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Diktatoriai grasina
Taip vakar pareiškė prezidentas
Rooseveltas pranešime kongresui

AVA ŠIT TNG TON, saus. 4. —
Kongreso žemųjų rūmų pir
Ragino šalį ginkluotis,
mininku Jspeakeriu) išrinktas
budėti ir saugoti laisvę
AV. B. Bankhead iš AlabaAVA SHINGTON, saus. 4. — šalies vyriausybės išlaidos ne mos, demokratas. Respubliko
Prezidentas Rooseveltas šian bus mažinamos. Biudžetas ne nų mažumos lyderiu — J. AV.
dien asmeniškai skaitė kongre bus subalansuotas iki šalyje Martin iš Massachusetts. Už
sui savo pranešimų. Tai nebu padidės gamyba ir pirkimo pirmųjį paduota 250 balsų,
už antrąjį — 167.
, vo pranešimas, tik karšta kal jėga.
Abiejų kongreso rūmų ats
ba. Prezidentas nepateikė jo Kapitalas ir darbas turi
kiu nauju sumanymų, jokių dirbti santūriai, sakė. Šalies tovai respublikonai nusistatę
pasiūlymų. Neperžvelgė pla vyriausybės investmentas (iš stengtis kiek galima mažinti
taus ir painaus šalies reikalų laidos gerovę grąžinti) visa administracijos naujosios san
stovio, kaip tai būta praeity- dos turi pasilikti taip kaip bu tvarkos išlaidas.
•
4 i
Respublikonai šiame kongre
vęs. Darbdavių, įmonininkų,
3e.
>
i'
Prezidentas plačiai kalbėjo darbininkų, žemės ūkio ir vy se turi daugiau balso. Išlaidų
apie Europos diktatorius ir riausybės talkininkavimas rei mažinimo reikalu jie tikisi į
pareiškė, kad pasauliui taika škia laisvųjų žmonių tikrųjų savo pusę patraukti eilę demo
kratų. Jie pažymi, kad turi
neužtikrinta.
demokratijų ir saugumų.
Prezidentas paaiškino, kad būti nutrauktas valstybės sko
Sakė, kad užsienių diktato
riai grasina ir J. A. Valsty šiandien metinės naeionalės lu didinimas.
pajamos yra apie 60 bilijonų
bėms.
J. A. Valstybės, sakė prezi dol. Jei šalies vyrriausybės iš
dentas, turi skubotai pasiren laidos būtų sumažintos, tai
gti ginti religijos laisvę, de pajamos, jo nuomone, žymiai
mokratijų ir tarptautini savi sumažėtų.
tarpį pasitikėjimų nuo Seno Šalis turi turėti, ne 60 bili TOKIO, saus. 4. — Kraštujo Pasaulio (Europos) dikta jonų dol. pajamas, bet siekti tiniausios nacionalistų srovės
atsistatydino
80 bilijonų dol. metinių paja spaudžiamas
tūrų.
Prezidentas nesakė, kad Se- mų, sakė prezidentas. Tuomet premjero princo Konoye vai?ūjo Pasaulio diktatoriai gali nereikėtų aimanuoti dėl sun daujamas. ministrų kabinetas.
aktualiai su ginklais užpulti kios mokesčių naštos ir būtų Kabinetas seniai buvo puola
Attierikų. Tik turėjo mintyje galima šalies biudžetų suba mas dėl jo nusistatymo Kini
jos žvilgiu.
šioj šaly skleidžiamų diktato- lansuoti.
rinę propagandų, kuri nuodi Tuo būdu prezidentas ragi Spėjama, nauju premjeru
ja žmonių žardis ir sukeldina no pramonininkus sukelti dau bus paskirtas baronas Hiranu
giau darbių, didinti visokių ma, buvęs nacionalistų parti
nepasitenkinimų ir nerimų.
Prezidentas pirmoje vieto gamybų ir pirkimo jėgų. ši jos vadas.
je stato religijos laisvę, kuri pastaroji atsiekiama brangiau
ITALŲ SPAUDA PUOLA
turi būti griežtai saugojama. apmokant darbininkus.
Apie 40 minutų prezidentas PREMJERĄ DALADIERĄ
Nes religija yra demokratijos
ir tarpusavio pasitikėjimo šal kalbėjo. 30 kartų karštais ap ROMA, saus. 4. — Italų
lodismentais jam kalba buvo
tinis.
spauda iš naujo pakilo “bom
Žadėjo ateinančių savaitę pertraukta.
barduoti” Praneūzijų ir prėm
kongresui įteikti specialų pra
jerų Daladierą. Šį kartų fašis
BERLYNAS, saus. 4. — tus sukeldino Daladiero lauky
nešimų, kuriuo bus plačiai apibudinta, kaip ir kiek šalis Nacių spauda jau puola prez. mųsis Korsikoj ir Tunisijoj.
turi ginkluotis. Bus patiekti Rooseveltų dėl jo pranešimo Vieni laikraščiai rimtai parei
kongresui reikalingi pasiūly kongresui. Pažymi, kad Roose škia, kad prancūzai provokuo
veltas “žengiųs prezidento ja italus. Kiti Daladiero lanmai ir nurodymai.
Prezidentas pranešė, kad Wilsono pėdomis”.
kymųsi tik pajuokia.

GRIUVO JAPONU MINIS
TRŲ KABINETAS

No. 3

J. Amer. Valstybėm
T

RESPUBLIKONAI NUSIS
TATĘ MAŽINTI IŠLAIDAS

Kaina 3c

]

Čia vaizduojama 76-ojo kongreso žemųjų rūmų serijos oficialus atidarymas. Nuotrauka pada
ryta kongreso kapelionui maldą kalbant.
(Acme telephoto).

SVARSTYTA TARPTAU
TINIO EUCHARISTINIO
KONGRESO PROGRAMA

PARYŽIUS, saus. 4. —
Tarptautinis
Eucharistinis
kongresas 1940 metais įvyks
Nice mieste, Prancūzijoje. Čia
susirinkusiam pastoviam kon
gresų rengimo komitetui Nice
vyskupas P. Remondas įteikė
busimojo kongreso programų,
kuri nuodugniai apsvarstyta.
Komitetas rūpinasi, kad kon
gresas turėtų pasisekimų.

SUSEKAMOS ŠELPIME
POLITINĖS IŠLAIDOS

Gen. Franco kariuomene paėmė svarbu
plentu mazga Katalonijos karu fronte

WASHINGTON, saus. 4. —
Nespėjus naujo kongreso se HENDAYE, saus. 4. — Ži užilgo Artesa apsiaustas iš
sijai pasitvarkyti, šalies ad
niomis iš Ispanijos, gen. Fran trijų šonų ir paimtas.
ministracijos priešininkai tuo co viena armijų pagaliau» pa
jau subruzdo veikti. Jie ran ėmė Artesa, didžiai svarbų Artesa yra tekstilių pramo
da, kad kai kuriose valstybė plentų centrų Katalonijoj, vos nės centras. Tenai kryžiuoja
se pereitų rudenį demokratų už 65 mylių nuo Barcelonos. si plentai tarp Tarragono ir
Trempo ir tarp Balaguer ir
politinei kompanijai panaudo Artesa yra ties Segra upe.
Prancūzijos pasienio.
ti bedarbių šelpimo fondai.
Nugalėtos raudonųjų briga
Nežinia, kiek yra tiesos šia dos pasitraukdamos sunaiki Frankistai pripažįsta, kad
me kaltinime. Tik yra aiškiai no Segre upės tiltų. Bet fran- Artesa apylinkėse raudonųjų
žinomas priešininkų tikslas.
kistai tuojau padirbdino lai brigados nepaprastai atkak
DALADIERAS PRIĖMĖ
Jie nori, kad šalies adminis kinų pontonini tiltų ir persi
liai gynėsi. Bet tas joms ne
PARADĄ
tracijos vedamas bedarbių šei kėlė per upę rytų pusėn. Ne
padėjo.
TUNIS, Tunisija> saus. 4. pimas būti} pavestas paskirų
— Prancūzijos premjeras Da- valstybių kontrolei. Tuo būdu NEKALTAS ŽMOGUS IŠ
ladieras šiandien Ain Tounine žymiai būtų susiaurinta admi LEISTAS IŠ KALĖJIMO
priėmė gausingos
prancūzu} nistracijos politinė įtaka. Tas
gi yra svarbu prieš 1940 me JACKSON, Midi., saus. 4.
kariuomenės paradų.
— Po 12 metų iš valstybinio SPRINGFIELD, 111., saus.
tų rinkimus.
kalėjimo išleistas A. Ripan, 4. — Šiandien atidaryta Illi
REIKALAUJA PALEISTI
HORNERIO SROVĖ NESI- 46 m. amž., kurs buvo nuteis nois© valstybės 61-osios legišRUSUS TARNAUTOJUS
tas ir kalinamas už žmogžu latūros pirmoji sesija.
KIŠ I KAMPANIJĄ
MASKVA, saus. 4. — So
dystę, ko jisai nebuvo atlikęs. Žemesniuose rūmuose pir
CHICAGOJ
vietų vyriausybė reikalauja,
mininku išrinktas Hugh W.
Prancūzijos
vyriausybės kad čia iš Vokietijos ambasa
Sergančio
gubernatoriaus
TAXICAB STREIKAS
Cross, respublikonas iš Jergriežtas pasisakymas nepasi dos būtų paleisti visi rusai nuosprendžiu, jo politinė ma
NEW YORKE
seyville, kadangi šiuose rū
duoti Italijai, sumaišė fašis tarnautojai.
šina srovės nuošaliai majorui
tams pėdas.
NEW YORK, saus. 4. — muose respublikonai sudaro
Kelly ir prokurorui Courtney
daugumų.
kovojant dėl majoro vietos CIO Transport IVorkers uni
BALTUOSE RŪMUOSE
Respublikonų mažumos ly
NEBUS “ANTRASIS
ja paskelbė taxicab streikų.
BUVO DIPLOMATŲ PRI Chicgoj.
deriu senate išrinktas Arnold
MIUNCHENAS”
APIPLĖŠĖ PAŠTO SUBSĖMIMAS
“Primary” balsavimai į- Policija kovoja su streikinin
P. Benson iš Batavia.
kais.
TOTIS CLEVELANDE
ROMA. saus. 4. — Italų WASHINGTON, saus. 4. — vyks vasario 28 d.
Demokratų mažumos lyde
CLEVELAND, O., saus. 4. spauda deda iš Londono ko Baltuose Rūmuose vakar va
NUSKENDO
TRYS
SU CENTAIS NESISKAITO riu žemesniuose rūmuose bus
— Du plėšikai vyrai ir viena respondencijas, kuriose pažy karų prezidentas su žmona su
B. S. Adamowski iš Chicago,
MERGAITĖS
moteris vakar užpuolė pašto mima, kad Chamberlaino lan- rengė metinę diplomatams va
UTENA. — Nemaža dalis
gubernatoriaus Hornerio sro
substotį. Per pusvalandį .kan kymųsis čia nebusiąs “antra karienę. Dalyvavo 51 šalies
LANSDOWNE, Md., saus. Utenos prekybininkų visai ne
vės vadas.
kino klerkų Annų Mae Krecek sis Miunchenas” ir Prancūzi atstovai diplomatai.
4. — Trys mergaitės — Shir- pripažįsta smulkiųjų centų ir
Federalinis teisėjas S. Aliki ji atidarė geležinę spintų, ja neturi reikalo bijoti.
ley ir Joan McEvoy, sesutės, vietoje 2 ar 3 centų visada ikurioj buvo 1,183 dol. Klerkai
NUBAUDĖ DAUG MARI
12 ir 9 metų, ir Patsy Grace, ma penkis centus. Jei kas pa schuler eidamas laiptais į tei
AUTOMOBILIO UŽMUŠ
supiaustyti raukų delnai ir
JAMPOLIEČIŲ
12 m. amž., išėjo ant plono klausia, kodėl smulkiųjų cen smo rūmus paslydęs parkri
TA LIETUVĖ
pirštai.
ledo čiužinėti, įlūžo ir nus tų neturi, gauna atsakymų, to ir nusilaužė rankų.
MARIJAMPOLĖ. —
Iki
kendo.
Chicago Lawn nuovados po
kad smulkiųjų centų sunku
Po to plėšikai pralaužė sie
šiol Marijampolėje
policija
licija
ieško
automobilisto, neprisilaikusius judėjimo tai
gauti, nors Utenos Lietuvos
nų į kitų substotį ir iš ten pa
kurs
užvakar
suvažinėjo
ir
už syklių nebaudė, o tik mokė, REIKALAUS 700 MILIJO
banko skyriuje jų yra pakan
grobė apie 25,000 dol. pinigų
NŲ DOLERIŲ
mušė
Stelių Petrauskienę, 43 kaip reikia tų taisyklių laiky
kamai. Kai kurie prekybinin CHICAGO SRITIS. — Nu
ir pašto ženklų.
m. amž., 3948 W. 56 gat., ir
tis. Nuo gruodžio 11 d. pradė WASHINGfTON, saus. 4. — kai, vietoj kelių centų grąžos, matoma daugiau lietaus šian
tis, kokį ministras pirminin patsai nudūmė savais keliais. tos imti ir bandos. Nusikal Prez. Rooseveltas reikalaus pasiūlo... saldainį. Smulkieji dien rytų; popiet, o gal vaka
kas visados nešiojasi.
Užmuštos moteriškės lavo tusių ir nubaustų tik per vie kongreso 700 milijonų dol. iš centai vartojami kooperatyvi- re šalčiau.
Chamberlainas yra atosto- nas rastas ties 56 gat. ir Pu- nų dienų buvo apie 200 asme laidų WPA administracijai nėse ir pas kai kuriuos lietu Saulė teka 7.18, leidžiasi
4:33.
vius prekybininkus.
iki birželio 30 d.
nų.
laski road.
gose,

