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BARCELONA JAU IŠVADUOTA!
Kenteje gyventojai džiaugsmingai 
sveikino molius frankistus

Miestas užimtas be 
raudonųjų priešinimosi

RAUDONIEJI KRIMINALISTAI 
VISUOSE URVUOSE IŠSISLAPSTĖ

BARCELONA, saus. 26. — 
Gen. Franco narsioji kariuo
mene šiandien popiet šį Kata
lonijos krašto didįjį miestų vi 
siškai išvadavo iš raudonųjų 
komunistų, socialistų ir anar
chistų, terorof.

Frankistų divizijoms apsi
dirbus su raudonųjų priešini
mosi kai kuriose miesto pari- 
bėse, paskelbtas įsakymas už
imti miestų. Tas padaryta be 
raudonųjų priešinimosi. Ma
tyt, jie išsislapstė įsitikinę, 
kad jų pastangos yra tuščios.

Pirmiausia miestan įžygia
vo navariečių divizija. Paskui 
iš kitų miesto pusių susimetė 
marokiečiai ir italų ispanų di
vizijos.

Išvarginti, nukamuoti ir iš
alkę miesto gyventojai ir bėg
liai išsipylė į gatves raliuoda
mi narsuoliams išvaduoto
jams. Su džiaugsmo ašaro
mis senutės moterys bučiavo 
frankistus karius. Visose gat
vėse užplevesavo frankistų Is 
panijos vėliavos. .Visomis pu
sėmis šaukta “Tegyvuoja Is
panija!” “Tegyvuoja Fran
co.” — išvaduotojų vadas.

Miestas užimtas nepapras
tai greitai ir tvarkingai.

Nugalėtojai pirmiausia gy
ventojus aprūpino maistu. Į- 
vairiose miesto dalyse suda
rytos lauko virtuvės.

Prasidėjo miesto patvarky
mo darbas.

Pranešta, kad frankistų vy
riausybės sėdyba iš Burgos 

'bus atkelta į Barcelonų.
Artimiausiuoju laiku paaiš

kės, kokius žiaurius darbus 
raudonieji atlikę šiame mies
te.

RAUDONUJy REŽIMAS 
KATALONIJOJE 
KAŽKUR PASISLĖPĖ
HENDAYE, saus. 26. —

Raudonųjų režimas iš Barce
lonos paspruko kaž kur į Ge- 
rona miesto apylinkes — Pran 
cūzijos link, ir tenai pasisls- 
lėpė, kad frankistų kariuome
nės žvalgai negalėtų jo su
rasti. Paskui jį išdūmė ir da
lis jo karinių pajėgų iki fran
kistai suspėjo perkirsti visus 
iš Barcelonos kelius.

Barcelonoj uždaryta daug 
milicininkų. Jų vadai komu
nistai ir anarchistai vakar va
kare paskelbė, kad jie kovosiu 
ir miesto frankistams nepa
duosiu. Tas neįvyko.

Pasprukusioji iš Barcelonos 
raudonųjų kariuomenė, sako
ma, kažkur rytuose, už 25 my
lių nuo Barcelonos, pasirinku 
si “naujas pozicijas”.

HITLERIS REMI?
MUSSOUNIO ŽYGIUS
ISPANIJOJE
BERLYNAS, saus. 26. — 

Diktatorius Hitleris vakar pri 
ėmė apie 260 generolų ir ad
mirolų. Jiems kalbėdamas pa
reiškė, kad nacių Vokietija be 
sąlyginiai remia Italiją jos 
žygiuose Ispanijoje.

Tai įspėjimas Prancūzijai, 
kad ji nesikėsintų atvirai rem 
ti Ispanijos raudonųjų.

Prieš Bareelona paimsiant padary ta ši nuotrauka. Priešakyje dega na
mai. Gaisrą sukėlę frankistų šoviniai. Tolėliau matosi sugriautas tiltas. Ši 
nuotrauka iš Londono1 per radiją prisiųsta į New Yorką, o iš ten gauta per te
lef otą. (Acme radioplioto).

Kongrese reikalaujama ištirti

WASIIINGiTON, saus. 26.
Kongrese yra sumanymas pa
taisyti darbo sąlygų įstatymą. 
Tad ryšium su tuo žemuose 
rūmuose iškeltas reikalavimas 
paskirti komisiją ištirti nacio- 
nalio darbo sąlygų boardo 
darbus.

Šis boardas kaltinamas jo

šališkais sprendimais. Sako, 
jis pataikauja tik vienai CIO 
darbininkų organizacijai, o 
kitas visas neigia.

Darbo sąlygų įstatymą no
rima pataisyti taip, kad būtų 
atsižvelgiama ne vien darbi
ninkų, bet ir darbdavių inte
resų.

SVETIMŲ ŠALIŲ DIPLO- PRANCŪZIJA SKUBIAI 
MATAI APLEIDO GINKLUOJASI
BARCELONĄn PARYŽIUS, saus. 26. —

LONDONAS, saus. 26. —į Prancūzijos vyriausybė stai-
Svetimų šalių ambasadoriai ir ga subruzdo sparčiau ginkluo 
pasiuntiniai akredituoti rau- tis, o generalinis štabas —ko 
donųjų režimui vakar iškriko greičiau doroti mobilizacijos 
iš Barcelonos. planus.

Britų ambasadorius karo Prancūzija šių žygių ėmėsi
laivu nusikėlė į PoTt Vendres, Į Italijai paskelbus atsargi} mo
Prancūzijoje. Kiti pasiunti
niai — į Katalonijos šiaurry- 
tus.

bilizaeiją.

RAGINA KATALIKUS 
DARBININKUS DĖTIS I 
UNIJAS IR VEIKTI

Praneša, žemes drebėjimas Ėileje 
tukstanens žmonių nuvarė i kapus

Visos sritys sunaikintos; 
gresia badas ir ligos

SANTIAGO, Čilė, saus. 26. 
— Iš nukentėjusių nuo žemės 
drebėjimo sričių privačiai pra 
nešama, kad žuvę gal kelioli
ka tūkstančių žmonių Kai 
kas sako, kad buvusiųjų skai
čius būsiąs arti 20,000, taip 
baisiai miestai, miesteliai ir 
sodybos sunaikinti. Sužeistų
jų ir gi tūkstančiai būsią.

Savo keliu vyriausybė ko- 
plačiausia išvysto šelpimo dar 
bą.

DETROIT, Mich. — Kata
likų konferencijos pramoni
niais klausimais rajoniniam 
gausingam susirinkime kalbė
jo vietos JE. arkivyskupas 
Ed. Mooney. Jo Ekscelencija 
pareiškė, kad kiekvieno kata
liko darbininko prievolė pri
klausyti vienai, ar kitai ku
riai unijai, jos stoviu rūpin
tis ir, aplamai, aktiviai daly
vauti visuose unijos reikaluo
se.

Arkivyskupas nurodė, kad 
minėta prievolė yra naudinga 
pačiam darbininkui. Su uni
jos pagalba darbininkas gali į

SANTTAGO, Čilė, saus. 26. 
į— Iš nukentėjusių nuo žemės 
drebėjimo plotų kolkas ap
čiuopiamos, paviršutinės ži
nios šiandien rytmetį gautos.

Pranešama, kad keletas tū
kstančių asmenų žuvę. Kai 
kas tvirtina, kad žuvusiųjų 
būsią iki 6,000, o sužeistųjų — 
iki 10,000. Apskridę nukentė
jusius plotus kai kurie lakū
nai yra nuomonės, kad žuvu
siųjų skaičius sieksiąs iki 10,- 
000 asmenų.

Concepcion miestas, turįs a

pie 77,000 gyventojų, skaud
žiausia nukentėjęs, anot gau
tų žinių. Kai kurie mažesni 
miesteliai pakeisti tiesiog 
griuvėsiais.

Nukentėjusiuose miestuose 
ir visuose plotuose paskelbta 
karo stovis.

Vyriausybė čia rekvizavo 
autobusus ir automobilius, ku 
riais siunčiamas maistas, vai
stai ir visoki pagalbos reik
menys.

Dėl vasarinės šilumos dau
giur subrusta apsidrausti nuo 
galimų kilti epdemijų. Su
griautų miestų aikštėse kasa
mi grioviai ir žuvusieji juose 
laidojami.

Visi respublikos gyventojai 
susimetė gelbėti nukentėju- 
siems plotams.

Vyriausybė įvedė griežtą 
cenzūrą laikraščiams ir radi
jo stotims, kad neskelbtų pa- 
siaubimų žinių. Įpareigota pa 
duoti tik oficialius praneši
mus.

PERPIGNAN, Prancūzija, 
saus. 26. — Paėmusios Barce- 
loną frankistų divizijos tuo
jau leidosi į Katalonijos siau- 
rrvtus — Prancūzijos link, 
kur atsimetė raudonųjų briga
dos ir kur link paspruko rau
donųjų ministrai. Frankistai 
daro pažangą.

PARYŽIUS, saus. 26. —
Parlamentas reiškė pasitikėji
mą ministro pirmininko Dala- 
diero vyriausybe.

GYVĖJA VISUOMENINIS 

VEIKIMAS

MOLĖTAI. — Molėti} apy
linkė blogo susisiekimo atskir 
sta nuo centro, anksčiau garse 
jo ežerų ir degtindarių krašto 
vardu. Nors pastarasis titulas 
jau gerokai paseno, tačiau dar 
ir dabar šią apylinkę reikėtų
skirti prie kultūriniai atsiliku- 

pagerinti savo buitį ir uniją šių mūsų krašto vietų. Tatai
apsaugoti nuo negeistinų gai
valų — komunistų.

Bažnyčia, sakė arkivysku
pas, nuoširdžiai remia orga-Šalies saugumo1 štabo virši , . ...

įninkąs gen. M. O. Gavelinas Z“ * “
J. A. Valstybių karo laivai atidėjo savo planuotą kelionę

iš Barcelonos paėmė 52 ame
rikiečius.

į šiaurinės Afrikos kolonijas.

ROMOJE NEPAPRASTAS 
DŽIAUGSMAS

ROMA, saus. 26. — Itali
jos ministras pirmininkas Ma 
ssolinis ir visi fašistai su di
džiausiu džiaugsmu sveikina 
Barcelonos paėmimą.

Mussolinis pareiškė: “Mes 
atvertėme kitą naujosios Eu
ropos istorijoje lapą”.

MADRIDE 100 AUGUSTI- 
JONŲ NUŽUDYTA

SEVILĖ, Ispanija. — Ki
lus raudonųjų revoliucijai Is
panijoje, tik vienam Madrido 
mieste bolševikai nužudė 100 
augustijonų, anot čia leidžia
mo laikraščio “Servicio Anti- 
marxista”.

CHICAGO TURI NAUJĄ 
STATYBOS KODĄ

Chicago miesto taryba pa
galiau pripažino naują namų 
statybos kodą. Girdi, dabar 
būsianti išjundinta ir gaivi
nama statybos pramonė.

ČEKŲ VYRIAUSYBE DA
RO TIRIMUS

PRAHA. saus. 26. — To
mis dienomis Chieagioj kalbė
jo Jan Masarykas, buvęs Če
koslovakijos pasiuntinys Bri
tanijai. Patirta, jis nepalan
kiai prasitaręs apie diktato
rines valstybes ir tuo būdu, 
sakoma, įžeidęs Vokietijos na 
cius.

Čekoslovakijos vyriausybė 
dabar tiria J. Masaryko pa
reiškimus.

SENATORIAI PUOLA AD
MINISTRACIJĄ

kad organizuotų darbininkų 
priešakyje būtų dori, geri kri
kščionys vadovai, bet ne kai
rieji, kurie darbininkus tik ap 
vilią skelbdami jiems savo 
raudonąsias doktrinas ir nie-

WASHINGTON, saus. 26. ku būdu nesirūpindami jų ge- 
— Kai kurie senatoriai puola rovė 
prez. Roosevelto administraci-

vpač ryškiai pastebima turga 
dieniais, kada girtų peštynės 
yra labai įprastas reiškinys.

