
DRAUGAS
Vienintėlis tautinės ir tikybinės 
.minties lietuvių dienraštis Anie- 

; rikoje.

2334 8. Oakley Avė., Chicago, IIL 
Phone: Canal 7790

DRAUGAS
The most influential Lithu
anian Daily in America.

2334 S. Oakley Avė., Chicago, IIL 
Phone: Ganai 7790

LITHUANIAN DAILY FRIEND
VOL XXIII 3c a Copy Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Vasaris-February 2 d., 1939 m. Kaina 3c No. 27

Pabaltijo santarvės konferencija Kaune
Svarstomas klausimas visoms trims 
valstybėms bendrai ginti neutralumą

Lenkų spauda nepaprastai 
žingeidauja konferencija

KAUNAS, vas. 1. — Pabal
tijo vaistytai santarvės de
šimtoji konferencija šiandien 
čia atidaryta. Prieš atidary
siant Lietuvos prezidentas A. 
Smetona suvykusius Latvijos 
ir Estijos delegatus pavaišino 
užkandžiais.

Estijos užsienių reikalų mi
nistras Kari Selteris pasiūlė 
be koordinavimo užsienių nu
sistatymo svarstyti bendrųjų 
akcijų ginti visų trijų valsty
bių paskirai paskelbtus neu- 
tialumus. Estija ir Latvija

jau susijungusios karine gini- 
mosi sutartimi. Norima, kad 
piie Sios karinės sutarties 
prisidėtų ir Lietuva. Matyt, 
ji prisidės. Tuomet Pabaltijo 
valstybių santarvė bus dar ir 
karinė.

Lietuvos užsienių reikalų 
ministras J. Urbšys aiškins 
dabartinius Lietuvos santy 
kius su Vokietija ir Lenkija.

Lenkų spauda nepaprastai 
domisi šios konferencijos ei
ga.

ŽUVO TRYS GELEŽINKELININKAI

Illinois Central geležinkelio prekių traukinys arti Robbs, Ilk, nušoko nuo 
bėgių ir kai kurie vagonai nusirito j pašlaitę. Žuvo garvežio inžinierius, ku 
rentojas ir varžininkas. Nelaimė įvyko po lietaus žemei užgriuvus ant bėgių.

< (Acme telephoto).

Vokietijos nacio spaoda subruzdo 
atakuoti J. Amerikos Valstybes

Tas yra paties Hitlerio 
įpareigota propaganda

BERLYNAS, vas. 1. — Di- tybės ir už kavos trūkumus, 
ktatoriaus Hitlerio nurody’- Girdi, J. A. Valstybių “žydiš 
mais nacių spauda pradėjo koji” vyriausybė atakuoja na 
kampanijų prieš prez. Roose- cių Vokietijų ii’ dėl to VoRie- 
viitą ir J. A. Valstybes. tija neturi pasiryžimo įsigyti

Atakuoja amerikoniškų vai- kavos iš Amerikos. Neimtų iš 
džių Porto Rikoj, kur, anot ten kavos kad ir pigiausiai
nacių, prez. Roosevelto skir
tas gubernatorius tenai val- 
dovauja lygiai kaip Stalinas 
sov. Rusijoje.

būtų siūloma.
Savo atakas prieš J. A 

Valstybes nacių laikraščiai 
[vainikuoja žinomais pasigiri-

Vokietijai labai trūksta ka- mais Vokietijos įsiginklavi- 
ios, gyventojai nesitenkina to mu. Sako, tas atliekama be 
kiu stoviu. Tad nacių spauda mažiausios J. A. Valstybių žy 
susimeta kaltinti J. A. Vals- diškos malonės.

Gen. Franco divizijos Katalonijoj veržiasi 
pirmyn-netoli Gemos miesto

T ūkstančiams milicininkų 
užtaisomi spąstai

PERPIGNAN, Prancūzi
ja, vas. 1. — Apturimomis 
čia žiniomis, gen. Franco ka
riuomenė visu Katalonijos 
frontu sėkmingai veržiasi pir 
myn.
Frankistams žygiavimus vie

tomis sunkina lietus, sniegas 
ir dargana. Pabliurusiais an
traeiliais keliais spartesnis 
veržimasis nė neįmanomas.

Katalonijos fronto kairiojo 
sparno pačiam gale ties Pire- 
nėjų kalnais milicininkai at
kakliai gina Seo de Urgel mie 
stelį, iš kur Į Prancūzijų eina

svarbus plentas — vienatinis 
tame šone raudonųjų susisie
kimas su Prancūzija. Vėliau
siomis žiniomis, frankistai tų 
miestelį ir tūkstančius milici
ninkų baigia apsupti — nut
verti į spąstus. Spėjama, kau 
greitu laiku tas bus įvykdyta 
ir milicininkai paklius nelais
vėn.

Dešinių jam f ronto sparne 
frankistų divizijos jau netoli 
Geronos miesto — pusiaukelio 
tarp Barcelonos ir Prancūzi
jos pasienio.

Kun. Čibiras ir kun. Pukenas Vilniaus 
lenkams valdininkams negeistini

KAUNAS. —Atrodė, kad -- arkivyskupas Jalbrzykovs- 
naujoji Lietuvių Mokslo My- kis. 
lėtojų draugija Vilniuje grei
tu laiku galės diribti kultūros 
darbų. Deja, dabar vėl vieto
je viskas sustojo. Draugijos 
įstatai grųžinti pataisyti.

Būdinga yra tai, kad visuo 
meniniai politinio skyriaus ve 
dejas Jasinskis pareikalavo, 
kad tarp draugijos steigėjų 
nebūtij kun. K. Čibiro ir kun.
Pūkėno. Jasinskio žodžiais, 
prieš kun. Čibirų kažką turis 
vaivada, o prieš kun. Pūkėnų

Vilniaus lietuvių visuomenė 
Šinosi prieš. kun. Viskanto, 
Manoma, vargiai ji sutiks su 
tokiais keistais vaivadijos rei 
kalavimais.

Iš pradžios vaivadija prie
šinasi prieš kun. Viskanto, 
kaip steigėjo, asmenį, o dabar 
jau yra “negeistini” kun. Či
biras ir kun. Pūkėnas.

Atrodo, poniškai vaivadijai 
nepatiks nė vienas susipratęs 
lietuvis.

MINISTRO LEONO ŽODIS 
BAŽNYČIOS KLAUSIMU 
LIETUVOJE _
KAUNAS, vas. 1. — Vi

daus reikalų ministras S. Le
onas “Lietuvos Aido” atsto
vui apie valstybės ir bažny
čios reikalus Lietuvoje parei
škė;

“Su pasitenkinimu turiu 
konstatuoti, kad bažnyčia .šiuo 
metu vykdo savo pastoracijos 
darbus, rūpinasi moralės pa
kėlimo reikalais ir per bažny
čių nevedama politinė akcija, 
kaip kari pasitaikydavo pir-

MINISTRAS IŠSIVADAVO 
GIEDODAMAS

LONDONAS, vas. 1. — Kon 
servatorių partijos susirinki
me oro ministrui Sir Kings- 
ley AVood kalbant fašistai su
kėlė riaušes. Pradėta kumščiuo 
tis. Ir ministrui pasidarė kar
štų.

Kad gelbėtis iš pavojaus, 
ministras staiga užtraukė bri-

VOKIEČIAI NACIAI 
IR AUSTRALIJOJE '"'
ĮSIVYRAUJA< ............. . .
SYDNEYUS, Australija. — 

Vokietijos naciai šiame žemy
ne organizuojasi, įsigali ir 
vicšiai giriasi pasisekimais- 
Furopos laivuose, išplaukian
čiuose į Australijų, jie parsi-

tq himnų “Dieve, saugok ka-1 samdo įvairiais tarnautojais 
ralių”. Muštynės salėje nu- jr darbininkais ir Australijos
trauktos ir neužilgo atvyko 
policija, su kurios pagalba mi 
nistras per užpakalines duris 
issmesdmo.

ma.

VADAS ĮVERTINA 
ITALUS SAVANORIUS 
ISPANIJOJE
ROMA, vas. 1. — Italų sa

vanorių Ispanijoje vyriausias 
vadas gen. Gambara raportu 
ministrui pirmininkui Musso- 
liniui didžiai įvertina savo va 
dalijamus kareivius Kataloni
joje.

Anot raporto, puolimo laiku 
nuo gruodžio 23 d. iki sausio 
27 d. (iki paimsiant Barcelo- 
ną) italų savanorių nuosto
liai: 39 karininkai ir 316 ka
reivių nukauta ir apie 200 ka- 
lininkų ir 2,000 kareivių su
žeista.

Tų pat laikotarpi 16,500 
raudonųjų paimta nelaisvėn.

Gen. Gambara pažymi, kad 
italai nepaprastai narsūs ir 
daug kuo padėjo gen. Franco 
pajėgoms sutriuškinti raudo- 
uųjų pajėgas.

BOLŠEVIKŲ PALANKU
MAS NACIŲ VOKIETIJAI

MAJįJKVA, vas. 1. — Bolše
vikų laikraščiai užtraukia nau 
jų giesmę nacių Vokietijos 
žvilgiu — šį kartų palankumo 
balsu. Kaip žinoma, Hitleris 
savo parlamente kalbėdamas 
sovietų nepuolė, kas pirmų 
kartų įvyko.

Bolševikai nujaučia, kad, 
, Jlll.Cl IU11 JIM.M susi- 

sėbrauti su sovietais. Jei taip, 
pareiškia Maskvos laikraščiai, 
Vokietijos draugiškumas so
vietams yra geistinas. Tik su 
sąlyga, kad Hitleris atsisakys 
kėsintis prieš Ukrainą.

rasi, Hitleris turi noro

KAIRIŲJŲ DEMONSTRA
CIJOS LONDONE

LONDONAS, vas. 1. — Kai 
rieji gaivalui vakar sukėlė 
triukšmingas demonstracijas. 
Reikalavo vyriausybės prista
tyti ginklų pliekiamiems rau
doniesiems Ispanijoje.

Klaipėdos uoste kaskart da
rosi vis didesnis judėjimas. 
Dėl to, planuojama ten ir nak
timis įvesti darbus.

Lietuvoje pakeisti įvežamų
jų prekių muitų tarifai. Kai 
kurioms prekėms muitai padi
dinti, o kitoms sumažinti.

TEISMAS NUBAUDĖ 
KUN. NEVIER^ KALĖTI 
IR TUOJAU ATLEIDO • •
VILNIUS. — Vilniaus ape

liacinis teismas perkratinėjo 
kun. Nevieros bylų, kurioje 
jis buvo kaltinamas lietuviš
komis galūnėmis įrašęs į met-

ČILĖS VYRIAUSYBĖ REI 
KALINGA STAMBAUS

ŠELPIMO FONDO

SANTIAGO, Čilė, vas. 1. 
— Vyriausybė kongreso rei
kalauja 2,500,000,000 pesų (a- 
pie 125 milijonai dolerių) fon 
do nukentėjusius nuo žemės 
drebėjimo šelpti ir nors dali
nai išvalyti ir atstatyti kai

likų knygas krikštijamų vai- kuriuos sugriautus miestus ir 
kų pavardes ir tuo nusikaltęs miestelius.
kaipo lietuvintojas lenkiškų 
pavardžių.

Teismas nuteisė kun. Nervi- 
erų 2 mėnesius kalėti ir suly
ginai atleido', per atatinkamą 
laikų daugiau nenusikals.

PRANCŪZŲ MINISTRAS
PAGERBIA ROOSEVELTĄ

PARYŽIUS, vas. 1. —
Prancūzijos oro ministras 
Chambre parlamente kalbėda
mas reiškė pagarbų J. A. Vai 
.-lybių prezidentui Roosevel
tui, kurio pastangomis Pran
cūzijos vyriausybė Amerikoje 
gali įsigyti karinių lėktuvų.

Ministras pareiškė, kitd 
prez. Roosevelto pasitamavi- 
ma8 Prancūzijai yra pasitar- 
navimas pasaulio taikai.