ILLINOISO LEGISLATŪRA
PRADĖJO DIRBTI

Įritu bedarbiu vadai bandė ministrui
pjimininkui įteikti karsta su skėčiu
LONDONAS, saus. 4. —
Britų bedarbių vadai vakar
sunkvežimiu atvežė juodų kar
stų ir bandė padėti prie mi
nistro pirmininko Chamberlaino ofiso durų, JO Downing
gat. Tris kartus bedarbiai iš
kėlė karstų iš sunkvežimio ir
visus kartus policija atgal įkėlė į sunkvežimį. Pradėjus
rinktis žmonių miniai, polici
ja pašalino sunkvežimį su kar
stu ir minių išblaškė. Sako
ma, bedarbiai palikę minis
trui pirmininkui
adresuotų
prašymą, kad jis imtų rūpin
tis bedarbių ir jų šeimų liki
mu. Bedarbių moterys ir vai

kai per dienas yra išalkę, pa
žymima.

Juodam karste įdėtas
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paseki gero palinkimo — tu
praeini kitoje pusėje, ir pa
lieki jį gulintį, kur jis krito.
“DRAUGAS”
(Tęsinys)
Ueln* kasdien ltakyrus sekmadienius.
Pasiklausyk Viešpaties žod
Kai kurie Žmones daug
kai- i
PBJBNUMKJU.TOS KAINA: J. Amerikos vajstylUso.
«
žio: “Jei man sakant bedie
Metama — 16.90; Pusei Metu — 11.58; Trims ru4ne
ba apie tobulumų. Jie tikrai
slams — *2.09; Vienam menesiai — ,76o. Kitose val
viui: Mirte mirsi, tu jam ne
stybine prenumerata: Metams — »7.oa; Pusei metų
reiškia
tiktai
gyvenimą
lais

“Lietuvos Aidas” praneša,
-er 64.ee. Pavienis num. So.
paskelbsi ir bekalbėsi, kad Po Svietu Pasidairius.
vų nuo tiesioginių nuodėmių
kad Kaune užvestas naujas
jis gręžtųsi nuo savo. bedie
Bendradarbiams lr korespondentams rafitų negrųžlna.
Jie
negalvoja
apie
tų
visų
gy

Sakote, kad studentai nėra parėdkas — bausti žmones už
Jei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčiama tam tiks
viško kelio ir būtų gyvas, tas
lui pakto ženklu- Redakcija pasilaiko sau teise tai
venimo
puskamuolį,
kurs
juo

syti lr trumpinti visus prisiųstus raktus lr ypač ko
bedievis mirs savo neteisybė- smart žmonės. Bet tik pažiū- “nesilaikymų judėjimo tajsyrespondencijas sulyg savo nuožlhros.
Korespondentų
se
vra
beveik
tuščias.
Meilė
prado rakyu trumpai lr aiškiai (Jei galima rūkomąją
.
,
.
je; tačiau jo kraujo as pa- rėkit, Vienas Čikagos kolegi- kliu“. Policija nuo ankstaus
maklnhle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
nera nedarymas kitiems skriau
. ,, /IP
seka gatvėse kiekvieno ju
giant polemikos tr asmeniškumų.
Pasenusios korės..
..
. ieškosiu įs tavo rankos (Ez. jos studentas išfigeriavo, kad
iAPtftCAOlfrOiJO* IsaĮk ry frtlp UtdtMilfcniOA.
dos; j. yra darymas
vi- ,
lg) Tu
gun Amerike dirba tik du žmonės
įr> pamačius karį neSkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
jis
prezidentas. Juokai- yiialkant “taisyklių”, sulaiko
ger$, urs yra mūsų gaė ^yĮOjas_ <pu neu2davei tų
Bntered as Seoond-Clase Matter March BĮ, 1814 at
je padaryti. Mes esame moki
tės. Bet patys figeriuokit jo įr jgra§o pabaudos kvitas.
iliuuns Under he Act ot Marcn S. 1679.
.... zdų, kurios randasi jo. sielorokundas.
Į
narni nesimelsti,
" Atleisk'
.
' je. Tu nieko nedarei įvesti jį
| Taigi, tavorščiai, Lietuvoj
mums mūsų piktadarystes,”
ĮFederacijos Apskritys Chicagoj |
į nuodėmę. Tačiau tu žinojai
Amerike gyventojų vist- y- jap neį
atryto žmogus nebet “Atleisk mums mūsų ka
apie jo, sužeidimų, jo puolį, ra
122,000,000 gaii judėti,, kaip jis nori ir
Kultūros Ateitis - Amerikoj
ltes”. Kaltės yra tai kų mes
jo pavojų, ir turėjai savo gaSenių
senatvės pensijai kaip jaip patinka. Policiją ji
, ,
......
“Laivas” rašo, kad grįžęs iš Europos A- kalti. Nėra manoma, kad ga- ...
15,00(4000 seka
jej tik sujudėjai ne
® leJe nor« bent pamėginti jį 1 gauti yra
žmones papddys pikta-i.v ..... ,, , ,
... .
'merikos rašytojas Louis Bromfield, išgyve- rbingi
.
. „
.
i įsgelbeti.
Bet tu nepasiūlei
Dirbti lieka
107,000,000 sulyg “taisyklių”, mokėt baj
nęs įvairiuose Europos kraštuose 14 metų, darystės prieš įų artimų; bet
J
pagelbstancvos rankos, neistaVaikų, kuriems įstatymai smę. Au ju laik dėt*
kuomet pažiūrėsime Į dalykų
pareiškė:
rei meilės žodžio jį įspėti. Tu draudžia dirbti
20,OCH),OOO
Sugrįžo Amerikon todėl, kad Europoj esą iš arti, rasime kad didžiuma
vien tik kita puse praėjai.
O, va, jums tikro žemaičio
Dirbti lieka
87,000,000
perdaug trošku. Sako, kad Europoj moks mūsų dienų palieka neatmo
Visur aplink mus visad ran
įspūdžiai iš laikinosios Lietu
liški ir kitokie kūrybiniai darbai jau apsi kėtų skolų — meilės kalčių;
Žmonių ant miestų, valsty
dasi
žmogiški
reikalavimai
ir
vos sostinės:
stoja. Šviesos žibintuvas jan sprūsta iš Eu gailestingumų arba pacarnabių ir federalės “payrolls”
liūdesiai,
kurie
daro
savo
ne

ropos rankų. Europos saulė jau leidžiasi. Da- vįmų kitiems kaltų, bet neuž22,000,000 “Pas mus sostine vėsai
bar jau Amerikai priseina imti mokslo ži- ni(>kėtų, tikrai pilnai neužmo- j bylį atsišaukimų į mus. Mes
Dirbti lieka
65,000,000 ketap. Ateini in alaus kabąkų,
bintuvų į savo rankas ir tęsti visokius kū- kėtų Kunigns ;r |evitas ne. | esame mūsų brolio sargai. Ne
Invalidų ir studentų virš atsitupi prie stalokų, paspau
rybinius darbus Europa per ilgus ilgus latž,„ogaus, bet neš mums naudos pasiteisini 18 metų aiuž.
11,000,000 dei raudoną guzekų, viezek ar
mas, kad lnes savo broliui
kus nebus produktinga nei moksle, nei ki- ..
...
......
.
atet balto sejoau usivelkosi
rn
..
.
i\i
,1‘e apleido užmokėti jam skotose srityse. Ten liepsnoja neapykantos, ker.
.. ,
.... skriaudos nedarėme. .Jis to ne
Dirbti lieka
14,000,000 žvaigžde ’ ’.
>
što ir pagiežos gaisras. Pasaulinės kultūros
111 įų jie uvo jam a ti. reikalavę iš mūsų, -- saugu
V*
”***
Bedarbių visam krašte
ateitis - Amerikoj.
-iie bwvo kalti ir nemokė- mo prieš užgavimų nuo mūsų.
13,900,908
_______________
jo, tai buvo skirtuunas tarp
Ponai Garniai su draugija
Malonumo truputis jam paro
Dirbti lieka
2
jų
praėjimo
nežalingame
ap

