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Barcelonos režimo komisarai jau nešinasi
Katalonijoj frankistai artinasi prie
svarbiausios Bareelona ginti linijos
Susimeta raudonuosius
atkirsti nuo Prancūzijos
svarbų miestelį Calaf ir apsu
pa Igualada miestų.
Kairiųjam fronto1 sparne
frankistai stengiasi pasistum
ti kyliu ir Barcelonų atkirsti
nuo susisiekimų su Prancūzi
PERPIGNAN,
Prancūzi ja.
ja, saus. 20. — Barcelonos
raudonųjų režimas šiandien HENDAYE, saus. 20. —
pro čia septyniais sunkveži Gen. Franco karo pajėgos Ka
miais Prancūzijon įvežė 49 to talonijos karo fronte veržias
nus aukso ir sidabro. Sakoma, pirmyn palengva ir atsargiai.
tas skirta Prancūzijai už karo Paėmė Montfalco — karo
fronto centre. Iš ten atsimetumedžiagų.
Žiniomis iš Barcelonos, rau sieji raudonųjų milicininkai
donųjų vyriausi komisarai — užėmė pozicijas ties Igualada,
režimo nariai jau nešinasi, už 28 mylių nuo Barcelonos.
nes frankistai lauž paskutinę Frankistai steųgįasi paimti
Manresa miestų, už 25 mylių
ginimosi linijų.
Sakoma, visi režimo doku nuo Bareelona. Manresa yra
mentai jau nukeliami į Valen- plentų mazgas ir su Barcelona sujungtas geležinkeliu.
cijų.
Frankistams pavyko patirti
HENDAYE,
Prancūzija, naujų raudonųjų ginimosi li
saus. 20. — Žiniomis iš Kata nijų. Ji prasideda ties Villalonijos fronto, frankistų ka nueva — Viduržemio jūros
riuomenė išblaškė raudonųjų pakrantėse, apie už 25 mylhj
užnugarines sargybas Vidur pietvakari} link nuo Barcelo
žemio jūros pakraščiais ir ver nos. Iš ten driekiasi link Vižiasi į Vendell, rytuose nuo llafranča, o iš ten pasisuka į
Tarragona, kur prasideda Igualada — šiaurvakarų link.
raudonųjų nauja, kaip jie sa Šiaurinis tos linijos galas din
ko, svarbiausia Barcelonų gin gsta kalnuose už 27 mylių
šiaurvakarų link nuo Igualati linija.
Karo fronto centre frankis da. Šia linija raudonieji did
tų kariuomenės dalys paėmė žiuojasi.

PARYŽIUS, saus. 20. —
Iš Lerida, Ispanijos, praneša,
kad frankistai paėmė Igualada, svarbų strateginį miestų
Katalonijos fronte.

VADOVAUS KONCERTO
PROGRAMAI
DR. ANTANAS STULGA,

kuris yra

muzikas

žinomas

ir daug rašęs mūsų dienraš
čiui iš muzikos srities, vado

vaus

jubiliejinio

SS

“Draugo”

koncerto programai.

Tolimas svečias “Drau
go” koncerte
Į dienraščio “Draugo” ju
biliejinį koncertų, kuris bus
rytoj, yra atvykęs gerb. kun.
Juozapas Valantiejus, šv.
Juozapo par klebonas, Waterbury, Conn. Gerb. svečias, da
lyvaus ir kunigų šventinimo
iškilmėse Tėvų Marijonų Se
minarijos koplyčioj. Svečias'
vakar aplankė “Draugo” re
dakcijų ir ’ spaustuvę.

PRANCŪZU KAIRIEJI
TRIUKŠMAUJA PRIEŠ
VYRIAUSYBĘ

Šv. Jurgio parapijos rinktinis merginų Antifo nalis choras, kuriam vadovauja įžymus vadas
prof. Antanas Pocius, dalyvauja “Draugo” jubiliejaus koncerte, sekmadieni, sausio 22 d., Sokol
salėj, 2341-3 So. Kedzie Avė.

KONSEKRUOTAS PIRMA
SIS DANAS VYSKUPAS

KAIRIŲJŲ RADIKALU
FRONTAS IŠDAVĖ
PRANCŪZIJĄ

Gen.
Franco
vyriausybe
siūlosi
šelpti
(
ciflliimis, liet raudonieji priešingi

PARYŽIUS, saus. 20. —
VATIKANU, saus. 20. —
Prancūzijos kairieji' radikalai
Nuo reformacijos laikij pirmų
sukėlė baisų triukšmų patyrę,
jį kartų dam} tautos kun. T.
kad užs. reikalų ministras Bo
Suhr, OSB., čia konsekruotas
nnetas ne tik atsisako remti
Chicago Tribūne korespon
tituliniu vyskupu ir paskirtas
Ispanijos raudonųjų režimų,
dentė
Europoje May BirkDanijai apaštališku vikaru.
ber dar planuoja susirinksian
Vyskupas Suhr gimęs 1896 head viešėjo Chicagoj ir už
čiam parlamentui pasiūlyti į
m. Išaugo liuterionu. 1926 m. vakar išvyko atgai į Europų.
frankistų Ispaniją pasiųsti
perėjo Katalikų Bažnyčion ir Prieš išvyksiant ji pareiškė,
komercinį agentų. Kitais žod
įstojo Benediktinų ordinan, kad Prancūzija neišdavė Če
žiais, Bonnetas nori gen. Fran
Luxemburge. Paskiau pakvie koslovakijos. Kairiųjų fronto
co vyriausybę dalinai pripa
(liaudies fronto) vyriausybė,
stas į Romų.
žinti.
kurios priešakyje buvo socia
Kalbama, kad min. Bonnetas
GAVO 100,000 TELEGRA listas Blumas, išdavė pačių
nori taip daryti Anglijos užs.
rrancūzijų.
MŲ IR LAIŠKŲ
reikalų sekretoriaus lordo Ha
Blumui esant ministru pir
AVASHINGTON. — Iki sau mininku Prancūzijoj© sukelti
lifaxo patariamas.
Sakoma, Anglijos vyriausy sio 16 d. šios kongreso sesi sėdėjimo streikai ir sulaiky
bė yra tikra, kad frankistai jos atstovai nuo piliečių gavo tas šalies ginklavimasis. Kiek
laimės karų ir Prancūzija iš daugiau kaip, 100,000 telegra suspėta pagaminti ginklų ir
Schachtas gynė banką
anksto turėtų naudotis — už- mų ir laiškų su raginimais, lėktuvų, Blumo vyriausybė vi
nuo nacių vadovybės
megsti santykius su laimėto kad Ispanijos klausimu J. A. ską siuntė Ispanijos raudo
BERLYNAS, saus. 20.— suvienyti ekonomikos ir finan jais. Anglija pereitais metais Valstybių neutralybė ir toliau
niesiems, o savo šalies gyviau
Diktatoriaus Hitlerio įsakymu sų vadovybę.
būtų palikta, kaip buvus, kad
taip padarė.
šieji reikalai visiškai paneig
iš pareigų paleistas Vokieti Žinovai pareiškia, Schach
kongresas nepanaikintų “em
ti.
jos valstybės banko preziden tas pašalintas dėl to, kad jis
bargo” ginklams ir karo me
Iškilus Čekoslovakijos klau
tas dr. Hjalmar Schachtas, neleido nacinti banko. Tuo bū
džiagai.
simui, Prancūzija rado ji
žinomas vokiečių finansinis du jis saugojo markę nuo žlu
KAUNAS, sausio 17 d. — SODALICIJŲ DIREKTO bejegė, neturinti pakankamo
“genijus”, kaip
jį vadina gimo.
skaičiaus lėktuvų, įvairių rū
Iki šiol buvęs Užsienių Reika
visų šalių finansininkai.
RIŲ KONFERENCIJA
šių ginklų ir amunicijos —
CHICAGO MIESTO BIUD lų Ministerijos Teisiij Admi
Jo vietoje paskirtas ekono
nistracijos Departamento Di-, Šių savaitę Chicagoj įvyko viskas tekę Ispanijos raudo
ŽETAS PRIPAŽINTAS
mikų ministras dr.
Funk.
rektorium p. Kazys Bizauskas parapijų ir vyskupijų Sodali- nųjų režimui.
Schachtas, sakoma, palieka Chicago miesto taryba už paskirtas Lietuvos Nepaprastu cijų unijos direktorių tarptau Anot korespondentės, Blu
mas ministrų kabinete be te- darė savo specialų sesijų pri Pasiuntiniu ir Jgal. Ministru tinė konferencija.
mas yra daugiau komunistas
kos. Gal paskiau jam bus ras pažinusi miesto išlaidų sąma Latvijai. Nuo 1923 meti} lap Atstovų buvo iš 23 paskirų nei socialistas.
tą _ 57,793,369 dol., šiems
ta tinkama vieta.
kričio 24 d. iki 1927 metų ru- šios šalies valstybių ir iš Ka
Oficialiu pranešimu pažymi 1939 metams.
ALYTUS. — Alytaus Mo
gsėjozmėn. 1 dienos p. K. Bi nados provincijų.
ma, kad ši atmaina daroma Miesto majoro Kelly pastan
komosios urėdijos girininkijų
zauskas buvo* Lietuvos Atsto
gomis išlaidos šiemet apie
GRIPO EPIDEMIJA
apylinkių miškuose daug kur
vu ir Nepaprastu Pasiuntiniu
ATSISAKO SUŠAUKTI 700,000 dol. sumažintos.
BUDAPEŠTE
matyti gražiai įrengtų paukš
ir Įgaliotu Ministru Jungti
PARLAMENTĄ
BUDAPEŠTAS, Vengrija, teliams lesintuvių. Prie kai
Majoras pareiškė, kad šie nėms Amerikos Valstybėms.
saus. 20. — Gripo epidemija kurių užrašyti tam tikri šū
LONDONAS, saus. 20. — met miestiniams darbinin
WASHINGTON, saus. 20.- surėmė šį miestų. Serga
apie kiai. Lesintuvės daugiausiai įDarbo partijos nariai reikala kams atlyginimas nieku būdu
vo sušaukti parlamentų sesi- negalės būti didinamas, kaip Vyriausyihė rengiasi prie 1940 200,000 asmenų. Daugiau kaip rengtos prie vieškelių. Jas pri
žiūri girininkai ir eiguliai.
jon Ispanijos klausimu. Minis tas seniau planuota. Sako, rei metais įvyksiančio 16-ojo de- 200 mirė.
Padėta lesintuvėje
maistų
tras pirmininkas Chamberlai kalinga laikytis griežtos eko šimtmetinio cenzo. Apie 45 mi
PLATINKITE “DRAUGĄ” paukšteliai greit sudoroja.
nas nesutiko.
nomikos.
lijonai dol. bus išleista.

