

ryti juos visus į gražų gyve
nimų ir karakterį. Jis gali

artinas 63 metu amžius, kada laiko tūkstančiai tikinčių yra paimti mūsų nusiminimus ir 
jie gali prašytį socialūs ap- tų patį padarę. Bet taip ori- j pakeisti juos į dieviškus pa
saugos pašalpos. FLIS. g'inaliai parašytas pavedimas į skyrimus, taip kad jie bus

Deportavimas Visuo
meniškų sunkenybių

buvo gyvenimui, ne mirčiai. 
Prieš psalmės rašytojų stovė
jo žmogiško vargo ir pavojaus 

I patyrimai ir jis dėjo savo gy
vybę į savo Atpirkėjo ran
kas.

Mes galime pavesti mūsų

KLAUSIMAS. Mano drau
gas susirgo džiova. Amerikoj 
gyvena jau penkti metai. Gy
dytojai sako, kad galima jį į gyvybę į Dievo rankas pil-

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

ir

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredą 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

Sekmadienį susitarius

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Ave. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Mii)way 2880
OFISO VALANDŲ*:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. rytoOfiso Tel. CANai 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Trečiadieniais pagal sutartį

Res. Tel. CANai 0402
2305 So. Leavitt Street

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Ave.

TeL YARds 0994 
Rez. TeL PLAza 2400 

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

spirgančiais takais į palaimi
nimų ir gerų. Nėra skirtumo 
kuo yra našta arba rūpestis, 
jei tik jų padėsime į Kristaus 
rankas ir paliksime jų ten, Jis 
pakeis jų į gerų,

(Bus daugiau)

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 

6 iki b vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Telefonas HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. Marųuette Rd.

Ofiso valandos:
10—;12 vaL ryto

' 2—4 ir 6—8 vai. vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Susitarius

Yorko mieste ima tik penkias 
arba dešimts minutų peržiū
rėti senus rekordus ir surasti, į iA^d>'tL Prie padengimo lė-j niausioje ir kuo plačiausioje 
kada žmogus gimė. Bet net ir sutinka prisidėti giminės piasinėje. Šis yra tas, kų mes 

ir draugai. Ar gali jį vyriau
sybė deportuoti?

tikrai darome tikėjimo veiks
me į Kristų. Gal įsivaizdavi
mas Kristų, kaip gyvų asme-

kuomet oficialiai jų gimimas ^įduotų įstaigai, kuri yra už- n*’ į kun° rankas mes Pave’

šiuose atsitikimuose žmonės
Naminė tarnyba (Civil Serv- Paduoda neteisingus metus,
ice) ir darbai prie valstiškų 
ir federaliniu įstaigų reika
lauja gimimo certifikatų.

Sako, gimė tais ir tais metais, | ATSAKYMAS. Jei jis pa

akušerės užrekorduotas dviem

Dabartiniu laiku gimimo ce- negalima gauti rekordo, afi- turėjo ligos'ženklų prieš at- 
rtifikatai- įgijo dideles svar- j deivitai dviejų teisingų senų ' vyksiant į šį kraštų, vvriau- 

piliečių, kurie pažino aplikan- j gyjjg deportuos. Bet jei jo 
tų nuo mažens, arba nuo gi-, draugai ar giminės užmokės 
mimo, kartais esti priimti. At- i gydymų arba laikys priva- 
sitikimuose žmonių suvirš 65 gįoj sanatarijoj, vyriausybėj

bos sųryšyje su Socialūs Ap-1
saugos Įstatymo veikimu. Ši
mtai tūkstančių žmonių turi 
įrodyti, kad jie sulaukę 65 
metų arba daugiau, prieš ga
vimų senatvės pensijos.

Lengvas daiktas kuomet vie 
tinis žmogus nori gauti gimi
mo certifikatų, jeigu jo gi-

metų, retai galima gauti afi- 
deivitus gyvos akušerės, arba 
nuo kitų asmenų, kurie jau 
gimimo laiku buvo gana seni. 

Svetimtaučiai, kurie neatsa-
mimas užrekorduotas. New rgiai išmeta savo dokumen-

Mokame 4%
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 metų kviečiame 
lietuvius laupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 
o f CHICA'GO, kur kiekvieno as
mens tanpiniai apdrausti iki 
$.5009.90 Federal Sarings & Loan 
Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

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

Atmokėjitnais
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

;raįjANO DAUKANTO/7

FEDERAL dAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

Chicago, III.

laikoma viešais pinigais ir jei
gu būnant joj ras, kad jis

nekils joks deportavimo klau
simas. FLIS

Kiek pasėsi, tiek i nuplausi.
Pasikelti aukštai garbėje, 

tai nereiškia, kad pasiliksi jo
je amžinai.

O"

: x.: žxa-

<• «'''
Vįįį ....

1 A:* ' " .L '< '*« - *
>? - Z. " /

e' ■

daine savo sielos užlaikymų, 
nėra visados taip gyvas, kaip 
jis galėtų būti. Tai yra mintis, 
kurioje mes esame Kristaus 
mirtimi apsaugoti; bet prie 
šios mums reikia pridurti Ųe- 
sų apie gyvųjį Kristų, kurs 
yra mūsų asmeniškas priete- { 
lis, mokytojas, vadas, užlai- ■ 
kytojas, mūsų sielos sugražin- 
tojas ir mūsų pagelbėtojas vi
suose keliuose. Jis paima mū
sų gyvenimų, su visomis jo 
nuodėmėmis, silpnumais, ydo
mis ir pavojais ir savo galy
be apvalo, atnaujina, pakei
čia, auklėja ir veda, iki galų 
gale Jis pristato mus dieviš
kos gailės akivaizdoje be ydų.