Kun. K. Čibiras
vakarieniavo restorane ir po
dytas būtų pasirodęs jam ste
leidime ir kilnaus patamaviTie
du
visam
Amerike
dirtrupučiukų gurkšnojo.. Po pa
bėtinu palaiminimu. Kova bu
Vilniaus “Aidas” rašo, kad plačiai žino-mo, kurį gerasis samarietis
vo perdaug jo stiprumui ir bantieji žmonės, tasai studen- dorios. vakarienės, apsimokė
i mani Vilniaus lietuvių visuomenės veikėjui, suteikė.
i visos eilės buvusių ir tebesamų lietuviškųjų
yra gera labai glaudžiai pri net pralinksminimo žodis bū tas sako, yra — jis ir prezi- ję, jie iškiūtino iš restorano,
stovus,
draugijų pirmininkui ir darbuotojui, žymiam
d?ti ritaikinimą. Visu e. tų jam pagelbėjęs. Prieš jį detntas. Bet, kadangi prezi- bet... nelaimė... ponia GaųrieKą
lietuviškojo spausdintojo žodžio rėmėjui ir aimo dulkgtu akeliu guli su. siautė pasaulio šaltos viešu dentas dažnai išvažiuoja žu- nė užmiršo pirštines. Ji sugrį
los, o valandžiukės prieglauda vauti ir kitokiems vikeisi- žusi žvalgosi apie stalą, pažiū
kalbėti daug apie tai netenka. Pasiskaitę talkininkui kun. Krištapui Čibirui suėjo ly- v .
°
” r
žeisti vyrai ir moterys, api meilėa šilumoje būtų atnauji- nams, tai tam studentui lieką. ri po juo, bet nerandą. Prie
giai 50 metų amžiaus.
plėšti ir palikti mirti. Mes »Us jo drųsų tam, kas dar bu- viskas atlikti ir dėl to jis iš- jos prieina vienas padavėjas:
Toliau laikraštis linki:
“Palikdami platesnį minėjimų kitam kar- nuolatai juėg praeiname.
vo prieš jį; Zuzaima Coolidge kilmingai pareiškia.- “I’m ge-;
Ponia, tamsta neapsižiūtui, šia nepaprasta ir laiminga proga mes ri$ vietą nies užimame, — ra£0,; _
’tting dąrn siek of doing it rėjai, tamstos vyras, jau išėDidžiai Gerbiamąjį Jubiliatų nuoširdžiausiai kunigo ir levito, arba gero
“Jei tu besikauptumei aukš J all”jo- Jo čia nerasit,
sveikiname ir linkime .Jam ilgiausiai džiaug- samariečio? Paimkite vienų
tyn varginančiu kainu, neš
tis savo stipria sveikata, neišsemiamąja ene- vienos dienos gyvenimų ir padamas naštų virš tavo, stip
rgija ir gera nuotaika, o iš savo nepaprastai žiūrėkite, kiek sykių mes kita
svarbaus ir vertingo lietuviško visuomeni- puse praeinaime. Sužinojai a- rumo panešti, nepavargstan
nio ir kultūrinio darbo susilaukti kuo ge- pie artįIllą varge. Buvo tave čiai įtempdamas kiekvieną dirksnį ir vis suklupdamas if ,
U i iiiiMUs*. i.
riaušių, kuo gražiausių vaisių'
mintyje eiti pas jį pasiūlyti
šen ir ten neišlaikydamas kojam pagalbų. Bet tu tuo nepa
jos tvirtoje vietoje; ir kiek- Į
“Šaltinis” praneša, kad žymusis istorikas
darei. Diena pasibaigė ir šta:
vienas praeinantis nors tiek Į
prof. J. Totoraitis MIC gruodžio 15 d. vėl
buvo tas broliškas malonu
•tas nuo. 1Š24 ta. pabaigos kas mėnuo sąsiuviniais po
išvyko į Romą rinkti Vatikano archyvuose
padarytų, kad prikeltų ir nu- Į '
mas,
kurį
turėjai
atlikti
likęs
128—176 pusi.
Lietuvos istorinės medžiagos. Romoje grei
eitų savo keliu, ar menkas, | ,
neatliktas.
Ten,
dienai
besičiausiai išbus ligi vasaros. Prieš išvažiuo
„ŽIDINYJE" bendradarbiauja įžymiausi Liatuvo* tmpatkartotas pagalbos ir malo- i ,
damas istorikas kų tik užbaigė parašyti pla-į baigiant, tavo artimas vis dar
nės. įvairių sričių specialistai,
numo palytėjimas visos die
tų veikalų “Zanavykų istorija”, kuri netru- lenkiasi tamsoje po jo našta,
„ŽIDINYJE" spausdinamos spalvotos meno reprodukci
nos nepalengvintų?
jos Lietuvos ir užsienio dailininkų.
kus bus pradėta spausdinti. Surinkęs me- Jis būtų galėjęs džiaugtis, jei
Jei eitumei prieš aštrų vė
džiagų prof. J. Totoraitis MIC baigs rašyti ne tavo apleidimo nuodėmė.
„ŽIDINIO" pr-riai — kurįe apsimokės prenumeratą už
. visus 1939 metus nevėliau 1930 m. vasario
Sūdavijos istorijos II tomų ir pradės plačių
čia yra vienas, kurs neiš- ją, kurs tave bešūkaujantį mė
mėn. 15. d., — gauna 15—5O%% nuolaidos
Lietuvos bažnytinę istorijų.
, laikė, ir krito į dulkes, štai. tytų ir troškintų ir šaldytų,
ųuo čia pažymėtų prekių
7~7 H LT
7 TT.
jis guli sužeistas sieloje, ne- iki, sugaišintas ir su visai su
„ŽIDINIO" prea-tos kaina: metams 30 It., pusm. 15 lt
klaidintas, tu nustojai galės
Pradž. mokyklų mokytojams: met. 25 IL
Studentams ir moksleiviams: met. 20 lt.
matyti kelią, siekį ir žingsnį
J18 b“TO
8cna8
Užsienyje: met 40 lt., o Amerikoje S ?,00.
«al ,mokr1<> dra'll!as' T” ir jei tik valandžiukei kas daProspektai siunčiami nemokamai.
kurios rantau prieglaudų nuo kar
seno prietelio sičio- čios viesulos, ar tu tai neras
Aus.: ŽIDINYS, KAUNAS. LAISVES AL. a
po nuodėmes prapultimi ir tumei lengvesniu dalyku vė’
jauteisi verčiamas eiti pas išeiti į audrų, kuomet trumRąžomosios mailnėlės 15%
jį Kristaus vardan. Bet tu ne- pas poilsis pasibaigė!”
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Prancūzų katalikų įstaiga, kuri vadinasi
“Comitė dės allocations familiales de Par.
įsteigė “visuomeninės tarnybos mokyklų”
kuri jau atidaryta ir ruoš katalikus versli
ninkus. Toje mokykloje bus ruošiami atsa
kingi veikėjai toms įstaigoms, kurios stei
giamos ryšium su paskutiniais speeialiniais
įstatymais Prancūzijoje, pvz. apmokamų atostogų, kasų, šeimų butų atlyginimo kasos
ir t.t.
Mokslas išeinamas per dvejus metus. Pir
maisiais metais išeinamas bendrasis kursas,
antraisiais specialusis. Kursus papildys prak
tiški pratimai, fabrikų ir socialinių įstaigų
lankymas ir t.t. Tokia mokykla yra iš viso
pirma; vis tas panašu daroma ir Belgijoje
bei Jungt. Amerikos valstybėse.
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MINTYS PYPKĘ RŪKANT
Rašo Dūmas

'

V
Gavau gražų, 'dideli paladiišmokino. Lietuvis yra
nj dienraščio “Draugo” nn-|man ^nngiausias žmogus painerj. Vartau ir skaitau jo pu
»«» ji« yra mano l>roslapiuose puikius kalėdinius
Taetnvf moteris ir lietuaprašymns. Tr mano širdis į vaite mergina tai graži Dievo
linksma ir pilna jausmu, nr’i°vana. Tr kas gi negali mymintys skrenda toli, į lietuvių
i lietuvaitės? Kas gali pa*
kolonijų Cbicagoje. Aš ilgiuos miršti jų švelnumą, jų anksijūsų draugiškumo, jūsų lietu- nes kųsas, ji) rūtelių darževiško sugyųenimo. Rodos, kaip
saldžias dainas Lie
tavoje?
Tr
nedaro skirtumo,
tai Imtu malonu ir linksma
būti svkiu su jumis ir džiau kuriame pasaulio kampe mū
gtis Kalėdų šventėmis. Džian- sų sesutė lietuvaitė būtų, ji
-• gtis dienų, kurioje mūsų Tšga- mums visiems turi būti bran
nvtojas gimė ir atnešė pasau gi.
liui išganymų.
Todėl, nors ir toli nuo jūsų
Nors jau veik du tūkstan aš gyvenu, vienok jus, lietu
čiai metų praslinko nuo tos viai, man esate mano bran
dienos, kada Kūdikėlis Kris giausi žmones. Tr nors, gal
im gimė Betliejaus miestelv- būt, daug laiko praeis, aš su
vienok, kada ateina Jo gi- jumis sueisiu ir jūsų rankų
Tnimo diena visas pasaulis paspausiu, vienok visados aš
apvaikščioja įspūdingiau, ne- savo širdyje jus atminsiu.
' -gu kokia kitų dieną visais me Kada mano širdis paliks liūd
tais. Visa žmonija atveria sa na aš užsirūkysiu savo pypkę,
vo širdis, atsimena savo drau atsisėsiu prie rašomojos maši
gus ir prietelius ir tuos, ku neles ir parašysiu jumis savo
rie yra mažiau laimingi, ir mintis, savo Įspūdžius iš kas
Lietuvos prezidento Antano Smetonos gruodžio 12 d. Seimo rūmuose priesaikos iškilmių vaizdai. Viršuje, dešinėje — prezidentas skaito priesaikos
tiems, kiek galėdami, pagelbs- dieninių atsitikimų, iš polititekstų. Greta .stovi prezidentų prisaikdinęs Kauno 'metropolitas arkivyskupas Juozapas Skvireckas. Kairėje — prezidentų išrinkusieji tautos atstovai.
ti. Kaip tai gaila, kad ir aš |kos’ moksl° ir dailfs
Apačioje — seimo pirmininkas inž. K. Šakenis ir Ministrų Tarybos nariai. (VDV. Idioto)
negaliu būti sykiu su savo ir tno visk™ su .Iumis Pasid»
• draugais, pažįstamais ir su linsiu lapuose mūsų mylimo
APAŠTALIŠKAS PALAIMINIMAS
DULR Sveikina
jais pasidalinti nors nė me dienraščio “Draugo”.
AMERICA'S
FEDERACIJOS TARYBOS
Amerikos Lietuvius
džiagišku turtu, bet Kalėdų Aš tikiuos, kad dienraščio
LEADER AT
/
6t4Qt>
nuotaika.
SUVAŽIAVIMUI
“Draugo” gerbiamasis redak
Draugijos Užsienių Lietu
viams Remti Valdyba sveikina
Nedaro skirtumo, kur žmo torius L. Šimutis ir adminis Dear Fatlier Skripkus:
ments of tlie season, I am
tracija,
duos
vietos
laikrašty

mūsų brolius ir seses išeivius
gus begyventų. Jis turi apsi
Tbe Most Reverend ArcliSincerely yours in Cbrist,
je
mano
raštams.
Atleiskite
prasti su gyvenimo1 aplinkybisliop of Laodicea, Amleto
f Hugh C. Boyle su 1939-tais metais ir linki,
manį
kad
tiek
daug
čia
apie
.-bėmis ir gyventi taip, kaip tik
Giovanni Cicognani, ApostoBisliop of Pittsburgb kad saitai su tėvų žeme am
save
rašau;
bet
kadangi
aš
ejam jo gyvenimas leidžia. Jis
lic Delegate, Washington, D. Reverend Josepli V. Skripkus žiais nenutrfiktų, kad tarp
su
prisižadėjęs
Jums
rašinėti,
turi surasti naujus draugus,
C., writes me tbat the Stipru R.F.D. 9, South Hills Station 'mūsų žydėtų vienybė ir linki
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS
todėl
ir
noriu
kad
gerbiami
nors ir tarpe svetimtaučių, ir
me Gouncil of tbe Lithuanian Pittsburgh, Pennsylvania
kiekvienam
asmenės
laimės
ir
su jais prieteliškai gyventi. “Draugoi” skaitytojai nors Roman Catbolic Federation of December 21, 1338
aS'ii pradžia 1939 metų kviečiame
sveikatos.
Bet jis turi visados atmintį, truputi žinotų, keno raštus jie America assembled in this cilietuvius taupyti piniaus SJMANO
Pasirašo:
Vice
pirmininkas
DAUKANTO FEDERAL SAV
^kad jis yra krikščionis ir lie- skaito, ir iš kur tie raštai a- ty on December 15 and exKaip kas išmano, taip save
teina.
INOS & LOAN ASSOCIATION
< tuvis ir vesti pavyzdingų gy
ir sekretorius.
pressed to tbe TTolv See its gano.
o f CHICAGO, kur kiekvieno as
venimų. Tuomet visur bus ge Su pabaiga mano rašinėlio, filiai devotion, and begged tbe
mens
tanpiniai
apdrausti
iki
ra ir visur galės susirasti ge linkiu visiems ‘Draugo’ skai blessing of tbe Holy Fatlier
$3000.00 Federal Šovinys & Loan
rus draugus.
tytojams linksmų ir laimingi) in tbe work ,of Catbolic AcInsurance Corporation, Washinytooup yoo 'rtu
TttE
\%į,
Naujų
Metų.
Taip
gi
ir
vi