Hitleris pašalino Sctiachta, valstybes
banko prezidentą; paskirtas Fnnkas

Kazys

Bizauskas

Pasiuntiniu

paskirtas

Latvijai

Aišku, patiems bolševikams
reikalingas maistas
BURGOS, Ispanija. — Is
panijos raudonųjų režimas vi
so pasaulio šaukiasi maistu
šelpti jo valdomų sričių civili
nius gyventojus, kuriems trū
ksta maisto ir jų daugelį al
kis kankina. Gen. Franco vy VARŠUVA,' saus. 20. —•
riausybė siūlosi visus alkstan- Privačiomis žiniomis iš Lenin
čiuosius aprūpinti maistu, jei grado, tomis dienomis ten araudonųjų režimas leis tiems pie 25,000 darbininkų sukėlė
nelaimingiems atsikelti į fran sėdėjimo streikų laivų ir mukištų valdomas sritis.
nicijos fabrikuose.
Frankistų vyriausybė pa
reiškia, kad jos valdomos Is Šimtai slaptosios policijos
panijos visuose plotuose mai agentų (GPU) šarvuotais au
sto yra pakankamai. Bet rau tomobiliais puolė darbininkus
donųjų režimas neleidžia alk- ir su ašarinėmis bombomis
stantiesiems apleisti savo sri juos išblaškė. Daugiau kaip
čių ir šaukiasi užsienio pagal 5(X) areštuota. Bus siunčiami
Sibi ran.
bos.
Atrodo, kad raudonieji ne Darbininkai protestavo prieš
paiso civilinių — senelių, mo atlyginimo mažinimų.
terų ir vaikų, likimo. Matyt,
jiems patiems reikalingas mai BAISI AUDRA SIAUTUSI
stas ir norėtų viską sau susi
ATLANTIKE
žerti, kas tik būtų gauta iš už
NEW YORK, saus. 20. —
sienių.
{Pranešta, kad paskutinėmis
Išvaduotuose plotuose fran
kistai randa išnikusiuosius ei- keliomis dienomis Atlantike
siautė baisi audra. Keletas lai
vilinius ir jais tuojau imasi
vų sugadinta. O vienas alieji
rūpintis frankistų sudaryta
nis laivas pusiau perlūžęs, bet
šelpimo organizacija, vadina
37 vyrų įgula išvaduota.
me Auxilio Sočiai.
Šventasis Tėvas Pijus XI
didžiai įvertina minėtos orga
nizacijos veiklų ir jai laimina
visuose jos gailestingumo dar CTTTCAGO SRITIS. - Šian
dien debesuota; temperatūros
buose.
stovis nenustatytas.
Saulė teka 7:13. leidžiasi
SKAITYKITE VIEN KATA

SOVIETU POLICIJA SU
BOMBOMIS TRIUŠKINA
DARBININKŲ STREIKĄ

ORAS
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daugiau negu atsveria visokius vargus, nepasisekimus, trūkumus, kurie galėjo tų sunkių,
ilgų metų bėgyje pasitaikyti. Toks pasiseki
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Didžiai Gerbiamai
2334 S. Oakley Avė.,
Chicago, lllinoib mas, taip gi, Seminarijos rėmėjams ir gera
Motinėlei M. Aloyzai
Rašo Meškuitis
.Publlahed Daily. Kxoept Sunuay.
dariams priduoda didelio džiaugsmo, kad vis
BUBSCRIPTIONti: One Sear — 16.«U; Slx Montha
Brangioji mūsų Motinėlė;
gi jųjų parama, jų maldos pagaliau virto re
— fl.6*; Three Moatha — >2.0»; One Atomu —- 7bc.
■urope — cine Xear — 97.VU; Bi* Montha —
Laimingų, laimingų JNaujų
alybe ir tarnauja totldems kilniems tikslams.
Copy — ••a,
Advertlalu* ln "DRAUGAS" brliiKS baat reaulta.
Su šiomis brangiomis iškilmėmis reikėtų
Metų. Ginkime, kau šie Nauji
Klausia manęs vienas, klau- mas pasaulis, bei tikras, rea
iškelti
keletu
svarbesnių
laktų.
Pirmiausia,
1939 Metai butų dums tiek
“DRAUGAS”
šia kitas, ar nenuobodu, netu lūs, kaip ir aš pats. Kaž kur
šis
įvykis
aiškiai
nurodo
Jo
Eminencijos
kar

gausingi Dievo malonėmis,
Ueina kaadien Uakyrua aekmadienlua.
PRKNUMkRATOb KAINA: J Ainerinua vaiatyotae.
dinolo Mundelein palankumų Tėvams Marijo rint draugystės lyg kokiam lenai šaukia ir zaua pasakyti
Maram. — »#.•«. Puaei Metu — 9k.4«; Trinia intaenams ir bendrai lietuviams katalikams, kad atsiskyrėliui gyvenu. Atsakau, kuziu kų paslupluigo, didin kiek mums per šių dienų iš
■Uuna — 92.ot; Vienam uitnealul — - .7ie. Kltoae vaiatybkae prenumerata: Metama — *7.V*i Puaai metų
leidžia savoj seminarijoj turėti tokias retas ne. No vienas gi aš, su ma go. Urazūg regimai, malonūs lijo lietaus lasų. lai yra mū
—
Pavienio aum. (o.
sų nuoėiruūs linkėjimai dums.
Bendradarblama lr Koreaponaintama raštų ntKrųAlua,
ir reikšmingas iškilmes.
Reiškia, bažny
Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
nim visas platusis pasaulis, garsai, ar km kokie kūno
čios
vyresnybė
daug
kuo
lietuviais
kata

lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko aau teise tai
.Lietaus čia Brazilijoj yra ne
syti lr trumpinu visus priaiųatua rastus lr ypač aolikais skaitosi, ir jiems teikia privilegijų ne tik regimas, bet ir esųs pojūčių objektai džiugina ma maža. Pradėjo iyt vakar ir dar
respondencuas sulyg savo uuoiidros.
Korespondentų
prašo rašyti trumpai lr aiškiai Uėl galima rašomaja
lygiai kaip ir kitoms senesnėms, garbinges už žmogaus pojūčių ribų. Ala ne, bet yra manyje uar kui lyja ir jaučiame savo sųnamašlnšle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos lr asmeniškumų.
Pasenusios korėsnėms įstaigoms. Pažymėtina taip gi, jog sau no minčiai netrūksta mųsty- kitas, kuris ieško kito, bet ne
pondeneljos laikraštin nededamoa
nuose, kad bus lietaus ir ry
sio 22 d. bus trečias kartas kai J. E. Vys mo objektų, mano širdis nuo tų kunu jaučiamų malonumų,
Skelbimų kainos prislunCiamoe parelkalavua
kupas VVilliam D. O’Brien, DD. svarbiais lat turi kuo ilgėtis, kuo džiau ilgisi kitų vertybių ir džiaug toj. lodei, jeigu gerasis Die
Kntered as Seoond-Class Matter Maroh 91, 1919 at
vas išklausys musų maldų,
tikslais atsilanko Marijonų Seminarijom Pir gtis, ar kuo liūdėti. Tas platu
Chieago, Illinois Under he Aot ot March t. 1879.
smų, kurie randasi neregia- mūsų norų J unis ir visoms Lietuvos konsulas Chicagoje,
mu atsilankymu, 1937 metų birželio 6 d. Jo
rytoj atvyks į jubiliejinį dien
Ekscelencija pašventino naujų seminarijos sis nei žmogaus proto, nei šir niam pasaulyje. Dvasios pa mūsų Seselėms ant Kalnelio raščio ’ ’ Draugo ’ ’ koncertų
koplyčių; antru kartu, 1938 m. balandžio 22 dies neapimamas pasaulis kaip saulis — tu realybe begiūdin- ir įvairiose misijose, Jūsų pasakyti sveikimam kalbų.
d. Jo Ekscelencija konsekravo naujos koply jis yra įvairus, kaip di'din- ti tiek manyje, tiek už manęs misijose, Jūsų 1939 mulai bus|
čios tris naujus altorius; gi trečiu pasilanky- gas! Žmogaus siela laisvai ga- traukia mane į nykias dykumu, š. m. sausio 22 d. Jo Ekscelencija dija li skrajoti jo berybėje, jis šir mas, kad čia nekliudant jo malonūs, pilni gerų darbų Die keliolikų kilometrų "vainikų”
vo didesnei garbei.
panuošimui. Dvi didžiausias
konams Marijonams suteiks kunigystės šven dį traukia lyg magneso bega
kiems kūno pojučiains galė
esnes
na>rytėm
oreshltenioj
timus. Prie viso to dar pridėjus tai, jog J.
Prašėme
Jūsų
labai
daug
st
line
jėga
savimp,
jų
įprasmi

čiau
sukoncentruoti
dvasios
E. Vyskupas VVilliam D. O’Brien, DD. naujoj
siu dui-žioin altoriaus.
Pne
Marijonų seminarijoj savo kaštais įtaisęs na, papildo. Seniau Platono jėgas ir žengti viršesnio pa dideliu kaupu. Dabar tanamt uTotenų pastatėm dvi mažes
Jums nuoširdų ačiū už viskų,
spalvuotų langų, ir jog jis vienas pirmųjų filosofo ir jo pasekėjų many saulio bendravinian.
nes. prie šoninio altorių u§ įre
paraginusių ir padedančių Tėvams Marijo ta, kad šis regimas pasaulis
Ta pati žmogaus sociali pri kų tik Jus mūsų gerovei pa ngėm Betliejų. Šen, ten, na
nams vykti į Pietų Amerikų misijoms, pa nėra realybė, bet tik tikros gimtis ieškanti kito asmens darėt iki štai. Dėkojame uz
tūraliai įvairiose vietose pa
aiškėja, kaip Vyskupas O’Brien, DD. prisi realybės — idėjos silpnas at
draugystės, taip pat ir lyties visų paramų mums prisiųstų; statėm kitas egles, tarp jų tris
rišęs prie lietuvių ir pasirengęs kiekvienoj
progoj jiems patarnauti. Lietuviai turėtų tai vaizdas. Yra ir šiandien gal- patraukimas ar neturi tik be už tų čekį dėl pijanino. {Sesuo paniie», ,o ant gnuuų po pal
įsitėmyti, įvertinti ir Jo Ekscelencijai už votojų, kurie panašiai Plato praktiško pobūdžio ir dvasi M. juarceana netikėjo man, mių — nguras. .Lietuvos rvotai, progai pasitaikius, parodyti atitinkamų nui realybę temato idėjoj. nio pagrindo. Linkęs esu ma kada aš jai pasakiau, kad pi
nsuias davė loveliui lot) nui
dėkingumų ir pagarbų.
Šiaip jau žmogui nenorinčiam nyti, kad taip. Įeinam į drau rksime pijaninų. Įtikėjo tik
Būsimiems kunigams, reiškia dabartiniams gilintis į filosofijos spekulia gystę, ar prietelystę su žmo tada, kada savo akimis pa ms (apie penkis dolerius) gė
viršuj paminėtiems dijakonams, subdijako- cijas tokia nuoiuonė atrodo nėmis mūšų dvasiai artimes mate čekį. Ačiū už tų ilgų, lėms. xeveiiįį nupirko elektros
lemputes, o mes septynias dė
natų suteikė J. E. Vyskupas B. Slieil, D.D.
keista ir klaidinga. Man atro niais; mūsų santykių tarp sa ilgų bendrų laiškų ir tų dova
žes zioucių (įciciesj. Sesiadie(Quigley koplyčioje, Chicagoje,), o dijakonelę, kurių radome pačiame
do,
pas
Jį
yra
nemažiau
tie

