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Lietuva turės dėtis su Romos Berlyno ašim
Naciai ir fašistai imasi regimtuoti 
mažesnes valstybes prieš komunizmą

Lietuva bus priversta 
išsižadėti savo neutralumo

BERLYNAS, saus. 19. — reikalu ministro atvykimas.
Italija su Vokietija subruzdo 
stiprinti savo vadinamą Ro-

Su jais visą reikalą apta
ręs Vokietijos užs. reikalų mi

luos Berlyno ašį — kolektyvą aistras Ribbentropas vyks i 
sutartį prieš komunizmą, Šian .Varšuvą ir tarsis su lenkais, 
dien šiai ašiai priklauso Ita- Nacių valdiniuose slnoks- 
lija, Vokietija, Jajionija ir niuose pareiškiama, kad Ce- 
Mandžiukas. Vengrija pasiry- koslovakiją ir Lietuvą nebus 
žo prisijungti. Italija dabar sunku patraukti prie minėtos 
stengiasi įtraukti Jugoslaviją, ašies. Kiek sunkiau bus su 

Vokietija gi pakilo į ašį Lenkija. Bet ir čia naciai ti- 
patraukti Čekoslovakiją, Len- kiši laimėti.
kiją ir Lietuvą. Tuo reikalu į Į Prisijungdama prie Romos 
Berlyną atvyksta Čekoslova- Berlyno ašies Lietuva turės 
kijos užs. reikalą ministras, paneigti savo neutralumą. Ki- 
Laukiamas ir Lietuvos užs. tokios išeities nė nėra.

Iš moderninės statybos Kaune: Kauno miesto ligonią kasos rūmai. (VDV pboto)

Gen. Franco armijoms tolis Barcelonos 
link viso karo Mu trumpėja

Raudoniesiems nepadeda 
atkaklus ginimasis

HENDAYE, saus. 19. — LERIDA, Ispanija, saus. 19. 
Barcelonos raudonųjų režimas j— Gen. Franco šiaurvakari- 
užgina paskleistą žinią, kad nės armijos dalys Kataloni- 
būk iš Madrido fronto -60,000 jos fronte netoli Pons miesto 
raudonųjų milicininkų siunčia paėmė hydro elektros stoti, 
ma j Kataloniją padėti ginti čia oficialiai paskelbta. 
Barceloną. Iš Burgos gi praneša, kad

karo fronto centre frankistai 
paėmė Lloren ir Callante mie 
stelius. Be to, pietinėj fronto 
daly paimtos Llosa aukštu
mos.

Anot frankistą karo vado-
Tarp Tarragono ir Barče- vybės, Barcelonos link tolis vi 

lonos pajūriu verždamies fran somis kryptimis kas valanda

LERIDA, Ispanija, saus. 19.
— Frankistą karo vadovybė 
praneša, kad gen. Franco ar
mijos visu Katalonijos fron
tu daro pažangą.

u naciai
sąmoningai laužo šio krašto statutą

Susirinkus seimeliui jie 
kraštą jungs Vokietijon

KAUNAS, saus. 19. — Lie- - 
tuvos vyriausybė patyrė, kad 
Klaipėdos krašto vokietinin
kai naciai organizuojasi, ma
tyt, karinei akcijai.

ISPANIJOS BOLŠEVIKU 
AMBASADORIUI NE 
VIETA AMERIKOJE

ESTIJOS UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTRAS 
KLAIIPĖDOS KLAUSIMU

AMERIKOS VALSTYBIŲ 
KARINĖS PAJĖGOS 
VISAI NETIKUSIOS

kištai paėmė La Morena mie
stelį. Artinasi link Vendrell, 
kur raudonieji turi 
pozicijas.

trumpinamas ir lyg stipriu 
grandiniu trikampis apie 75 

naujas mylią plotas vis smarkiau ver 
žiamas. ■ •

HITLERIO ATSTOVAS 
BUS PAKVIESTAS J 

LONDONĄ

VOKIETIJOS VALDŽIOS 
VIRŠŪNĖSE ATMAINAS 
NACIAI UŽGINA

ĮDOMU: HITLERIS NORI 
SUSIARTINIMO SU 
SOVIETŲ RUSIJA . - ’

saus. 19. —f LONDONAS, saus. 19. —

AVASHINGiTON, saus. 19.
Kariniai specialistai ištyrė vi
są Amerikos valstybią karines

rius prelatas M. J. Ready kai'kad Pabaltijo valstybės yra pajėgas ir rado, kad jos nie-(Nacių spaudos viršininkas Di- Nacių Vokietija planuoją eko* 

bėjo Akrono dekanato Katali- susirikusios neutralybės sutar kam tikusios. Nė viena, net etrichas užgina kalbas ir ži- nominį ir karinį susiartinimą

AKRON, Obio. — Naciona- 
lės Kataliką Gerovės konfe
rencijos generalinis sekreto-

TALINAS, saus. 19. — Es
tijos užsienių reikalą minis
tras dr. K. Selteris pareiškia, BERLYNAS.

j g _  kįn Moterį} tarybos susirinki- timi, kad nuošaliai stovėti nuo Meksika ir Kanada, neužlaiko
Cham- me> Kalbėjo apie Ispanijos tarptautiniu nesutikimą.

mą tūkstančiai vyri} suorga- berlainas ministrų kabineto raudonuosius ir ją vykdomą ( Anot Klaipėda nėra įim- 
nizuota į smogiką kuopas. Kai'posėdyje pranešė, kad jis Lon propagandą Amerikoje. Pre-'ta j neutralumo sutartį ir šis 
kuriose krašto dalyse vykdo- donan pakviesiąs Hitlerio ats- latas pareiškė, kad didžiau- klausimas Pabaltijo valstybią 
ma karinė mankšta. Tuo būdu tovą tikslu patirti, kaip daug sias sankalbininkas prieš a- konferencijoj nebuvo- nė svar- 
vokietininkai aiškiai laužo Hitleris remia Italiją šios už- merikonišką demokratiją yra stomas. > 'j
krašto statutą, o iš Lietuvos sivarinėjimuose prieš Prancū- Ispanijos raudonąją režimo ( Jis pagejdauja, kad Klaipė- karininką ir kareivių. J. Am.

LONDONAS, saus. 
Po įvykusią seimelio rinki- Ministras pirmininkas tinkamo skaičiaus kariuome

nės. Neturi gerą laivyną ir 
naujovinią ginklą.

Amerikos žemyno 18 respu
bliką išlaiko vos 273,000 ka
riuomenės, o Kanada 6,960

lai-,ziją.

mas, kad Vokietijos vyriausy
bės viršūnėse įvyks 
atmainos.

svarbios

reikalaujama griežtai jo
kytis. j Sako, tas Anglijai yra svar- Fernando de los Rios.

Numatoma, kad susirinkus bu, nes ji griežtai laikosi
seimeliui vokietininkai pas- Prancūzijos pusėje.

ambasadorius AA a shingtone dog liausimas būtą visapu- Valstybės vienos išlaiko nuo
siai teisingai išspręstas. latinės kariuomenės 178,000

kelbs deklaraciją, kad Klaipė 
dos kraštas nuo Lietuvos ats
keliamas ir Vokietijon pri
jungiamas.

AUSTRALIJA IR GI PASL 
RYŽO GINKLUOTIS

Šį kartą yra tinkamas lai
kas, sakė prelatas, reikalauti 
Amerikos vyriausybės, kad ji 
nutrauktu diplomatinius san
tykius su Ispanijos vadinu

PRIVISO LABAI DAUG 
MIŠKO ŽVĖRIŲ

vyru.

BERLYNAS, saus. 19. — 
Čia plačiai kalbama, kad Vo
kietijos vyriausybės viršūnėse 
įvyks svarbios atmainos. Sa- 

j kamo, fieldmaršalas Goerin- 
gas būsiąs paskirtas vicekan
cleriu (Hitleris yra kancle
ris), arba ministru pirminin
ku, o gal dar ir karo minis-

su sov. Rusija, anot žinių iš 
Skandinavijos.

Čia nenorima tikėti, kad kas 
nors panašaus galėtą įvyktu 
Laukiama iš Berlyno nugihči- 
jimo.

Gana to, pranešama, kad 
per Naują Metą diplomatą 
priėmimą Hitleris pasiūlęs tą 
planą sovietą ambasadoriui 
A. Merekalovui. Šis apie tai 
pranešė Stalinui, kurs palau
kia! į tai atsinešė.

Hitleris užtikrino sovietą 
ambasadorių, kad Vokietija 
neturinti pasiryžimo artimoj

Gausingiausias kariuome
nes turi Brazilija — 79,073, Į tru, kurio Vokietija neturi 
Meksika — 47,076 ir Argenti- [pereitais metais atsistatydi
na — 42,884. Kitos — po ke- nūs fieldmaršalui Blonibergui. 

miško žvėrelių ir paukščių. įlloliką tūkstančių. Hondūras
— 339

šiandien yra Hitlerio dešnėji
, T . . .ui j Sakoma, ateinančią savaitęranka. Jei jam tektų dar dau . . ’ . .

XT . . . . T . XT , • .v, -iv. . . v. . naciu ir sovietą atstovai turė-Nenuostabu, jei J. A. Vals- giau įskilti } viršūnes, oro mi- . .* o.
tybės visą Ameriką imasi jnistru būtą paskirtas dabartiea[imu®

nis oro ministerijos valstybi 
nis sekretorius Erhardas Mil

RTETAVAS. — Rietavo u- 
rėdijose priviso labai daug

SYDNEY, saus. 19. — Pa- ™nojn “lojalistą” režimu, jo 
Sugilsi galimo japoną įsiver- ambasadom} pasiąstą namo ir|Ypač matoma daug \uįkų fr į— 1,487, o Kosta Rika 

ietininkai skleidė šūkį: “Alės vimo planą. Bus išleista apie pripažintą frankistą vyriau- gtiraij Buvo pasirodę ir šer- karininką ir kareivią. 
orime atgal grįžti Vokieti- paskelbė treją metų įsiginkla- sybę. ni? Spgjania, kad jie bus at. Nenuostabu • : T

Per seimelio rinkimus 
kietininkai

jon'.
Seimelis, matyt, 

sausio 30 d.

zimo
susirinks 250 milijoną dolerių.

Australijos vyriausybė Prelatas nurodė to priežas- kjyję kjpj mišką.
i tis. Jis sakė, kad iš 50 Ispani- j-,i •Miškuose priviso dėl to, ka(l i l^ f; • nripS.n'JOS provincijų tik 10 yra rau- {,a jie yfa Penaikinamj| OTU-” pr'™’

Fieklmarėalas Goeringas iki atei‘»e k’ nors veikti Ukrai- 
nos klausimu.

kbolme, arba Copenhagene.

