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MUSSOLINI SU PAGARBA PASITIKO 
BRITU MINISTRĄ PIRMININKĄ

Vakar trumpai kalbėtasi; 
šiandien kitas pasitarimas

Komunistai ir jo sėbrai reikalauja 
kongreso vaduoti Ispanijos bolševikus

Siekia panaikinti ginklų 
siuntimo uždraudimą

ROMA, saus. 11. — Popiet 
tuojau po 4:00 specialiu trau
kiniu čia atvyko Anglijos mi
nistras pirmininkas Chamber- 
lainas su užs. reikalų sekre
torium lordu Halifaxu. Gele
žinkelio stotyje svečius iškil
mingai pasitiko premjeras 
Mussolinis ir užs. reikalų mi
nistras Ciano (Mussolinio žen 
tas). Atvykusieji automobiliu 
nulydėti i įVenezia rūmus, ku
riuose yra Mussolinio ofisai. 
Tenai ilgiau kaip vienų valan

Maskvoje pravoslavo grupe reikalauja 
krikščionims religinės laisves
RYGA, saus. 11. — Maskvos 

pravoslavų dvasiški!} ir pašau 
liečiu grupė kreipės į vyriau
siąjį sovietų teismų. Reikalau
ja įteisėti krikštus, jungtuves, 
religinius numirėlių laidoji
mus ir kitas religines krikš
čioniškas ceremonijas.

Pravoslavai pakilo veikti, 
kai tas teismas neseniai žy
dams ir mahometonams įtei-*

Muštai ryžosi atkirsti Tortosa 
sriti sn tūkstančiais raudonųjų
HENDAYE, saus. 11. — Is

panijos frankistų kariuomenė 
Tarragona vakarų link sėk
mingai veržiasi kyliu Vidur
žemio jūros link tikslu nuo 
Katalonijos atkarsti Tortosa 
sritį, kur yra tūkstančiai rau
donųjų milicininkų. Yra ži

JAPONAI NUMATO 
KAR4 SIBIRE
HSINKINGAS, Mandžiu-, 

kas, saus. 11. — Japonų ka
riuomenės Mandžiuke štabo

iršininkas gen. Įeit. Rensuke 
Isogai atvirai pareiškia, kad 
japonų karas su bolševikais 
Sibire darosi neišvengtinas ir 
gali pakilti netikėtai, jei sov. 
Rusija ir toliau T. Rytuose 
laikys gausingų kariuomenę ir 
vis daugiau ginkluosis.

Karas būtų išvengtas, jei 
sovietai ištrauktų dalį kariuo
menės, nutrauktų ginklavimą
si ir būtų sukalbami, sako šta
bo viršininkas. Deja, Maskva 
ignoruoja minėtus japonų rei-

VENGRIJA GRASINA ČE
KOSLOVAKIJAI

BUDAPEŠTAS, saus. 11.— 
Vengrijos vyriausybė pranešė 
Čekoslovakijai, kad jei, girdi, 
Čekoslovakijai, kad jei, girdi, 
įoje nepaliausią užpuldinėti, 
zengrų kariuomenė įsiver
pianti Čekoslovakijon.

dų pasikalbėta ir svečiai pa
imti į Madam vilią, kur bus 
apsistoję būdami Romoje.

Rytoj pavakarėje jvyks kiti 
abiejų valstybės vyrų pasita
rimai ir nežinia kokios iš to 
bus pasėkos. Prancūzai bijo 
antrosios Miuncheno ‘taikos’.

(Fašistų spauda įdėjo atvy
kusių svečių didelius paveiks
lus pirmuose puslapiuose ir 
stambiomis raidėmis juos svei 
kiną.

sėjo religines ceremonijas su 
mažu dvasiškiams atlyginimu. 
Teismas pripažino, kad Stali
no įvesta konstitucija neuž- 
draudžia niekam jokių religi
nių ceremoniji} (apeigų).

Tad pravoslavai ir sako, jei 
vieniems ceremonijos legali
zuojamos, tai kitiems neturi 
būti tas užginta.

nių, kad frankistai tik už 10 
mylių tolio nuo jūros.

Tortosa srityje, raudonieji 
turi nepaprastai stiprias pozi
cijas ir betarpiškas jų įveiki
mas pasirodė negalimas. Tad 
dabar bandoma prieš juos pa
naudoti strateginius spąstus.

JAPONIJA PASIRENGUS 
I EKONOMINI KARĄ

TOKIO, saus. 11. — Laikra
štis Nichi Nichi rašo, kad ja
ponų vyriausybė pasirengusi j 
ekonominį karų su J. A.Valsty 
bėmis ir Britanija, jei tos ša
lys pradės smarkiau ekonomi
niai spausti Japoniją. Sako, 
tokiam atsitikime japonai 
toms šalims uždarys preky
bos duris Kinijoje.

Minėtas laikraštis viliasi, 
kad Amerika su Britanija įsi
sąmonins ir liausis kovojusios 
prieš japonų vykdomą naują
ją santvarkų kinų krašte.

NUTEISTAS IKI GYVOS 
GALVOS

BERLYNAS, saus. 11. — 
Nacių vadinamas “žmonių“ 
teismas čia nuteisė visų gy
venimų kalėti buvusį socialis
tų rašytojų ir leidėjų Ernstų 
Niekisch už nacių režimo pei
kimą ir bandymą sudaryti 
naują politinę partiją. Du ki
ti su juo teisti asmenys nutei
sti apribotą laiką kalėti.

Byla vyko už uždarytų du
rų.

Londono policija kovoja su bedarbiais šalia Victoria geležinkelio stoties. 
Bedarbiai ten sukėlė demonstracijas pripš išvyksiantį j Romų ministrų pirminin
ką} Chamberlainų. (Acme -tadiopboto).

Rusijoje kritiškas ekonominis storis; 
Mikas nepakenčiamas, netvarkaNACIU URANIJĄ

AMSTERDAMAS, Olan
dija. — Vokietijos nacių švie
timo ministerija neseniai nu
sprendė, kad viešosiose mo
kyklose mokytojai toliau ne
dėstytų krikščioniškos religi
jos dėl to, kad krikščionybė 
paremta “judajizmu”.

Jo Eminencija kardinolas 
Bertramas, Breslavo arkivys
kupas, visų Vokietijos vysku
pų vardu švietimo sekretoriui 
pasiuntė protestų. Kardinolas 
pareiškia, kad nacių vyriausy 
bė tuo savo draudimu varžo 
mokytojų sąžinę, kas yra di- ■ 
delis nusikaltimas žmonijai. 
Reikalauja tų nuosprendį at- j 

šaukti, kadangi krikščionybė 
paremta ne judajizmu, bet 
dieviškuoju apreiškimu.

Patirta, kad katalikai mo
kytojai dar ir toliau teikia 
mokiniams religines pamo
kas. Bet reikia laukti, kad an
ksčiau, ar vėliau naciai juos 
pašauks atsakomybėn, jei tas 
tironiškas dekretas nebus iš
trauktas.

PRAHOJE SUSIORGANI
ZAVO KATALIKAI GY

DYTOJAI

PRAHA. — Čekai ir slova
kai katalikai gydytojai čia 
sudarė Šv. Luko Gydytojų 
draugijų. Susiorganizavusiųjų 
svarbiausias principas: mo
derniu gydytojavimu palaiky
ti katalikiškų moralumų.

ŽIEMOS PAGALBA

BIRŽAI. — Žiemos Pa
galbos Komitetas gruodžio 13 
—14 dienomis Biržuose vyk
dė daiktinę rinkliavą, vaikš
čiojant po butus. Aukos dar 
nesuskaičiuotos, bet gauta ga
na daug. Gruodžio 17 d. dary
ta piniginė rinkliava.

LAZDIJAI. — Lazdijų a- 
py linkėję nėra arti miškų, to
dėl mieste brangios malkos. 
Be malkų čia atveža nemažai 
durpių.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
— Iš gautų čia Rusijos bolše
vikų laikraščių, kuriuose pa
dėta eilės sovietų valdininkų 
oficialių raportų ir statisti
kų, patiriama, kad kritiškas 
ekonominis stovis praplitęs 
sov. Rusijoje. -

Priauginamų galvijų skai
čius nuolat mažėja. Geležinke 
bais, gatvėkariais ir garlai
viais trafikas nepakenčiamas. 
Pereitais metais tik vienam 
Maskvos mieste įvyko dau
giau kaip 62,000 nelaimių iš 
trafiko.

Kas metai vis daugiau

HOPKINS TAIKINS 
DARBININKŲ VADUS
AVASHINGTON, saus. 11. 

Darbo departamento sekreto
rei Perkins nepasisekė sutai
kinti Amerikos Darbo federa
cijos ir Pramoninių Organi
zacijų Kongreso (CIO) vadų, 
kurie visas laikas veda tarpu- 
savę kovų suskaldę darbinin
kų glaudumų.

Tad prez. Rooseveltas pak
vietė prekybos departamento 
naujų sekretorių Hopkinsą 
imtis tarpininko vaidmens ir 
kaip nors sutaikinti tų orga
nizacijų vadus.

PAŠVENTINTAS VARPAS

TELŠIAI. — Telšių para
pijos bažnyčia iki šdol neturė
jo didesnio varpo, skambin
davo nedideliu varpeliu. Pa
rapijiečiai, matydami varpo 
reikalingumą, vietos klebono 
Pilipavičiaus rūpesčiu, suau
kojo varpui pirkti reikalingą 
sumą ir užsisakė Vokietijoj 
didoką varpą, kaštavusį 7,000 
Lt Varpas pašventintas.

Parapiejiečių: Augustaičių 
— Goeldnerių, Augustinavi- 
čių, Jono Aleksandravičiaus 
ir Dauginio pavardės įrašy
tos varpo briaunoje, nes jie 
aukojo daugiau kaip 500 lt.

'garlaivių sudaužoma jūrose ir 
upėse į uolas, arba į smilčių 
seklumas. Valstybei daromi 
dideli nuostoliai.

Autobusai Maskvos gatvėse 
valiuojant tiesiog suįra, arba 
sulūžta.

Laiškų ir telegrami} siunti- 
Įmas tiek suiręs, kad dažnai 
nepasiekia adresatų, arba sa
vaites ir mėnesius užtrunka
mas. Tik viename Chabarovs- 
ko mieste trijų mėnesių laiko
tarpiu sukrauta apie 32,000 
laiškų .ir telegramų. Adresa
tai “nesurasti“.

PRANCŪZŲ SPAUDA

ĮDOMAUJA APIE KARĄ

PARYŽIUS, saus. 11. — Į 
AATashingtonų parvykę J. A. 
Valstybių ambasadoriai iš 
Londono ir Paryžiaus kongre 
so komitetams aiškino apie 
gręsiantį karų Europoje.

Prancūzų spauda karo kiau 
simu įdomauja ir plačiai svar 
sto ambasadorii} pranešimus.

KARINIAI LĖKTUVAI 
IŠSKRIDO J KUBĄ

SAN DIEGO, Cal., saus. 11. 
— 60 bombonešių ir kitų jūri
ni} karo lėktuvų iš čia masi
niai išskrido į Kubos salų ir 
Vakarines Indijas.

Tai pasirengimas į didžiuo
sius manievrus Atlantike ir 
jo pakrantėmis.

MIESTŲ MAJORAI REMIA 
RPEZIDENTĄ

WASHINGTON, saus. 11.—
Čia vykstanti miestų majorų 
konferencija pasisako prieš 
WPA fondų mažinimą. Sako, 
kongreso pareiga pripažinti 
875 milijonus doL išlaidų, kaip 
prez. Rooseveltas reikalauja.