Pati vyriausybė pripažįsta, 
kad žuvusiųjų skaičius, rasi, 
sieks 30,000.

RAUDONIEJI SUŠAUKĖ 
PARLAMENTĄ

FIGUERAS, Ispanija, vas. 
L — Susispietę Ispanijos rau 
donų jų vadai čia (Prancūzi
jos pasieny) sušaukė savo par 
lamentą.

PER SAVAITĘ 300 ŽEMĖS 
DREBĖJIMŲ

SANTIAGO, Čilė, vas. 1.— 
{Aplinkinės observatorijos pra 
neša, kad pereitų savaitę Či-

“ Reikia manyti, kad vyriau lėje įvyko daugiau kaip 300 
sybės ir bažnyčios jerarchų' smarkesnių ir lengvesnių že- 
pastangomis bus pasiekta vi- mės drebėjimų.
siško kadaise vienų, ar kitų 
pusę erzinusių klausimų išly
ginimo

AVASHINGTON, vas. 1. — 
Senntorius Borab susirgo gri 
pu ir užsidarė ligoninėje.

SNIEGO VIESULAS PRA
SILENKĖ SU CHICAGA

Oro biuro numatytas nau
jas snieginis viesulas vakar 

Į dieną prasilenkė su Chicago 
miestu. Tad bereikalo bijota
naujų pusnių, kuomet dar mokesčių (taksų) ma-
kaip reikiant, neišsikasta iš minimą, 
pirmųjų.

GALVESTON, Tex., vas. 1. 
— Mrs. AV. E. Badgett gimė 
keturios mergaitės.

uostuose iš laivų dezirtiruoja,
Australijoje naciai turi sa

vo laikraštį organą vardu 
“Die Bruecke (Tiltas). Jo 
pirmųjam puslapyje atvaiz
duota Vokietijos valstybė ir 
Australija ir tarp abiejų til
tas, kuriuo, kaip jie įsivaizduo 
ja, Vokietijos naciai jungia
mi su Australijos naciais.

Australijos darbininkų sluo
ksniuose keliamas sumanymas 
nors 20,000 organizuotų nacių 
iŠ žemyno deportuoti ir jų vie 
toje priimti tokį pat skaičių 
bėglių (žydų ir krikščionių) 
iš Vokietijos. Sakoma, tik tuo 
būdu gal būtų kiek suturėtas 
nacių įsigalėjimas. Priešingai 
gi jie netolimoj ateityje Aus
tralijai pasidarys pavojingi.

Chicagoj vykdoma kampa-

PATVIRTINTI NAUJI 
DOCENTAI

DOTNUVA. — Prie Žemės

MEZGINIŲ PARODA

KRETINGA. — Sausio mėn. 
6 d. Kretingos Žiemos Žemės 
Ūkio Akademijos įsisteigus mi 
vo suruošta mezginių paroda.

RESPUBLIKONAI PRIEŠ 
VALSTYBĖS IŠLAIDAS

SPRINGFIELD; III., vas. 
L — Legislatūros atstovai 
respublikonai, kurie tomis die 
nomis mielai sutiko pratęsti 
iki liepos 1 d. 3 centų pirki
mo mokestis, susimetė kovoti 
prieš valstybės demokratų ad 
ministracijos biudžetą —- di
delį jos išlaidumą.

Toks respublikonų nusista
tymas piliečiams balsuoto
jams yra įsidėmėtinas.

Anot oro biuro, vietoje vie
sulo Chicago link ateina dide
lio šalčio banga, kuri, kaip 
spėjama, šiandien popiet, ar t-kio mokyklos patalpose bu- 
vakarą pasieks miestą. škininkyatės skyriui buvo rei

kalingi nauji docentai. Šiomis
GnlimBs daiktas, kad b Resp„b|ikos Prezi.

dentas docentais patvirtino 
buvusį ministrą inžinierių mo 
kslingą miškininką Jokūbą 
Stanišauskį ir urėdą revizorių 
Vladą Vaitkų. Paskirtas pa
reigas nauji docentai pradės 
eiti nuo š. m. pavasarinio se
mestro pradžios.

tis gali prasilenkti su 
ga.

Cbica-

ANGLIJA SKUBIAI GIN
KLUOJASI ORE

LONDONAS, vas. 1. — An
glijos vyriausybė nusprendė

Parodoje buvo išstatyta 169 Bparčiau gaminti karo lėktu- 
įvairių mezginių pavyzdžiai, vus, kad artimoj ateityje pa- 
Parodą suruošė Jaunųjų Ūki- sivyti ir pralenkti Vokietijos 
ninku Ratelių Sąjunga. ginklavimąsi ore.

SKAITYKITE VIEN KATA- 
ŪKIŠKUS LAIKRAŠČIUS 5:06.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien debesuota ir daug šal
čiau.

Saulė teka 7:02, leidžiasi
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Bendradarbiams Ir koresponaentams raitų negrųžlna. 
Jei nepraioma tai padaryti Ir neprlalunčlama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teist tai
syti ir trumpinti Tisus prisiųstus rastus Ir ypač ko
respondencijas sulyg anvo nuotlfiroa Korespondentų 
prato raiytl trumpai Ir aliklal (Jei galima ratomaja 
mailntle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų. Pasenusios korss- 
?ondenaljoa lalkraitln nededsmon,

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Entsred sa Seoond-Class Matter March il, ISIS at
Chleago, Illinois Under he Aot oi March I. 187#.

Kriksaotybes Nsopelnai Musii Tautai

Paremkime Kilnų Sęjudį

Barbariški Raudonųjų 
Žvėriškumai

“Darbininko” bendradarbis p. Udamikas 
apie tai paduoda tokių žinių:

Ispanų nacijonp.listains paėmus Barcelonų, 
pradeda aiškėti baisingi žvėriški raudonųjų 
žiaurumai. Matydami, kad neatsilaikys, bol
ševikai, anarchistai ir sindikalistai kruvinai 
atsisveikino su tuo nelaimingu miestu. Jie 
būtų dar daugiau žalos padarę, bet Franco 
taip greitai ir ryžtingai puolė, kad raudo
nieji kriminalistai nesuskubo visų savo pla
nų įvykdyti. Bet ir taip jų darbeliai viršyja 
aršiausių barbarų žiaurumus. Steponas Fan- 
gier, vienas iš buvusių Tarptautinės briga
dos kovotojų taip atpasakoja ką, savo aki
mis yra matęs.

“Castalco kaime aš mačiau kaip lojalistų 
karininka

(Tęsinys)

Visiems turėtų būti žino
ma, kad ir pirmąją aukštąją 
mokyklą Lietuvoje įkūrė Ba
žnyčios vyrai — jėzuitai, re
miami ir gausiai šelpiami Vi
lniaus vyskupo Protasevičiaus 
ir jo sufragano Jurgio Tiške
vičiaus. Jų įkurtoji akademi
ja Vilniuje buvo atidaryta jau 
1580 m. Šiai aukštajai mo
kyklai karalius ir L. D. Kun- 
tis Steponas Batoras pripaži
no tokias pat teises, kokias 
turėjo Krokuvos universitetas. 
Nuo 1644 iki 1654 m. prie a- 
kademijos veikė ir civilinės 
teisės fakultetas, ruošdamas 
teismams kvalifikuotus juris-

mas, buvęs jėzuitas. Jisai nuo 
1797 m. padalino Vyr. V. Mo
kyklą į keturis fakultetus (do
ros mokslų su teologija, filo
sofijos su teise, fizikos moks
lų, medicinos mokslų ir dai
lės su kalbos arba literatūros 
mokslais, — visa taį vokiškoj 
universitetų santvarkoj suda
rytų bent 5 fakultetus, o mū

Ketvirtadienis, vas. 2, 1939

ŠUO IR AKIS

Pasiutus ta šunų mada. Ji !’

Tenka nuoširdžiai džiaugtis Lietuvių R. K. 
Susivienijimo augimu Chieagoj. Ypač džiu
gu, kad šalia senesniųjų šios organizacijos 
veikėjų stoja į darbą jaunos jėgos. Kai ku
rios kuopos (33, 160 ir 163) padvigubino 
narių skaičių ir ypač smagu pažymėti, kad 
naujų narių daugumą sudaro jaunimas.

Praėjusį sekmadienį buvęs LRKSA aps
krities susirinkimas puikiai vaizdavo, kokią 
pažangą organizacija yra padariusi. Daly
vių tarpe buvo visokių profesijų žmonių: ku
nigų, daktarų, advokatų ir ypač gražus jau
nimo būrys. Tai susirinkimą padarė gyvu 
ir įdomiu.

Kitas gražus reiškinys, kad LRKSA Chi
cagos apskrityje prasideda lietuvių skautų 
sąjūdis. Pirmoji skautų trupė jau gražiai 
veikia prie Sus-mo 101 kp. — Dievo Ap
vaizdos parapijoj. Jiems vadovauja patyrę 
skautininkai — A. Rudis ir A. Daujotas. 
Prie apskrities susidarė specialė komisija ir 
fondas, kad skautų sąjūdi praplėsti visose 
parapijose, prie visų Sus-mo kuopų. Reikia 
tik laukti, kad plačioji visuomenė šį kilnų 
sąjūdį parems ir moraliai ir materialiai, nes 
jis mums, lietuviams, reikalingas ir tauti
niu ir religiniu atžvilgiu.r Ypač tėvai turė
tų atkreipti į tai savo dėmesį. Jie turėtų 
paraginti savo vaikučius dėtis prie lietuvių 
skautų, nes skautuose auklėjama drausmin
gumas, darbštumas, dorovingumas ir daug 
dėmesio kreipiama į vaikų ir dvasišką ir 
fizišką sveikatingumą.

Į apskrities susirinkimą atvykęs D. G. 
PRALOTAS M. KRUŠAS, vienas seniausių 
LRKSA narys (priklauso virš 40 metų) nuo
širdžiai džiaugėsi organizacijos susitvarky
mu ir daroma pažanga, ir ypač nuoširdžiai 
užgyrė pradėtą skautų judėjimą. Jis davė 
praktiškų patarimų, kaip dar sėkmingiau au
ginti Susivienijimą ir kaip praplėsti skautų 
sąjūdį, kuris gerb. Praloto manymu, yra 
kilnus ir būtinai reikalingas dalykas, jei no
rime lietuvių vaikus palaikyti savose orga
nizacijose ir užtikrinti joms ateitį. Ir aišku.- 
jei nesistengsime lietuvių jaunimą pririšti 
prie savųjų organizacijų, tuo pačiu pasta
tysime kryžių visam lietuvių tautiniam gy
venimui Amerikoje.

Į tą visą atsižvelgdami, turėtumėme stip
riai paremti Lietuvių R. K. Susivienijimą 
Amerikoje, kuris ypatingo dėmesio pradėjo 
kreipti į jaunosios lietuvių kartos organiza
vimą ir auklėjimą. Tai yra kilni ir katali
kiška ir tautiška akcija.

cas nužudė moteriškę, kuri atsiklau- tus „ kvie8tiejl
nra^p frrazmti atimtus hranirumvnus. .... - .

Nori Taikos Su Hitleriu
Bolševikų laikraščiai Maskvoje rašo apie 

galimybes Sovietų Rusijai susitarti su Vo
kietija. Esą tai visai galima, jei tik Vokie
tija atsisakytų savo užsimojimo įsteigti ne
priklausomą Ukrainą.

Nėra jokios abejonės, kad Stalinas mielu 
noru sutiktų užmegsti kuo artimiausius ry
šius su Hitleriu, jei pastarasis su tuo sutik
tų. Stalinas tų santykių nori ne iš kokios 
gerovės, bet iš baimės. Jis bijo Vokietijos, 
bijo Japonijos ir, be to, Rusijos viduje yra 
didelė betvarkė ir žmonių nusistatymas prieš 
Stalino diktatūrą. Susitarimu su Hitleriu, 
Stalinas mano išgelbėti savo kailį.