trin, 1). C.
tion among tbe Lithuaniųns
Jau praėjo daugiau negu
POSTOFFKE 15.
sam
“
Draugo
”
štabui,
leidėof tbe United States.
,
dvidešimts metų nuo to laiko,
H0WD yoo
JOHNNy f.
1
jams
ir
bendradarbiams.
Lai
know
piy
kada aš atsiskyriau nuo savo
Skoliname Pinigus ant Pirmų Morgičių
Tlie
Apostolic
Delegate
įs
Heme
r pažįstamų draugi) ir visų lie gyvuoja “Draugas” per dar
most grateful to the repreNuo 5 iki 20 Metų Mažais Mėnesiniais
Johmnv?
tuvių. Išvažinėjęs po visas kitų šimtų metų! Lai gyvuoje sentatives of tbe of tlie So/s
Atmokėjimais
Vakarų valstybes, pagalios, katalikų spauda per tūkstancietv, and be bas been gratiDEL INFORMACIJŲ KREIPKI TĘS Į
apsigyvenau saulėtoj Kalifor-i^05 metų ir per amžius,
fied by their message ,of devo
nijos valstybėj ir jau čia esu
tion to him. Tn tbe name of
išgyvenęs apie 20 metų. Pir
Neturėjęs vargo, nesuprasi tbe llolv Fatlier, be extemls
SĮMĄNO DAUKANTO//
miau gyvenau Los Angeles ir
to tbem tbe Apostolic BlessHollyvood miestuose, dabar nei laimės.
ing.
s
jau apie dešimts metų gyve Mandagumo ‘ stoka daugel
AND LOAN ASSOCIATION
HOW PI D I KNOW YOUR.
Tbe telegram was .signed
nu San Francisco mieste. Vie kartų, tramdo žmogui jo gy
OF CHICAGO
ĮN6ME WO5 JOMNNY?
' WMy, i
by Dr. Končius. He is not a
nok, tikėsit, aš čia, šiame mie venimo pasisekimų.
2202 W. Cermak Rd.
Tel. Canal 8887
priest of this Diocese. Will
ste, nesu sutikęs nei vieno lie
Koks valdovas — tokia jo
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
you, please, out of your knowWHCRC TBe
^tuvio, nei aš esu girdėjęs vieChicago, III.
ir valstybė.
PosroFFlee
ledge of the Lithuanian priests
lietuviškų žodį; vos tik sy
15,
Mažiau vargo turi tas, ku in this countrv, express
Fį per radijų.
ris gaminasi tokio brangumo these sentiments of tbe Apos
Js
Daugeliui lietuvių pasirody
įrankius, kurie atitiktų to dar tolic Delegate, and my own
tų, kad esu išgama palikęs.
tbankg to tbe Federation for
Ne, visai ne. Man lietuviška bo pelningumui.
Geras sūnus visuomet lai its loyal Catholic faitb.
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis.................. $2.50
kalba yra mieliausiai ir gra
ZNTERWAT»on/U.
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žiausia, nes jų mano

motutė kys savo tėvus pagarboje.
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Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais

virš., paaiksotais lapų kraštais............................... $3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš.,
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paauksotais lapų kraštais.......................................... $4.00
Dievo Malonių Šaltinis, juod. virš.,
raudonais lapų kraštais................................
$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paaukuotais 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 viri........ ••................. 75c

BoCmfo,

if

DRAUGO KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
'""12

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

■>::) 5. !93f)
REDAKTORIAUS ADRESAS:

J<x»nx notEspUn, PlttsLurgh, Penna.

Pittsburgho Lietuvių Žinios

Įtaptus siųskite šiuo adresu:

JVAIRŪS

daktarai

2013 Carson St.

Telef. Hemlock 2204

TeL CANaI 5989

DR. WALTER J. PHILLIPS
tų šiokių - tokių aukų bažny-: naujus Mėtis ir paskelbė, kad
ot, taip sau, kaip klebo- OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čiai suteikti — nieko neduo-1
ypaungui ineisiuinos, nus sakė, šiaudiniai arba me- 2155 VVest Cermak Road
f
v.
. XT • ' da, nei įeidami į bažnyčią, nei
kaiaiiuai lietuviai dau- ! trikiniai (kurie metrikų knyOFISO VALANDOS:
1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vikare
• bažnyčioje. Dėl to labai suma- oluU susiutAnelų ivaiankisRU gose užrašyti) katalikai ir
etų proga gavau daug svei-l
....
.
L .... .
iv
ir pagal sutartį.
,
... nuo savo 1 žėio parapijos l^igos,
įeigyjs, gi
kinimu ir dovanėliu
gi uo- Veikiiliu rr ji visomis paje- pas tautiečius ir pas nezalezkiltie dienų kryžiaus ženklu,
.
. lionis parapijonams susidarė gčmis vykdytų kusdienimame įlinkus jaučiasi kaip namie, Tek CAPitol 2828
Metų Pradžia
ir nors trumpa malda. Pada- p P?
p
. sunkenybė parapijos užlaiky- gyvenime, laoiausiui rūpinda- o pas katalikus retai arba vi
p- p j
j
KAULAS: donai, aiškinai ryj-įlue intencijų, kad kų tik įr šiaip geras valios žmonių., me. Tat/ naujas
komitetas nu- uuws pataikymu parapijų ir sai nepasirodo. Gaila tokių GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
'man apie dvejopų motelį — ag šiandien darysiu: dirbsiu, Negalėdamas kitaip už jų pa tarė tuojau pradėt patikrinti, JUse esamų mokyklų
(Nukelta į 5 pusi.)
geių ii blogų. Nurodei didelį lueĮsįuos> ar kentėsiu, viskų rodytų gerų širdį atsiteisti ir
4309 W. Fullerton St
pareikšti savo dėkingai..,, čia ki“k «“ i baž,,>«« ir jokio.ta,Pe pagoniškos it tiary(Siu Dievo garbei ir savo
aukos neduoda jos palaikyt£iek teko išgirsti, pas mus LIETUVIAI ADVOKATAI
OFISO VALANDOS:
krikščioniškos moteries. Kų sielos išganymui. Padarykime viešai noriu tarti savo širdin mui. Patikrinimas prasidės smarkiai pradeda jaunimas
1—4 po piet ir 0—8 vak.
lietuvė motelis privalo dai y- įntencijų daryti gerus darbus, gų ačiū. Melsiu Aukščiausiąjį sausio 8 d. per abejas Mišias organizuotis, ypač spiečiasi Teiephone YARda 1001
per
visų
metų,
kad
Jis
visus
ti, kad galėtų kų nors nuvei gelbėti savo artimų, padėti
Į prie choro — vaikinai ir mermano
geradarius
palaimintų
sv
*
kti?
viens kitam ir t.t. štai, Kan
1 ginus. Choras, vadovaujant su
LIETUVIS ADVOKATAS
Man atrodo, kad komitetas
vMe'ns reika!i.n’
JONAS: Kaulai, išmintingų lai, tokios dienos darbas bus ir
maniam varg. muzikui Kaziui' 4631 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ačiū padarė labai išmintingų pasi
klausima pajudinai ir laiku. naudingas, vertingas Dievui |W n“loni«
Kaziui, greitu laiku išaugs Res. 6515 S. Rockvvell Street VIRginia 1116
4070 Archer Av*.
gi galėda-..
Pradedame naujus metus. Ka ir artimui. Tai ir bus katali-1 Mrding.ans.ai ačiū. Parody- ryžimų. Nes kodėl
Teiephone REPublic 9723
. ....
.
i milžinų, 'mažiausiai, šimto
Valandos: 1—3 ir 7—8
prisidėti prie pa.
, ’
,
dangi plati yra dirva kiek kiška.s veikimas, tai ir bus pa mas geros širdies man pri- nu negali....
Kasdien išskyrus Seredų
.
narių. Apart choro, muz. KaSeredomis ir Nedel. pagal sutartį
’
. . .... .
vienos moteries, o ypač: Ka vyzdys artimui, patraukti jį duoda ūpo ir energijos su di- rapijas užlaikymo? Gyvenam
v. .
...
zys Kazys ir Julius Žilionis
Sekmadienį susitarius
, dėsniu pasišventimu dirbti jū. šioje parapijoje nuo 1900. ...
talikiškoji Akcija tavi>e sa prie katal. veikimo.
LIETUVIAI
ADVOKATAI
• ,
...
,,,
(irgi geras muzikantas) orĮsų gerovei, o ypač jaunimo .kaip
dar statome mokyklų ir
° °
vųjų, tad kiekvieną moteris
. v
•
,
ganizuoja orkestrų. Pasirodo, 6322 So. VVestem Avenue
KALLAš.
.Jonai,
toks
dai*^auklėjime
bažnyčių, ir gerai esu paty- °
d
‘
’
privalo prisidėti prie lo dar
GYDYTOJAS ir CHIRURGE
• .... .. , , , .
daug musų jaunimo pnklauVALANDOS:
bas
yra ne vien moterų, bet
ręs,
ir
prisižiūrėjęs,
kad
dau®
.
.
.
.
1
bo.
Utarninke ir Ketverge
Kun. M. J. Kazėnas
OFISAS
so prie įvairių svetimtaučių Panedėlį,
ir vyrų.
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
gelis šalinasi nuo parapijos
KAULAS: Kokiu būdu mo
4729
So.
Ashland Avė.
organizacijų, tat kodėl nega- Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v.
užlaikymo.
O
jei
kur
nors
nu

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
2-tros luboa
teris gali prisidėti prie kata JONAS: Tiesa, Kaulai, salėtų sudaryti savo Šv. Kazi
Tel. Prospect 1012
Anglių
Vajui
CHICAGO,
ILL.
suka
ir
parapijai
aukos
ne

likiško darbo? Jos juk nėra kai, kad ir vyrų yra priederRez. TeL Republic 5047
miero parapijos muzikantų
Telefonas MIDway 2880
atiduoda, tai kai kurie jau-1
mė daryti tą patį. Bet, kas
kunigai ?
Pasibaigus
OFISO VALANDOJ:
lig kokį “nuopelnų” bū- draugijos ir jie daug galėtų
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
LIETUVIAI DAKTARAI
JONAS: Kaulai, būtų labai yra namų širdis? Ar ne mote Per šventes dar sekantieji čiasi
tų aptUrėję. Iki šiol vis buvoparapijos ir ^kyklos palaivai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
didelė klaida sakyti, kad tik ris? Kas vaikus gali lavinti
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto
kymui
pasidarbuoti.
Linkėti