Chicagoj yra apie pusė mi
lijono šunų ir apie 34,000 jų 
“laisniuoti“.

AVASHINGTON, saus. 11.— 
Įvairaus plauko komunistų, 
socialistų ir bedievių organi
zacijos su peticijomis reika
lauja kongreso ir prezidento 
Roowpvelto panaikinti J. A. 
Valstybių neutralumų Ispani
jos reikale ir leisti iš Ameri
kos be jokių varžymi} siųsti 
ginklus ir visokių karo me
džiagų Ispanijos raudonųjų 
režimui, kurs, girdi kamuojasi 
“vaduodamas” ten demokra
tijų.

Katalikų ir kitų sąmoningi} 
žmonių organizacijos savo ke 
liu reikalauja, kad J. A. Val
stybės ir toliau pasiliktų neu

LIETUVOS KONSULATAI 
LENKIJOJE

VARŠUVA, saus. 11. — 
Praneša, kad dėl užmezgimo 
lenkų lietuvių prekybinių ry
šių artimoj ateityje bus įkur
ti Lietuvos konsulatai Vilniu- 
je ir Gdynioj.

CCC NEBUS KARINIAI i 
MANKŠTINAMI

AVASHINGTON, saus. 11.—
Prez. Rooseveltas pareiškė, 
kad CCC jauni vyrai nebus 
kariniai mankštinami ir tas 
neįeina į šalies karinio pasi
rengimo programų.

NACIAI ATVIRAI REMIA 
ITALIJĄ

BERLYNAS, saus. 11. — 
Nacių spauda pradėjo atvirai 
remti Italiją šios nesutikimuo 
se su Prancūzija. Sako, Vi
duržemio jūros pakrantėmis 
reikalinga nauja santvarka.

CUKRAUS FABRIKAS 
VARTOS DURPES

MARIJAMPOLE. — Mari
jampolės cukraus fabrikas iki 
šiol vartojo anglis, knrių kas
met sunaudojama už kelias 
dešimtis tūkstančių litų. Pas
kutiniuoju laiku fabriko va
dovybė pasiryžo šios didžiu
lės įmonės apkūrenimų pritai
kinti durpėms.

Neseniai fabriko vadovai 
lankėsi Latvijoje, kur apžiū
rėjo tenykščių cukraus fabri- 
ki} įrengimus, pritaikintus 
durpių vartojimui ir patyrė, 
kad durpių vartojimas žy
miai pigiau atsieina nei an
glis, ir kad jos yra kai ku
riais atžvilgiais praktiškes
nės.

Po metų kitų ir Marijampo
lės fabrikas tokį apkūrenimų 
įrengs. Apylinkėje durpių y- 
ra nemažai ir jų kokybė labai 
gera.

Albany Parko policija suė
mė plėšikų gaują, ilgą laiką 
plėšikavusią šiaurvakarinėj 
miesto daly. Suimti šeši, nuo
19 iki 2$ metų amž. vyrai. 4:40.

tralios ir nepadėtų randonie 
siems įsigalėti Ispanijoje. K a-

I
tulikai nurodo raudonųjų at
liktus ir atliekamus Ispanijo
je piktus darbus. Jų įsigalėji
mas būtų baisiausia nelaimė 
.Ispanijai. Būtų susovietint 
ir Maskvos nurodymais vald( 
m a.

Katalikai pažymi, kad pa
naikinus neutralumų mažai, 
kuo būtų padėta Barcelonos 

, režimui. Tačiau būtų pratęs
tas karas ir kraujo liejimas. 
Amerika neturi ilgtis raudo
nųjų užgrobto aukso atsargų. 
jTas auksas priklauso ispanų 
tautai, bet ne bolševikams.

SMERKIA NACIŲ 
RASINIUS ŽYGIUS
LISABONA. — Jo Emin. 

kardinolas Gonvales Cerepjei- 
ra, Lisabonos patriarchas, lai 
šku portugalų kunigijai smer
kia Vokietijos nacių rasinius 
žygius ir jų vykdomų antikrik\ 
ščioniškų propagandą.

Vokietijoje, pareiškia kar
dinolas, visa katalikiška akci
ja išnaikinta. Naciai ten pa* 
neigė Dievo suteiktas žmogui 
teises ir sutrypė sutartis. Vi
sa krikščionybė pasalingai a- 
takuojama. J ’ ?

Blogiau kaip bolševistinėj 
Rusijoj, sako kardinolas. Bol
ševikai atvirai pasisakę bedie
viais puola religijų. Tiesa, 
pas nacius mažau brutalumo. 
Naciai sakosi, kad jie religin
gi, bet pasalingai kasasi po 
krikščionybės pamatais.

KĖSINOSI PRIEŠ PRIVA

TINĘ LIETUVIŲ MO

KYKLĄ

KLAIPĖDA. — Nežinomi 
piktadariai išdaužė privatinės 
lietuvių mokyklos Katyčiuose 
langus. Sekmadienio naktį vėl 
nežinomi piktadariai pasikėsi
no prieš privatinę lietuvių 
mokyklų Katyčiuose, būtent, 
išlaužė mokyklos tvoras ir su
vertė į Šyšos upelį. Planingai 
varomas prieš lietuvių mokyk 
lų teroras neigiamai veikia 
mokyklų lankančių vaikų tė
vus.

ANYKŠČIAI. — Sudarytas 
žiemos pagalbos komitetas, ku 
ris su Šv. Vincento iš Paulio 
draugijos vietiniu skyrium rfl, 
pinasi vargšų šelpimu. Nutar
ta artimiausiu laiku padaryti 
viešą rinkliavą aukų lapais ir 
dėžutėmis miestelyje ir vals
čiuje.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien debesuota ir šalčiau. 
Saulė .teka 7.*17, leidžiasi

/•. J.,

v<-,

L ____________
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Bendradarbiams lr korespondentams raštų 
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Skelbimų kainos prisiunOamos pareikalavau.

Kntered as Seoond-Clasd Matter Mareli tl, lti* M
Chicago, Illinois Under h« Act oi Marcn g. 1»7».

£ Dėmesio Reikalingi Klausimai|j

Spaudoje dainai matome halsų, kad Jung
tine® Valstybės nesikištų į jokius svetimus, 
ypač Europos reikalus. Esu, juk esame ne 
pasaulio, bet Jungtinių Valstybių piliečiai. 
Vyriausybė mėginusi ir šen ir ten tarpinin
kauti, bet nieko gero tai neatnešė.

Nėra kalbos, kad. čia yra nemaža tiesos. 
Tačiau klysta visi tie, kurie mano, kad Jung
tinės Valstybės neturi rūpintis apie tai, Ras 
dedasi kituose pasaukto Kraštuose. Juk toks 
didelis kraštas visur turi ir ekonominių ir 
kitokių interesų. Jis negali pats save visai 
ūsohuoti. Pasidarytų perdaug trošku.

Bet kad vyriausybė turi daugiau kreipti 
dėmesio į vidaus reikalus, taip pat yra gy
vas faktas, čia turima tiek daug aktualiau
sių socialinių klausimų išrišti, kad tam reik
tų pavesti daug jėgų, energijos ir laiko.

Reikia neužmiršti, kad Jungtinėse Valsty
bėse yra dešimts milijonų bedarbių. 25 mi
lijonai žmonių gyvena iš valstybės pašalpos. 
Kraštą, sunkina 40 bilijonų dolerių sk(ha. 
Tie visi dalykai verti rimto dėmesio. Jie 
turėtų versti vyriausybę labiau rūpintis vi
daus reikalais negu dažnai perdaug išpūstu 
diktatūros pavojumi,

Sį kraštų apsaugos nuo komunistų, nacių 
ir fašistų diktatūros pašalinimas tų sąlygų, 
kurios ruošia dirvą, tų izmų pavojams. Rei
kia parūpinti darbininkams darbą., reikia 
pašalinti jų išnaudojimų, reikia genuti dar
bo sąlygas. Komunizmo perai atsiranna nepa
sitenkinime, skurde, o išaugęs komunizmas 
iššaukia fašizmų arba nacizmų. Juk nekitaip 
atsirado Italijoj fašizmas ir Vokietijoj na
cizmas. , Ml|| -

Žinoma, svarba yra laikytis neutralume 
santykiuose su užsieniais ir pataikyti embar
go įstatymų. , #

Santykiuose su užsieniais ne pre šalį atsi
minti Vašingtono ir Jefersono perspėjimus 
per daug neįsivelti į svetimų valstybių kon
fliktus. x J

Geros Valios Reikalingumas
šiais laikais ypatingo dėmesio reikia krei- 

fm tinkamo žmonių auklėjimo reikalą.
Daug tiesos yra pasakęs, kalbėdamas šiuo 

klausimu Clevelando vyskupas Juozapas 
Schrembs, Tarp kitų dalykų jisai pažymėjo, 
kad galima pristatyti didžiausių dirbtuvių; 
puošniausių mokylhų, kolegijų ir universi
tetų; galima įsteigti palocius bizniui ir fi
nansams; ištaisyti tūkstančius mailių šau
nių kelių, jungiančių -puošnius miestus, bet, 
jei pas žmones nebus tos dvasios, kuri pa
laiko gerą valią, tie ridi dalykai virsta pa
vojumi.

Aišku kodėl. Jei užviešpatauja Uoga va
lia, tada tie dalykai pasidaro simboliu ne 
taikos, bet karo; ne džiaugsmo, bet nepa
sitenkinsimo; ne meilės, bet neapykantos.

Iš to galima suprasti, kad darant pažan
gą materialiniuose gyvenimo dalykuose, rei
kia rimtai rūpintis ir dvasine žmonių pa- 
Ma. i

Persekioja Gudus
Vilniaus “Aide” buvo įdėta iš lenkų spau

dos žinia, kad Vilniaus Vaivadijos sprendi
mu tremiami trys Vilniaus gudų veikėjai: 
kun. Adomas Stankevičius, kun. Vladislovas 

Talaeka ir inž. Adolfas Klimavičius.
Dabar tą žinią patvirtina ir Vilniaus gu

dų laikraštis “Chryseijanskąja Dumka”, ku
ris pažymi, kad šie žmonės tremiami iš pa
sienio juostos, kuri, be kitų sričių, apimanti 
visą Vilniaus kraštą.

Kun. A. Stankevičius yra buvęs Seimo 
atstovas, paskutiniu laiku Gudų Katalikiškų 
knygų leidimo pirmininkas, gudų spaudos 
didelis rėmėjas ir bendradarbis, laikraščio 
“Chryscianskaja Dumka” redaktorius ir lei
dėjas, autorius visos eilės gudų kalba išleis
tų knygų, kuriose gudų kultūros Istorijai 
pateikta daug svarbios medžiagos; per 18 
metų šv. Mikalojaus parapijos bažnyčioje 
šventadieniais laikė gudų pamaldas ir sakė 
gudų kalba pamokslus.

Inž. A. Klimavičius buvo Gudų Tautinio 
Komiteto (jis dabar uždarytas) pirmininkas.
Paskutiniu metu redagavo gudų mėnesinį prirengia mūs kelią. Kliūtis 
žurnalą “Samapomoč” ir lenkų kalba biule- pasiduoda mūsų kojų spaudi-

SKYRIUS XV

Per ilgas laukimas

(Tęsinys)
Kuomet pareiga šaukia, mes 

visiškai nieko kito neturime 
daryti su kliūtimis ir sunku
mais. Mūsų pareiga yra klau
syti, net nors klusnumas iš
rodo negalimas. “Aš visa ga
liu tame, kurs stiprina mane’’ 
(Pilyp. IV, 13). Dievas nori 
ateiti pas mus su dieviška 
pagalba. Jis neateis kol ty
kiai sėdime silpnume ir bai
mėje; bet tą valandžiukę, ku
rioje pradedame stengtis klau 
syti Jo balso, Jo galė prade
da plaukti į mūsų širdį. Tuo
met, beeinant tolyn, Jis vei
kia mumyse ir su mumis. Jis

tenį “Wiadomošci Bialoruskie”.