LENKIJA PRAŠO PAGAL
BOS ŽYDAMS

JAPONAI BOMBARDAVO »"*<>>• treji mc- if re7,ervatuose. K viso tavu-
SIAN MIESTĄ ,«ąt. kaip Amerikos ambnsado- si(, miskų ploto Wo, urMijo9

Šanchajus, saus. 19.
rins negali gyventi raudonųjų buv0 me,]aokle; a.
valdomoje Ispanijos dalyje. 1M0 kai t„0

LONDONAS, saus. 19. — Japonų lakūnai bombardavo n„ , tie “loialistni” neori. P . .. .
enkijos vyriausybė kreipės į Šensi provincijos sostinę Šia- pažjsta savo valdomiems reli- yredl<)08 Plotai tnn aPieLenkijos

tarptautinį bėglią šelpimo ko- ną, pro kur sov. Rusija ki- gings laisvgs ir kitlJ teisių Gi 
mitetų. Pražo pagalima 16,000 nams siunčia ginklus ir karo fmnkistu8 viskas yra ki-'iiionai-. wdill 
lenkiškų žydų, atremtų iš Vo- medžiagų. taip. Tenai visi naud„iasi Ti ’

šokia laisve, suvaržymai neži

20,000 ba.

ch, o šio pastarojo vietų už- SLIDININKŲ KURSAI 

imtą gen. Ernst Udet. Į ALYTUS. — Per Kalėdas

Taip pat kalbama, kad pro- Alytuje ir apylinkėse gerai 
pagandos ministras Goebbel- pasnigo. Jau antrą Kalėdų 

1928 metais Cygan nužudė sas būsiąs pakeistas kitu. Bet dieną keletas entuziastingą 
Cragino stoties policininką ir Ooebbelsui nauja vieta dar [sportininką slidinėjo miesto 
paspruko į Michigan valsty- nenumatyta.

ŽUDIKAS NUTEISTAS 
MIRTIMI

Steve Cygan, 35 m. amž. 
teismo nuteistas mirtimi.

kietijos.
HITLERIS SUŠAUKS SA

ŠVENTĖS PRAĖJO 
KULTŪRINGAI

VO PARLAMENTĄ ,kiekvienam žmogui užtikri-
BERLYNAS, saus. 19. — ’na saugumą.

UKMERGE. — Kalėdą šven Iš nacių šaltinių patirta, kad, | Prelatas Ready smogė ir A 
tės Ukmergės mieste šiais me matyt, sausio 36 dienon Hit- merikos Raudonajam Kryžiui, 
tais praėjo ypatingai ramiai leris sušauks savo parlamen- kurio atstovai Ispanijoje dar- 
ir kultūringai. Nebuvo užfik- tą ir pasakys ilgą kalbą. buojasi tarp nukentėjusiųjų

ypač reikalingi maisto, 
nomi ir gen. Franco vyriausy Vadinasi, Amerikos maistu

frankistu , m,, ‘ bę. Tenai uz plėšikavimą pa
valdomų sričių ir šie bėgliai ... , .... „ ...... kliuvo kalėjiman. Pereitais

suota jokią nelaimingi) atsiti
kimu ir šiaip įprastą nesusi
pratimu. Miesto policijos a-
roštinė šį kartą buvo tuščia. 

Panašiai ramiai praėjo šven
tės ir apskrityje.

PARYŽIUS, saus. 19. — 
Prancūzijos aviacijos specia-

civilinių paskirstyti Amerikos 
aukotą maistą. Šių Raudono
jo Kryžiaus darbuotoją misi-

listai svarsto, ar nebūtų gali- ja yra girtina. Bet smerktini 
ma dideliais lėktuvais kilnuo- jų pasakojimai, kad raudonų- 
ti kareivių. jų valdomose srityse esą “mį.

šelpiami tik raudonųjų valdo
mi gyventojai, kadangi fran
kistą valdomiems plotams šel
pimas nereikalingas.

Tuo būdu Amerika palaiko 
raudonųjų režimą. Gyvento
jai pavalgydinami ir jie netu
ri pareigos reikalauti raudo
nąją komisarą nutraukti ka
rą, atsisakius ilgiau svajoti 
apie sovietų įvedimą Ispani
joje.

metais iš ten jis paleistas ir 
tuojau grąžintas į Cbicagą at 
sakyti už žmogžudystę.

ANGLIJOJ SUIMTA 15 
AIRIŲ

LONDONAS, saus. 19. — 
Ryšium su bombą sprogdini-

PREZIDENTAS REIKA
LAUJA PRAPLĖSTI MO

KESTIS

pakrašty — miškuose. Tuo 

tarpu miške ir tėra galima ge 
rai slidinėti, nes laukuose per 
maža sniego.

Šiomis dienomis šaulių “Dai 

navos” sporto klubo žiemos

mais Anglijoj ir šiaurinėj Ai- imamas algas ir turintiems

AVASHINGTON, saus. 19.—

Prezidentas Rooseveltas speci ... ...
.. ... -ii kerno įmciatvva organizuojamiabu raštu kongresui reikalau-iv ,. ,

ja panaikinti mokesčių išim
ties privileigiją valdininkams 

ir valdiniams tarnautojams už

sporto sekcijos vadovo J. Juš-

šauliams slidininką kursai.

Hjoj policija suėmė 15 įtaria
mų airių ir rado didelę kieky
bę sprogstamosios medžiagos 
ir amunicijos.

valdinius bonus. Visi turi mo
kėti mokestis už pajamas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
CHICAGO SRITIS. - Ne

pastovus oras ir kiek šilčiau.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 
4.49.

I f r
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Bendradarblame ir aoreeponaentama raitu negrattna. 
Jei neprašoma tai padaryti tr neprialunClama tam tlka- 
lul palto lenkių. Redakcija paallalko aau tela« tai 
gyti Ir trumpinti vIbub priMlųmcid raktua ir ypač ko- 
reapondencliaa aulyg savo nuoilUroa. Korespondentų 
praAo ralytl trumpai Ir aiškiai tjel galima ralomaja 
ouuUngle) paliekant didelius tarpua paiaisymama, ven
giant polemikos ir aamenllkumų. Pasenusios korea- 
pondenoljoa lalkraltln nededamo*

Skelbimų kalnoa prtalunOlamoa pareikalavus.

Bntered as Seoond-Claas Matter Maroh SI, 1111 at
Chleago, Illinois Under he Aot of Maroh S, 1171.

si įmesti vokiški blokai su “politikieriai, kada pagaliau

Gražus Žurnalėlis

K. Ląstas |
nupieštu dr. Neumano lape- ateis Hitleris, nieko nebesako, 
liu. Daug buvo tokių blokų »rba atideda vėlesniam laikui 
įmesta, kur ant dr. Neumano Tikrumoje Hitlerio atėjimo ir 

(Mūsų specialaus korespondė- Tokiu kaip tiktai panorėjo bū- kortelės j<> adresu buvo prira*- krašto prijungimo prie V o

Klaipėda Po Rinkimų

nto iš Klaipėdos). 
Klaipėdos kraštas prisijun

gęs prie Didžiosios Lietuvos, 
per tų suvirs 15 metų pergy
veno įvairių vidaus politinių 
sukrėtimų. Tačiau visa tai ne
išeidavo iš valstybingumo ri
bų. Nors, savo laiku, Klaipė
doje veikusios Neumano ir 
Sasso partijos, kurios ryžosi 
gyventojus sukurstyti prijun
gti Klaipėdos kraštų prie Vo-

ti dr. Neumanas, kuriam, kaip sy^a į\aiiių linzių, kuiie vie- kietijos patys nuosaikieji vo- 
sako žmonės, gyvulių gydy-,šai Per sPaudU padorumo dė- kiečiai nenori. Patys vokie- 
mas nesiseka.

Jau pačiomis pirmomis die
nomis po įsisteigimo kultur- 
verbantas pasisekimo neturė-

liai negalima rašyti. Kas ste- čiai gerai žino, kad Vokieti- 
bėtina, kad visus tuos užrašus joj ekonominis gyvenimas at- 
padarė vokiečiai, kas paaiš- skirų piliečių yra labai blo- 
kėjo iš rašysenos. gas. Per šventes Klaipėdos pa-

Taip susmukus Neumanui štai ir geležinkeliai buvo ap-
jo. Tuomet Neumano sėbrai dabar pradeda smukti ir jo versti siuntiniais į Vokieti-
ėmėsi kitų priemonių, būtent,. partįja. Jau praėjo šventės a- ją. Iš čia siuntė giminėms ir
?5.?^n.0’ greita* ateisiąs tėjo Nauji Metai, o Neumano pažįstamiems žąsis, sviestą ir

kariuomenės, taip vadinamo kitus ten sunkiai gaunamus
“ordunungsdienst“ gatvėse produktus.

Priėmė Pakvietimę

Pasirodė jau ir trečias iš eilės “Iv. Kazi
miero Akademijos Aidų“ numeris, taip pat 
gyvas, įvairus, kaip ir pirmieji du nume
riai. Džiugu, kad “Iv. K. A. Aidus“ už
pildo daugumoje pačios akademikės. Ir, rei
kia pasakyti, užpildo labai gražiai. Jos pa
čios ir suredaguoja. Redaktorėmis pasirašo:
A. Vaikutytė, E. iliterytė Ir E. Gedvilaitė.

Kitas gražus reiškinys, kad “Iv. K. A.
Aidai“ leidžiami išimtinai lietuvių kalboje.
Tai duoda progos akademijos mokinėms la
vintis lietuviškai reikšti savo mintis ir tuo 
pačiu laikraščio vertė padaroma didesne, nes
juo gali naudotis ne tik akademikės, bet jų j kietijos buvo išėję iš viduji- 
tėvai ir aplamai visi tos įstaigos rėmėjai, 1 nės kovos ribų, bet jiems tas 
kurie, vartydami “Iv. K. A. Aidus“, džiau-'darbas nepasisekė. Dėl to ne- 
giasi, kad jų parama ištikrųjų nuėjo tam,' pavykusio žygio Neumanas ir 
kam buvo skirta — lietuviškumo palaiky- Sassas su savo sėbrais pateko 
mui- ; kalėjimam Sassas pamatęs,

“Iv. K. A. Aidai“, tai Iv. Kazimiero Se- kad gyventojai neįmanoma su- 
serų darbų atvaizdas, kuris aiškiai rodo, kiek kurstyti, atlikęs kalėjime bau- 
daug pastangų jos deda, kad mūsų dukteris dą ižvyk<) visam laikui • V(0. 
išauklėti ir geromis katalikėmis ir sąmonin- kietij ir jokio vcikimo kra5. 
gomis lietuvaitėmis.

Hitleris ir kas nebus įstoję 
organizacijon tiems bus riestai 
Tokiais ir panašiais būdais 
Neumanas sužvejojo daug na
rių, bet kiek jis turėjo tikrų 
jam ištikimų žmonių, manau, 
nė pats Neumanas nežinojo.

marširuojant nebematyti. Dar Šiaip per šventes, atrodo,
vienas kitas uniformuotas įau- .... - - . • • .d . politine padėtis yra žymiai at-
nuolis gatve praeina, bet li
tas bailiai žvalgosi. Prieš rin 
kimus vokiečiai sveikindamie

Prieš keletu dienų kairiųjų valdomos Is
panijos dalies atstovas Vašingtone pakvietė 
vadinamąjį “Keep the Spamsh Embargo“ 
komitetą vykti į Ispaniją ir ištirti ten esa
mą padėtį. Mat, tas komitetas padarė spau
doj pareiškimą apie skaudžius katalikų per
sekiojimus radikalų valdomoj Ispanijoj. Jų 
atstovas, pripažinęs, kad pradžioj vis dėlto 
katalikams buvo padaryta skriaudos, tvirti
na, kad dabar religija jau turi laisvę. Kvie
čia atvykti ir įsitiKinti. Tokį kvietimą yra 
gavęs ir šių žodžių rašytojas, kuris, taip pat 
yra to komiteto narys.