Gandai apie Stalino norą tokį žygį pada
ryti nėra iš piršto išlaužti. Kas galėjo ma
nyti, kad jis ras bendrą kalbą su Lenkija, 
prieš kurią per kelioliką metų pamazgas py

pus jo prašė gražinti atimtus brangumynus. 
Aldelmetoj mačiau, kaip kareiviai prikalė 
prie kryžiaus ir dar gyvus sudegino tris 
kunigus”.

Barcelonoj buvo įsteigta slaptoji policija, 
panaši į buvusią sovietų čeką, kuri čia va
dinosi “Sim”. Ta policija rankiojo įtarti
nus jai piliečius ir tūkstančiais kimšo juos į 
kalėjimą. Ten juos laukė baisios kankynės 
ir sušaudymas. Vienas gydytojas, Juan Belt- 
ram, taip pasakoja:

“Norėčiau, kad pasaulis kada sužinotų a- 
pie “Sim’o” terorą. Tas pusantrų metų lai
kotarpis, kurį man teko Barcelonoj išgyven
ti tarsi vientisas neįmanomai šiurpulingas 
sapnas. Kasdieną teko drebėti, kad toji is
paniška čeką ateis ir nusives į kalėjimą ir 
ten sušaudys. Tūkstančiai barceloniečių to
kio likimo susilaukė”.

Ypatingai buvo baisus “išnykimas” žmo
nių, motinų ir dukterų, kurias raudonieji 
kažkur išsigabendavo. Vyrams, tėvams ir 
broliams teko tik vaizduotis apie baisų jų 
likimą, nes jos jau nebesugrįždavo taį pa
pasakoti. Vienas Franco armijos karininkas, 
gavęs progos įžengti į. Barceloną, kuo grei
čiausiai nusiskubino į savo namus, kur įbu- 
vo likusi jo sesuo. Namai buvo sugriauti, 
gi sesers niekur nerado... Raudonieji krimi
nalistai smarkiausiai buvo įsiutę prieš baž
nyčias ir kunigus: Bažnyčias degino ir iš
niekino. Šventųjų statulas daužė ir visaip 
iškoneveikė. Kunigus šaudė be jokio tardy
mo ir teismo. Barcelonos priemiesty Sitges 
raudonieji skubotai sušaudė 50 žmonių, tarp 
jų 3 kunigus, iš kurių vienas buvo 80 metų 
senelis. Vieną duonkepį Placio Armegol nu
žudė vien už tai, kad jo sūnus buvo kuni
gas, nors Armegol ilgą laiką kepė duoną lo
jalistų armijai. Barcelonoj atrasta nužudytą 
garsų vargonų artistą, kun. Fiedericą Mun- 
sėt.

200 kunigų buvo nužudyta Toledo, 90 Te- 
ruel ir 350 Oviedo, 110 Malagoj, taip pat 
26 vienuoliai ir 6 vienuolės, kurios prie? 
mirtį buvo brutališkai išniekintos. Tas skai
čius nužudytųjų dvasiškių tai tik maža da
lelė visoj Ispanijoj užmuštųjų. Tuos raudo
nieji nužudė tik pastaruoju laiku, kada bu
vo priversti trauktis ir kada jie skelbė pa
sauliui, kad “lojalistai” nepersekioja tikė
jimo...

Prie žudynių reikia paminėti ir plėšimus. 
Lojalistų prezidentas Azana ir užsienio mi
nistras Alvarez dėl Vayo išsivežė į Pran
cūziją didžiausias skrynias brangumynų, iš
plėštų iš bažnyčių. Plėšimai buvo tokios nie
kšiškos rūšies, kad atkasinėta grabai ir iš 
velionių bumų išiminėta auksiniai dantys.

pasauliniai profesoriai dėstė 
romėnų teisę ir aiškino Lie
tuvos statutą.

Valstybinės mokyklos Lie
tuvoje pirmą kartą atsiranda 
tik 18-jo amž. gale. Bet ir tos, 
galima sakyti, buvo įkurtos ir 
palaikomos ne tiek valstybės 
lėšomis, kiek panaikintojo jė
zuitų ordino konfiskuotais tu
rtais, kurie buvo pavesti ‘Tau 
tinei Edukacijos Komisijai

Ši valstybinė Edukacijos 
Komisija, perėmusi jėzuitų 
mokyklas su jų trobesiais, į- 
rengimu ir visu turtu, nutarė, 
kad tos — dabar jau valsty
binės mokyklos — turi būti 
pasaulinės ir tautinės, tik, de
ja, ne lietuviškumo, bet len
kiškumo prasme: valdžios no-

visai. Supykęs sykį pagrie
biau tą kudlų kupstą ir išme-

siškoj dabartinėj ir prieška- mane tiek privargino, kad ir J a _
rinių rusiškų universitetų stru I dabar da negaliu atsikvėpt. a >ar es“ BPakalnas- uns
lrtūroj - ne mažiau kaip še-! Mat l^rerkia maudyt,, nešiotų gla-
Sius). Tas sekuliarizuotas I j. ^;Jnk ^.P'iskia. .. J" atminunas
vienuolis - mokslininkas, prieš j b Imi ^rba ornlan- I’am61ynaTUM akis ~ dar
, . , .... ’p . ba nupirk šunų arba pa™'y-1 Biiiko. Savaitė praeis kol su.

siu namie skandalą. Kitos i
kaiminkos turi net po kelis Taigi> kurie n,an()te ženytig> 
šunis, o tu maji nei vieno ne- pjriniausia padarykit su busi- 
nuperki . ; ina 8avo žinoma kantraktą, kad

Na, po balų — pamaniau. jį nereikalus pirkti šunies. 
Reikia įvykdyti jos norą. Ki- Kitaip arba turėsit jos šunį

. ... taip, ne dyvai, paleis dišę į pestint, arba nešioti mėlynus
maus universitetas, caro Alek- įr nešiok mėlynus aki-1 akinius,

statutu sudarytas iš uįus Negi rnušies su boba. j 
Išeinu ant strypto ir susitin

ku draugi} Petrą. Išdėstau 
jam visą rotkundą.

“Baikis, — sako Petras, —
“vienas — nedąpg. Maniškė 
turi beveik tuziną, paprašyk 
ir gausi vieną ’ ’.

Nudžiugęs nuėjau su Petru 
pas jo žmoną, kuri ir padova-
nojo man šunį. šuo ne šuo-l Tevas: “ Vai> Taike’ ne 
kudlų kupetas ir tiek. Tarne-lsura8i’ tu0 «r8b,iu vistts tavo 
šu jį žmonai. Nudžiugo. Dėl
šunies užmiršo ir vakarienę 
pagaminti. Trauk ją balos tų 
vakarienę! Tegul džiugiasi.
Man bus ramiau.

baigdamas rėk t ori avimą, pri 
kvietė iš svetimų kraštų eilę 
profesorių — specialistų ir 
tuo nutiesė tvirtus mokslinius 
pagrindus būsimam Vilniaus 
universitetui.

Ir “imperatoriškas” Vil-

sandro
“Vyr. Vilniaus Mokyklos”, 
buvo tęsinys buvusios jėzuitų 
akademijos, ir jis laikėsi sau 
pavestais buvusiais jėzuitų o- 
rdino turtais, prie kurių dar 
pridėta nemaža naujai paim
tų bažnytinių turtų. Juk šiam 
“Imperatoriškam Aleksandro 
I Universitetui” išlaikyti bu
vo dar paimta keturios ka- 
nonijos iš Vilniaus vyskupi
jos, tiek pat kanonijij iš Že
maičių vyskupijos, o greta to 
dar 10 turtingesnių kleboni
jų.

Įstatymu (statutu) univer
sitetas buvo įpareigotas sau

Jūsų tavorščius 
Algirdas Vargas.

PRAŠAU NESIJUOKTI

Rašo J. Skvllij 
Tėvas: — Sūnau, kur padė

jai grėblį?
Sūnus: — Nežinau, pats ne

randu.

kaulus sulaužysiu.

ru jos turėjo kelti lenkišką paskirtoje apygardoje laikyti 
patriotizmą. Kiek seniau bu
vo kreipiama dėmesio į gerą 
lenkų kalbos, mokėjimą (žr.
Alekna, 101-102 pp.).

Valdiškoji “Tautinė Eduka 
cine Komisija” išlaikė etno
grafinėje Lietuvoje tik dvi gi
mnazijas: Vilniuje ir Kražiuo
se- Bet, vyriausybei neturint 
paruoštų pasaulinių mokytojų, 
ir šiose Edukacijos Komisijos 
mokyklose mokytojų pareigas 
ėjo tie patys sekuliarizuoti 
jėzuitai o vėliau ir pijorai su 
karmelitais. Mokyklas su tru
mpesniu kursu (lyg progim
nazijas) ir toliau laikė vienuo
lynai, prisitaikydami prie ‘Ko 
misijos’ nustatytos programos 
ir pasiduodami jos priežiūrai.

Berods, Edukacijos Komisi
ja pasiskelbė imanti savo ži
nion ir pradžios mokyklas.
Bet to nutarimo neįstengė į- 
vykdyti, nes neturėjo tam ti
kslui nei personalo, nei lėšų.
Pradedamosios mokyklos ir 
toliau pasiliko parapijų kle
bonų žinioje” (Alekna, 102 
103).

’ bent po vieną gimnaziją kiek
vienoje gubernijoje ir bent po 
vieną apskrities mokyklą vi
sose apskrityse. Faktinai gi 
universitetas etnografinėje 
Lietuvoje pajėgė išlaikyti tik 
dvi gimnazijas, vieną Vilniu
je, o kitą Kražiuose. Tuo pa
čiu ‘universiteto laikotarpiu’ 
(1803—1832) aukštesniųjų mo 
kyklų reikale daug pajėgesni 
pasirodė vienuolynai. Žemai
čių vyskupijoje, kurios ribos 
tuomet siekė tik iki Nevėžio 
linijos, vienuolynai laikė sep
tynias aukštesnes ir vidurines 
mokyklas (kitaip sakant, gi
mnazijas ir progimnazijas ar
ba tolygias mokyklas). Kolai- 
nų karmelitai turėjo tikrai 
gerą gimnaziją. Su ja lenk-

Bet kur tau! Kai tik grįžtų 
iš darbo, tai tuojau žmona ir 
pristato mane prie šunies: tai 
tu jį išinaudyk, tai tu jį pane
šiok, tai tu jį paglamonėk ir 
tam panašiai. Pasiuto boba

Magdė: — Petrė, ar tavo 
vyro sesuo tau brolienė!

Petrė: — Na, žinoma. Kvai
las ir klausimas.

Magdė: — Tai jau ne: tu 
esi jos brolienė.

Prastas dainininkas yra 
kaip sugedęs laikrodis — abu 
nelaiko gerai laiko.

tyniavo itin gausinga moki- suminėtinas vienuolių viduri
niais dominikonų mokykla 
Žemaničių Kalvarijoje, išleid- 
žiusi tokius auklėtinius, kaip 
Lietuvos didžiavyriai Motiejus 
Valančius - Valančauskis ir 
Simonas Daukantas. Čia tu
riu pažymėti, kad A. Alekna 
(127 p.) yra perdėjęs, priski
rdamas šią Kalvarijos mokyk
lą prie “šešių klasių”, taigi 
anuometinių gimnazijų tipo: 
ji buvo tik keturklasė su 6 
metų kursu. Tą pat reikia pa
sakyti ir apie kitas tuoj dar

nes mokyklas Žemačinose, 
kaip aiškėja iš mūsų cituoto
jo S. Čerskio “Žemaičių vys
kupijos aprašymo. Taigi, pa
našias mokyklas laikė pijorai 
Raseiniuose, bernardinai Tel
šiuose ir Dotnuvoje, bazilijo
nai Padubisyje. Galima dar 
paminėti dviklasę bernardinų 
mokyklą Kretingoje. Aukštai
čiuose, anų laikų Vilniaus vy
skupijoje, (Bus daugiau)

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Pirmoji valstybinė aukštoji 
mokykla mūsiį tėvynėje, Edu
kacijos Komisijos pavadinta 
“Vyriausia. Lietuvos Mokyk- 

Čia paduodamos tik mažos nuotrupos tų ’♦ atsiradusi pora dešimt- 
barbariškų žiaurumų, kuriuo pasižymėjo ko- mečių priešu 118-jo amžiaus ga-
munizmo auklėtiniai.

lė, niekino, o šiandien Lenkiją jau gina vi
somis keturiomis. Jei Hitleris sutiktą kal
bėtis su Stalinu, neabejojame, kad jis komu
nistų akyse pasidarytų taip didelis, kaip 
ir pats Stalinu. Jis pasidarytų toks pat 
“caca”, kaip ir lenkų užsienių reikalų mini
steris Betas. Tada sugriūtų ir “bendri fron
tai”, kurie visose šalyse buvo sudaryti ko
vai prieš nacius.