Kun. VI. Talaeka buvo neseniai nustoju

sio eiti “Przegląd Wilenski” laikraščio ar

timas bendradarbis ir visą laiką gynė šio 

krašto gudų ir lietuvių reikalus.

Vienas Vadas - Vienas Laikraštis
Anuo kartu trumpai buvo pranešta, kad 

yra likviduojama visa eilė dienraščių, kurie 
nebuvo Hitlerio žinioje. Apie tai “Aide” pla
čiau pranešama, kad įsigalėjus Vokietijoje 
hitlerininkams, visų pirma buvo likviduoja
mos opozicinės partijos ir jų laikraščiai.
Tūkstančiai spaudas organų buvo uždaryta 
ir liko tik hitlerininkų leidžiami laikraščiai.
Toks pats likimas ištiko Austrijos spaudą, 
kurios įtakingiausi laikraščiai yra jau už
daryti.

Dabar pranešama, kad nuo 1939 metų sau
sio 1 dienos Vokietijoje uždaryta vėl visa 
eilė didelių dienraščių. Ir taip pabaigs savo
gyvenimą “Berliner Tageblatt”, “Berliner duris. Jie stebisi, kodėl jie 
Volkszeitung”, Vienoje leidžiami: “Neue^ neįleidžiami į plačius laukus, 
Wiener Journal”, “Neue Freje Presse” ir į kuriuos jie imato kitus taip 
kiti. laimingai įeinančius. Jie net

sako, kad Dievo keliai nėra 
vienodi, kad gyvenimas jiems

mui. Vartai prasiveria, kuo
met įdedame tikėjimo raktą 
į spyną. Upė nuslenka kai
mūsų kojomis miname jos va
ndenų kraštą. Beeinant pir
myn kalnai yra sulyginti. Mes 
pereiname į skaisčias aukštu
mas, kurios mums moja, ii 
apimame mūsų šalį pienu ir. 
medumi tekančią, kurios kai-j 
nuošė randasi turtingi skar- 
bai.

Nepasisekėlio, arba vargin
go, menko atsiekimo, tokios 
daugybės gyvenimų paslaptis 
randasi drąsaus tikėjimo sto
koje. Žmonės stovi ant dide
lių galimybių, garbingų pri
žado šalių, kranto, ir laukia 
kad Dievas atidarytų jiems

“Berliner Tageblatt”, vienas seniausių Be
rlyno dienraščių, spausdinamas lotynišku Šri-
ftu, buvo skiriamas Vokietijos propagandai yra sunkesni“'nekaip kitiems, 

skleist, užsienyje ir daug kur buvo skaito- Į Ji(, meWžiasj kad Kt eiti 

inas. Dabar, kaip pranešama, vietoj “Berli-
ner Tageblatt” hitlerininkai leis savo par
tijos laikraštį, žodžiu, metai po metų Vo
kietijos spauda traukiasi ir užsienyje vis 
mažiau skaitoma.

pirmyn ir tuomet laukia.
Bet maža išeina iš jų gy

venimo. Jie atsiekia tik mažas 
pasėkas, laimi tik kelias per
gales, išauga tik į silpną sti
prumą, atlieka tik menkus da
lykus Dievui ir jų drauginin
kų, mirdami ant galo su ma-

Kastantas Kristutis rašo “L. A.” apie tai, 
kad pavydas slopina lietuvių kultūrinį gy
venimą. Jisai sako: «'

“Egoizmas yra stabdis mūsų kultūrinio ža kuo parodyti, kad jie gy 
gyvenimo, o pavydas, kurio mūsų apsčiai tu-j veno Tačiau visu tuo laiku 
rimą, slopina mūsų kultūrinio gyvenimo ug- pievas laukė, kad jie eitų pi-
ningumą.

Bet, meilė, kaip gyvenimo* sintezė, turėtų 
būti lygintuvas mūsų kultūriniam gyvenimui.

“Dėl to, norint pagyvinti mūsų kultūrinį 
gyvenimą, pirmiausia reikia rasti priežastis, 
kurios įneša sutrikimą į mūsų kultūrinį gy
venimą, ir visą, kas tam kenksminga, nedel
siant, pašalinti, o tuomet pradės gyvėti mū
sų kultūrinio gyvenimo raida.

“Kultūrinio atkutimo vajus žymiai pagy
vintų mūsų kultūrinį gyvenimą, tik visą dar
bą reikia dirbti planingai, apdairiai ir savi
tos lietuviškos kultūros kryptimi”.

nnyn. Prieš juos nesirado u- 
pės, kuri per visus tuos me
tus nebūtų sumažėjus į mažą 
upeliuką, jei jie būtų ėję pir
myn didvyriško tikėjimo drą
soje. Jų visame kelyje nebu-

me, ši tiesa pritaikoma. Keli 
mūsų Viešpaties stebuklai ši
tą parodo. Pavyzdin, kuomet 
dešimts raupsuotų šaukė į Jį 
pasigailėjimo, Jis paliepė jie
ms eiti ir pasirodyti kuniga
ms. Šis ištikro išrodė keistu 
įsakymu. Įstatymas reikalavo, 
kad, kuomet raupsuoti buvo 
tikrai pagydyti, jie turėjo pa
sirodyti savo kunigui apturė
jimui pagijimo paliudymo. Jei 
šie raupsuoti buvo pagydyti, 
jų pareiga būtų buvus aplan
kyti kunigą. Bet nors dar ne
buvo žymės kokios permainos 
jų kūne, raupsuoti buvo klus
nūs, išsileisdami tuojaus su
sirasti savo kunigus. “Ir at
sitiko, kad beeidami jie pa
sveiko” (Šv. Luko XVII, 14). 
Jei jie būtų laukę išvysti pa
sveikimą ateinantį į jų kūną 
pirm nei jie pradėjo, jie bū
tų jo niekad neišvydę. Dievas 
laukė juos pagydyti; ir tą va
landžiukę, kurioje jų tikėji
mas pradėjo veikti, palaimi
nimas atėjo.

Kaip tik tuo pačiu būdu 
dvasiško gyveninio palaimi
nimai mums ateina. Kiekvie 
nas malonės pakvietimas ne
ša savyje pasigailėjimo ir pa 
lankunio prižadą, kuomet jie 
ateina. Kai jie ima pirmus 
žingsnius, naujas gyvenimas 
pradeda tekėti į jų sielą. Jei 
jie lauktų gauti tą gyveni
mą pirm nei Kristaus pašau
kimo klausytų, jie lauktų vel
tui. Šis būtų perilgas lauki
mas dėl Dievo. Mes esame 
kviečiami' Kristų sekti. Kai 
pradedame eiti paskui Jį, ke
lias prasiveria. Jei būtume jo 
laukę prasiverti pirm nei pra
dėjom paskui Jį, kelias būtų 

i visai neprasivėręs. Jis prasi- 
Į veria tiktai tikėjimui. Mums 

■ yra įsakyta imtis tūlų parei
gų. Išrodo mums, kad jų ne
galime atlikti. Mes sakome, 
kad neturime stiprumo. Bet 
kai jų imamies, gabumas ir 
stiprumas mums ateina pas- 

' laptingu būdu ir pareigos yra 
i lengvos. Mes nusistatę kovoti 
I tūlas kovas. Alės sakome, kad 
niekad negalime būti laimė
tojais; kad niekad negalime 
nugalėti šių priešų. Bet be
einant į kovą, Jis ateina ir 
kovoja šalia mūsų, o per Jį 
mes esame daugiau nekaip 
nugalėtojais. Bet jei būtume 
laukę, drebėdami ir bijodami, 
mūsų Pagelbėtojui ateiti pirm

PROF

SVAJOJAU!

(Maironio plagijalas)
Giedojau meilę, jauną viltį,
Turėjau svajų daug karštų,
Daug kas man liepė net nutilti,
Žadėjo burną užkimšt pirštu.

Šaukiau, kad užgimiau kovoti,
Šaukiau, kad Uetuva graži.
Bandžiau net Vilnių viens vaduoti,
Bet tas praėjo pamaži.

Valdžia su lenkais susitaikė,
Neprieštaravo1 ji ilgai,
Nors dauguma žmonių tai keikė 
lr lenkų skeldėjo langai.

Bet tas juk nieko nebereiškia,
Lai pavergtieji sau dejuos.
Aš perspektyvą turiu aiškią,
Kad .jie Klaipėdą atiduos.

O jus tie, kurie vis šaukėt,
Sutriuškinsime priešus tuoj,
Kurie, taip sakant, progų laukėt,
Ar žinote, kas bus rytoj ?

Visad rūpėjo jum namelia’
Vila prie upės, Palanga,
Vizitai, labdaringi baliai
Ir kita svieto prabanga.

Ach, viskas greitai juk praeina,
Tik pasilieka pėdsakai
Apie tai aš sudėjau dainą
Tai atsimis ir jūs vaikai. Algirdas Vargas.

Suėjau aną dien su savo Juk priežodis sako, kas lai- 
geru tavorščiu Vincu Kruinp- kas tai pinigai.
liu. Pradėjom šnekėti apie šį 
ir tą. Po ilgokos valandos, 
sakau jam:

— Na, brolau, skirkimės,

— E, profesoriau, — atsa
kė man Krumplys, — mesk iš 
galvos tą priežodį. Jei aš tu-' 
rėčiau tiek pinigų, kiek laiko, 
aš su tavim nešnekėčiau, nes

nes perilgai užsišnekėjbm. būčiau milijonierius.

...... , . , nei prisidėję prie kovos, būvo kliūties, kuri išrodė, kad : , , .. . a. , .. 1.. ’ .. ’ .tume laukę veltui. Šis butų
ji pažangą padarytą jiems ne- Akėjimo perilgas lau-
galima, kuri nebūtų pasida
vus, jei jie būtų ėję pirmyn

Naujas Chamberlaino Žygis
Italijos fašistai yra griežtai užsispyrę at

imti iš Prancūzijos Tunisą. Prancūzija, žino
ma, yra griežtai nusistačiusi neužleisti ita
lams nė vienos savo žemės pėdos. Taigi, prie 
tokio griežto abiejų pusių užsispyrimo, išro
do, kad karas Europoje neišvengiamas. Jos 
abi turi rėmėjus: Italiją remia Vokietija, 
Prancūziją — Anglija.

To pavojaus akivaizdoje, Anglijos premie- 
rą Chamberlainą ir vėl matome taikintojo

rolėje. Tuo tikšta jie aplankė Prancūzijos 

vyriaūeybę ir šiomis dienomis tariasi Ro

moje zu fašistais.

Kaip atsimename, praėjusį rudenį Cham- 

berlainui pavyko sulaikyti Europą nuo ka

ro. Bei to Chamberlaino žygio auka buvo 
Čekoslovakijos suskaldymas Vokietijos na

cių naudai. Kokia kata* dabar bus pašalin

tas karo pavojus, netrukus sužinosime, čia 

jau kietesnis riešutas perkąsti. Prancūzija 

tai ne Čekoslovakija. Ir gudriam anglai ne 

taip lengva bua ją “apanktl“.