Šio atsilikimo kaltininkais, 
bent iš dalies, reikėtų laikyti 
visuomenės organizacijų, y- 
pač jaunimo, vadovus, nes jų 
veikimas vis dėlto čia gana 
apsnūdęs. Be to, organizacijų 
nariais daugumoj yra labiau 
susipratę ūkininkai, o tarnau
tojai stovi nuošaliai.

STALINAS ATSISAKĖ
REMTI ISPANIJOS
RAUDONUOSIUS
MASKVA. — Vietos bolše

vikų spauda pranešė, komunis 
tų internacionalo vadai krei
pėsi pas Staliną prašydami, 
kad sov. Rusija būtinai gy
viau ir daugiau kuo paremtų 
Ispanijos raudonųjų režimą.

Stalinas atsisakė teisinda
masis tuo, kad sovietams yra 
pavojinga siųsti savo laivus 
į Viduržemio jūrą su karo me 
džiaga.

Matyt, Stalinas įsitikino, 
kad jokia pagalba jau negali 
padėti Ispanijos raudonųjų re 
žimui.

ją dėl kišimosi į svetimų ša
lių reikalus. Sako, vyriausybė 
duodama paskolas Kinijai ve
da nepaskelbtą karą su Japo
nija.

PRAVEDĖ BILIŲ ATVI
RAM “PRIMARY”

BUKAREŠTE VYKDOMI 
AREŠTAVIMAI

BUKAREŠTAS, saus. 26. 
— Susektas sąmokslas sude
ginti čia visns vyriausybės 
namus. 25 įtariami sankalbi- 
ninkai suimta. Ieškoma jų 
daugiau.

LINAMYNEJE UŽTROŠKO 
ŽMOGUS

VILKAVIŠKIS. — Prieš 
keletą dienų Vilkaviškio vi. 
Navininkų km. ūk. J. Boty- 
riaus linamynėje rastas negy
vas to paties k-mo gyv. Pijus 
Kairys, 70 m. amžiaus. Jokių 
smurto žymių nerasta. Spėja
ma, kad jis užtroško.

NUTEISTAS 2 METUS 
KALĖTI

Jerome Astamsky 17 m. 
amž., 946 W. 18 gat., nutver
tas apkraustant vargšams šel
pti dėžutes Švč. Širdies baž
nyčioje, 1901 So. Peoria gat. 
Iš dėžutės jis pagrobė 1 dol.

SPRINGFIELD, III., saus. j 57 c. ir priede dar iš mokyk- 
26. — Legislatūros žemieji (los šalia bažnyčios pavogė 
rūmai pravedė bilių atviram mikroskopą.

PRAHA. — Čia sulaikytas “primary” Chicagoj. Vasa-! Teismo nuteistas dviejus
vokiečių katalikiško dienraš
čio “Deutsche Presse” leidi 
mas.

rio 28 d. piliečiams balsuojant metus kalėti, 
bus leista pasirinkti partiją, 
kuri kam tinkama.

PIENINE TURI DURPYNĄ

UTENA. — Užpalių pieni
nė, įsikūrusi 1924 m., gana ak 
tyviai veikia. Pažymėtina, kad 
pieninė įsigijo durpyną ir sa-

PLATINKITE “DRAUGĄ” vo reikalams gamina durpes. 4:58.

ORAS
CHICAGO SDITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas ir 
šalta.

Saulė teka 7:07, leidžiasi
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APŽVALGA
“Darbininkas” Apie “Draugą”
Žymusis mūsų rašytojas, poetas, visuome

nės vadas ir vyriausiais “Darbininko” redak
torius kun. Kazimieras Urbonavičius, “Drau- 

jubiliejinio koncerto proga parašė ve-!>O

Lietuvos Tautininkas

Sena Daina, Naujas Maršas
4*

Barceloną paėmus
Nebėra abejonės apie tai, kad lojalistų 

sostinė Barcelona sukilėlių bus paimta. Gai

la, kad lojalistų vadai neklausė generolo 

Franco perspėjimo ir prašymo pasiduoti. Tuo 

būdu būtų išgelbėta daug žmonių gyvybių 

ir pats miestas nebūtų išgriautas. Raudonų

jų užsispyrimas laikytis ir grūdimas į karo 

frontą, civilinių žmonių, net moterų ir vai

kų, yra begalo žiaurus ir nežmoniškas da

lykas. Patys raudonųjų vadai pasirūpino sa

vo saugumu, daug jų išbėgo, tačiau žmones 

palieka išskerdimui.

Reikia manyti, kad tokiu pasielgimu rau

donieji vis. dar tikisi sulaukti stipresnės pa

ramos iš tų, kurie ligšiol jų žygius rėmė, 

ypač daug tikisi iš Prancūzijos ir Didžio

sios Britanijos. Lojalistai mano, kad tos val

stybės, matydamos, kad civilinis karas eina 

prie galo, stos į atvirą karą su Franco. Bet 

jie apsigauna.

Tiesa, Prancūzija skubiai dvigubina savo 

karo jėgas, bet reikia neužmiršti, kad Ita

lijos fašistai perspėjo Prancūziją, kad jei 

toji įsikištų į Ispanijos reikalus, ji būtų 

užpulta. Dėl visko, Italija taip pat mobili

zuoja savo jėgas. Naciai irgi ruošiasi. Tad, 

iš visko matoma, ka<t-jprancūzų atviras sto

jimas lojalistams į taikų, iššauktų Europos 

karą, kuris tuo tarpu pavojingiausias būtų 

pačiai Prancūzijai. Kaip žinoma, Vokietija 

su Italija eina išvien. Anglija stengtus lai

kytis nuošaliai. Chamberlainas jau planuo

jąs šaukti kitų Municho konferencijų, kai 

Barcelona bus paimta. Prancūzija, palikusi 

viena, neišdrįs pradėti karų.

Tad, lojalistams nebėra jokios prasmės to

liau kariauti, nes jie jau pralošė. Vardan 

žmoniškumo ir ispanų tautos gerovės, jie 

turėtų pasiduoti. Toliau kariauti — reiškia 

maitinti sukilėlių kanuoles nekaltais žmonė
mis. Tai žiauru ir nežmoniška.

(Tęsinys)

Naujoji vyriausybė Vatika
nui žada špygų. Ir gerai jam, 
nes kam kišasi ne į savo rei
kalus: juk tautininkų vadai 
yra katalikiškesni už vysku
pus ir popiežių: jie ir be ko
nkordato, susitarimų gali su
tvarkyti Lietuvoj katalikų rei 
kalus. Vienu, anot Kuntaplio, 
klajokliu žydu Lietuvoje bus 
mažiau. Mat viso jie yra trys, 
kurie visuomet klajoja ir nesi
baigia, tai “Maisto” ir Elek
tros stoties bylos ir derybos 
su Vatikanu dėl konkordato. 
Vyskupai, tikėjimo atstovai ir 
jo gynėjai, aišku, tikėjimo ‘ne
supranta’: jie nori patenkinti 
su tikėjimu nieką bendra ne
turinčias aistras. Ot, tokių vy-Į 
rų, kaip Germanas, kuris vie-! 
noje bažnyčioje, klebono pa-

darnųjį straipsnį, kurį čia ištikai perspaus
diname:

* * 1
‘‘Trisdešimties metų savo gyvavimo su

kaktį “Draugas” tik koncertu paminėjo. Kų 
gi, koncertas gali būti pats gražiausias ir 
sėkmingiausias, bet prie jo reikia šis tas 
pridėti — gyvu žodžiu, ar spauda. Tuigi mū
sų bendraminčių laikraštininkų maloni pa
reiga — nuoširdžiai “Draugų” pasveikinti 
dėl ilgos gyvenimo kelionės ir gerai atliktos 
karionės, ir drauge linkėti dar ne vienos 
panašios sukakties susilaukti.

“Draugas” tvirtai ir ištikimai stovi kata
likybės ir lietuvybės sargyboj ir nustato 
mums gaires, kuriomis eidami, nuo saugaus 
kelio nenutolsinie. Tų katalikiškų ir lietu
viškų kryptį 1909 m. nustatė pirmieji ‘Drau
go’ leidėjai, ypačiai pirniasai jo redaktorius, 
garbingas literatas a. a. kun. Antanas Kau
pas. Tėvai Marijonai, paėmę “Draugų” į 
savo rankas, tų kryptį ne tik iki šiol išlai
kė, bet dar jų sustiprino, nes pavertė jį dien-
raSčiu. Tas labai .pakėlė kataliku dvasiu ir kv'iestas įSrjnkti sakyklai vie- 
sutvirtino jųprestižą. Dabar jis aukžtai pa- , sak k, tar6 užkabinti 
statytas ir išsilaiko, ant tinkamo lygmens, . aaj--
pasidekojant gabiam redaktoriui, ištikimam , ° ’ .
katalikui ir nepalaužiamam tėvynainiui, p. aUU ne ru y8ian i, ar a 
L. Šimučiui. Jis ne tik Amerikoj išlaiko ka^ b\ ateitininkas Skaisgi- 
tvirtų katalikiškų linijų, bet rūpinasi ir ka- r*8> kuris pareiškė, kad nioky- 
talikų reikalais Lietuvoje, kas ypač svarbu klonis rinktis mokytojų nega
šlu/) momentu, kada Lietuvos katalikų spau-J hma leisti, nes jos susirinktų 
da priversta tylėti net tokiais gyvybiniais tik katalikus, globojama pas
ijausimais, kaip Katalikų Akcija, normalus
santykiavimas su Šv. Tėvu ir t.t. Tuos klau
simus “Draugus” primygtinai iškelia ir pa
sako daug karčios teisybės tiems, kurie sli
džiais kompromisais norėtų pažingsniui iš
stumti tikybos įtakų iš žmonių gyveninio ir 
nejučiomis nukatalikinti visų Lietuvą.

riuomenės orkestrai, ir vistik 
niekaip nenukonkuruoja kata
likiškųjų. Aišku, užsikirtėlių 
gražumu nepriveiksi: Keikia 
griebtis Stalino ir Hitlerio iš
mėgintų metodų: Organizaci
jas pavesti vienos valstybiš
kos institucijos
Puiku, nėr ko sakyti. Mat 
organizacijos įvairiais laikota
rpiais, įvairiais aspektais bu
vo kurtog ir todėl gavosi jų

toracija, žinoma, kad “nepra
žus”! Tačiau klebonas p. Ge

Kilnus Sąjūdis

Po Svietą Pasidairius rėjo 1930, 1931, o vėliausia 19 
34 metais kojas pakratyti. Bet 

Lietuvos pnperose skai- per tų laikų, suko balšavikų 
vadovybei! čiau, kad Amerike neužilgo tavoršeius Stilsonas, “visi 

būsiu statomos pirtys. Esu, draugai (cicilistai, prof. 
amerikiečiai pradeda patirti, Kamp.) sukapitalistėjo, išmai 
kad pirtys su jų beržynėmis nė principus ant automobi- 
šluotomis griešnam kūnui yra liaus rato ir dabar sušilę dar-

darbo paralelizmas. Argi ne- daug sveikesnės, negu dabar- buojasi, kad kapitalizmas gy- 
paralelizmas Studentų Ateiti .tinės vanos. Ir aš tani prita- vuotų kuoilgiausia”. 
ninku Sųjunga ir jaunalietu- riu. Antai, adv. P. Česnulis,! Tai jums ir cicilistai!
viai Universitete? Žinoma, kad Clevelando Lietuviu Kultūri- ----------------------
taip. Ir koki, nedorėliai, tie nio Darželio prezidentas,- Lie- 1-ji laisvamanė: — Kumu- 
ateitininkai! Nežiūrint jau net tuvių Žiniose užkūręs pirtį te, pasakyk man, kas darytį 
kelių studentų korporacijų re- taip joj išvanojo “tautiškos” Jau metai, kai divorsavau 
formavimų, švietimo ministro 'poperos redaktorių Karpių, rų ir jis man prižadėjo ka3f 
specialių parėdymų, Studentų kad tas ir dabar da jaučiasi nedėlių mokėti penkis dol. 
atstovybėje vadovybės jauna- lyg būtų naujai ant svieto už-!Bet, bestija, dažnai pavėluoja, 
lietuviams neperleidžia ir ga- gimęs. . arba net visai nemoka.
na. Arba vėl, kaimo jaunimas, 
Pavasarininkai, nors įvairiais 
būdais spaudžiaimi, nė per na-