’ * * J
A tena žinių, kad Klaipėdos vokietininkai 

tarp savęs pradėjo rietis. Ir gerai. Gyvento
jai turės progos pamatyti tikrą jų veidą.

lą, buvo ne kas kita kaip re
formuota buvusioji Vilniaus 
jėzuitų akademija. Rusams 
1795 metais’pagrobus Lietuvą, 
esamoji aukštoji mokykla ga
vo naują “Vyriausios Vilniaus 
Mokyklos” vardą ir L797 m. 
naują caro Pauliaus I suteik
tąjį statutą. Šiai aukštajai mo 
kyklai (ir vienu ir kitu var
du vadintai) nuo 1780 iki 1799 
metų vadovavo rektorius Mar
tynas Počobutas, žymus anais 
laikais mokslininkas astrono-
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ĮDOMOS PASIKALBĖJIMAI
a| V V* *v« rT"’"“Krikščioniškų I evų 

Atsakomybe

KAULAS: .Tonai, ar kiek
vienas katalikas žino, kad 
jam reik sekmailienj ir kito
mis Bažnyčios nustatytomis 
dienomis šv. Mišių klausyti?

JONAS: Visi 'žino tų svar
bią pareigų.

KAULAS: Ar tėvai turės 
atsakyti prieš Dievų, jei jų 
vaikai apleidžia Mišias šv.?

.TONAS: Tas priklauso nuo 
auklėjimo ir nuo aplinkybių. 
Sakykim, tėvai patys duoda 
vaikam pavyzdį: eiti, ar nei
ti j bažnyčia. Kuomet vaikai 
yra maži, tėvai nemokina jų, 
kad vakare anksti eitų gulti. 
Vaikai eina gulti kada tik jie 
nori. Ant rytojaus vaikai su
rūgę, nes negavo užtektinai 
miego. Kieno čia kaltė?

KAULAS: Aišku, tėvų.

JONAS: Todėl, Kaulai, ne 
vaikai turės atsakyti už ap
leidimą šv. Mišių, bet tėvai. 
Tėvai turi mokinti vaikus, 
kad be svarbios priežasties 
neapleistų šv. Mišių. Toji tė
vų atsakomybė nesibaigia da
bar. Jei ir užaugę vaikai ap
leis Mišias šv., tėvai turės at
sakyti prieš Dievų, nes neino 
kino jų katalikiškų pareigų.

KAULAS: Kuomet išvažiuo 
ji iš namų ir apleidi šv. Mi
šias, ar yra nuodėmė?

JONAS: Priklauso nuo ap
linkybių. Jeigu su reikalu iš
važiuosi, pav., lankyti ligonio, 
kurio negali atlankyti kitą 
dieną, nėra nuodėmės. Arba 
staiga gavai pakvietimą ko
kioj nelaimėj (ligoj arba kam 
nors mirus), ir turi važiuoti, 
taip pat nėra nuodėmės, jei 
Mišių šv. neišklausai. Bet, jei 

važiuosi žuvauti, grybauti ar

ba į piknikus neišklausęs Mi- net du žymius parapijonus ir 
Šių šv., yra nuodėmė. Jeigu vieną parapijonkų. A. a. Ka
be priežasties tėvai išveža vai į zimieras Valavičius ilgametis 
kus ir patys išvažiuoja, t«i šv. KazSiniero parapijos na- 
tėvai turės atsakyti prieš Die-1 rys ir pasižymėjęs šelpimu 
vą. Svarbiausias dalykas, kad I moksleivių ir klierikų palai- 
pasitaiko tokių tėvų, kurie dotas iš Šv. Kazimiero bažny- 
vaikus mokina blogo, — lau- čios parapijos kapinėse. A. a.
žyti Dievo bei Bažnyčios įsa
kymus. Žinai, Kaulai, kada

.Juozas Nedzinskas palaidotas 
taipgi Šv. Kazimiero kapinė-

medis yra jaunas, tai gali jį se šeimyniškame sklype. A. a. 
palenkti kaip tik nori. Bet Agota Činikienė buvo uoli pa-

'I

suaugusiam nieko nebegali pa
daryti. Taip yra ir krikščio
niškų tėvų vaikų auklėjimas 
ir atsakomybė. Jei tėvai nuo 
pat kūdikystės mokins vaikus 
užlaikyti Dievo įsakymus ir 
patys nelaužys jų, duos gerą 
pavyzdį. Tada tėvai neatsa
kys už vaikus, kurie suaugę 
laužys Dievo ir Bažnyčios į- 
sakvmus. J.V.S.

NAUJOS 
KAINOS

ant KELVINATOR
KOMERCI ALIŲ 

ŠALDYMO MAŠINŲ!

KELVINATOR KOKYBE 

Už sumažintą Kainą—Su Edison Patarnavimu

• Dabar—kol šios netikėtai žemos kainos 
ant Kelvinator kokybės šaldymo mašinų 
veikia—planuokite modernizuoti savo šal
dymo sistemą!

Galite gauti didelį pasirinkimą madų 
ir nuerų nuo Ui iki 3 arklių jėgos—oro ar 
vandeniu-šaldomi.

Commonwealth Edison Kompanija siū
lo patyrusių inžinierių patarnavimą pagel
bėt jums planuoti tinkamą refrigeraciją. 
Parankios pirkimo sąlygos jūsų reikalams, 
taipgi “Meter-Matic” coin-a-day planas... 
Telefonuokite dabar dėl pilnų informacijų.

COMMONVVEALTH EDISON 
COMPANY

72 West Adams. Street 

Telephone RANdolph 1200, Local 170

Šv. Kazimiero Parapija
Anglių fondan paaukojo $1 

Mykolas Brazauskas. Sakoma, 
geriau vėliau, negu niekad. 
Žiema dar daug reikės an
glių suplėškint. Visi, kurie jau 
davė ir kurie dar nieko neda
vė į anglių fondą, prašomi 
prisidėti aukomis.

Kaip praeitą sekmadienį pa 
skelbta, kad mėnesinių vokų 
numerus reikia užregistruoti 
pa.<? komitetą pirm negu me
tama į dėžutę. Čia tą patį pa
kartoju tiems, kurie, gal, ne
buvo bažnyčioje, kad tos tva
rkos prisilaikytų. Toks yra 
naujojo komiteto nutarimas 
geresnei tvarkai palaikyti.

lapijoje darbuotoja. Ji labai 
gerai suprato parapijos, t. y. 
bažnyčios, o ypač mokyklos, 
reikšmę, ir todėl visomis pa
jėgomis jai ndirbo. Nebuvo 
tokio paregimo, kuriame ji 
kuo nors nebūtų prisidėjusi. 
Ypatingai uoliai darbavosi 
Siuvėjij Rūtos Klūbe. Taipgi 
priklausė Moterų Sąjungos 23 
kuopai, Šv. Kažančiaus drau
gijai, Tretininkų ir kitoms dr- 
gijoms. Amžiną atilsį duok 
jiems, Viešpatie!

Šią savaitę 'moterystės luo- 
man įstojo: Vladas Pabertas 
iš Toronto, Canada, su Stase 
Gremeikiūte iš šv. Kazimiero 
parapijos. Rudolf Gross (sve
timtautis) iš N. Braddock, Pa. 
su Sylvija Gasiūnaite iš Šv. 
Kazimiero parapijos. Ptk.

Iš Šv. Kazimiero 
Mokyklos Pastoges

Sulig kvotimų rezultatų, se
kantieji mokiniai užima gar
bės vietas pažymėtose klasė
se Aukštesnėje mokykloje:

Religijoje: I. Organiscak, 
M. Bogaeik, D. Paškevičiūtė, 

Kun. Magnus J. Kazėnas E* Norris, A. Madeja, S. Ei
mutis, A. Baier, I. Baziūtė, 
E. Rutkauskaitė.

Lietuvių kalboje: I. Baziū

tė, A. Jankauskaitė, V. Žau- 
kas, T. Kaupiniūtė, G. Bal-

• i- 'trėnaitė.
Istorijoje: H.-Organiscak, 

V. Žiaukas, V. Jankauskas, A. 
Jankauskaitė, T. Kaupiniūtė, 
D. Ernest.

Federacijos apskričio kon
certas praėjo. Taip gražu bu
vo, kad sunku ir pasakyti, 
kurs iš keturių chorų geriau 
dainavo. Čia kad tikrą kriti
ką pareikšti, reikia būti mu
ziku. Gal kas tą. pareigą ir at
liks. Aš mažai tenusimanau 
apie muziką. Tiek tik galiu 
pasakyti, kad buvo gražu ir 
visi buvo laibai patenkinti.

Lotynų kalboje.* A. Jankau
skaitė, V. Žiaukas, A. Baier, 
T. Baziūtė, E. Rutkauskaitė, 

Giltinė vėl švaistosi po So. A. Varanauskaitė.
Side. Praeitą savaitę pakirto Anglų kalboje: E. Norris,

Lisle MacMitchell, vienas žymių New York universiteto 
atletų — bėgikas ilgos distancijos — ir žiemą daro prati
mus. Jis ruošiasi tarptautinei olimpijadai, kuri 1940 metais 
įvyko Suomijoj. Užipakaly Emil von Elling, universiteto at
letikos direktorius. (Aome photo)

M. Bogaeik, V. Žiaukas, A. 

Jankauskaitė, G. Baltrėnaitė, 
J. Baziūtė.

Matematikoje: V. Žiaukas, 
T. Organiscak, M. Bogaeik, P. 
Zielinska, D. Paškevičiūtė, A. 
.Jankauskaitė, V. Jankauskas, 
J. Gird ausims, S. K i m utis.

Chemijoje.- G. Baltrėnaitė, 
J. Baziūtė, I. Baziūtė, V. Ja
nkauskas, A. Slančauskas, Y. 
Žiaukas, D. Zimniekas, J. Blu- 
mberis, T. Organiscak.

Komercijoje: T. Kaupiniūtė, 
G. Baltrėnaitė, J. Baziūtė, A. 
Jankauskaitė, H. Organiscak, 
T. Vaiskelionytė.

Pereitoji savaitė praslinko 
labai tykiai ir radiniai mokyk
loje su prasidėjimu naujo pus
mečio. Su nauju ūpu mokiniai 
imasi mokslo. Žymių mainy
mų mokyklos tvarkoj nebuvo 
reikalo, tai naujas “semester” 
pradedamas be jokio triukš
mo.

Pirmametės mergaitės, no
rėdamos šiek tiek padėt ber
naičiams, rengia taip vadina
mą “amateur hour”. Tai yra 
valandėlė, per kurią iš visų 
mokyklos skyrių, taip pradi 
nės, kaip ir aukštesnės, mo
kyklos mokiniai parodys ką 
jie gali dainavime, šokime, mu 
zikrtj ir t.t. Tikimasi, kad lo
šimai bus begalo interesingi.

