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Frankistai perėjo Segre upę, paėmė Ponsą
Nėra laiko gen. Franco kariuomenei
koki ilgesni laika ramiau atsikvėpti

NUMATOMA MIRTIES BAU SM£ JAUNIEMS ŽUDIKAMS
w

Armijos išjunda naujan
žygin prieš Barceloną

Bandoma skaldyti prancūzų
sąjungų politinę sistemą

Iii

PERPTGNAN,
Prancūzi-' PERPIGNAN,
Prancūzi
ja, saus. 18. — Žiniomis iš ja, saus. 17. —Žiniomis iš
Katalonijos fronto, frankistai Katalonijos karo fronto, gen.
yra vos tik už poros mylių Franco tenai kiek sulėtino sa
lino Igualanda miesto, už 28 vo armijų veržimąsi Barcelomylių nuo Barcelonos.
Inos link. Tas padaryta ne dėl
-------------------------raudonųjų priešinimosi, bet

ROMA, saus. 18. — Itali
jos užsienių reikalų ministras
Ciano išvyko į Belje, Jugosla
vijoje, arti Vengrijos pasie
nio. Tenai jis kokį laikų sve
čiuosis pas Jugoslavijos mi
nistrą pirmininką Milaną Stojadinovieių. Sakoma, jis ten
išvykęs medžioti.
Žinovai pareiškia, kad val
stybės vyrų visoki reikšmingi
politiniai žygiai kuone visa
dos pridengiami medžioklė
mis, arba šiaip atostogomis.

PERPIGNAN, saus. 18. —j dėl patvarkymo užimtų plotų
Barcelonos raudonieji skelbia ir kariuomenės atsikvėpimui.
pasakų. Girdi, Madrido rau
Frankistai pareiškia, kad
donųjų vadovybė Barcelonai
paskutinėmis dienomis raudo
siunčia 60,000 kareivių ir tai
nųjų pajėgos kai kuriuose
jūromis. Esu, 12,000
karei
fronto baruose taip smarkiai
vių jau išplaukę laivais.
HENDAYE, saus.

18.

—

dūmusios rytų link, kad nesus
pėta jų kur nors užklupti.

Trumpai ilsėjusi gen. Franco Barcelonos režimas tvirtikariuomenė Katalonijos £ron.. oa, kad jis karo fronte Kata
te ir vėl išjunda į nauja puoli-i"" i81* «*MXIO 'kama tikslu paimti Bareelonairi1"'™'™“8 (gausia bu kas,.naikinti raudom,j,, režinuj. ™fs mankSte vyn, ir berniokų). Stebėtojai gi pažymi,
Jei to režimo vyriausieji va i<ad gen. Franco gali statyti
dai nusikels j A aleneiją, arba įkį pusės milijono rinktinų
į kitą kurią savo valdomą sri į kareivių.
tį, ten jų sudarytas režimas šiandien iš 49 Ispanijos
nebus režimas, bet beteisę ko. provjncj-j,j frankistai valdo
munistų grupė.
gy. frankistų valdomose teriApturėtomis žiniomis, Ka- torijose yra 14 milijonų gytalonijos karo fronto kairiojo 'ventojų, o raudonieji 12-oj
sparno frankistų armijos da- provincijų turi apie 8 milijolvs šiandien persimetė per nūs gyventojų. Frankistai apSegre upę ir paėmė Pons mie valdę, 1,550 mylių jūros par
stelį, kurs yra svarbus strate- krašcių, o raudoniesiems likę
giniu atžvilgiu. Jis yra už ko- vos apie 470 mylių.
kių 65 mylių nuo Barcelonos. Raudonųjų režimas bijo,

Romus Berlyno aslai reikia atramos;
italo ministras Ciano Jugoslavijoje
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PAŽYMĖTINA VIKARIJA-

Čia matomi au jaunuoliai ir kairėje valstybinis kaltintojas. Jaunuoliai yra*.
Oliver Hammond, JJ8 m., ir C'leo Ramsey, 15 ra. amž. Neseniai jiedu pabėgo iš
bernaičių įstaigos, Carrollton, Mo., ir nužudė ūkininką 71 m. amž. Pagrobė 9 dol.
Henry apskrities, Missouri, valstybinis kaltintojas C. F. Bassett teisme žudi-

TO PAŽANGA

MONTREALIS,
Kanada.
— Basutolijos vikarijate, Af
rikoje, kanadiečiai misionie
kams reikalaus mirties bausmės.
(Acme telephoto).
riai darbuojasi. Šio vikarijato apaštališkas vikaras vys
kupas J. Bonhomme laišku
čia praneša, kad pereitais pen
keriais metais katalikų skai
čius vikarijate padidėjo 63,500 asmenų.
_ Bet Chicagoj mokestys,
WASHINGTON, saus. 18.— Iš viso apkrikštyta ir katePatariamoji taryba socialės kumenų šiandien yra 154,042.
sakoma, bus didinamos
apdraudos reikalu savo rapor Prieš aštuonerius metus vika
SPRINGFIELD, Ilk, saus. čiais dviejais metais.
18. — Gubernatoriaus Ilorne- Nors sumažinta suma yra te prezidentui Rooseveltui rijate buvo 29 kunigai misio
rio pavaduotojas Įeit. gub. J. nyki, bet tuo būdu pareiškia siūlo padaryti kai kurių pa nieriai, o šiandien yra 80; 19Stelle šiandien legislatūrai į- ma geri norai mažinti išlaidu keitimų socialės apdraudos į- Į 30 metais buvo vos 4 broliai,
statyme ir tarp kitko apd rau šiandien gi jau 40; dvi vie
teikė dvimetinį išlaidų biudže mą.
Ir, anot žinių, ten frankistai kad frankishj karo laivai ne. tą, kurį pagamino finansų de
Kitaip yra Chicagoj ir do,n įtraukti visus tuos, kurie nuolės seserys buvo 1930 m.,
dabar gi 169.
Cooko apskrityje. Chicagoje buvo išimti iš įstatymo.
nesulaikomai veržiasi pirmyn. susimKitlJ Hotaoti
Baicelo-i partamentas.
Spėjama, kad, rasi, tuo būdu
Biudžetu nustatoma per du už šiuos metus mokesčius no Tarp kitko pasiūlyta apnos uosto.
SAKO, KINIJA VILIASI
metus (pradėjus ateinančio rima padidinti
rekordiniai, draudon įimti ir visų bažny
bandoma Bareelona žnvbti iš
NUGALĖTI JAPONUS
siaurinio šono.
NAUJAS GYVENTOJŲ liepos mėn. 1 d.) 456,600,000 taip kad nekilnojamų turtų sa čių dvasininkus ir tarnautodol. išlaidų, arba apie 800,000 vininkai gyvai atjaustų, kad jus. Baptistai ragina protes AVASHINGTON, saus. 18.
SURAŠYMAS SOV.
dol. mažiau nei šiais praeinan jie velka naštą.
tantus ir katalikus ginti baž — Parvyko J. A. Valstybių
RUSIJOJ
nyčias nuo to sumanymo.
ambasadorius Kinijai Nelson
PILIEČIAMS BALSAVI
RYGA, saus. 18. — Sov.
Reikštų
šalies
vyriausybės
T. Johnson. Jis pareiškia, Ki
MUOSE PRIPAŽINTI
Rusijoje vykdomas naujas gy
įsikišimą į bažnyčių finansi nija viliasi galų gale laimėti
LAISVĘ
ventojų cenzas — surašymas.
nius reikalus, jei tas būtų pri karą japonus nugalėjusi. Taip
Prieš keletą metų įvykdytas
SPRINGFIELD, III., saus. pažinta. Šis sumanymas jau jam sakęs Kinijos diktatorius
PARYŽIUS, saus. 18. — pasirodė bolševikams netinka
18. — Legislatūra svarsto su kongrese.
Čiangkaišekas.
itsižvelgus Anglijos vyriau- mas — per daug tikinčiųjų.
manymą,
kad
per
ateinančius
Olan
'sybės nejudrumo Ispanijos Dabar ta, bandoma tikinėk AMSTERDAMAS,
PATARIA PASIRŪPINTI
Chicagos mieste mažorinius ŠV. VARDO DRAUGIJOS
dijos
su
Vokietija
santykiai
klausimu, Prancūzijos minissumažintL
NAUJAS DIREKTORIUS
MAISTO
ATSARGAS
paaršėjo. Vietos policija kon “primary” balsavimus pilie
tru kabinetas nusprendė vie-|
_____________
1 AVASHINGTON, - Šv. Var
šai negelbėti Barcelonos rėži- y,g DAR SPROGDINAMOS fiskavo nacių leidžiamo lai čiams pripažinti teisę be jo
LONDONAS, saus. 18. —
kraščio paskutinę laidą ir kių kliūčių pasisakyti, kurios do draugijos nauju nacionaliu
mui ir to režimo prašymas
BOMBOS
Britanijos vyriausybės orga
partijos — demokratų, ar res direktorium paskirtas plačiai
spaustuvę uždarė.
nepripažintas. Ministrų kabi
nai pataria šeimininkėms pa
netas rado, kad Prancūzijos LONDONAS, saus. 18. — Olandijos policija išaiškino, publikonų, jie laikosi.
žinomas dominikonas kun. dr. sirūpinti ir turėti namie pa
žygis padėti raudoniesiems Kai kuriuose Anglijos inies- kad niekas niekur Olandijoje Tai respublikonų sumany Harry C. Grabam iš Oak Par kankamas maisto ir vandens
galėtų sukelti karą.
tuose daugiau bombų susprog nešaudė į nacių pasiuntinybės mas. Ir demokratai pritaria koj III. Jis užims buvusio per atsargas. Tas reikalinga ga
Ministrų posėdyje užs. rei- dinta. Matyt, bandoma, sunai- valdininkus per langus ir i šiam sumanymui. Ateinančią aštuonerius metus direkto lintiems kilti nepaprastiems
kalų ministras Bonnetas, kurs kinti elektros gamybos stotis prieš juos niekas nesikėsino. savaitę šis klausimas galuti riaus kun. T. F. Conlono, OP., laikams.
Ženevoje karštai gynė Ispani- ir kitas viešosios naudos iš Vienas nacių konsulato valdi nai Ims išspręstas.
vietą.
jos raudonųjų režimą, pareiš- taigas.
ninko namų langas suskylė
18,553 SVETIMŠALIAI
ĮSIPRAŠĖ Į KALĖJIMĄ
BAŽNYČIOS ĮRENGIMAS
kė, kad Prancūzija pati viena Policija ieško piktadarių, tas, matyt, vaikų oriniu šau
DEPORTUOTA
BUS BAIGTAS 1939 M.
be Anglijos pritarimo negali Podraug, visur padidintos sau tuvėliu.
Bedarbis J. Lewandowski,
WASHINGTON, saus. IR
ryžtis vaduoti
Barceloną. gurno priemonės.
28 m. amž., išmušė vienų na KVĖDARNA. - Naujai IOSE m. iš J. A. (Valstybių 18,MEDŽIOKLĖ STACIŠKĖS
Prancūzija, sakė jis, turi pa
mų langą. Pašaukus jį teis statomos mūrinės, stilingos 553 negeistini svetimšaliai de
MIŠKE
kankamai savo vargų ir juos SIŪLO KEISTI KANADOS
man namų savininkas prašė bažnyčios išoriniai darbai bai portuota.
dalinti būtų neprotinga.
VARDĄ
ALYTUS. — Staciškės miš teismo nusikaltusio nebausti. gti. Šiais metais jau būsią
Dėl to kairieji puola vy OTTAAVA, Kanada, saus. ke ,(Seirijų apyl.) buvo me Teisėjas buvo linkęs jį išlai- baigti ir vidaus įrengimai ir ALYTUS. — Dusios ežere
riausybę. Buvęs ministras pir 18. — Kanados parlamento že džioklė. Nušautos keturios la avinti, bet Lewandowski pats apie rudenį jau galės būti lai yra likęs neužšalęs vandens
plotas. Dabar ten dar tebesi
mininkas socialistų vadas L. miesiems rūmams įteiktas su pės ir 42 kiškiai. Buvo užtikta pasisiūlė eiti kalėjiman, kur komos pamaldos.
Blumas rengia parlamente su manymas Kanados dominiją 10 šernų banda tačiau jie iš gausiąs pastogę ir maistą. Tei Bažnyčios vidaus įrengimas laiko keturios neišskridusios
kelti triukšmą prieš vyriausy pakeisti “Kanados karalys- medžiotojų ir varovų tarpo sėjas skyrė jam 90 dienų į pa būsiąs modernus su centrali- gulbės. Jas, kaip ir vasarą,
niu šildymu.
taisos namus.
globoja miškų administracija.
i te” vardu.
paspruko.
bę.