Pranešama, kad vasario 14 d. “Keep the 
Spanish Emargo“ komiteto pirmininkas Lo
tus Kenedy, atsakydamas į lojalistų atstovo 
laišką, pareiškė, kad jis priima jo kvietimą 
vykti į Ispaniją ir užtikrina, kad ir kai ku
rie kiti nariai sutinka ten vykti. Komitetui 
turėtų būti užtilcrintos tinkamos sąlygos be
šališkai dirbti religijos būvį lojalistų Ispa
nijoj.

Tenka abejoti, ar lojalistų vyriausybė ga
rantuos komitetui tokias sąlygas, kad jis 
nuvykęs į Ispaniją galėtų netrukdomai ten 
ištirti dalykų stovį. Komiteto nariai būtų 
taip apstatyti, kad galėtų matyti tik tai, ką 
vyriausybė norėtų kad komitetas matytų.

Tiesa pasakius, ir be jokio specialaus ko

skriaudos radikalai padarė Katalikų Baž- “18 seimas, Chicagoje, nutarė jubiliejų at-, ir laužiusi statutą. Tą, tiesai į 7 g 4 p

nyčiai Ispanijoje ir ko jie siekia norėdami j žymėti išleidžiant istorinę Moterų Sąjungos į vokiečių veikėjai lietuviams

Motery Sąjungos Jubiliejus
Pirmame šių metų “Moterų Dirvos“ nu

meryje rašoma, kad 1939 metai A. L. R. K. 
Moterų Sąjungai bus reikšmingi, nes ji mi
nės 25 metų gyvavimo sukaktį, kuri šiaip 
būsianti pažymėta:

“Su sausio 1 diena prasidėjo mūsų orga
nizacijos Jubiliejinis Vajus. Kaip sąjungie
tės šiame vajuje pasidarbuos, ateitis paro
dys.

Šiandieninį organizacijos gyvenimą ne

te nebeparodė.

Į rinkimus Neumanas išėjo i gi aukštai rankas kglg ir gai, 
pirmuoju kandidatu. Visi ti-1 giai šaukė «Heir Dabar vi. 
kėjosi, kad Neumanas gaus gas įag entuzjazlnas praėjo. 
ab.>oliutę daugumą balsų ir jftU rankų aukštai niekas ne
bus paskelbtas Klaipėdos kra- kelia> 0 «Heir jei kag ir pa. 
što “Fiureriu”. Neumano ša- . .... ..
lininkai, kurių dauguma yra

Visai ką kitą sugalvojo Dr.1 jaunimas iki 18 metų, pradė- 
Neuinanas. Jis pasinaudoda- <K> varyti mieste ir krašte di' 
mas Vokietijos paskutiniais džiausią propagandą už savo 
laimėjimais, pradėjo 1938 m. vadą Neumaną. Nebuvo namo, 
rudenį organizuoti vokiečius į tvoros ar kokio pastato, kur 
“Memeldeutschkulturverban- nebūtų vienas ar daugiau Neu 

dą“. Tai yra Neumano sugal- ’mano. paveikslų. Pagaliau tie 
vota organizacija, kurios tik- jaunuoliai ėmėsi teroro, kad 
slas suburti Klaipėdos krašto tiktai prigazdinus gyventojus 
vokiečius. Tai tiktai ant po- ir privertus rinkti vokiškąjį

slūgusu Kiek susirūpinimo ke
lia nuolatinis žydų bėgimas iš 
Klaipėdos. Didesnės įmonės 
viena po kitos likviduojasi ir 
keliasi į Didžiąją Lietuvą^ 
Toks ekonominis persitvarky
mas neigiamai veikia krašto 
ūkiškam gyvenimui. Bet iš ki-

sako, tai ii toliau nesuprasi pusfe, nemaža žvt,„ 
k» t'kru'noje )» pasakė. , atga, įr čia kuriasif 

Jau ir Vokietija, kuri prieš
rinkinius duodavo smulkių in
formacijų Neumanui, šiandie 
nuo bent kokių konkretesnių 
nurodymų susilaiko. Dabar 
vokiečiams beliko viena išei
tis ieškoti naujų kelių krašto

Iš viso Klaipėdos klausi
mas pradžioje sukėlęs tarptau 
tinį dėmesį,, šiandie vėl grįž
ta į normales vėžes. Dabar va
rgu ar krašto politiniai klau
siniai begaus tarptautinę plo-

vokiškai politiniai linkmei. Pa tm«- Greičiausiai, susirinkus 
aiškės vokiečių politinė pro- naujam seimeliui ir išrinkus 
gramu tiktai susirinkus kraš- naują direktoriją, prasidės vi-

pierio toks tikslas užrašytas, sąrašą. Kam joks teroras ne- seimeliui,_o tas bus tiktai dujinė kova vokiečių su lie
tuviais. Atrodo, kad nusipoli
tikavęs Neumanas nebeįstengs

galima jau lyginti prie pavasario, kuris yra i faktiškai tai yra grynai poli- »e e«J°’ 1^nih are T* Į sausio pabaigoje,
pradžia gyvenimo. Jau pergyvenome vieną1 tinė organizacija tvarkoma mus Sau 1 eis? a su<) J Prieš rinkimus plačiai bu-
šimtmečio dalį. Pradžia buvo sunki, nes są-, Vokietijos N. S. L. A. P. pa- isame krašte ir pačioje kaibama, kad prieš pat sukelti naujų provokacijų ir 
junga buvo organizavimosi vėžėse. Dabar gi vyzdžiu. Vokietijoje buvo skelbiama,1 jęaigdas ateisiąs Hitleris. Bet, nerimo, nors vokiečiai steng-
gyvename, galima sakyti, pačią vasarą, kuo- Yr& neteisybė, kaip kad Neumanz> sąrašas gausiąs pra-J0 Kalgdos atėįo Nauji sis Neumano reputaciją tai-

sako,’ kad 100 nuoš; balsų’ 0 lietuviams Metai, o Hitlerio kaip nėra syti. Kaip tai vyks, neužilgomet sąjungos ūkis yra sutvarkytas ir darbi-. v. .,.7 v 7i iTi daugelis mano irninkių istisa eile. Tat, reikia tik dirbti, kad _ . ,
- - ; , Klaipėdos kraštevaisiai būtų gražūs. Energijos mumyse yra' 

daug, tik, deja, daugelis mūsų nežinome kur 
ir kaip ją naudoti.

prieš lietu- 
n&o valdžią prasi

dėjo vokiečių judėjimas todėl

Klaipėdos 
vius ir ce

esą vilties gauti 1 atstovą, 
kurį išrinks didlietuviai, anot 
jų “atėjūnai”. Net patys lie-

taip nėra. Paklausti vokiečių pamatysime.

... i -i 4 u*- i t tuviai girdėdami aplink tokį“Kitas šių reikšmingų metų atzvniėjimas huk centro valdžia Klaipėdos •• • ± i-- .. . , . . ... . ... moralini terorą pradėjo abe-tai sąjungos istorine knvga. atžvilgiu netinkamai veikusi . . . _. . „. . . . . m .. . įoti: “o gal lietuvių Klaipe-
Daniai Km Verta Gyre«ti

užvaldyti tą visą kraštą. Daug kas ten iš , knygą. Jos reikale daug buvo rašyta. Daug primeta, bet tai yra tiktai pa- 
pašaliečių lankeli, patys ispanai, įtšrrūkę kuopų reikalą suprato, prisiuntė aukų, pa- teisinimas jų priešvalstybinio 

rašė istorinę apžvalgą, nusifotografavo ir rei-1 veikimo Cia galėjo centro vy- 
kalaujamą medžiagą prisiuntė paskirtu lai-lri auk^ nti į Rlai.
ku knygos komisijai

iš raudonųjų teroro, ir gyvu žodžiu pasako
jo ir spaudoje rašė apie visus baisumus, ko
kie dedasi lojalistų Ispanijoj. Nuvažiavęs iš 
Amerikos komitetas ir gavęs progą oežališ- 
kai religijos būvį ištirti, galėtų tik patvirs 
tinti Visas tos žinias, kurios jau yra gautos.

Pilietine Pareiga
Vasario mėnesy bus vadinamieji “Prinut- 

ry“ rinkimai. Bus renkami Chicagos miesto 
tarybos nariai ir nominuojami kandidatai 
į majorus ir kitas miesto valdžios vietas. 
Kadangi ir šie rinkimai yra svarbūs, dėl to 
visi pdiečiai turi baisuoti. Neturi atsilikti 
ir lietuviai.

Rinkimų komisijonieriai praneša, kad da
bar piliečių registracijos atskiruose precink- 
taose nebus. Jei kas pamainė savo adresą, 
t. y- jei persikėlė gyventi į kitą precinktą, 1 
turi nuvykti į miestą (City Hali) ir užsi
registruoti. Tai gali atlikti nuo 9 vai. ryto 
ligi 9 vai. vakaro kasdien. Atkreipkite į tai 
dėmesį.

Blogas yra pilietis, kuris savo -pilietinių 
pareigų nepildo. Balsavimas — svarbi pa
reiga. Dėl to pasirūpinkime, kad visi gale 
tume balsuoti. Juk nuo to pareina valdžios 
kokybė. amaj*.

Mes, lietuviai, dažnai skundžiamės, kad 
negauname tinkamo pripažinimo politikoj. 
Kas kaltas? — Dažniausia mes patys. Daug 
mūsų tautiečių ir galėdami nebalsuoja. Tai 
nedovanotinas apsileidimas, kuris kenkia mū
sų tautiečiams politikams aukščiau iškilti.

Tad, visi užsiregistruokime ir visi balsuo
kime. Užsiregistruoti galima iki sausio 30 d. 
Pakartojame: registruotis reikia tik tiems, 
kurie nuo praėjusių rinkimų persikėlė kitur 
gyventi arba kurie visai dar nėra balsavę. 
Užsiregistruoti reikia vykti į City Hali, ka
mbarys 308.

pėdos kraštą, vistiek vokiškas 
judėjimas būtų kilęs ir štai 
dėlko.Vilniečiai Laukia Nuoširdumo

Vienas Vilniaus krašto lietuvis, besilankąs 
Kaune, buvo užklaustas, ar nejaučiate pasi
keitimo lietuvių lenkų santykiuose po už
mezgimo diplomatinių ryšių tarp Lietuvos 
ir Lenkijos? Į tą klausimą jis atsakė:

“Gal jaučiate jūs, gal tai jaučia diploma
tai, politikai, tačiau mes skirtumo bent ligi 
šiol nepajutome jokio: mūsų padėtis nepa
sikeitė nė truputį. Tiesa, reikia pripažinti, 
kad spauda dabar mums jau palankesnė, ta
čiau tai greičiau paprastas diplomatinis mos
tas, bet ne draugiškas rankos pratiesimas.' 7....**. ”"7i 77"r. f , 4 Apmokami Vokietijos agentaiKą padarysi... Gal vip dėlto laikui bėgant . .. , .v,• r. ___ _ u- • Tii- ir pilamos vokiškos markespadėtis keisis. Gyvename viltimis... Juk taip a y Tr.
norisi būti arti jūsų, kartu su jumis...