l atali-l I,lie nialdos ir gerų darbų? Ar Pnsale-jo prie anglių: Bukon-. spėĮjojama, kiek nieko neduovieni kunigai privalo
na, kad tokia draugija arti
DANTISTAS
ne moteris ? Jei moteris pati tienė Pranė $1.00, Marčulaitis ja bažnyčios palaikymui, bet
kiškų darbą dirbti!
miausiojo ateityje susitvertų. 1446 So. 49th Court, Cicero
B.
$1.00,
Zitmniekas
Jonas
$3,
j
a
ba
r
komitetas
patikrins.
ŽiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KAULAS: Nu, ką gi mote darys tai, ji ir tikės tam. Ta Baitinikas Jos. $5.00, Paluko- • nojUa) tuojau po pamokslo jau
Klebonas
pasižadėjo
remti
ir
da ji galės ir savo vaikams
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
4631 So. Ashland Avė.
ris gali čia nuveikti ?
Penktadieniais
nig
Stasys
$1.00,
Takažauskas
j
buvo
galima
prie
bažnyčios
prašė,
jei
kas
turi
namuose
perduoti pačią gerų darbų
Tel. YARda 0994
JONAS: Bendrai kalbant,
Albinas $1.00, Miskevičius S. Į dul-ų girdėti zurzėjimas tų, kokius muzikaiiškus instru Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
meilę.
3147 S- Halsted St., Chicago
Rez.
TeL PLAza 2400
štai, kaip privalome pradėti.
$1.00. Iki šiai dienai prie an- kurie nieko neduoda: kam čia, mentus, paskolintų bei pado
VALANDOS:
Čia tiktai yra vienos dienos glių vajaus prisidėjo 104 žnio: gįrcĮį, tokius “išmislus” pa
Trečiadieniais ur Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Naujų Metų rytą atskleidvanotų naujai dr-jai. Bravo, Pirmadieniais,
Šeštadieniais
Nedėliomis nuo 10 iki 12, vaL dieną
riame savo gyvenimo puslapį, darbas, kas reiškia tik vieną neš. O kas yra su kitais bent (jarė Naujas komitetas į to kad jaunimas taip subruzdo.
Valandos: 3—8 P. M.
Telefonas HEMIoek 6288
šiemet su numeriu 1939, ku- eilutę. Bet jei gera moteris 141? Sulig praeitų metų skai kius zurzėjimus neturėtų krei Iš anksto galima spręsti, kad
Ofiso Tel. CANaI 2345
ris talpina savyje 12 skyrių, pakartos vieną dieną, kitą tre- tlinių, šiems metams trūksta pti dėmesio, o savo užsibriež- bus geros sėkmės.
52 paragrafus ir 365 eilutes, čių ir taip toliau, susidarys anglims
pirkti mažiausiai
pasiryžimų vykdyti. Pagy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kiekviena eilutė, paragrafas paragrafas. Praėjus savaitei, $191.03. Gal vienasis tų 141 vensime patirsime. Apie tai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. Marąuette Rd.
Prie progos reikia čia dar
ir skyrius yra tušti, balti, be kitai, trečiai, ketvirtai, bus'galėtų paaiškinti, iš kur im- dar>
teks plačiau parašy.
2158 W. Cermak Road
jokio rašto. Praėjo pirmoji menuo. Menesiai sudaro me- ,sime tų sumų arba už ką pir-1 ti> nes parapijų užlaikymas priminti, kad Namų Savinin Vai.: 2—4 ir. 7—9 vai. vakare Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
Trečiadieniais pagal sutartį
kų vakarienė, senus palydint,
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
diena, o 'mes jau turime ką tus; ()> Kaulai, jei tik dienaksime anglių pabaigai žiemos? įįeįvįjoj yra įabaį svarbus daTel. CANaI 0402
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
o Naujų Metų belaukiant, gir 2305Res.
nors parašę pirmoj eilutėj: pradėsime gerai, ir metus praSo. Leavitt Street
Kun. M. J. Kazėnasi lykas. Kur yra parapijos, ten
Susitarius
dėjau,
gražia
’
i
nusisekė,
nors
gero arba blogo, naudingo ar Jeis*me Serai. J okiu būdu ir
dar ne tik katalikybė, bet ii mūsų “tautiečiai”, norėdami AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
nenaudingo, bet jau parašyta. > ^mžių praleisime gerai. ToŠv. Kazimiero Parapija lietuvybė gyvuoja. Daugumo pakenkti buvo surengę savo
Praėjo kita diena, parašėme ! dėl, geros moterys, pradėkiTeL YARds 5921
6958 So. Talman Avė.
je parapijų randasi ne tik vakarienę Orr Street klube. Res
Res.:
KENwood 5107
Res.
TeL
GROvehih
0617
Su Naujais Metais naujas
antrą eilutę. Ir taip toliau. Po me Naujus Metus gerai.
pradžios, bet ir aukštesnės
Office TeL HEMIoek 4848
bažnyčios komitetas užėmė ba
šešių dienų jau turime para
J. V. S.
mokyklos (Šv. Juozapo, Du Tai paprastas dalykas. Išmin*
žnyčioje savo vietas. Pirmas Bais, ir pas mus Šv. Kaži- thl-4 katalikai prie jų nesigrafą. Po keturių (savaičių! i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
žygis
buvo
paskirti
šiems
me

“Juo kas mažiau reikalau
bus pilnas skyrius. Po dvyli
miero), kuriose ypač skiepi-1 ^e(^a’ ° reuiia >aX(> reikalus,
756 West 35th Street
2423 W. Marąuette Road
kos mėnesių bus pilnas pus ja, tuo jis esti laimingesnis”. tams naujus maršalkas. Pas jama ir palaikoma lietuvybė,
TaL CALumet 5974
AKIŲ GYDYTOJAS
kirta keturi: Antanas Navic
lapis: gero ar blogo. Bet jau (J. Verne).
VaL 2—4 ir 7—9 yak.
o tuo tarpu mūsų neva tau
OFISO VALANDOS
kas, Stasys Pakrosnis, Stasys
1446 So. 49th Ct
9
vaL ryto iki 8 v. vakare, itriririaat
parašyta, nori, ar nenori.
tininkai, kurie 'moka tik šū- i
Meilė visuomet darbuojas
sekmadienius ir trečiadieniai
Simonavičius, Jr., ir Jonas
Subatomia nuo 7—9 vakare
RAULAS: Aš nesuprantu, ir visuomet kantriai nukenčia. Tumas. Visi jauni vyrukai, kauti, nieko neturi. Jie nesu
Ketv. ir Nedėliomis tuaitarus
“Mirtis nedidelis žodis, bet gabūs, energingi ir pilni pasi gebėjo nei vienos mokyklos vi
ką tas parašymas turi bendro
Office hours:
DANTŲ GYDYTOJAS
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
mokėti numirti — didelis da- ryžimų pasidarbuoti per šiuos soje Amerikoje įkurti. Jie nie
su katalikišku veikimu?
Sundays by appointment
3259 S. Halsted Street
ko daugiau nemoka, kaip tik
JONAS: Kas rytą, prade- lykas”. (Eliot).
metus parapijos naudai. Visi
CHICAGO, ILL.
šmeižti katalikus. Esą, kata
juos sveikina.
SPECIALISTAS
Ofiso TeL VIRginia 0036
likai tamsuoliai, lietuvybės
PHYSICIAN and SURGEON
OPTOMETRICALLY AKIŲ
Rezidencijos TeL BEVerley 8244
LILTTIVIS
priešai, o tuo tarpu jie patys
4645 So. Ashland Avenue
Huvtri 20 metu praktikavimo
Naujų Metų dienų klebonas amžini lietuvybės bankrutai,
Mano Garantavimas
OFISO VALANDOS:
Palengvina aklų įtempime, kas es Nuo 2 iki 4 ir nuo’ 6 iki 8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Į paskelbė iš sakyklos taipgi ir bedievybės platintojai, šliupo ti priežastimi galvos skaudėjimo,
Nedėliomis pagal sutartį.
ivalgimo, akių aptemimo, nervuotu1 kitus nauju komiteto nusista- išperos. Tat, mes, katalikai, po, skaudamą akių karšt}, atitaiso Offics TeL YARda 4787
4157 Archer Avenue Ą
trumparegystę ir tollregystę Priren- , Namu TeL PROspeet 1930
Ofiao
vaL: 2—4 ir 6—8 P.
| tymus šiems metams. Per po- turime visomis pajėgomis, vi iria
teisingai akinius. Visuose atsltlRenidencija
ktmuoee egzaminavimas daromas sn ! *ej CANaI 0199į rą pastarųjų metų pastebėta,
elektra. parodančia mažiausias klai
8939
So.
Claremont Av
sai nekreipdami į tuos šliup- da*. Specialė atyda atkreipiama )
Valandos:
9—10 A. M.
ir nuo seno komiteto girdėta,
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
Nedėlionha pagal autart}
tamaus dėmesio varyti kata- lsi nuomos.
kad, maždaug, apie pusė pa
pirmiau.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel CANaI 0257
nuo lt Iki 8 vai. vak.
rapijonų, kurie lengvai galė- ūkiškų ir tautiškų dalbą pir Valandos
NedCUoj pagal sutartj.
Res. TeL PROspeet 6659
2201
W.
Cermak
Road
Daugely atsitikimų akys atitaisomyn.
mos be akinių. Kainos pigios kaip . ..........................
. r
_ o

Ačiū

(DOMŪS PASIKAlBĖflMM

DR. W. J. KIRSTDK

JOSEPH J. GRISH

DR. A. J. MAN1KAS

KAL & ZARETSKY

DR. CHARLES SEGI

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. F. G. VVINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. MAURICE KAHN

DR. A. 6. RAKAUSKAS.

DR. A. J. BERTASH

DR. A. P. STULGA

DR. VAITUSH, OPT.

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR, S. BIEŽIS

Neveltui mūsų klebonas per

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

AAilIions prefer this "flavor
Scena iš Sinclair Letvi.s veikalo “Angelą Is Twenty-Two”,
kuris dabar vaidinamas vienam Columbus, Ohio, teatre. Vai
dinime dalyvauja ir pats veikalo autorius. Šioj scenoj ma
tome jį šokant su leidi Elora Campbell. (Acme teleplioto)

BE
KIND!

Taaon
Be considerate! Don’t cough in public place*. Carry with you
Smith Brothers Cough Drops. (Two kinds—Black or Menthol,

L

that is different"
C/iniee prow Lhttrlin Antiaeptie
reachet ant/ Mli dandru/t garm
There la nn eaater, more rieHghtful. nr

o__ L it___ .»_____ ... .---- ....
vOV^iv Ui OpS «i c. Ine Olny UI vĮJ" bUinannuj v« 1 RWIfiTR

This is the vitamin t hat raises the resistaoce of-th* oaucous
^«neinbrane^>^h^ios^an<Hhroa^^ol^a£ections^^^^

Dressing.

sių medžiagų.

*

DR, J, J. KOWAR

DR. G. VEZEL’IS

(KOWARSHAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pngnl. sut a rt į______

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

TeL LATayetto 8016

DR. G. J. SVENGISKAS

LISTERtNE
-

Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

Lambert Pharmacal Oo . St. Louit, Mo.

THK PMOV(» TKCA7MIHT FOR

it
OirnTn Di

Pamėginkite šj naują Salnd

effectlre
of keenlng dandrtilT iinrter
control than wtth Llsterine Anflsepi.lc.
famoua for mere than 28 years aa a moutta
wash and gargia. Just rnb lt lo and folio*
wlth prolonged rnassage
Llsterine Aotlseptte gete rld of dandriiff
hecauae it kilis the germ that causas dandruff—.the queer llttlo hottle-shaped bacteria (Pltyroaporum ovale) that surrounda
the halr and coverk the scalp
Don’t sraate tlme wlth remedlea that
trerely attack symptoms. L'se Llsterine
Antlsepttc, the proved treatment that getą
at the cauae. The only treatment we know
of that la backed bg ten years of reaaarcb
and a cllnlcal record or sucoaas la the
great majorlty of cases.

DR. P. Z. ZALATORIS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6631 S. California A ve.
1821 So. Halsted Street
Telefonas REPublic 7868 Rezidencija 6600 So. Attesian Avė.
Office Plione
Res and Office VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 8 vnL vakaro
Į
PROspeet 1028
2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706 TeL YARds 2246

į

MIRACLE WH!P CONTAINS MORE—

DANTISTAS

FAR MORE—OF THE COSTIYINGREDIENTSI

4300 So. Farfleld Avenue

Tnifcdami Ką Nora Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
Kgj Non Pirktų Atminiau Dx go’ Classified Skyr>

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaare
■nksudieninin ir TreČiadianinin

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas
4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayntto 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieninis
4631 South Ashland Avė.