PRANCŪZIJA BIJO
VIEŠAI GELBĖTI
BARCELONOS REŽIMUI

Illinoiso valstybes išlaido samata
bus mažesne; nepaprastas reiškinys

SOCIALĖN APRAUDON
NORI ĮTRAUKTI
VISAS BAŽNYČIAS

OLANDIJOJ POLICIJA
UŽDARĖ VOKIEČIU
NACIįJ LAIKRAŠTĮ
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Sako, Italija nusprendusi
visiškai suskaldyti prancūzų
įvairių politinių sąjungų sis
temą Europoje.
Romos Berlyno ašiai reika
linga stipresnė atrama. Tad
Ciano ir bandys Jugoslaviją
sutaikinti su Vengrija ir pas*
kiau jas abi sulieti su minėta
ašimi.
Kai prancūzai sielojasi dėl
Barcelonos raudonųjų likimo,
fašistai regimentuoja Balkanų
ir centro Europos valstybes
prieš pačius prancūzus.

KAIRIESIEMS NESISEKA
PAVEIKTI KONGRESO
DĖL NEUTRALUMO
;
WASHINGTON. — Pasku
tiniais laikais komunistai ir įvairaus plauko kairieji gaiva
lai buvo išjudę paveikti?' kon
gresą, kad jis panaikintų ša
lies neutralumą Ispanijos
. ► • , „. > . >reikale ir atvirai leisti} iš Ame
rikos išvežti ginklus ir visokią
karo medžiagą Ispanijos rau
donąjį} režimui. Kairieji rei
kalavo atšaukti “embargo”
tuo sumetimu, kad, girdi, Is
panijos raudonieji ten “var
duoją” demokratiją. Kongre
są ir prezidentą paveikti jie
paskelbė triukšmingą savaitę
ir rinko parašus peticijai. Vi
sur rengė susirinkimus.
Šis žygis kairiesiems nepa
sisekė. Jų susirinkimų žmo
nės nelankė ir mažai parašų
gavo savo peticijai. Tai dėl
to, kad prieš jų tas pastan
gas subruzdo veikti visi tikro
sios demokratijos mylėtojai ir
šalininkai ir savo peticijai su
rinko daugiau kaip 450,000 pi
liečių parašų.
Šie pastarieji įrodė, kad Is
panijos raudonieji kariauja
ne už demokratiją, bet už so
vietų įvedimą toj šaly. Tuo
būdu kairiųjų žygiai sukoneveikti. Amerika ir toliau pa
siliks neutrali Ispanijos žvil
giu.
NAUJI

KARININKAI

SISTATĖ

PRI

HITLERIUI

BERLYNAS, sans. 18. —
Šiandien Hitleriui prisistatė
3,600 naujų karininkų — an
trųjų leitenantų, kurie baigė
dviejų metų karinį kursą.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian
dien debesuotumas ir šalčiau.
Saulė teka 7.:14, leidžiasi
4:48,
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Vakar prasidėjo Bažnyčios vienumo okta
va, kuri tęsis iki sausio 25 d. Jos tikslas:
melstis ta ypatinga intencija, kad visi krikš
čionys susijungtų į vieną didingą kūną —
Katalikų Bažnyčią. Dalykas toks, kad pa
sauly randasi daug taip vadinamų krikščio
niškų sektų, kurios ne tik nėra vieningos
su Katalikų Bažnyčia, bet yra jai priešin
gos. Tai protestantų sektos. Kiek pagalvo
jus, tuojau matosi, kad čia glūdi kažkoks
nelogiškas galvosūkis.

Copy — .tie,
Advertlaln*

ln “DRAUGIAS” brtn«a beat

reaulta.

“DRAUGAS”
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Bendradarbiams lr koresponaentama raitų negrąžina.
Jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam tiks
lui pašto kenkiu. Redakcija pasilaiko aau teise tai
syti lr trumpinti visus prisiųstus raitus lr ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros.
Korespondentų
prato raiytl trumpai lr aiškiai (Jei galima raiomaja
mailnile) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenlikumų.
Pasenusios kores
pondencijos lalkraitln neded&moa

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
Sntered as Seoond-Clasa Matter Maroh SI, ISIS at
Chleago, Illinois Under he Aot of Maroh S, 187S.

Dienos Klausimai
Praėjusį

go’

bendrovės

mas.

įvyko

antradienį

susirinki

šėrininkų

metinis

tiesa,

Susirinkimas,

‘Drau

dienraščio

gausingas,

nebuvo

Laiškas Kun. K. Urbonavičiui

Bažnyčios Vienumo Oktava

. Publlahed Daily, Eicapt Sunday.

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

Kaip Atostogavo Prof. Pranas Dovydaitis
Šiomis dienomis kun. Kažimielas Urbonavičius gavo
prof. Pr. Dovydaičio laišką,
kan. P. Dogelio straipsnį ir

tame padubysy visą laiką pra
leidau rankomis stropiai dirb
damas. Rezultatas buvo ne
blogas: atėjus rudeniui, nesir-

statomųjų

gau, kaip kitą syk būdavo.

Dovydaičio

Katalikų Akcijos darbo šiek
trobėsiij atvaizdus.
Kaip žinome, prel. M. Kru tiek taip pat dirbau, neiškęsšas, sugrįžęs iš Lietuvos, ro : damas, senu papročiu, kaip
dos, 1935 m., iškėlė sumany vilkas nestaugęs, — anot lie
mą .sukelti $1000.00 prof. Do tuviško pasakymo. Bet vis dėl
Plačiau apie tai rašo “Darbininkas” savo vydaičiui, kad jis galėtų pa to nusprendžiau tą darbą su
vedamam straipsny, kurį čia perspausdiname: sistatyti sau trobesius Lietu siaurinti, nes esamose sąlygo
“Kristus įsteigė Bažnyčią ir paskyrė Šv. voje, kad nors senatvėje tu se jis yra visiškai nedėkin
Petrą jos galva, ,sakydamas: “Tu esi Pet rėtų pastogę. Prel. Krušo su- gas, o man net neracionalus.
ras (uola) ir ant tos uolos aš pastatysiu; manymą plačiai referavo kun. Suprasi kodėl! Stumiuosiu po
savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenu-1K Urbonavičius vasario 22 truputį ir su savo leidiniais,
galės... Duodu tau dangaus karalystės rak-!d) 1936 m > Nau>s Anglijos kurių vieną (Kosmo 7-9 N-rį)
tus ir t.t.” Rodos tai tokie aiškūs žodžiai, Katalikų seimelyj. Seimelis siunčiu drauge.
kad dėl Petro pirmenybės abejoti netenka.
tą sumanymą nuoširdžiai užKun. Dogelis, mano “finan
Tačiaus atsirado tokių, kurie šiuos Kristaus
gyrė
ir
išrinko
komisiją,
ku