2-ji laisvamanė: — Daryk 
taip, kaip aš darau. Kai tik 
negaunu ant čėso alimonės, 
tuojau parašau jam gromatų 
ir pasakau: grįstu atgal pas

Čikago,- lietuvių balšavikų 
popera rašo, kad Sovietų Rū

go juodimų neužsileidžia tau- {sijos darbininkai buvo pirmi 
tininkams ir galas. Net prie- užprotestuoti prieš nuteisimų 
singai. Vasarų, apie 40,000 pa-{Tanų Mooney mirti. Na, o kų Ulttn į kaįn0

už visų mėnesį atsiunčia ali- 
rnonę.

vasarininkų, suvažiavę į Kau- daro Amerike gyvenantieji i 
balšavikai, kuomet Stalinas■ nų kongresų, parodė tokių ku 

; Kūrinių, tautinių, kūrybinių luinuoju mirti ne vienų, bet 
; sugebėjimų, apie kuriuos jau- tukstancius darbininkų ? Ar 
Į nalietuviai dar nė sapnuote girdėjote kuris iš tavorščių,

Sukant džiunglių filmų 
staiga puola liūtas ir sudras-

, . ... -nebuvo sapnavę. Katalikiško ka(l jie butų nors gu-gu Sta- , aneratoriu Tuoiau uranemano patarimo nepneme, . „ . * ’........... |inili nasake, *» operatorių luojau prane
buvo įsitikrinęs, kad kunigas jaunimo kultūringumu stebė- linui pasakę? 

josi visuomenė, kariuomenės
šama jo šeimai. “Atsiųskit la 
vonų”, gauta šeimos žmonos 
telegrama. Už poros savaičių

Per 30 savo buvimo metų “Draugas” yra 
pergyvenęs įvairių laikotarpių. Nesįigo jam 
ir karčių valandų. Iš nevienoj Žūtbufinėš kri
zės laimingai yra išsiritęs. Tačiau turėjo ir 
labai garbingų momentų, ypač kada jo re
daktoriais yra buvę tokie garbingi veikėjai,. .
kaip dabartinis Vyskupas Petras Būčys. Jiei^J11110 lr doros įeikaluose tu- 
įnešė laikraštin tokios šviesos ir rimties, ko- klausyti ir Lietuvos tauti- 
kios Amerikos lietuvių spaudoj niekad nėra 
buvę. Tad “Draugui” reikia tik išsilaikyti 
ant jų pastatytojo lygmens.

Šia proga mes reiškiame ruoširdaus troš
kimo, kad būsimos 30 metų sukaktuvės ras
tų “Draugų” tokioj pat pozicijoj”

žmonėms turi kalbėti į ausis, . . , , , a .
t • x , i vadai, net tvarkos pnziureto- Seniau visokios cicilistai la- o ne j nugaras. Lietuvos ka- . . .... • i seniau visokios < įuusun ia

talikai nepriims nei Skaisgirių ',ai p01C1',a'4ĮJ’yM ',aUnil.n°, dirbo, kad kapitalizmų su šeima vėl telefonuoja džiung- 
nei kitu katalikvhei neršamosltai ne baikos- Tačiau policija, naįkinUs. Visokiais būdais dė-1 lių ekspedicijai: “Gavom gy-nei kitų katalikybei peršamos I. , , i
g.obos. Bažnyčiai Paties DieJ kaiP tvirtina 30S vadai, netu- j0 pastangų jam amžių sut- vų liūtų narve. Kur velionis ?”
vo yra suteikta teisė mokyti'rtJusl Pr°8°s net nS ,™npinti. Valug kaikurių
visus žmones, ir krikštyti, kas'tokol° sustat5'U- ,Ogi P°? t'igeriavimo, kapitalisiuaa tu-i“Jis Iii
... ..... m • • T, v - X* rU metU kai jaunalietuviai |------------------------------------------------tik įtikės. Taigi Bažnyčios ti

r.inkai, ir Mirono vyriausybė, 
nes yra krikštyti ir dar pri
sipažįsta esu katalikais. Ir 
atėjo laikai: Katalikų kunigas 
mokina Bažnyčių!

iš- Iš Afrikos šeimai 
liūte”.

ntsakvta:

Kaune buvo surengę kongresų,! rganizacijų esu perdaug. Kų 
policija, nusivaišinusienis ko- katalikams toji institucija ža-

dą, atspėti nesunku. Vienai 
cenzūros institucijai pavesta 
spauda — laikraščių skiltys 

menų akivaizdoje, organizaci- užpildomos tautininkų Vady- 
jų kultūrinio darbo 'paraleliz- bos straipsniais. Vienai švieti
mas tautininkams nepakenčia-1 nio institucijai pavesta luo

ngresįstams, nenorėdama tu
rėjo surašyti per tris šimtus 
protokolų. Aišku, tokių duo-

Priminęs, jog Lietuvos užs. reik. ministeris 
Urbšys ketina važiuoti į Berlynu, “Temps” 
rašo, jog vokiečiai į taį dar nieko nėra atsa
kę. “Reicho vyriausybė ligi šiol buvo linkusi 
tiesiogiai nesikišti į reikalų, palikdama pa
tiems Klaipėdos vokiečiams derėtis su Kau
nu. Bet galimas daiktas, kad tarp Klaipėdos 
ir Kauno susidarius naujam modus vivendi, 
reichas nuspręs, jog jau bus atėjęs metas 
tikrai konsoliduoti santykius su Lietuva”.

• ų. •
Vienas rašytojas Paryžiaus laikraštyje ‘Fi

garo’ džiaugiasi krikščionišku idealizmu, iš

5. Naujas maršas organiza
cijoms

Organizacija, tai jėga: su 
ja tenka skaitytis. Organiza
cijos atlaikė rusų persekioji
mus, išgelbėjo lietuvybę, iš
kovojo Lietuvai nepriklauso
mybę. Tautininkai seniau įku
rtas organizacijas mėgino pa
keisti sav«dinis. Ir aplinkraš
čiais, ir policijos varžymais, 
ir pagaliau draugijų įstaty
mu mėgintą nušluoti katalikų 
organizacijas. Tačiau šios vei

Brooklyn, N. Y., katalikai, turėdami savo 

vyskupo pritarimą, renka parašus po peti

cija, kuria prašys Šventojo Tėvo, kad pas

kelbtų naują šventę — Kristaus Darbininko 

šventę. Toji šventė Amerikoj būtų švenčia 

ma Darbo Dienoj. Tikimasi surinkti po pe

ticija daugiau kai šimtų tūkstančių parašų 

ir tikimasi, kad Jo šventenybė Popiežius 

Pijus XI jų prašymą išklausys.

Tą sąjūdį pradėjusieji nori garbinti Kris- reikštu Prezidento Roosevelto kalboje, pa- kia dar didesniu užsidegimu

mas. Kad paralelizmo,arba ge
riau, kontrasto, nebūtų, nau
joji Mirono vyriausybė orga
nizacijas paves vienai insti
tucijai. Apie taį jau rašo it 
L. Aidas įrodinėdamas, kad o-

kykla — lietuviai katalikai 
savas katalikiškas mokyklas 
turi teisės turėti Amerikoje, 
bet ne Lietuvoje. Dabar vie
nai institucijai bus 'pavestos 
organizacijos: Pavasarininkai,

Ateitininkai, kaip daro Stali
nas, bus pastatyti prie sienos. 
Juk priekabių prie šiedviejų 
jaunimo organizacijų ieškoma 
seniai. Gruodžio mėnesį kam 
gi tie falsifikuoti, neva prieš 
valdžių ir su pavasarininkų 
Federacijos žymėmis, atsišau
kimai? Kam katalikų veikė
jams, kaip prof. Pakštui, dau
geliui kunigų nelaukti siunti
niai, paskui įkulniui kratos, 
areštai, ištrėmimai, kalėjimai? 

(Tęsinys 3 pusi.)

tų, kaipo darbininką ir tuo padu duoti dau 

giau inspiracijcs darbo žmonėms ir pabrėžti 

didelę Kristaus meilę beturčiams ir tiems, 

kasdieniniu sunkiu darbu sau duonų uždir

ba.

Peticijos turinys yra toks:

“Mindful of the great love of the Sacred

Heart for the poor, the needy, for workers, 

aware of the personai interest of Your Holi- 

ness in their wclfare, realizing the efforts of 

evil men to win the working class away from 

God and confident in the earnest desires of 

Catholic workers to ccntinue loyal and mili- 

tant defenders of the Faith and cf the 

Church, we, the undersigned beg a blessing 

upen their efforts. To inspire them vvith new 

zeal and that they may share more intimately 

in the spirit of charity manefeated, by the Di- 

vine Master in their regard we humbly ask 

and petition that a Feast to Christ the Work- 

er, to be celebrated in Amerįca on Labor 

Day, be established”.

JBe abejojimo, prie šio sąjūdžio prisidės ir 

lietuviai katalikai

sakytoje kongreso atidarymo iškilmėse. Ji

sai rašo. “Būkime dėkingi Jungtinių Val

stybių prezidentui uš priminimų, kad valdyti 

žmones, pirm visko, yra moralė problema”.

“Congressional Record ”, atstovo Knutson 

prašomas, atspausdino teisėjo Martin Oon- 

boy pasakytų turiningų kalbų neutralumo 

klausimu. Tą kalbą jis pasakė sausio 9 d. 

New Yorke. Jisai įtikinančiai įrodinėjo, kad 

nuėmimas Ispanijos embargo — leidimas iš

vežti karo amunicijų į Ispaniją vienai ar 

kitai kariaujančiai pusei būtų sulaižytas A 

merikos neutralitetas.

Chile respublikų ištiko baisi nelaimė, nuo 

kurios jokiomis priemenėmis nėra galima ap

sisaugoti. Jų ištiko žemės drebėjimas, nuo 

kurio sugriuvo miestai, žuvo tūkstančiai žmo 

nių. Amerikos Raudonasis Kryžius stoja ne

laimingiems į pagalbą. Visuomenė turėtų 

gausiai paremti Raudonojo Kryžiaus krikš

čioniškosios artimo meilės darbus.

Gimnazijose uždrausti moks 
leiviai ateitininkai, tačiau uni- ! 
versitete studentų ateitininkų 
skaičius net turį tendencijos ' 
didėti. Tiesa, daug karjeristų 
rado prieglaudų tautininkų 
štabuose, bet idealistų tik kar- 1 
šteja dvasia. Spaudžiami pa
vasarininkai. Tačiau 1938 me- 1 
tų birželio pabaigoje tie, kaip 
ir palaidoti, pavasarininkai 
Kaune surengė tokį kongresų, j 
kad tautininkai tik žioptelėjo. 
Argi nepikta! Tautininkų or- 

j ganizacijoiBs ir laisvė, ir mo
kykla su mokomuoju persona
lu, ir lig 150,000 litų kamnet 
iš valstybės iždo, ir unifor
mos, ir traukiniai, autobusai 
suvesti į paradus, ir baliai 
paradams pasibaigus, ir ka-
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Penktadien’p. sausio '27. 1930

SENA DAINA, NAUJAS MARŠAS
(Atkelta iš 2 pusi.)

Aišku, kad tai pradžia vienos 
organizacijų institucijos vei
kimo. Nieko sau valdžios prie
šakyje stovinčio katalikų ku
nigo pastangos! Organizacijos, 
kaip ateitininkų, pavasarinin
kų, kurios tūkstančius narių 
yra paaukojusios ant Lietuvos 
nepriklausomybės aukuro; ku-

galima, kas stos ginti.Lietu
vos? Ar ne katalikai? Juk ab
soliute Lietuvos gyventojų 
dauguma katalikai. Tat kodėl 
katalikams nevalia jokios lan
kos turėti politikoje, jaunuo
menės auklėjime? Kodėl kėsi
namasi sunaikinti paskutines 
katalikų organizacijas? Argi 
lietuviams neteks grumtis, jei 
ne ginklu, tai tautiniu susi-nos šiandien tautų saugoja .