vęs
pastovumų
palaiko
mūsų
nato šventimus jie priėmė iš J. E. Vyskupo
ių papuošem didĮjį aitonų su
O’Brien, DD. (Dieviškojo Žodžio Kongrega sos, negu pas tuos, kurie idė dvasios bendros ypatybės. laiško gale.
nyurangejoms ir lelijoms, ku
jos kaipo realybės visai ne Draugystė užmegsta vien pra
cijos vienuolijos koplyčioje, Techny, Iii.)
Be abejo norite žinoti, kaip rių kotai ouvo apie kilometrų
Tokių retų ir reikšmingų iškilmių proga, pripažįsta, visų realybę mato ktiškais sumetimais nepastovi.
dideliu džiaugsmu sveikiname būsimų kuni vien materijoj, ar regiamam Kad ir lytinei žmonių meile mes čia praleidome Kalėdas i ilgumo. Zmones jas mums at
Prieš dvi savaites mes abi su nešė nes augina savo daržuo
gų būrelį! Dėkodami Dievuliui už tokias gau paaulyje. Materialistui dar ne
duoda
pradžių
dvasiniai
pra,, ■ M. xt
u * pradejoi-r
Sesele
Norbertą
se. Pirkom du tuzinu chrysias malones, prašysime Jo, kad Jis suteiktų
šiems savo tarnams reikalingų malonių sėk seniai taip įsivyravo savo mą dai. Gia kalbama apie norma me planuot, kų padaryti, kad santemų už lo centų. Baltos
mingai darbuotis Jo sunkioje ir atsakomin- stymo būdu, ką<L pačiai filo liūs žmonių santykius, bet ne- palinksminus Seseles Kalėdų gėlės raudonam altoriaus fosofijai, ar net Jki&hologijai, iškrypusius iš normalios gygoje tarnystėje.
dienų, kad jos nei truputį ne ne padarė nepaprastai gražų
Ilgiausių Metų ir Gausios Dievo Palaimos! nekalbant jau apie teologijų, veninio vagos. Simpatija viebūtų nuskriaustos. Gerai ži vaizdų. Žmonės stebėjosi, gė
nenorėjo pripažinti mokslin- nas kitam tarp žmonių yra panojome, kad negausime ame rėjosi ir džiaugėsi.
gumo pobūdžio. Tačiau pas sireiškiinas ne vien fiziologi
Kas Įvyks 1939 m.?
rikoniškų saldainių. Todėl Šeštadienio vakarų buvome
Vilniaus "Aidas” rašo, kad pernai prieš kutiniais laikais prispirti prie nių momentų, bet ir viršesnių,
1938 metus visokios atstrologės darė savo sienos eksperimentaliai patik- dvasinių pradų. Gal kur kito- pradėjome iš anksto savo fa taip užimtos įvairiais darbais,
brike virt. Bet viskų darėme kad nei nepastebėjome, kad
pranašystes 1938 metams. Kai kuriuos iš tų rintaig faktais
parodančiais kių pažiūrų pasijuoks iš mano
pianašysčių išsipildė, laip
buvo pranašauta, buvimų jėgų viršesnių negu protavimų,pasakys — meilė 1 ®slapta,
la^ta kada kitų Seselių ne- reikia rengtis eiti į bažnyčių.
kad 1938 metais pasikeisEuropos žemėla-I fi2iniy
tyli> ar staįiai nenori j
mtos reiskiny!j „eturįf bUV°. namie, nes norėjome jo- Ir dar tas lietus pila. Priseinpadaryti. Viskų sim batus purvo. Vis vien, ši
__ siurprizų
pis, kad rugsėjis ir spaliųmėnesiai bus kri- nei
. žinoti, nei girdėti
. ......apie. ki.. . . ,
.
~
„ uis
si
- į nieko bendro su dvasia, ar
. .
...
tiškiausi, bet karas vis dėlto nekilsiąs. To
m
uzbaigem penktadienio rytų tas blogas oras nei kiek ne
Tain! Bet tok
. .
. . r
„ ..
J į
tas jėga
jėgas, kaip tik savo nu-- idėja. Taip!
toksc stačiostačio
dėl visi susidomėję seka, kųgi astrologės iš
prieš Kalėdas. Bažnyčios pa pakeitė mūsų gero kalėdinio
mylėtas.
, ,
...
kiškas, trumpąs pareiškimas
pranašaus 1939 metams.
i
,
. . puošimas mums dabar rūpėjo. ūpo. Linksmos, brendam per
Žymi prancūzų astrologė Liusė Vidi pra Gal kam keista atrodys, bet i ar nebus panašus pasakaitės iSeselė M. Karolina ir aš tų molį bažnytėlės link. Be abe
prisipažinsiu, kartais jaučiama gaidžio nuomonei, kuomet jis
našauja :
, ,
,
,
,
pati
patį penktadieni
penktadienį nuėjome i jo tai Jūsų maldos išmeldė tų
radęs aukso .....
XT -• •
.
1939 metais karo nebus. Prancūzijoje vidu gilus patraukimas į vienišu bekapstydamas,
r J
.
.
bažnytėlę. Nuėjusios radom ramybę ir džiaugsmų mums.
jiniai konfliktai sumažės. Karn pavojus laips mų, į vietų, kur nieko nėra gabalėlį, stebisi kam tie žmo-, D , ...
, ..
,
°
,
Paukšti su broliu Paukštuku Nes nors ne kaip tas kūnas
niškai mažės. Prancūzija vėl įgausianti di tokio, kas žmogaus akį trauk nės taip brangina tų auksų, ....
.
, v
, , ..
. , ®
skrajojant nuo vieno bazny- jautėsi brizdamas per tų pur
delį svorį Europoj politikoje. Gegužės ir bir tų, ar širdį džiugintų. Dyku kad
jis niekaskitaskaip tik
..
.
. ,
x..*.
j
v . J .
cios kampo įkitų. Šitie du vų ir lietų, bet dvasia links
želio mėnesiais prie Prancūzijos susiorgani ma be jokių gyvybės reiški svieciantis,
nenaudingas grū-1,
.........
.
.
. , .
broliai ištikimai vale ir puošė minos ir garbino tų dangiškųjį
zuos jos priešai, bet taį išeis Prancūzijai į nių, plati erdvė be jokių dai delis, kad jame
nėra jokios ....
. .
. [bažnyčių nuo pat jos įsteigi- Kūdikėlį, kurio gimimo suka
garbę, nes joje įsigalės vienybė. Vasaros me
Esame regianio-mate.
...
.. .. . .
ktų, kuriuose užkliūtų žmo- vertes.
.
.
...
mo, tr reikia pripažinti, kad ktį mes pradėjom švęsti.
tu kils didesni tarptautiniai konfliktai, bet
iki rudens jie bus sutvarkyti. Rudenį pasi gaus bet kokie kūno pojūčiai rialimo pasaulio ir neregiamo- gjJonįg jų gana geras, tikras
Motinėle brangi, laikas jau
Marijonų Seminarija Išleidžia
keis Prancūzijos vyriausybė, kuri pradės grie — štai vieta, kuri nekartą dvasinio. Pastarąjį norint ma lietuviškas. Dabar mes jiems baigt šitų naujienų lapų. Vai
masina ir traukia prie savęs tyti, reikia žiūrėti dvasios a- atėjome į talkų.
Pirmųjų Kunigų Laidų
žlų kovų su komunizmu.
kas atėjo laiško. Gaila, nėra
1939 metais bus sunkūs Rymo - Berlyno mano sielų. Kas gi traukia? kimis, norint gi juo džiaug
laiko baigt, bet sakau "Bus
Šių metų sausio 22 d., Tėvų Marijonų Se
Gavome dvylikų eglių ir j
tis, reikia jis pamylėti.
Traukia,
jaučiu,
kits
nematoašiai.
Metų
pradžioje
Musolinį
patieks
dide