žodžius paneigė. Pirmiausiai Photius, pas
sų ministeris amerikiečių rei
kui Liuteris. Photius sukūrė pravoslavų sek rios pirmininku išrinktas kun. kalams” vieną kartą įsigeidė
tą, Liuteris protestantų, nors, iš tiesų, ir K. Urbonavičius. Tą sumany pamatyti mano darbo rezulta
Gerb. kun. Jonas Ambotas, švč. Trejybės
Photius turėtų vadintis protestantu, nes pro mą užgyrė ir kitos organiza- tus padubysiuose ir aš jį nu
par. klebonas, Hartford, Conn., šiomis die
testavo prieš Kristaus žodžius. Sykį jie pro- eijos ir pavieniai asmenys,
nomis
mini 70 metų amžiaus sukaktį.
sivežiau. Savo gautus įspūd
testuoja prieš Kristų, tai jie negali vadintis Sukelta apie $800.00. Mažai žius jis grįžęs tuoj surašė ir
krikščionimis, t. y. Kristaus pasekėjais. O’ betrūksta iki tūkstančio. Yra 1
Koncertas Ir Vakarienė — vice Pirm-> Marcelę Baropasiuntė
“XX Amžiui”. Sui lis — rą$t., Viktoriją Lebecbet gi taip vadinasi. Taigi čia yra kažkoks pasižadėjusių, bet dar neište
žmojęs, aš .suspėjau juos sulai-, HARTFORD, CONN. — Sau- kaitę
fin rašt įf Valeriją
nesusipratimas. Jei jie krikščionys, tai ne sėjusių.
K IT b
- • P f ikyti’
Lietuvoj jų Pasir°-'sio 22
Parapijos salėj ren-• Kauuietįs _ iždin.
privalo prieš Kristų protestuoti. Jeigu pro K
testuoja, tai neprivalo krikščionimis vadintis. lvun. rv. uibonavicius, rroi. dyIUaS tik pikto pasityčioji- giama nepaprastas vakaras:
Pi. Dovydaičiu fondo pirmi- ni0 gaiėjo sukelti. Užtat juos, koncertas, vakarienė ir šokiai,
Viens dalykas išskiria kitą.
L. Vyčių 6 kuopa išrinku
ninkas, daug kartų atsišaukė neišspausdintus, siunčiu Tam- Vakarą rengia parapijos Šv.
Tuo būdu, protestuodami prieš Kristaus į visuomenę straipsniais ir F stos nuožiūrai; jie papildo šį Cecilijos vardo choras, veda- sekančią naują valdybą: pirm.
žodžius ir vis dėlto vadindami save krikš
Edvardas Mončiūnas, vice pivadus laiškais, kad ateitų į ( mano laišką; daryk su jais, ką mas varg. J. Balsio,
čionimis, pravoslavai ir protestantai yra aiš
Finansine padėtis
Ateinančią vasarą choras re- rmin. Marė Laurynaitytė, ka
kiai .suklydę ir tikėjime ir sveikam prota pagalbą musų tautos uoliam. tik
vime. Iš tos klaidos norima juos išgelbėti nuosirdziam, proiesoriui ir da mano tokįa. turiu iygįai 15000 ngiasi vykti į Lietuvių Dieną sininkas Edvardas Kasmonaiparodoj, New Yor. tis, rašt. Viktorija Lebeckaiir įrodinėjimas jų protui apšviesti, ir maĮf rbininkų vadui Pr. Dovydai- litų skolos; lygiai tiek pat
čiui, kuris yra sunkioj me- .skolingi ir man mano “prie- ke (rugsėjo 10). Taigi kelio-!
finansų rašt. Marė Dakda — jų valiai atitaisyti. Įrodinėjimų, ro- C1U1
dos, čia daug nereikia, nes Kristaus žodžiai džiaginėj būklėj, nes visus sa- teliai”, bet jie iš manęs juo- nės lėšoms padengti ir ren- Pait«‘ “Entertainment” komisavaime aiškūs. Daugiausia reikia maldos, vo atliekamus centus atidavė kiasi ir negaliu iš jų išgauti.' giamas tasai vakaras. Tiki- sijos pirm. Agnė Kas mo na ikad jų užsispyrimas išnyktų ir gera valia Lietuvos jaunimo ir darbinm- Jei į§gaugįaU} skolą panaikin- mus, kad hartfordiečiai vaka- tytė.
sustiprėtų. Bažnyčios vienumo idėja Ypatin kijus reikalams. Bet pasek- giau Bet ateity teks lįst į dar rą parems skaitlingu atsilangai įsigalėjo 1908 m., kuomet anglikonų Sek mės neperg&fiahsios. Per tris didesnes skolas, nes statybos: kymu.
Mūsų vaikinai besketbolinitos pranciškonai parodė tiek geros valios, metus negalėjome sudaryti nė dar tik paįį pradžia. Pirma- j
nkai iki šiol laimėjo visus
kad pasiryžo nuodugniai ir nuoširdžiai ty tūkstančio dolerių musų tau-, sis pastątas — tvartas su darTą pačią dieną mūsų gerb.
rinėti Katalikų Bažnyčios mokslą ir paga tos vadui, kuris visą savo ge-j žine ir virtuvė bei kambariu klebonas kun. Ambotas minės Parapijų Lygoj žaidimus. Kre
ditas ne tik vaikinams, bet
liau visi atsivertė į katalikų tikėjimą. Jie
įsteigė Atgailavimo Vienuolyną Graymnur’e, x‘ausi®
al 5 1F. U? ~ kainavo apie 12000 litų. Ki- 70 metų amžiaus sukaktį. Kie- ir *‘coaeh” Malinauskui ir
1...^. InLr.! CTrtlrrvi 1 « n»n I
Nev York, kur
labai sėkmingai veda lroln
kata rtą atidavė Lietuvos jaunimui toms troboms reikės dar ke- bono sveikinimas ir linkėji- vedėjui Edvardui Mašiotui.
ir darbininkijai.
lėtą kartų po tiek. Amerikie- ( nias kus pareikšti per choro
likišką akciją. Jų pavyzdį pasekė ir angli
Mergaitės irgi gražiai pasi
konų benediktinų būrys. Nuo to laiko Po Baigdami trečiuosius metus čiams esu labai dėkingas už vakarą - vakarienę,
rodo. Nors jos ne visus žai
piežiai Pijus X, (Benediktas XV ir Pijus XI išpildykime .savo pažadą. Sių- materialinę ir moralinę para-1
Vyrų klūbo valdyba
dimus laimėjo, bet kas karts
uoliai parėmė Bažnyčios vienumo idėją ir skime, kiek kas išgali, aukas mą, paskatinusiems mane šio
Parapijos Vyrų klūbas val- eina geryn ir lošia su smar
nuskirtoj oktavoj įsako katalikams melstis, į Prof. Pr. Dovydaičio Fondą darbo imtis. Jo vaisiai, jei dybon 1939 metams išrinko:
kiais rateliais.
kad būtų viena Avija ir vienas Ganytojas”.
Dievas padės įvykdint, busj pirmininku K. Kasmonaitį,
šiuo adresu:
geresni, nei aš pradžioj buvau1 vice pirm. K. Gaubą, kasininbūna kas
Rev.
K.
Urbonavičius,
numatęs. Bet apie tai gal kuo- ku a. Laskų, fin. raštininku trečiadienio vakarą. Tenai ka
Dėl “Bendrafrontininkų Karo”
W. 6th Street,
met kitą kartą. Nuoširdžiai' a. Ramošką, raštininku P. Lalbamą, apie tikėjimo ir kitus
Dėl Amerikos lietuvių bendrafrontininkų
So. Boston, Mass.
dėkingas
banauską.
Svūrbesniuosius gyvenimo da
nesutikimų “Vienybė” daro tokią pastabą: Žemiau talpiname prof. Pr.
Moterų Gildos valdyba
Pr. Dovydaitis.
“Socialistai ir sklokininkai šiuo savo pa Dovydaičio laišką ir kan. P.
lykus, kaip darbininkų reika
Moterų Gildąs naujon val- lai, gerų knygų skaitymas, prį
Nesu girdėjęs, kad Dovy-'
reiškimu nepasako nieko naujo tautinei A- Dogelio straipsnį.
merikos lietuvių visuomenei. Visos tautinės
dybon išrinko: Louise Shages gulėjimas prie gerų draugijų
lietuvių grupės seniai komunistus tokiais pa
Kaunas, 1938, XII, 19. dai tis kada nor,s būtų vykęs į — pirm., Izabelę Denevičiūtę ir t.t. Visi welo9me.
žįsta ir todėl laikėsi ir laikosi kuo toliau
Savanorių pr. 38b. kokį nors Lietuvos kurortą,
siai nuo šių diktatūros garbintojų, kurie de Mielas Bičiuli, Kun. Kazimie sakysiu, Birštoną, ar Palan- žinė, virtuvė ir kambarėlis po rbininkų draugystėje, profej
mokratijos skraiste tik pridengia savo tik rai!
gą, ar pagaliaus nors į tokį vienu stogu. Čia profesorius, rius, po sunkių dienos dar
ruosius tikslus — patarnavimą diktatūrai. Jau seniai rengiuos Tams “europeijiško” garso zitiečių kaip jis pats sakė, kol bus kirtęs krūmus, atėjus nak
Komunistai tįk socialistus ir sklokininkus tai gromatėlę pasiųsti, bet kurortėlį Kretkampį. Apie už- pastatytas gyvenamas namas, čiai, Morfiejaus prieglobsty
apmulkino ir pasikinkė juos į savo partinių vis neatspėjau. Tik besiarti- 8*e^° kurortus ką ir bekal- nakvosiąs, o artimiausiais jo ilsisi. O kad nenaudėlis gaiužmačių vežimėlį. Žinoma, suprantu socialia nančios šventės pagaliau ma- b6ti- Dovydaitį užtat maty
kaimynais būsią plačiaveidės dys savo vaidoklišku “kaką.
tų ir sklokininkų nusivilimą, kuomet jie pa
davome
lig
šiol
įvairiuose
su
' riku” nedrebintų viso to pamatė save paprastų mulkelių rolėje, betem- ne prispyrė tai padaryti. Dėl važiavimuose, kongresuose ir ir ilgaveidės....
Įdomu, kur dabar profeso- stato ir per anksti (1 vai. na
pianti komunistų partinės diktatūros veži- ^o pirmiausia Tamstą sveikikongresėliuose.
rius gyvena savo ūkyje. Na- kties) miego nenutrauktų, šeimėlį. Baisiai nemaloni tokia pareiga bet ku-^nu Šv. Kalėdų ir Naujų MeVisi pastebime, kad šiais gi nuošaliau nuo tvarto riog- mininkė tą balsingąjį giedoriam idėjiniai susipratusiam žmogui. Bet ne- tų proga! Tegul Dievulis ne
ribotas socialistų kerštavimas tautinei vi- no prietelį dar ilgai laikys metais profesoriaus Dovydai so pašiūrė, pastatyta iš lentų, rių pavožęa po statine. Iš ten
suomenei juos pastūmėjo komunistams ber- savo tarnyboje sveiką ir tvir- čio niekur jokiose iškilose ne skėdroiuis dengta. Tai profe- gaidfio tonacija eina su švelnauti. Dabar jau patys socialistai pamatė
kad jis dar daug daug ge- simato. Kasgi su juo įvyko! soriaus vasarinis “palocius”. i nesniais niuansais ir mieganbevaidiną paprastų mulkelių roles .
ro padarytų visiems, su ku- Nagi jis virto ūkininku. Če Palocius “dviejų aukštų”, pį. tiems nekliudo.
Aš norėčiau šitą pašiūrę iš------------ --------- —------------------------ -------------------- riais tik jį gyvenimas suves... kiškės valsčiuj Paprienių kai
riais.
\
iename
“
valgomasis
”
,
laikytį
saugioje vietoje ir ant
me
jis
kuriasi
—
stato
trioMano srity naujienų labai
nedaug. Universiteto fronte bėsius ir mano ūkininkauti. ir ponius Dovydaitienės bei jos padėti tokį parašą: “Čia,
pagelbininkės Verutės ūkio kūrybos darbus dirbdaŪkis ir pakirpo Dovydaičiui
nuegamasis”. Antras sky-imas nuvargęs ilsėdavosi Pranian atimtų, paskaitų nuo IX •sparnus, bent šiam kartui.
Gerai progai pasitaikius nu rius, be sienų ein sandėlio nas Dovydaitis — Vytauto
vis
vykau į profesoriaus ūkį savo pareigas.
Didžiojo Universiteto profeso
akimis pamatyti, kaip Dovy.
Antrasis aukštas — tai “vi rius, daktaras, mokslininkas,
j&inoma, Prancūzijos vyriausybė ne iž geniano “gaspadoria- daitig atostogauja. Ir štai ką lkos”. Užlipti ant jų galima žurnalistas, visuomenės veikė
mano akys išvydo. Pastatytas tik
kopėčias pasistačius.
Dujas, pasirašęs Lietuvos nepri-,
pastatas iš 'molio ir akmenų1 rų
nėra. Taigi,
vėjai švilpia
klausomybės aktą, buvęs ntf— ilgas, erdvus ir jau stogas J visomis kryptimis.
Čia,,dvienisteris pirmininkas”.
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KONCERTAS

Sekmadienyje, Sausio-Jan. 22 d., 1939 m.
SOKOL SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avenue
Chicago, Illinois

PRASIDĖS KONCERTAS 5 VAL., 0 ŠOKIAI 8 V. VAK.

JACK BARRY’S ORKESTRĄ GROS ŠOKIUS
“Draugo” koncerto programą išpildys rink
tinės muzikos, dainos, meno, grožio jėgos —

ŠVENTO

KAZIMIERO

ORKESTRĄ IR ŠOKIKĖS,

AKADEMIJOS

ŠV. JURGIO

PARAPIJOS RINKTINIS MERGINŲ ANTIFONALIS CHORAS, KURIAM VADO
VAUJA ĮŽYMUS VADAS PROF. MUZ.

ANTANAS POCIUS, IR VISŲ ŠVENTŲ
PARAPIJOS RINKTINIS CHORAS IR AR
TISTAI - MĖGĖJAI PO VADOVYSTE

Šv. Kazimiero Akademijos Orkestrą, Chicagos Arkivyskupijos čempijone - penkis kar
tus paeiliui laimėjo pirmąją dovaną, išpildys žymią “Draugo” Koncerto dalį.
Šv. Kazimiero Akademijos Šokikių skaitlingas būrys, grojant savajai orkestrai, šoks
“Draugo” koncerte lietuviškus, klasiškus šokius. Jos bus lietuviškai pasirėdžiusios.

GABAUS MUZ. S. RAKAUSKO, BEI AUŠ

ROS VARTŲ, VADOVAUJANT PROF.