Homestead
Praeitą sekmadienį staiga 

susirgo mūsų mylima^ klebo
nas kun. Vasiliauskas. Nega
lėjo nei Mišių laikyti. Turė
jome vienuolį kunigą, kurs 
viską bažnyčioje atliko. Kle

Mūsų aukštesnės mokyklos 
mažųjų besketbolo tymas, kad 
ir garbingai pralošia, bet jo
kiu būdu kitu katalikiškų au
kštesnių mokyklų dideliems 
vyrams nepasiduoda ir jiems 

' žaidimuose pridaro daug ne
malonumų. Kai kurie “dik- 
čiai” jau pradeda net prisi
bijoti, kaip jie vadina “St. 
Casimir’s Shrimps”, bet tie 
“šrimpsai” jiems gana skau
džiai įgnibia... Kaip mūsų ma
žiukai paaugės dar bent vie
ną metą, tai jų nieks nenuga
lės. Tokie taip Janko, Mace 
savo vikrumu nuo pat prad
žios pasižymi. Tai dėka jų 
miklintojui Jonui Tumui, kurs 
deda visas pastangas, kad ma
žyčiai kurią dieną būtų ant 
viršūnės visų didžiulių lošėjų.

bonas eina geryn ir pavojaus 
kol kas nėr. Dieve duok, kad 
kuo veikiausiai pasveiktų.

Seniai sergąs Jonas Grėb- 
liūnas Federacijos Pittsburg
ho apskričio iždininkas žy
mini pagerėjo ir vra vilties, 
kad už savaitės, kitos visai 
pasveiks.

Senini laukiamas ir uoliai 
Federacijos Pittsburghų aps-

(Tęsinys 4 pusi.)

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONE PU PIETŲ AMERIKA
Parašė

KUN. JURGIS PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pasakoja lietuvių gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir Ur- 
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimą, papročius 
h* daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šią knygą įsigyti ir atydžiai perskaityti.

Knygą susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose. 
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

Galima gauti: —

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III. I

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

Flc Jultnls, »av.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

XII -sis Marijonų Rėmėjų 
SEIMAS

įvyks

Sekmadieiį, Vasario-Fefcfiary 5 d., 1939
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

33rd St. ir Lituanica Avenue

Seimas prasidės 11 valandą iškilmingomis Mišiomis 
Rėmėjų intencija ir bus pasakyta atatinkamas pamok
slas šv. Jurgio bažnyčioje.

Po pamaldų bus salėje atstovams pietūs. 
Posėdžiai prasidės lygiai 2 vai.

Seimui pasibaigus bus 6 vai. Misijonierių išleistuvių 
vakarienė su programų

J



PinSBURGHŪ LIETUVIU «
Homestead
(Tęsinys iš 3 pasl.) 

kričio su pagalba keturių pa
rapijų e borų 
certas atėjo 
dienj praėjo.

kon-

atlyginimo daug darbo turė
jo pakelti. Klausovų buvo pil
na erdvi Piliečių salė, ypač 
daug mačiau northsaidiečių. 
Nei žodžio netarta tėvams,rengiamas

ir praeitų sekina-j““” °
Pėdė su savo 1 stų savo dukn* ir slinų Pri£u'

kad gelbėtų chorams, nedrau-

“ramatizuotom” kojom 
buvo nukeverzojęs pasiklau 
syti. Na, bet gi ir buvo ko pa- ■ ^no 
siklausvti. Vienas choras dai-

1 lėti. Pasiganėdinta beprasmiuįrgi i............... o
koncerto atidarymu. Gaila. Te 

visgi choristai ir jų va
dai, kad jų pastangų ir dur

kitas dar 
žiau, tai tikros galima pasa
kyti chorų lenktynės. Be per
traukos dainavo tris ir pusę 
valandos. Kuris choras geriau 
dainavo, tai ne mano ausim 
spręsti. Jei pasakyčiau, kad 
mūsų vadovaujant S. Eimu
čiui, tai kų pasakytų Mekys- 
roko vadovaujant Sadauskui. 
Ugi sautsaidag su nortsaide,

nuoju gražiai, gra- pripažinimas 
kiekvieno širdyje.

jaučiamas

Žinoma, iki kiekvienas cho
ras sugiedojo jam skirtas dai
nas, koncertas pradėjo dary
tis monotonišku ir nuobod
žiu. Norint galima buvo to iš
vengti. Ypač sunkus “jobas” 
teko North Side chorui, nes 
jis dainavo paskutinis, kuo
met klausovų jau buvo pilnos

tai tikrai įsižeistų. Tat bus’ausys dainų ir jie jau truputi
geriau ir mano “ramatizmui” grimavo ir dažnai į laikro-
sueikiau, kad aš šį kartų pa-' d51l aūrSj°- Ta{lau UanSun 

1 Žengimo parapijos choras, so-tylėsiu. Tegul mokytesni, su 
geresnėm ausim pasako teisy
bę. Aš gi visiems širdingai pa
plojau... Nors gal kam ir per- 
ilgokai buvo, bet man tai vi
sai nenusibodo. Klausiau ir 
klausiau ausis pastatęs. Ot, 
pamaniau, kad taip tokių ko
ncertų daugiau būtų rengia
ma.

Garbė Federacijos Pittsbur
gho apskričio valdybai, o ypač 
jos pirmininkui Juozui Tain- 
kevičiui, kurs daugiausiai gi
rdėjau pasidarbavo prie kon
certo rengimo. Bet didžiausia 
garbė tai chorams ir jų va
dams, kurie žinoma daugiau
siai įdėjo darbo, kad taip gra-

listės ir duetai atliko savo 
rolę labai gerai.

Apie tų koncertų dikčiai už
siplepėjau, nes jis ne tik man, 
bet ir kitiems labai rūpėjo. 
Apvilti žmones lengva, bet 
atgauti jų pasitikėjimų sun
koka. Jei tas įvyktų, tai ne 
chorų būtų kaltė. Gyvename 
— niokinamės.

West End
Sausio 26 d. Šv. Vincento 

parapijoj buvo suruoštas gra
žus bankietas. Du šimtai rink
tinių žmonių buvo apsėdę gra
žiai papuoštus stalus, raibo
mis “auksinėmis” kepuraitė-

žiai viskų prirengti ir chorus nus. i
išlavinti. Lai gyvuoja ketu-l Sočiai pasivalgius ir atsi- 
?ių parapijų chorai ir jų va-; gerus prasidėjo prakalbos.

Dėdė

North Side
Sausio 25 d. moterystėm į- 

tojo Julija Mockiūtė su John 
lobert McCarroIl, nekataliku. 
.^ūdytojais buvo: Daniel Ja- 
nison ir Elsie Bendot. Nors 
įėra kuo džiaugtis mišriomis 
moterystėmis, kurių mūsų pa
rapijoj atsiranda palyginant 
daugiau, negu kitose lietuvių 
parapijose, tačiau yra vilties, 
kad John McCarroIl taps ka
taliku, nes yra prielankiai nu- 
dteikęs katalikybei, o ir jau
noji Julija Mockiūtė yra stipri 
nesvyruojantį katalikė. Ge
riausios kloties jaunai pore
lei. Te jaunosios troškimas ma 
lyti savo vyrų tampant kata
liku veikiai išsipildo.

Sausio 29 d. mūsų choras,
J. Senuliui vedamas, ir pusė
tinai išmiklintas, dalyvavo di- 
Ižiuliame keturių chorų kon
certe, kuris įvyko Piliečių sa
lėje, South Side. Apie koncer
to muzikalę vertę tesp’rendžia 
muzikos žinovai. Man, kaipo
muzikoj mažai nusimanančiam Į laikyti 
atrodė, kad visi keturi cho
rai bandė savo užduotį atlikti 
kuo geriausia. Jų pastangas 
reikia pripažinti ir pagirti.
Reikia apgailestauti, kad to 
nepadaryta. Praleista proga 
paskatinti mūsų chorus prie 
dar glaudesnio sandarbininka- 
vimo, prie dar didesnės vie
nybės. Netarta nei žodelio “of 
encouragement”, nei žodelio 
“of appreciation” mūsų cho
rams, kurie vis gį be jokio

Tretininkams-ėins tinka vien 
tiktai katalikiškas laikraštis 
ir religinio turinio knygelė. 
Išrinkta kitiems metams val
dyba: Vitkauskienė Pranciš
ka, pirmininkė, Vincas Lai- 
mutavičius, raštininkas, ir Ža- 
limienė, iždininkė.

Morkūniūtė Anielė po sun
kios operacijos eina sveikyn.

Nelemta bedarbė dar vis 
kankina vietinius. Vietinis

Bridgeville į
Katalikiškų parapijų reika 

lai yra tvarkomi kanonais ir 
vyskupijų statutais. Bažnyčios 
įstatų negali pakeisti nei kle
bonas, nei parapijonys. Pitts- 
burglio vyskupijoje parapijos 
prezidentas ir iždininkas yra 
klebonas. Komitetus paskiria 
vyskupas, arba išsirenka pa
rapijonys iš savo tarpo, die
cezijos nustatyta tvarka. Ko
mitetas privalo bendradar
biauti su savo klebonu ir rū
pintis bažnyčios užlaikymu.

Sausio 29 d. pas mus įvy
ko naujo komiteto rinkimai. 
Didžiuma balsų išrinkta trijų 
metų terminui: Antanas Kla- 
sauskas, Ignas Alšauskas, A- 
leksandras Kuisis, Vladas Če- 
batorius, Kazimieras Žūnan
čius ir Juozas Urbonas. Visi 
jauni žmonės. Lauksime iš jų 
darbo ir pasiaukojimo savo 
parapijos reikalams. V.

J

-gina ranco si»m- 
atsišaukimus

Ispanijos sukilėliams už5 -..
patizatoriai viešoje aifetZ" 
ginti raudonųjų rgžh Je de— , -

1 LIETUVĄ
J,-,t UeU.u.-ltr Krrttni ir imtoisiui mūsų poimlinrlaU laivai..

BBEMEN • EUROPA 
EBIEMBES

vr\y VORE • RAMBERB 
BOSĄ • BBtlTSCBLOB

Ketvirtadienis, vas. 2, 1939

“Mirtis nedidelis žodis, bet 
mokėti numirti — didelis da
lykas”. (Eliot).

LIETUVIAI ADVOKATAI

I

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GfflSH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avenue 

Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone REPublic 9788

KAL & ZARETSKY
I LIETUVIAI ADVOKATAI 
i 6322 So. VVestem Avenue

i VALANDOS:
Panedolį, Utarninke ir Ketverge 

nno 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki f ▼.▼. 

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

Rea. T«L Rennblic 5047

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. Marąuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto

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

Susitariu!

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS:
1 — d ir 6:30 — 8:30 vakaru 

ir pagal sutartį.

Ofiso Tel. CANal 2345

OR. f. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road

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

Res. TeL OANal 0402 
2305 So. Leavitt Street

Kleb. kun. J. Vaišnoras, kai
po tikras tėvas savo gražios 
šeimynėlės pasveikino visus ir 
pranešė vakarienės tikslų. Pa
skui, pirm. E. Miller atpasa
kojo klūbo istorijų ir veiki
mų. Kun. J. V. Skripkus savo 
kalboj pažymėjo, kad klūbo 
pasisekimas priklauso nuo 
idealo ir nuo nenuilstančio 
darbo. Kun. J. Misius, kaip jį 
gražiai adv. Schultz pavadi
no — Auksaburniu, išaiškino 
klūbo naudų. Adv. Ed. Schultz 
nurodė svarbų, kad tiek jau
nos, tiek augusios moterys, 
tiek Amerikoj gimusios, tiek 
iš Lietuvos atvykusios sykiu 
ir vieningai dirba naudingų 
darbų.

Naujoji klubo valdyba su
sideda iš sekančių asmenų: 
pirm. E. Miller, vice pirm. — 
M. Steiner, rašt. — Scrabis ir 
ižd. — B. Brown.

Lai gyvuoja Šv. Vincento 
klubas ir lai Dievas padeda 
jam ir toliau jo naudingam 
dariu? Bažnyčios ir tautos la
bui. Beje, Anthony llaser, sve 
timtautis, savo kalboje pažy
mėjo, kad geriausias būdas pa

tautybę, draugiškumų

Pamatykite Brolio 
Motuzo Paveikslas
Šiomis dienomis Broliai Mo

tuzai palieka Chicagų pake
liui į rytus. Kitų kolonijų lie
tuviai nepraleiskite progos 
pamatyti gražius brolių Mo
tuzų paveikslus, ypač, todėl, 
kad tai paskutiniai jų paveik
slai, nes nebežada jie daugiau 
sugrįžti su naujais.