minarijos koplyčioje, Hinsdale, Illinois, Či
daugiau”.
kagos viskupas-pagelbininkas, J. E. Vysku lius reikalavimus. Vasaros metu Berlynas
Vėl, Laimingų Naujų Metų
pas William D. O’Brein, 1)1)., šešiems Mari privers pasaulį daug kalbėti apie save. Pir
Jums Motinėle ir visoms Mū
> .D' V
jonų auklėtiniams suteiks kunigystės sakra moje metų pusėje Rymo - Berlyno santykiai
.
'
■
<,
4
z
■
kiek pablogės, bet antroje -pusėje ir vėl jie
sų Seselėms. Pasakykite Joms,
mentų.
D <
iT^
Tai brangi ir istorinė diena ir Marijonų pasidary.s glaudūs.
kad mes už jas pasimeldėm ir
Kongregacijai ir visai lietuvių katalikų visuo
Po vasaros atostogų bus iškeltas Rumuni
esame dėkingos už Jų maldas.
H
menei. Svarbi Tėvams Marijonams, kad ji jos žibalo klausimas. Bus pareikalauta tei
Ate Logo. Boas Felicidares
gaus susilaukti naujų Dievo tarnų savo kil singiau paskirstyti Europoje gamtos turtus.
Para Trinte Nove.
niems užsimojimams ir darbams dirbti; svar Du kartu bus mėginta sutaikinti Ispanijoje
bi diena lietuvių katalikų visuomenei, kad ji kariaujančias puses, bet abu mėginimai bus
gaus susilaukti naujų jėgų, vadų, kurie jai nesėkmingi.
KAUNAS, sausio 10 <1. —
padės rišti svarbius tikybos ir tautybės klau
Apskritai, 1939 metai politikoje bus gana
simus.
Italų radijo stotys transliavo
nemalonūs, bet jokios ypatingos katasrofos
Šis naujų kunigų būrelis bus pirmi Marijo
Valstybės Radijofono lietuviš
neįvyks.
nų Seminarijos vaisiai. Dievas, matyt, Tė
kos muzikos koncertų.
Panašiai mano ir garsus piršlys Čainbervams Marijonams tikrai gausiai laimi
lenas. Jis gruodžio mėn. pabaigoje viename
no. Štai palyginant trumpu laiku, palankių
WATERBURY, CONN. Vi
anglų laikraštyje įdėjo straipsnį, kuriame
geradarių aukomis ir kitų parama
lniaus
Vad. Sųj. skyrius per
įrodinėja, kodėl Anglija paskutiniais metais
jiems pavyko įsteigti dvi svarbias
J. A. Aleksį paaukavo $80.47,
taip skubiai ginklavosi. Girdi, visa tai buvo
mokslo įstaigas — Mhrianapolio Kolegijų,
iš kurių skurstantiems vilnieThompson, Ccnn. ir Kunigų Seminarijų, Hin daroma taikos gerovei. Toliau Čemberlenas,
čiam.s šelpti $29.59 ir Apsi
sdali, ill. Marianapolis jau išleidęs keletu apibūdindamas 1938 metus, pažymėjo, kad
gynimo Fondui $50.88, viso —
abiturentų laidų ir gražiai dirba auklėjimo šalia pralaimėjimų, šis tas ir laimėta. Tačiau
$80.47.
bei mokslinimo darbų. Seminarija gi, 1934 kas laimėta, Čemberleną* nesuminėjo, tik
metais oficialiai atidaryta, Dievo malonei pa baigdamas savo straipsnį pažymėjo, kad šie
Didžiausias Lietuvos akmuo "Puntukas” ties Anykščiais; prie akmens matome mergaiKeno vežime važiuoji, to ir
dedant, išleidžia pirmų savo išauklėtų kunigų 1939 metai nebus blogi ir jokių pavojų ne
čių
gimnazijos
ekskursiją.
(VDV)
giesmę giedok.
būrelį. Toks gražus pasisekimas, be abejo,

“D R A U G A S”

Iš “Mano Sielos Atgarsiai”
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JUBIūejaūs KONCERTAS
Sekmadienyje, Sausio-Jan. 22 d., 1339 m.
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SOKOL SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avenue
Chicago, Illinois

PRASIDĖS KONCERTAS 5 VAL, 0 ŠOKIAI 8 V. VAK.
JACK BARRY’S ORKESTRĄ GROS ŠOKIUS

šv. Kazimiero Akademijos Orkestrą, Chicagos Arki vyskupijos čempijonė — penkis kartus paeiliui laimėjo
pirmąją dovaną, išpildys žymią "Draugo “ Koncerto dalį. Diriguoja MR. GUY CALLOW.

šv. Kazimiero Akademijos šokikiu skaitlingas būrys, grojant savajai orkestrai, šoks “Draugo” kon
certe lietuviškus, klasiškus šokius. Jos bus lietuviškai pasirėdžiusios.

Karalaitis ir karalaitė — baletas — GENĖ SAURYTĖ ir LILIANA ČINSKAITĖ (duetas).
Evelyn Bell, Mary Casey, Irene Duggan, Frances Fa’igo, Patricia Healy. Genė Saučiūnaitė, Florencija
Gusčiūtė, Catherine McCarry, Ona Jankauskaitė, Loreta Paulai tytė, Joana Pikturnaitė, Evelina Papšytė.

t
LEONORA

se’iu

KANDRATAITĖ,

“Draugo”

jauna

Jubiliejiniame

solistė,

Koncerte

skambančiu

linksmins

bal-

publiką.

“Draugo” Jubliejiniame Koncerte
Dr. C. J. Svenciskas dainuos solo.

Leoną Deveikaite solo skambins pianu.
a
Iš

Lietuvos

"Draugo”

komedijantas

koncerte

su

pertraukomis

sav©

pagelbininkais

krės

šposus.

Nuoširdžiai kviečiame visus, be jokios išimties,
dalyvauti dienraščio “Draugo” koncerte ir pa

sigrožėti lietuvišku grožiu bei menu.
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Išvažiavus kun. Jurgiui De-jtus, ir jį vis dar taisau. Gal nai būdavę pašaliniai senukai
gučiui, dabar pirmininku vai-1 pasiseks šiais metais išleisti, kunigai.
Kauniškis
dybos vaikučių beno tapo kun. j arba kiek ir vėliau, nesu čia
Jeronimas Bagdonas.
dar daug papildytino. Po ke- 1 KELME, Raseinių apskr
Jurgietis lių savaičių jau rengsiuos vėl [Organizacijų komitetas suruo
Tilžėn keliauti”.
XXX ,šė akta
ptų ir vaidinimu
vaidinimų koncertą
koncertų

viBR

PHILA, PA., LIETUVIŲ KRONIKA
Kę Rašo Komp. j.
Žilevičius

.-w

50 Metų Sutuoktis
Pabaigoj šio mėnesio sukaks

5.0

1f

paminėti 30 mietų sukakčiai
nuo pirmojo Kelmėje “lietu
viško vakaro” Choras padai
navo visas tas dainas, kurios
buvo1 dainuotos prieš trisdešimt metų.

Vydūnas Sanatorijoje

MARQUETTE
PARK
b^i 50 nietų nuo to laiko,
Pataisa
Sausio 14 d. vienas mūs vei
kaip 1 hiladelphijoje su le\a
kėjų čia gavo laiškų iš GlaMano braiž.ny: “Nepumirš
Augevičiūte susituokė 1). Ba_
•
•
•
v•
sow-Maslow (tuč prie Berly ta Amerikiečių Lietuvių”,
Sveikinu Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
runas, vienas pirmųjų šio
Jubiliejaus Proga
no) nuo Vydūno, kuris dabar “Drauge” iš 13 d. sausi,o įsi
miesto lietuvių pionierius, la
Eddie Mizei, 13 metų, Įr į ten Deutsches Naturheilkran- __
___ .ši_ _____
skverbė
klaida: ____
Pasakyta,
“Kas link mano važiavimo bai daug pasidarbavęs savo
Babby
Steuart,
13
metų,
Pili(
j
{en
i
iaus
sanatorijoje
gydosi,
kad
prie
senelių
vienuolių
aiietuvon. Nebijau važiuoti na- tautiečių iabui šiame mieste.
ladelplim jaunai,iečių teisėjo Ji(i> ,arp kitko>
laisku.
, nes kur aš nebūčiau, man per jaUg nietų jis buvo “fcotindavos išpažinties.. o turi
nubausti
skaityti
Amerikos
ityje
taip
rašo
.
Išvežiotojas šviežios, Rūkytos Mėsos
miai maloniausi už svetimus rnienu” vienoje dirbtuvių. Ybūti, kad “prie vienuolių ka
sborijų už tai. kad. gavę šven
“Viešiu dabar šioj gydyk
mus. Be to, ten mano sena ra ilgametis narys Kat. Susim
toms dovanų žaislinę spaustu lojee, kurioje tikiu dar kiek pelionų-senelių...” Nes, mat,
įočiutė laukia grįštant. Ka vienymo 20 kuopos (tų kuopų
m
vėlę, spausdino ir platino a- atsigauti. Bet ir čia dirbu ne tame vienuolyne tada gyveno
o nebus ir Lietuvai jokio pa- jis ir organizavo). Jo žmona
narchistinę literatūrų. Jei jau
sustodamas. Esu parašęs di ne vienuoliai-vyrai, bet vie
ojaus kol kas nėra. Klaipė- paeina iš žymios šeimos. Ji
tokio amžiaus vaikai .užsiima
6720 So. Campbell Ave.
desnį veikalų apie Goetos Raš- nuolės-moterys o jų kapelio
,a, žinoma, gal ir nukentės, turi brolį Kaune, kuris yra'
tokiu darbu, tai kas bus, kai
Bt man tas nepakenks. Man gydytoju, daktaras Jonas Au
jie išaugs į vyrus? (Acme pli.)
TOWN OF LAKE
Tel. Hemlock 2330
msibodo laikas niekais leisti; gevicius.
iriu savo medžiagų sunaudoPort Richmondo ‘Pisorius’ ruoštas tam, kad parodžius
Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
i studijoms, kurių darbų šia-1
f
tėvams tų vaikučių, kurie da- Į
Jubiliejams Proga
ne krašte nutraukiau dėl lin
Sveikinu Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
bar griežia bene, jog su laiku,
PIVARONAS BROS., Ine.
Koncertas
inio medžiagos. Lietuvoje gaJubiliejaus Proga
ir jie taip puikiai galės kon j
Pirmos Rūšies Kepykla — Kepėjai WINNER BREAD
siu ramiai dirbti ir spausSausio 8 d. Sv. Jurgio sve certuoti. Žmonių prisirinko
JOKŪBAS POCZULPAS
inti.
tįtlft
tainėje vietinio vaikučių Mu- apsčiai. Programa, vedama
DEALER IN SMOKED MEATS AND
“ Sausio 23 d. sukanka 10 zikalio Beno valdyba buvo su- Siratavičiaus, puikiai išpildy
4620-22 So. Marshfield Ave.
Tel. Blvd. 5576
etų, kaip šiame krašte ren- - l uošus koncertų. Koncertas su- ta.
SAUSAGES
CHICAGO, ILLINOIS
medžiagų veikalui “AmeJ?
ikos Lietuviai Muzikos Gar
WEST SIDE
uose”.
%
f
“Išvažiuoti pasirengiau gaSveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Sveikinu Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
rugsėjo menesio, žinoma,
Jubiliejaus Proga
6924 S. Fairfield Ave. Tel. HEMIock 9688
Jubiliejaus Proga
ei tautos reikalai reikalaus
CHICAGO, ILLINOIS
PETRAS CIBULSKIS
tad likčiau dar kiek, tai pri
verstas būsiu likti. Turėjau
MAL1OE1US IR DEKORUOTOJAS
įvažiuoti šį pavasarį, bet ‘Lie
uvių Dienos’ reikalai PasauSveikinu Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
inėje Parodoje sulaikė sutva2564 Blue Island Avenue
Tel. CANai 8827
BUČERNĖ IR GROSERNĖ
Jubiliejaus Proga
•kymui didžiulio choro. Panais dalykai mane tik galės
Jf
toliau sulaikyti”.
Sausio 12 <1. vienas vietos
eikėjų gavo laiškų nuo komp.
uozo Žilevičiaus, kuris tarp
ltko, rašo:

CHAS. STASIUKAITIS

BRON. ir STANISLAVA
SAMAVIČIAI

Laiškas rašytas ant oficiaės Pasaulinės Parodos, Ne\v |
forke “Lietuvių Dienos” bla
škos. Dainos Programos Koniteto ir to komiteto narių
ie tik vaidai, pavardės telpa,
iet ir adresai pirmininko ir
ekretoriaus. Garbės pirminiįku yra kun. J. Simonaitis;
iktyviu pirmininku komp. J.
Žilevičius, 166 Park Place, EIzabeth, N. J., sekr. — J.
Jrundza, 173 lligh St., Brookyn, N. Y., vice pirm. — A.
įleksis iš Waterbury, Conn.,
iždininku — J. Jankus, bru-

CIHCAGO, ILLINOIS

PETRAS KALNIS

MARQUETTE

IR

6558 So. Westem Avenue
J

FRANK IR MARCIJONA
f

DARGELAI

Tel. Canal 9632

PARK

Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

“Lietuvių Diena” toje Pa
saulinėje Parodoje įvyks rug
sėjo 10 d.
Ričmoniškis

Sveikinu Dienraštį “Draugą” jp 36 metų
Jubiliejaus Proga

HIGHWAY SERVICE STATION

J. MANDZĖJEVSKIS

Marfak Greasing — Battery Service

MĖSŲ IŠVEŽIOTOJAS

6600 So..Washtenaw Ave.
___
Tet Hem. 3340

Tel. HEMIock 1017

CHICAGO, ILLINOIS

SHOP AND SAVE AT THE

Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

Sveikinu Dienraštį “Draugą” jo 30 metų

Jubiliejaus Proga

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

M. MINIAT

4544 So. California Avenue

Sausio 21-ma Diena

STANISLOVAS ir ONA
ŠAMBARAI

MĖSŲ IŠVEŽIOTOJAS

Užlaikome vien geriausias mėsas. Pristatome į namus.