Tuomet, netiktai mūsų sie
lų, bet ir mūsų reikalus, mes 
galime pavesti į Kristaus ran
kas. Kiekvienas gyvenimas y- 
ra pilnas prityrimų, kurių jo
kia žmogiška išmintis negali 
išrišti. Mūsų reikalai amžinai 
susipainioja kaip siūlai kūdi
kio rankose, o atpainioti tų 
painių mes neturime gabumo.

Mrs. Maria Kranier, kuri y- 
ra nienedžerium dviejų dide
lių viešbučių New Y’orke (bi
znis siekia 12 milijonų dol.) 
sakoma, turinti dar laiko ir 
savo drabužiams, sulyg savo 
skonio ir mados, braižinius 
pasigaminti. Jos vyras vra 
buvęs kontraktorium kelių 
New Yorko dangoraižių.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. J. BEINAR
(HEINARALSKAS) 

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.

AAilIions prėfer this "flavor
e
that is different"

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res 6958 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehUl 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road

VaL 2—4 fe 7—8 vak. 
1446 So. 49th Ct 

Subatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Office hours:
2 to 4 aud 7 to 9 P. 1L

Sundays by appointment

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 9 iki 8 veL vak. 

Nedėliomis pagal sutartį,
Office TeL YABds 4787 
Namų TeL FROspect 1980

Tel CANai SUS.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

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

6631 S. California Ave. 

Telefonas REPublic 7868

Artliur (Doe) Baker vado
vavęs kalinių pabėgimui iš 
federalinio Alcatraz kalėjimo. 
Jis kalėjimo sargų nušautas, 
z) kiti suimti. (Acme teleph.)

Pamėginkite šį nauja Ralad 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

sių medžiagų.
•ee».. d

BKAITYKITF VIFN KATA 
LIK1SKUS LAIKBAfiOinfl

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—< 
FAR MORE-OF THE COSTLY INGREDIENTS!

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSEAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago

Nedaliom ir Trečiadieniais 
Pagaal Sutartį,

TaL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DAHTIBTAB

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS i

19 veL ryte Ud 9 veL vakaere
aJj fe r

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:3Q 
756 VVest 35th Street

TeL OALumet 6974
OFISO VALANDOS 

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

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street

CHICAGO, ILL
Ofiso TaL VIRginia 0036 

Rezidencijos TeL BE Ver ley 8244

DR. T. DUNDULIS
•YDYTOJAfl IR CHIRURGAI

4157 Archer Avenue

Ofiso veL: 2—4 ir 6—8 P. M, 
Reaidenoija

8939 So. Claremont Ave.
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel CANai 0257
Res. TeL PROspect 6659

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

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

6 iki 8 vaL vakaro

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

arti 47th Street 
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Seredoj pagal Hiitnrtį

DR. V. E. ŠIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenne

Telefonas LAFayette 3650 
Antradieniais, Ketvirtadieniais fe 

Penktadieniais
4631 South Ashland 

9994



Antradienis, sausio 17, 1939

TAUTINĖ TAUPYMO SAVAITĖ

t

Sausio 17 d. prasideda ‘Tau 
tinė Taupymo Savaitė’, kuri 
baigsis sausio 24 d.

Labai tinkamai yra paskir
ta sausio 17, nes ta diena yra 
gimtadienį Benjamin Frank
lin, kuris yra žinomas kaipo 
žymiausias Amerikos taupymo 
apaštalas. Daug taupymo ben
drovių Amerikoje yra pava
dintų jo vardu.

Ben Franklin yra daug ra
šęs apie svarbumų taupyti pi
liečiams šio krašto. Daugelis 
iš valstybių, kurios pasiliko 
saugios ir stiprios per am
žius, drųsiai sutikdalmos tau
tinius krizius, ačiū tam, kad 
jų piliečiai taupymui padėjo 
didelį turto pamatų.

Ben Franklin, būdamas 
spaustuvininkas, daug knygu
čių išleido su naudingais pa
tarimais apie taupymų: “Jei
gu nori būti turtingas, mąs
tyk apie taupymų”. “Visi da
lykai yra pigūs tam, kuris 
taupo, o brangūs tam, kuris 
mėto”. “Durni ruošia puo
tas, o gudrūs jas valgo”.

Ben Franklin yra kaip ir 
tėvas taupymo ir skolinimo 
bendrovių, ypatingai Uj, ku
rios yra nariais Federal Home 
Loan Bank System.

Šitos taupymo ir skolinimo 
bendrovės dažnai yra vadina
mos “bankais biednų žmo
nių”, nes juose galima pra
dėti taupyti net su vienu do
leriu. Tos įstaigos yra sau
gios ir duoda progos taupyti 
sistematiškai su geru atlygi

nimu. Tuo pačiu sykiu jie vy- 
kdina Franklino mintis, kad 
yra priedermė kiekvieno pilie
čio eiti į pagalbų ir pagerin
ti savo apylinkę, nes pinigai 
padėti į šias įstaigas yra in
vestuojami į gerus namus, kur 
duoda progų taupytojui arba 
jo kaimynui statyti arija pirk
ti namų ir tokiu būdu page
rinti jo ateitį ir padidinti tu
rtų tos apylinkės.