Daytone bus rodoma pir
ma dalis Barney Community 
Salėj, vasario 2 d., 7:30 vai. 
vakare.

Clevelande bus rodoma an
troji dalis Lietuvių Salėj ant 
SuperLor Avė. du vakarus: 
vasario 3 ir 4 d., 8 vai. vak.

Detroite pirma dalis bus ro
doma Lietuvių Salėj ant Ver- 
nor Highway ir 25tli St., vas.
5 d., 12:30 vai. popiet. Antra 
dalis bus rodoma ten pat vas.
6 d., 8:00 vai. vakare.

Pittsburghe pirma dalis bu? 
rodoma Lietuvių Piliečių Sa
lėj, 1723 Jane St., S. S., vas. 
10 d., 7:30 vai. vakare. Antra 
dalis bus rodoma Lietuvių 
Mokslo Draugijos Salėj, 142 
Orr St. (Solio) vasario 12 d., 
7:30 vai. vakare.

Iš Pittsburgho Motuzai su
stos vasario 16 d. VVasliing- 
tone, kur Catholic University

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

DR. GEORGE I. BL0Ž1S
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. MANIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

Sekmadienį susitariąs

Greltl traukiniai prie pat 

Bremerhavrne ultikrina

laivų BMM®i 

patogių kelionę

Ir EiUOPA 
į Kaunu.

• * i iš ‘Brcmen h r Httrobui’KO
““•"m gavt. u-nur ™ES -H MS. 1 A<.1 GIMINĖMS

Vatottua

Smukios VIZAS 3CSV EUROPOS
Pakvieskite savo Rimines 14 Europos

aplankyti jus Amerikoj.

Spėčiau ifntos
SST T IM “ t:i. Antele Įranta

būti keturias savaites.

|n[.,rniiU'ijų klauskite pas virtini aųenta arba:

NORTH ORRMHH ILOTR
130 W. RandoTph St., Chicago, UI.

DR. P. J. BEINAR
(BEINAKALSKAS) 

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.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos
CHICAGO, 1LL 

Telefoną* MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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 
Rea. TsL PLAza 2400 

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

ir vienybę veikime per tokius j dalyvaus Lietuvos Nepriklau- 
malonius pokylius. soinvbės Šventės minėjime, de-

Kiek aš, kaipo svečias pa- monstruodamį savo filmas. Po
tėmijnu, didžiausia garbė pri-’to, vasario 17-18 d. Balti’mo-
klauso gerb. kun. J. Vaišno
rui, nes jo tėviškas būdas pri
traukia visus prie vienybės ir 
veikimo. Svečias

o vas. 19 d. Pliiladelphi-

Žmogui senatvės bijoti ne
reikia, nes kūnui senstant dva 
šia jaunėja.

Po Sokrato mirties Atėnie- 
žaauru-

mą.

Tretininkai-ės laikė metinį 
susirinkimų. Klebonas patiekė 
konferencijų, kurioje ragino čiai gailėjosi už savo 
platinti katalikišką spaudą

Dovanos Dovanos
“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1.50 knygomia Lu.

* “DraU80” ~ati

gaus dovanų H00 8 ‘“‘‘'“a tU°jaU8’

Knygas gaU pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo 
s%r&so.

švč. Jėzaus širdies Intronizacija ...............
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas __

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.........................................
Adoracijos Vadovėlis ...........................
Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun...........................

K. Matulaitis, M.I.C......................... . .......................
Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ...................
Malda už Jaunimą — parašė Kun.

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

K. Matulaitis, M.I.C............................................................... ......
Krikščioniškoji šeima paraše Kun. J. Vaitukaitis ...........
Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C...........
Išsipildė — vertė K. Giedrutis .............................................
šv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis....
Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ........................
Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V... 

Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K. ..
Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ....................
Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C. ...
Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys ........................
Sv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C........................
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. TaL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Road
VaL M it lak,
1448 So. 49th Ct

Bubėtomis nuo 7—B vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

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

DR. STR1K0LTS
PNY8I0IAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir ano 4 iki 8 vaL lai 

Nedėliomis pagal aatartį.
Office TaL YARda 47W 
Namų TeL PROepeet 1888

Tai OANal 6122.

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

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

6631 S. Califomia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Office Phone Res and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt 8t.
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St, Chicago

NedHiom k Trečiadieniais 
PagsaJ Sutarty

“DRAUGAS” PUBLISHING CO., 
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

TeL LAFayetto 8016

DR. G. J. SYENGtSKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfield Avenue
OFISO VALANDOS iIi vaL ryto iki B vaL vakaara

- ------------ (UI-----

TeL YARda 5921
Res.: HENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:38 
756 VVest 35th Street

X
OFISO VALANDOS 

• vad. syta ki fi y. vakare, iiakiriaat 
aefcmadieadaa ir trečiadieaiaa

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street

CHICAGO, ILk

Ofiso TeL 
Retidendjos TeL

0036
čerley 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2-4 ir š-8 P. 11, 

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

Tel OANal 0257
Res. TeL PROspeet 6659

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

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

6 iki 8 vaL vakaro

TeL YARde 2248

DR. G. VEZE'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

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

S.re,]<ij pngH.1 nutartį

DR. V. E. SIEDL1NSKI
Dantistas

<143 South Archer Avenue
Telefonas LATayette 8660 

Antradiaaiais, Ketvirtadieniai* iz 
Penktadieaiaia

4631 South Ashland At_ 
S«L YARda 0994

k



Ketvirtadienis, vas. 2, 1939

DEKLARACIJA DEL VILNIJOS 
LIETUVIŲ TEISIŲ

(VDV) Vilniuas lenkų ir štame būtinu, kad visi anks- 
lietuvių laikraščiuose randa- ,čiau nupasakotieji dosniai ra-
me paskelbtų šitokių deklara
cijų (pareiškimų) dėl lietuvių 
teisių Vilnijoje:

“Mes, Demokratų klūbas 
Vilniuje ir lietuvių visuome
nės atstovų grupė, apsvarstę 
dabartinę lietuvių gyventojų 
buitį Lenkijos Bespdblikos ri
bose, vienu balsu pripažįsta
me teisingu ir neatidėliotinu:

A. 1) Užtikrinti lietuviams 
gyventojams Lenkijos Bespu- 
bikos ribose mokymo laisvę 
žemesnėse ir vidurinėse mo
kyklose;

2) įsteigti Stepono Batoro 
Universitete Vilniuje lietuviš
kos filologijos katedrų;

3) užtikrinti lietuviams gy
ventojams laisvę burtis į po
litinio, kultūrinio — švietimo, 
mokslo ir ekonominio pobū
džio organizacijas ir įstaigas;

4) nevaržyti lietuviams gau 
ti darbų ir tarnybų valstybės 
ir savivaldybių įstaigose;

5) lygiai svarstyti lietuvių 
gyventojų reikalus vykdant 
žemės reformų, taip pat fak- 
tinai nevaržyti lietuvių per
kant nejudomybę kaimuose ir 
miestuose...

Šiuos postulatus iškeliame 
giliai įsitikinę, kad jie paten
kins neginčytinus ir teisingus 
lietuvių gyventojų reikalus 
mūsų krašte ir kad jie suda
ro būtinų sųlygų taikaus ir 
lojalaus sugyvenimo Lenkijos 
Kespublikoje.

B. Iš antros pusės pripažį

stu atitinkamų lygiavertišku
mų santykyje Lietuvos vald
žios ir visuomenės gu tokiais 
pat neginčytinais ir teisingais 
lenkų gyventojų reikalais Lie
tuvos Respublikoje, kaipo bū
tina sųlyga taikaus ir loja
laus sugyvenimo Lietuvos va
lstybėje.

Demokratų Klūbo vardu pa
sirašė: prof. M. Kridl, adv. 
B. Krzyžanowski, b. atstovas 
ir senatorius, adv. Rf. Szabels- 
ki, red. H. Romer-Ochenkow- 
ška, H. Kapowa, red. L. Abro- 
movicz, adv. W. Abromovicz,

Žinios - Žineles Iš 
Lietuvos

— Pereitų metų pabaigoje 
susirgo gamtininkas mokslini
nkas prof. T. Ivanauskas. Jis 
gydėsi vienoje Čekoslovakijos 
sanatorijoje. Dabar prof. Iva
nauskas jau sveiksta ir neuž
ilgo grįšiųs į Lietuvų.

— Universiteto choras uo
liai ruošiasi kelionei į Jung
tines Amerikos Valstybes, lš 
200 dainininkų choras kelio
nei bus sumažintas iki 70 ge
riausių choristų.

— Šakių apskrityje Lietu
vos pasienio policininkas nu
šovė iš Vokietijos perbėgusį 
kontrabandininkų Kazį Tūni- 
kaitį, kuris bėgo nuo polici-

b. senatorius, red. W. AV ecko- ■ nįnk0> nekreipdamas dėmesio 
adv. H. Sukiennicka,wicz

prof. J. Rudnicki, prof. St. 
Srebrny, prof. A. Zygmund, 
prof. F. Elzenberg, prof. W. 
Sukiennicki, įprof. B. Zawad- 
zki, G. Kosinska, A. Zawadz- 
ka, K. Francikowska, W. Mil- 
mid. ;

Lietuvių visuomenės vardu 
pasirašė: pirm. K. Stasys, pi- 
miin. A. Krutulys, dir. A. Ma- 
čionis, dir. M. Šikšnys, red. 
V. Žilėnas, red. J. Cicėnas, V. 
Narbutas, dir. A. Petraitis, 
kun. pirm. K. Čibiras, kun. 
pirm. A. Viskantas, red. J. 
Jankauskas, mgr. V. Dasys, 
mgr. H. Horodničius, mgr. E. 
Honodničiūtė, <mgr. V. Mar
tinkėnas, inž. M. Čibiras, mgr. 
A. Juškevičius, inž. M. Krau- 
žlys, St. Šulija, mgr. B. Un
tulis, dr. J. Markavičius.

SKUNDAS DEL KLAIPĖ
DOS KRAŠTO SEIMELIO 

RINKIMŲ

KLAIPĖDA (VDV). —Po 
Klaipėdos krašto seimelio rin
kimų keli asmenys rinkimų 
apygardos komisijai buvo į- 
teikę skundų, kuriame protes
tavo prieš asmenų, išsikėlusių 
iš Klaipėdos krašto, dalyvavi
mų rinkimuose. Skunde sako
ma, kad taip darė išsikėlę žy
dai. Dabar tas skundas yra 
^Klaipėdos miesto magistrate, 
kur tiriama, ar tikrai buvo to
kių balsuotojų. Skunde prašo
ma buvusius rinkimus pripa
žinti neteisėtais. Kada magis
tratas surinks žinias, skundų 
svarstys apygardos rinkimų 
komisija. Atrodo, kad skundė
jai nepasieks savo tikslų, nes 
seimelio rinkimai jau įsiteisė
jo.

Prancūzų Meno 
Paroda Kaune

KAUNAS (VDV) — Vasa
rio mėn. 4 d. Vytauto Didžio
jo Kultūros Muziejuje atida
roma prancūzų dailininkų kū
rinių paroda. Parodoje bus iš
statyti įžymiausių šių laikų 
prancūzų dailininkų kūriniai 
— 83 autorių 122 darbai. Pa
roda Kaune truks dvi savai
tes, o vėliau ji bus perkelta 
į Latvijų ir Estijų. Parodų 
Kaune ruošia Lietuvos Daili
ninkų Sųjunga. Gal būti dar 
šiemet bus suruošta Lietuvos 
meno paroda Paryžiuje.

— Šių metų pradžioje Lie
tuvoje veikė 7835 draugijų, 
draugijų sųjungos ir jų pada
liniai (skyriai).

KLAIPĖDIŠKIAI VALDI
NINKAI KELIASI J 

KLAIPĖDĄ

KLAIPĖDA (įVDV). — 
Klaipėdos krašto Gubematfl- 
ros tarnybų referentūra gavo 
350 prašymų tarnybų reika
lais. Prašymus referentūrai 
siunčia Klaipėdos krašte gi
mę klaipėdiškiai. Dalis prašy
tojų jau ir dabar tarnauja 
valdinėse įstaigose, bet jų tar 
nybos yra Didžiojoje Lietuvo
je ir todėl prašosi perkelti į 
Klaipėdos kraštų, o kiti nori 
gauti geresnes tarnybas.