6456 So. Whipple St.

Chicago, HL

Chicago, Illinois

£

JAMES MARKET

KASDIEN SU KRISTUMI

Tel. Hem. 4080

Tel. LAFayette 5780

IR SŪNUS

z?

Aukštos Rūšies Mėsos Krautuvė ir Grosernė

=įs
Sveikinu Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

T. K. OLISAUSKAS

Sveikinu Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

m

A. SNOREWICZ

2639 W. 65th St.

Tel. PROspect 3096
-J*

WHOLESALE MEATS & PROVISIONS

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

4706 S. Westem Ave.

Chicago, Illinois

Tel. Laf. 6404

Jf
Biznio TeL YARda 4700
6930 S. Campbell Ave.

Res. Tel. HEMIock 6169

Sausio 22-tra diena
p “Geras gyvenamas daro Jr
žmogų išmintingu pagal Die
vo ir daugelyje daiktų paty
rusiu.
Juo kas bus labiau nusiže
minęs ir Dievui labiau atsi
davęs, tiv> bus išmintingesnis
ir ramesnis kiekviename dai
kte”. (Kristaus Sekimas, Kny
ga Pirma, Skyrius IV, 2)>

Tel. HEMIock 2061

Pietrytinis kampas 70th St. ir Westem ave.

idynietis.

“Yra dideliu išmanymu ne
sikarščiuoti darbuose ir nesi
laikyti atkakliai prie savo
nuomonių.
Ieškok patarimo pas dorų
įr sąžiningų vyrų, ieškok be
velyk mokslo pas geresnį už
save, negu sekti savo išmo
nę”. (Kristaus Sekimas, Kny'ga Pirma, Skyrius IV, 2).

PARK

Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

EEE
DRAUGIŠKA DARBININKŲ UŽEIGA

BRIGHTON

DANTISTAS

Jf

ADOMAS DULSKIS
1858 W. 14th St.

DR. J. KELLA

4551 S. Hermitage Ave. Tel. Yards 5474

Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

JONAS IR JULE
Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga
~
THREE STAR BREAD

Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų

Jubiliejaus Proga

ANTANAS ir ONA PROSEVIČIAI

MAROZAS BAKING CO.,

GROSERNĖ IR MĖSOS KRAUTUVĖ

Ine.

Aukštos Rūšies Maistai

CHAS. L. MAROZAS, President

4332 S. Cahfomia Ave.

Tel. LAF. 1515

2659 W. 71st St.
Tel. PROspect 6288
CHICAGO, ILLINOIS

PUD2IUVELIAI
GENERALINIS KONTRAKTORIUS —
NAMŲ STATYTOJAS
Užeiga — geras alus, gardūs gėrimai

2638 W. 69th St.

Tel. Hemlock 4576

Šeštadienis. Sausio 21. 1939
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DRlV&I'S
■

KAS GIRDEI MUKEGANE
Šv. Juozapo Draugijos veikimas; Lietuvių Au
ditorija nusikrato morgičiu; Auditorija Šv.
Juozapo ir Šv. Baltramiejaus draugijų nuo
savybė.
Praeitu sekmadienį Šv. Juo-1 susipratusių katalikų lietuvių,
zapo, viena iš seniausių lietu- pasistatė ir išmokėjo namų,
vių katalikiškų draugijų Wau kuris šiandien apkainuojamas
kegane, pirmininkaujant Ale- apie $5(1,000.00. Apie tai bus
kui Jankauskui, laikė savo plačiau parašyta, nes šiuo laimetinį susirinkimų. Susirinki- ku yra patikrinamos knygos,
mas kaip paprastai metiniai Girdėjau, kad rengiamas baesti, buvo gyvas ir skaitlin-1 nkietas tame reikale,
gas. Taipgi įsirašė ir trys mo-Į šv Juozapo draugija užsi.

ji nariai, būtent, Cyril Ra briežė gana plačiai veikti šiais
kauskas, Antanas Rajūnas i1' metais. Nutarta priklausyti
Stan. Kazakaitis. Buvo išduo- prie A. L. R. K. Federacijos,
metiniai raportai ir užgirti. dalyvauti jos seime. Kviesti
ęnas iš linksmiausių rapor- seimų sekančiais metais į Wau
buvo, tai raportas iJetu- keganų, palaikyti dienraštį
ių Auditorijos komisijos pir “Draugų” už organų. Nutarmininko Jono Junčiaus, pa ta, kad Velykų naktį mūs ba
reiškė, jog praeitais metais žnyčioj būt giedamos gies
užbaigta mokėti morgicius už mės per visų naktį, parinkti
namų, taip kad dabar audito giedorius ir tuo reikalu rū
rija pasilieka pilna nuosavy pintis įgaliotas Pr. Bujanaus-

bė Šv. Juozapo ir Šv. Baltra kas. Taip pat palaikyti seno
miejaus draugijų. Tai džiugi vės papročius ant kiek galinanti žinia. Iš mažos saujalės i ma. Jais mes esame pagarsė-

jų nariui, ir jų valdybom ačiū. Kiek sugebėsiu ir laikas
leis, stengsiuos jums tarnauti
I po senovei ir nušviesti jūsų
taip garbingų veiklų mūsų ko
lonijoj.