,v. . . . , ,. . , pratimu, prieš galingų kaimv-
nuo ištvirkimo, galutinio do- 1 . . „ . . .
rovimo supuvimo, organizuo
ja, kultūrina kaimų, tautinin
kų ir Mirono manymu Lietu
voje neturi teisės egzistuoti: 
Jos esančios paralelizmas tau
tininkų organizacijoms! Ne 
paralelizmas, bet tautininkus 
j pasiutimų varus kontrastas! 
Šia tau ir naujas maršas prie 
senos konsolidacijos dainos!

6. Katalikai nepolitikuos! 

Tautininkai, kiekviena pro-
■ga pabrėžia: Katalikai poli
tikuoja, katalikams nebus lei
sta kištis į politikų ir t.t. Pi
rmiausia kų reiškia žodis: Po
litikuoja? Jei Bažnyčia, vys
kupai, kunigai, katalikų va
dai gina katalikų teises, ar gi 
tai jau yra politikavimas? Pa

nų įtakų? Kai kulkos zvimbė, 
galvos ritos už Lietuvos lais
vę, jaunalietuvių nebuvo nė 
girdėti. Naujajai viesului su
ūžus vėl gins Lietuvų tie, ku
riuos tautininkai persekioja. 
Areštuojami, ištremiami, į po
licijos priežiūrų atiduodami 
katalikų veikėjai; kėsinamasi 
sulikviduoti paskutinės orga
nizacijos. Gana pasikėsinimų! 
Subruzdimas eina visoj Lie
tuvoj. Prieš Kalėdų atostogas 
uždaryto Universiteto, Klaipė
doj, Instituto studentai nerim
sta. Eina gandų, kad sausio 
15 d. šios mokslo įstaigos dar 
būsiu uždarytos dėl neramu
mų. Tačiau to negana. Dar ry
žtamasi sulikviduoti didžiau
sių jaunimo organizacijų —

mums

LITTLE BUDDY

galiau pats tautininkai iš ku-.
. . , .v • ,. , , pavasarininkus. Taip, tas tik-rio kelmo yra išspirti, kad K. ... . _ .

tik jie vieni turi teisės politi
kuoti? Argi ne 84 nuoš. Lietu

Dieve saugok, kad tautininkų 
režimo skeveldros, it Nemu
no bangų nešamos lytys, nesu
griautų Tėvynės nepriklauso
mybės tiltų! Lietuviai katali
kai pernešė svetimųjų šėlimų: 
jie nugalėtojai bus ir lietuvių 
tautos prigimčiai priešingo 
tautininkų režimo! Rykštė, ku 
ria plakami daugelis lietuvių 
katalikų, jau šmigoja. valdo
vams į akis! Taigi Mirono se
na daina, naujas maršas, tik 
paskubins katalikams teisių ir 
laisvės grąžinimų. Dievas am
žius vargusios Katalikiškos 
Lietuvos neapleis! Ar ši pas
kutinė daina tik nebus tau
tininkų gulbės giesmė!

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS j sausio 16 d., taipgi pas IT. Stanelio Stasio, 
Stepanauskus. Užsiregistravo Chicagoje. Neva miręs.

gyvenusio

vos piliečių katalikai? Argi 
ne L. Aidas atvirai pasisako, 
kad lietuviai religingi, bran
gina savo tikėjimų? Argi ne 
katalikai neša visų Lietuvos 
valstybinio gyvenimo naštų? 
Tat kodėl katalikams, tauti
ninkų manymu, nevalia politi
kuoti? Kodėl katalikai neturi 
turėti teisių, balso Lietuvos 
gyvybiniais reikalais? Taip 
kalbėti, rašyti, veikti gali tik 
savanaudžiai.

Tačiau kas išgelbėjo lietu
vius iš rusų persekiojimo? Ar 
ne katalikai? Kas šiandien iš
eivių lietuvybę palaiko Ame
rikoje, Anglijoje ir kitur? Ar 
ne katalikai? Nelaimei išti-

rai pagreitins visuomenės ko
nsolidacijų prieš tautininkų 
režimų. Nors žiemų kiečiau
siais Nemuną sukaustytų le
dais, tačiau — metui atėjus 
ir Lietuvos upių Tėveliui va
ndenis sukvietus, visos žiemos 
pastangos virs niekais; nes 
Nemuno prigimtis: Laisvai ba
nguoti tarp žaliuojančių kal
nų! Nors Lietuvos katalikai 
bus varžomi dar kietesniais į- 
statvmais, nors užgniaužtos 
bus paskutinės katalikiško jau 
nimo organizacijos — visa ve
ltui, nes lietuvio kataliko pri
gimtis trokšta: laisvai Lietu
vų, Tėvynę mylėti, katalikiš
kais principais tvarkyti jos 
gyvenimų, laisvai veikti, mo
kytis, auklėtis, organizuotis,

Patarlės

VVEST SIDE
Sutuoktuvių 
Paminėjimas

Sausio 21 d. Bražinskų
Šilaikių pasidarbavimu, Alfo
nsui ir Sofijai Puodžiams su
rengta vakarėlis paminėjimui 
25 metų vedybinio gyvenimo. 
Susirinko daug artimesnių 
draugų ir vakaras praleista 
labai linksmai.

A. ir S. Puodžiai yra pa
vyzdingi parapijos rėmėjai. 
Sūnūs ir dukrelė darbuojasi 
prie Šv. Antano parap. cho
ro L. Vyčių 102 kp. Sausio 
27 d. sukanka 25 metai vedv-

peretę vaidins sekmadienį, va
sario 12 d. Tuo vakaru bus 
paminėta ir Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis.

Parapijos salėj, liuosaig se- 
kmadienių vakarais žaidžiama 
bunco.

Prieš užgavėnes rengiama 
didelė parapijos vakarienė.

Kaž kodėl dabar iš mūsų 
kolonijos nesimato žinių dien. 
“Drauge”. Ar gi korespon
dentai būtų išvažinėję žiemos 
atostogoms? Re.

šios bankieto komisijos narės: 
Elzbieta Paurazienė, Ona Kra- 
tavičienė, Ona Aksomaitienė, 
Maria Kasevič.ienė, Julė Sbu- 
mulienė, Stefanija Sabinienė 
ir Helen Stepanauskienė.

Trečias susirinkimas įvyks 
Elz. Paurazienės, centro pir
mininkės name, sausio 30 d.

Ona Aksomaitienė

Veikšos Prano, kilusio iš 
Užnėnų km., Užvenčio valsč., 
Šiaulių apskr. Gyveno AVater- 
ville, Indiana.

Paieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi galimai greį 
čiausiu laiku atsiliepti į 
.. Lietuvos Konsulatas,

100 East Bellevue Place 
Chicago, Illinois

Užuojauta

Geros akys dūmų nebijo.
Žmogus, kursai nemoka su-,

sivaldyti, kartais dauginas ga ! bin'° Syvenimo. Per t, laike 
li pakenkti darbe, nekaip ar

kus, kuri kiekviena diena yrai reikalui esant, net mirti! Tik, bet daugumu.

šus priešas.
Meilė veržias į aukštų, bet 

visuomet pasirengus nužengti 
lig apačios.

Meilė kantriai tyli, bet kar
tu ir labai plačiai kalba.

Daug žino, mažai išmano.
Meilė pritaria geram dar

bui, meilė pasišvenčia.
Leisti plėtotis blogumui ii 

kartu j ieškoti tikrosios linosv 
bės, tai reiškia arba apgaudi
nėti save, arba kitus.

Musės įkyrios ne didumu,

Puodžiai kiek kur galėjo, tiek 
prisidėjo ir dalyvavo paren
gimuose. Žodžiu, veikli ir drau 
giška šeimyna.

Šia proga Puodžiams linki
me sulaukti auksinio jubilie
jaus.

Sausio 22 d., Šv. Antano 
par. mokyklos vaikučiai, se
serims vadovaujant, išpildė 
margų programų.

Kun. I. F. Boreišis pranešė, 
kad neužilgo atvažiuos į De
troitą bnoliai Motūzai su sa
vo naujais judamais paveiks
lais.

Sveikinu dienraštį “Drau
gų” 30 metų jubiliejaus pro
ga. Leidėjams, redaktoriams 
ir visiems bendradarbiams li
nkiu sveikatos. Linkiu, kad 
“Draugas” kuo labiausia iš
siplatintų ne tik Amerikos 
lietuvių tarpe, bet ir visoj 
Lietuvoj. Ona Aksomaitienė 

(Detroito Žiedas)

Mirus brangiai motinai Šau
lienei, šiuomi reiškiam giliau
sios užuojautos mūsų draugei 
Valerijai Saulaitei - Stepulio- 
nienei.

S. ir E. Paura,zai

Į balų puolęs, 
kelsi.

sausas ne-

Piktžolė ir nesėta auga. 
Žmogui senatvės bijoti ne

reikia, nes kūnui senstant dva 
šia jaunėja.

136,247
KELEIVIAI PASIRINKO

HAPAG ir LLOYD LAIVUS
PLAUKIMUI PER ATLANTĄ IR JŪROS KELIONES 1938 METAIS.

Daugelis iš mūsų trans-atlantinių keleivių keliavo su mumis daugiaus, nei vie
ną kartą. Jie yra nuolatiniai Hapag-Lloyd keleiviai. Dėl ko ši linija tokia populia
ri, jums paaiškės, kada kitą kartą keliausite Hapag-Lloyd

I LIETUVĄ
KABINŲ, TURISTŲ IR TREČIA KLASE 

Per Bremeną ar Hamburgą 
Iš New Yorko išplaukia.

Deutschland............ 2. Vasario
Hamburg ................. 8. Vasario
St. Louis ....................16. Vasario
Hansa ....................... 23. Vasario
Deutschland............ 2. Kovo
Hamburg................ 9. Kovo
St. Louis.................. 16. Kovo

Hansa.........................23. Kovo
Bremen ................... 29. Kovo
Deutschland............ 30. Kovo
Hamburg ................ 6. Baland.
Europa .................... 7. Baland.
Columbus...................11. Baland.
St. Louis .................  13. Baland.
Bremen ................... 14. Baland.Europa .................... 22. Kovo

Dėl informacijų kreipkitės į jūsų vietinį agentą arba sekamu adresu:

NORTH GERMAN LLOYD • HAMBURG-AMERICAN LINE
130 VVest Randolph Street, Chicago, III.

EK

I

EAST SIDE
Choras Mokinas 
Operetę “Į Tėvynę”

Šv. Jurgio parapijos choras 
pradėjo didelį darbų, kurį spa
rčiai varo ‘pirmyn, būtent mo
kinasi operetę “Į tėvynę”. O-

Iš Bankieto Komisijos 
Susirinkimo

Moterų Sąjungos 54 kuopa 
ruošiasi paminėti 20 metų gy
vavimo sukaktuves. Sausio 5 
d. mėnesiniam susirinkime iš
rinkta bankieto rengimo ko
misija.

Pinmas komisijos susirinki
mas įvyko sausio 9 d., Helen 
Stepanauskienės name. Nutar
ta rengti bankietų balandžio 
mėnesį.

Sausio 11d. gantas laiškas 
nuo The League of Catholic 
AVomen, kuriame jos kvietė 
sųjungietes rengti bankietų jų

Paieškojimas Nr. 97
Lietuvos Konsulatas Čikago

je paieško sekančių asmenų:
Avižinio Prano, kilusio iš 

Kauno apskr., A. Panemunės 
valsč., Šilėnų km. Iš Lietuvos 
išvyko prieš Didįjį Karų, gy
veno Chicagoje.

Bakano ar Bagano Kazimie
ro, sūn. Vinco, kilusio iš Pad- 
sosnos vnkm., Atidžių valsč., 
Zarasų apskr. 1905 m. išvyko 
Amerikon, sakoma į Chicagų.

Bolcevičiaus Stasio. Būda
mas apie 15 m. amžiaus, 1902 
m. išvyko iš Lietuvos. Sako
ma dirbo ir gyveno Kanado
je. 1935 metais per Žem. Kal
varijos klebonų ieškojo savo 
giminių Lietuvoje. Kilęs iš 
Šarnelės km., Kalvarijos m., 
Telšių apskr.