*

MUZ. J. BRAZAIČIUI, VYRŲ CHORAS.
•

Taipgi dalyvauja “Draugo” koncerte atsižy
mėję muzika, dainomis ir grožiu: K. Sabonis, J.
Kudirka, p-nia Ona Piežienė, J. Samoška. p-lė
Leonora Kondrataitė, Gaubis, Dr. C. J. Svenciskas. Leoną Deveikaitė skambina pianu.
Iš Lietuvos komedijantas su sava pagelbininkais krės
"Draugo” koncerte pertraukomis šposus.

Nuoširdžiai kviečiame visus, be jokios išimties,
dalyvauti dienraščio “Draugo” koncerte ir pa
sigrožėti lietuvišku grožiu bei menu.
Įsigykite iš anksto “Draugo” koncerto tikie
tus, kuriuos galima gauti “Draugo” ofise ir pas
“Draugo” agentus.

Chicago, III. - Šioji jaunuolių grupė yra jungtinis Visų Šventų ir ŠŠ. Petro ir Povilo pa
rapijų Choras, kurs vadovaujant jaunam, gabiam muzikui, St. Rakauskui, praeitą rudenį,
savo parapijose suvaidino įdomų veikalą — “Forecast of 1939 year.” Šis choras dalyvaus
“Draugo” koncerte ir atliks svarbią rolę.

Ketvirtadienis, sausio 19, 1939

DRAUGAS
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Pittsburgho Lietuvių Žinios

REDAKTORIAUS ADRESAS:
409 Tabor Street,
1‘Ktsburgh, rcuua.

Esplln,

ĮVAIRŪS

Raštus siųskite šiuo adresu:

daktarai

2013 Carson St.

TeL CANai 5969

Telef. Hemlock 2204

4*

DR. WALTER J. PHILLIPS

įvyk/o labai įspūdingos iškil na Teofilė Vasiliauskienė iš GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IŠ A L R K. Feder. | Metinį apskrities suvažiavi- į metus .sudaro virš tūkstanHomestead
'n’ i_* / .
' 'ma nutarta rengti kovo 19 d., [tinęs. Tai, štai, kodėl daugemės, tai mūsų didž. gerb. kle South Side. Visi buvo paten 2155 VVest Cermak Road
Kadangi praeitų savaitę iš
PlttSDUrgnO Apskrities
1>o pįet, Homestead, Pa. | lis mūsų parapijų vaitoja nebono kun. Ernesto Vasiliausko kinti ir džiaugiasi gražiais įOFISO VALANDOS:
priežasties
mano
sunegalėjispūdžiais,
labiausiai
iškilmė

datekliais,
nes
daugelis
taip
1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vakara
vardinių
paminėjimas.
Tikro

Valdybos Susirinkimo Kun. ainiui P*'wta tnkvieSnio
“
kojų
ramatizniu
”
,
pasi

ir pagal sutartį.
klebono
džiaugiasi
vadinamų “gerų parapijonų’’
ji diena-buvo sausio 12 d., bet mis
Liet. lt. K. Feder. F.tu«
koncertui
ir
uepr.kli.uuoPlttsskelbiau, jog
jog daugiau
daugiau žinių paįOgUino Jėlei, perkelta į se- motinėlė. Tai retenybė, bent TaL CAPitol 2828
mybės dienos programų vede- užlaikymų parapijos visai ne
burgho apskr. valdybos susi
įeberankiosiu, jei
jei niek
nieks ne- .
.•
, - d., Pager tarpe mūsų lietuvių, kad mo
laiko už priedermę. Taip ne neberankiosiu,
’ d
kmadienį,
sausio lo
rinkimas įvyko sausio 13 d.,' JUs’
gali būti. Sveikintinas mūsų ateis į pagalbų, skaitytojai la- bimui savo klebono vardinių tina turėtų progos sėdėti ša
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dangun Žengimo parapijos Susirinkimas užbaigtas utpridribo iki kelių, oi
...
naujas komitetas, kad padarė sniego
.
5.
.
dienos musų mokyklos vaiku- lia savo sūnaus kunigo. Gaila,
klebonijoj. Atkalbėjus maldų kalbant maldų.
- . surengė_ .labai
, .
tokius žingsnius, kad patirti, bai nusMiunė. Juo labiau,’ kad1| ciai
4309 W. Fullerton St
gražių pro- kad aš šį sykį negalėjau da
ir perskaičius užrašus iš pe
slydumėlis
neišpasakytas.
Tai
i
,
kas jie tokie yra, kuriems pa J
V
1 gramų, kuria pareikšta lin lyvauti ir pasigerėti įspūd
A. Paleckis, rašt.
reito susirinkimo pirm. Tamne
su
graniozdinėmis
Dėdes
OFISO VALANDOS:
rapijos reikalai visai nerūpi,
kėjimų klebonui ir įteikta žiais., Lai gyvuoja mūsų dar
kevičius patiekė susirinkimui
1—4 e° piet ir •—8 vak.
bet moka gerai kitus kriti kojomis tokiais keliais vaikš- brangių dovanų. Parapijinė bštus klebonas!
Tegul dar
dienotvarkę, kuri priimta. Su Šv. Kazimiero Parapija
čioti
ir,
žinių
ieškoti.
Ir
tikkuoti, pamokyti, kad tai tas
svetainė buvo pilna svečių, daug, daug vardinių susilau
sirinkime dalyvavusieji var
rai
maniau,
kad
šių
savaitę
negerai, kad tai taip turėtų
tarpe kurių garbės vietų, šalę kia. Lai gyvuoja ir jo motigonininkai ir kai kurie klebo Šių savaitę pas -mus nieko
jokių
žinių
nebus.
Bet
žinių
nebus.
Bet
pasijiĮe|,011o> užėmė klebono motibūti ir t.t. Be to, naujas pa
(Tęsinys 5 pusi.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nai pranešė susirinkimui, kad naujo. Viskas einasi paprasta
rodo, kad pagųzdinimas yra1
rapijos
komitetas
artimiausioj
vaga.
Tik
daugiausia
susirū

VIRginia 1116
4070 Archer Ava
parapijų chorai rengiasi prie
AKIŲ GYDYTOJAS
ateityj žada paskelbti savo labai geras dalykas. Štai, pir-l
pinęs
mišru,s
choras
Federa

LIETUVIAI
daktarai
Valandos:
1
—
3 ir 7—8
koncerto 29 d. sausio, Liet.
madienizj rytų telefonas tik i
Kasdien išskyrus Seredą
darbuotę
Adomo
sode
vasaros
j
cijos
Pittsburgho
apskričio
ko

Piliečių svetainėj ir žada sa
Seredoinis ir Nedėl. pagal sutartį
Tpk.| džirkšt, džirkšt iš vieno, kito i
Sekmadienį susitarius
vo užduotis gerai atlikti pa ncertu, kuris įvyks sausio 29 metu.
miesto
kampo.
Viens
sako:
|
DANTISTAS
tiekiant puikų koncertų. Ap d., 18 valandų vak., Piliečių
Dėde
turiu
biskutį
žinių
tik
1446
So.
49th Court, Cicero
garsinimų koncerto programai svetainėje, South Side. Taip Iš Švento Kazimiero rašyk, kitas vėl, na, ir net
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
rinkikai iš ŠV. Kazimiero pa pat choras pakviestas prisidė
Mokyklos
Pastogės
man
akys
nušvito.
Tat
imu
Penktadieniais
OFISAS
rapijos pranešė, kad turėjo ti prie Lietuvos Nepriklauso
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
1
tik
ir
rašau.
Dabar
tai
kas
4729
So.
Ashland Ave.
Visi mokiniai gėrėjosi ir
SPECIALISTAS
gerų pasisekimų ir gavo daug mybės paminėjimo, kurs įvyks
3147
S.
Halsted
St,
Chicago
kita, kad taip kas savaitę,
2-tros labos
OJPTOMETR1CALLY AKIŲ
skelbimų. Kitų kolonijų vei vasario 12 d., 3:30 popiet, džiaugėsi trumpu perstatymu
LIETUVIS
CHICAGO,
ILL
Pirmadieniais,
Trečiadieniais
ir
tai žinių būtų keli pluoštai.
Telefonas MIDway 2880
kėjai pasižada rinkti skelbi tuip pat Piliečių svetainėje. ‘Roniance in Toyland”, kurj
šeštadieniais
Su virš 20 metų praktikavimo
Mano Garantavimas
Valandos: 3—8 P. M.
OFISO VALANDOJ:
Bendrai, mūsų jaunimas uo išpildė Šv. Pranciškaus aka- Rodos, kad “raniatizmas” net Palengvins
mus.
akių įtempimų, kas eeNuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
11
priežastimi
galvos
skaudėjimo,
demikės mūsų mokyklos sve- ir kojas atleido.
liai imasi už darbo.
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
»vaiglmo, akių aptemimo, nervuotu- Ofiso Tel. CANai 2345
Apskr. dvasios vadas įga Praeitų pirmadienį vaikinai tain§Jepo, skaudamų aklų karšt}, atitaleo
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto
irumparegystę lr toliregystę. Priren
liotas paprašyti kun. klebonų,
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
turėjo susirinkimų tikslu at-Į Sausio 17 d- vakare buv»
praeitų sekmadienį pas mus kimuose
egzaminavimas daromas sa
ka4 paskelbtų rengiamų kon
elektra, parodančia mažiausias klai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gaivinti seniau gyvavusį St. | bin«° basketbolo ratelio naudas. Specialė atyda atkreipiama }
certų iš sakyklos per porų .sa Casimir’s Lyceum. Kaip ten |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road
valkus. Kreivos akys atl^lietus pardavinėjo be- LIETUVIAI ADVOKATAI mokyklos
talesomoa.
vaičių prieš koncertų.
Vai.: 2—-4 ir 7—9 vai. vakare
4631 So. Ashland Ave.
pirmiau.
jierns nusisekė, netek,o patir rnaičiai ir mergaitės ir dova Telephone YARda 1001
Trečiadieniais pagal sutartį
Valandos nuo ie iki 8 vai. vak.
Res. Tel. CANai 0402
NedSltoj pagal sutarti.
Tel. YARds 0994
Lietuvos nepriklausomybės ti. Gal patys vaikinai apie nėlių padėjo surinkti. Visi da
Daugely atsitikimų akys atitaiso
2305
So.
Leavitt
Street
Rez.
Tel. PLAza 2400
rbuojasi ratelio labui. Bernai
mos be akinių. Kainos pigios kaip
atgavimo dienų nutarta iškil tai praneš.
• >
VALANDOS:
LIETUVIS ADVOKATAS
čiai ypatingai dėkoja klebo
4712 SO. ASHLAND AVE.
mingai apvaikščioti vasario
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Ofiso Tel. Canal 6122
4631 So. Ashland Avenue
Nedelioia nuo 10 iki 12 vai, dieni
nui
už
leidimų
suruošti
bingo
Res. 8342 So. Marshfield Ave.
12 d., 3:30 vai. popiet, Liet.
Girdėjau, kad lietuviai biz
Res. 6515 S. Rockvvell Street
Res.
Tel.
Beverly
1868.
Telefonas HEMIock 6286
lietuviai daktarai
Piliečių svetainėj. Pirm. Ta-in- nieriai tariasi apie savo me- 1 Sa' ° naudai.
Telephone REPublic 9723
kevičiui pavesta pakviesti šv. tinę tradicinę Užgavėnėse va Nors pirmus du lošimus mū
Kazimiero parapijos chorų karienę. Neužilgo žada šauk siškiai pralaimėjo, tačiau lie
DANTISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(BEINARAUSKAS)
padainuoti laike apvaikščioji- ti susirinkimų pasitarimui tuo nusimena. Labai juokingas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West Cermak Rd.
LIETUVIAI ADVOKATAI
2415 W. Marąuette Rd.
mo ir taip pat jam pavesta reikalu. Sužinojęs apie tai pla lošimas įvyko Šv. Jono svetai 6322 So. VVestem Avenue 6900 South Halsted Street
VALANDOS:
Ofiso valandos:
nėje praeitų ketvirtadienį. Lo
pakviesti A. Guno orkestrų čiau parašysiu.
9:30
iki
12
ryto 1 iki 4:30 popiet .
TELEFONAI:
10—12 vaL ryto
VALANDOS:
6 iki 8 vakare
šė Šv. Kazimiero “Junior A- Panedėlį, Utarninke ir Ketverge Ofiso WENtworth 1612
palinksminti publikų muzika.
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
Res. — YARds 3955
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
t
'lumni” su “Senior Alumni”.
Svarstant lietuvių dalyvavi
pagal sutartį.
OFISO
VALANDOS:
Susitarius
Seredoj
ir
Pėtnyčioj
—
2
iki
0
v.
v.
Praeitaisiais
metais
gavę- vį^kių spalvų siūtus lošėjai
mų pasaulinėj parodoj priim
2 iki 4 popiet
7 ikį 9 vakare
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Tel. Prospect 1012
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ta sekanti kun. J urgučio re uioj atvaidinta religine dra* dėvėjo,
pagal sutartį.
Res. Tel. Republic 6047
ma ‘Piloto Duktė”. Ai ne
zoliucija:
Res 6958 So. Talman Ava.
TeL YARds 5921
reiktų jų pakartoti, Po Vėl y
Res. TeL GROvehlll 0617
Res.:
KENvood 6107
West End
Liet. R. Katalikų Federaci kų choras žada lošti “Paulo”
Office TeL HEMIock 4848
jos Pittsburgho apskritu už- vestuves.
Sausio 15 d., motinėlės po
giria vietinių chorų sumany
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
globa Šv. Marijos NeperstoGYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:3Q
mų prisidėti prie rengiamos
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE
756 West 35th Street
Ni'dujas parapijos komitetas jančios Pagalbos ėjo bendrai
2423 W. Marųuette Road
Dainų Šventės New Yorko pa
prie
šv.
Komunijos.
3133 South Halsted Street
TeL CALumet 5974
VaL 2—4 ir 7—0 vak.
saulinėje parodoje ir ragina patirdamas, kas neduoda jo
OFISO VALANDOS
Šv. Vincento draugija laikė
Penktad., Saus. 20 d., 1939
1446 So. 49th CL
9 vai. ryto iki 8 v. vakare, iiskiriaat
vietinius vargonininkus dėti kios aukos eidamas į bažny
mėnesinį susirinkimų, kuria
sekmadienius ir trečiadieaies
7:30 valandą vakare
Subatomis noo 7—0 vakare
visas pastangas, kad Pittsbur čių jos palaikymui, surado,
Ketv.
ir
Nedėliomis
susitaręs
me
vienbalsiai
nutarė
sumo