SVEIKINIMAS

Dienraštis ‘Draugas’
pergyvena
perijodų
ir amžių, šaukdamas
Lietuvos sūnus ir
dukteris į vienų sti
Taip pat ačiū ir dienraščiui
prų branduolį; bu
dindamas juos išbus“Draugui”, jo administraci
ti iš saldaus miego
jai, už davimų vietos mūsų
prie tautinio darbo.
aprašymams. Todėl “Drau
Darbas buvo, ir yra
gas” kiekvienoj šeimoj teesti,
labai didelis kadan
gi
visus iškirstytus
mūsų šūkis.
Enrikas
lietuvius
reikėjo
šaukt į lietuviškų
frontų. Per 30 metų
Dienraštis ‘Draugas’
ieškojo lietuvių sū
nų ir bendradarbių,
kad pagelbėt išdirbt
NEW BRITAIN V. V. S.
naujų dirvų dėl nau
skyrius per p. Janušonytę pa
jų vaisių Suvienyto
aukojo skurstantiems vilnie
se Valstijose. Tų
naujų dirvų lietu
čiams šelpti — $11.00.
viai rado vakarinėje
Amerikoje, ji nebu
ROCHESTER, N. Y., Vilu.
vo
lietuviams nepa
Vad. Sųj. skyrius per Pranų
žystama,
kadangi
Svetikų Apsigynimo Fondui
geografiškai ji bu
Artistas JUSTAS KUDIRKA, Nekalto Prasi
— $15.78.
vo toli atskirta nue
dėjimo parap. vargonininkas, dalyvaus jubiliejinia
mūsų Lietuvos. At
AMSTERDAM, N. Y., Yiln.
me “Draugo” koncerte.
važiavę į Suv. Valst.,
Vad. Sųj. skyrius per J. Bablietuviai bandė da
gvetimtau£įų tarpe, giau nuoširdžiai padėkoti suryt
sugyvenimų su”
linskų paaukavo $74.00, iš ku
lenkais,
bet pasiro
Nutarta rengti Kalėdų eg sirinkime. Dabar, pasinaudo
rių Apsigynimo Fondui $50.00
dė,
kad
istorinis
kon
laites, kartu su kitom drau damas .skiltimis mūs organo
fliktas
juos
nesuleiir Lietuvos bei Vilniaus lietu
gijom, apvaikščioti Šv. Juo dienraščio “Draugo”, kuris
do draugiškai sugy
venti šioje šalyje..
zapo dienų, užprašyti tų die mums taip šauniai tarnauja, vių spaudos prenumeravimui
Lietuviai skaitė len
nų šv. Mišias ir in corpore sakau kiekvienam minėtų dr- $24.00 — $74.00.
kų knygas ir laikraščius iki kol lietuviška spauda pasirodė
visiems nariams dalyvauti su
Suvienytose Valstijose. Lietuviška spauda pradėjo šaukt lie
moje. Valdyba 1939 metams
tuvius į vienų tautinę grupę. Vienas iš tų šaukėjų buvo Die
nraštis Draugas, kuris pastatė keturius pagrindinius princi
palikta senoji, nes pavyzdin
’ KAUNAS (VDV). — Kau-[įlietus. Gyventojai taip pat pus savo tautoje: Religija, Tauta, Tikyba ir demokratija.
gai iki šiol tarnavo draugijai.
no miestas turi tragikomiškų pasiruošę reikalauti perinokė- “Draugas” stiprino šiuos keturius kardinalius principus, ži
Valdybon įeina šie: Alekas i
nodamas, kad nusilpnyt iš jų vienų, visi keturi paliks silp
reikalų dėl elektros. Dar toli tų pinigų grąžinimo,
Jankauskas pirm., B. Mačiulis!
prieš karą viena belgų elek- i Pagaliau Siomis dienomia nais. Keturi kardinališki principai yra pilioriai civilizacijos.
Šitame amžiuje pasaulis daug labiau įvertino šiuos keturius
vice pirm., M. Malinauskas
iros bendrovė buvo gavusi Vyriausias tribu„„las šitų la pamatinius akmenius; kada Europos karaliai tapo sunaikinti,
rašt., Juozas Butkus fin. rašt.,
koncesijų (teisę) tiekti Kau- bai retų ir įdomių bylų išspren mes manėme, kad į jų vietų užgims demokrattija. Žmonija
Pranas Dapkus iždininkas, A.
no miestui elektros energijų, jg. aįmeįg jr savivaldybės ir apsivylė; vieton demokratijos, įsigalėjo civilizacijos priešai,
Malinauskis ir A. Traškaus-1
Bendrovė buvo sudariusi la- lelektros 6toties skundus. To. ir jie griauna tų, kas buvo išbūdavota per tūkstančius metų.
“Draugas” pamatęs Europos baisenybes, jisai pasirengė la
kas iždo globėjai. Kaz. Burba “&.*
sau palankią ilgalaikę su- kju bMa jsigaUojo Apeliaci. biau gintį demokratiškas šalis ir civilizacijų, kad neužeitų
teisėjas, Jonas Kundrotas ir
tartį. Po karo, nepriklausomo
J. Motejaitis maršalkos (nau- i /..
.
’ ..*
,
. n*ll
sprendimas, ir ša barbarizmas į šį demokratiškų kraštų. Mums lietuviams pa
ji Pran Jonaitis vėliavos sa I*6 ^etuv°je’ ga^na
buvo tų vdvald
tiktai už 1931 me- lieka naujas gyvenimo kelias: mes nenorime nieko iš kitų
ji), Pran. Jonaitis vėliavos sa- gutartį nutraukti, tačiau 1922 tllc
" la ,
Q atimt, arba užgrobti, bet vien tiktai išlaikyti tų, kų mūsų
rgas, G. P. Bukantis korės, •
• ,
• 11 i - ^us g3,118 l!s elektros stoties a- protėviai, mokslininkai, rašytojai, veikėjai yra subūdavoję,
dudentas “Enrikas” tarė
savlvaldybe’!pie 80,000 litų. Tuojau savi- įsįsteigę arba nupirkę dėl mūsų tautos. Išlaikyti tuos praei
mokyklas, bažnyčias,
draugiiai širdinga ačiū už do “
sumetinla,s’
su’ valdybė iškels bylas dėl per- i«« pagamintus ir išl.ūdavotus namus,
n
diaugijai širdingą amu uz do ,artį nau]ai patvirtln0> ir ji
į
„
, laikrascius, profesijas, biznius .r visus kitus kas tiktai yra
vanų.
i
itnrn
t
moMjmių uz uekirų udz
reikalinga musų
mūsų gyvenimui. Mun
Mums reikia ir vėl grvžt prie
j
®
.
1938 metais. Naujo ieškinio! tų keturių kardinalių principų: Religija, tauta, tikyba ir
Gyvenimo sąlygoms kintant guma sįeks apie 600,000 litų. demokratija. Dienraštis “Draugas” pasirengęs apgint, ir
r
j
•• pduar
i - darėsi
i
• •
vaikus, pakirsti
kad šie keturi
kampiniai
Sy-Juozapo
draugrja,
Kaunu.vis ryškesnis sutarties
mies. 1^.^
— ~ 1 mokyt jaunimų
'nebūt? ir
perjaunimo
metų metus
arba susilpninti,
žalingumas
taip pat kelti bylas už perino-J
radome tautas, ir religijas ir jais paliksime, bet kiekprisirengus ir turės savo me- j
to savivaldybei, ir visiems gy
kėjimus už elektrų.
i viena tauta arba religija yra nusistačius, kad kuolabiausia
tinį vakarų sekmadienį, sau
ventojams teko mokėti labai
_
palikt kultūringesne, pasekmingesne, veiklesne ir labiausia'
sio 22 d. Lietuvių Auditori
Elektros bendrovės direkto- atsižymėt savo tautoje. Tautos arba individų ainbicibrangiai už elektrų. Buvo pri
joj. Vakaras pavadintas “Lie
eita iki to, kad miesto gyven rius, paskelbus vyr. trabunolo jos yra progresas. Atinink iš jo ambicijų, žmogus arba tautuviškas vodevilius”. Kaip gi
sprendimų, tuojau išvažiavo į j ta, netenka gamtinės funkcijos, turi perijodiškai nykti tautojai buvo paskelbę elektrai
Belgiją tartis su tikraisiais ‘?s .i.rn1'eli«ii0S v.isad?.s ™na
la"t^vl'nbt?'",“°ia',,,Vi?knT
rdėjau, tai bus nepaprastas
boikotų, ir vienų savaitę visas a ®
.....
.
tis
“
Draugas
eina
šio
normalisko
reikalingu ir gamtišku uparengimas, dalyvaus akordinesrna- peliu, kuris mokslo, tautos, religijos ir demokratijos prin
miestas žibinosi žvakėmis ir stoties šeimininkais
Generalinio

Yorke

Konsulato

aukų

New

pakvitavimas

Nr.

1

KAUNAS LAIMĖJO ELEKTROS BYLĄ

LIETUVIŠKI REKORDAI NUPIGINTI TRUMPAM
LAIKUI

TIKTAI 48č UŽ VIEN4
16071—Karvutė. — Doleris, —Vanagaitis.
16073—Reikia tept, dalys I ir II, A. Vanagaitis.
16128—Nakties tamsoj (valcas), Meilės abejonės (valcas)
16141—Gul šiandieną, Sveikas Jėzau mažiausias, Jonas Butėnas
16146—Linksmas amerikietis, šalčiai ir merginos, P. Stankūnas
16150—Pavasario sveikinimai, Čigonės meilė, L. Taut. Ork.
16169—Kur tas šaltinėlis, — Prirodino seni žmonės jaunam mergelė
16152—Man tik rodosi, — Pasaulis stovi, A. Vanagaitis.
16186—Liudvikas (polka), — Vilkas pilkas (polka), J. Dirveils
16191—Tamošiaus polka, — Panelės patogumas (polka) Ork.
16192—Ėjo Mikas (polka), — Trauk šimniškj (polka) J. Dirvelis
16195—Vestuvių valcas, — Nauja gadynė (mazurka), J. Dirvelis
16197—Merginų bėdos, — Vaikinų bėdos, — Olšauskas
16190—Vyrai, moters, negirtaukit, Kad pavasaris ateina.
16200—Eiva, boba, pupų kult, — Seni, duok taboko, J. Butėnas
16204—Polka “Jovalas,” Armonika, — 1, 2, 3 Brr Kupletai
16212—Augo miške baravykas, — Pupų senis, J. Butėnas
16214—Marsalietė, — Sudie, panaitėle, g. Pauras
16239—Tyliai, tyliai, — Dziedukas, Vyrų Oktetas
16247—Dumblas (dialog.), — Šis-tas (dial.) V. Dineika
16245—širdelė mano, — Tavu saldžiu mylėniu, Diet. Viešb. Ork.
16250—Lietuvaitė (fokstr.), — Loisk man (fokstr.), Liet. V. Ork.
1 6257—Vasaros grožybe, — Atsiskyrus su mylimąja, S. Pauras
16258—Šarkis galijotas, — Skudutis, V. Niekus
16260—Amerikos lietuvių priėmimas, — Nuovadoje. Dolskis
16261—Svetima padangė, — Studento sapnas, S. Pauras
16262—Užaugau Lietuvoj, — Oi, atmink, A. Vanagaitis
16263—Vargoninkas, — Atbulinis, V. Niekus
16270—Turkų vestuvės, — Rytų daina, Liet. Viesb. Ork.
16273—Kaukazo vaizdelis, dalis I ir II, Liet. Viešb. Ork.
16274—Eisiu mamei pasakysiu,—Bernužėli, nesvaliok. M. Petrauskas
16108—Bėda, kad giltinė neėda, —.Vasaros naktys, L. Sipavičiūtė
16123—Netbr piečio, — Gieda gaideliai, A. Vanagaitis
26004—Pastorius (soeas), — Kauno Benas, Juokai
26003—Kas bus (polka), — šitas! šokis dėl visų. Kaimiečių Benas
26022—Sveikas Jėzau gimusis, — Linksmą giesmę mes užtrauksim
26023—Gul šiandieną, — Atsiskubino Betliejun, Brook. M. Choras.
26028—Dul-dul dūdelė, — Bernuželi, nesvaliok, K. Petrauskas
26038—Josiu jomarkėlin, — Teka upė per beržyną, J. Butėnas
26039—Nepagelbės mergužėle gailios ašarėlės, — Sėdžiu po langeliu.
26040—Neverk, brangi, A. Sodeika, Arija iš operos “Rigoletto'’,
Kipras Petrauskas
26045—Blusa, — Pusiaunaktį mums baugiai, P. Oleka
26052—Pirmo pėstininkų pulko maršas, — Senas draugas (maršas)
Benas.
26056—Sesutė (valcas), Visiems tinka (polka) Kaimo ork.
26060—lelija (valcas), — Žvirblelis (socas). Šokių iOrk.
26063—Žvaigždutė (one stfp), — Mano brangioji (vai.) Kauno Ork.
26065—Kazbek, — Susgodojau as godelės, J. Babravičius
26066—Rai-rai, ratatai, — Gerkim, gerkim, A. Vanagaitis
26068—Eisim grybauti (one step), — Karvelėlis! (vai.), Kauno Ork.
26071—Klaipėdos valcas, — Gaidys (polka), Kar. Benas.
?6074—Pas malūnėlį (valcas), — Ant kiemelio (polka), Kar. Benas
26077—Kam šėrei žirgelį, K. J. Kraučiunas, — Iš rytų šalelės.
26078—Plikas kaip tilvikas (2 step), Armonika solo, — Panemunės
valcas.
26080—Urėdas maišė, A. Vanagaitis, — Godelės, K. J. Kraučiunas
26082—Suktinis, J. Olšauskas ir E. Rakauskienė, — Tai gražumas
dukrelės, E. Rakauskienė.
26083—Greitas žirgelis (polka), šokių Ork., Neskubėk, (polka),
K. Orkestrą
26085—Tėvynės polka, — Kukų valcas, Tarptaut, Orkestrą.
26086—Bučkio valcas. Nauja polka, Okeh Orkestrą
26087—Sibiro tremtinys, — Bernužėli, neverk pačios, J. Olšauskas
26088—Kur Nemunas ir Dauguva, — Smuklėj vainikėlis, J Olšauskas
26091—Linksmas jaunimėlis (polka), — Agotėlės valcas, šokių Ork.
26092—Prirodino eni žmonės. — Ant marių krantelio. J. Butėnas
26094—Ganėm aveles, —- Oi, čia, čia. M. Strumskienė ir P. Petraitis
26095—Levendrėlis, — Grybai, M. Strumskienė ir P. Petraitis.
26097—Gaspadinė Rozalija, — Jonas pas Rožę, St. Pilka ir
M. Žemaitaitė.
26098—Barborytė nosi trina, — Alutis ir žemės rojus, S. Pilka
26099—Obuolys, —Amaatininkų daina. P. Petraitis
26100—Ant laivo, — Būsiu vyru, J. Uktveris ir Adelė žavistaltė
26102—Karės laiku polka, — Didmiesčio polka. Juoz. Sasnauskas
26104—Noros polka, — Bernelis (polka), P. Sarpaliaus Ork.
26105—Angelai gied danguje. — Tyliąją naktį, P. Petraitis
26106—Mano tėvelis (valcas), — Ar žinai, kaip gerai (polka),
P. Sarp.
\
26107—Džiaugsmo valandos (mazurka), — KrAlc (polka), P Sa-p
26108__ Žalioji girelė, J. Sarsevtčius, — Senelis ganėi aveles (valcas)
Panešamas Victor Gramafonas tiktai ............... ••.................. .
Persinutimas 2 rekordų kainuoja 25c, 6 rekordų 40c.
Apart Rekordų Viršmtnėtame sąraše Budriko Krautuvėje
Gauti Kitus Lietuviškus Rekordus oo «5c.