Lietuviai gali pasididžiuoti, 
kad buvo sumaningų žmonių, 
kurie įsteigė taupymo ir sko
linimo bendroves. Ačiū jiems, 
mes turime savo tarpe septy
nias bendroves, kurios yra na
riais Federal Home Loan ban
ko ir Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation. 
Tose įstaigose kiekvieno as
mens pinigai yra apdrausti 
iki $5,000.00. Tas bendroves 
dabar galime rasti kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj.

Lietuviai, todėl, naudokitės 
proga ir per “Tautinę Taupy
mo Savaitę” (nuo sausio 17, 
iki 24) įsirašykite į Taupymo 
skolinimo bendroves savo apy
linkėje, ant kurių durų yra 
pažymėta, kad yra nariai Fe
deral Savings and Loan In
surance Corporation, nes jose 
pinigai apsaugoti yra, ir nuo 
to laiko galėsite pradėti sau 
užtikrintų (Independent) a- 
teitį.

Jos. M. Mozeris,

Prezidentas Lietuvių Tau
pymo ir Skolinimo Lygos

• - & Od

Japonijos princas Takahiko Ašaka ir jo žmona po jungtuvių, 
apeiginiais rūbais. (Acme plioto)

jie dėvi vedybų

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio 17-ta Diena
“Bet, kadangi daug dau

giuos yra trokštančių mokėti, 
negu gerui gyventi; todėl da
žnai klysta ir beveik jokios, 
arba maža naudos turi”. (Kri
staus Sekimas, Knyga Pirma, 
Skyrius III, 4).

Meilė veržias į aukštų, bet 
visuomet pasirengus nužengti 
lig apačios.

ciceros liejinių naujienos
Iš Mot. Są-gos 2 Kp. 

Veikimo
Metinis M. S. 2 kp. susi

rinkimas įvyko sausio 9 d. 
Malonu buvo matyti skait
lingų skaičių narių. Ačiū mū
ši} darbuotojams, per praėjusį

vajų laimėta daug naujų na
rių.

Pirm. K. Sriubienė pakvie
tė naujų valdybų užimti vie
tas. Užimdamas vietas narės 
pareiškė, kad stengsis savo 
pareigas tinkamai atlikti. Se
noji valdyba, užleisdama vie-

tas jaunesnėm, gal ir tinka 
mesnėni, linkėjo pasisekimo.

Nutarta šiais metais suren 
gti nemažiau kaip du vaka
rus. Turime gabių rezisorę as
menyje B. Petrąvičienės. Taip 
pat įsteigti ranki} darbo kur
sus, kurie bus pas nares kiek
vienų trečiadienį. Pirmas su
ėjimas bus pas pirm. K. Sriu- 
bienę, 1315 S. 50th Ave., sau
sio 18 d. Kitas pas rašt. B. 
Jakaitienę, 4936 14 st., sausio 
23 d. Pageidaujama, kad šių 
metų kursai pasižymėtų drau
giškumu didesniam susipaži
nimui su naujomis narėmis.

Kadangi 2 kuopai šiais me
tais sueina 25 m. nuo suorga
nizavimo, ta proga iškeltas 
obalsis: 100 narių 2 kuopai! 
Darbščios narės pasižadėjo pa
sidarbuoti šiame vajuje, nes 
įstojimo nereikia mokėti.

Kviečiame moteris ir mer
ginas rašytis į 2-rų kp., ku
rioj viskas gerai tvarkoma ir 
gražiai sugyvenama.

Amerikos Jungt. Vai. prokuroras Frank Murphy ir sena
torius Prentiss. Šis atvaizdas nutrauktas per senato komisi
jos išklausinėjimų, kuriame Murphy pareiškė, kad jis nie
kuomet nebuvo užgyręs nei vieno darbininkų sėdėjimo strei
ko, kurie prieš kiek laiko buvo paplitę Michigan valstybėj, 
jam esant gubernatorium. (Acme photo)

!!EXTRA!!
Dovanos • Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-80 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs į “Draugo” administracijų $6.00 prenumeratų 
už 1939 metus.

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

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo
surašo.

1. švč. Jėzaus širdies Intronizacija ..............................................20
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C............................................ 1.00
3. Adoracijos Vadovėlis .............................................................. _ .40
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun.............................................

K. Matulaitis, M.I.C.................................................... .. ... — .. 1.25
5. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ....................... 25
6. Malda už Jaunimų — parašė Kuu.

J. Vaitkevičius, M.I.C.............................................................. .. .10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....70 
!J. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.

K, Matulaitis, MJ.C............................................................ .. 1.00
9. Krikščioniškoji Šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis.............10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C..........1.25
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis ................................................75
12. Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis.........75
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ............................75
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05 
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K. .. .05
16. Lietuviškos Pasakos — purHHč J. Basanavičius .................... 1.00
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C............35
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys ............................. 25
10. Šv. Dvasia — parašė ’V-ysk. Pr. Būčys, M.I.C....................... 1.00

“DRAUGAS” PUBLISHING CO., 

2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois

Knygų peržiūrėjimo komi
sija raportavo radus viskų 
tvarkoje ir kasoj apie $50.00.