TaL YARds 0994
PirmadisfliSM, TtoMndimiMū ts
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“katalikų”. Melskime Gerojo
Dievulio, kad jie šiais metais
ateitų į protų ir taptų tikrais
tvirtais katalikais. '
Tpk.

North Side

Nauji Biznieriai

Bažnyčia prisirinko pilna
pamaldžių žmonių, kurie mal
da kreipėsi prie Visagalio,
kad teiktus pasauliui grųžinti
ramybę, tvarkų ir didesnę ge
rovę. Šv. Vincento vyrų cho
ras pritaikintai prie šventės
pagiedojo.

Sausio 1 d. įvyko naujo pa
Šv. Vincento moterų klu
rapijos komiteto rinkimas. Iš
24 kandidatų išrinkta aštuoni bas rengia kortavimo vakarų,
kuris įvyks sausio 8 d., 3:30
vyrai, kurie darbuosis per tris
po piet, mokyklos svetainėje.
metus, kaipo D. Ž. parapijos
Jų parengimai visuomet esti
komitetas. Štai, jų vardai:
sėkmingi, nes būna gražių do
Dargis Frank, Butchaess Jos.,
vanų ir gera tvarka. Spėjama,
Gimbutas Ed., Sholtz St., Vai
nauskas Jonas, Vainauskas kad atsilankys daug svetelių
ir iš apylinkės.
Bronius, Madonis Frank ir
Uaudanskis Ghas. Išėmus po
Šv. Jono draugija laikė me
rų, visi kiti yra čia gimę jau
tinį susirinkimų, kuriame ne
nuoliai, pilni energijos, susi
pamiršo paskirti metinę duo
pratę katalikai ir lietuviai ir
klę Federacijai ir sesutėms
visi myli savo parapijų, nes
Pranciškietėms.
vieni yra joje gimę ir išaugę,
kiti yra per daug metų jos
Sodaliečių susirinkimas tu
nariais. Visi parapijonys vi
rėjo įvykti, bet, iš priežasties
liasi, kad parapijos darbas
šokių vakaro, ir privačių “paeis sklandžiai pirmyn, kaip
rių” prieš Naujus Metus,, dau
ėjo prie senojo komiteto. Nors
gelis, tur būt, pamigo ir su
mūsų bažnytėlė pusėtinai ap
sirinkime nedalyvavo. Sodalie
tvarkyta, bet darbo dirva pa
čių dvasia silpna. Vis trūku
silieka <iar plati. Kad darbas
mai palaikymui ir jų sunku
būtų našus, reikia pakantos
atsikratyti.
ir kaip sakoma “comrnon se
ns© ” ir iš pusės kunigo, ir iš
Džiaugiasi sesutės Pranciš
pusės komiteto ir iš pusės
kietės, kad naujai įvestas na
parapijonų. Tų dorybių iki
mų šildymas yra vienodas.
šiol, regis, netruko, už tai da
rbas sėkmingai ėjo. Pasitai
kydavo išsišokimų, bet, ma Šiomis dienomis vietiniai
nau, jie buvo be blogo noro. susirūpinę su rinkimu tinka
Vienas senųjų komitetų Povi mų kandidatų į parapijos ko
las Bajoras po komiteto rin mitetų, nes darbštus komite
kimų pareiškė porų labai svei tas daug prisideda prie para
Vietinis
kų minčių, su kuriomis kiek pijos gerovės.
vienam reikėtų susipažinti.
Buvo pasakyta trumpai, bet
Homestead
labai aiškiai ir turiningai. Jo
keliuose žodžiuose glūdi tik Teko nugirsti, kad žmonės
ras mūsų darbuotės kelias ir llomesteade labai patenkinti
mano surankiotomis žiniomis.
programa.
Visi jas godžiai skaito. Bet
Šiemet gavėnia prasideda visa nelaimė, kad senam Dėanksti. Mūsų darbščiosios dr- dei nieks nepadeda tų žinių
gijos. turėtų pradėti galvoti, surankioti. Skaityti jas kur
jei norima suruošti kokių pra kas lengviau, negu surankioti
ir parašyti, ypač senam žmo
mogų prieš užgavėnes.
gui. 'Būtų nebloga, kad mūsų
Po Kalėdų mūsų klebonų
jaunimas bent kiek susidomė
atlankė dvi seserys vienuolės
tų žinių paieškojimu. Ir man
iš Thompson, Conn., kurios
būtų didelė pagalba, jei ži
turi artimų giminių Pittsburgnias, kokias kas tik turi, prihe, k. a. Poeevičių šeimų ir
kitas. Nekalto Prasidėjimo se
serys, arba marijonkos, yra
neseniai atvykę iš Lietuvos
ir apsigyveno
Thompsone,
Conn. Atvyko jųjų regis de
šimts. Mano čia Amerikoje įsikurti ir išplėsti savo veiklų. Check Below And See If You Have
Amerika joms patinka. Trys
• Any Of The Signs
jųjų išvyko į Hinsdale, 111.,
fįuivi'rine nerves ean make you old and
t*KKarrt lnokinu, eranky and hard to Ii ve
with—can keep you awake nighta and rob
kur ruošos darbus atliks prie
you of good health, good times and joba.
Don’t let yourself r'go” likę that. Start
lietuvių seminarijos.
taking a good, reliable tonie—one niade espe-

Kazimieras Andrejauskas ir
sūnus atidarė tavernų nuosa
vam name, 1410 So. 49 avė.
K. Andrejauskas yra gerai
žinomas ciceriečiams kaipo
geras ir sųžiningas kontraktorius visokių darbų, o ypač
yra gerai patyręs pluniberystės darbe. Nėra abejonės, kad
ir biznyje būdamas neatsisa
kys nuo savo mėginimo dar
bo.
Taverno atidarymas įvyko
gruodžio 31 d. Svečių buvo
nemažai. Mat, Andrejauskas
turi daug pažinčių ir daug
draugų. Daugelis patėmijo
“Draugo” piknikuose, kaip
gražiai ir mandagiai K. An
drejauskas patarnaudavo piknikieriams bufete. Na, o da
bar savo bizny būdams dar la
biau stengsis patenkinti visus
kostumerius.
Tėmykite “Drauge”, kada
Sausio 2 d. įvyko iškilmin
įvyks “Crand Opening”.
gos laidotuvės a. a. Eleonoros
Linkim gero pasisekimo.
Alatulioniūtės. Mergaitė buvo
sulaukusi vos 10 metų amž.
Lankė
Šv. Antano parap. mo
duotų klebonui, o aš nuo jo
Sausio 5-ta Diena
paimčiau ir sutvarkyčiau, kaip kyklų ir jau buvo šeštam sky
riuje. Priklausė prie Šv. An “Kų tau padės vesti aukš
reik. Kviečiu visus talkon.
tano parap. vaikučių beno. Bu tas kalbas apie Švenčiausių
Mokyklos vaikai po Naujų vo gabi mokinė ir jau neblo Trejybę, jei neturėdamas nu
Alėtų smarkiai sukruto reng gai mokėjo skambinti pijanu. sižeminimo Šv. Trejybei neį
tis prie metinio vakaro, ku Visur ir visados buvo rimta tiksiu
ris įvyks sausio 15 d., 7:30 ir mandagi. Ne vien tėveliai,
Nes aukšti žodžiai nevieno
bet
liūdi
ir
visi
mokyklos
vai

vai. Seserys Pranciškietėg juos
nedaro šventu ir teisiu, bet
ruošia ir, galima iš anksto kučiai, giminės ir pažįstami. doras gyvenimas padaro Die
spręsti, kad vakaras bus gra Tas buvo aišku iš laidotuvių, vui mielu”. (Kristaus Seki
žus ir sėkmingas. Kas met kada visi Matulioniu šeimai mas, Knyga Pirma, Skyrius
vaikų perstatymai visus labai reiškė užuojautos, o a. a. E-1 I, 3),
patenkina ir visi įgauna gra leonoros sielų suaukota daugi
šv. Mišių ir gėlių laidotuvėms Žmogus, kursai nemoka su
žių įspūdžių.
papuošti. Klebonas kun. J. H. sivaldyti, kartais daugiaus ga».
( boras ilgi nesnaudžia. Jis j vaįaūnas, kun. J. Kloris, kun.
Į Ii pakenkti darbe, nekaip ar
su savo koncertu pasirodys

KASDIEN SU KRISTUMI

Naujus Metus čionykščiai
(sutiko labai džiaugsmingai.
Visų manoma, kad šie metai
bus

WALTER

STANLEY

Seirijų

Nuliūdę:
Moteris,
Dulpė,
Seserys, Brolis, Uošvis, Uošvie
nė, švogeriai ir Giminės.
Laidotuvių direktorius I. J.
Zolp. Tel. Yards 0781.

šus

.sausio 22 d. vakare. Kaip su
žinosiu kų nors daugiau, tai
kitų savaitę parašysiu pla
čiau. Taip pat choras smar
kiai rengiasi prie Federaci
jos Pittsburgho apskrities koncerto, kuris įvyks sausio 29
d. Rodos, kai kur jau ir tikietus pardavinėja. Sakoma,
kad tai įvyks visų parapijų
chorų pagalba ir kad taip bus
Piliečių svetainėje, 1725 Jane
Street, South Side. Tai bus.
įvykis, kokio Pittsburghe dar
niekad nebuvo.

Klausykite
BUREAU
Every

Radio

Sunday

2334

Angelas

Sargas,

ir

juod.

Baž.

priešas.

Jmus

ir

Baž.

1—2

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę
Vyskupo

P.

Bučio,

P.

M.

I.

Rinkinėlis,

Mano

juod.

Pagelba,

P. M,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

So.

Oakley

DIENĄ

IR

NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
Tel.

LAFAYETTE

0727

A T koplyčios visose

1 I\ ZA 1

Chrcagos dalyse

7:Sft vai vakaro ii WHF0 stoties (1420 K,) — Pranešėjas
P. 6ALTIMIERAS

pauk................................................................................... $1.50

virš......................................................................... $1.25

gerais

didelėmis

W

lap.

kraštais..............................

virš.................................................................................... 75c

raidėmis......................................... $2.50

Chicago,

'

PA

arba kelionė
su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gaJ tik vyskupui
Bflčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti:
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
Kun.
Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

ŠAULĮ”

į

“EUKARISTINĮ

KONGRESĄ

AUS

TRALIJOJE”,

Pr.

J.

“DRAUGO”

2334

So.

Turėdami

Norėdami

Oakley

Kų
Kų

KNYGYNAS

Avenue

Nors

Nors

Chicago,

Parduoti,
Pirkti,

Mainyti,

Išnuomuoti

‘Dr-go’

Atminkite

Illinoi

—

Classified

Arb

SI

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

OK'D BY MIlLIĮĮNSįJ

DIREKTORIAI

MIDOTUViy

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III A M P C PATARNAVIMAS
HHiD U L A n b C dieną ir naktį

DYKAI
1.1. Zūip

Piltas ir Eudeikis
P. 1. Rite

OABY, IKD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

LEONARDAS EŽERSKIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

1646 West 4Gth Street
Phone YARds 0781-0782

KOPLYČIĄ DYKAI

Tcl. YARDS 1278

2025 W. 51st St,

Res. 4543 South Fąulbia Street

- ---------

4704 S. ĮVestern Avenue
Tel. VIRginia 0883
3354 So. Halsted St.
Telefonas YARds 1419

6834 So. Westem Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd I’lace
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąve.
Phone LAEayette 3572

PATARNAVIMAS DIENĄ EB NAKTĮ

*

Ilhnoig

kcMcz ir Sunai

S. P. Mažeika
Antanas M. PI

larmįngesni.

fa

APLINK

Albert V.