W.73.

Gailis

Draugijos

nų orkestrą iš 40 asmenų, mo- lempelėmig Tada valdžia tų gios bylos pralaimėjimo rei- cipus išnešioja po visų platų pasaulį.
(Skelb.)
terų mėgiamas c oras, poia gįreįj.^ nutarė paskelbdama kalais. Spėjama, kad belgų
juokingų komedijų iš (lamų sumažintų elektros tarifų (kai bendrovė pasiūlys savivaldyir muzikališkų dalykų. Vaka nų). Bet ir iki šįol už elek- j1** įpirkti elektros stotį, kai
ras visų laukiamas su nekant trų mokama gana brangiai —
“Kas turi jėgų save nuga virš visų tas nešiojasi charak
pelningumas darosi abejorumu.
Tikimės gražaus pasi
lėti, tas tam gimęs, t&s stovi teringų šventojo žymę”.
po 84 centus už kilovato va- tinas,
sekimo.
ADV.

3409-21 So. Halsted St.

Tel. Yards 3088

CHICAGO, ILLINOIS
Budriko Krautuvės žymus Programas LeMttamaa Sekmad len lais
iš Stoties WCFli, 970 UI. 5:30 vai. vak.

CHARLES

P.

KAL.

-i°s

landų.

KAUNAS ,(VDV.) — Gruo
BRIDGEPORT
Mūs draugijos rūpinasi sa- Miesto savivaldyliei atėjo džio 27 d. Mažeikiuose sudegė
vo likimu, bet neužmiršta neiJKalvnn laiminga mintis iSkel-ly^ apdirbirao fabrikas «že. f
bažnyčios reikalų. Štai nnu- ti elektros iK.n.ln.vei lĮyln^tei- n|ajĮij()a |il|(,,, |in|J 8andffiai
jain altoriui aukojo Šv. Anta- Į sme. Savivaldybė prašė teis- ir dalis mašinų. Gaisrą gesi
no draugija $l(M),00, šv. Juo
atiteisti jai iš elektros ben no Mažeikių, Sėdos, Viekšnių
UTILITY LIQUOR DISTRIBUTORS
drovės
1931 metai premokė- ir Tirkšlių gaisrininkų ko
zapo $100.00, šv. Baltrainie
jaus taip pat nepasiliks ir ki tus pinigus 154.000 litų. Šitų mandos. Kadangi sausi linai
5931 So. Ashland Avė.
įdomių
bylą
ilgai
tyrinėjo
ir
tos.
smarkiai dega, tai gesinimas
F. IR M. DZIMIDAS, Sav.
_______
' nagrinėjo Apygardos Teis- buvo labai sunkus. Tuo la
linois J
Telefonai Prospect 0745—0746
Chicago, Illinois
Šv. Gnos draugi,jos, įvykęs ’nas ir pagaliau priteisė savi- biau, kad vieetoje stigo vanvakaras praeitų sekmadienį, vnklybei jos prašomų 8umų. jdeng Gaisrininkamg teko tįk.
tikrai buvo gražus ir pilnoj Apeliaciniai rūmai (aukstes- taį stabdyti gaisro išsiplėti-!
lietuviškoj dvasioj, buvo duo- n*s teismas) savivaldybės iesSandėliuose buvo daug
darnos dovanos už lietuviškus kinį sumažino iki 80,(MM) Mų. J apdirbti supirktų linų. Nuos
mukius: kadrilių, valcų ir kisavivaldybė ir elektros sto- f0Įįaį dar neapskaičiuoti, bet
tis
tuo sprendimu nepasiten-> jie gąna dįdeĮ£
tus. »Sekmingai pavyko.
kino ir padavė skumlų Vyriau!
. .
... , .
Sveikiname

Dienraštį

“Draugų”

Jubiliejaus

Sveikiname

Dienraštį

šv,

Juozapo,

ir

6v.

S v.

Baltramie

Antano

draugijom

Šiuomi noriu reikšti savo
širdingiausių ačiū viršrninėtom
draugijom už jų gilų atjautimų mano pasidarbavimo,

.*
, .
....
I 1 ries metus laiko taip pat
šiam tribunolui (aukščiausiam Ar x
.
.
Mažeikiuose buvo didelis linų

teismui). Vyriausiojo tribūno- apdirbirno fabrįko gaisras. Iki
lo sprendimo nekantriai lauke
metų vidurio Mažeikiuose
netiktai savivaldybė ir elek- vpik- dū
fabrjkai, kurių
troB stotis, bet ir visi miesto savjninkai buvo įydaįe nuo

kaipo korespondento. Suteik- gyventojai. Laimėjus šių by ų pusme^0 gįedu fabrikai susitos man dovanos yra puikios savivaldybė gauna pagrandą jungg į vien^ “Žemaitijos li-

ir aš jas labai įvertinu. Aš reikalauti

permokėtų

buvau susijaudinęs ir nepajė- grųžinimo ir už

visus

pinigų n0>> fabrikų, kuris

kitus sudegė.

dabar ir

jo

30

jo

30

metų

Proga

“Draugų”

Jubiliejaus

jaus

Jos. F. Budrik Ino.,

vakaras

metų

Proga

GREEN MILL BREAD
NEW PROCESS BAKING
COMPANY
BROLIAI KUČINSKAI, Sav.

3401 So. Morgan St.

Chicago, III.
Tel. Boule’ ard 1048

JI
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ls Politikos Lanko

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

POLITIKA.

Pranešimas Rėmėjams
Ir Labdariams

Vos Kelios Dienos
Beliko

TIKOJ

TOWN OF LAKE. — ftv.

NORTH SIDE. — Vos ke

Rinkimai

kuris jvyks

rengimo,

28

J

rengiasi

skyr.

prie 20

d. metų jubiliejaus ir la proga

studijoje,

i prieš Smith. Balsuotojų war
Beliko tie yra 15009. Yra žinoma, kati

4309

miesto tarybų (aldcrmonus),

parap. svet. ir iš ten važiuo

rengiasi prie

žūs numeriai, kuriuos išpildys

Ilenė Bertuliukė; bus ir kito

kių margumynų, gį

Labdarių

Taipgi

juoko. Toliaus bus keli gra

po vis

kam prasidės erdvioje svetai-|

1

kuopa

metų jubi

25

lietuvis

kandidatas

abejonės,

sitarė nusiimti paveikslus tų

Bet jei lietuviai vienam wnr-

pačių dienų sausio 22 d., 2 v.

de .stato du, tris ir net ketu

popiet Prečinausko studijoje.

ris kandidatus, ar jie pagal

nėję linksmus ir smagūs šo

nori

būt

poo balsų. Ir jei tas jam pa-

voja, kų daro? Jie tik pasitar

Visi abiejų draugijų amži

Bus Metines

OF

t a i s o m

Tulnome lr )ilci)nnic puniiiftaliiN
į
KkUrilliUH kolUH. I'lfllil 1)11' HUIljllH zi
purins | sknriniiis flžlukcl iih (jui'
k»-ts) pigiai.
<>\ I IU.IM.IO VAIAMO IR
TAISYMO KRAI TI Vf:
MO2 So.
si.
<'lil<-ago. III.

išrinktu.

nauja didelėm frakcijom. Sa
Šį didingų Šv. Vardo drau ni nariai ir veikėjai nuošir
Artistas KASTAS SABONIS, baritonas, jubiliejiniame
kysim, jei kandidato į majo
gijos parengimų nuoširdžiai džiai prašomi atsilankyti į pa “Draugo” koncerte linksmins klausytojus mėgiamiausiomis
rus Kelly aldermonas
gaus
remia mūsų kleb. kun. J. šau rapijos svet. 1 vai. popiet o lietuviškomis dainomis.
8000 balsų, o Courtney 8002
linskas ir su visais savo pa- iš ten visi važiuosime į stu
varg. Mondeikai, kad atsilan balsus, aišku, Courtney kan
gelbininkais parapijos komi dijų. Kuriems patogu, taį ga
Choro Koncertas
A.
J.
didatas laimės. Bet jei trys
kysiu.
tetais, kurie net davė savo lite tiesiog nuvažiuoti į stu
CICERO. — Man einant pe
lietuviai gaus po 3000 balsų,
vardu į programų knygutę dijų, tik ten malonėkite būti
reitų ketvirtadienį pro moky
kas sudarys 9000, aišku, nei
pasveiknimų. Be to vietinis 2 vai. popiet.
klos kambarius išgirdau cho
vienas jų nelaimės. Didelės
politikos klubas yra nusita
Šiandie, sausio 21 d., 8 vai.
Dauguma priklauso prie a- rų dainuojant negirdėtas dai
frakcijos labai dažnai pagim
ręs ateiti į šį parengimų in
biejų draugijų tad nusitarėm nas. Nieko nelaukdama, užė ryto, ftv. Antano parap. baž do įvairių tautų kandidatus
corpore. Yra išrinkta tam su kad sykiu viskų atliksime.
nyčioj bus laikomos gedulin
jau paklausti varg. A. M (in
j kandidatuoti ir kai kada net
organizuoti klūbo komisijų,
gos šv. Mišios ir egzekvijos
dei
kos,
kas,
kur,
kada
įvyks?
i juos finansuoja vien tam, kad
Valdyba
kuri organizuoja narius kad
už a. a. Agnieškos KrbederieVargonininkas tuoj atsakė,
gausingai
pasirodžius. Būt
nės sielų. Veli,onė buvo ‘Drau j skaldytų balsus. Žinant tai,
dideliuose viešbučiuose, arba kad Šv. Grigaliaus choras re
j klausimas, kodėl lietuviai vielabai gražu, kad ir kitos šios
go’ skaitytoja.
galima tik girdėti per radio. ngiasi prie metinio koncerto
kolonijos draugijos
pasektų
j nam varde nesitenkina vienu
Prie progos noriu priminti, su šokiais, sekimui., vasario
Nepamirškime šiandie nu
politikos klūbo pavyzdį. Taip
kandidatu? Lietuvių energija
kad į tokį didelį parengimų 19 d., ftv. Antano parap. sa eiti j bažnyčių pasimelsti už
gi lauksime ir iš kitų koloniįžanga palyginamai
mažytė, lėj, 6 vai. vak., įžanga 35 cen jos sielų.
Rap. eiti į politikų visiems reikia
jų svečių; ypač jaunimo, nes
palaikyti, bet skaldymų baltik 35c asmeniui, nusipirkite tai. Būdama choro rėmėja ir
jaunimui bus daug malonumo
Pats pėsčias eina, o panabe
visi tikietus iš kalno
muzikos mylėtoja tuoj užsi
pasišokti prie tokios orkes
Lietuvytis sakiau tikietus ir užtikrinau rijų vežte veža.
tros, kokia galima rasti tik