Visur lankomės, visus gerus darbus pare
miame, bet savo dienraštį paremti, tai kiek
vieno skaitytojo šventa pareiga. Dėl to 
“Draugo” koncerte sausio 22 d. visi daly
vausime.

tykiai ir tvirtai it nebūtų bu
vę jokios kliūties.

Mes nežinome, kaip dažnai 
mes prarandame dieviškos 
meilės turtingiausius palaimi
nimus per mūsų per ilgą Die
vo laukimą, šie palaiminimai 
yra mum* atsiekiami — Die
vas lankią mums juos duoti; 
bet klaidingai suprasdami sa
vo pareigą, manydami, kad 
kelias dar mums neatidary
tas, nies laukiame ir tolinus 
turėtame spraustis pirmyn drą 
šiame pasitikėjime imti kas 
yra mūsų.

Ne bendrame atsiekime Ar
ba atlikime tiktai, bet ir dva
siškame gyvenime ir auklėji

kimas.
Taip yra visame gyvenime. 

Mes turime pareigą Dievo lau 
kti; bet mes turime saugotis 
perilgai nelaukti ir nepraras
ti to palaiminimo ir gero, ku
rį pats Dievas laukia mums 
duoti, kaip mūsų tikėjimas sa
ko.

(Seks skyrius XVI)

lenk medį kol .jaunas, 
senęs jau lūžta.

Atitiko lyg kirvis kotą. 
Siūloma prekė nebrangi. 
Žmogus žmogų, jau kaip žu 

ris žuvį ėdą.
Dievas kontfus, bet neinar- 

šnsuuu,
♦ Žmogus šau j n, velnias kul

ką neša.

pa

DIENRAŠČIO 
“DRAUGO”

. 30 METŲ

Jubiliejinis Koncertas
SEKMADIENYJE,

Saasn-JaHvy 22,1939 Metais
SOKOL SVETAINĖJE
2345 South Kedzie Avė.,

\ Chicago, Illinois

Koncerto pradžia 5 v. vak. 
Šokiai prasidės 8 vai. vak.

Kviečiame atsilankyti 
Tikietai jau parduodami

b t; .< i »
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šv. Komunijos. Av. Sakramen
tas buvo išstatytas viešai a- 
doraeijai, kuri baigėsi palai
minimu.

Katalikiškoji Akcija
RAULAS: Jonai, kas pasi

darė, kad visi žmonės subruz
do, kalbėti apie Katalikiškąją 
Akciją? Man yra neaišku, kas 
tai yra Katalikiškoji Akcija? 
Kaip ją daryti ir kodėl?

JONAS: Katalikiškoji Ak
cija yra tas, kad katalikas 
žmogus privalo būti kataliku, 
ne vien vardu, bet ir dar
buose.

RAULAS: Ką gi aš galiu 
daugiau padaryti, kaipo ka
talikas? Aš nueinu kai kada 

bažnyčią, dar porą centu 
los kišeniuj Įmetu i krep

šelį. Atlieku velykinę, dar ir 
poterį sukalbu. “Lengvai dir
bdamas” net ir pasninką už
laikau. Ką daugiau kas gali
norėti iš manęs?

JONAS: Labai sveikas da-

ĮDOMŪS PASIKALBĖJIMAI
Šv. Kazimiero Parapija111? būdą ir pasielgimą. Nieko

bet kasNaujus Metus pradėjus pas neremia> kiu savo,
svetima, tai paknopstomis bė
ga, ir paskutinį centą atiduo-

komos ne bažnyčios sienoms, 
ne sėdynėms, bet už tikinčiuo
sius. Ir kaip gi tikintis galės 
pasinaudoti tomis malonėmis, 
kurios yra teikiamos per šv. 
Mišias, kada jo lenai nėra? 
O ypač. nenori ten būti? Rim
ini, argi gali pasisotinti pri
ėję prie restorano lango .sto
vėdamas lauko pusėj, kada esi 
gerai išalkęs?

RAULAS: Aišku, ne.
JONAS: Taip negali aptu

rėti ir Dievo maloniu, kurios 
ateina klausant šv. Mišių, jei 
nebūni ten.

Ar galėtu ligonis pasveikti, 
kuomet gydytojas įsako: “va
rtok tuos vaistus, pasveiksi”, 
o jis pasidėjęs ant stalo tik 
į juos žiūrėtu?

RAUTAS: Žinoma, ne.
JONAS: Taip, Raidai, ir ka

talikas, negali būti tikrai to-
lvkas turėti mintyje tavo ka- balas, pilnas katalikas, svei- 
talikiškus darbus. Bet ar už--kas katalikas, tik kartą į me-

mus atsirado tiek naujo judė
jimo, kad sunku viską nnt 
greitosios ir aprašyti. Ypač 
mūsą jaunimas sukruto orga
nizuotis. Vieni spiečiasi j cho
rą, kurs labai gyvai darbuo
jasi meno srityje, kiti į orga
nizuojamą orkestrą, į kurią 
pirmą savaitę jau susibūrė a- 
pie 20 muzikantų, Pasitikima, 
kad orkestrą bus gera. Kita 
jaunimo dalis atgaivina mi
rusį Šv. Kazimiero Vaikinų 
Lyceumą. Girdėjau jan yra 
susirašiusių virš 50 vaikinų. 
Jie sakosi stengsis gaivinti ir 
palaikyti Katalikišką Veiki
mą parapijoje. Tai labai gra
žus sumanymas. Dieve, duok, 
kad jiems pasisektų. Čia juos 
labiausiai turėtų tėveliai ma
mytės paremti ir visai jų da
rbuotei uoliai padėti. Gi mū
sų St. Casimir’s Sočiai Club 
jau dirba visu smarkumu pa
rapijos naudai darbą — bin- 
go lošimą trečiadieniais ir se
kmadieniais. Narių skaičius 
padidėjo, ir tie vakarai neša

da.
Jaunimo sukrntimas visgi 

džiugina geros valios žmones.
Lai gyvuoja mūsų jaunimas 

su visais savo užsibrėštais vei 
kimo planais. Tpk.

mogos surengimą dar prieš 
užgavėnes. Manding, kad mo
terims pavyks greitu laiku su
rengti kortavimo vakarą baž
nyčios naudai ir šeimyniškus 
užkandžius geresnio ūpo su
kėlimui ir didesnio- draugiš
kumo, bendradarbiavimo iš
vystymui. Rinkimų valdyhon 
metu paprastai užsikarščiuo- 
jama, pasakoma vienas-kitas 
nereikalingas žodis, net įžei
dimų nevengiama, bet po rin
kimu viskas turėtu būti už-

Iš Švento Kazimiero 
Mokyklos Pastogės

Praėjus Kalėdoms ir prasi- j miršta, paduot i viena kitai ra
dėjus Naujiems Metams, mo
kyklos dariais tęsiasi toliau. 
Jau artinasi pusmetiniai kvo
timai ir mokiniai pradeda krei 
pti j tai dėmesio.

Bernaičiai jau susiorgani-

nką, pasibučiuoti ir stoti da 
rhan. Kaip amerikonai sako, 
būti “sport”. Moterims gali
ma palinkėti geros kloties, nes 
jos iki šiol užima pirmą vietą 
parapijos darbuotėj. Stoka pa

rengimams vietos dikčiai tru

limesninim veikimui. Atrodo, 
kad mūsų jauni komitetai tik* 
rai interesuojasi parapijos gy
vybe ir norėtų jaunąją lietu
vių kartą palaikyti prie lie
tuviškos bažnyčios. Kad tą 
padaryti gal reikėtų kai ku
riuos dalykus parapijos Ivnr- 
koje pakeisti, sumoderninti, 
kaip sakoma padaryti “up-to- 
date”. Numatyti net penki pi
knikai ateinančią vasarą: ge- 
gūžės 21 d., birželio 4, liepos 
2 d., rugp. 13 d. ir rugsėjo 3 
d. Prašomos draugijos ir ar
timesni mūsų kaimynai neren
gti piknikų tose dienose, už
leisti mūsų parapijai, nes ne
turint nuosavios svetainės, pi
knikuose glūdi mūsų įeigų sva 
rbus šaltinis.

S. L. R. K. A. 35 kuopa lai
kė mėnesini susirinkimą. Sun-

(Tęsinys 4 pusi.)

Įsigyk Bato 
1939 Radio

25%) nuolaidos už jūsų 
seną radio

I I
m

I

tenka to, “kai kada einu 
bažnyčią”... “pasninkauju,

lūs eidamas prie šv. Komu
nijos, kuri yra vaistas mūsų

da lengvai dirbu”... “duodu J sielos, stiprybė, dvasiškas mai 
e’entą radęs kišeniuj”?.. Ar stas.
tokie darbai padaro tobulą dattt ac a* ___ i j
, ♦ „ za v , , . • RAULAS: Aš manau, kadkataliką? () ynae kada neturi „ , . . _ . , . . .* •1 užtenka .svkį į metus bei, kaip
cento jmesti į krepšelį ir dėl
to neini į bažnyčią, nes sar- 
matinies komiteto.

Raulai, netaip katalikas pri 
valo suprasti savo katalikiš
kas priedermes. Kristus įsta
tydamas šv. Mišias nesakė:

kada...

JONAS: Kuomet kalbame 
apie Katalikiškąją Akciją ir 
kad būtume tobuli katalikai, 
privalome daryti kaip malio- 
riiis, kuris namus maliavoja. 
J»m neužtenka paimti vienos 

ant
vienos sienos, kitos aut kitos

“kai kada”, “jeigu”, “ar- maĮįav0S> biskį užtepti 
ba”, bet aiškiai pasakė: “Da
rykite tai ant mano atmini-
mo'

zavo į baskotball ratelį ir pi- 
rmą kart lošė su Šv. Veroni- kd° tą darbuotę, 
kos Aukštesniąją mokykla,
Ambridge, Pa. Jonas Tumas, Sausio 9 d. staigiai pasimi- 
ratelio vedėjas, kuo geriau- ra Juozas Kizis, visiems gerai 
šiai prirengė kontestantns, bet žinemas ruorthsaidietis, spaus-
gaila, kad oponentai buvo 
daug senesni ir didesnio ūgio 
už mūsiškius. Av. Veronikos
mokyklos lošėjai turi pirmą 

graži} parapijai, ypač mokyk-'vietą tarp Katalikiškų Aukš
tos palaikymui, pelną. Dovanų tesniųju mokyklų Pittsbnrg-

sienos, padaryti taip, kad lo- 
Kas reiškia, apaštalai pas naujos maliavos, lo- Į

pas senos. Jei nori, kad na
mas atrodytų švarus ir dar-

privalo laikyti šv. Mišias, o 
krikščionys klausyti, nes šv.

įvairumėlis ir brangumėlis, 
kaip dar niekad nebuvo. Įža
ngos dovana ateinantį mėnesį, 
paskelbė, bus naujas “earpet 
,sweeper”. Tik visas vargas, 
jie nusiskundžia, kad labai 
mažai žmonės paremia: kiti 
tiesiog ignoruoja. Sunku su
prasti 'mūsų žmonių šių die-

liavoti turi nuo viršaus iki 
pat apačios visą: sieną, o ne 
topais.

Taip, Raulai, ir katalikas 
privalo darytį visus katali
kiškus darbus tobulai, idant' - • •
būtu tobulas katalikas.

Mišios šventadieniais yra lai- bas būtų tobulas, pradėjęs ma J.V.S.

Žiemos vaizdas Lietuvoje

he.
Mūsiškiai nors ir ne su sau 

lygiais, gražiai pasirodė. 
(Score: 35—14).