Norint įsirašyti į M. S., bla
nkų ir kitų informacijų rei
kalaukite pas rašt. B. Jakai
tienę, 4936 W. 14th St.
ijfcfcii Koresp.

Pagerbs valdybų

Šį vakarų sausio 17 d., 7:30 
vai., kuopa rengia vakarų - 
pagerbimų valdybos. Vakaras 
bus parapijos salėj. Kiekvie
na 2 kuopos narė prašoma at
sivesti po draugę.

Rašt. A. Gudas

Prieš kiek laiko Amer. Jun
gtinėse Valstybėse susektas ir 
išardytas Vokietijos nacių šni 
pų tinklas. Nubausta kelioli
ka asmenų. Pastaromis dieno
mis suimtas dar ir šis ponas, 
Robert Kubrig, kuris bandė 
daryti nuotraukas Canal 'Zone 
ginimo vietų ir tas nuotrau
kas pasiųsti į Vokietijų.

■(Acme pboto)

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Ave.

Phone LAFAYJFTTE 5SOO 
----• —

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Baukletams — Laidotuvėms — 

Papuošimams

Vienas Iš Pirmutinių 
Parapijonu

T0WN of LAKE. — Šian
dien 10 vai. ryt,o po gedulo 
pamaldi) iš Šv. Kryžiaus baž
nyčios laidojamas Šv. Kazi
miero kapinėse a. a. August i- 1 
nas Katauskas. Velionis šioje 
lietuvių kolonijoje išgyveno a- 
pie 38 metus su savo1 moterim 
Veronikų. Išaugino pavyzdin
gų šeimynų ir visų laikų bu
vo uolus Šv. Kryžiaus parapi
jos darbininkas ir pavyzdin
gas parapijonas. Teipgi vie
nas iš pirmutinių buvo ‘Drau
go’ ir ‘Laivo’ skaitytojų ir 
karštas rėmėjas.

Reiškiame širdingų užuojau
tų Katauskų namiškiams.

Rap.

SKAITYKITE VIEN KATA

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■KHJU7SIA nt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.

4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 16th Ave.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TcL YARDS 1278
Res. 4543 South Paulina Street

JUOZAPAS

LEŠČIAUSKAS
tgyveno po num. AS07 So. 

Morgan Street)
mirė sausio 14 d., 1939 m.,
7:30 vai. ryte. sulaukęs 33 mo
tų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois — 
mylimus sūnus įnirusios Sofi
jos Leščiauskicnės.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimų tėvų Juozapų, dvi se
seris: Jadvygų Lešė iauskas ir 
Sofiją, Simonaitis, švogerj Wal- 
ter, dėdę, tetas, pusbrolius, 
pusseseres ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica A- 
venue.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
sausio 18 d., 1939 m. Iš ko
plyčios 8:00 vai ryto bus at
lydėtas į Šv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
puinaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvas, Seserys, Dė
dė, švogeris, Tetos, Pusbroliai, 
Pusseserės lr Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

A. A
JUOZAPAS YOUNTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 15 d., 3 vai. ryto, 1939 
m., sulaukęs 53 m. amž. Gi
męs Raseinių apskrityje, šir- 
deikių kaime.

I’aliko dideliame nuliūdime: 
moterj Alice, po tėvais Pet-, 
kiūtė, dukterj Estelle Jurgi-j 
las, sūnų Juozapų, anūkę Li
anų, dvi seseris: Agotų Faus-| 
ter, švogerj Fred ir seserį Ag
nės, brolį Petrų ir daug ki-j 
tų giminių.

Kūnas pašarvotas 1816 WJ 
33rd St., Chieago, 111. Laido? 
tuvės jvyks Ketvirtad., Sausis 
19 d., 8 vai. ryto iš namų 
Šv. Jurgio parap. bažnyčių! 
kurioje atsibus gedulingos pal 
maldos už velionio sielų, o if 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazfl 
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Yountis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame. Moteris, 
Duktė, Sūnus ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeiką, tel. Yards 1138-1139.

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 

Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr

LAIBOTUViy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

* U fi III JI M P C PATARNAVIMASAhIDULANul dieną ir naktį
DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

7n|ll 1646 West 46th StreetI. i. LUI|I Phone YARda 0781-0782
Albert V.

Petkus ir Eudeikis 4704 S. Western Avenue
Tel. LAEayette 8024 Į

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St.
Telefonas YARds 1419
6834 So. Westem Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

Aittoiy 6. Petkus
Lachamcz ir Simai

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

L Liulevičius 4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

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

Antante U DhillinrHnidndS m. rBHlips 3307 Lituanica Ave.
Phone YADds 4908

r
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RANKA RANKA MAZGOJA
Jfls visi norite nors retkar

čiais turėti tikrą ‘good time’. 
Tai visai geras noras Niekas 
nž tai jūsų nepapeiks.

Geriausia “good time” ju
ms rengia jūsij dienraštis 
“Draugas” .savo 30-ties me
tų gyvavimo sukaktuvių pro
ga. Jūsų palinksminimui pri
sirengė šauniausios Chicagos 
lietuvių meniškos ir muzikali- 
škos jėgos.

Tos didžiulis parengimas, 
“Draugo” jubiliejinis koncer
tas, kur visiems “good time” 
yra užtikrintas, įvyks ateina
ntį .sekmadienį, sausio 22 d., 
Sokolų salėj, 2345 So. Kedzie 
avė.

Ten visi jausitės, kaip sve
čiuose pas savo mylimuosius.