Antra ir paskutinė dalis Judamų paveikslų
gho lietuviai būtų tenai gra kad skirtumas įeigose iš poOffice hoon:
kėti
metinę
duoklę
Federaci

RUDENS
IR ŽIEMOS VAIZDAI LIETUVOJE
r°s pii mųjų savaičių yra maž
žiai reprezentuoti.
DANTŲ GYDYTOJAS
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
daug tarpe $15 įr $20.00, kas jai ir Pranciškietėms Sesu
Paskutinė proga, nes br. Motuzai daugiau nebeatvažiuos
Sundays by appointment
3259 S. Halsted Street
su jokiais paveikslais!
. •
tėms.
<»*h1

DR. W. J. KIRSTUK

DR. A. J. MANIKAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

DR. VAITUSH, OPT.

h

DR. F. C. VVINSKUNAS

DR. MAURICE KAHN

JOSEPH J. GRISH

DR. P. J. BEINAR

KAL & ZARETSKY

Brolio Motuzo Atsisveikinimas

DR. GEORGE I. BLOŽIS DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. J. BERTASH

DR. A. P. STULGA
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vietini

agentu

Parapijos komiteto rinkimas
geraį pavyko. Išsiuntinėti pa
rapijonams lapeliai grįžo su
jaunais ir darbščiais .skiria
mais kandidatais, iš kurių iš
rinktas parapijos komitetas.
Komitetas išrinktas iš jaunų
išlavintų vyrukų, kurie, be
abejo, sparčiai pastūmės pa
rapijos veikimų. Šv. Vincento
parapija, nors apsunkinta di
dele skola, bet nereikia nusi
minti. Turint bažnyčių, moder
niškų mokyklų, klebonijų, se
serų mokytojų namų su dide
liu plotu žemės, pagerėjus lai
kams, ir skola sumažės. Vęstendiečiai duosnūs, kad tiktai
daugiau atsirastų darbų. Pa
rengimai visokios rūšies bus
ruošiami. Vasaros metu pik
nikai, tat vis šiek-tiek liks
parapijos labui.

arba:

HAMBUBG-AMIR1CAN ŪBI
NOBTB GIBMZLB LlOYDl
130 W. Randolph St., Chicago, Hl.

Šv. Vincento choras vad. A.
Sadausko rūpestingai ruošiasi
koncertan, kuris įvyks sau
sio 29 d., Piliečių svetainėje.
Taipgi choras žada prisidėti
darbu parapijos labui.
Vietinis

DR. STRIKOL’IS

CHICAOO, ILL

PHYSICIAN and SURGEON

Ofiso TeL VIRginia 0036
Residencijos TeL BEVerley 8244

4645 So. Ashland Avenue

Mokame 4%
DljVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

&’w pradžia 1039 metų kviečiame
lietuvius taupyti pinigus SIMANO
DAUKANTO FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO, kur kiekvieno as
mens taupiniai apdrausti iki
$5000.00 Federal Savings & Loan
Insurance Corporation, Washington, D. C.

Skoliname Pinigus ant Pirmų Morgičiy
Nuo 5 iki 20 Metų Mažais Mėnesiniais
Atmokėjimais
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

SHHANO DAUKANTO//

ederal Savings

|AND LOAN

ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.

Tel. Canal 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
Chicago, III.

OFISO VALANDOS:
Noo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį,
Office TeL YARda 4787
Namų TeL PROepect 1980

Tel CANai 6122.

.

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS

4157 Archer Avenue^A
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P.
Reeideneija
8939 So. Claremont Ave.
Valandos: 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį
Tel CANai 0257
Res. Tel. PROspect 6059

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
Telefonas REPublic 7868
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.
Office Phone
Res and Office VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 8 vaL vakaro
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706 TeL YARda 2246

DR. J. J. KOWAR

DR. C. VEZEL’IS

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

2403 W. 63rd St, Chicago

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

Nedėliom ir Trečiadieniais
Pagaal Sutartį.

iSgjdoLįemls^arti'

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO

VALANDOS:

10 vaL ryto iki 0 Tai. vakaara
b Treėia4iw.i«b

Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3660
Antradieniais, Ketvirtadieniais U
Penktadieniais
4631 South Ashland Al_
TeL YARds 0994
Bsnadieiūais, Trečiadieniais h

Ketvirtadienis,

1939

19,

sausio

PftSTTgJB

f

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

LIETUVIŲ SKAUTŲ SKYRIUS
Rašo

Edward

Daujotis

Dįevo Apvaizdos parapijos mus laiko savo namuose kas
skautai jau turėjo pirmų iški pirmadienį. “Good work, Jo
lu (išvažiavimą,) į miškus jo”.
sausio 7 d. Dalyvavo apie 20
skautų. Buvo išvykę į Camp
Louis Jankauskas, visiems
Fort Dearborn (Forest Pro- žinomas futbolininko Jankausserves). Išsivežė bulvių, rūky- ko brolis, .stengiasi būti pirtų lašinukų ir dešriukių, pa- mos rūšies skautas. Jeigu brotys pasigamino pietus. Dienų lis gali pasižymėti futbole,
linksmai praleido vaikšeioda-1 tai Louis turės pasižymėti
mi po miškų. Matė daug aui- skautybėj.
kių ir fazanų.
Kurių dienų Montikienei ir
Dabar vėl laukia progos iš Česnavieienei nereiks vakaVažiuoti.
... ,
. L
rienės virti, nes Antanas Mo-

..Aail

vada.: skautn.e.stras

Skautų

ntikas

Frank

Cesna

Ilgirdas Rudis ir asistentas
ir palengvins joms darbų. Paskautmeistras Edvardas Dau starame išvažiavime skautai
jotis buvo iškilos vadai.
įMontikas ir Česna buvo pa’cVirii virniuiu ir
V
O gerų
rroT*n
. . skirti virėjais ir iškepė
Visi skautai jau yra pnsi-.„
M „
rengę išlaikyti “tenderfoot” į p
___
kvotimus. Neužilgo bus pir-j pereitį ketv'irtadienį ska„.
mus “investitūra’, ta.
apdovanojimas tam tikrais darbų j. odos Padarys ir ge.
laipsniais.
rų bizūnų, bet jiems, kaipo
ic

yra'

ayki

mokylu

ne, Ind. Te Dievas padeda
jaunavedžiams, nors bažnyčia
ir nesidžiaugia mišriomis mo
terystėmis. Gyvenimas paro Pavyzdinga Marijonų
do, kad mišrios moterystės la
Įstaigų Rėmėjų
bai retai teesti laimingos, yVeikla
pač jei įvyksta dar visai nesubrendusiame amžiuje. Pri TOWN OF LAKE. — Maseina tankiai apgailėti ir ap rijonų Rėmėjų 8 sk. skaitlin
verkti savo neprotingos jau gas sus-mas įvyko sausio 15
nystės klaidų.
d. Pirm. J. Lasauskis ir ižd.
E. Gedvilienė pranešė apie re
Mūsų choras po vadovyste ngiamų bunco pramogų, va
Jono Senulio rūpestingai ruo sario 12 d., parap. svet. Nuo
šiasi prie didžiulio keturiij širdžiai prašoma visų, kurie
chorų koncerto, kuris įvyks platina tikietus, sugrųžinti pi
sausio 29 d. Piliečių svetainė nigus E. Gedvilienei, ar ko
je, South Side. Bus tai visgi misijai, kad galėtų nuvešti į
gana įdomus vakaras. Daly seimų, kuris įvyks varario 5
vaus mūsų choras, Jono Se
nulio vedamas, šv. Kazimiero,
E. Gedvilienė pranežė, kad
S. S., varg. Bazio išlavintas, turi ir amžinų narę; jos var
Šv. Vincento W. End, varg. das bus paskelbtas seime. At
Sadausko neseniai sutvarky- stovais išrinkti: J. Lasauskis,
iau ir S1SS
ofP
ir Vunliunu
tas ir ŠŠ. Petro
ir Pauliaus, E. Gedvilienė, P. Turskienė,
Homestead, varg. Eimučio di O. Sriubienė, J. Ragauskienė,
riguojamas. Kiekvienam cho J. Gedvilą, rašt. K. Turskis.
rui skiriama pusvalandis pa Malonu, kad jaunuoliai prade
rodyti savo muzikales jėgas. da užimti draugijose vietas.
Reiškia įvairumo nestigs. Ne Pav., Klemensas Turskis. Jis
dalyvauti tame dainų vakare, gražiai vartoja lietuvių kal
būtų nedovanotina.
bų ir yra rėmėjų 8 sk. rašti
ninkas.
Sausio 12 d. vakare klebo Klemensas yra baigęs Šv.
nijoj įvyko Federacijos aps Kryžiaus parap. mokyklų ir
kričio susirinkimas. Dalyvavo dabar lanko aukštesnę Šv. DiTamkevičius, Paleckis, Bazys, tos mok. Būtų labai malonu,
Senulis ii- kunigai: Vaišnoras, kad ir kiti jaunuoliai sektų
Jurgutis, Pikutis, Skripkus ir Turskio pėdomis ir imtų iš
vietinis klebonas. Pasitarta a- jo pavyzdį.
pie būsimųjį koncertų, apie
8 skyr. džiaugiasi savo jau
L. Nepriklausomybės minėji nu ir energingu raštininku K.
mų vas. 12 d. ir apie daug Turskiu. Jis eina nutarimų ir
kitų svarbių dalykų. Vas. 12 finansų rašt. pareigas.
d. kalbėtojais nutarta kviesti
kun. Balkūnų ir kun. Cox.