Ratelio vedėjas ir bernai
čiai reiškia nuoširdų dėkui 
gerb. klebonui už gerus lin
kėjimus ir už gražius, naujus 
“siutus”. Taipgi ačiū A. Ma 
rčiulaičiui, K. Stravinskui, S. 
Simanavičiui, J. Petraičiui, J. 
Norris ir Stankui už nuveži
mą į Ambridge.. Toks prie
lankumas priduoda mums drą
sas ir ūpo toliau palaikyti sa
vo mokyklos vardą tarp sve
timtaučių sporto srityje.

Š • • Z-M *Sulyg paruošto maršruto, a- 
teinantis lošimas ' įvyks Mt. 
VVasbington, tarp Av. Marijos 
ir Av. Kazimiero mokyklų 
sausio 1G d. Mergaitės, vado
vaujant E. Young ir V. Za- 
mnlevičiūtės, žadą važiuoti su 
bernaičiais į Mt. VVasbington, 
kaipo “rooters”, priduoti jie
ms drąsos, kad su šiais opo
nentais galėtų apsidirbti.

North Side
Sausio 6 d. įvyko moterų 

klubo susirinkimas tikslu iš
sirinkti naują valdybą 1939 
metams. Dalyvavo 32 moterys. 
Valdybou pateko: pirm. Rum- 
bauskienė. Tuojau po rinkimu 
imta tartis apie kokios pra-
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tuvininkas, Fairfax Press sa
vininkas, 55 metų amžinus. 
Paliko nuliūdime moterį, dvi 
dukteris ir du sūnų. Vieną du
ktė ištekėjusi, o kita Frances, 
sodaiietė, dar ne. Vienas sū
nus dar lanko mokyklą, o ki
tas dirbo su tėvu spaustuvėje. 
A. a. Juozas Kizis buvo gerai 
žinomas ne tik North Side, 
bet ir kitose kolonijose, nes 
buvo visuomenininkas. Buvo 
nariu abiejų Sus-mų ir Sūnų
Lietuvos draugijos ir net ta-®
po išrinktas S. Lietuvos klu
bo pirmininku. Pareiškiu nu
liūdusiai jo šeimai giliausių 
užuojautą. Staiga mirtis mo
kina mus visus būti prisiren
gusiais.

West End
Sausio 5 d., Av. Vincento 

•moterų klūbas laikė mėnesinį 
susirinkimą, kuriame plačiai 
apkalbėjo kortavimo vakaro 
reikalus ir pasiskirstė darbus. 
Paskui turėjo draugišką va
karėlį, kurį rūpestingai suruo
šė Larrimer ir Fleteher.

Sausio 8 d., Šv. Vardo drau
gijos nariai bendrai ėjo prie

Full-flovorėd

—perfect. 
for cookingl

• Kraft American bas a mellow, 
full-flavored richnesg that malte* 
it perfect for aandwiches. And for 
cooited dishes you can depend on 
this American Cbeese to mėlt 
[*rfpctly.

o n
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Ais radio, kaip paveiksle: 
Zenith, Pbilco, ar RC'A 
Vietor išdirbystės tiktai£6950
Pagauna visas tolimas stotis 

ir mažas stotis gerai 
perduoda

Jos. F. Budrik, Ine.
3409 So. Halsted Street

Tel. Y ar d s 3088
Dahar tęsiasi didžiausias 
rakandų ir radijų šparda- 

vimas.

Sausio 8 d. įvyko kleboni
joj pasitarimas - pasikalbėji
mas parapijos koiniteto seno
jo ir naujojo su klebonu. Pa
tikrintos parapijos pajamos ir 
išlaidos ir sudaryti planai to-

ARE YOU
NERVOUS?
Here it a way to help calm 

quivering nerves
Do yoo farl ao aervoua tbat you wa*t « 

anoam? Aro tbrra tlmas »hea you aro crooa 
and Irrlrahle . . . tlmoa wboo you aoold tboa. 
oho aro deareat to you?

If your nerve. are oo odgo. try LYDIA E. 
PINKHAM’S VEGETABLE COMPOUND. lt 
holo. calm your qulverlod nervo, and ihould 
tiro you tbe atrootth and enerEy to faco Ufo 
oltb a smile.

Wbco your worrloa and care. bocomo roo 
mucb for you and you vraut to run away from 
lt all . . . take LYGIA E. PINKHAM’S VEC- 
ETABLE COMPOUND. Many Vemtu bavo 
bad nervo, as langled aa youra, būt the y bavo 
toeeo able to bulld up their pep and enot<y and (et bark to normai tvlth the aid of LYDIA E. 
PINKHAM S VEGETABLE COMPOUND.

Wheo your motber aod your t ra n d motber 
uaed to beooma nervou. Irrltableaad rundown 
tbey depeoded upoo thla vaiiM.ua old medk-loo 
to pep tbem up aftaln . . . ro help tbelr nerve. 
,. . lo belp aivo tbem a cboerful dlapoaltlon

By Jack CurtiM
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Leidžiami žymūs 
programai:
WČFL—970 k. nedėliomis 

5:30 iki 6:30 vakare.
WHFC—1420 k. kelvergais 

7:00 vakare.
TVAAF—930 k. pagedėliais 

ir pėtnyčiomis 4:00 P. M.

NO
JOKE

A cough due to a cold is no jolce. Get Smith Brothers Cough Drops. 
(Black or Menthol.) Cost only 5(—yet they’re a real cough medicine.
Smith Bros. Cough Drops are the only drops containing VITAMIN A
This is the vitamin that raises the resistaoce of the mucous 

membranes of the nose and throat to cold infections.

Mokame 4%
DIVIDENDŲ už TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 metu kviečiame 
lietuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 
of CI1ICAOO, kur kiekvieno as
mens tanpiniai apdrausti iki 
$5000.00 Federal Savinys & Loan 
Insurance Corporation, UVashing- 
ton, D. C.

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

Atmokėjimais
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

EDERAL oAVINGS
|AND LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO

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

Chicago, III.

vaiiM.ua


DRXtTCI AS Ketvirtadienis, sausio 12, 1939

PinSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS ’*•* ;S;: '

West End

(Tęsinys 3 pusi.)

ku naujų narių patraukti, tai
pgi sunkokai net ir senus na
rius užlaikyti iš priežasties 
nelemtos bedarbės.

Gydytojų prižiūrimas eina ge
ryn ir yra vilties pasveikti. 
Taip pat Benediktas Matuko 
nis sunkiai serga džiova li
goninėje Cressent, Pa. Dėde 

! pats nesveikaudamas ligonia 
I ms labai nuoširdžiai užjaučia 
i ir linki kuo greičiausiai pa

• w
A

,«■ dl

1 ‘i#**' •*'

. i.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

ĮVAIRŪS DAKTARAI

TeL CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Šv. Vincento moterų klūbo' sveikti, 
kortavimo vakaras labai ge-'
rai pavyko. Svetelių iš apy-! Praeitų sekmadienį Moterų 
linkės daug suvažiavo. North-! Sųjungos kuopa turėjo savo 
saidiečiai su savo klebonu la- metinį .susirinkimų. Neteko su 
bai draugiškai pasirodė da- žinoti, kų jos išsirinko šiems 
lyvaudarni, tat ir vestendie- metams į valdybų ir kokį pla
čiai nepamirš jų parengimų.! nų susidarė šių metų veiki- 

Klūbietės daug visuomet sve-! mui.
telių iš apylinkės patraukia, 
nes tvarka ir gražios dovanos 
parengimuose atvykusius mė
gėjus patenkina. Klūbietės 
susirūpinę, kad kų nors kitų 
mėnesį parapijos labui suruo
šti.

Vyrų choras smarkiai ren
giasi prie būsimo Federacijos 
apskr. koncerto. Taip pat uo
liai praktikuojąs ir bendras 
choras.

M, v

y :

, K’ RB
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Lietuvos kario-rySInlnko sumanus keturkoj ai talkininkai. (VDV. photo)

Girdisi, kad chorai su nau
jomis dainomis rūpestingai 
ruošiasi koncertui. Vestendie-
čiai skaitlingai kon
certe dalyvauti. Koncertas į- 
vyks sausio 29 d., 18 vai. va
kare, Piliečių svetainėje.

Vietinis

■, Homestead

Pas mus su naujienomis vi
sai darosi “bankrut”. Dėdė 
paseno, nebegali daug pavaikš
čioti, kojos skauda, o pagel- 
bininkų nesiranda žinioms su
rankioti. Tat šių savaitę nie
ko naujo nesužinojau. Girdė
jau, kad Ragauskas Pranas 
sunkiai susirgo širdies liga.

Praeitų savaitę mačiau mū
sų klebonų atlankė svečias, jo 
seminarijos laikų draugas, 
kun. S. Dembinskis iš Palmer,
Pa.

sirgo mano vyras širdies liga. 
Ir jau trys mėnesiai kaip ser
ga. Jau tris kartus marino
me ir kunigas jam suteikė 
Paskutinio Patepimo sakra-

Teiephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue mi 
Res. 6515 S. Rockvvell Street I?

Teiephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue 

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

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

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

Rez. Tel. Republic 5047

DR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Fullerton SL

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

LIETUVIAI daktarai

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredą 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

Sekmadienį susitariusDR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

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

DR. CHARLES SEGI
GYDYTOJAS ir CHIRURG. 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MlDway 2880
OFISO VALANDOJ:

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARda 0994
Rez. Tel. PLAza 2400 

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

darbuotojai — veikėjai, ypač šiais metais šitokia negerovė 
nepasikartotų. Todėl bus su
daryta su ūkininkais daugiau 
sutarčių cukriniams runkelia
ms auginti. Be to, jau rūpi
namasi ir trečiojo cukraus fa
briko statyba.

Poškienė. Jinai tada daug 
į laikraščius, neap-

J Uit"
rašė ir 
lenkdama ir 
tarp kitko, tūlų

Draugo’ 
laika

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

ir

mentų. Tačiau dabar, ačiū Die Į ir katalikiško Susivienymo ce-
jam yra jau geriau; bet 
truks, kol išgis, t) prie 

to, ir sūnus Juozas taipogi 
atsisveikinti su skaity- Į susirgo — nevaldo vienos ra- 

Labai būtų gaila, nes'^kos ir kojos. Tad vyro ir sū-

Sveikatai biskutį susilpnė
jus, o pagelhininkų žinioms 
rankioti nesi randant, atrodo, 
reiks
tojais
daugelis jas godžiai skaito. 
Bet kų padarysi, kad ta ank
styva senatvė pakirto dar ga
na miklias mano kojas: Gal 
atėjus šiltesniam orui bent 
kiek sustiprėsiu, tai ir vėl pa
sirodysiu su savo “plunks
na”. O tuo tarpu su Diev.

PHILA, PA., LIETUVIU KRONIKA

vui, , 
ilgai

ntro valdybos 
suomeninė 
buvo žymi 
metus.

J os
praeity 

ir ji tęsės

nare. 
darbuotė

vi-

ilgus AKIŲ GYDYTOJAS

Laimingi Tikintieji!