Šia proga drįstame kai ku
rioms priminti apie jų parei
gas šio “Draugo” jubiliejinio 
koncerto proga. Atsiminkite,

išgarsinimui s^vo susirinkimų, 
savo visokių parengimų. Visų 
šių organizacijų valdybos ir 
nariai šiuo sykiu parodykite 
“Draugui” palankumą ir gau
siai atsilankykite į jo jubilie
jinį koncertą.

“Draugas” yra rėmėjas lie
tuvių biznierių ir profesijona- 
lų. Tad šiuo sykiu gerbiami 
profesijonalai — daktarai, ad
vokatai ir kiti, o kartu ir biz
nieriai širdingai kviečiami at
silankyti į “Draugo” jubilie
jinį koncertą. Ten pasimaty
si te su savo profesijos ir sa
vo užsiėmimo draugais, suei
site su savo kostumeriais, su-

Iš Marijonų Įstaigų
35 Skyriaus Rėmėjų 

Susirinkimo
BRIGHTON PARK. — Pra

eitą sekmadienį įvyko Tėvų 
Marijonų Įstaigų 35 skyriaus 
r&nėjų .susirinkimas parapijos 
mokyklos kambary, į kurį at
silankė mažas būrelis veikėjų,, 
bet dvasioje ir darbuose pra-' 
lenkia ir didžiausius kolonijų 
skyrius. Daug buvo kalbėta 
įvairiais klausimais, neužmirš
ta ir seimo reikalai, į kurį iš
rinkti atstovai: Marcijona Na
vickienė, Teodora Atroškienė, 
Veronika Miciūnienė ir Kon
stancija Gedminienė. Seimą 
taip pat sveikins su dovana.

Taip pat išrinkta valdyba 
darysite naujų pažinčių. Taigi gįemg metams, į kurią pateko 
ne vien kad tui ėsite ten good sekantieji: pirm. Pr. Vaiėikau-

Svarbus Pranešimas
Amerikos Legijono 4 dis

trikto atstovų svarbus suva
žiavimas įvyks vasario 10 d. 
8 vai. vak., 2714 W. 43 st.

Mums, Dariaus-Girėno pos
to nariams, svarbu skaitlin
gai susirinkti ir priimti at
stovus. Mūsų žinomas legijo
nierius Tom. Maženis, laikąs 
užeigą 3857 S. Kedzie avė., 
šiam sus-mui aukoja vaišes.

W. B. Sebastian, comander
J. A. M., korespondentas

CLASSIFIED CLASSIFIED
PARDAVIMUI — HOME OWN-
I’RK' 1,0 AN CORPORATION 

NUOSAVYBES

6941 Elizabeth St. Mūr. 2-fl. 5-6 
kamb. Steam Ht. — 16.6OO.oO

6120 K Morgan St. Med. 4-fl. 5-5 
4-4 kamb. H. W. ir Peč. 1 karo 
gar. — 66,160.00

6631 So. Morgan St. Mūr. 3-fl. 
6-6-7 kamb. Steam Ht. 2 kari; ga- 
rad. — 69,000.00

6610 S. Peoria St. Med. Res. 9 
kamb. Nanjas Furnace. 2 Įtarų gar.
— 66.760.00

6446 Ko. Peorla St. Mūr. Res. 7 
kamb. H. W. Ht. 1 karo gar. — 
66.000.00.

6756 Ko. Sangamon St. Mūr. 2- 
fl. 6-6 kamb. 2 pečiai. 2 karų gar.
— 66,000.00.

6509 So. Sangamon St. Med. Res. 
8 kamb. Furnace. 2 karų gar. — 
65,860.00.

CK1S LIETUVOJ F 
Vadaktų Parapijoje, Mazglų Kaime. 
27 hektarai. Gera žemė lr namai. 
Mainysiu ant namo Town of take. 
B. R. Pletklewlcz, 2608 West 47th

RENDON K AM R AR IK 
Šviesus, apšildomas kambarls, tin
kamas vaikinui. Atsišaukite: Wm. 
Butkus, 7040 South Talman Ave- 
nup, Cbicago. Telefonas HEMIoek 
4791.  .

RENDON TAVERNAS 
Pilnai Įrengtas, dirbtuvių aplelinkS- 
je. Prieinama kaina. Telefonas:
Rockwell 1977.

PARDAVIMO NAMAS
Pardavimui 5 kambarių bungalotr. 
KarSto vandenio Šiluma. Mūrinis por- 

o _ . _ čius. 2 kanj garadžius. Kaina $5,600.
61-7 Ko,.Sangamon St. Med. Res. Bargenas. Atsišaukite. 5032 So. Rot-k-

CICERO, ILL.
Iš priežasties nepramatytų 

klinčių, Lietuvių Namų Savi
ninkų kliubo susirinkimas li
kosi atkeltas į trečiadienio 
vakare, sausio 18 d. Visi ne- įš.sno.oo*.

7 kamb. Furnace. — 64.200.00 
7221 So. Aberdeen St. Mūr. Bun-

ga)ow. 6 kamb. H. W. Ht. i karo 
gar. — 6,750.00.