“Aš ir manau, jog visi Vilniaus ir Vii 
niaus krašto lietuviai pageidautume, kad san- lašas akmenį prakala, tuo la-

Kaip jau žinome, Vokietija 
praėjusiais metais daug tarp 
tautinėje plotmėje laimėjo. 
Pats Hitleris visur akcentavo, 
kad jis sujungsiąs visus tuos 
kraštus, kurie Versalės taika 
buvo nuo Vokietijos atjungti. 
Nuolat vokiečių radio ir spau
da kurstė Klaipėdos vokiečius 
pabusti ir eiti paskui fiurerį

doje ir nėra?!”
Bet, praėjo rinkimai ir pa

sirodė, kad Neumano paveik
slai, teroras, pažadai ir kita, 
nieko negelbėjo. Lietuviai iš
ėjo su 4 pilnais atstovais. Tai 
yra didelis laimėjimas, nes 
jei nebūtų išpilietinti 6000 lie
tuvių turinčių teisę balsuoti, 
tai be abejonės lietuviai būtų 
gavę ne 4 bet 6-7 atstovus.

Lietuviams 1 atstovą nusto
jus, jį laimėjo vokiečiai, nes 
turėjo 24 atstovus, o dabar 
turi 25 atstovus. Čia turime 
pasibrėžti, kad laimėjo šį ka
rtą vokiečiai o ne dr. Neuma
nas. Jei turėti galvoje, prieš

Skyrius XVI 

SAUGUS PAVEDIMAS

(Tęsinys)

telystė gali duoti arba dary
ti. Bet mes nemanome ką tai 
reiškia paimti sielą į mūsų 
įtaka, palikti prieteliu, pavyz-

--------------------- din, jaunam gyvenimui, kurs
Kelios mintys yra rimtės- atsikreipia į mus su pasitikė- 

nės, kaip mintis apie atsako- jimu ir išsiilgimu. Tai šven- 
mybę, po kuria mes papuo- tas pavedimas. Mes esame at- 
lame, kuomet mes paimame sakomi už visa, ką mes da- 
kitą gyvenimą į savo rankas, rome, kąs gali turėti įtaką, į- 
Kūdikėlis užgimsta, ir yra pa- spūdį, spalvą, arba persvarą 
dėtas į motinos rankas. Jo ant mūsų naujo prietelio gy- 
silpnume jis sako jai savo venimo.
pirmame šūkyje, “Aš pavedu ^r mes verti būti prieteliu 
savo gyvenimą į tavo rankas. gįain jaunam gyvenimui? Ar 
Sergėk ir užlaikyk mane. Mo- mūsų rankos yra švarios? Al 
kink <mane. Auklėk many ga- švelnios? Ar jos stipri 
lybes. Paslėpk mane nuo pa- ^r tas gyvenimas bus pag

rinkimus varytą propagandą, šaulio užgavimo. Prirengk ma bėtas, įkvėpdintas, pagražin
tai Neumano pralaimėjimas y 
ra skandalingas. Išėjus pir
muoju kandidatu ir ruošian
tis likti vadu, gauti mažiau
sią skaičių balsų iš viso vo-

ne gyvenimui ir amžinybei“. tas> aptUrtintas, pakeltas arti 
Tačiau ar ši ar ta motina, l)jevo mūsų prietelyste? 
kurį nors kiek galvoja, žino, Ar meg netarime įSpažinti, 
kad ji pati to viso negali pa- kad Krigtug yra vienintgjL<j 
daryti savo kūdikiui. kuriam bet koks gyvenimas

Gal mes nedažnai pamano- gali būti pavestas su visišku 
me apie esant atsakomybę pasitikėjimu, kad joks užga- 
prieteliu. Mums patinka, kad vimas jam neateis. Žmoniškiau

tykius jaustų ne tik diplomatų sluoksniai, biau čia, visa varoma propa
ne tik politinės sferos, bet ir gyventojai, ganda turėjo surasti dirvą na- kiško sąrašo yra nežmoniškas
kurie tarp savęs turi tiek daug bendro ir cionalsocialistiniam veikimui, pralaimėjimas.
vis dėlto yru atskirti vieni nuo kitų ne vie- ge to, iškilimai Henleino ir Dar iki šiol spauda beveik
na, bet keliomis sienomis. Tarp valstybių kįtų? vyliojo ne vieną Klaipė- nieko nepaskelbė, kokiu būdu [žmonės ateina pas mus ir mu- sias gydytojas neturi tokio
santykiai, įneš manome užmezgami ne tam, 'doH vokietį likti įBtorijos žilio- j Neumanas taip pralaimėjo.1 mįs pasitiki, ir mus myli, ir gabumo žaizdų surišime arba
JkllWtį7T?ePH^rktai"t,uri",’XT“",rtoli1^i.8:U,"i k HKIeri° “r,in,"oju-:Prie bal',', sl“Wavini° žiūri į mus dėl to. tik prie-,li»os prižiūrėjime, kaip Vieš-

diplomatinių ribų, pasiekti plačiuosius gy-įmini £0 m. kunigystės sukaktį. Nors jau- ventojų sluoksnius, jiems būti naudingi. Mes ' metai nXg tesudaro

taip suprantame santykius ir pageidaujame, I gkirtumo> dėlto atitaisome,
kad ta linkme jie vystytųsi. Iš dviejų val
stybių santykių bus naudos tada, Kai tą 
naudą realiai pajus gyventojai”.

Komentarų prie šio vilniečio pareiškimo, 
berods, nereikia.

Del Lietuvos Chorų Kelionės 
Pas Mus

Kaip žinome, 1939 m. vasarą į Ne\v Yorko 
pasaulinę parodą numatyta pasiųsti vieną 

Praėjusį pirmadienį įdėjome vedamąjį, strai Lietuvos chorą. Tas choras, po koncerto Pa-
psnį apie mūsų bendradarbį kun. A. Karu-1 saulinėj parodoj, turėtų aplankyti visą eilę 
žiškį jo literatinio darbo sukaktuvių proga, lietuvių kolonijų taip pat su koncertais, šiuo 
Minėdami jo kunigystės sukaktį, padarėme metu pats laikas nusistatyti, kokį chorą ma- 
klaidą: vietoj 15 metų, pažymėjome, kad jis.noma pasiųsti Iki šiol girdėjome, kad va-

------------------ ---- -------------------------------'[pats Jėzus Kristus turi pa.-i-
žiuoti rengiasi Šaulių Są-gos, centr. choras. Į elgime su mūsų gyvenimu. Vi- 

Šiuo reikalu XX Amž. padaryta tokia Į ga kas geriausia prietelystėje 
pas^aba' . 'yra Jame. “Svarbiausias rei-

“Cboro siuntimas surištas su gana di- kalas gyvenime”, didelis gal- 
delųmis subsidijomis ir todėl verta siųsti votojas yra pasakęs, “yra kas 
tik tokį chorą, kuris galėtų visai gerai nors, kurs privers mus darv- 
pasirmlyti ir būti viry lietuvių, nepaisant'ti ku0 g(.rjai,8ia „ 
įsitikinimų, šiltai priimtas. Reikėtų pa- _ . .... tr .
rinkti tą chorą, kuris geriausiai dainuotų, ° S P1”6 18 ^ra rietus,
kuo daugiau duotų mūsų išeiviams ir kuo
daugiau ja dalyviai patys galėtų pasimo
kyt.’’
Ši pastaba padaryta visai vietoje.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE VIEN KATA- 
LIKISKUS LAIKRAieiUS
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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
tines 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.

Šv. Kazimiero Akademijos Orkestrą, Chica gos 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.

Taipgi dalyvauja “Draugo” koncerte atsižy
mėję muzika, dainomis ir grožiu: K. Sabonis, J. 
Kudirka, p-nia Ona Piežienė, J. Samoška, p-lė 
Leonora Kondrataitė, Gaubis, Dr. C. J. Sven
ciskas. Leoną Deveikaitė skambina pianu.

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.

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

Chicago, IH. - 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. i
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DETROITO ŠV. PETRO 
PARAPIJA

VVEST SIDE
’avyzdinga Darbuotojų

Grybų Šeima
Smagu yra pasidalinti mi

ltinus su visuomene apie vei
kę, katalikų darbuotoji) G ry
ju šeimų.
Pijus Grybas iš Lietuvos 

it vyko 1913 m. Kilęs iš Pil- 
iškių parapijos, Juozuniškės 
'ainio. Atvyko j Sheboygan, 

is. Ten pagyvenęs 3 metus 
•uvyko į Waterbury, Conn. 
lūdamas jaunas, pilnas ener

gijos karštas tėvynainis, tu.o- 
jaus pradėjo darbuotis prie 
LDS., Tautos Fondo, Raudo
nojo Kryžiaus ir Jaunimo Idos 
Teatrališkos dr-jos, kurios dar 
ėjo ir ižd. pareigas nuo 1916 
iki 1925. Sėkmingai darbavo
si su katalikiškomis organi
zacijomis, kurios žinoma dau
giausia dėjo aukų Lietuvos 
reikalams. Pijus per tų laiko
tarpį daug gražaus darbštu
mo parodė.

1925 m. vykdamas j Slie- 
boygan, Wis., sustojo Detroi
te. Pamatęs, kad automobilių 
išdirbystės daro pažangų ir 
gera ateitis permatoma 1926 
m. atvyko į Detroitu ir ap
sigyveno Šv. Antano parapi
joj. Per tų laikotarpį pasiro
dė kilniais darbais. Rūpinosi 
ypač spaudos platinimu. Pats 
pirmutinis su sūnum pradėjo 
“Draugų” platinti. Einant 
spaudos vajui, pasidarbavo 
gaudamas naujų prenumera
torių “Draugui”. Kiek laikas 
leido P. Grybas pateikdavo 
žinių, ir pats dolerio negailė
jo spaudos platinimui. Jisai] 
nuo seniai “Draugų”, ir “Lai-i 
vų” prenumeruoja. Sekmadie-i 
niais įsigyja ir kitų.

Ona Grybienė (Burčikaitė) 
įvyko iš Lietuvos irgi 1913 

ju. į AVaterbury iš Rudaminos 
>arap., Vengrėnų kaimo. Nuo 

pat atvykimo šiose dr-jose pra 
Įėjo darbuotis: Šv. Onos, šv. 
.gotos, Aušros Teatrališkos 

’r vėliaus Moterų Sųjungos 42 
p. Buvo pamėgusi lošimus.
’ai Aušros Teat. dr-joj daly

vaudavo vaidinime tuo laiku 
tatant didelius veikalus. Yra 

^vaidinusi ilgas roles.

Detroite sėkmingai darbuo
jasi prie Moterų Sųjungos 64 

Jau antras metas kaip
ta iždininkės pareigas.
Pijus ir Ona veikdami Wa-

Įerbury 1917 m. suėjo poron.
ugina 2 sūnus, vienas Jonas 

mirė. Cirilijus paskutinius 
nietuK lanko Holy Redeemer 

igh school. Vaikinui gerai 
"sekasi. Taipgi priklauso prie 

Vyčių 102 kp. mėgsta spor- 
u ir pradeda rimtai visur 
Įveikime dalyvauti, o svarbiau
sia tai tas, kad moka lietu
viškai rašyti. Pasižadėjo ‘Dra 
rui’ žinutes įš jaunimo vei- 
jbm, rašinėti. Sveikintinas pa

žinias.
Igirdas lanko šv. Antano 

p. mokyklų.
.iu- ir Ona Grybai ntnau- 
“Draugų” dienraštį ir 
savo gim nėms metams 
iė — bryliams Vaisnia- 
kurie jau net 25 metai 
ant los ūkęs gyvena, 

■yba. Kalėilų šventėms
ims padarė ‘surpryzų,’ 

rėdė elektros šviesų, “už-

fundino” radio ir pradžiai 
metų užrašė dienraštį ‘Drau
gų’. Garbė tokiems spaudos 
rėmėjams.