Gautieji prašymai tiriami 
ir aiškinami kokiose įstaigose 
ir kiek yra laisvų vietų.

— Klaipėdos krašte yra 235 
pradžios mokyklos su 440 kia- 
šių ir 15,380 mokinių.

I įspėjamuosius suvius.

— Lietuvoje buvo daug pri- 
snigę ir dėl pusnių kai kur 
net buvo nutrauktas autobusų 
susisiekimas. Tačiau nuo sau
si/) 10 dienos oras staiga at
šilo ir pradėjo sniegas smar
kiai tirpti.

-— Atsistatydino Klaipė
dos krašto direktorija su pir
mininku A. Baldžium. Naują 
direktorijų imasi sudaryti Dr. 
Neumanno padėjėjas Bertulai- 
tis.

— Klaipėdos krašte tebeko- 
vojama su gyvulių nagų ir 
snukio liga. Liga persimeta 
vis į naujas vietas, nors jai 
labai išsiplėsti neduodama.

— Pernai jaunieji ūkinin
kai buvo surengę 324 parodė
les, kuriose išstatė savo už
augintus javus, daržoves, gė
les, gyvulius ir kita. Premi
joms išmokėta 45,600 litų.

— Sausio 28 d. Rygoje į- 
vyko Lietuvos - Latvijos tarp
valstybinės sunkumų kilnoji
mo rungtynės.

— Lietuvių muzikų draugi-

Jeff Heath, žvaigždė Cleveland Indians basebolo tymo su
situokęs su Altliea Galland iš Seatlle, Wash. (Acme photo)

ja vasario mėn. 6 d. ruošia 
muzikos aktų. Tą dieną šau
kiamas ir visos Lietuvos mu
zikų suvažiavimas.

Valstybės Teatras nuo ba
landžio mėnesio pradės eilę 
gastruolių į provincijos mies
tus. Pirmiausia į Klaipėdos
apskr. opera ir baletas.<

— Valstybės Teatre ruošia
ma lietuvių meno savaitė. Tą 
savaitę bus vaidinamos lietu
viškos dramos, operos ir lie
tuvių kompozitorių kūrinių 
koncertai.

— Lietuvos kino kronikos 
gamintojai nusipirko Prancū
zijoje aparatus garsinei kino 
kronikai gaminti. Tos kroni-: 
kos dalis bus siunčiama ir už- j 
sienių lietuviams parodyti.

Kino artistas Spencer Tracy 
su savo dukterim. (Acme ph.)

smuRiHL
įĮ f-0R Y°UR

' E Ve s

Night and Morning
Dėl aklą pavargusių nao Saulės, 
Vf*o ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Marine: Palengvina nuvargta 
sias akla.
Saugus Kūdikiams lr Suaugusiems. 
Vieose ValstlnėM.

I VVrite for Free Book
j **A World of Ce»ofori for Yovr 5yo»“ MURINĘ CUMPANYę^^įį

THE ML PRICE YOU Pil FOR BORO

NERVOUS
Check Bclom And See If Yon Have 

Any Of The Signa
OulMrla* nervas eaa make you old and
pamini looMng, eranky and hard ta live 
mith— eaa kaap you a vaka night. and rob 
you at *aad baatUų good Urna aad Jobą.

Don’t tet ynnrseH r‘go“ lik* that. Start 
taking a good, reliable tonic—one mada Myo* 
einlln for rniana. And could you aak (nr any- 
thing vhoae benefita have been better prored 
than vorld famona Lydia E. Pinkham'a 
vantaM. Compeundt

Let the erhoUeoeee herbo and roota at 
Pinkham'a Compound help Natūra calm 
your ahrieking nervas, tone up your ayatem, 
Mad hetj^laaaan dletreee from female tune-

edthout fall trom your drugglet. Over a ml!- 
lion wo men have ūritten in lettera reporting 
aronderful benefita.

For the peat 60 yeera I.ydla E. Ptakham’e 
VegetaUe Compouad has helped grateful

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Vasario 2-ra Diena

“Kas gi yra taip išmintin
gu, kad viskų gerai žinotų ir 
mokėtų ?

Todėl nenorėk perdaug įsi
tikėti savo išmonei, o kitų nuo 
monės noriai paklausyk”. 
(Kristaus Sekimas, Knyga 
Pirma, Skyrius IX, 2).

Irba Flovver ShoppeiJ 
4180 Archer Avė.

Pilone LAFAYETTE MOO 
— O —

tįGėles Mylintiems — Vestuvėms ■ 
Bantlitani.s — Laidotuvėms —!

Papuošimams

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
KUIAUBU B DIDŽIAUSIA LAIDOJOIO {BTAItA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

___________ Tel. LAFAYETTE 0727____________

v V A T koplyčios visoseJL> I J\. A Chicagos dalyse

Klausykite mūsą Lietavią radio programą Šeštadienio vakarais,
7:00 vaL vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. IALTIMIBRA8

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Gerianaias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 020 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St Td. YARDS 1278
■

Res. 4543 South Paulina Street

Patarlės
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.

Geriau kitam duoti, nei ki
to prašyti.

Aklas aklų netoli nuves.
Veršiu nebliovęs, jaučiu ne

baubsi.
Kad padaryti savo gyveni

mų ilgesniu, galima tiktai ma 
žiau laiko skirti miegui.

Pirtis jaujų vainoja, o abid
vi suodės.

Tūkstantis kelių veda prie 
paklydimo, prie tiesos — tik
tai vienas.

A. I A
ANTANAS JAMEN 

(Jamenas)
mirė sausio 31 d., 1939 m.,
4:48 vai. ryte, sulaukęs 24 me
tus amžiaus.

Gimęs Port Washing'ton, Wls. 
l’aliko dideliame nuliūdime: 

motin:}. Oną, po pirmu vyru 
Jauteną, po antru — Vasiliaus
kienė, tris brolius: Juozapą.,
Joną ir Vincentą, tris seseris:
Valesią, Antosę ir Marijoną, 
du švogerius; Ūrady ir Praną 
Sirtoff. fivogerką Julią Huth ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Skudo ko
plyčioje, 718 West 18th St

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
vasario 4 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Broliai, Se- 
sei-ys, švogei-iai, švogerkos ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius S. M. 
Skudas. Tel. MONroe 3377.

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis..................$2.50
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais lapų kraštais.......................................$3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš.,
paauksotais lapų kraštais.......................................  $4.00
Dievo Malonių šaltinis, juod. virš.,
raudonais lapų kraštais...........................................     .$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paauksotais lapų kraštais.................. .. .$1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš................................ $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais....................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais................60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais...............^....^..$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš....................................... • •. 75c

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

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

Ne viskas auksas, kas žiba. 
Nespaudęs norago, neval

gysi pyrago.
_ ________________ V

OK’D BY MILLIONS
COJM^OtC

LAIDOIUViy w •
y DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD lll A M P t patarnavimas 
HmDULHIiUL dieną ir naktį

D V V A T KOPLYČIOS VISOSE I K n i MIESTO DALYSE

1.1. Zūlū

Albert V.

Petkus ir Endeikis

J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARds 1419

Antini■y B. Petį
6834 So. Western Avė. 

riiA GROvehill 0142 ilh 1410 S. 49th Court
CICero 2109

_ • ’kfc • 231^ West 23rd Place

Lataicz ir Sūnai «.RaBIUIIU ilIUCa II VHIIUI phone pULlman 1270

1. Liulevičius 4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

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

Antanas M. Philips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908



KeMrtadienis, vas. 2, 1939

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
VASARIO 5 DIENA JAU ČIA PAT

Visi Pasiruošimai Baigiami; Programa Graži Ir 
Trumpa; Rėmėjai Sukruskime Su Tikietais

Ateinantį sekmadienį, vasa
ri/) 5 dieni} įvyks dvi didelės 
ir vertos kiekvieno gero lie
tuvio kataliko atsilankymo, iš
kilmės — Tėvų Marijonų Į- 
staigų Rėmėjų seimas ir iš
leistuvių bankietas Tėvams 
Misijonieriams — gerb. kun. 
Antanui Andriušiui ir gerb. 
kun. Kazimierui Vengrui, ku
riuos palydės didž. gerb. Tė
vas Provincijolas, kun. J. Ja
kaitis į Pietų Amerikų — Ar
gentiną. Įvykiai begalo reikš
mingi, tat ir tikimės, kad į 
juos atvyks daugybė žmonių.

Po seimui, kuris prasidės 
iškilmingomis pamaldomis ir 
pritaikintu pamokslu, apie 6 
valandą vakaro, prasidės ba
nkietas. Bankietui paruošta

graži ir trumpa programa — 
dainuos Šv. Jurgio mergaičių 
ansamblis, kuris labai gražiai 
užsirekomendavo ne vien dai
nomis, bet ir išvaizda. Jam di
riguos gerb. prof. Antanas Po
cius; solistai: p-nai Saboniai, 
Dr. Svenciskas ir jauna p-lė 
Kandrataitė, Šv. Kazimiero 
Seserų auklėtinė. Dalyvaus 
Lietuvos konsulas, gerb. Pet
ras Daužvardis ir daugelis 
dvasiškių. Jo Malonybė Pra
lotas M. L. Krušas rūpinasi, 
kad abejos iškilmės pavyktų 
kuo gražiausiai.

Taigi, tikimės, kad plačioji 
Cbieagos lietuvių visuomenė 
taip gražų tikslą supras ir gi
liai įvertins skaitlingai atsi
lankydami. J. K.

nRstrosa

Automobiliams, gatvėkariams, autobusams eitą pirmadienį, daugelis pėsti ilgą kelią snie 
ir traukiniams sustojus dėl didelės pūgos pra-gu klampojo į darbą. (Acme photo)

mesio kreipia į išplėtimą mi
sijų tuose miestuose, kuriuo
se nėra lietuvių parapijų.

Redakcijos Atsakymai
Lietuvių Biznierių ir Pro

fesionalų Klūbo pirm., (Ci
cero, III.). Praneši'ino negalė
jom įdėti dėl to, kad pervė- 
lai jį gavome. Pranešimai vi
suomet reikia išsiųsti kelio
mis dienomis prieš susirinki
mą.
SKAITYKITE VIEN KATA

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

Žmogus ir miršti ir moki- 
diesi.

Meilė visuomet darbuojas 
ir visuomet kantriai nukenčia.
PLATINKITE “DRAUGĄ”

10ANS & INSURANCE
i\ m.i. 11 s ui: \\< iii -

Buiiding Management 
joiin r. i:\VAi.o

, IU Al i V (IIMPANY. ln. .

į 3236 S. Halsted St
Phone CALUMET IU#

CLASSIFIED

Marijonu Rėmėju 
Veikla

Kolonijų Marijomj Rėmėją 
skyrių parengimai, artėjant 
Marijomj Įstaigų Rėmėją sei
mui, kuris įvyks vasario 5 d., 
Šv. Jurgio parapijoj, eina prie 
baigos.Čia dar noriu prisimi
nti apie įvykusius ir dar kur 
turės įvykti.

CTCERO Marijonų Rėmėjų 
21 skyriaus rengiama bunco 
— kauliukais žaidimo pramo
ga įvyko sausio 31 d., para
pijos salėj dideliausiu pasise
kimu. Į pramogą susirinko 
didelis būrys žaidėjų; taippat 
atsilankė didž. gerb. klebonas 
kun. Vaičūnas, Tėvas Provin
cijolas, kun. J. Jakaitis, kun. 
Kaz. Vengras, kurie dėkojo už 
taip skaitlingą atsilankymą ir 
rėmimą misijų reikalų.