Maple Shade, N. J., Phila.,

Pa. — Ant prieš keletu metų 
Philadelpliijoje gyvenančios 
Poškų šeimos (Juozo, jo žmo
nos Julės ir vaikų) pastaruo
ju laiku, kaip teko girdėt, už
griuvo labai sunkus kryžius... 
O kad gali jį dar šiaip taip 
panešti, tai tik, kaip matos, 
jiems tikėjimas tam teikia jė- 
gų-

Julė Poškienė iš Maple Sha

de, N. J., vieniems pbiladel- 
pbiečiams tarp kitko, rašo:

...praeitų metų mane liga 
labai vargino. Jau buvo taip, 
kad reikėjo, ar mirti, ar pasi
duoti operacijai. Mirti nebū
tų baisu, bet dukrelė dar ma
ža viena pasiliktų. Operacija 
buvo sunki ir pavojinga. Bet 
atsidavus Dievo globai, pasi
daviau sunkiai operacijai spa
lių mėnesy....... Iš ligoninės su
grįžus, būčiau gan gerai su
stiprėjusi. Bet, nelaimei, sū

naus liga, labai paveikė ir 
mano sveikatai. Tačiau, ačiū 
Dievui, galiu ligonius apžiū
rėti ir krautuvę. Kaip mato
te, tamstelės, turiu sunkų kry
želį... Bet Dievo 'malonei pri- 
gelbstant, nesunku jį nešti... 
Nuolat man prisimena gerbia
mo kunigo Paukštės keletu 
metų atgal pasakyti žodžiai, 
kad Dievas yra labai geras — 
.Jis nesuteiks tokio kryžiaus, 
kurio negalima būtų panešti... 
Ir, ištikrųjų, taip yra — su
teikia kryžių, bet kartu su
teikia ir jėgų jį panešti...

Tikrai, laimingi tikintieji, 
nes, ištikrųjų, kažin ar silpna 
moteris - ateiste — bedievė 
galėtų pavilkti tekį sunkų 
kryžių, kokį dabar neša Julė 
Poškienė’...

Kada gyveno Pbiladelphijo- 
je Poškai, buvo labai žymūs

Kas kartais jai norėtų da
bar nusiųsti užuojautų, kad 
šiek tiek .pradžiuginus jos va
rge, laiškų adresuoti šiaip:
Mrs. J. Poshka, Maple Shade,
N. J. K. V. DR. VAITUSH. OPT.

r ■
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Jack Benny, radio ir kino artistas, federalčs grand jury 
kaltŪBM&ss šmugely brangiųjų akmenėlių, kuriuos pirkęs iš 

t-.fl^t.ąfittjįo A. H. ChApęrftu, (Acme telephoto)

Ofiso Tel. CANaI 2345

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel. CANaI 0402

2305 So. Leavitt Street

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8312 So. Marshfield Avė.
Res. Tai. Beverly 1868.

DR, GEORGE I. BLOŽIS

Br. Motuzu Pasku
tines Filmos 

Amerikoj

Lietuvos Cukraus 

Fabrikai Baigė

Darbę

KAUNAS (VDV.) — Lie
tuvos cukraus fabrikai, Mari
jampolėje ir Pavenčiuose, an
ksčiau baigė darbų, nes ma
žiau turėjo perdirbti cukrinių 
runkelių, kurių 1938 m. buvo 
žymiai mažesnis derlius. Be 
to, runkelių cukringumas bu
vo žemesnis, tai mažiau ir cu- 

I kraus pagaminta. O cukraus 
suvartojimas gerokai pakilo. 
Todėl eavo cukraus neužteks, 
ir jo gana daug teks įsivežti 
iš užsienių.

“Cukraus” bendrovė susi
rūpino taip tvarkytis, kad ir

SPECIALISTAS 
OPTOMETRICALLY AKIU 

LIETUVIS
Suvlrš 20 metų praktikavimo 2201

Mano Garantavimas 
Palengvins aklų {tempimų, kas es

ti priežastimi galvos skaudėjimo, o .... ... , ... . ___ ■ .
tvaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- ' &;d0 iki 1_ ryto 1 iki 4:JO popiet 
Kio, skaudamų aklų karšt}, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren-

DANTISTAS 
West Cermak

VALANDOS:

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sn 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
taiesomos.
pirmiau.

Valandos nuo II iki 8 vai. vak. 
NedšlioJ pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitalso- 
nos be akinių. Kainos pigios kaip

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Telefonas HEMIoek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto

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

Susitarius

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS) 

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.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL YARda 5921 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tei. CALumet 5974
OFISO VALANDOS 

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

DR. A, P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIoek 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 W. Marąuette Road

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
1446 So. 49th Ct 

Bubėtomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Sausio 12 d., 7:30 vai. vak. 
Marąuette Park salėj, 6910 S. 
Meste rn Avė.

Sausio 13 d., 8 vai. vak., 
Aušros Vartų par. salėj, 2323 
W, 23rd Place.

Sausio 15 d., 7:30 vai. vak. 
Davis Sąuare Park Audito
rium, 45th ir S. Marshfield Av.

Kas neatskiria klaidos nuo 
tiesos, tam apgaulingu pinigu 
bus užmokėta.

Sausio 14 d., 7:30 vai. vak., 
Mel rose Park Scliool, Lake 1 
St. (tarp 17th ir 18th St., 
Mel rose Park).

Sausio 16 d-, 7:30 vai. vak., 
Nekalto Prasid. Par. Salėj, 
929 Erie Avė. (Sheboygan,’ 
Wi'sconsin).

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

Sv. Petro Par. Salėj, 51st 5&t. 

ir 7th Arę. (Keaosha, Wis.j

KĄ TIK IŠĖJO IS SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKĄ
Parašė

KUN. JURGIS PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pasakoja lietuvių gyveninių Brazilijoj, Argentinoj ir Ur. 
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, niurna 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius 
tr daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.

Knygų susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose. 

Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo

laida.

Galima gauti: — T

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, IIL

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

DR. STRIKOL’IS
PIYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vaL 
Nedėliomis pagal sutartu

Office TeL YARda 4787 
Narni) TeL P&Oipect 1980
Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

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

DR. J. J, KOWAR
(K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniai! 
Pagaal Sutartį.

TeL LAPayette 8016

DR. G. J, SVENGISKAS
DANTISTAI

4300 So. Farfleld Avenue

OFISO VALANDOS:
16 vai. ryto iki 9 vaL vakaara

" h

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Av<
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 

Recidencija
8939 So. Claremont Avė?
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel CANaI 0257
Res. TeL PROspeet 6659

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

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

6 iki 8 vaL vakaro
TeL YARda 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais u 
Penktadieniais

4631 South Ashland Al_
TeL TARA 0994 

Plrroarilanuis, TMAiadjsninu U
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CHICAGOS LIETUVIU ŽMOS
Motery Sąjungos 

Vajus
Moterį} Sąjungos naujas va

jus prasidėjo su 1 d. sausio, 
šių metų. Tai 25 metų jubilie
jaus vajus. Šiais metais su
kanka 25 metai, kaip Moterį} 
Sąjunga gyvuoja. Per tą lai
ką są-ga daug ką pergyveno. 
Buvo daug veikėjų, kurios 
vienos jau pavargo, kitos jau 
yra mirusios, o kitos dar te
bedirba nenuilstančiai Moterų 
Sąjungos darbą.

Moterų Sąjunga per ateina
ntį seimą, kuris įvyks šiemet, 
jubiliejaus proga leidžia dide
lę ir gražią knygą, kurioj bus 
aprašyta sąjungos veikimas, ir 
kuopų gyvavimo apžvalgos. 
Katros nori tą knygą įsigyti, 
prašomos iš anksto susisiekti 
su knygos komisija (S. Saka- 
lienė, 6747 S. Artesian avė. 
Chicago, III.)

Sąjungietės, stokime į šį ga
rbingą ir didelį darbą įrašy
mą visų katalikių moterų ir 
mergaičių po Moterų Sąjun
gos vėliava. Kurios kuopos y- 
ra silpnos, prašau atsišaukit 
į centro valdybą. O mes mie
lu noru pasirengusios į pa
galbą. Labiausia prašyčiau 
Chicagos kuopų, kurios yra 
silpnos, kreiptis prie centro. 
Rengkite prakalbas vajaus lai 
ku. Lai nebūna kuopos, kuri 
pasiliktų šio vajaus proga. 
Kur nėra kuopų, tverkime nau

Iš Motery Sąjungos 
21 kp. Metinio Sus-mo
TOWN OF LAKE. — Mo

terų Są-gos 21 kp. skaitlingas 
susimas įvyko sausio 8 d. Į 
sus-mą atsilankė ir gerb. kle
bonas kun. A. Skrypka naujų 
1939 metų proga palinkėti są- 
gietėms sveikatos, kad ir to
liau taip energingai darbuo
tus. Dėkojo už pasidarbavimą 
parapijos piknikuose ir už su
rengtus vakarus parapijos nau 
dai.

Pirm. J. Čepulienė rapor
tavo, kad įvykusios bunco pa- 
rty liko gražaus pelno. Dėkojo 
visoms už platinimą tikietų 
ir už dovanas.

Iš Federacijos susirinkimo 
pranešimą patiekė Ežerskienė. 
Pirm. J. Čepulienė pranešė,

, kad kuopos vice pirm. M. Su- 
deikienė jau pasveiko ir džiau 
giasi, kad vėl grįžo darbuo
tis.

Iš knygų revizijų raporta
vo Ežerskienė, kad knygos 
tvarkiai vedamo's gabių raš
tininkių sesučių Bartkaieių. 
Kuopos iždas geram stovy. 
Kuopa gerai gyvuoja. Vice 
pirm. M. Sudeikienė vardu ko 
misijos dėkoja pirm. J. Čepu
lienei už malonų priėmimą į 
savo namus ir vaišes.

Nutarta įteikti dovaną na
rei vedusei Sabutaitei.

Nutarta rengti vakarą. Ko- 
misijon įėjo: pirm. J. Čepu
lienė, M. Sudeikienė, V. Buč-

' ~ a ■> & r

t

George Ilernian (Babe) Rnth, profesijonalių basebolo žaidėjų “kome run” karalius ligo
ninėj, New Yorke. Pasireiškė širdies liga. (Acme telephoto)

Iš ciceriečių biznierių svei
kinimus pridarė Petras ir Ba
rbora Paliuliai, graborius Sy- 
revičius ir naujas biznierius 
Stanley Liaudanskis, 1320 So. 
49 avė.

West Sidėj sveikinimus pri
davė ekspresininkai Vladas 
Palikevičius, St. Fabijonas ir 
V. Yuknis, gazolino stoties sa
vininkas. Rap.

jas.
| nienė, O. Vaznienė, O. Sriu 

Katalikės moterys ir mer- ,bienė 
gaitės, kurios norite įsirašyti,

Gražūs Paveikslai
Praeitą sekmadienį mūsų 

Marąuette Parko kolonijos pa 
rapijos salėj buvo rodomi Mo
tuzų spalvuoti paveikslai iš 
Lietuvos, antra dalis. Matęs 
pirmą dalį ir jausdamas di
delį pasitenkinimą negalėjau 
praleisti nepamatęs antros da
lies.

Sunku pasakyti kuri dalis 
geresnė, bet turbūt antra. Di
delis įvairumas visokių vaiz
dų šioj antroj daly. Labai į- 
domu pamatyti buvo rudens ir 
žiemos vaizdai gražiose spal
vose. Įdomiausios vietos tai 
žuklavimas po ledu ir medžio
klės su bėgančiais kiškiais ir 
stirnom. Gražios jaunimo dai
nos ir senoviški lietuviški šo- nuos Valukas, Ascila, ir Vik 
kiai. Prieš tai rodoma olim- korija Deveikis pagrieš ir pa- 
piada, kuri taip pat labai ma-; dainuos. Šokiams grieš gera 
rga ir įvairi ir yra labai gra-, orkestrą. Visi kviečiami atsi-

Iš Suvalkiečių Dr-jos
Susirinkimo

Sausio 8 d., Gerčiaus salėj, 
2244 W. 23rd PI. įvyko Suval
kiečių įsteigtos draugijos su
sirinkimas, kuriam išrinkta 
valdyba šiems metams. Laiki
nu pirmininku buvo Ona Svir- 
mickienė. Valdybom šiems me
tams išrinkta: pirm. Petras 
Vilkelis, pagelb. P. Pileskas, 
nut. rašt. Vilienė, kasininku 
Miliūnienė, fin. rašt. Misevi- 
čia.