Vestuves
Juozas Stankus susituokė su 

Ona Rutkelaite. Jaunavedis 
keli metai atgal, gyvendamas 
Šv. Jurgio parapijoj, daug 
veikė su teatrais, ypač Lietu
vos Dukterų dr-jos parengi
muose. Daugiausia vaidinda
vo tų, kas jam gerai sekda
vosi. Jaunoji ilgametė siuvė-

Mūsų paiapijos besketboli 
įlinkai gerai pr/igresuoja, net 
vokiečių besketbolininkus su
kirto. Taip ir reikia.

Šv. Vardo dr-ja rengia va
karienę vasario 5 d. Šv. Pet
ro parap. salėje. Vakarienėj 
galės dalyvauti tik tos dr-jo< 
užkviestieji.

Parapijos metiniame susiri
nkime linksmų žinių suteikė 
kleb. kun. V. Masevičius. At
skaitų išdavė ir pasirodo, kad

ja, yra daug suteikusi savo parapija turi grynų pinigų ka- 
darbo Šv. Antano bažnyčiai ir
seserims.

Petras Jackūnas susituokė 
su Juozapina Grybauskaite.

soje virš $11,000. Klebonas 
planuoja naujų bažnyčių pra
dėti statyti. Jei pradės tai ir 
pastatys.

Jaunavedžiai yra čia gimę,
bet neseniai atvykę iš Lietu- Kybaitas labai sekmin-
vos. Abu patrijotai. ' Sai Platina sPaad{Ų,as bažn^

Šias poras moterystės ryšiu i namus išnešioja Drau
surišo kleb. kun. 1. F. Borei- ’ Lietuvių Žinias

sis.
Jaunavedžiams linkėtina il

go ir ramaus sugyvenimo.
Koresp.

“Dar
bininkų”, “Amerikų”, “Gar-,tus darbus
sų”. Kun. V. Masevičius pa-1 ____
deda — agituoja ir remia.

draugas
fonu Canal 7790 nevėliau va
surio 1 d.

L. Vyčių choro įdomus 
parengimas

Liet. Vyčių Chicagos aps
krities choras, sausio 29 d., 
Lietuvių Auditorijoje, rengia 
vakarų. Programoj bus “1939 
metų įvairumai”. Pradžia 5:311 
vai. vak. Po programos šokiai.

Mūsų jaunimas būtinai rei
kalingas visų paramos. Tat 
dalyvaukime koncerte.

Šv. Pranciškaus Seserų 
Rėmėjų 2 skyrius

Šv. Pranciškaus Seserų Dė- 
mėjų 2 skyrius, Brighton Pk., 
rengia bunco party .seselių 
naudai, sekm., sausio 29 d., 
P. Vengeliausko svetainėje, 
4500 So. Talman avė. Pradžia 
2 vai. po pietų. Įžanga 25c. 
Bus keturios “door prizes”.

Visiems aišku svarba ir bū
tinas reikalas nuoširdžiai vi
sokiais būdais paremti tninė- 

J. Š.

f

LIETUVOS VYČIŲ 24ta KUOPA
rengia

23-čių METINĮ ŠOKĮ
Šeštad. Sausio-Jan. 21,1939

AUŠROS VARTŲ PAR. SALĖJE 
2323 West 23rd Place

ŠOKIAMS GROS JOE PREPP 111 JO ORKESTRA 
Pradžia 8:00 v. v. Įžanga 35c

Skaitytojas

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Žvelgiant Į Mūsų Liet. 

Katalikų Organizuotųjų 
Veiklų

Žvelgiant į mūsų organizuo
tųjų veiklų, norėtųsi rašyti ir 
kalbėti ištisas dienas. Dėja, 
stoka vietos spaudoje, stoka 
ir laiko. Todėl čia, brangus 
skaitytojau-ja, dalinsimės nors 
trumpomis žinelėmis — prane
šimais, stovinčiomis prieš ‘mus.

Dienraščio ‘ * Draugo ’ ’ 
Koncertas

Sausio 22 d., įvyksta “Drau 
go” 30 metų jubiliejinis kz>n-

TT. Marijonų Rėmėjų 
12-sis seimas

Vasario 5 d. įvyksta TT. Ma 
lijonų Įstaigų Rėmėjų 12-sis 
seimas, Bridgeporte, Šv. Jur
gio parap. svetainėje, 33-čia 
gatvė ir So. Lituanica avė.

Seimas prasidės 11 vai. šv. 
Mišiomis ir pamokslu Šv. Ju
rgio parap. bažnyčioje. Po pa
maldų pietūs atstovams ir sve 
čiams parap. .svetainėje. Po
sėdžiai prasidės lygiai 2 vai. 
Labai gražus paprotys seimų 
atstovams ir svečiams skait
lingai dalyvauti šeiminėse Mi
šiose šv. Todėi nuoširdžiai 
prašoma ir šiame seime skait

I I

I ĮVAIRŪS DAKTARAI

fl

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL CANai 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare

ir pagal sutartį.

TaL OAPitol 2828

DR. W. J. KIRSTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Fullertoo St

OFISO VALANDOS:

1—4 po piet ir 6—8 vak.

Beriami žirniai į sienų ne-' 
limpa.

Ne viskas auksas, kas žiba. 
Nespaudęs norago, neval

gysi pyrago.

certas Sokolų svetainėje, 2345 
So. Kedzie avė. Koncerto pra- į Tingai dalyvauti. 
džia 5 vai. Šokiai prasidės 8 Sausio 11 d. TI. Marijonų 
vai. Visi-os kviečiami daly- Rėmėjų dr-jo,s apskrities susi-; 
vauti. Apie “Draugo” svar- ’ rinkime, iš visų parapijų gau- į 
bų visuomenei, katalikams ir sLngo atstovų skaičiaus rapor- 
mūsų organizacijoms čia ne- Į tų paaiškėjo, kad visi rėmė- 
tenka kalbėti. Jį didelė. Tai 3U skyriai ir visas katal. dr-

Br. Motuzu Paskt 
tinęs Filmos 

Amerikoj
Sausio 20 d., 7:30 vai. vak. 

Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted Street.

Sausio 21 d., 7:30 vai. vak. 
Šv. Mykolo Mokyklos Salėj, 
1644 W. Wabansia Avenue.

Sausio 22 d., 6:30 vai. vak. 
šv. Pranciškaus Par.
3903 Fir
bor)

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avenue 

Res. 6515 S. Rockvvell Street 

Telephone REPnbiic 9723 ___

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue 

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

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

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

Rez. TeL Republic 6047

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniai. ir 
Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

ir

visi žinom ir matom.

DR. P. J. BEINAR
(BEINAltAUKKAS) 

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.

Ofiso Tel. CANai 2345

DR. F. G. 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

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.

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

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredą 

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį
________Sekmadiem Busitarius

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubom 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 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. ryto

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARda 0994
Rez. Tel. PLAza 2400 

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

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 

SusitariąsKas tarnauja tironui, pir- 
St. (Indiana Har-įmutinis pajus jojo rankos nuo 

i žmumų.

jos į seimų rengiasi ir aukas
Koncertui tikietai platina- skiria. Todėl tikimasi, kad 

mi visose kolonijose. Įsigyki-' šiemet seimas bus ypatingai 
me iš anksto. , .skaitlingas. Geraširdė visuo-
šešių naujų kuriigų šventimai, menė, parodys užuojautos TT.

Marijonams jiems pasiimant 
sunkių misijų naštų ant savomusų seminarijoje

Tų pačių dienų, sausio 22 pečių, 
d., 9 vai. ryto, įvyksta šven
timai šešių naujų lietuvių klie 
rikų 'marijonų į kunigus, Ma
rijonų seminarijos koplyčioje 
Marijos Kalneliuose Hinsdale,
III.

Išleistuvių vakarienė
Tų pačių po seimo dienų, 

Šv. Jurgio parap. svetainėje 
įvyksta TT. Marijonų — kun. 
A. Andriušio, ir kun. K. Ven-

i gro, o su jais ir didž. gerb. 
Šventinio apeigas atliks J. provincįjo|o kun. j. j. Ja.

E. vyskupas O’Brien, I). H. 
Šitokios apeigos labai įdomios 
ir retai kam tenka laimė jas 
matyti, dargi mūsų pačių au
komis įkurtoje seminarijoje.

Į seminarijų galima nuva
žiuoti ir geležinkeliu (Bur
lington limite). Kad laiku nu
vykti, reikia traukinį paimti 
sekančiose stotyse, kam kur 
patogiau: Halsted St. 6:40 v. 
ryto, VVestern avė. 6:45 vai., 
Cicero — 6:50 vai.

Išlipti iš traukinio VVest 
Hinsdale stoty. Iš ten akme
ninis kelias veda į seminari
ją

Šventinių apeigos tęsis nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. Tad 
liks gražaus laiko grįšt į 
“Draugo” koncertą.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

kaičio, į Pietų Amerikų išleis
tuvių — atsisveikinimo vaka
rienė. Tad ir šį parengimų, at- 
jaučiama, ir tikimosi, kad er
dvi Šv. Jurgio parap. .svetai
nė vargu galės sutalpinti vi
sus svečius, norinčius atsisvei
kinti su TT. Marijonais išva
žiuojančiais į Pietų Amerikų.

Tais visais reikalais daug 
kų pasakys viet. kleb. Jo. Ma
lonybė pralotas M. L. Krušas, 
TT. Marijonai, ir kiti.

TT. Marijonai išvažiuoja va
sario 11 d. Atsisveikinimo va
karienė prasidės 6 vai. vak. 
Įžanga $1.00 akmeniui.

Įsigykime įžangos tikietus 
iš anksto ir pranešk i me, kiek 
kurioje kolonijoje išparduotų 
tikietų. Pratęsti reikia tglę-

Brolio Motuzu Atsisveikioimas
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

3133 South Halsted Street
Penktad., Saus. 20 d., 1939

\ 7:30 valandą vakare
Antra ir paskutinė dalis Judamų paveikslų

RUDENS IR ŽIEMOS VAIZDAI LIETUVOJE

Paskutinė proga, nes br. Motuzai daugiau nebeatvažiuos 
su jokiais paveikslais!
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Mokame 4%
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

<S'?z pradžia 1939 metų kviečiame 
lietuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 
of CHICA'GO, kur kiekvieno as
mens taupiniai apdrausti iki 
$5000.00 Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

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

Atmokė jimais
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

SfMAPK) frADKANTO/7

lederal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO

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

Chicago, III.

Res 6958 So. Talman Ata.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road

VaL 2—4 ii 7—9 rak.
1446 So. 49th Ct

Subatomis noo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 

Nedėliomis pagal sutartį,
Office TeL YABda 4787 
Namų TaL PROepect 1830

Tel OANal 6122.

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

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

6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

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

DR. J. J. KŪWAR
(KO W AR SKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniai! 
Pagaal Sutartį.

TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DANTISTAI

4300 So. Farfleld Avenue

OFISO VALANDO8:
18 vai. ryto iki 0 vaL vakaare 
fiet*a4i«ii«ds «r Trefiadi.ai4al«

Tel. YARde 5921
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL OALumet 5974
OFISO VALANDOS

8 vaL ryto iki 8 v. vakare, iiskiriaat 
sekmadieaius ir trečiadieaiua

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street

CHICAGO, ILL

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ffi OHIRURGAfi

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

Reeidenoija
8939 80. Glaremont Avė.
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel CANai 0257
Res. TeL PROapect 0659

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

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

6 iki 8 vaL vakaro 

TeL YARda 2246

DR. C, VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

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

Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue

Telefonas LAFayette 3650 
Antradieniais, Katvirtadianiai, Jj 

Penktadieniaia
4631 South Ashland Ai_

TeL YARde 0884
EiDMdiaBiaia, Trečiadieniai b



Penktadieni, sausio 20, 1939
■g —■ - ■■■ - ■■

Lietuvos pajūry. Baltijos bangos į krantų išmeta daug jūros žolių, kurias žvejai naudoja 
savo sultingom dirvom patręšti. Čia matome žvejį, jūros žoles berenkantį. (VDV photo)

IŠ PASIKALBĖJIMO SU AGNIETE
GILIENE JAI GRĮŽUS IŠ LIETUVOS

Turbūt nėra to, kas nežino
ti) A. Gilienės asmenybės kil
numo ir meilės Katalikiškoje 
Akcijoje ir katal. spaudos pla 
tinime. Ji per 34 metus nema
čiusi Lietuvos, ryžosi jų ap
lankyti 1938 m. vasarų ir vie
šėjo 5 mėnesius. Chicagon grį
žo kupina maloniausių įspū
džių.

Agnietė Gilienė susilaukė iš 
Lietuvos daug vertingų ir 
širdingų laiškų, kurių pora 
seks žemiau.

Lietuvos laukų grožis ir t.t.
A. Gilienė turėjo džiaugsmo 

ir malonumo busu važinėti po 
Lietuvos laukus liūliuojančius 
varpuočiais javais. Po miškus, 
girias, gražėdamosi ir alsuo
dama Lietuvos tyru oru ir 
kvepiančiomis lankomis, upė
mis ir upeliais. Gražia ir pa
vyzdinga visame ir visur tva
rka, pavyzdingu mandagumu 
ir t.t. » .

Vilniuje

A. Gilienė lankėsi ir Vil
niuje. Ten išbuvo 3 dienas. 
Aplankė Aušros Vartus, daug 
kitų bažnyčių, kai kuriomis 
buvo nepaprastai sužavėta. A- 
plankė kapus a. a. Basanavi
čiaus, Vileišienės, Pilsudskio 
širdį, kurių du kareiviai da
boja dienų ir naktį.

Šv. Petro bažnyčioje sakyk
la vaizduoja laivų. Ir vidury 
bažnyčios elektrinis liktorius 
taipgi vaizduoja laivų. Po už
dangalu Kristaus stovyla, ku
riai plaukai auga. Ji atrodo, 
kaip gyva. Jų atidengus ir pa
mačius, visa grupė sukniubo 
ant kelių.

Katedroje aplankė Šv. Ka
zimiero grabų.

Vilniaus Kalvarijoje aplan
kė Kryžiaus Kelius.

Aplankė Gedimino kalnų. 
Jis aukštas. Atminčiai nuo jo 
parsivežė ąžuolo šakelių žalių 
ir jas nepaprastai brangina.

Vilniau! Vilniau!... Kiek ta
vyje šventenybės!

Laiškų ištraukos

Geroji Poniutė — Kūma A 
Gilienė:

Tikrai rašau, kaip giminei. 
Atmintina Jūsų išvažiavimo 
diena, kuri mus suvedė į gi
mines. Mano darbininkai Jū
sų kalbos pasakytos per iškil
mingąjį posėdį nepamirš nie
kados. Kol laikysis jų vėliava, 
kurių mes laikėme, laikysis ir 

Jūsų brangi atmintis A. Pa
nemunėje.

Manau, kad Jūsų namiškiai 
ir pažįstamieji visi gėrisi Jū
sų sveikatėlės pasitaisymu. A- 
tostogos tikrai, manau, davė 
Jums daug sveikatėlės. Tik ne 
pameskite jų vėl Amerikoje. 
O jei vėl pradėtumėte nesvei
kuoti, skubėkite į Lietuvų jau 
su visa šeima ir čia pasiliki
te amžinai. Žinoma, jei Euro
poje pramatyta, kad čia nebus 
karo.

Linkiu iš širdies nesirgti, 
o ypač Amerikoje nemirti.

Kun. A. Drazdys 
A. Panemunė,

, Eap. J. Š.

Seserims Pietų 
Amerikoj Paremti

TOWN OF LAKE. — Šv. 

Pranciškaus vienuolyno rėmė
jų 3 skyrius rengia bunco pra 
inogų E. Malinauskų namuor 
se, 4222 So. Rockwell St., sau
sio 29 d., 2 vai. popiet.

Namo šeimininkė ir visi šei
mos nariai ne tik darbuojasi 
bunco pasisekimui, bet dar 
žada visus atsilankiusius sve
telius pavaišinti, už kų rėmė
jų 3 skyrius iš anksto taria 
ačiū.

Šios pramogos pasisekimui 
taip pat darbuojasi skyr. pi- 
rmin. M. Sudeikienė ir sekr. 
B. Cicėnienė, pardavinėdamos 
tikietus.

Pelnas eis seserims Pietų
Amerikoj. Rap.

Padėka
TOAVN OF LAKE. — Šir

dingai dėkojame dr. A. Ra
kauskui už sėkmingas opera
cijas bėgiu dviejų savaičių 
mūs šeimoj, t. y. man ir ma
no marčiai Pranciškai.

Negalime praleisti nepadė
koję tamstai, daktare, už to
kių rūpestingų priežiūrų.y

Taipgi dėkojame seselėms 
Kazimierietėms už malonių 
priežiūrų ir draugėms bei drau 
gams lankymą ir dovanas. Vi
si priimkite lietuviškų ačiū.

Marijona Sudeikienė ir
Pranciška Sudeikienė

Žinių - Žindės
Pereitų sekmadienį, sausio 

15, daug Chicagos lietuvių at
silankė į naująją lietuvių li
goninę, Loretto Hospital, kuri 
randasi 645 S. Central avė.

Šv. Kazimiero Seserys apė
mė šią ligoninę, kuh vadino

si Frances E. Willard Memo- 
rial Hospital, gruodžio 15 d., 
ir per visų mėnesį perdirbo 
ir išgražino, o sausio 15 d. a-
tidarė publikai peržiūrėti. Vi
skas yra moderniška, švaru užeigų 3857 So. Kedzie avė., 
ir suėjusieji džiaugėsi, kad' šiam sus-mui aukoja vaišes.
lietuviai taip šauniai pasiro
dė.

Ligoninės koplyčia taipgi 
daugelį pritraukė. Jos alto
rius padirbtas pagal Šv. Tė
vo, kaip randasi Ryme.

Normaliai, įstaiga gali pri
imti 150 ligonių ir net iki 
250, jei reikalas užeitų.

Jo Eminencija Kardinolas 
J. Mundelein pavedė ligoninės 
vadovystę Šv. Kazimiero se
serims dėlto, kad matė jų pui
kų vedimų lietuvių Šv. Kry
žiaus ligoninės. Rap.

Linksmios Vestuvės
Sausio 14 d. jaukioj prie

blandoj kun. A. Baltutis su
rišo amžinu ryšiu jaunutę po
relę Al Tumas ir Ireną Mali
nauskaitę, abu iš Marąuette 
Park ir gyvenantieji numeriu 
1618 S. Roekvvell St. Jauna
vedžiai geri, praktikuojanti 
katalikai, kaip ir jųdviejų tė
veliai. Graudinąs abi mamytės 
per šliūbą, bet juodu tvirtais Į 
balsais pažadėjo Dievui am-, 
žinai vienas kitą mylėti, gerb-; 
ti ir klausyti. j

Jaunąją prie altoriaus at-' 
vedė dėdė, nes tėvelis jau 
miręs. Palydovai buvo sekan-i 
tieji: “Best man” M. Prata-1 
pas, “maid of honor” T. Dė- 
dinskaitė. Antroji pora Patri
cija Žičkus su Fr. Pratapas. 
Pamergės vilkėjo mėlynom su
kniom, o jaunoji kaip jau į- 
prasta ir tradicinga buvo visa 
baltutėlė.

Gražu buvo pastebėt par
važiavus į namus, visas lietu
viškas tradicijas kaip pasiti
kimas su duona ir druska, va
lgio “saldinimas,” veliono 
nuėmimas ir t.t. Svečių buvo 
gerokas būrys, kurių ūpų pa
kėlė atsilankęs klebonas kun. 
A. Baltutis. Prie stalo buvo 
daug laimės prilinkėta jauna
vedžiams. Gardžiai pasivalgę, 
visi smagiai pasišoko ir padai
navo.

Tad baigiant linkim jaunie
siems Dievo palaimos, daug 
saulėtų dienų ir ilgiausių me
tų!!!! Lietuvaitė

Svarbus Pranešimas
Amerikos Legijono 4 dis

trikto atstovą svarbus suva
žiavimas įvyks vasario 18 d.

Zarasiškiy Klūbas Sveikina Dienraštį “Draugą” 
30 m. Jubiliejaus Proga Su Auka $5.00

Šis klubas prieš trejetą me-] nes klūbas prieš pat naujus 
tų Įsikūrė kultūriniais beį lu- metus paskyrė po $5.(X) ko- 
bdarybės pamatais ir per tru- lioms įstaigoms.
mpą laikų taip sustiprėjo, kad Prie progos noriu primint 
nepraleidžia progos neparėmęs zarasiškiams, kurie dar nepri- 
vienos bei kitos lietuvių kui- klausote prie klūbo, atvažiuo- 
tūrinės įstaigos. ti į susirinkimų ir susipažinti

Štai, kad ir susirinkime lai- mumis. Susirinkimai lai
kytame sekmadienį, sausio 15 komi kas antrų sekmadienį 
d., L. Liuosybės svetainėj, Ci- kiekvieno mėnesio, 2 vai. po 
ceroje, klūbas nepašykštėjo L. Liuosybės salėje, ka- 
nors mažų dovanėlę, $5.00 svei nipas 14 gat. ir 49th Court, 
kinant dienraštį “Draugų” 30 į Ciceroje.
metų jubiliejaus proga sau
sio 22 d.

Ne stambi tai auka, vienok

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, laikus

kad ir po biskį skiriant į ke-, tuvių ir tėvynės Lietuvos la- 
lias vietas pasidaro nemaža, bui. Vajasiškietis

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

Pavyzdinga Mergaitė
Bernadeta Šianlaitė, einanti 

šeštus metus, užėjus į klebo
nijų įteikė klebonui aukų $5 
naujos altoriaus fondui. Pa
siteiravus, kaip ji tuos pini
gus sutaupė, Bernadeta pra
dėjo pasakoti, kad jog tėve
liai jai parūpino tam tikrų 
taupomąją dėžutę. Kada, kiek 
ir iš kur gauna — daugiau, 
ar mažiau — visuomet deda į 
tų dėžutę. Gi kai reikia ko 
nupirkti, tai su tėvais išima 
pinigų tiek, kiek reikia, ir 
vėl taupo. Tų sutaupų dalį 
nutarus paaukoti ir naujo al
toriaus fondui.