Pramogai vadovavo sky
riaus pirm. Kotrina Sriubienė, 
kuri taip gražiai ir maloniai 
atsiliepdama savo trumpoj ka
lboj, išlaikė pavyzdingą tva
rką visą vakarą. P-niai Sriu- 
bieneį gelbėjo skyr. rašt. An
tanas Kandratas, p-nios 0. 
Rimkienė ir K. Juozaitienė. 
Taip pat daug padėjo jaunos 
panelės — J. Rimkiūtė, B. Ri- 
unkiūtė ir E. Waitiekus.

Į pramogą atvyko ne vien 
tik vietiniai, bet iš Melrose 
Park, Kazimieras Kantautas, 
West Sidės, Dievo Apvaizdos 
parapijos ir kitų kolonijų.

Man labai malonu matyti, 
kad ir jaunimas pradeda in
teresuotis Tėvų Marijonų da
rbais. štai jaunos aštuonioli* 
kietės — p-lės O. Bukantaitė, 
O. Pauliukai tė, rodo daug 
gražios širdies ateičiai. Jos 
su savo mamytėmis ir kitomis 
draugėmis — T. Stučiskiene, 
p-nia Juciene, lankosi visur.

Taigi, garbė jums, brangio
sios, kurios nepatingite tokiu 
nepalankiu oru, nuvykti net 
ir į kitų kolonijų parengimus.

Rengimo komisija nuošird
žiai dėkoja visų pirma didž. 
gerb. klebonui kun. Vaičūnui 
už parodytą prielankumą ir 
suteikimą salės ir visokeriopą 
parauną, taiip pat gerb. bulva- 
riškėms, kurių tiek daug da
lyvavo, taipgi už suteiktas 
dovanas ir vietiniams, cice- 
riečiams-ėms, kurie teikėsi at
silankyti ir paremti pramogą.

Visiems ir visoms, kurie tik 
kokiu būdu kuo prisidėjo prie 
pavykimo šios pramogos, re
ngimo komisija nuoširdžiausia 
taria lietuvišką ačiū.

NORT1T SIDE Marijomj 
Rėmėjai šį vakarą irgi turės 
kauliukais žaidimo vakarą pa
rapijos salėj, į kurią kviečia 
skaitlingai atsilankyti, nes vi
są pelną skiria misijų reika
lams. Tikslas begalo naudin
gas ir tikimės, kad nortlisai- 
diečiai įvertins ir parems gra
žų darbą. Dovanų, kiek teko 
nugirsti, turi daug, užteks vi
siems, o prie to turėsite gra
žios progos pasižmonėti ir 
linksmai laiką praleisti. Anta
nas Bacevičius su savo talki
ninkėmis užtikrina, visus nuo
širdžiai priimti ir palinksmi
nti.

Taigi, būkite taip malonūs 
jiems padėti gražiame darbe.

YVEST SIDE Marijonų Rė
mėjai jau beveik pilnai pri
sirengę prie savo vakaro, ku
ris įvyks šeštadienį, vasario 4 

d., laidotuvių direktoriaus S. 
D. Lakavičiaus name, 2314 W. 
23rd Place, 7:30 vai. vakare. 
Komisija labai susirūpinus, 
kad p-no Lakavičiaus namus, 
kiek žinoma, užplus iš visų 
kolonijų svečiai. O vakaras 
tai tikrai bus įvairus, visiems 
patiks — dovanas dalinsim, 
dainuosim, pinoklį žaisim, ge
rsim ir užkandžiausim. Pama
tysite! J. K.

Svarbu Roselando 
Moterims Ir 
Mergaitėms

Kelios Moterų Sąjungos ce
ntro valdybos narės turėjo 
progos prabilti į Roselando 
moteris ir mergaites Per pa
rapijos vakarienę ir paaiški
nti, kas yra Moterų Sąjunga. 
Dėkojame gerb. kleb. kun. J. 
Paškauskui nž suteiktą pro
gą ir prielankumą mūsų or
ganizacijai.

Taigi Roselando visos mo
terys ir merginos ateikite sek
madienį, vasario 5 d., į pa
rapijos salę po 12 vai. šv. Mi
šių. Mes, centro valdybos na
res, paaiškinsim plačiau apie 
vienintelę katalikių moterų 
organizaciją Amerikoj. Lauk
sime visų.

E. Statkienė, centro v. pirm.

Mundelein Kolegijos 
Ciciliečių Koncertas

Praeitą sekmadienį Munde
lein kolegijoj muzikos stude
nčių (Cecilians) buvo suruoš
tas koncertas kolegijos teat
re. Programoj buvo Šumano, 
Šopino, Vagnerio, Mozarto, 
Brahmso, Saint-Saens ir kitų 
kompozitornj smuiko, piano, 
vargomj ir balso veikalai. Pro 
gramoj dalyvavo ir viena lie
tuvaitė Aldona Sakalaitė. Ji 
su kitom dviem muzikos stu
dentėm, šešiom rankom (dviem 
pianais ir vargonais) išpildė 
Vagnerio “Prelude from Par- 
sifal”.

Didelis kolegijos teatras bu
vo pilnas publikos.

Vajaus Vakarienė
YVEST SIDE. — Šv. Kazi

miero Akad. Rėmėjų 10 sky
rius vajaus vakarienė su pro
grama ir šokiais bus vasario 
12 d., parapijos salėj. Komi
siją sudaro: Kaz. Šliogerienė. 
P. Anzilotti, Em. Karlavičie- 
nė, E. Jurkštienė, O. Yodi- 
kienė. Komisija rūpinasi, kad 
viskas kuo gražiausia britų su
ruošta ir kad atsilankusieji 
būtų patenkinti. Per vakarie
nę dar bus kas nors nepapra
sto.

Rėmėjos platina uoliai ti
kietus pastatomosios lempos, 
kurią aukojo New City Furni
ture Mart.

Visi kviečiami dalyvauti ir 
paremti vakarų., M. D

Ne Šį Vakarę, Bet 
Vasario 9 d.

Federacijos Chicago apskri
ties susirinkimas, dėl kai ku
rių priežasčių iš šio vakaro 
(vasario 2) lieka nukeltas į 
vasario 9 d. Skyrių, draugi
jų ir organizacijų atstovai 
prašomi tai įsidėmėti.

■PFICIKNT
Us* only on* levai »•«- 
spoonful to « cup of siftecl

flour for most racfpas.

BAKING 
IWPOWDERj
Šame price today 
as 48 years ago

25 ounces for 254
M«nufa<tur*d by baltiny powd«r 
ip«cialists wk« make not hin f bul 
baluny powd«r —under supervisien j 

į ef eapert ckemista ef natienalj
repuleden.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP 
Biznis iSdirbtas per 4 metus. Renda 
pigi. Kambariai pragyvenimui už
pakalyje. Garu apšildomas. Parsi
duoda labai pigiai. Atsišaukite laiš
ku ar telefonu: Draugas, 2334 Sotu lt 
Oakley Avenue, Chieago, III., telefo
nas CANaI 7790.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
Pilnai jrengtas, gera vieta. Biznis ge
rai išdirbtas. Geri kambariai pra
gyvenimui. Parduosiu su ar be fiks- 
čerių arba išmainysiu ant automo- 
biliaus. 4945 South Halsted St., 
telefonas Y’ARds 4757.

RENDON KAMBARIAI
Rendon 4 kambarių fletas. KarSto 
vandenio šiluma. Arti lietuviškos 
bažnyčios. 1502 South 50th Court, 
Cicero, Illinois.

Choro Šokių Vakaras
BRIGHTON PARK. — N. 

P. P. Š. parap. choras rengia 
metinį Valentine šokių vaka
rą, sekm., vasario 12 d., pa
rapijos salėje. Vakaro komi
siją sudaro: K. Zaromskis, Z. 
Vyšniauskas, V. Pasiskevičiū- 
tė, Al. Nakutis ir A. Liakas.' 
Jiems gelbsti J. landžius, S. 
ir St. Paul iai, St. Dabrovols- 
kis, sesutės Norkaitės ir kiti 
choro nariai.

Daugelis šios kolonijos biz
nierių ir profesijonalų teikia 
finansinę pagalbą pasiskelbda
mi programoje, arba tapda
mi vakaro rėmėjais.

Pakviesta kitų parapijij cho 
rai ir jų chorvedžiai. Net iš 
Indiana Harbor žada atva
žiuoti keletas automobilių.

Tadgi nepamirškite vasario 
12 dienos. Visus širdingai 
kviečiame. Dzingelukas

Jei nori sumanymus nuga
lėti, mokykis kentėti.

Lankėsi Pranciškonių 
Viršininkė

Šiomis dienomis Chicagoje 
lankėsi Seserų Pranciškonhj 
viršininkė gerb. Motina M. 
Aloyza su kita sesute. Jos 
Chicagoje sustojo pakely iš 
Kenosbos. Antradienį aplan
kė dienraščio “Draugo” re
dakcijų. Tš pasikalbėjimo pa
aiškėjo, kad Seserų Pranciš
konių kongregacija gražiai au 
ga ir kad šiuo metu daug dė-

PARDAVIMUI BUNC.AI.OW 
Marquette Manor, 6 kambarių mū
rinis bungalow, karšto vandenio ši
luma, insuliuotas.

J. J. OOYI.E,
South Artesian Avenue 

Telefonas Prospect 2207,

RENDON KEPYKLA 
Du mūriniai kakaliai. Randasi So
uth SidSie. Atsišaukite Telefonu
Yards 1962. 

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 

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

DUODAME Namų statymui, 
Pirkimui 
ir senų skolų 
ir mortgecių 
atmokėjimui.

Paskolos duodamos nuo 1 iki 20 metų, 
mažais mėnesiniais atmokėjimais arba 5 me
tams be jokių mėn. atmokėsimų. Paskolų 
reikalai atliekami greitai ir atsakomingai.

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

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
WHEN every- 

thing vou at- 
tempt is a burden 

—when you are 
nervous aad irri- 
cable—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
may be just what 
you neea for extra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doiog just a little work 1 had to lie 
down. My mother-in-lav s recom- 
mended the Vegetable Compound. 
I can see a vvonderful change oow.”

VEGETABLE COMPOUND

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 5 kambarių bungalow. 
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis por- 
člus. 2 karų garadžius. Kaina $5,600. 
Bargenas. Atsišaukite. 5032 ®G. Rock
ivell Street.

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

SMITH & SON

2267 Clyboum Avė.
Chicago, Illinois

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU

Every Sunday from 1—2 P. M,

Folklore Radio Program

Miss Mable Benson, vienas 
aukštesnės mokyklos Chicago
je mokytoja sulaukusi laimės: 
neužilgo ištekėsianti už Ho- 
ward Stevens, Northern Paci
fic geležinkelio kompanijas 
vice pirmininko. (Acme ph.)

SIMANO DAUKANTO^

rEDERAL Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

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, 

Washington, D. C.

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 Avė., Chicago, IU.
Telefonas VlCtory 3486 

F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien lr Vakarai* Ir 
Sekmadieniais

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR I — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

FOG .................................................. 96.99
NUT ............................................... 96.09
FIO UUMP .................................. 96.0*
MINE RUN .................................. 96.76
SCREENINOS ............................. 96-9»
Tel. ARDmore 6975

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

parašė
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. i

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00

Užsakymus siųskite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporated
Tel. Prospect 0745-0746

VThoIesale Only
5931-33 So. Ashland Avė.

Paa mus galim* gauti tikrai Lie
tuviškų Importą Valatyblnę Deg

tinę.

M«« Ir Virt Mūru Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dilmldaa 

Savininkai

TIK S42 OO
CHICAGOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA
73-čia gat. lr California Avė 

Du blokai nno Marųuet.te Pk.
Mūriniai, tnsiuluotl namai 6 
ir 6 kambarių, su beismentu. 
lotas 30x125 pėdų su visais 
{taisymais.
Namo kaina 96,000.00. Mažas 
pradinis {mokSjlmas, likusieji 
kaip randa, tik po 942.00 )
mėnesj. šį suma padengia 
nuošimti, taksus, apdraudę ir 
mSnestnę daij paskolos.

Namai statomi po priežiūra 
F. H. A.

Pamatykite. O stebSsitSs. 
Ofisas prie 79-člos gatvės Ir

California Avenue.