5757 So. Throop St. Mūr. 2-fl. 
5-6 kamb. 2 H. W. Hts. 2 karų ga- 
rad. — 66.850.00.

1509 West 73rd Pi. Mūr. Bung 
6 kamb. Furnace. — 66,160.00. 

6809 So. laflin St. Mūr. 2-fl. 5-6

well Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai {rengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 3308H W. 
68r«l Street, Chicago, Illinois.

time’, o dar gi galite užmeg- 
sti bizniškų ryšių.

Visi šiaip jau atskiri žmo
nės, darbininkai, privalo su
prasti reikalą’ atsilankyti į 
“Draugo” koncertą. Juk irkad “Drangas” tarnauja dau

geriopiens lietuvių visuome- jnms įvairiomis progomis
nės reikalams.

Pirmoje vietoje “Drangas” 
tarnauja tikybas reikalams. 
Tad “Draugas” yra talkinin
kas visiems, kurie veikia ti
kybos dalykuose. Taigi šia 
proga neužmirškite paremti 
savo talkininko. Juo “Drau
gas” tvirčiau stovės, juo stip
resnę talką jis jums teiks jū
sų darbuotėj.

“Draugas” tarnauja labda
rių reikalams. Dabar visų ko
lonijų labdariai kviečiami tal
kon savo talkininkui “Drau
gui”. Patys atsilankykite į 
“Draugo” jubiliejinį koncer
tą ir atsiveskite savo drau
gus, gimines, kaimynus.

Visokios pašaipiuos dr-jos, 
SLRKA kuopos, Federacijos 
skyriai, Moterų Sąjungos kuo
pos, Lietuvos Vyčiai; gausiai 
naudojasi “Draugo” skiltimis

“Draugas” patarnauja.
Visi .supraskite, kad atsila

nkydami į “Draugo” koncer
tą taip sakant vienu šūviu du 
zuikiu nušausite — turėsite ti
krą “good time” ir atliksite 
savo pareigą.

Taigi ateinantį sekmadienį, 
sausio 22 d. meskite visus ki
tus savo reikalus į šalį, o bū
tinai atsilankykite į “Dran-

sekantieji: pirm. 
skas, viee pirm. — J. Valskis, 
rašt. — p-nia Jasparienė, iž
din. — Teodora Atroškienė. 
Viršminėti asmenys yra bega
lo veiklūs ir seni parapijos 
darbuotojai, tat ir tikimės, 
kad skyrius gražiai gyvuos ir 
bujos kaip nariais, taip pat 
ir darbais.

Linkime valdybai ir visie
ms skyriaus nariams sveika
tos, ir ištvermės visuo’se pa
siryžimuose. Svečias

Įvairumai 1939 Metų!

Naney Bell Faircbild, anū
kė Aleksandro Bell, telefonų 
išradėjo, neužilgo, sakoma, 'su
situoksianti su žymiu Ameri
kos botanistu dr. Bates.

(Acme plioto)

ARD 2 Skyriaus 
Veikla

go” koncertą.

Ligos Northsaidiečių 
Tarpe

Kas jie per vieni? Tai me
tinis Vyčių choro vakaras sau 

P. G. šio 29 d., Lietuvių Auditori
joj, 5:30 vai. vak.

Kodėl tas vakaras pavadin-

SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI
Kur galite rasti tokių cottage koky- 

i v. tt T.r rr. , n , b? už taip žemų kainų? 7OS7 Smith
tsT/in nn' karų gar. Ada Street. 6 kambarių medinis na-

- a „ i,r a « ». e r ' mėlis, furnace, ąžuolo grindys. Ro-
pamirškite atvykti į sus-m,. J™
ir kitiems nariam,s pranešti, i ,3,™J„00 So

tt u -u i -•*- Green St. Mūr. 2-fl.
Valdyba, j Akmens Priešakis. 7-8 kamb. Steam 

Ut. 2 karų med. gar. — 66.250.00. 
5748 So. Peoria St. Mūr. 2-fl.zztx ,, y • 5748 Ko. Peorla St. Mur. 2-rl.Oraueo ubilieiaus Akmens Priešakls. 7-7 kamb. H. W 

O * J * Ht. 2 karu med. e-ar. — 17.400.00

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- 
deikienę, 1632 W. 46 st.

Brighton Parke pas P. Gu- 
bystą, 4355 So. Mozart st. ir 
pas biznierius Jokantus, 4138

Ht. 2 karų med. gar. — 67.400.00.
1048 W. Marąuette Rd. Mūr. 2- 

fl. 5-5 kamb. H. W. Ht. 2 karų
med. gar. — 68,750.00.

7118 So. Peorla St. Mūr. 2-fl. 6-5
kamb. II. W. Ht. 2 karų mūr. gar. 

68.900.00.

Peržiūrėjimui šaukite: Sims of Mo 
I Chm, 217 VVest 63rd Street. Tele
fonas WENtworth 1845.

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH 
SIDF.JE

Esame priversti parduoti visai mo
derniškų mūrinį bungalovv su 65.000 
nuostoliu. Miegojimo porčius su stik
lais lr sietais. Visi sietai variniai. 
Garadžius. Namas gerame stovyje. 
Parduodame už 64,500. 7018 Smith 
Ada Street. Galite matyti, susitarlus

6242 So. May St. Mūr. 4-fl. 4-4-I su Slms of McClun, 217 West 03r<l 
5-5 kamb. Peč. Apš. — 65,100.00. 1 Street. Telefonas WENtworth 1845.