ZJaosykiU mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais,

raud.

Avė.

“KELIONĖ

IBIAUBZA I* DIDHAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4447 South Fairfield Avenue

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334

C.

1

Statlon WWAB — 1100 kllocyolaa

TA V TZ‘

odos

Vad

Avė.

UI.

Gėles Mylintiems — Vestuvėms —
Bankietams — Laidotuvėms —
Papuošimams

4605-07 So. Hermitage Avė.

60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš...................................... $1.50
Maldaknygė

Oakley

Chicago,

Karužiškis

AMBULANCE

adthout fail from your druggfat. Over a mlllion noram have written in lettera reportipg
wonderful beneflta.
For the paat 80 yeara Lydla E. Pinkham’a
Vegetabk Compound haa helped grateful
women go "amillng thru” trying ordeala.
Why not let it help YOU?

virš*

Vad.

So.

Phone LAFAYETTE 6800

Program

from

M.

Urba Flovver Shopfe
4190 Archer Avė.

PALENDECH’b TRAVEL

Folklore

Ant.

Dėdė

MALDAKNYGES
Maldaknygė

Juozas.

“DRAUGAS”

KELNER—PRUZ1N

Maldų

West End

Kum

Rap.

NERVOUS

titilli/ for wmm. And eould you aak for anything whoee beneflta have been better proved
than world-famoua I.ydia E. Pinkham’a
Vegetahle Compound?
Let the avholesomo herbą and roota of
Pinkham’s Compound help Nature calm
your ahrieking nervea, tone up your ayatem,
and help lesaen diatresa from female tuno
tional diaorders.
Mike a note N0W to get a bottle of thia
time-proven Pinkham'a Compound TODAY

NAUJAS GIESMYNĖLIS

vertė

THE AWFUL PRICE YOU MY FOR BEING

Gruodžio 29 d. svetelių pri
gūžėjo pilna klebonija. Ma
čiau kun. Vaišnorų, kun. Jurgutį, kun. Karužiškį ir kele
tu svietiškių. Kalėdų linkėji
mai skambėjo iš lūpų į lūpas.
Švenčių nuotaika matėsi visų
veiduose. Geram ūpui viešpa
taujant buvo pasikalbėta ir
apie gana rimtus visuomenės
reikalus.

Įvairios Mintys

St. Valuekas, mokyklos, vai
kortu jieškoti tikrosios liuosy
kučiai ir žmonių, minia iš na Žmogui senatvės bijoti ne bės, tai reiškia arba apgaudi
mų atlydėjo į bažnyčių. Nors reikia, nes kūnui senstant dva nėti save, arba kitus.
Iš Chicago Heights Į Šv. Antano parapijos bažny šia jaunėja.
Tinginiui ir šiokių dienų
čia
nemaža,
bet
žmonių
prisi

Cicero
Leisti plėtotis blogumui ir 'šventa.
rinko pilnutėlė. Į kapines ly
J. M. Kaztlauskis, kuris per dėjo daugiau kaip 150 auto
mobilių. Bažnyčia buvo gra
daug metų turėjo biznį Chi
žiai išpuošta. Degė visos švie
I dalis — AaventinSs ir
cago Heights mieste, dabar
sos, kiek tik jų yra Šv. An
Kalėdinės giesmės, harm. J.
apsigyveno Cieeroj: nupirko
tano bažnyčioj.
Žodžius ir melodijas parašė
bučernę ir grosernę iš J. ZigTaipgi buvo laikomos sykiu
monto, 1501 So. 49 avė.
trejos šv. Mišios, o Kun. St.
mirė sausio 2 d., 1939, 6 vai.
II dalis — Gavėnios ir Ve
Iš trumpo pasikalbėjimo su Valuekas pasakė gražų, pri ryte, sulaukęs 39 m. amžiaus.
Gimęs
Lietuvoje,
Vilniaus
lykų giesmės, harm. AL Ka
J. M. Kazlauskais atnodė, kad taikintų pamokslų.
apskrityje.
čanauskas. 30 giesmė* 50c.
Amerikoje išgyveno 28 met.
tai labai mandagūs biznie Matote, kų reiškia būti ge
Paliko dideliame nuliūdime;
moterj Oną., dukterį Rūtą, bro
III dalis-a) Gegužės niėn
riai. Davė kalėdinį sveikini ram parapijonui. Nors Matulį, 2 seseris, 3 švogerius, uoš
giesmės, harm. Al. Kacana usvį ir uošvienę Stankevičius, 3
mų į “Draugų”. Matyt, bus lioniai ir neturtingi, bet geri
švogerius Stankevičius ir daug
kas. 28 giesmės 35c
kitą giminių.
ir geri parapijonai Šv. Anta-‘ katalikai Liūdesio valandoje
Priklausė prie Raudonos RoIII dalis-b) — Svenč. Sak
no parap. Patarčiau lietuvia klebonas ir visi parapijonai
iies Rliūbo. Ciceroje.
Kūnas pašarvotas 1818 So.
ramento giesmės, harm. Al.
ms susipažinti su naujais biz užjautė ir patarnavo kuo gra
61st Court, Ciceroje.
Kačanauskas. 5 giesmės 15c.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
nieriais ir parapijonais. Cice- žiausia.
sausio 7 d. Iš namų 8:00 vai.
III dalis-c) — Birželio mė
ryto bus aUydėtas į Šv. Anta
riečiai tik ir nori, kad apsi Raporteris reiškia gilios
no parapijos bažnyčią, kurioj
nėšio giesmės, harm. Al. Ka
gyventų Cieeroj visi geri žmo užuojautos.
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
čanauskas. 36 giesmės 50c.
nės.
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
Sausio 2 d. širdies liga stai
pines.
IV dalis-a) — Giesmėt Į
Gero pasisekimo.
Rap. ga mirė Walter Stanley, 1818
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažysDievų, harm. Al. Kačanaus
So. 51 Ct.
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
kas. 18 giesmių 25c.
Iškilmingos Laidotuves

• a.

> .i#

3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1139
3307

Lituanica

Phone

YADda

Avė.
4908

mmB

-M.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Ketvirtadienis. sausio 5. 1939

Iš Draugijos Lietuvos L. Vyčių Chro Nariams
Ūkininkas Sus-mo
L. Vyčių Chicagos apskr.

10ANS & INSURANCE
IV

ALI.

ILS

BU AVI III S

CLASSIFIED
PA1F.SKAU *
Pusbrolio Jono Blaževičiaus.
1918
metais gyveno Chlcagoje. Kurie ži
note arba girdėjote apie j), praflau
pranešti. Brisiu labai dėkinga. Vero
nika ftalnienė, 4430 South Hermilage
Avenue,

Draugijos Lietuvos ūkinin choro praktika įvyks šiandie,
Building Management
sausio
5
d.,
Aušros
Vartų
par.
kas priešmetinis susirinkimas,
JOHN I*. ENVAI.D
,
s
alėj,
8
vai.
vakare.
KEAI.TY COMPANY, Ine.
įvykęs praeitų 'metų gruodžio
3236 S. Halsted St.
Visi choristai būtinai atsiREIKAUNGA MOTERIS ARBA
mėnesy, išrinko valdybų šie
MERGINA
Phone CAL.UMET 4IW —
lankykit.
Reikia
gerai
prisims metams. Valdyboj didžiu
Reikalinga
moteris arba mergina
Federacijos Chicagos aps moje paliko tie patys nariai,|rnos^1 Pr’e ateinančio choro
prie namų ruošos darbo Akyje. AtI sišaukite: K. Stulginskis, Rural Rte,
krities priešmetinis susirinki būtent pirmininku bizn. J. Žu-1 vakaro, “1939 metų įvaini3. DanvlUe, Illinois.
mas įvyks sausio 5 d. (ket rkauskas, vice pirm. .Tonas
RENDON TAVERNAS
> sekm., sausio 29 d., LieNaujai Įrengtas, barai ir visi Įtaisy
virtadienį), 7:30 vai. vakare, Zaura, antru vice pirm. S. Šli- tuvių Auditorijoj.
mai. Gera proga sumaniam žmogui.
B.
Atsišaukite 1410 So. 49th Avenue.
Aušras Vartų parapijos sa ckaitė, nut. rašt. A. Linkus,
Cicero, Illinois.
lėj. Šiam susirinkimui bus finansų rašt. Ieva Lukošiūtė,
PARDAVIMU TAVERNAS
Simano Daukanto
Pilnai Įrengtas tavernas parduoda
patiekta svarbūs pranešimai kuri huo seniai darbuojasi dr*U
mas pigiai. Atsišaukite: 3308)4 W.
BUCtlStt 15« • • »l $d
63r<l Street, Chicago, Illinois.
iš buvusios Federacijos Tary joj ir pavyzdingai atlieka sa Bendrovė Varosi Prie
Alvin Katz, Chicago advo
RENDON TAVERNAS
bos suvažiavimo Pittsburghe, vo pareigas. Kaip žinome, I.
Milijono Dolerių
Rendon tavernas su barais. Atsišau
katas, gavęs “black eye”,
kite 1835 West North Avenue, Chitaip pat iš rengiamo Vasario Lukošiūtė yra uoli darbuotocago, Illinois.
Si mano Daukanto Taupymo kucAnet nuvykęs į viešbutį no16 paminėjimo ir šaukiauno ja lietuvybės reikaluose, taip' ir Skolinimo B-vė, 2202 West rėjo įteikti pranešimų garsiai
ANGLIS
Kainos Numažintos - BlackUŽSISAKYKITE
Gold I.ump or Egg $6.00.
vas. mėnesį Vakarinių Val
Mine run $5.75. 76% coarse Poeapat yra laikraščių bendradar- Cermak Rd., yra nusistačiusi čiuožimo ir kino artistei Sonhontas Mine run $7.7 5. GRUNDY
ANGLYS
stybių seimelio. Be to, šis su
MINING COMPANY, 24«4 So. Loobė. Garbė L. U. draugijai tu- savo turtų kasmet padidinti ja Henie, kad ji ir Tiventieth
mls Street, tel. CANal 7447.
sirinkimas turės nustatyti
DABAR! — ŠAUKITE
rėti nariu tokią veikėją. Ižd šimtu tūkstančių dolerių. Iki Century-x filmų korporacija PIRKITE
DIENĄ
AR
NAKTĮ
Kun. Kazimieras Veneras, programą šių metų veikimui
paliktas V. Duoba, iždo glo- šiol kasmet ne vien laimėda- vieno ebieagiečio scenų filnioPRISTATYMAS MIESTE IR
MIC., išvyko j rytus — Bos Federacijos 'skyrių, draugi bėjais Mikšaitė ir Žičkus, drau vo po šimtą tūkstančių dole- ms rašytojo patraukti į teisPRIEMIESČIUOSE.
UNIVERSAL
toną, Mass., kur randasi jojo jų ir centralinių organizacijų
gijos teisėju paliktas jau nuo rių, o dar gi gerą kaupą už- mą už plagerizmą ir kad rei- nut
7.7.$6.00
brangūs tėveliai, broliai ir se (priklausančių Federacijai) a- seniai tas pareigas einantis
RESTAURANT
dėdavo.
kalaujama $3,000,000 atlygi- mVne^run 777.7.7777.777. I^tb
sutės ir kiti giminės ir drau pskričių, kaip tai: Susivieni Ben. Kazanauskas, Simano
Moderniškiausia ir Pato
Kadangi ši bendrovė taip nimo. (Acme pboto)
screenings ....................... $5.00
gai. Kun. Kazimieras išvyka jimo, Moterų Sąjungos, Lie Daukanto vardo Budavojimo gražiai auga, tai ir jos pelnas!---------------------------------------- Tel. ARDmore 6975
giausia Valgykla
paviešėti tarp savųjų, apie tuvos Vyčių, Lab. Sąjungos,
Bridgeporte
ir Skolinimo bendrovės (spu- yra gražus. Praslinkus 1938 Matysime 1939 Metų
porų savaičių, o paskui tars Vargonininkų Sąjungos, Cho lkos) sekretorius. Į valdybą metams, bendrovės direktoriai
750 W. 31st Street
įvairumus
visiems savo nuoširdų Sudiev rų Sąjungos, Šv. Kazimiera įėjo ir dvi jaunos narės, bū- ištyrę jos stovį, rado, kad už
A. A. NORKUS, savininkas
ir grįš į Chicagą sausio 21 d., Akad. Rėmėjų, TT. Marijonų tent seserys Pranckaitės — praėjusį pusmetį taupytojams
Visi ebieagiečiai turėtų pa
Tel. Victory 9670
o ant rytojaus, sausio 22 d., Įstaigų Rėmėjų, Šv. Pranciš viena raštininkės pagelbinin- bus galima išmokėti po 4 matyti 1939 metų įvairumus.
kaip •žinote įvyks šventiniai kaus Vienuolyno Rėmėjų, So- ke, o kita narių aplikacijų pi- nuos.
Kas jie per vieni? O, perniašešių Tėvų Marijonų auklėti dalicijos ir k. būtina pareiga ldytoja.
Dabar bendrovės turtas jau žai vietos čia visa išaiškinti.
DUODAME got
nių kunigais. Šventimus su į kiekvieną apskrities sus-mą
stovi arti $750,000. Direktoriai
Bet,
atsilankę
sekmad.,
sau