įvairių

Juozapas Martynas viršini- Į skautams tokių dalykų nereinkas “Black Bear patrol” sa- Į kia. Jie ir be to išpildo “good
vo narių (patrol) susirinki- deed daily”.

PinSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS

d.

vertė

ARD 2 Skyr. Veikla
BRIDGEPORT. — Akade
mijos R-jų 2 skyriaus metinis
susirinkimas sausio 6 d., bu
vo skaitlingas. Išklausyta įvairūs raportai. Iš knygų per
žiūrėjimo komisijos, raporto
pasirodė, kad į vienuolynų
per metus nuvešta suvirš $1,200.00.
’■

Kun.

Ant.

M.

Karužiškis

Sausio 19-ta Diena
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Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avė.
Phone LAFAYETTE 5800

čanauskas.
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dalis-a)
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36

harm.

giesmės
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Al.

giesmių
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j

Kačanaus
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“DRAUGAS”

2334

Oakley

So.

Chicago.

Avė.

UI.

ONA ANASTAZIJA
STAČKUNIENĖ
po pirmu vyru Galminienė
(po tėvais Maliauskaitė)

mirė sausio 16 dieną, 1939
metais, sulaukus 4 3 metų amž.
Gimus Lietuvoje, Telšių ap
skrityje, Plungės parap., Surblių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Kazimierą, sūnų Joną,
brolį Juozapą, brolienę ir jų
šeimyną ir kitas gimines.
Lietuvoje paliko brolį, sese
ris ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas 3329 Lituanica Avenue.
Laidotuvės jvyks šeštadienį,
sausio 21 dieną. Iš namų 8:00
valandą ryto bus atlydėta į
Švento Jurgio parapijos bažny
čią .kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Bro
liai, Brolienė, Seserys ir Gimi

Gėles Mylintiems — Vestinėms —
Bankietanis — Laidotuvėms —
Papuošimams

nės.
Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika. Tel. Yards 1138.

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Turėdami

Norėdami

Kų

Kų

Nors

Nors

Parduoti,

Pirkti,

Mainyti,

Atminkite

LAIDOTUViy
NARIAI

‘Dr-go’

—

Classified

Arba

Skyr

DIREKTORIAI

CHICAGOS,

LAIDOTUVIŲ

Išnuomuoti

C1CEROS

DIREKTORIŲ

AURIU A M P P

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS

HnlDULftllUL DIENĄ IR NAKTĮ

0727

iš

MIRĖ

Kalėdinės giesmės, hann. J.
Žodžius ir melodijas parašė

LAIKRAŠČIUS

Tel.

*“

ir

KATA

DIENĄ

,

Aaventin5a

—

Dogelis

John F. Eudaikis

__

dalis

I

II

Rėmėjas

Kan.

NAUJAS GIESMYNĖLIS
Seirijų

“Nepridera tikėti nei kiek
vienam žodžiui, nei patrauki
mui; bet atsargiai ir išmano
mai pagal Dievo viskų apsvar
styti.
Bet nelaimė! dažnai leng
viau piktų apie kitus kalbėti,
Pirm. pranešė, kad svet. jau ir tikime, negu gerų — taip
paimta metiniam vajaus va esam silpnais”. (Kristaus Se
karui, kuris įvyks kov,o 12 d. kimas, Knyga Pirma, Skyrius
Komisijon išrinkta: Kazlaus
kaitė, Kareivienė, Rudmanienė, Runelienė, Šimaitiene, Oku Jei blogais žmonėmis tikė
nienė, Juškienė, Jancevičienė, si, visada būsi apgautas.
Zableckienė ir Dimšienė. Tų Susiprato, kaip katė pienų
dienų rėmėjos in corpore eis paliejus.
prie šv. Komunijos.
Tinginiui ir šiokių dienų
Perskaityta laiškas - kvie šventa.
timas į Marijonų rėmėjij sei
mų, kuris įvyks vas. 5 d., Šv. Brighton Parke pas P. GuJurgio parap. salėj. Išrinkta bystų, 4355 So. Mozart st. ir
3 atstovės: Ruinbinienė, Vai pas biznierius Jokantus, 4138
cekauskienė ir Vaičekauskai Archer avė.
tė. Ir aukų paskirta. Rėmėjos Marąuette Parke pas Sta
taip pat šeimininkaus vaka niulį ir laikrod. Andreliunų.
rienėj. Komisija ir darbinin Dievo Apvaizdos parap. pas
kės bus tos pačios, kurios ap P. Varakulį, 1900 So. Union
siėmė vajaus vakarui. Jai pa avė.
gelbės valdyba.
North Sidėj pas K. Šerpetį,
Dvasios vadas kun. Petrau ir A. Bacevičių.
skas pakartojo kvietimų dirb
Roselande pas L. Paliulieti parapijai per metus, kaip
tai dviejuose piknikuose ir nę, 10805 So. Edbrooke Avė.
metinėj vakarienėj. Taipgi
West Pul Įmanė pas K. Rai
sveikino su naujais metais.
lų, 12148 Lowe Avenue.
Koresp. Stella Wodman

Dalyvavo kaipo atstovas
daugelio organizacijų seimuo
(Tęsinys iš 4 pusi.)
se, dažniausia iš pasišventimo,
neiė, 'tegul jai Aukščiu uaius nustodamas darbo dienas ir
suienua uaug metelių džiaug apsimokėdamas kelionės ir ki
tis savo sunaus uuksiu Kuni tas išlaidas.
gystes luomu.
Paliko nuliūdime žmonų,
Už gražų vaikučių pasuo- tris sūnus ir tris dukteris,
dyrnų Klebonas suteme nuosųl Viena duktė irgi yra Cressent,
“Draugo” Jubiliejaus
buvo pradėjęs sirguliuoti. Da
nuo iuoksio visiems vaiKucia- Į Pa., ligoninėje serganti džioMūsų darbščios moterys ne
Koncerto Tikietai
jns pirmadienį, jię tų nuosy- va. Jauniausioji duktė taip juokais ruošiasi prie kortų bar prie fizinio darbo profe
Platinami
bę panaudojo prisirengimui pat nesveika. Apie sutaupini- vakaro, kuris įvyks vas. 12 sorius jaučiasi labai gerai, pui
kiai nusiteikęs, ir kur kas
mų pinigų nebuvo nė kalbos:
Bridgeporte jų galima gauti
prie pusmetinių Kvotimų.
d. pusė po septynių vakare,
sveikesnis, negu pirmiau.
ne juokai tokių šeimynų išGudų krautuvėj, 901 W. 33 st.
Slavokų salėj, Beaver ir FraIš balos pus mus praeitų laikyti; visi dar maži, išsky- nklin, šalę lietuviškos bažny
West Sidėj — “Draugo”
ofise, 2334 So. Oakley avė.
gavaitg atsiiauKe nelaboji gu- rus vienų dukterų
čios. Jos ne tik tikietus jau
tinę ir pakirto net tris zyPrasidėjus 1929 metais ka pardavinėja, bet ir laimėjimo
Town of Lake pas M. Sudeikienę, 1632 W. 46 st.
imus paiapijonus: a. a. Jonų pitalizmo krizei, o, mano nuo knygutes kiekvienam gražiai
mone,
kapitalizmas
yra
dau

Pętraitį, Antanų Aižomejų ir
perša. Vas. 12 dienos vakaras
Benediktų AtattiKonį. jjeue vi gelio izinų ir vargų priežas nėra labai patogus, bet mo
gą širdimi reišKia šeimynai tis, kuris daug darbo žmonių terų darbštumas ir kantrybė
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
užuojautų ir. Imki jaunutei privargino, tai ir Matukonių nugalės visas kliūtis ir vakapalietė skaudžiai ir iki
,
T ± i.
Syivijai kuo yeikiausiai pa- šeima
...
...
• - ,
i ras pavyks. Lets Kopė.
Kveiktj,
Sakoma, kad džiova įsisuka
Prof. Pr. Dovydaičio į|
■blausia n oidslausia laidojimo ibtaisa
( Praeitų sekmadienį įvyko greičiau ten, kur skurdas ir
fondo reikalu
visoki
trūkumai
įsigyvena.
įvairių draugijų paprasti ir
AMBULANCE
Matukonių šeima ir dabar
(Tęsinys iš 2 pusi.)
metimai susirinkimai. ’lretirandasi sunkiam padėjime.
ttinkai atliko paprastų susi
Tikrai įdomus tas Dovydai
Tat vietoje pirkti gėles, jau
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
rinkimų. Vaidyoa paliktu ta
palaidojus, būt geriau, kad tis. Kokį darbų jis pasiims,
4605-07 So. Hermitage Avė.
pati ir siems metams. Sv. Ur
toksai
iš
jo
tvirtos
rankos
ir
tuos pinigus suteiktų mirusio
4447 South Fairfield Avenue
šulės draugija nutarė sureng
šeimynai. Būt ir Dievui di gabaus proto eina gerai.
ti metinę Užgavėnių vakarie
desnė garbė, nes padarytų mieProfesorius turi savo lauke
nę. Apie tų vakarienę teks
TĄ V V A T koplyčios visose
laširdingų darbų*
kiškį. Kaipo laisvės mylėtojas
dar pakalbėti. Šv. Antano drJL/ 1 K rV 1 Chicagos dalyse
Žemaitis ir gamtos draugas jis duoda
gijos metiniame susirinkime
jr.in laisvę savo šlaituose ra
išduota metinė atskaita
ku
risų Lietinių radio programų fieitadienio vakarais,
miai ganytis. Tik vargu, ar jį
North Side
rios pasirodo, kad draugija y7:00
vaL
vakaro
ii WBF0 stoties (1420
Pranešėjas
pakęs, įveisęs vaisinį sodnų.
ra gerame finansiškame sto
r. baltuhbkas
Sausio 12 d. iškilmingai pa
Kaip su finansais — klau
vyje. Valdyba ir šiems me- laidotas a. a. Juozas Kizis.
siu profesoriaus? Jau turiu
t&ms palikta ta pati.
Dede Dangun Žengimo bažnyčioj at
15000 litų skolos. Dar toli
laikyta trejos šv. Mišios. Prie gražu, kol viskų įrengsiu.
šoninių altorių laikė šv. Mi Reiks į bankų lysti!
ŠAKY, DTO. LAIDOTUVIŲ DIBBKTORIAI
šias kun. A. Jurgutis
kun.
KELNER- PRUZ1N
Oeriaoeiaa patarnavimas — Moteris patarnauja
J. Pikutis. Šv. Kazimiero ka “Ar Dovydaičio mes jau ne
9000
620 W. 15th Ava
pai parinkta amžino atilsio tekome?” — gali kilti toks
vieta Juozapui Kiziui. Arti klausimas, matant jį visa sie
nėje.
mieji jo!,įo draugai ir pažysta la atsidavusį ūkiui. — “Ar
mi palydėjo jį į kapus. Ilsė jau jis nel>ešvies tako aukštu
LEONARDAS EŽERSKIS
kis ramybėje netikėtai nuo protu ir nebekaitins savo ug
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
mūsų atsiskyręs Juozai. Galė ninga iškalba plačios mūsų
visuomenės!?
”
Taip
nebus!
jai dar ilgokai pagyventi mū
PATARNAVIMAS DIENĄ IR KAKTĮ
sų tarpe, bet tebūna tokia Dabar Dovydaitis “aprimo”,
KOPLYČIA DYKAI
kad dar didesniu ugningumu
2025 W. 51rt St.
TeL YARDS 1278
visuomenei vadovautų. Profe
soriui jau seniai reikalingas
14
K.
Res. 4543 South Paulina Street
buvo poilsis. Jis pastaraisiais

Homestead

KASDIEN SU KRISTUMI

DYKAI
1.1. Zolp

KOPLYČIOS
MIESTO

VISOSE

DALYSE

1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782

Albert V.