Lesčauskio Roko. Prieš Di
dįjį Karų išvyko Amerikon, 
gyveno Chicagoje.

Matučio Kazio, vadinosi 
Charles ’Jurich. Paskutinioji

. 0LOGA'REUMATAM, WPARDUODU DAUGIAU
I SKAUSMAI MANE STAČIAI ■ MIN*EXPCLLIAIO. NEGU K 

Š PROTO VARO AR NETURITE ■ yAtSTų BEMKAMONANTiEMS e 

k KOKIŲ VAISTŲ. H RfuMAIZMO GAUSMAIS
KA0 MAN I I TOKiS PUIKUS VAISTAS K? 

PALENGVINTŲ’| | KAD i* AŠ PATS JJ 

-MU00.U

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

Mrl A*d RmK* «*r

(AVomen g Cath. League) ua-• gyvenamoji vieta imvo 3504
me.

Kitas susirinkimas įvyko
So. Union ave., Chicagoje.

Nekrašas (Nekratas) Simo
nas, mirė Minnesota valstybė
je, ir paliko turto apie $4,000. 
Jo įpėdiniai arba jį pažinu- 
sieji prašomi tuojau atsikrei- 

j pti į Konsulatų.

i Noreikių Kazio ir Jokūbo, 
kilusių iš Kvėdarnos apylin
kės, atvykę Amerikon prieš 
Didįjį Karų, gyvenę įvairiuo
se Amerikos miestuose — su 
giminėms Lietuvoje visus ry
šius esą nutraukę; jiem pri
klauso brolio Liudviko pali
kimų dalis.

FOM-OL

Missouri valstybės legielatorius Kdward M. (Pitty Nose) 
Brady (dešinėj), kuriam iškelta byla už ėmimų kyšių iš 
teatrų operuotoji). Kairėj policijos atstovas legislatoriui įtei
kęs varantą. (Acme photo)

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ 1$ STOTIES WHFC (1420 K.) 

Mtadianlais —
Nuo 7 iki 8 v. v.Penktadieniais — 

Sekmadieniais —
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Penktadienis, sausio 27,

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
No vena

X,y venos pamaldos j Sopu
lingi),įs) Dievo Motinų šv. An
tano bažnyčioje esti kas penk
tadienį. S valandų Novenos in
tencija šv. Mišios laikoma 
prie So'pulingos Dievo Moti
nas altoriaus. Tuojau po šių 
mišių novenos pamaldos lie
tuviškai ir trumpas pamoks
las.

Apleido Cicero

Albriekų šeima persikėlė gy
venti j Chicago adresu 6717 
So. Campbell avė.

Albriekai turi du gražius 1 
namus Cieeroj, bet dabar pu- Į 
sistatė naujų, gražų namų (Ii- 1 
mimo Panelės Šv. parapijoj, 
kur ir nusikėlė gyventi.

Ciceriečiai apgaili gerų pa- .
Po piet 4 valandų novenos Į rapijonų ir linki gero pasise- 

pasmaldos ir pamokslas esti kimo naujoj kolonijoj. Albrie-
anglų kalboje.

Septintų valandų vakare
novenos pa maldys ir pamoks
las esti lietuvių kalboje. Aš
tuntų valandų vakare vėl an
glų kalboje. Po visų novenos 
pamaldų esantiems bažnyčioje 
suteikiama palaiminimas Šv. 
Sakramentu. Novenos pamal
dos tęsiasi tik tris bertainius 
valandos.

Žmonių į Novenos pamaldas

kai yra “Draugo” skaityto
jai ir visados remia “Drau
go” parengimus.

Padarė operacijų

J. Jukniui padaryta opera
cija Šv. Antano ligoninėj. O- 
peracija pasisekė vra vilties, 
kad Jonas iš ligoninės greit 
grįš namo.

Nežinojo!

V. Šemetulskienė nežinojo,

Pete Cerutti iš St. Ijyuis, Mo., taip sakant, širdingai bežiovaudamas kakle išnarino vie
nų nugarkaulio sąnarį. Tokioj pozicijoj — puriau pakartas turės išgulėti kol įstatytas į 
vietų sųnarys sugys. (Acme telephoto)

Patarles

tam
LIETUVIAI DAKTARAI

penktadieniais atsilanko artijkad turi taįp daug gerų
trijų tūkstančių. Jau daug 
Dievo nialonių apturėta per 
Sopulingos Dievo Motinos už
tarymų. Visi naudokimės pro
ga, ir dar daugiau apturėsi- 
j ie Dievo malonių.

Antanas Kandratas šiomis 
dienomis deda naujas šviesas 
:iv. Antano bažnyčios fronte, 
•lis yra Cicero Electrical Co- 
mpany savininkas. Yra tėvelis 
panelės Kandrataitės, dabar 
;eriausios Chicagos apylinkė-

draugių bei draugų. Progai 
pasitaikius • pasirodė, kad ir 
jos nepamiršo geno s draugės. 
Mat, sausio 22 d. pripuolė šv. 
Vincento diena. Kaip tik Še
metulskienė ir nešioja tų bra
ngų vardų. Taipgi toji diena 
yra ir jos gimtadienis. Tad ta 
proga, sausio 21 d. jos drau
gės padarė šcmetulskienei 
surpryzų. Nežinodamas nieko 
žmogus, sulaukęs tokio sur
pryzo, aišku, nekaip jaučiasi. 
Tas pats buvo ir su Šemetul-

. 3 dainininkės ir artistės. Ji į gkįene> juoba, kad nei viena 
!anko Šv. Kazimiero Akade-' nenorėjo prisipažinti, kuri yra 

kaltininkė to išmislo. Paga
lios, išėjo į aikštę, kad tai K. 
Gedvilienė, K. Gasiūnienė irVisi ciceriečiai rengiasi a- 

eiti į Tėvų Marijonų Įstaigų 
lėmėjų rengiamų vakarų, ku- me pasįdarbavo 
•is įvyks kitų savaitę, antra
dienį, sausio 31 d., 7:30 vai.

E. Petrošienė daugiausia ta-

Namų Savininkų 
Klūbas Tęsia Kovę Su 
Miestelio Šeimininkais

Lietuvių Namų Savininkų 
klūbas, sausio 18 d., parap. 
svet. laikė susirinkimų, kuria
me išklausyta įvairių komisi
jų raportai bei narių skundai.

Mūsų kolonija miesto valdy
boje neturi tinkamų atstovų, 
kurie rūpintuos šios kolonijos 
gerove. Žmonės skundžiasi, 
kad apkrauti aukštais taksais. 
Ypač už vandenį. Seniau už 
dviejų pagyvenimų namo tak
sai buvo mokami du sykius 
į metus. Dabar vandenio var
totojai priversti mokėti kas 
trys mėnesiai. Mokesčiai yra 
keturis, penkis syk aukštesni, 
negu buvo seniau. Kurie ne
išgali 'mokesčių užsimokėti pa
skirtu laiku, jiems grųsinama

Rutli Scott rasta kirviu nužudyta .savo namuose, Milwau- 
kee, Wis. Sužeista taip pat ir jos motina. Žudikas Ernest 
Jorn Mahr iš Milwaukee (dešinėj) bebėgus Chicago link 
policijos sugautas Racine, Wis. (Acme piloto)

akare, parapijos salėj.
V. Šemetulskienė labai yra 

i dėkinga to surpryzo sumany-
,.. ,, tojams ir visiems dalyviams,Musų gerbiamas klebonas .... . . . ,_taipgi visiems, kurie prisidė

jo prie dovanų, kurios bus 
?galo branginamos, nes jose 

visuomet įžiūrės eilę gerų šir
džių. Rap.

,'aičūnas padengė lėšas kelio
nei vieno Tėvų Marijonų, vy
stančių į Pietų Amerikų mi- 
ijoms. Mūsų klebonas jau ir 

J joretto ligoninės reikalams 
iemažai aukojo. Jeigu visi 
,aip, kaip mūsų gerbiamas aukotų, jos būtų lengva išlai- 
Llebonas lietuvių įstaigoms kyti ir vesti. žvalgas

Vivienne Leigb, Anglijos kino artistė, kuriai teks laimė 
vaidinti veikale “Gone with the Wind” svarbiausią rolę. Tai 

rolei buvo išbandytos veik visos Hollprųod tono įjaigždis.

Turės Šaunų
vandens uždarymu. Žiemų dau A < 
gelis namų šildomi garu arba Atidarymąnamų
karštu vandeniu. Tad užda
rius vandenį galima susprog
dinti pečius ir šildymo apa
ratus. Toks politikierių elge
sys gali namų savininkams 
daug blėdies padaryti. Klūbas 
išrinko naujų komisiją, kurios 
tikslas bus rūpintis narių bei 
kolonijos gerove. Į komisiją 
išrinkti: adv. L. Kizas, Ed. 
Mikutis, J. Manstis, A. Va
lančius, F. Vitkus.

Vasario 6 d. visi, kurie turi 
aukštus vandens mokesčius,

sidėjo prie koncerto dovana. 
Ačiū jam. Rap.

Visiems cięeriečiatng gerai 
žinomas K. Andrijauskas ir j Gausio 16, buvo 
jo sūnus Walteris turės šaunų Akademijos Rėmėjų drau 
atidarymą savo naujai įrengto ; metinis susirinkimas. Is
tavernų. “Grand opening pa
rty” tęsis net dvi dienas: sau
sio 27 ir 28 d.

Pirmos rūšies valgiai ir mu
zika bus parūpinta dykai. K. 
W. Andrijauskai kviečia visus 
savo draugus ir pažįstamus 
atsilankyti adresu 1410 S. 49 
avė. Beje, K. Andrijauskas a- 
pgailestavo, kad negalėjo da-

prašomi bilas atsinešti į Šv. Į lyvauti “Draugo” jubilieji-
Antano parap. svet., apie 7 
vai. vak. Iš ten visi eisime į 
miesto valdybos susirinkimą, 
kuris įvyks tą patį vakarą 
Cicero Town Hali. Į šį susi
rinkimą bus pakviesti ir visų 
Chicagos laikraščių raporte- 
riai.

Lietuviai, susirinkite skait
lingai vasario 6 d. .lei norite, 
kad taksai ir vandens mokes
čiai būtų sutvarkyti, organi- 
zuokit&s! Dirbkit kaip organi
zuoti žmonės. Dabartiniai po
litikieriai su pavieniais žmo
nėmis nesiskaito

Klūbas užsisakė metams 
dienraštį “Draugą”. “Drau
gas” yra labai daug pasidar
bavęs Namų .Savininkų klū- 
bui ir mūsų kolonijos gerovei 
talpindamas žinutes, tad Na
mų Navininkų klūbas pasirin
ko jį sau už organą. Klfrbo 
korespondentu išrinktas laik
rodininkas A. F. Pocius. Kas 
nori žinoti apie Namų Savini
nkų klubo veikimą, sekite

niam koncerte. Tačiau jie pri

Draugą A. F.

Zasu Pitt.«, kino artistė, ku
riai Los Angeles federalinių 
mokesčių kolektorius iškėlė 
bylą už nesumokėjimą valsty
bių iždui š20,37L sumog taksų 

nuo savo pajamų 1932-3 me

tais. (Acma photo)

Kas nemoka skaityti, 
negelbsti nei akiniai.

Žadinys, tai taip, kaip sap
ne radinys.

J r pelė savo urve ginasi. 
Žodžiais maišo nepripildysi. 
Keno vežime važiuoji, to ir

giesmę giedok.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTI8TAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 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

Ofiso 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

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 West Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

DR. P. J. BEINAR
(BEIN AHA ti SkAb) 

GYDYTOJAS LR 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.

Telefonas HEMlock 6280

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Ofiao valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitariąs

TeL CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL CAFitol 2828

DR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Fullerton St

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

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredą 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

Sekmadienį susitarins

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MlDway 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. MAURIGE 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. dieni

[š Rėmėjų Susirinkimo AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
eL YARda 5921 
es.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Jauname- 5 Res 6958 So. Talman Avė.