1320 West 74th St. Mūr. Bung. ———— 1 1—•—————
5 kamb. Furnace. 2 karų mūr. ga- SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI 
ra<L„7—„ $5 950.00. Liga verčia savininkų parduoti labai

6530 So. Morgan St. Mur. Res. 7 pįgįaj gerai pastatytų 2 fletų mūri- 
rVa aT 1 nį namų 311 ’7-000 nuostoliu. 6-8

at Ttrn» e n r r kambariai, furnaeu ir pečiu apšildo-
kamb. Pečiu Apš. — 65250.00. mas- |*u0,.° ^rlpd>'s lr-1l?,i 7ne£inli}1

6427 Ashland Avė. Mūr. Krau- Papuošimai Kainavo $11,500. Pa ral- 
tuvS ir 3-fl. 4-6-4 kamb. Steam Ht. Tį0*1* už *4,.>00. Randasi 5753 So. 
1 karo med. gar. — $10,500.00. Aberdeen Street. Peržiūrėjimui šau-

6046 Sangamon St. Mūr. 2-fl. 6-6 kitę: Slms of MeChin, 217 West 63rd 
kamb. Furnaeu Ir Pečiu Apš. — Street. Telefonas WENtworth 1845.
$6559°5°20 Ada St. Mūr. 2-fl. 5-5 kam- RENDON KRAUTUVĖ
bariai. Furn. ir Peč. Apš. 2 karų Arti Lietuviškos bažnyčios. Tinkama 

siuvėjui. Biznis išdirbtas per 25 me-

BRIDGEPORT. — Šv. Ju
rgio parap. svet., sausio 12 d., 
įvyko ARD 2 skyr. narių su
sipažinimo tikslu vakarėlis, 
pradedant 1939 metų darbuo-
tę. Dr-jos nariai skaitlingai ! Ar^” a™ _ „.m.oo. bm. aaiaso per z r. m.,
dalvvavo nes keturi llci «?tn- Jliarųueiie l arke pas ola- 7310 Morgan St. Mūr. Bung. 6 tus. Jei norite, galite imti ir kam- 

’ 8 'ninl; iv lnikrnrl A ndrolinnn kamb. Furnace. — 66,350.00. barius. Atsišaukite: 4430 So. Fair-lai buvo apsėsti senimo ir • muI| 11 laikrod- Andieliuną.
I Dievo Apvaizdos parap. pas,jaunimo.

Vakarėlis praėjo labai link-
P. Varakulį, 1900 So. Union 
avė.

North Sidėj pas K. Šerpetį,.smoje ir malonioje nuotaikoje.
tar‘“Įvair“»ma“i”t Todffl'Jad I“ky‘ao " A- Baccvičič

pų kalbų is praeities 1938 me-1 Roselande pas L. Paliulie-w • bus visokių įvairenybių: juo-,, - , „ . , . , — —V. Nausėda, 1645 Wabans,a ir ;ty darbuotes zenpant , pla- nę> 10805 go. Fx}brooke Ave.
,e„ plačiai žinomas sios ko- p dalyvaus ir gv cl» dirv» darbo 1939 m- P“™- West Pullmane pas K. Eai-

Kazimiero Akademijos Sekė?'pi>' Sv- K“Z“L ™n“>1>'no’ 

jos. Iš dainų daug bus visai

ave

raližuotas, o J- Lenkartui pa-
dXi'Adrijpriski„is, 4144 

Wellington avė., ir J. Malone, 
2208 Homer avė., susirgo ir 
nugabenti į ligoninę.

neverk motuše” (Naujalio) ir 
P Skamba, skamba kanklės” 
(Gruodžio) ir k.

Tad neužmirškite dalyvauti. 
“Įvairumai 1939 m.” vakare. 
Tikietų įš anksto galima gau
ti pas choristus. Stab

ŪMBINATION
reoflrirvcfod of 

Hoovor
<oc/ory.

HOOVIS SPICIAL (Modai 541 
raeonitrueted). N«w •qulpmanf, 
Indudlng ball-bearlng beating- 
sw««plng brush. N«w flnlih. Guar- 
antaed for ono full year.

SĖT OF DUSTING 
TOOtS. 7 pieces 
induding 
blovzer.

**oo

lAiofc,

r/?

Hoovn 
MOTHIMIZIR 
for datfroylng

OMy genuin*
Special* corry Ihb r 
pato bvy wlH»oal M.

Hoover No. 105, garantuotas, už .........

Eureka Special, garantuotas .......................

General Electric, vertas $49.00, už ...........
Garantuoti, perdirbti dulkių valytojai po

£19.95

027.50’ 

. ^8-75

Jos. F. Budrik lncM
3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
Žymi Lietuviška radio valanda iš stoties WCFL 970 k.
5:30 iki 6:30 nedėlios vakare.

kamb. Furnace. — 66,350.00.
5921 Ada St. Med. 2-fl. Ir 6

kamb. Ctge. 5-5 ir 5 kamb. — 
64.950.00.

JOITN M. MeCIzUN 
Contraet Sales Broker 

217 VVest «Snl Street 
Tel. WENtworth 1845

PAIEŠKO PUSBROLIO

field Avenaie. Tel. Wentworth 8948.
PARDAVIMUI KRAUTUVE

Valgomųjų daiktų krautuvė (bučer
nė ir grosernė) parsiduoda pigiai. 
Pilnai įrengta. Priežastis pardavimo 
— liga. Atsišaukite: 1645 VVabansla 
Avenne, Chicago, Illinois.