Nors
Lietuvos
Ūkininkas
teiks J. E. vyskupas O’Brien, atsiųsti bent po du atstovus.
PASKOLAS W
padarė Naujų Metų rezoliuci sio 29, į Lietuvių Auditoriją
draugijoj
nemaža
randasi
čia
ir ta pačia proga .To Eksce
Tat laukiama skaitlingo augusio jaunimo, bet gražu ją bendrovės turtą per šiuos pamatys tuos įvairumus. .Tuos Drobė Paklodėms ir Užval
lencija kun. A. Andriušiui ir
M O 5 Iki 15 MLtl,
skyrių, organizacijų apskričių būtų, kad ir daugiau įsirašy 'metus davaryti iki milijono parodys Lietuvos Vyčių Chi- kalams Naujos Mados Už
kun. Kaz. Vengrui suteiks mi
ir draugijų atstovų, taip pat tų ir darbuotus sykiu su esa dolerių ($1,000,000). Direkto cagnos apskr. choras. Muz. J. dangalai (Bedspreads), Vil
$51X1(1 APDRM ! )A
si jonieriškus kryžius ir palai
noniai
Šveteriai,
Pančiakos,
riai pasiryžo sumušti praėju Sauris, choro vedėjas, regia
mūs veikėjų skaitlingo susi mais lietuvybės dirvoje.
UŽ TAUPOMUS PINKU S
minimų, kurie vasario 11 d.
Pirštinės ir Kepurės.
siųjų metų savo rekordus.
rinkimo.
puikią programą. Ji bus origi
apleis Šiaurinę Ameriką, ir
Vilnoniai Apatiniai Mar
Narys
Manome, kad senieji Sima- nali ir dar pirmą kartą tokia
škiniai Vyrams ir Moterims
vyks į tolimų kraštų — Pie
no Daukanto b-vės taupytojai Chicagoj.
tų Ameriką skelbti Dievo Žo Įstaigų Rėmėjų seimo, į kurį Nepraleiskime Nepa
ir jos kostumeriai stos direk i Tikietų galima gauti visose
dį tarpe 'mūsų brolių ir sese prašomi viršminėtų misijonietoriams talkon.
kolonijose pas choro narius.
rį) lietuvių.
riij draugai ir bičiuliai iš kal matę Lietuvos juda
Reikia atsiminti, kad Sima
Šia proga, rengiamas išleis no įsigyti tikietų ir dalyvau muose paveiksluose
M. B.
No. I
504 West 33rd Street
no Daukanto b-vė yra federatuvių bankietas, kuris įvyks ti išleistuvėse ir tarti savo
Pasidėkojant broliams Mo- lizuota, jos depozitus
Arti Normai Avė., Chicago, m.
3236 So. Halsted St.
iki
Mes neturime atatinkamo
vasario 5 d. tuoj po Marijonų nuoširdžiausį Sudiev! J. K. tūzams, pereitą mėnesį keletoj $5,000 garantuoja WashingTelefonas VTCtory 3486
Tel. CALU.MET 4118
įsivaizdinimo kokią toli sie
F. Selemonavich, Sav.
vietų buvo rodoma 1-moji da- tono vyriausybSi
Rap.
JOHN P. IAVALI),
kiančią
įtaką
turi
mūsų
veik

Atdara Kasdien ir Vakarais ir
lis parvežtų Lietuvos paveiks-j
_______________
Secretary
Sekmadieniais
smai ir žodžiai. Mes negyve-Į
lų, kuriais mačiusieji negali
name vien tik sau vieni) vie
atsigerėti ir nemačiusiems sa
Pranešimas iš Bridgeną dieną.
ko, kad jie daug, daug malo
porto
numo ir džiaugsmo nustojo BUDRIKO NAUJŲ METŲ
Keistučio Spulkos Direkto
nepamatę minėtų filmų.
PROGRAMA
riai savo susirinkime laiky
Incorporated
Dabar broliai Motuzai rodys
Sausio 1 dieną visiems bu
tame Ketvirtadienį, Gruodžio
2-rąją dalį Lietuvos paveiks vo tikrai malonu gėrėtis ne
Tel. Prospect 0745-0746 29 d., 1938, nutarė, kad nuo
iu, ketvirtadienį, sausio 5 <1.. paprastai puikia radio progWholesale Only
šimtis už pinigus padėtus iki
Šv. Jurgio parapijos salėje, rama iš WCFL stoties, kūną
5931-33 So. Ashland Avė
Sausio 10-tos, 1939, bus mo
32nd Place ir Lituanica avė. šia proga specialiai pritaikė
kamas nuo Sausio 1-mos, 1939.
-«OPradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c lietuviškų radio programų piPaskutinis nuošimtis mokė
ANTROJI DALIS
mus galima gauti tikrai Lte
vaikams 15c.
onierius — J,os. F. Budrikas.
uviiką Importą Valstybinę Deg
tas buvo ketvirtas.
tinę.
Sausio 4 d., 7:30 vai. vak.,
Be
turiningos
muzikos
ir
dai

30 METŲ
John P. Ewald,
Šios antros dalies paveiks
Ir Visi Mūsų Darblnlnka
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. vfes
letuvlal, pp. E. ir M. Dzlmldat
nų
dalies:
simfoninės
orkes

lai yra dar gražesni ir įdo
idnlnknl
Sekretorius.
Halsted St.
mesni už 1-mąįą dalį. Čion tras iš 12 muzikantų, dainiSausio 5 d., 7:30 vai. vak.
pamatysite Tautinę Olimpija- nink« Stasio B™ka»a it AnŠv.
Jurgio par. salėj, 32 Pla
d», Žemaitijos Žemės ūkio pa- tano ClaP?> kurie
KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
radę, Tautos šventę ir visa dau£ grašių dainelių, solo ir ce ir Lituanica Avė.
Sausio
6
d.,
8
vai.
vak.
Die

kitę, kas tik dedasi dabartį- dnet” ~ dar baTO tikrai arnėj Lietuvoje. Todėl pasisten- tistiSkai išpildytas Naujų Me vo Apveizdos par. salėj, 18th
SEKMADIENYJE,
' gkite visi nuo seniausio iki
va'zdelia, kuriame jaunutis, ir Union Avė.
mažiausio pamatyti šię neap-1 fnęrgingas Naujas Metas pri Sausi/) 7 d., 7 vai. vak., Lie
sakomai graži, antręję dalį SrnS Patarim“s Senųjų Metų tuvių Auditorijoj, 901 Lin
Lietuvos paveikslų, kurie, be ir pažadėjo vengti Senųjų Me coln Avė. (Waukegan, III.)
Sausio 8 d., 7:30 vai. vak.
Parašė
abejo, paliks nepaprastai ma tų klaidų, apsiginti nuo rūpe
sčių,
nuo
depresijos...
“
Aš,
Švb.
P.
Marijos
Gim.
par.
sa

lonų ir neišdildomą įspūdį
KUN. JURGIS PASKAUSKAS
Naujas Metas, padarysiu vi lėj, 68th ir So. Wasstenaw
Tuom
labiau
pasistengkime
2345 South Kedzie Avė.,
pamatyti nes dabar broliai sus laimingais. Viskas bus ge Avė.
Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai apiSausio 9—10 d. 7:30 vai.
Chicago, Illinois
Motuzai paskutinį kartą tuos rai, viskas jums seksis. Jie
pasakoja lietuvių gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir Ur.
paveikslus mulus rodo. Jie bus laimingi kiekvienam lietu vak., Liet. Darbininkų 'salėj,
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žiniij, mums
daugiau nežada su tokiais ma viui ir lietuvei... Tegul lietu-, 10413 So. Michigan Avė. (Roniekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimą, papročius
lonumais mus atlankyti. Tat, viai myli viens kitą, tegul seland).
fr daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
Sausio 11 d., 7:30 vai. vak.
pasinaudokime ta nepaprasta lietuviai daro gerą ir gelbsti
tartina
šią knygą įsigyti ir atydžiai perskaityti.
proga.
A. Ž. vienas kitam gyvenime ir pre Šv. Antano par. salėj, Court
kyboje. Tai tokie Naujų Me ir W. 15th St. (Cicero, III.).
Knygą susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose.
tų linkėjimai”.
Sausio 12 d., 7:30 vai. vak.

Išvyko į Rytus

Draugijų, Dr-jų Apskr.
ir Skyrių Atstovų
Susirinkimas

n>acci«i< it. . ca. . i

BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

Keistuto Loan &
Building Ass’n.

RADIO

Br. Motuzu Pasku
tines Filmos
Amerikoj

DIENRAŠČIO

“DRAUGO”

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUIORS

m

Jubiliejinis Koncertas

NAUJA KNYGA

Sausio-January 22,1939 Metais

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKJį

SOKOL SVETAINĖJE

Koncerto pradžia 5 v. vak.

Šokiai prasidės 8 vai. vak.

Kviečiame atsilankyti
Tikietai jau parduodami

Pranešimas

MBLRDSB PARK. — Šv.
Vardo draugija laikys 'mėne
sinį susirinkimą sausio 8 d.,
parap. svetainėj, tuojau po
mišių. Bendra Komunija bus
111:30 vai. mišfiose/. Prašom,
visų narių atsilankyti ir nau
jų atsivestų
S. J.

Jau 10 metai, kaip šias puikias programas leidžia Juozo
Budriko radio ir rakandų
krautuvė, 3409-17 S. Halsted
st. Chieag»je, kas sekmadienį
nuo 5:30 iki 6:30 po pietų, o
ketvergo vakarais nuo 7 iki
8 vai. iš Cicero stoties WIIFC,
1420 kil. Klausykitės.

Marąuette Park salėj, 6910 S.
Westren Avė.
Sausio 13 d., 8 vai. vak.,
Aušros Vartų par. salėj, 2323
W. 23rd Place.
Sausio 15 d., 7:30 vaf. vak.
Davis Sąuare Park Audito
rium, 45th ir So. Marshfield
Avenue,

Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

Galima gauti: —

“DRAUGO”

KNYGYNE

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, IH.