Ree. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

rinkta nauja valdyba: pirm. 
Elena Garmiūtė, vice pirm. 
Gertrūda Mozeriūtė, prot. rašt. 
Bronislova Jakštaitė, finansų 
rašt. Marijona Petraičiūtė ir 
maršalka Elena Visakavičiū- 
tė.

Dabar mergaitės veda mažų 
vajų. Kuri atsives daugiausia 
narių, gaus mažų dovanėlę. G e 

ro pasisekimo, mergaitės.
Florence Deveikis, koresp.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road

V*L 2—4 ix 7—9 vak.1446 Sa 49th Ct
Bubėtomis nuo 7—9 vakaro 
Ketv. ir Nedėliomia susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39

756 West 35th Street

Br. Motuzo Pasku
tines Filmos 

Amerikoj
Sausio 27 d., 7:30 vai. vak. 

Nekalto Prasidėjimo par. sa
lėj, 2745 W. 44tb St. (Brigh
ton Park). Pabaiga.

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 8 iki 4 ir ano • iki 8 vaL lak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office TeL YARda 4787 
Namą TaL PROspect 1930
Tel CANai 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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Telephone REPubUc 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 4 v. v. 

Subntoj nuo 12 iki 8 v. z.

TeL Prospect 1018 B«l TaL Realia 8M7

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Nedėliorn ir Trečiadieniais 
Pagaal Sutartį.

TeL LAPayette 8016

OR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 Sa Farfleld Avenue 
OFISO VALANDOS:

TeL OALumek 6974
OFISO VALANDOS 

9 vaL ryto iki S v. vakare, ii
sekmadienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Ofiso TaL vntgiai* 0036 
Reudencijos TaL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 2—4 ir I—8 P. M, 

Recideneija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal aut,ari.;

Tel CANai 0257
Res. TeL PROspect 6651

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

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

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 antart;

DR. V. E SIEDUNSKI
Dantistas 

4143 South Archer Avenu<
Telefonas LAPayette S6S0 

Antradieniais, Ketvirtadieniam ii 
Penkt&dieaiais

4631 South Ashland ACL



Penktadipnis, sausio 27, 1939 PgKTTSJB

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Tėvų Marijonų Rėmėjų Mirė Lapinskų Sūnus
Veikla Į Sausio 24 d. mirė širdies 1

, j ga 3 metų Pijus Lapinskas, Pastaromis dienomis, kada ® ...» . .. T». . • ....... sūnus Jurgio ir Agnietės La-artinasi seimas ir išleistuvių rgio
•pinskų. Šiai šeimai 2 metų 
bėgy jau antras kūdikis an
geliškame nekaltume apleido 
šių ašarų pakalnę.

Jo laidojimo pamaldos įvyks

bankietas misijonieriams, ku
rie įvyks vasario 5 dienų, 6v.
Jurgio parapijos salėj, visose “
Cbicagos ir Cecero kolonijose
eina įvairūs parengimai. , „ x . y v. .Ausros Vartų bažnyčioje sau 

AVEST PULLMANE šį va- šio 28 d., 9 vai. ryto. Kūnas
karų Marijonų Rėmėjai turės pašarvotas 1741 Cullerton St. 
kauliukais žaidimo pramogų 
su daugeliu gražių dovanų pa-
rapijos salėj, 12227 South E- Naudaį
merald Avenue 6 vai. vak., į j *
kurių rengimo komisija, va- j TOWN OF LAKE. — Šv.
dovaujant pirm. p. Railai, Pranciškaus Vienuolyno Rė- 
nuoširdžiai užprašo svečius ir j mėjų 3 sk. bunco party bus 
Marijonų rėmėjus atvykti ir j sausio 29 d., 2 vai. popiet,

Pramoga Seselių

iš kitų kolonijų; bet už vis 
daugiausiai, tikisi susilaukti 
vietinių. Pramogos tikslas be
galo kilnus — visas padarytas 
pelnas skiriamas Marijonų Į- 
staigų reikalams.

MARQUETTE PARKE Ma
rijonų Rėmėjai rengia kokį 
tai šurum - burum — muzika, 
•užkandžiais ir kitais įvairu
mais. Korespondento per ap
sirikimų buvo pranešta, kad 
įvyks bunco party, ui tai at
siprašo.

Šurum - burum parengimas 
įvyks šeštadienį, sausio 28 d., 
adresu 6743 So. Rockwell St. 
Būkite taip malonūs iš visur 
rėmėjai ir šiaip svečiai skait
lingai dalyvauti, o komisija 
visus stengsis kuo gražiausiai 
patenkinti.

TOWN OF LAKE Marijo
nų Rėmėjai rengia bunco pra
mogų vasario 12 d., parapijos 
salėj. Nuoširdžiai prašo visų, 
kurie platina tikietus, sugrą
žinti pinigus E. Gedvilienei, ar 
komisijai, kad galėtų nuvesti 
į seimų, kuris įvyks vasario 
5 d.

P-nia Gedvilienė pranešė, 
kad turi ir amžinų nar; jos 
vardas bus paskelbtas seime.

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
Marijonų Rėmėjai taip pat 
rengia kauliukų žaidimo pra
mogų sausio 29 d., 4 vai. po 
pietų parapijos salėj. Komisi
ja labai gražiai darbuojasi, 
išplatino galybes tikietų, su
rinko daug gražių dovanų, o 
dabar tik laukia, kad kaip 
vietiniai taip ir iš kitų kolo
nijų atvyktų svečiai. Kartu 
žadėjo dalyvauti ir misijonie- 
riai — kun. A. Andriušis ir 
kun. K. Vengras, kurie, kiek 
teko girdėti, pasakys atsisvei
kinimo žodį. Taigi, neužmirš
kite atsilankyti ir paremti 
gražų darbų.

CICERO Marijonų Rėmėjai 
su savo dvasios vadu, gerb. 
kun. Vaieūnu, kiek teko su
žinoti, visus žada pralenkti. 
Ir neabejoju, nes tenai dabar
tinis skyrius pasiryžę žūt būt 
ir visų širdį įdėti, kad ren
giama pramoga kuo geriausia 
pavyktų. Pirm. p-nia Sriubie- 
nė, su savo talkininkėmis taip 
smarkiai darbuojasi, kad, kiek 
teko girdėti, net ir savo šei
mynas jr ruimus pamiršo. Ir 
nesistebiu, nes žinomi asme
nys, tai pamatas visų kilnių 
ir labdaringų darbų.

Cioeriečių rengiamų kauliu
kų žaidimo pramoga įvyks 
sausio 31 d.i parapijos salėj,

Malinauskų namuose, 4222 So. 
Rockvvell St.

Bus gražių dovanų ir kas 
atsilankys, nesigailės. Pp. Ma
linauskai visus maloniai pri
ims ir pavaišins. Lauksime 
svečių ir iš kitų kolonijų.

Rėmėja

Jaunimas Spiečiasi Prie 
Dainos Meno

INDIANA HARBOR, IND. 
— Sausio 22 d. Šv. Cecilijos 
choras laikė mėnesinį susirin
kimų, kuriame įsirašė sekan
tieji nauji nariai: J. Greicliu- 
nas, E. Maurusis, E. Greichu- 
nas, J. Koveiris, G. Babickas 
ir M. Raminko. Choras nau
jus narius nuoširdžiai priėmė. 
Kviečiame taip pat ir visų 
parapijos jaunimų, mėgstantį 
dainos menų, įsirašyti į chorų. 
Juo būsim stipriau organizuo
ti, tuo daugiau nuveiksime.

Išklausyti ir priimti rapor
tai: S. Lukienės iš svodbinių 
dovanų pirkimo ir J. Mason 
iš choro knygų revizijos.

Choro šokių vakaras turėjo 
įvykti sausio 22 d., tačiau nu
keltas savaitę vėliau. Taigi, 
šį sekmadienį, sausio 29 d. bus 
šokiai, kuriuose visas vietos 
jaunimas susirinkęs šoks tryps 
ir linksmas bus.

Juzė

į kurių atvyks ir daugelis či
kagiečių. J. K.j

1

DON’T

NEGLECT 

A COLD
Krūtinės slogos, kurios gali Išsi
vystyti i nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančia, 
šildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Goun- 
ter-lrrita.it.” Milijonai yra vaito
ję Ją per 35 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima aaiiU aptieknae.

C BAKING 
POVVDERl

Sime Pricc Todaų,
PS 43 yHar$Aqo 
25 ounces254

^UeAcion/

Nuotrauka iš užvakar įvykusių kumštynių už sunkiojo 
svorio čempijonatų Madison Sąuare Garden, New York. 
Kumštynės buvo sulaikytos, kuomet per dvį minutes Joe 
Louis du syk parbloškė savo oponentų John Henry Lewis. 
Tuo būdu Joe Louis apgynė gavo čempijonatų. (Acme photo)

SVEIKINIMAI “DRAUGUI” 
SUKAKTIES PROGA

Seranton, Penna.
Leonard Simutis, Editor 
2334 South Oakley Ave.

Nuoširdžiausiai sveikiname 
jus ir visų “Draugo” redak
cijų 30 metų garbingo veiki
mo sukaktyje,

Sesuo M. Immaculata ir 
Sesutės

Baltimore, Aid. Jan. 21, 1939 
Dr. A. Rakauskas 
2415 AVest 67 St. Cliicago, Hl. 
(Phone DLR AM)

Perduokite Amerikos lietu
vių katalikų dienraščiui ‘Drau 
gui’ bei jo redaktoriams lin
kėjimus ilgai, ilgai būti mū
sų tikru draugu pasiekti visų 
širdis.

Žurnalistas Vinc. Uždavinys

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN
due to dust, sun, light-glare, 
driving, movies, reading, etc.?

Do vour eyes bum—feel 
tired, uncomfortable) Try 
Murinę. It contains 7 help- 
fui ingredients which 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alive! Much more effective than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (štamo* 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept. MF • Chicago, III._____

sflUįRiNL
/H'EYES

AT ALL DRUG STORES

Sweeps away snrface dsposits... 
breaks up dūli, ūgly tootk film
Md nagM, You'd never belleve how fast 
the NEW Llaterine Tooth Pante eloans

MILLIONS Ct POUNDS HAVE HFFN 
USED BY OUR GOVERNMI NT

The instant hrush and aallva touch amas- 
ing Luater-Poam detergent, it mirgės Into 
a roam of tlny, actl ve buobles, whlch sueeps 
Into and cleans pila and eraeks so minute 
et un water may not enter them . . . luavet 
your wholo month tlngllng tvlth lifo . . . 
•tarta your teeth sparkllng wlth new luater.

Oet tho big 2T>t tube, or better štili, the 
double-etse 40< tube contalning more than 

potind at any d rug counter. Laabert
Pharmacal Co., St. Louis. Mo.

THlNfW»«a«MLA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
.uperdtarąed w«b

s-LUSTER-FOAM-f
<rtl 11 llt I «»tt«t\WV\V\,

kasdien sū'Mmi
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškia

t

Ištikrųjų “Draugas” 
sveikintinas, išdraugavęs 
metų su lietuvių išeivija A- 
merikoje. Atsimenu ir aš tas 
dienas, kuomet jis Pennsylva- 
nijoje pradėjo lankytis pas sa
vo tautiečius. Nesyk į man dar 
mažam bebūnant ir tarnau
jant prie mišių Girardville, 
Pa., a. a. kun. S. Pautienius

Sausio 27-ta Diena
“Kaip tik žmogus ko nors 

neprisiturinčiai geidžia, tuoj 
tampa neramiu.

Puikūs ir godūs niekuomet 
neturi atilsio: neturtėlis ir dva 
šioje nusižeminęs, visuomet 
turi apsčiai ramybės.

Žmogus, kurs dar nevisai 
pats sau numirė, lengvai pa
siduoda pagundoms, o men
kais ir niekingais dalykais 
lieka pergalėtas”. (Kristaus 
Sekimas, Knyga Pirma, Sky
rius AT, 1).

jį man paduodavo parsinešti 
namo pačiam pratintis geriau 
lietuviškai skaityti, o mano 
mirusiam tėveliui su juo susi
draugauti. Tegyvuoja “Drau- 

,gas” kitų tiek ir tesusilaukia 
į kitų tiek draugų.