PERKEIzE VIETĄ 
Perkėliau savo Real Estate ir No

taro Raštinę į naujų vietų. Turiu iŠ

Studentų Sveikinimas 
“Draugui”

Lietuvių Universiteto klū
bas (LUC) šiuo pareiškia sa
vo nuoširdžius sveikinimus jū- 
sų laikraščiui dabar sukanka
mo jubiliejaus proga ir linki 
dar ilgus metus tuo pat atsi
davimu tarnauti lietuvių iš
eivijos naudai ir mūsų tėvų 
žemės garbei.

Su pagarba,
Wenetta Grybas, sekretorė

misijų ir abelnai Katalikų 
Akcijos naudai. Vakarėly da
lyvavo ir skyr. dvas. vadas 
knn. Petrauskas. J. Š

RADIO '

DAINUOS ŠAUNUS KVAR
TETAS, DUETAI,

SOLISTAI

Šiandie, 7 valandą vakare 
iš stoties WGES tikrai girdė
sime įdomią Peoples rakandų 
bendrovės programą, šiandie 
girdėsim Ed. Giedraitį, dr. K.
Svenciską, S. Simonaitę, K.
Globį ir kitus, kurie padai
nuos daug gražių dainelių. Be 
dainų, bus gražios muzikos ir 
svarbių pranešimų. Taip kad lump 
išklausę šios programos bū- kreeninob 
site pilnai patenkinti.

Rap. XXX

Buvusio Rusijos caro Mika
lojaus pusseserė Maria atvy
kusi į Amer. Jungt. Valsty
bes su paskaitomis. Detekty
vų saugojama, neg komunistai 
grąsino ją nužudyti. (Acme 
photo),

pas
lą, 12148 Lowe Avenue. 

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

Melrose Parke pas J. Žvir
blį.

LOANS & INSURANCE
IN II I lis P.K \N( III S

Building Management 
JOHN P. EYVAI.I)
KIMI) (OMI’VNY, Ine.

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET 4148

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR I — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGG
NUT

66.01 
$6.01 
66 0 
66 7( 
66 Oi

Tel. ARDmore 6975

Aš, Apolonija Kauziliunaitė, po

U, kaimo, ■“'Sla'i;oa"a“'‘p1Sl
Vabalnikų parapijos, Lietuvoje. A- kiekvienas kuris atsilieos i ši na- merikoje gyveno M^sachusetts vai- ’irkplrks namT ^aui In-
styjoje. rrašau pranf.ti man po surance (apdraudų) dykai, vieniems 
num.: 6441 North Bell Avenue, Chi- —.__ _ ' . * t „„„
cago, DI. Už žinių būsiu labai dė
kinga.

PLATINKITE

metams. O tie, kurie apdraus savo 
namų, rakandus, automobilį ar kit
kų, arba atnaujins baigiančių ap- 

■ ii Graudų per mūsų raštinę, tie gaus
“DRAUGA” HITMOR (juokų) žurnalų vieniems 

metams dykai — arba kokių kitų 
dovanų. Mes padarom ir notarizuo- 
jame visokius legališkus raštus. Pa
tarnaujame Real Estate sutarčių rei
kaluose ir atliekame taipgi kitus 
patarnavimus teisingai ir su dideliu 
atsargumu iš visų atžvilgių.

CHAS. URNICH 
(Kazimieras Umlkls)

2500 VVest 63rd Street
Antros Lubos. Tel. PROspeet 6025.
(Durys nuo Campbell Avė. pusės)
Valandos: nuo 9 iki 12 ryto- Ir nuo 

6 iki 9 vakare. Sekmadieniais, 
nuo 12 popiet iki 5 vai. vak.

i

Šį vakarą, 7:45 vai., iš sto
ties WGES, 1360 kil., vėl bus 
graži “Pasiuntinio” radio 
programa, susidedanti iš dai
nų ir muzikos. Šiandien dai
nuos solistė, dain. Harriet Lu
kas. Be dainų bus muzikos ii 
svarbių pranešimų apie lietu
viškus parengimus, paieškoji
mai ir žinių iš statistikos. Pa
tartina kiekvienam pasiklau
syti šios prograimos. SSS

Br. Moto Pasku
tines Filmos 

Amerikoj
Sausio 17 d., 7:30 vai. vak., 

Šv. Petro Par. Salėj, 51st St. 
ir 7th Avi. (Kenosha, Wia.),|

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporated

Tel Prospect 0745 074h
Wholeaal« Only

5931-33 So. Ashland Avė.

-«►-
Pu mui galima gauti tikrai Lla- 
ruvllkų Importų Valstybinu Deg

tinu

Mes lr Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp F Ir M Dzlmldae 

Savininkai

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniikiaiuia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporto

750 W. 3lst Street 
A. A. NORKUS, savininkae 

Tel. Victory 9670

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

Vilnoniai Apatiniai Mar 
škiniai Vyrams ir Moterims

BRIDGEPORT 
KNIHING MILLS

504 VVest 33rd Street
Irti Normai Avė., Chicago, nt

Telefonas VICtory 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien ir Vakarais lr 
8ekmadlenlals

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

SMITH 8C SON
2267 Clyboum Avė.

Chicago, Illinois

TRIJĮJ METU BIZNIO ATIDARYMU MINĖDAMAS
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
r

Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

Vic Jnknia, aav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764