Petkus ir Eritkis
P. I. Ridikas
Adony B. Petkus
LaMez ir Sanai
I. Linievičins
S. P. Mažeika
Antanas M. Piillii

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St.
Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4348 So. Califomia ,Ave.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YARda 1138-1139
3307 Lituanica Avė.
Phone

YADds

4908

Ketvirtadietus, sausio 19, 1939

Draugo” Koncerte Dalyvauja Merginos
Ir Vaikinai

Vakarinių Valstybių
Konferencija Kovo 5

Jaunavedžiai gražiai lietu-\
viškai kalba ir yra pavyzdin
gi katalikai.
Buvau pranešęs per spaudą, Linkime jiems Dievo palai
kad kiekviena draugija ir or mos naujame gyvenime. V. S.
ganizacija turi pasiųst “annual report” valstybės sekre Keistučio Bendrove
toriui. Kelios dr-jos atsiliepė
Išmokės 4 Nuoš.
į raštinę sakydamos, kad jos
BRIDGEPORT. — Keistu
negavo blankų.
Šiuo pranešu, kad, paran čio Federalė Taupymo ir Sko
kamo dėlei, mano raštinė su linimo b-vė, 3236 So. Halsted
teiks blankų toms dr-joms, ku st., gerai varėsi per praėjusį
rios nėra gavę. Atsilankę į pusmeti. Bendrovės direkto
mano raštinę, 6322 So. "VVest riai savo susirinkime, laiky
ern avė., kreipkitės į sekre tame ketvirtadienį sausio 12
d., išnagrinėję bendrovės pro
torę. Ji patarnaus.
Adv. Charles P. Kai gresą per praėjusį pusmetį,
rado, kad galima tūupytojams
išmokėti 4 nuoš.

Svarbu Draugijoms Ir
Organizacijoms

Praėjusiam Federacijos Chi
cago apskrities susirinkime,
•‘Draugo’* jubiliejinio kon certavo ir Roselaude ir "VVest išklausius pranešimo, kad va
certo programą išpildys, kaip Pullmane. Abiejų kolonijų pu sario 26 d. įvyksta metinė šv.
jau buvo aiškinta, daugiausia bliką jis stebino, džiugino ir Kazimiero Akademijos Rėmėjų
jaunimas, jaunoji karta. Da žavėjo. O “Draugo” jubilie dr-jos vajaus vakarienė, nu
lyvauja kaip vaikinai, taip jiniam koncertui šis choras tarta Vakarinių Valstybių Lie
ir merginos. Šv. Kazimiero A- specialiai ilgą laiką uoliai tuvių Katalikų konferenciją
iškelti į kitą dieną.
kademijos studentės jau yra ruošėsi. Choras susideda iš
penkis sykius sukirtosios vi rinktinio abiejų kolonijų jau Kadangi Dievo Apvaizdos
parapijoj nerasta patogios ko
sos Cbicagos arkivyskupijos nimo. Visi su gerais balsais
aukšteniųją mokyklų orkes ir kupini noro ir energijos nferencijai dienos, tat pasita
rusi komisija konferencijai
tras. Tai jan nepaprastai ge šauniai pasirodyti.
ras ženklas. Laimėti pirmą! Reikia atsiminti šio choro dieną užrekordavo kovo 5 d.,
dovaną vieną sykį kartais ga vedėją p-ną S. Rakauską. Ji Nekalto Prasidėjimo Panelės
lima per kieno nors klaidą ar sai yra vargonininko sūnus. Šv. parapijos salėj,
kitą panašią priežastį. Bet .Jisai muzikalėj atmosferoj už t Visos draugijos, klubai, or A. Rubaitei Padaryta
ganizacijų kuopos prašomos
laimėti iš eilės penkis sykius, augo ir jain muzika yra ant
Operacija
iš anksto rengtis konferenci
Beriami žirniai į sieną netai jau tikrai reikia pilnai ra prigimtis. Jisai dar jau
jai.
Praėjusį šeštadienį Šv. Kry-f limpa*
ii/ Įį;’ *į
rsavo dalyką žinoti.
nas, bet pilnai savo dalyko
P. Fabijonaitis, kom. narys žiaus ligoninėj" padaryta ūmo; Ne viskas auksas, kas žiba.
Didelė jėga apsireikš jung žinovas ir taipgi kupinas no
l!l
••
*
v* • I
apendiKO operacija Aurelijai
Nespaudes norago, nevaltiniame Roselaudo- ir "VVest ro ko širdingiausia patarnau
Palaidotas
Kun.
P.
Rubaitei,
kuri
lanko
Šv.
Ka-'gysį
pyrago.
Pullmano lietuvių chore po ti “Draugui” ir kuo geriau
zimiero Akademiją. Jį turėjo
Katausko Tėvas
vadovyste jauno vargonininko sia palinksminti publiką.
Praėjusį antradienį iš Šv. dalyvauti “Draugo” koncer
S. Rakausko. Jo vedamas cho Tad ateinantį sekmadienį,
ras mišrus — susideda iš vai sausio 22 d. meskite į šalį vi Kryžiaus parap. bažnyčios pa te su akademikių grupe, bet
kinų ir merginų. .''.
sus savo reikalus, užmirškite laidotas senas Town of Lake staiga susirgo ir buvo nu
Šis dviejų kolonijų jungti visus savo rūpesčius ir 5 vai. gyventojas Augustinas Katau- vežta į ligoninę. Dabar ran
nis choras nėra keliua dienuc popiet būkite Sokolų salėj, skas, kun. Petro Katausko tė dasi 201 kambary.
Linkime p-lei Rubaitei greit
darbo produktas. Yra tai uo 2345 So. Kedzie avė., o ten vas.
Bažnyčioj buvo daug žmo pasveikti ir sustiprėti. Rap.
laus darbo ir ilgo laiko pro jaunieji talentai jus džiugins,
P. G. nių. Ypač daug buvo kunigų.
duktas. Šis choras 'jau kon linksmins ir žavės.
Sausio 19 d., 7:30 vai. vak.
Iškilmingąsias šv. Mišias lai
Šaunios Vestuvės
T
T "1
o 1-TT n
1
J. Juskos halėj — Hollywood
kė velionies sūnus kun. P.
Katauskas. Jam asistavo kun. 1 MARĄUETTE PARK. — Inn, 2417-19 W. 43rd St.
Pr. Lukošius ir kun. A. Va Sausio 9 d. Tillie Mikalaus- Sausio 20 d., 7.-30 vai. vak.
lančius. Prie šoninių altorių kas susituokė su.Edward Bu- Lietuvių Auditorijoj, 3133 So.
mišias laikė kun. B. Urba ir gaila. Per šliūbą Gim. P. šv. Halsted Street.
'kun. J, Juška. Pamokslą pa bažnyčia buvo beveik pilnai Sausio 21 d., 7:30 vai. vak.
sakė kun. A. Skripkus, įįv J ėmoniij. Bažnyčioj takas buvo šv. Mykolo Mokyklos Salėj,
Kryžiaus parap. klebonas. Tre gražiomis lelijomis išpuoštas 1644 AV. "VVabansia Avenue.
tininkų draugija ėjo in cor ir balti žiedai lenkėsi į einan-j x. _Sausio 22 d., 6:30 vai. vak.
tiems jaunavedžiams
1 I d, MCI h kcLU S 1 ar.
pore prie šv. Komunijos, nes
Pamergėmis ir pabroliai bu-' 3903 .Fir St. (Indiana Hara. a. A. Katauskas buvo tos
vo šie asmenys: “maid of Eo- bor)
draugijos narys.
Į kapines velionį palydėjo nor” Felestina Pocius, o “best
... nes jūs sutaupot virtuvėj
daug žmonių.
Rap. man” Tillies biblis Jūstin Mi
kalauskas su Onyte Gailius.
laiką
Gestautas, Sophie Al
Pranešimai Edvard
kiui, Anton Spetyla, Kotryna
su
Labdaringo.s Sąjungos Di- Gestautas, Tony Gurskis, Sterektorių svarbus susirinkimas fanie Pepper, Anthony Smuls-j
bus Šv. Antano parapijos mo kis, Josepbine Rimeikis, Sta-'.
kyklos kambary aut antrų lu n ley Zebraus, Sophie Kalin. j
Vestuvių pokylis įvyko Bri Drobė Paklodėms ir Užval
bų sausio 19 d-, 7:30 vai. vak.
Visi direktoriai būtinai turi ghton Parke, J. Juškos svetai katams Naujos Mados Už
susirinkti. Bus valdybos rin nėj. Per vakarienę kalbėjo jau dangalai (Bedspreads), Vil
kimas ir pasitarimas apie se navedžiai, jaunosios brolis Ju- noniai Šveteriai, Pančiakos,
Pirštinės ir Kepurės.
stin, tėveliai Mikalauskai ir
nelių prieglaudos statymų.
Vilnoniai Apatiniai Mar
A. Valančius, direk. pirm. Norvilienė.
škiniai Vyrams ir Moterims

Br. Motuzo Pasku
tines Filmos
Amerikoj

MODERNIU AUTOMATINIU ELEKTRINIU PEČIU

BRIDGEPORT
KNITTING MILLS
Normai

Avė.,

Chicago,

III.

• C. •< ’ •

F. Selemonavich, Sav.
Atdara

• Turėkite daugiau laiko vaikams su didesniu liuosalaikiu, kurį elektrinis pečius atneša. Jisai iškeps
pilnus pietus laiku, nuo mėsos iki desserto, nors ir
nebūtum namie. Tiktai įdėkite valgį į kakaly ir užstatykit automatiškas kontroles. Lygi elektrinė ši
luma prasideda kada jūs norite ir sustoja paskirta
me laike! Jūsų pietūs bus gatavi patarnavimui, ka
da sugrįžtate į namus, skaniai iškepti ir tikrai karšti.

paprastai Chicagos šeimai yra tiktai $2. arba $2.50 j mė
nesį už elektrą suvartota val

gių gaminime. Daugumoj na

Kasdien tr Vakarais
Sekmadieniais

Ii

planą!