Kun. A. Karuiiškis

Patarles
Meilė stipri, bet taipogi ir 

saldi.
Jei nori išvengti įžymių klai

dų, klausyk patarimo už tave 
daresniųjų žmonių.

Kas vyresnių negerbia, jų 
ramybę ardo.

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

Urba Flovver Shoppe | 
4180 Archer Ave.

Pbone LAFAYETTE MOO 
— • —

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankletams — Laidotuvėms —

Papuottmams

AMERICA’S 
LEADER AT

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■mimu n didžiausia laidojimo ištaisa

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

___________ Tel. LAFAYETTE 0727____________

pv \7 TZ’ A T koplyčios visose 
I > 1 Chicagos dalyse

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

P. SALTHOEBA8

BARY, IND. LAIDOTUVIŲ DUEKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

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

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENA ZB NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

MARIJONA JANČIAUSKIENĖ 
(po tčvaih llčiuakaitč)

Mirė šalinio 26 d., 1939 m., 
9:45 vai. vak., sulaukus pu
sės amžiaus.

Gintus Lietuvoje, Kėdainių 
apskrityje, Pernaravos parapi
joje, Vainikonių kaime.

* Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime, 

vyrą Kazimierų, sūnų Kazimie
rų, marčių Mųgdalenų, tris a- 
nūkes, vienų anūkų, seserj Ur
šulę Dzlkienę (New Haven, 
Conn.), dvi brolio dukteris: 
Frances Kavalauskienę ir Ele- 
anor Jucaltienę ir Jų šeimynas, 
brolio sūnų Juozapų Jančaus
kas ir jo šeimynų, dvi pusse- 
seris: Marcijonų Lukošienę lr 
Mykollnų Laurėnienę ir jų šei
mynas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko seserj Petronėlę Bal- 
čienę.

Kūnas pašarvotas 2723 W. 
39th Place. I .aid otų vės jvyks 
pirmadieni, sausio 30 d. Iš 
namų 8:00 vai. ryto bus atly
dėta j Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panelės par. bažnyčių, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tant us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Mar
ti, Anūkai, Seserys, Brolio Diuk- 
terys ir Sūnai, Pusseserės ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius J. P. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

VINCENTAS RAUBA

mirė sausio 24 d., 1939 m.,
12:40 vai. ryto, sulaukęs 68 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Gaurės parap., Balan
džių kaime. Amerikoje išgy
veno 25 melus.

Paliko dideliame nuliūdi
me — tris brolius. Juozapų, 
Kazimierų ir Antanų, tris bro
lienes: Agolų, Marijonų lr E- 
lenų ir jų šeimynas, seserj Pej 
tronėlę, ir švogerį Steponų Ma
lišauskus ir jų šeimynų, pus
brolius Baubus ir Mozerluą, 
pusseseres Mozerikes, pusseserę 
Lauraitienę, pusbrolio sūnų 
Dijakonų Damazų Mozerj, pus
seserę Žemaitienę, potėvj An
tanų Globį ir daug kitų gimi
nių, draugų lr pažįstamų.

Lietuvoje paliko tris pusbro
lius ir dvi pusseseres.

Kūnas pašarvotas 4546 8o.
California Ave.

Laidotuvės jvyks šeštad., sau
sio 28 d. Iš namų 8:00 vaj. 
ryto bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Panelės par, 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-ąs dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Brolienės,
Sesuo, švogcrls, Pusseserės, 
Pusbroliai, Potėvis lr Giminės.

Laidotuvių direktorius J. P. 
Eudeikis, tel. YABds 1741.

PRANCIŠKUS KLUPŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 24 d., 11:00 vai. vak., 

19.39 nt., sulaukęs pusės amžiaus. Gimęs Norinčių kaime, Joniš
kos parap., Šiaulių apskr. Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Onų, po tėvais Baltri- 
naitė, sūnų Pranciškų, Švogerį Povilų Banulį, švogerį Didžiulį, 
ir gimines ir draugus. Lietuvoje paliko seną motinėlę, seserį 
Oną ir Brolį Kazimierą.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas randami 3600 South Lowe Avenue. Del 

tolesnių informacijų šaukite telefonu YARds 0208.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Sausio 28 dieną, 9.00 vai. rytą 

iš namų į Švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciškaus Klupšo giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir atsisveiknimą.

Nuliūdę Liekame: Moteris, Sūnus, Švogeriai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laid. Direktorius Joseph T. McKeon, 

telefonas YARds 0925. <

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
DYKAI

PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

Albert V.

Petkus ir Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Antbony B. Petkus
Lachawicz ir Simai
J. U
S. P. Mažeika

6834 So. Western Ave. 
GROvehUl 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Pbone PULlman 1270

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Pbone YABds 1138-1139

Altanas M. Phillins 3307 Lituanica Ave. 
Phone YADds 4908
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Po So. Chicago 
Pasidairius

Šv. Juozapo parap. choras, 
pradėjęs nauji} veikimų po 
Nauju Meti), mėnesiniam sus- 
me nutarė daug gražiu daly
ki) įvykdyti, parodyti daugiau 
gyvumo ir pasirodyti, kad 
jaunimas, vadovaujant muzi
kui K. Oauhiui, daug gelbsti 
parapijos reikaluose.

Pirmiausia choras rengia 
didelį kaukiu balių. Prašmat
niau apsirengę baliuje gaus 
dovanas. Tr kiekvienas bus ap
dovanotas. Balius įvyks vasa
rio 12 d., parapi jos svetainė
je. Visas pelnas skiriamas pa
rapijos naudai. Tikietų gali
ma įsigyti pas kiekvieni) cho
ro narį. Šokiams grieš Dean 
Colbv orkestrą. Nutarta dau
giau įvairumo padaryti ir tą 
šokiu vakarą pranešti. Taigi 
atvykę sužinosite tolymesnius 
choro veikimo planus.

Pirma šių metų nauja cho
ro narė įsirašė E. Musteikai- 
tė.

Praeitų sekmadienį įvyko 
metinis parapijos sus-mas, ku
ris buvo labai gyvas ir įdo
mus. Gerb. klebonas kun. M. 
Švarlis išdavė finansinę apy
skaitų ir paaiškino parap. sto
vį. Pasirodo, nors ir mažytė 
parapija ir per eilę metų at
silikus nuo "kitų parap. visais 
atžvilgiais, pradėjo stiprėti. 
Dabartinio dvasios vado ve
dama, greitu laiku galės iš
lysti ir iš visi) bėdų.

Išrinkta komitetas darbuo
tis per visus 1939 metus. Tarp 
komiteto narių matėsi keletas 
ir naujų, užėmusių vietas tų, 
kurie jau pavargo dirbdami 
Dievo garbei ar aplinkybės 
nebeleidžia. Nemuno Sūnus

Majoras Kelly dalyvaus 
Vyčių Koncerte

Šiais žodžiais Lietuvos Vy
čių Chicagos apskričio choras 
pasveikins Chicagos lietuvius 
atsilankusius į jiarengimų 
“1939 metų įvairumai”, sek
mad., sausio 29 d., Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St.

Širdingai kviečiama Chica
gos ir apylinkės visuomenė 
dalyvauti šiame parengime. 
Choras puikiai išlavintas Juo
zo Saurio, kuris taipgi suda
rė ir vakaro programų.

Programoj dalyvauja: Irena 
Aitutytė, Antanas Benaitis, A- 
ntanas Ciapas, Harriet Lukas, 
Jonas Paulauskas, Juozapina 
Sugentaitė ir kiti. Įvairias 
juokais publikų palinksmins: 
V. Paškevičiūtė, P. Kuzmars- 
kytė, L. Sutkaitė, I. Pakelty- 
tė, J. Vilkansas, B. Kvietkus, 
D. Varnas, A. Žilis, Jr., A. 
Plienis ir kiti.

Chicagos miesto majoras E. 
Kelly, pasižadėjo dalyvauti 
trumpai valandėlei ir pasvei
kinti susirinkusius.

Lietuvos konsulas Chicago
je taipgi dalyvaus su žmona. 
Tikimės susilaukti daugelį ki
tų įžymių žmonių.

Tikietų galima gauti pas 
choro narius, Tj. Vyčių kuo
pose, arba kreipkitės į šiuos 
valdybos narius: B. Klimų, 
4516 So. California ave., Laf. 
9849, S. Šimulį, 2150 S. Hoyne 
ave., Can. 5474, B. Rimkaitę, 
1637 So. 49 ave., Cicero, M. 
Brazauskaitę, 3914 W. 65 St., 
Rep. 4923. M. B.

Josephine Sugentaitė, daini
ninkė ir žymi scenos mėgėja. 
L. Vyčių Chic. apskr. choro 
rengiamuose “Įvairumai 1939 
metų”, sausio 29 d., Lietuvių 
auditorijoj, bus “Svočia-širde- 
lė”.

Rezervuokite Vietas 
Bankietui

Bankietas Prelatui 
Kun. J. Maciejauskui 
Pagerbti

Sausio 26 d. vakare įvyko 
Lietuvių Auditorijoj bankie
tas pagerbimui 70 metų gyve
nimo J. M. prel. Maciejausko. 
Salė buvo pripildyta žmonių 
ir stalai apkrauti valgiais ir 
gėlėmis. Žmonių tarpe, dau
gumoj švėkšniškių, panevėžie
čių ir ramygal iečių matėsi 
daug žydų. N. Shure, stambus 
Čikagoje pirklys, padovanojo 
prelatui auksinį laikrodį, Lie
tuviškų žydų draugijos pirmi
ninkas žadėjo vėliau dovanų 
nuteikti.

Programų sudarė kalbos, 
dainos ir šokiai ant scenos.

Vedėju buvo artimas prela
to draugas gerb. kun. A. Bal
tutis. Sveikino solenizantų ka
lbomis kunigai, profesijonalai, 
bankieto rengėjos ir žydų at
stovai; pabaigoje pasveikino 
Lietuvos konsulas P. Danžva- 
rdis.

Atsakyme į pasveikinimus 
prel. J. Maciejauskas pasiža
dėjo ir toliau kol tik pajėgs 
darbuotis žmonių gerovei ir 
užkvietė visus bankieto daly- 
bius už dviejų metų Lituvon 
jo 50-ties metų kunigystės ju
biliejų švęsti. R.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Padėka
Didž. Gerb. kun. A. AndrinSiui 

Šv. Kazimiero Akademijos 
orkestro, šokėjų ir kitų daly
vių vardu, reiškiu Jums nuo
širdžių padėkų už malonų pri
ėmimų ir širdingas vaišes.

Su pagarba,
Genovaitė Saurytė, 

Raštininkė šv. Kazimiero
Akademijos orkestro

Mrs. Stalnonis (Liberty Bak- J/ 
ing Co.), Mr. and Mrs. A. Pu-1 
ckorius, Miss Julia Tikuisis,
Mr. and Mrs. .1. Andruška ir 
šeimyna.

Ačiū už visų nuoširdžius li
nkėjimus ir sveikinimus. Ža
dame kokiu būdu ateityje vi
siems atsilyginti.

Mr. and Mrs. A. Sucilla ir 
Šeimyna, 741 W. 123 St.

YVEST PULLMAN. — Šir
dingiausia ačiū visiems, ku
rie prisidėjo prie bankieto mi
nint mums sidabrinį vedybų 
jubiliejų, sausio 14, Midbown 
Tavern, 6341 S. Western av.

Pirmiausia dėkojame A.

Pranešimai
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos mietinis susirinki
mas įvyks sausio 27 d., 9:30 
vai. vak., daktarų Strikolio 
Vežei ofise, 4645 So. Ashland 
ave. Nariai prašomi būtinai

Shogzdienei, kuri buvo to ba-1 atsilankyti, nes bus perstato-

Juozui A. Mickeliūnui Šau 
lių žvaigždės įteikimo bankie
tas įvyks trečiadienio vakare, 
vasario 1 d., Syrena’s Cafe, deikiui. 
4270 Archer ave. Taigi, beli
ko tik kelios dienos.

nkieto svočia, motinai J. Su- 
cillienei už sukvietimų tiek 
svečių ir pagnlbų. Ačiū I. Lu
košiūtei už paskelbimų per 
radio, giminėms, draugams, 
pažįstamiems, ir visiems kos
tumeriams. Ypač dėkojame 
Mr. and Mrs. J. B. Brenzai, 
Mr. and Mrs. J. Shogzdai, Mr. 
and Mrs. Mac Leay, Mr. and 

i Mrs. F. Jonikui ir Mrs. J. Eu-

Ačifl visiems mūsų kaimy
nams iš YVest Pullmano ir So.