Gražus
vaikams.

pavyzdys kitiems
Bėglias

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis LAiUDTUVty
B DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {KAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DIREKTORIAI

DYKAI
Kbmsykite mūrų Lietuvių radio programą Mtadienio vakarais, 

7:00 vaL vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjai
P. BALTULEERAfl

ŠAKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 . 620 W. 15th Ava.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR BARTI
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st Su TeL YARDS 1278
B

Res. 4543 South Paulina Street

Klubas nedaro skirtumo, ko 
kių būtų nariai įsitikinimų 
bei pažiūrų. Mes dirbame lie-

Padėka
Praėjusiais metais birželio 

26 d. mane ištiko didelė ne
laimė. Man buvo sunkiai su
žeista koja. Ilgų laikų prisė
jo išgulėti Šv. Kryžiaus ligo
ninėj. O darbininko žmogaus 
išteklius nedidelis.

Pasidarbavus Teklei Bučie
nei ir Onai Lipnickienei, sau
sio 7 dį įvyko pramogėlė ma
no naudai. Susirinko gražus 
būrelis geraširdžių žmonių, 
reiškė man ir mano šeimynai 
užuojautą ir įteikė dovanų.

Sumanytojoms — Teklei Ru 
čienei ir Onai Lipnickienei ir 
visiems pramogėlėj buvusiems 
ir prie jos prisidėjusiems ta
riu širdingos padėkos žodžius. 
Meldžiu Dievo jums už tai gau 
šiai atlyginti.

Jonas Budrevičius, 

3364 S. Lituanica avė.

BRIGHTON PARK. — šv. 
Pranciškaus seserų rėmėjų 2 
skyriaus bunco party, kuri 
turėjo įvykti sausio 29 d., 2 
vai. po piet, Vengeliausko sa
lėje, 4500 S. Talman avė., at
kelta į sausio 22 d. Visi pra
šomi įsidėmėti. Elena J.

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

A

ANTANINA BRAZAITIENĖ

po tėvais Dargužiutė

Mirė Sausio 18 dienų, 1939 metais, 1J.00 
valandų vakare, sulaukus 38 metų amžiaus.

(timas Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Tros- 
kavos parapijoje L’žverrnenių kaime.

Aiuerikoju išgyveno dvidešimts penkis metus.
Paliko dideliame nuliūdime: Vyrų Juozapą, 

sūnų Abdonų, dukterį Lorettų, du brolius: Vin
centų ir Antanų Dargužius, seserį Ajioloiiijų Vaz- 
nieuę, švogerį Vincentų ir jų šeimynų, dėdę Jo

nų Dargužį ir jo šeimynai, dėdę Ignacų Dargužį ir jo šeimynų — 
Anisterdam, Ncw York, ketinius pusbrolius: Antanų ir Juo
zapų Dargužius ir jų šeimynas, Stanislovų ir Jonų Dargužius 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2225 South Bell Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Sausio 23 d. Iš namų 9:00 

valandų bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažys- 
tauius-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Broliai, Sesuo, Dėdės, Pus
broliai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Lachawicz ii- Sūnai, tel. Canal 2515.

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio 20-ta Diena
“Vyrai tobuli nelengvai ti

ki kiekvienam pasakojančiam, 
nes pažįsta žmogaus silpny
bę, prie pikto palinkusią ir 
žodžiuose labai klystančią”. 
(Kristaus Sekimas, Knyga Pi
rma, Skyrius IV, 1).

Leisti plėtotis blogumui it 
kartu jieškoti tikrosios liuosy 
bės, tai reiškia arba apgaadi- 
nėti save, arba kitus.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Phone LAFAYETTE 5800

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankietams — Laidotuvėms — 

Papuošimams

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 

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

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A UD III JI LI P r PATARNAVIMASHm D U L H Ru t dieną ir naktį

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Albert V.

Pete ir Eudeikis
P. 1. Ridikas
flntliBiiy B. Petkus
LacMa ir Sunai

S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips

A.|A
ELENA ŠULSKIENST

(IX) tėvais Sereikaitė)
gyveno po adresu 1951 Ca

nalport.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 19, 1939, 1 vai. ryto,
sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų. Adomą, 3 dukteris: An
taniną Pralgauskienę, Eleną 
Kyan ir jų šeimynas ir Do
micėlę, sūnų Dominiką ir jo 
šeimyną ir kitas gimines ir 
draugus.

Buvo narė Catholic Order 
of Eoresters, Sus. Liet. Rymo 
Katalikų Amerikoje, Šv. Anta
no iš Radvos, Vyrų ir Moterų 
Dr-stės, ir Aušros Vartų Drau
gystės.

Kūnus pašarvotas randasi S. 
M. Skudo koplyčioje, 718 W. 
18th St.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, 
Sausio 23, 8:30 vai. ryto 16
koplyčios į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėtu į šv, Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elenos Šulskienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, vyras, duk
terys, sūnus ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja S. M. 
Skudas, Tel. MONrae 3377.

4704 S. Wcstern Avenue 
Tel. LAFayette 8024 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419
6834 So. Westcrn Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Plaee 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PGLlman 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenne 
Phone YARda 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908
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Merginu Ir Vaikinu Chorai “Drari»ū” 
Koncerte

Vieniems labiau patinka 
vaikinų dainavimas, negu me
rginų. Kitiems atvirkščiai — 
labiau patinka merginų dai
navimas, negu vaikinų. Vėl 
vieni sako, kad jie labiau mė
gsta chorų, negu solistų bei 
solistę. Kiti gi sako, kad so
listas bei solistė labiau tinka 
negu choras.

Yra visiškai natūralu, kad 
žmonių meniški skoąiai nėra 
vienodi. Nei vieni, nei kiti nė

ra gausingų publikų linksmin
ti ir žavėti.

Programų paįvairins pagar
sėję solistai Kastas Sabonis, 
Justas Kudirka, J. Samoška, 
vargonininkas Gaubis, dr. C. 
J. Svenciskas. Solisčių tarpe 
bus visų mėgiamos — Ona 
Pieži'enė, Leonora Kondratai- 
tė ir t.t.

Atsimindami visų tokį rū
pestingų prisiruošimų, moky
tojų ir dainininkų dideles pa-

biznieriai. Vakarienei reika
lingų daiktų prižadėjo Spu- 
giai, Ambrozni, Talačkai, Čin- 
trai, Ramanauskai, Paznokai, 
Mieliniai, Varpučiai, Dautarai, 
Visockiai, vaistininkė E. Jo
naitienė. Remia vakarienę ir 
svetimtaučiai, kaip va: Mi-

vieningai arba bendrai visiems 
veikti.

Lygos koresp. S. Gurskis

Atsiprašome
Praėjusio trečiadienio “Dr

augo” numery, po korespon-
chigan Meat Market, Peoples' <h^Ki,^t*lif^W? Mbtėbft 
Store — Michigan avė., Mrs.'2 k«oPOs veikimų, buvo įde- 
Sh'inciser, Jokman Bakery.!^ Oaunpas pranešimas, knd 
Dovanas suteikė šios šeimy- Rausio 17 d- bus P«K«‘»hta sų-

CLASSIFIED CLASSIFIED

gali nei peikti, nei žeminti ski-įstangas, būtinai atsilankykite 
rtingus skonius turinčius. 'į “Draugo” jubiliejinį kon-

nos: Petkų, Černių, Stočkų, 
Klimų, Žilių, Milkevičių, Drau 
gelių, Puldavičių, Elzbieta Kli 
innvičienė, Mr. and Mrs. E. 
Klimas.

Šeimininkės yra uolios ir 
daug darbuojasi. Dar yra lai
ko ir kitiems biznieriams pri-

jungos kuopos valdyba. Vie- 
toj 2 kuopos valdyba, turėjo 
būti bus pagerbta 48 kuopos 
valdyba, kurios sekretore yra 
A. Gudienė. Už šių klaidų re
dakcija atsiprašo M. S. 48 
kuopos.

Čia pažymime tų, kad
’ koncerto programango

tokia įvairi, kad visų skoniaidzie avė. 
bus patenkinti. Ten jus išgir
site dainuojant ir solistų ir 
solisčių, vaikinų ir merginų 
chorų. Išgirsite ir mišrų eho- 

.r{J-

Neužmirštamų jums įspūdį 
padarys Bridgeporto merginų 
choras, prof. Antano Pociaus 
vedamas. Choras susideda iš 
rinktinių merginų, vienodai 
pasipuošusių. Jas rūpestingai 
prirengė muzikos ir sceniško 
meno žinovas p-nas A. Po
cius, kurs jau nuo prieškari
nių laikų yra pasižymėjęs da
rbuotojas muzikos 'srityje.

‘Dra-icertų sekmadienį, sausio 22,snh‘ti. šioje kolonijoje vra 
i bus'd. Sokolų salėj, 2345 So. Ke- ir pasiturinčių biznierių,

kuriems būtų nemaža garbė 
Koncerto pradžia 5 vai. va- Serai pasirodyti prieš parapi- 

are. šokių pradžia S vai. va- Jonns-
kare.- P. G.

Lietuviu Demokraty 

Lygos ŽiniosRengiasi Prie ‘Draugo’ 
Koncerto Ir Parapijos 

Vakarienės
ROSELAND. — šios kolo

nijos lietuviai dabar labai įsi
siūbavę į dviguba darbų. Vie
na, tai rengiasi prie “Drau
go” koncerto, o antra, tai 
jau netoli parapijos vakarie
nė.

Šiuomi pranešame visų Tva
rdą valdyboms, priklausan
čioms prie Lithuanian Demo- 
cratic. League of Cook County, 
kad ši lyga laikys savo meti
nį susirinkimų sausio 20 d., 
penktadienį lygiai 8 vai. vak., 
G912 S. AVestern avė.

Užmigo Viešpatyje

Antanina Brazaitienė

Sausio 18 d. 11 vai. vakare 
apleido šį pasaulį Antanina 

Rap. Brazaitienę, Aušros Vartų pa
rapijos (\Vest Side) vargoni
ninko Juozo Brazaičio žmona. 

į A. a. Antanina Brazaitienė ke
li metai kaip sirgo. Paliko na
šlaičiai sūnelį Abdonų ir du
krelę Lorettų.
1 Nuliūdimo valandoje muzi
kui Juozui Brazaičiui, reiškia
me nuoširdžios užuojautos.

J. K.

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

Vilnoniai Apatiniai Mar
škiniai Vyrams ir Moterims

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

504 VVest 33rd Street
Arti Normai Avė., Chicago, I1L

Telefonas VICtory 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien Ir Vakarais lr 
Sekmadieniais

Drango” koncerto tikietai 
Šiuo choru visi susižavės platinami. Jų galima gauti pas 

10805

Meilė pritaria geram 
bm, meilė pasišvenčia.