Pirmas draugijos vakaras 
bus sausio 14 d., Neffo salėj, 
2435 S. Leavitt St., pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga 15c. Bus 
išpildyta graži programa: dai-

kreipkitės prie kolonijų kuo Laiškas - kvietimas į Mari-
pų raštininkių ir įsirašykite ^oni^ K-jų seimą priimtas. At
vienintelėn moterų organiza
cijom

Sąjungietės, prie darbo, kad 
šis vajus būtų dvigubas ir pra 
lenktų visus kitus vajus. Vi
sos į darbą, nes kaip dvi stos, 
visados daugiau padarys. Tai
gi, visos, petys į petį, ir dirb
kime, kaip ir visuomet, kaip 
viena šeima. Parodykime di
delius rezultatus šio jubilie
jaus proga. Kviečiu visas prie 
darbo I

Elena Statkienė,
centro vice pirm.

stovėmis išrinktos: M. Sudei
kienė, E. Gedvilienė, P. Turs- 
kienė, B. Cicėnienė. Auka pa
skirta $3.00. Seimas įvyks va
sario 5 d.

Pirm. J. Čepulienė pakvietė 
sąjungietes į rėmėjų vakarą 
sausio 8 d. parap. svev.

Gerb. dvasios vadas kun. J. 
Juška sveikino sąjungietes su 
naujų 1939 metų proga ir lin
kėjo toliau taip energingai 
darbuotis. Sąjungietė

Tikietų Platinimas 
Sekasi

“Draugo” koncerto tikietai 
visose kolonijose sėkmingai 
platinami.

Roselande vienas pirmutinių 
biznierių įsigyti “Draugo” 
koncerto dolerinius tikietus 
buvo Kazimieras Gira- 135 
E. 107 St.

Brighton Pan-c dolerinius 
tikietus pirko biznieriai Niko
demas ir Barbora Vilimai, ba- 
rberys J. Koncevičius, Ant. 
Kazlauskas, Myk. Vertelka, N. 
Abaravičius, Jonas Baltutis, 
Frances Martinkienė, Antanas 
Rupšis, Ona Pilipauskienė, A- 
ntanas ir Ona Lukošiai siuvė
jai, 2555 W. 43 st. pirko ke
turis tikietus ir už $5.00 svei
kinimą “Draugui” jo 30-ties 
metų sukaktuvių proga.

Padėka
BRIGHTON PARK. - 

dingai norime padėkoti 
siems, kurie kuo nors prisi
dėjo prie Akademijos Rėmėjų 
6 skyriaus bunco party, gruo
džio 18 d., Juškų svetainėje 
pavykimo, Juškams už davi
mą dykai svetainės. Ponai Ju
škai kas met užleidžia sve
tainę rėmėjų pramogai. To
liau Simonavičienei ir feirvin- 
skienei už išplatinimą dau
giausia tikietų. Komisijai A- 
nnžienei, Paulienei, Lindžie- 
nei, Vilimienei ir O. Rudokie
nei už nuoširdų pasidarbavi
mą. Visiems už atsilankymą 
ir dovanų atnešimą. E.R.

Sausio 12-ta Diena
“Jeigu matytumei ką nors 

nusidedantį, arba net sunkiai 
nusidedant}, tačiau nepriva
lai laikyti save geresniu, nes 
nežinai, kaip ilgai gerame iš- 

; tverti galėsi.
| Visi esame silpni, bet tu ne- 
| manyk, kad kas nors už tave 

V1-|būtų silpnesnis”. (Kristaus 
Sekimas, Knyga Pirma, Sky
rius II, 4).

torcad «• poM to woy to toto
. keaMt to tok «en fo&l For 
know Hial a healthy beod protoną 
hcMtoom kairi And toto wkp 
«wnm ororprAm ai afo® 
FonkoL to
rkcanpoo w 
Kaip. ton tetos to dul. pMthid 
kair and brtogs U bade to fifotoe 
knato. Fonr-ai to M scoaondcali a 
■to poes o tong way. Ank yoar 
drvggtot for to regutor 30c tou 
Or, wto for a annnroM tetai toto

lankyti. O. Svirmickienėžiu vietų raitelių lenktynėse, 
šokinėjime į vandenį ir kitur.
Mūsų augantis jaunimas tu-j vis naujų, vis gražesnių, kaip 
retų tikrai pamatyti šią antrą I girdėti jau ir tų nebebus. Ti 
dalį Motuzų paveikslų. Visi 
tėvai turėtų įduoti savo vai

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

1939 Mėty Įvairumai
Visi ebieagiečiai domisi, kas 

tie “1939 metų įvairumai”. '
Išaiškinti juos žodžiais su

nku, bet pamatyti tai tikrai 
įdomu.

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskričio choras perstatys 
“1939 metų įvairumai” Chi
cago visuomenei sausio 29 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted st.

“1939 metų įvairumai” pi
rmą kartą statomi scenoje. 
Programą parašė pats choro 
vedėjas muz. J. Sauris.

Programos pradžia lygiai 
5:30 vai. po piet. Po progra
mos šokiai ir vaišės.

Tikietų galima įsigyti nuo 
choro narių ir L. Vyčių kuo
pose. M. B

DON’T
NEGLECT 
A COLD

k

F
Krūtinės slogos, karins gali Išsi
vystyti | nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančią., 
šNdančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “tkmn- 
ter-irritaMt.” Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen- 
iltHiįd. Galim* jaauU aptlekose.

kams tuois kelis centus ir pa
sakyti, kad jie nueitų pama
tyti šių lietuviškų paveikslų. 
Tada po visokių pasakojimų 
apie Lietuvą, jie gaus geres
nį vaizdą mūsų senos tėvy
nės, kad ten viskas dabar pa
našiai kaip ir čia tokioj A- 
merikoj.

Tokius paveikslus negriekas 
parodyti ir kitataučiams, bet 
griekas saviems tautiečiams 
nepamatyti. Galima kelis ka-1 
rtus eiti jų pasižiūrėti ir jie 
neatsibos. Bet kas atsitiko, 
kad Motuzai paskelbė, kad tai 
jų paskutiniai paveikslai ir a- 
teity jie daugiau nebežada di
rbti šį darbą? Kame priežas
tis? Vos spėjom gauti pama- į 
tyti tikrai vertus paveikslus! 
apie Lietuvą ir manėme, kad 
kas metai galėsim sulaukti

krai gaila ir liūdna darosi.

S-kas

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Pitone LAFAYETTE 5800

Gėles Mylintiems — Vestuvėms —
Bankietanis — laidotuvėms — 

Papuošimam.

STANISLOVO JANUŠKOS
Jau sukako vieni metai, 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
sūnų ir brolį Stanislovą Ja
nušką.

Netekom savo mylimo Sau
sio 1 dieną, 1938 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už jo sielą, Sausio 14 
dieną, Gimimo švenčiausios 
Panelės parapijos bažnyčioje, 
6:30, 7:00 ir 7:45 valandą ry
to.

Kviečiame visus draugus, gi
mines, kaimynus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: M'OTINA ir SESUO.

FOM-OL

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

AAilIions prėfer this “flavor 
that is different"
Pamėginkite šį naują Ralad 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

sių medžiagų.

e MIRACIE CONTAINS MORE—,

FARMORE—OF THE COSTLYINGRKMSNTSI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudsikis
BEHAU8IA B DIDnAUSIA LAIDOJIMO IŠTAKA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klancykite mūsą Lietnvią radio programą šeštadienio vakaran, 
7:00 vaL vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. 6ALTIMEERA8

AARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN

Geriausia. patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 0000 620 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51«t St. TcL YARDS 1278
■

Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUViy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III AAIPC PATARNAVIMAS AmDULAIIbt DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

I. J. Zolp
Albert V.

Petkus ir Eodeikis
P. I. Ridikas

Į646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Westem Avenue 
Tel. VIRginia 0883

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Airtfamy B. Petkas
6834 So. Wegtern Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court taCere

B . • » to . 2314 West 23rd PlaceLactaicz ir Sunai *n vuubi Phone PŲLlĮnan 127q

t. Lndtn
S. P. Mažeika
Antanas M. Pkillii

4348 So. Califomia Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARde 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908
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CHICAGOS LIETUVIŲ 2INI0S
“Draugo” Jubiliejaus 
Koncerto Tikietai

Platinami
“Draugo’’ koncertas, kaip 

visi žinote jvyks sausio 22 d. 
Taigi laiko nedaug liko. Dn
bar pats išsijudinimas platin
ti to koncerto tikietus. Tie ti
kietai jan platinami visose 
kolonijose.

Bridgeporte jų galima gaut i 
Gudų krautuvėj, 901 AV. 33 st.

West Sidėj — “Draugo” 
ofise, 2334 So. Oakley avė.

Town of Lake pas M. Su- 
deikienę, 1632 AV. 46 st.

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

Marcjuette Parke pas Sta
niulį, 6651 So. Talman avė.

Dievo Apvaizdos parap. pas 
P. Varakulj, 1900 So. Union 
avė.

North Sidėj pas K. Šerpetį, 
1710 No. Honore st.

Roselande pas L. Paliulie- 
nę, 1080 5So. AVabash avė.

AVest Pullmane pas K. Rai- 
&

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

Melrose Parke pas J. Žvir
blį.

Jei kam nepatogu į vietinį 
agentą kreiptis, tai pasauki
te tel. Canal 7790.

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes

Ateinantį sekmadienį ftv. O- 
nos draugija rengia šaunią 
“bunco party” su vaišėmis ir 
kitais pamarginimais. Tai bus 
pirmas parengimas šiais nau
jais metais. Draugija, kurios 
tikslas dvasinė narių pažan
ga skleidžiant pamaldumo 
prie šv. Onos, išimtinai dar
buojasi, remdaina savo para
pijos reikalus. Praeitą sekma
dienį įvyko metinis draugijos 
susirinkimas, iš kurio paaiš
kėjo, kad narės uoliai remia 
sekmadienio parengimą. Už- 
girta ta pati valdyba: pirm. 
U. Jucienė, rašt. O. Staseiie- 
nė ir iždin. A. Benai tė.

ftv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų skyrius taip pat pra
eitą sekmadienį savo meti
niame .susirinkime perrinko 
valdybą: pirm. O. Kalas, vice

Netoli Milwaukee, AVis., elektrikinio traukinio sudaužytas automobilius, kuriuo važiavę 
žuvo penki asmenys. Automobilius buvo triuškinamas 1500 pėdų, kol sulaikytas traukinys.