Ateinantį pirmadienį bus j Chicago ir už dovanas nuo: 
paskutinė diena rezervacijų, j Mrs. B. Lauraitis, Mrs. Mas- 
Rezervacijas galima užsakyti\ keli, Mrs. Moskiewicz, Mrs. 
ir tikietų įsigyti pas rengimo | T. Mazonay, Mr. and Mrs. J 
komiteto narius: A. Ambrose,; Sucilla, Mr. and Mrs. Zutout, 
6800 S. Artesian ave., kun. A.»Miss Victoria YValters, Mr.

Iš Federacijos 
Skyriaus Veiklos

BRIGHTON PARK.
mėnesio Federacijos 19 skyr. 
susirinkime pirmiausia išklau 
syta pranešimas iš apskrities 
susirinkimo. Paskui dvasios 
vadas kun. A. Briška kalbėjo 
apie parapijos ir kai kurių 
draugijų ruošimųsi prie 25 
metų jubiliejaus. Dienos iškil
mėms dar nenustatytos. Pas
kui plačiai kalbėjo jaunimo 
reikalais, ragindamas, kad jau 
nimo susirinkimuose būtų va
rtojama lietuvių kalba, kas 
žymiai prisidės prie palaiky
mo jame lietuvybės.

Apsvarsčius visus reikalus, 
išrinkta skyr. valdyba šiems 
metams: dvasios vadas — kun. 
A1. Briška, pirm. — K. Žarom- 
skis, vice pirm. — F. Vaice
kauskas, sekr. — O. Ivinskai- 
tė, kas. — J. Vaiskia. Apskr. 
sus-mus laikyti išrinkti. Vai
cekauskas, Valskis ir Balūnas.

Šiame sus-me atstovų daly
vavo iš šių draugijų: Apašta
lystės — F. Vaicekauskas ir 
F. Vaikutienė, šv. Kaz. Akad. 
R-jų ir Vyčių 36 kp. — K. 
Zaromskis, LRKSA 160 kp.
— J. Enčeris, Šv. Kazimiero 
Kar. — J. Valskis ir V. Ba
lūnas, Said. Širdies V. J. — 
P. Vaikutis, parapijos choro
— O. Ivinskaitė, Labdarių — 
M. Šrupšienė.

Metinę mokestį Federacijai 
sumokėjo: L. Vyčių 36 kp., 
Šv. Kazimiero Kar. ir Saldž. 
Širdies V. J. draugijos.

Rašt. O. Ivinskaitė

Baltutį, 6812 S. YVashtenaw 
ave., A. Bacevičių, 1850 Wa- 
bansia ave., dr. G. I. Bložį, 
2201 W. Cermak Rd., Pr. Či- 
žauskų, 6127 S. Washtenaw 
ave., J. Chase, 6640 S. Fran
cisco ave., dr. S. Jacubs, n6322 
S. YVester ave., adv. Chas P. 
Kai, 6322 S. Western ave., dr. 
A. J. Manikų, 4070 Archer av., 
dr. A. Rakauskų, 2415 AV. Ma
rąuette Rd., Ig. Sakalų, 6747 
S. Artesian ave., AV. B. Se- 
hastian, 4104 Archer ave., A. 
P. Statkienę, 4446 S. AVaslite- 
naw ave., F. YVoidat, 3320 S. 
Emerald ave.

L. Lukošiūtė, reng. sekr.

Gražus Šokių Vakaras
MARQUETTE PARK. — 

A’asario 5 d., parapijos cho
ras rengia gražų šokių vaka
rų, parapijos salėj. Pradžia 8 
vai. Bilietai tik po 35c. Jų ga
lima gauti pas narius, o šokių 
vakare bus galima gauti prie 
durų.

Pelnas skiriamas parapijos 
reikalams. Todėl visi kviečia- 
imi dalyvauti ir paremti va
karų.

Po Velykų choras ruošiasi 
vaidinti komedijų “Nelaimin
gas Buikas”. Be to, bus kon
certas ir šokiai. Chore yra ga
na geri) scenos mėgėjų.

K. S., koresp.

Iš Suvalkiečių Dr-jos 
Krikštynų Vakaro

Suvalkiečių dr-jos krikšty
nų vakaras įvyko sausio 14 
d., Neffo salėj, YVest Side. Pro
gramoj buvo dainų, kalbų ir 
muzikos. Paskui sekė pasilink
sminimas. Buvusi dr-jos raš
tininkė O. Svirmickienė, kuri 
daugiausia dėjo (pastangų šiai 
dr-jai įsteigti, apdovanota gė
lėmis ir pasveikinta.

Suvalkietis

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

Vlo Juknls, sav.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

ma nauja valdyba.
Dr. Br. J. Zuhrickas, sekr.

Veršiu nebliovęs, jaučiu ne
baubsi.

Pirtis jaujų vainoja, o abid
vi suodės.

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU
Every Sunday from 1—2 P. M,

Folklore Hadio Program

LOANS & INSURANCE
l\ III, lis |;|; W( III ■>

Building Management 
JOHN P. lAVAl.l)
Kl II I \ ( OMCAM , ln. .

3236 S. Halsted St.
Phone UALUMLT lltS

r?

Kad padaryti savo gyveni- 
mų ilgesniu, galima tiktai ma 
žiau laiko skirti miegui.

Mandagumas ne visada pa
vaduoja žmogaus moralinį to
bulumų.

Daugiau naudos turėsi ran
kų paduodamas, negu su kum- 
ščia į žandų duodamas.

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR I — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO ................................. $«••
MJT ................................................... $6.06
LIO LUMP .................................... $6.00
MINE RUN .................................... $6.76
SCREENINGS ............................... $6.«0

Tel. ARDmore 6975

and Mrs. J. Zube, Mr. and

OK'O BI MILLIONS

DUODAME Namų statymui, 
Pirkimui

m b a seni^ sk°lŲpackm■ ttVIlVLHV atmokėjimui.
Paskolos duodamos nuo 1 iki 20 metų, 

mažais mėnesiniais atmokėjimais arba 5 me
tams be jokių men. atmokėjimų. Paskolų 
reikalai atliekami greitai ir atsakomingai.

Savo paskolos reikalus apkalbėk su mu
mis asmeniškai. Kreipkis į:

ederalSavings
lAND LOAN AStOCIATION 
' OF CHICAGO

2202 W. CERMAK ROAD, TEL CANAL 8887
Taupytojams Mokame Dividendų.

Kiekvieno Taupytojo taupiniai apdrausti iki $5,000.00. 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, 

VVashington, D. C.

Jr

UETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Statkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUOAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois
J?

Turėdami Ką Non Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Norėdami K* Non Pirkti, Atminkite 1 Dr-go' Classified Skyr.

UTILITY LHJUOR 
DISTRIBUTORS

IiK-orporalol

Tel. Prospeet 0745-0746 
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Ave. 
■O‘

Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybinę Deg

tinę.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. ir M. Dzimidas 

Savininkai

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 

Tel. Victory 9670

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

Vilnoniai Apatiniai Mar
škiniai Vyrams ir Moterims

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

504 YVest 33rd Street
Arti Normai Av©., Chicago, IU. 

Telefonas VLCtory 3486 
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien lr Vakarai© Ir 
Sekmadieniais

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

SMITH & SON
2267 Clyboum Ave.

Chicago, Ulinois

CLASSIFIED
PARDAVIMUI BUNGALOW

Marąuette Manor, G kambarių mū
rinis bungalovv, karšto vandenio ši
luma, tnsuliuotas.

J. J. COYLF,
Sontli Artesian Avenue 
Telefonas Prospeet 2267.

RENDON KEPYKLA 
Du mūriniai kakaliai. Randasi So
uth Sidėle. Atsišaukite Telefonu
Yards 19(12. ~ 1

PARDAVIMUI
Čeverykų taisymo krautuvė. prie 
68-tos gatvės ir Western Avenue. 
Patogi vieta, gera mašinerija. Par
siduoda pigiai. Atsišaukite telefo-
2ĮiK__ARMItagp_____ _

"PARDAVIMUI NAMAS
G kambariu moderniškas, mūrinis 
bungalovv. Karšto vandenio šiluma.

karų garadžius. Apdalytas por- 
člus. Ąžuolo grindys ir papuošalai.
Visi assesmentai ir taksai apmo
kėti. Vienas blokas nuo katalikiš- 
1 os bažnyčios ir mokyklos. Kaina
vo $10.000.00; parsiduoda už $5,900. 
Savininkas randasi; 5311 So. Savvyer 
A venue.

TAISOM
'"‘aisome Ir Įdedame pamušalus J 
nkurlnius kotus. Įdedame naujus zl- 
perius i skurinius džiaketus (jac- 
kets) pigiai.

OVERLTNOTO valymo tr 
TAISYMO KRAUTUVft r

4602 So. Won<1 St. ClilcagO, PI.
KAMBARIAI ISRENDAVTMUT

Tšrenduojame 5 kambarius su šilu
mą.

3247 S. Emerald Ave.,
Tel. VICtory 4181

RENDON TAVERNAS 
Pilnai Įrengtas, dirbtuvių aplellnkė- 
1e. Prieinama kaina. Telefonas:
RnekweH 1077.

PARDAVTMUT NAMAS
Pardavimui 6 kambarių bunga1ow. 
faršto vandenio Šiluma. Mūrinis por- 

ėlus. 2 kary garadžius. Kaina $5.600. 
'Sargenas. AtslSauklte. 5032 So. Rock- 
♦vell Street.____________________________

PARDAVIMUI TAVERNAS
i’llnal (rengtas tavernas parduoda
mas pigiai. AtslSauklte: 8308% WJ 
nSrd Street. Chicago THInole.

RENDON KRAUTUVE
Arti Lietuviškos bažnyčios. Tinkama 
siuvėjui. Biznis išdirbtas per 25 me
tus. Jei norite, galite imti lr kam
barius. AtslSauklte: 4438 So. Ealr- 
:.*leld Avenue. Tel. Wentwr>rth 8918.

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Valgomųjų daiktų krautuvė (bučer- 
bė lr grosernė) parsiduoda pigiai. 
Pilnai Jrengta. Priežastis pardavimo 
— Ilga. AtslSauklte; 1845 Wabansla 
Svenne. Cbleago, nitnols.

PF.RKETjE vietą
Perkėliau savo Real Estate lr No

taro Rastinę i naują vietą. Turiu IS 
recleverių rankų mažų lr didelių, už 
"norgičlus forkluozuotų, namų. Visi 
geri pirkiniai lr parduodami pigiai. 
'Kiekvienas, kuris atsilieps J SJ pa- 

\ garsinimą lr pirks namą, gaus In
surance (apdraudą) dykai, vieniems 
metams. O tie, kurie apdraus savo 
•lamą, rakandus, automobili ar kit
ką, arba atnaujins baigiančią ap- 
•Irsuda per mūsų rastinę, tie gaus 
HUMOR (Juokų) žurnalą vieniems 
■netams dykai — arba kokią kitą 
dovaną. Mes padarom Ir notarlzuo- 
jame visokius legnllSkus rafltus. Pa- 
'■amaujame Real Estate sutarčių rei
kaluose Ir atliekame taipgi kitus 
oatamavlmus teisingai Ir su dideliu
atsargumu IS visų atžvilgių.

O H A 8. URNIOH 
(Kazimieras Urnlkis)

25OO West 83r»l Street 
Antros Lubos. Tel. PROspect 8025. 
'Durys nuo Campbell Ave. pusės)
Valandos: nuo 9 Iki 12 ryto Ir nuo 

6 Iki 9 vakare. Rekmadienlals. 
nuo 12 popiet Iki 5 vai. vak.