Visi wardų egzekutvvai y- Kiekvieno pirštai į 
ra prašomi skaitlingai atsilan- linkę, 
kyti ir laiku, nes šis susirin- Tūkstantis kelių veda
kimas bus svarbus tuo, kad paklydimo, prie tiesos tik 
teks rinkti naujų valdybų tai vienas.
1939 metams, o be to teks iš-

dar-

save

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746

Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė. 
-«►-

Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybinę Deg

tinę.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. ir M. Dzimidus 

l Savininkai

ir to choro pasirodymu ir jo Liudvikų Paliulienę, 
dainavimu. Neį choristės, nei Edbrooke avė. 
jo dirigentas p-nas Pocius pu- Parapijos vakarienė įvyks
blikos neapvils. sausio 29 d. šio parengimo girsti įvairių nuomonių ir pa-

West Side prie “Draugo” tikietai taipgi uoliai platina- rei5kimų kas link ateinančių
koncerto paįvairinimo ir pa- mi. Viena L. Paliulienė parda- balsavimii, kurie įvyks balan-
gražinimo prisidės vaikinu vė virš šimto tikietų. (Joliai 1V. _ ‘ ., p T t, .. .... dzio menesi,choras, pror. Juozo Brazaičio veikia ir parapijos komiteto
vedamas. Choras pasirodys at- nariai. Tokiu būdu susirinkime <vi-
sakančiai prisirengęs ir su no- Parapijos vakarienę remia si, kad pasitarti ir pasitarus

prie

BLOGA/ REUMATAM. W AS PARDvOau DAUGIAU 
I SKAUSMAI MANE STAOAl I PAINEKPIUCHIO. NEGU K.Ių| 
I 1$ PHOTO VARO AR NETURITE ■ vAlSly MSHCAHKlNANTiEMS 

KOKIŲ VAISTŲ. 1 ąfuMAT^MO SKAUSMAS
KA0 MAN I TOKI S PUIKUS VAISTAS. 5 ?1 

. - *PAuENOViNTŲ’ I KA0 IR AS PATS J| ✓'‘L 
/ L-.------------ r-dt. NAUDOJU

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1847 mėty

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato

giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, savininkas 

Tel. Victory 9670

rARDAvnm — home own-
IltS’ LOAN CORPORATION 

NUOSAVYBĖS
6941 Elizabeth St. Mūr. 2-fl. 6-6 

kamb. Steam Ht. — $6,500.00
C120 S .Morgan St. Med. 4-fl. 5-5

4- 4 kamb. H. W. Ir Peč. 1 karo
gar. — $5,150.00

6631 So. Morgan St. Mflr. S-fl. 
6-6-7 kamb. Steam Ut. 2 kart) ga- 
rad. — $9.000.<io

6C10 S. Peoria St. Med. Res. 9 
kamb. Nauja* Furnaee. 2 karų gar.
— $5.750,00

644 5 So. Peoria St. Mflr. Res. 7 
kamb. II. W. Ht. 1 karo gar. — 
$6,000.00.

6750 So. Sangamon St. Milr. 2- 
fl. 6-6 kamb. 2 pečiai. 2 karų gar.
— $6.000.00.

6509 So. Sangamon St. Med. Res.
8 kamb. Furnaee. 2 karų gar. — 
$5,850.00.

6727 So. Sangamon St. Med. Res.
7 kamb. Furnaee. — $4,200.00.

7221 So. Aberdeen St. Mūr. Bitn- 
galow. C kamb. II. W. Ht. 1 karo 
gar. — 6,750.00.

5757 Ro. Throop St. Mūr. 2-fl.
5- 6 kamb. 2 H. W. Ilts. 2 karų ga- 
rad. —■ $6,850.00.

1509 AVest 73rd PI. Mūr. Rung 
6 kamb. Furnaee. — $6,160.00.

6809 So. I.aflin St. Mūr. 2-fl. 5-5 
kamb. H. W. Ht. 1-2 karų gar. — 
$8,600.00.

5648 So. May St. Med. 2-fl. 6-6 
kamb. Pečiu Apš. 1 karo gar. — 
$3.750.00.

5712 Ro. Green St. Mūr. 2-fl. 
Akmens PrieSakis. ’7-8 kamb. Steam 
Ht. 2 karų med. gar. — $6,250.00. 

ų 5748 So. Peoria St. Mūr. 2-fl.
Akmens PrieSakis. 7-7 kamb. H. W.

. 1 Ht, 2 karų med. gar. — $7,400.00.
, 1048 W. Marnuette Rd. Mūr. 2-

fl. 5-5 kamb. II. W. Ilt. 2 kari) 
med. gar. — $S,750.00.

7118 So. Peoria St. Mūr. 2-fl. 55 
kamb. H. W. Ht. 2 karų mūr. gar.
— $8,900.00.

6242 So. May St. Mūr. 4-fl. 4-4- 
5-5 kamb. Peč. ApS. — $5,100.00.

1320 VVest 74tb St. Mūr. Bung.
5 kamb. Furnaee. 2 karų mūr. ga- 
rad. — $5,950.00.

6530 So. Morgan St. Mūr. Res. 7 
kamb. H. W. Ht. 2 karų med. gar.
— $3,850.00.

5749 Aberdeen St. Mūr. 2-fl. 6-6 
kamb. Pečiu Apš. — $5250.00.

6427 Ashland Avė. Mūr. Krau
tuvė ir 3-fI. 4-6-4 kamb. Steam Ht.
1 karo med. gar. — $10,500.00.

6046 Sangamon St. Mūr. 2-fl. 6-6 
kamb. Furnacu ir Pečiu Apš. — 
$6.500.00.

5952 Ada St. Mūr. 2-fl. 5-5 kam
bariai. Furn. Ir Peč. Apš. 2 karų 
gar. —■ 4,600.00.

7310 Morgan St. Mūr. Bung. 6 
kamb. Furnaee. — $6,350.00.

5921 Ada St. Med. 2-fl. Ir 5 
kamb. Cige. 5-5 ir 5 kamb. — 
$4,950.00.

.ionx M. McCLVN 
Contraet Sales Broker 

217 VVest 63nl Street 
Tel. WENtworth 1845

PAIEŠKO riSBROLIO |
Aš, Apolonija Kazlliunaitė, po 

vyru Balčiūnienė, paleškau savo 
pusbrolio Kazimiero Andrulevičiaus, 
kuris paeina iš Deikiškių kaimo, 
Vabalnikų parapijos, Lietuvoje. A- 
merikoje gyveno Massachusetts val- 
styjoje. Prašau pranešti man po 
num.: 6441 Nortli Bell Avenue. Clil- 
eago, III. Už žinią būsiu labai dė
kinga.

TRIS LIETUVOJE 
Vadaktų Parapijoje, Mazglų Kaime.- 
27 hektarai. Gera žemė ir namai. 
Mainysiu ant, namo Town of lake.
B. II. Pletklevvlez, 2608 We«t 47lli

RENDON KAMBARI8 
šviesus, apšildomas kambarin, tin
kamas vaikinui. Atsišaukite: Wnt. 
Butkus, 7OIO South Talman Ave- 
nu-, Chicago. Telefonas HEMiock 
47»1.

RENDON TAVERNAS 
Pilnai Įrengtas, dirbtuvių apielink#- 
je. Prieinama kaina. Telefonas:
R££kwell_l977i^__________^

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 5 kambarių bungalowj 
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis por
čius. 2 karų garadžlus. Kaina $5,600. 
Bargenas. Atsišaukite. 5032 So. Roek- 
well Street. 

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pilnai Įrengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 3308)4 W. 
63r«l Street. Cliieago. llllnola,

SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI 
Kur galite rasti tokią cottage koky
bę už taip žemą kainą? 7087 South 
Ada Street. 6 kambarių medinis na
melis, furnaee, ąžuolo grindys. Lo
tas 33X125 pėdų. Tiktai $2250.00 
Peržiūrėjimui šaukite: SIms of Me
rkin, 217 VVest «3rd Street. Tele
fonas VVENtvvorth 1845.

Jei maži paklydimai liuosai 
bujoja, po valandėlės į dide-
liūs išaugs.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

y/e
CHESr£RR/ELDS

Linksma Kombinacija dėl 
Daugiau Rūkymo Malonumo

Daugiau rūkytojų kasdien pa

sirenka Ghesterfield’s linksmą 
kombinaciją lengvų nunokusių 
amerikoniškų ir aromatiškų tur
kiškų tabakų — pasaulio geriausi 
cigareto tabakai.

Kuomet juos pabandote jūs 
žinosite dėlko Chesterfields 
suteikia milijonams vyrų ir 
moterų daugiau rūkymo 
malonumo . . . dėlko JIE 
PATENKINA

tt*
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LOAHS & INSURANCE
i\ vi i n s iu: v\< m '

Building Management 
JOHN p. i:\vaij)
lU VI TV COMI’AM. Im.

3236 S. Halsted St.
l’hone CALUMET 4U8

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH 
SIDĖJE

Esame priversti parduoti visai mo
dernišką mūrini bungalow su $5.000 
nuostoliu. Miegojimo porčius RU stik
lais ir sietais. Visi sietai variniai. 
Garadžlus. Namas gerame stovyje. 
Parduodame už $4,500. 7018 South 
Ada Street. Galite matyti, susitartus 
su SIms of McCIttn. 217 West 63rd 
Street. Telefonas WENtworth 1845.
SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI 
Liga verčia savininką parduoti labai 
pigiai, gerai pastatytą, 2 fietų mūri
ni namą su $7,000 nuostoliu. 6-6 
kambariai, furnacu ir pečiu apšildo
mas, ąžuolo grindys ir kiti mediniai 
papuošimai. Kainavo $11.500. Parši- 
duoda už $4.500. Randasi 5753 So. 
Aberdeen Street. Peržiūrėjimui šau
kite: Sims of MeChtn. 217 VVest 63rd 
Street. Telefonas WENtworth 1845.

RENDON KRAUTUVĖ
Arti Lietuviškos bažnyčios. Tinkama 
siuvėjui. Biznis išdirbtas per 25 me
tus. Jei norite, galite imti ir kam
barius. Atsišaukite: 4436 So. Falr- 
fielil Aveime. Tel. Wentworlli 8946.

j PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Valgomųjų daiktų krautuvė (bučer- 
nė ir grosernė) parsiduoda pigiai. 
Pilnai jrengta. Priežastis pardavimo 
— liga. Atsišaukite: 1645 Wabaosia 
Avenue, Chieago. Illinois._______ ’

| PERKĖLĖ VIETĄ
Perkėliau savo Real Estate ir No

taro Raštinę j naują vietą. Turiu iŠ 
recieverių ranki, mažų ir didelių, už 
morgičius forkluozuotų, namų. Visi 
geri pirkiniai ir parduodami pigiai. 
Kiekvienas, kuris atsilieps Į ŠĮ pa
garsinimą ir pirks namą, gaus In
surance (apdraudą) dykai, vieniems 
metams. O tie, kurte apdraus savo 
namą, rakandus, automobilj ar kit
ką. arba atnaujins baigiančią ap
draudą per mūsų raštinę, tie gaus 
HUMOR (juokų) žurnalą vieniams 
metams dykai — arba kokią kitą 
dovaną. Mes padarom ir notarizuo- 
jnme visokius iegališkus raštus. Pa
tarnaujame Real Estate sutarčių rei
kaluose ir atliekame taipgi kitus 
patarnavimus teisingai ir su didaliu 
atsargumu iŠ visų atžvilgių.

CHAS. URNTCH 
(Kazimieras Umikis)

2500 AVest 63nl 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' 6 vai. vak.

$3?

3!

F

..sumaišymas kuri negalima nukopijuoti 
, ...TIKRA KOMBINACIJA pasaulio

geriausių cigareto tabakų

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGG ................................................ $8.o<
NUT ................................................ $6.00
BIG LUMP .................................... $6.00
MINE RUN .................................... $5.76
RCREENINGS .............................. $6.00

Tel. ARDmore 6975

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

SMITH & SON
2267 Clybourn Avė.

Chicago, Illinois

TRIJįĮ METU BIZNIO ATIDARYMU 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

Vie Juknla, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS 0ANAL 3764

S- £