(Acme photo)

tais pasiryžusios pagyvinti sa
vo veikimą. Štai Dievo Apvai
zdos Moterų Rėmėjų draugi- 

pirm. U. Jucienė, rašt. J. Ži- ja, kurios tikslas yra įtraukti1 daro pastangų, kad būtų įren-
mončiūtė ir iždin. T. Stueins- į parap. veikimą jaunesniąją gti šviesų signalai reguliuoti

J. Ropa, kad trumpu laiku 
bus įvesta dar viena šviesa 
prie bažnyčios ir taipogi jis

kienė. Pirmas rėmėjų rūpės- kartą parap. moterų, nutarė 
tis tai metinis parengimas, va- turėti didelį parengimą sek- 
dinama vajaus vakarienė, ku-' mad. kovo 19 d. Į draugiją

trafikui prie 18-tos ir Canal 
gatvių, kur dienos metu did
žiausias judėjimas. Tai bus

ri bus suruošta kovo 5 d. Re- įstojo naujų narių ir išrinkta be abejo, didelis pagerinimas.
ngimo komisijai vadovaus B. nauja valdyba: pirm. A. Venc- 
Jozulėnienė. Tą pačią dieną lauskienė, vice pirm. A. Bere- 
skyrius švęs savo metinę šve- vičienė, rašt. O. Savickienė ir
ntę.

Tr kitos parap. draugijos

iždin. B. Nutautienė.

Gerb. klebonas gavo prane-

Šioj apylinkės lietuviai turite 
daugiau rištis į savo politiš
ką organizaciją, tuomet dau
giau ką galima bus išreika
lauti iš miesto valdininku.

ta &fįįpfh-1

BAKING 
POVVDERI

Šame Price Todaip 
t as 45 yiarsAqo

25 ounces25<?

, neatsilieka ir su naujais me- Šimą iš aldermono 21 vardo
Pranešimai

Liet. Vyčiij Cbic. apskričio 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 
sausio 12, Aušros Vartų par. 
mokyklos kambaryje, 8 vai. 
vakare. Visos* kuopos būtinai 
prisiųskite atstovus. Susirin
kimas svarbus!

M. Brazauskaitė, rašt.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

SKAITYKITE VIEN KATA 
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

LAISVI NUO 
REUMATIZMO

Mfisų ateitis bus ta, kuo 
mes ją padarysim.

Daugelis laukia, kad juos 
girtų kiti, tuotarpu ]le varg
šams tikri budeliai.
SKAITYKITE VIENKATA

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

LOANS & INSURANCE
|\ Al i. I I S l-.li VM HI -

Building Management
JOHN P. EAVALI)
IU AI. I I (O.MI’AM, Ilk.

323G S. Halsted SL
Pilone CALUMET 41W •

Asthma Cause
Fought in 3 Minute*

riy dissolvlng and removing mucus or 
phlpgm that causes strangllng, choklng. 
Asthma attaeks, the doctor’s prescnpiion 
Mnidaco removes the cause of your sgony. 
IU amokes, no dopes, no lnjections. Ab- 
aolutely tasteless. Starts work ln 3 minutes. 
8'eep soundly tonight. Soon feel well, years 
youngr- stronger, and eat anything. Ouar- 
an.ee. Vompletely satisfactory or money 
back. s. your drugglst ls out ask hlm to 
order Mendaco for yuu. auother
day. The guarrntee eroteets you.

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU

Folklore Radio Program
Every Sunday from 1—2 P. M 

Station WWAB — 1100 kllocyoles

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR I — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO .................................................
NUT ................................................. >6.0#
BIG LUMP .................................... |6.00
MINE RUN .................................... $6.78
SCREENINGS ............................... *6.00

Tel. ARDmore 6975

CLASSIFIED
RENDON TAVERNAS 

Pilnai įrengtas, dirbtuvių aplelinkS- 
Je. Prieinama kaina. Telefonas:
Roeh ---------

Prieinama
CfcįtycUi 1977.

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui B kambarių bungalotv. 
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis por- 
čius. 2 kari, garadžius. Kaina >5.60Q. 
Bargenas. Atsišaukite. 5032 So. Ročkų

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai {rengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 330854 W. 
«Sr»£_Strcet;__Chkago;_JIlllnol9^___^

SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI
Kur galite rasti tokių cottage koky
bę už taip žemų kainų? 7087 Sotifb 
Ada Street. 6 kambarių medinis na
melis, furnace, ųžuolo grindys. luo
tas 33X125 pėdų. Tiktai >22 50.00. 
Peržiūrėjimui šaukite: Rims oi Mc- 
Chm, 217 West 63rd Street. Tele
fonas WENtworth 1845,

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH 
sidfjt:

Esame priversti parduoti visai mo
derniškų mūrinį bungaiow sti >5.00C 
nuostolių. Miegojimo porčius su stik-1 
lais ir sietais. Visi sietai varipiaL 
Garadžius. Namas gerame stovyje. 
Parduodame už >4,500. 7018 South 
Ada Street. Galite matyti, susitarius 
su Sims of McClim, 217 West 83rJ

Street. Telefonas WENtworth 1845. 
SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI 
Liga verčia savininkų parduoti labai 
pigiai, gerai pastatytų 2 f lėtų mūri
nį namų su >7,000 nuostoliu. 6.6 
kambariai, furnacu ir pečiu apšildo
mas, ųžuolo grindys ir kiti mediniai 
papuošimai. Kainavo >11,500. Parsi
duoda už >4,500. Randasi 5753 So. 
Aberdeen Street. Peržiūrėjimui šau
kite: Sims or MeChin, 217 West 83rd 
Street. Telefonas WENtworth 1846.

REN'DON KRAUTUVĄ 
Arti Lietuviškos bažnyčios. Tinkama 
siuvėjui. Biznis išdirbtas per 25 me
tus. Jei norite, galite imti ir kam
barius. Atsišaukite: 4434 So. Fair- 
field Avenue. Tel. Wentw<«r>h 8848.

PARDAVIMUI KRAUTUVĄ
Valgomųjų daiktų krautuvė (bučer- 
nė ir grosernė) parsiduoda pigiai. 
Pilnai įrengta. Priežastis pardavimo 
— liga. Atsišaukite; 1845 Waban&ia 
Avenue, Chicago, Illinois.

LORETTO LIGONINĖ BUS ATIDARYTA 
Sekmadieni, Sausio 15 diena

Loretto Ligoninė, kuri pirmiau vadinosi Francis 
Willard Memorial, prie kampo Harrison ir Central 
gatvių, sekmadienį, sausio 15 dienų bus atidaryta per
žiūrėjimui, angliškai sakant “OPEN HOUSE DAY.” 
Seselės kviečia visus atsilankyti, peržiūrėti šių moder
niškai įrengtų septynių aukštų įstaigų.

Jo Eminencija Kardinolas Mundelein, matydamas 
reikalingumų katalikiškos ligoninės Chicagos miesto 
vakarų pusei, ragino Šv. Kazimiero Seseris, atsižymė
jusias ligonių slaugymu, be Šv. Kryžiaus ligoninės, 
perimti ir vesti dar ir Francis Willard ligoninę po nau
ju vardu “LORETTO HOSPITAL.”

Seserys perėmusios ligoninę pradėjo pataisymo 
darbų, įtaisydamos geriausius, patogiausius ir vėliau
sius ligonių aptarnavimui įrengimus!.

Šv. Kazimiero Seserų įsteigėja Gerb. Motina Ma
rija, Sesuo M. Patricia ligoninės Vyresnioji ir visos 
Seselės kviečia Jus atsilankyti į Loretto Ligoninės 
“OPEN HOUSE DAY” Sekmadienį, Sausio 15 die
nų, nuo pirmos iki penktos valandos po pietų. Susi
pažinkite su šia įstaiga, kuri atsidaro Jūsų naudai, Die
vo ir Jo Švč. Motinos garbei.

Į AVEST SIDE. — L. Vyčių 
24 kumpos susirinkimas įvyks 
šį vakarą 7:30 vai. naujam 

j klubruiine. Gerų naujienų iš
girs atsilankę nariai. Taipgi 

| svarbu yra ir šokių vakaras 
sausio 21 d. Prašomi nesivė
luoti, nes pusvalandis prieš 
susirinkimą bus skiriamas di- 

i skusijoms vedamoms kun. An- 
driuškos apie Lietuvą ir Lie
tuvos literatūrą.

Pradėkime 1939 metus tin
kamai. Visi atsilankykime šį 
vakarą į susirinkimą. EN

Iš Politikos Lauko
12 WARD0 POLITIKOS 

ŽINIOS

BRIGHTON PARK. — 12 
AVardo Lietuvių Demokratu' 
org. šaukia metinį susirinki-' 
mą ,sausio 12 d., 7:30 v. v.,1 
Hodlywood svetainėje, 2417 AV. 
43 st. ftiame susirinkime bus 
renkama nauja valdyba ir in- 
čtorsuojami kandidatai į 12 
wardo aldermonus ir šiaip 
daug įvairių pasitarimų kas 
link ateinančių rinkimų. Visi 
šios org. nariai ir piliečiai šio 
vardo kviečiami atsilankyti.

Koresp. Gurskis,

Mes turime puikų 
būdų reumatizmui 
gydyti, kurį malo
niai prisiusime bet 
kokiam skaityto- 
Jui-jai, jeigu tik 
kreipsis Į mus tuo 
reikalu. Jei ken
čiate skausmų na
riuose. skaudžių 
ar jauslių sųnarių, 
jei kiekviena oro 
atmaina sukelia 
skausmus, tai čia

jums proga pabandyti paprastų 
ir pigų būdų, kuris tūkstančiams 
padėjo.

Su malonumu Jums pasiųsimo 
PILNĄ PAKELĮ 7 DIENŲ DY
KAI BANDYMUI, ir jei pagei
daujate daugiau vartoti, jūs tai 
galite padaryti su menkomis iš
laidomis. Prisiųskite vardų ir ant
rašų:
ROSSE PRODUCTS OO.
Dept. X-8, 2708 W. Earucll Avė. 

Chicago, Illinois

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 AVest 33rd Street
Arti Normai Avė., Chicago, IU.

Telefonas VlCtory 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien lr Vakarais lr 
Sekmadieniais

Kas seno žmogaus kaip rei
kia negodoja, tas iš anksto sa
vo namus griaut stoja.f • * ’ * ' *■ •' sv .J /

Kas tėvo motinos neklauso, 
tas valgo duoną sausą.• i, t j į • v i .. . .

Be nuodėmės niekas negim
sta, niekas negimė ir niekas 
negims. ■■

Mes neturime atatinkamo 
įsivaizdinimo kokią toli šie-, 
kiančią įtaką turi mūsą -veik
smai ir žodžiai. Mes negyve
name vien tik sau vieną vie^ 
ną dieną. . ; •

>7=
UTILITY LIGUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė. 

-«O-
Pm mua galima gauti tikrai Lie
tuviškų Importų Valstybinu Deg

tinu.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. E. Ir M. Dalmldaa 

Savininkai

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

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

Tel. Victory 9670

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. L 0. “KELIONE APLINK PA- 
ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS-

TRALU OJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iŠ lietuvią gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapiu 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mią paveikslą net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avenue Chicago, nUnotf

MALDAKNYGES
=^1

Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis..........$2.50
Dievo Malonią Šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais lapą kraštais...................... . .$3.75
Dievo Malonią Šaltinis, juod. odos virš.,
paauksotais lapą kraštais.............. ..m..m....$4.00
Dievo Malonią Šaltinis, juod. virš., -• i.
raudonais lapą kraštais..-.-....................... ..........».m,$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paauksotais lapą kraštais............... .m. ...««. .$L75
Angelas Sargas, juod. pasuks, virš......... .$1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad., odos viršeliais, .-.-r. .. .m.$L25 
Maldaknygė ir Bai. Vad., raud. lapą kraštais...... .60
Maldą Rinkinėlis, odos viršeliais............ ..... .s*. .$1.50
Maldą Rinkinėlis, juod. gerais virš...,-.*............. .. 75c

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

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Norėdami Ką Nors Pirkti. Atminkite 'Dr go’ Classifieri Skvr

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.