KAMBARIS

RENDON

Butkus, 7040
nuf, Chicago.

Soutli

4791.

Talman

Telefonas

Art>

HEMIoek

RENDON TAVERNAS

Pilnai {rengtas, dirbtuvių apiellnkjBJe.
Prieinama kaina. Telefonas:
KockwcU 1977.
PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 5 kambarių bungalow,
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis per
dus. 2 karų garadžius. Kaina $5,690'
Bargenas. Atsišaukite. 5032 So. Roekwell Street.
PARDAVIMUI

TAVERNAS

Pilnai įrengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 3308
W.
63nl Street. Chicago, Illinois.

SOLTH SIDE NAMAI PARDAVIMU
Kur galite rasti tokių cottage koky.
bę už taip žemų kainų? 7037 South
j Ada Street. 6 kambarių medinis nai mėlis, furnace. ųžuolo grindys. Lotas 33X125 pėdų. Tiktai $2250.00.
Peržlūrėjimul šaukite: Sims of McCtan, 217 West 63rd Street.
fonas WENtworth 1845,

fl. 5-5 kamb. H. W. Ht. 2 karų
med. gar. — $8,750.00.
7118 So. Peoria Rt. Mūr. 2-fl. 5-5
kamb. II. W. Ht. 2 karų mūr. gar.
— $8.900.00.
6242 So. May St. Mūr. 4-fl. 4-45-5 "kamb. Peč. Apš. — $5,100.00.
5 kamb^urnlce11 2Skar^mūr'gal |

rad. — $5,950.00.
6530 So. Morgan St. Mūr. Res. 7
kamb. H. W. Ht. 2 karų med. gar.
— $3,850.00.
5749 Aberdeen St. Mūr. 2-fl. 6-6
kamb. Pečiu Apš. — $5250.00.
6427 Ashland Avė. Mūr. Krautuvė ir 3-fl. 4-6-4 kamb. Steam Ht.
1 karo med. ^ar.
$10,500 00.
6046 Sangamon St. Mūr. 2-fl 6-6
kamb. Furnacu ir Pečiu Apš. —
$6,500.00.
haria5!2 Fnrn^i^Peč 2 Adš5’! Varų
bariai_ Furn. ir Pec. Apš. 2 karų

NAMAI

PARDAVIMUI

Ht1048
2 karų
med‘ gar’ “
-400 002W. Marąuette
Rd. ’7
Mūr.

Tele
;

SOLTH

SIDĖJE
Esame priversti parduoti visai mo
derniškų mūrini bungalow su $5,000
nuostoliu. Miegojimo porčius su stik
lais ir sietais. Visi sietai variniai.
Garadžius.
Namas gerame stovyje.
Parduodame už $4,500. 7018 South
Ada Street. Galite matyti, susitarius
su Sims of McClun, 217 West 63rd
Street. Telefonas WENtworth 1845.
SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI

| Liga verčia savininkų parduoti labai
pigiai, gerai pastatytų 2 fletų mūrini namų su $7,000 nuostoliu. 6-6
kambariai, furnacu ir pečiu apšildomas, ųžuolo grindys ir kiti mediniai
papuošimai. Kainavo $11,500. Parsiduoda už $4.500. Randasi 5753 So.
Aberdeen Street. Peržiūrėjimui Šaukite: Slms of McCllin. 217 West 63rd
street Teiefonas WENtworth 1845.
■
■ ........ ... ........—

rendon krautuvė

Artl Lietuviškos bažnyčios. Tinkama
shlvėJu, BlznifJ ,sdJrbtag per 25 mp.

7310 Morgan "St. Mūr. Bung. 6
Jei’norite galite. imti ir kamkamb. Furnace. — $6.350.00.
barius. Atsišaukite: 4436 So. Pair5921 Ada St.
Med. 2-fl. ir g field Avpimic. Tel. Wen(worlh 8946,
kamb. Ctge. 5-5 ir 5 kamb. —
PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
$4.9GO.OO.
Valgomųjų daiktij krautuvė (bučernė ir grosernė) parsiduoda pigiai.
JOnN M. McCLUN
Pilnai jrengta. Priežastis pardavimo
Contraet Sales Broker
— liga. Atsišaukite; 1645 Wabanela
217 West fi'Snl Street
Avenue, Chicago, Illinois.'
Tel. \VENtworth 1845

PERKĖLĖ VIETA
PAIEŠKO PUSBROLIO
Perkėliau savo Real Estate ir NoApolonija Kaziliunaitė,
po taro Raštinę j naujų vietų. Turiu iš
Balčiūniene,
paieškau savo recleverių rankų mažų ir didelių, už

vyru

™',rtr’Sn£r“r"“pSS^SS'piS?
Kiekvienas, kuris atsilieps į ŠJ pagarsinimų ir pirks namų, gaus Insurance (apdraudų) dykai, vieniems
metapąs. O tie, kurie apdraus savo
namų, rakandus, automobili ar kitkų,, arba atnaujins baigiančių ap
draudų per mūsų raštinę, - tie gaus
HVMOR (juokų) žurnalų vieniems
Jd m<lZ.i paklydimai liuosai metams dykai — arba -kokių kitų
.
. .
.
•
ti
dovanų. Mes padarom ir notarizuobujoja,po Valandėlės į Gide- jame visokius legališkus raštus. Pat
tarnaujame Real Estate sutarčių rei11USIsaUgS.
kainose ir atliekame taipgi kitus
________________ ______________________ patarnavimus teisingai ir su dideliu
atsargumu iš visų atžvilgių.
PLATINKITE “DRAUGĄ”
CHA S. U R. N I C H

Vabalnikų parapijos, Lietuvoje. Amerikoje gyveno Massachusetts vaistyjoje.
Prašau pranešti man po
num.: 6441 North Bell Avenue, Chicago, Hl. Už žinių būsiu labai dėkinga.

LOAMS & INSURANCE
IN

IIS

Al i.

Iii: \N( lll -

Building Management
JOHN P. EVVAIJ)
CO.MI’A.N V.

KUAI.TY

3236 S.
Phone

(Kazimieras Umikis)
2500 West 63r<l Street
Antros Lubosi. Tel. PROspeet 6025.

(Durys nuo Campbell'-Avė. pusės)

Valandos: nuo 9 iki .12 ryto ir nuo
6 iki 9 vakare. Sekmadieniais,
nuo 12 popiet iki 5 vai. vaki

Im,

Halsted St.

CALUMET

PERKAM

4IA8

NUT .................................................
BIG LUMP ..................................
MINE RUN ...................................
RCREENING8 >•••••«<

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

SMITH 8c SON

$«.«•

2267 Clyboum Avė.

$6.00
$6.00
$6.76
$6.00

Chicago, Illinois

Tel. ARDmore 6975

Ineorporated

TRIJŲ METŲ BIZNIO ATIDARYMU MINĖDAMAS

Tel. Prospect 0745-0746

Kviečiu

Wholesale Only

visus

kaimynus,

naudotis

draugus

mano

ir

pažystamus

patarnavimu.

5931-33 So. Ashland Avė.

-O-

Specialus
Pasiūlymas

i

Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuviškų Importų Valstybinę Deg
tinę.

Midwest Service Station
Patarnauja

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
.ietuviai, pp. F. ir M. Dzimidas
Savininkai

1, Mainymo nuolai

du už jūsų seną pečių.

mų kaina žemesnė. Klauskite
apie mūsų liberališką pirkimo

Lietuvoje

Šviesus, apšildomas kam baris, tin
kamai vaikinui.
Atsišaukite: Wm.

$3,750.00.
5712 Ro. Green St. Mūr. 2-fl.
Akmens Priešakis. 7-8 kamb. Stcam
Ht. 2 karų med. gar. — $6,250.00.
5748 So. Peoria St. Mūr. 2-fl.
Akmens priešakis. 7-7 kamb. h. w.

EGO

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

Gausus kašto aprokavimas

kamb Pečlu ApS. x karo gar. _

tris

Vadaktų Parapijoje, Mnzgtų Kaime.
27 hektarai. Gera žemė ir naanat.
Mainysiu ant namo To*n of .Lake.
B. R. Plelklewle*, 2608 West 471h
Street, Chicago.

PIRKITE DABAR! — SAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ
PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.

Telefonas AHCtory 3486
jv

PARDAVUMIT — HOME OWXTOS' l.OAN CORPORATION
NUOSAVYBĖN
5941 Elizabeth Rt. MOr. 2-fl. 5-6
lcainb. Steam Ht. — $6,500.00
6120 8 Morgan St. Med. 4-fl. 5-5
4-4 kamb. H. W. ir Peč. 1 karo
gar. — $5,150.00
6631 So. Morgan St. MOr. 3-fl.
6-6-7 kamb. Hteain Ht. 2 karų garad. — $9,000.00
5610 S. Peoria St. Med. Rea. 9
kamb. Naujas Furnace. 2 karų gar.
— $5,750.00
6445 So. Peoria St. MOr. Res. 7
kamb. H. W. Ht. 1 karo gar. —
$6,000.00.
5750 So. Sangamon St. MOr. 2f). 6-6 kamb. 2 pečiai. 2 karų gar.
— $6.000.00.
6509 So. Sangamon St. Med. Res.
8 kamb. Furnace. 2 karų gar. —
$5,850.00.
6727 So. Sangamon St. Med. Res.
7 kamb. Furnace. — $4,200.00.
7221 So. Aberdeen St. Milr. Bungalow. 6 kamb. H. W. Ht. 1 karo
gar. — 6,750.00.
5757 So. Throop St. Mūr. 2-fl.
5-6 kamb. 2 H. W. Ilts. 2 karų garad. — $6,850.00.
1509 VVest 73rd Pi. Mūr. Bung
6 kamb. Furnace. — $6,160.00
6809 So. Lal'lin St. Mūr. 2-fl. 5-5
kamb. H. W. Ht. 1-2 karų gar. —
$8,500.00.
5648 So. May St. Med. 2-fl. 6-6

Kainos Numažintos ANGLYS

504 VVest 33rd Street
Arti

CLASSIFIED

CLASSIFIED

2, Liberali nuolaida

UNIVERSAL

už drūtų įvedimą.

RESTAURANT
Moderniškiausia

Pamatykite parod# moderniiką automatiškų elektrinių
pečių elektros prietaisių krautuvėse, hardvare, rakandų ir deparimant krautuvėse ir mūsų Electric Krautuvėse.

COMMONWEAITH EDISON COMPANY

Murray Humphries (Veidą užsidengęs skepetaite), prohibicijos laikų Capone leitenantas išeina iš federalio teismo
Chieagoj. Jam iškelta byla už nesumokėjimą 1931 -metais
valstybės iždui mokesčių nuo pajamų $50,000 sumos. Vy
riausybė sako, kad tokią .sumą jis yra gavęs už paliuosavi- i
mą pagrobtojo (kidnepinto) asmens. (Acme photo),
į

I

giausia

ir

Pato

Valgykla

Bridgeport®

750 W. 31st Street

k.

A.

NORKUS,

savininkas

Tek Victory 9670

Lietuviai

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
Mašinų Plovimas
Taipgi parduodam Pečiams
Range Aliejų
Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas
Vie Juknln, «av.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS

OANAL

3764