TO WN

L. M.

jli* ltU

į Į tam, kati suskaldžius tuos 15,-

liejaus. Ta proga taipgi nu

kiai. Bus rinktinė orkestrą.

tikėtis lai

pav., 9, II, 12, 13, 21 ir 32 vyksta, to wardo komitemeno
Ii A M BAR I Al IŠRI; NI >A V IMI I
\varduose. šiuose wnrduose lie kandidatas labai lengvai gau-1"d"oja,nP 5
«" s11"’
tuvių gana tirštai gyvena.
3217 S. F.mcrolil Avc.,
na nominacijų.
. Tcl. VlCIoiy IIKI
Kiekvienas kandidatas, be

vas” dviejų valandų komedi sim į studijų.
ja, čia tai jau bus skanaus

veltui eikvojimas energi

_ ACCiriCn

viais apgyventam warde sta- statyti savo kandidatūrų vien
loma

Boleslo

tik

įos. Geriau jungtis su kitomis

k/)j. Beveik kiekvienam lietu alkūne į pašonę ir pakursto

dės labai gražus ir juokingas skaitlingai susirinkti 1 vai. į
“Gudrusis

ta.s nieko negelbės,

faktų, kati lietuviai , ro: wanlų komitemena i vie
rodo didelį aktyvumų politi-į nam, kitam, trečiam pamuša

Apie G valandų vakare prasi čiami visi rėmėjai ir rėmėjos
veikalas

'lai

bei

ginantį

Archer Ave. Nuoširdžiai kvie

įvairus ir gražus programas

nus. Galima rašyt, kalbėt, girt,

randa-i

įnorius. Reikia pabrėšti tižiu-115000 balsų, frakcijos taip dil

džiulėje Wicker l’ark svetai sausio 22 <1. 2 vai. po pietų
prirengtas didelis, Prečinausko

\varile

dvi frakcijos ir Murphy eina

PAGALVOTI

artinasi.

jei

tik kelios dienos padavimui nominacijose visi nebalsuoja,
aplikacijos kandidato į n Ider- Norėdamos gauti didžiumų tų 1111

sausio, šeštadienio vakare, di nusitarė nusifotografuoti ned.,
nėje. Jau

Sakysim,

POLI

IR

varoma panašiai.

tautomis ir tada

liog dienos beliko iki didingo Kazimiero Akademijos rėmė
ftv. Vardo vyrų draugijos pa jų

Politika

su

kitomis tautomis nėra progos
laimėt nominacijų į nldermo-

kti

POLITIKA,

REIKIA

BET

Lietuviams nesusidėjus

sų būtinas reikalas yra smer

TOWN

LAKE

..

,• i“

'<

•• -

. ■■■ l.

'

,

v

,
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Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

A. F. CZESHA BATHS
1657 West 45th Street
Chicago, III.
Tel. Boulevard 4552
ANTANAS IR AGOTA CZESNAI. Savininkai
J

LAKE

OF

f
Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Sveikiname

Dienraštį

“Draugą”

Jubiliejaus

jo

30

metų

Jubiliejaus Proga

Proga

THOMAS J. COURTNEY

Adomas ir Julė Stugiai

NORKUS AND COMPANY

I
MAJORUS

FURNITURE MOVERS IR UŽEIGA
Motor Service — Furniture and Piano Moving
Pristatome anglis iš Lile kurio vardo

arba

Jau tris dešimčius

KK

1706 W. 47th Street

m
KK

Tel. Yards 2418

Draugas”

veikė Amerikos Lietuvių ta
rpe, Chicagoj ir apylinkėse.

Tel. Lafayette 0973

4642 So..Wood St.

CHICAGO, ILLINOIS

ištisų gentkartę

Trisdešimt

metų

parodė

kaip reikalinga w svarbi jo

darbuotė, ugdymas mintyse

SS

—
Sveikiname

Dienraštį

“Draugą”

Jubiliejams

jo

30

ir širdyse skaitytojų

metų

Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

Proga

Radios.

trys yra pamatai demokra
tijos ir turi būti uoliai ap-

Refrigeratoriai

—

saugojami

Aliejiniai

ir jų ainiai paveldėtų mūsų

laimes nesužalotas. “Drau

40%, kada perkate pas mus.

1654-56 West 47th St.

1748-50 West 47th Street

WM.

K0SM0W3KI

ir

W.

gas, gerai vedė darbų Amc-

Tel. YARds 4882
BAZAK,

ir visados stip

rinami, idant mūsų vaikai

Pečiai.

Užlaikome pilnų eilę namų rakandų. Jūs sutaupot iki

“THE HOME OF FINE FURNITURE”
Since 1904

’

jimo ir Meilės Tėvynės, ftie

MART

HOUSE, Ine.

Ameri konizmo

principų, Tikybos, Pasitikė

NEW CITY FURNITURE

BARSKIS FURNITURE

Tel. Yards 5069

svarbiausių

trijų

rikonizi.no per pereitus 30

Savininkai

metų, kaip galima

Chicago, Illinois
tūkstančiuose gerų stiprių

matyti

Amerikos piliečių Lietuviu

kilmės, kurie prisidėjo prie krašto stiprinimo per mo
%

Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų
Jubiliejaus Proga

Sveikiname

Dienraštį

“Draugą”

Jubiliejaus

jo

30

metų

mu prie nuosavybių savo apylinkėje.

Proga

FERDINANDAS IR BARBORA
URBELIAI,
SŪNUS JONAS IR DUKTĖ
BARBORA

REO PACKING CO.
4538-40 So. Marshfield Ave.

kyklas, bažnyčias ir nuosavybes, o labiausia prisiriši

Galų gale bažnyčios, mokyklos ir namai yra trys
svarbiausi principai mūsų Amerikos demokratijos. Ti
kyba, Pasitikėjimas ir Meilė Tėvynės. Aš sveikinu jus
ir linkiu jums gyvuoti ir darbuotis per daug, daug

metų.

Aukštos Rūšies Kepykla

NAPOLEONAS C. POCZULP

1800 West 46th St.

CHICAGO, ILL.

Telefonai Yards 6040-6041

Chicago, Illinois

Telefonas LAFayette 1510

J

..............

............
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CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Iš šv. Kazimiero

Žinia Iš Lietuvos
(BRIDGEPORT. — Šiomis
dienomis Stella Mažeikienė
gavo liūdnu žinią iš Lietuvos.
Pranešama, kad jos seselė Elz.
Svalkinaitė mirė spalių 5 d.,
1938 m. Palaidota Upytės kapinėse. Už jos sielą užprašy
tos šv. Misijos ir bus sausio
23 d. 8 vai. ryto Šv. Jurgio
parap. bažnyčioj.

7
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Akademijos Rėmėjų
Centro

be kitko, kada įvyks jų vajaus
vakaras. Kaip žinome, vajaus
vakarai įvyksta kiekvieną me
tą, kiekvienoj parapijoj,
ir
tiktai vieną kartą per metus.
Būtų gerai, kad visi įsitėmytų, kada įvyks vajaus vaka
ras jų parapijoje, ir pasirū
pintų jame dalyvauti, nes yra
gera ir naudinga tai padaryti.
Nekurie skyriai dar netikri,
kada įvyks jų vakarai, bet
iš raportų sužinota, kad šie
turės pramogas sekančiai:
Vasario 12 dieną — Aušros
Vartų parapijoj, 19 skyrius.

nei alumnietėms, nei rėmėjo
ms. Dėlto rėmėjos buvo tokios
geros užleisti savo dieną alum
nietėms ir savo seimą laikyti
vieną savaitę vėliau. Tas tik
tai dėl šių metų.
Tikimės, kad visi geros va
lios žmonės atjaus rėmėjų da
rbus ir dalyvaus jų vajaus
vakaruose, centro bankiete, ii
neužmirš atvykti seiman.

Kovo 5 dieną — Dievo Ap
vaizdos 5 skyrius ir Gimimo
Panelės Šv. 8 skyrius, taip
pat Šv. Antano 9 skyrius.
Kovo 12 dieną — Šv. Jur
gio 2 skyrius.

riuos rodys Lietuvos Vyčių
Chic. apskr. choras, Lietuvių
Auditorijoj, 3133 So. Halsted
St.
Ši programa nebus kartoja
ma Chieagoje, kadangi veika
las ruošiamas ant didelės ska
lės ir išlaidos didelės. Tad vi
si ruoškitės juos pamatyti.
Veikalas labai įdomus ir link
smas. Choras sudainuos kele
tą’ negirdėtų dainų. Atvažiuos

Vieną kartą į mėnesį vie
nuolyno durys atviros priim
ti savo geradarius, kurie su
eina pasitarti, diskusuoti apie
ateinančius įvykius ir išduo
ti raportus įvykusių dalykų.
Toks Akademijos Rėmėjų me
Pirmutinė ir Paskutinė
dinis susirinkimas įvyko pra
eitame sekmadienį, sausio 15
Proga
Širdingai prašau visus gi
d., kuriame dalyvavo atstovės
mines ir draugus atsilankyti iš visų skyrių.
Vasario 26 dieną — Centro
Sausio 29 d. bus pirmutinė
į minėtas pamaldas.
Kiekvienas skyrius išduoda bankietas, Akademijos audi ir paskutinė proga pamatyti
“1939 metų įvairumai”, ku
Stella Mažeikienė mas savo raportą, pažymėjo, torijoje.

PARK

BRIGHTON

Sveikiname dienraštį “Draugą” sulaukusį

30-ties metų sukaktuvių proga ir linkime,
Chieagoj ir visoj Amerikoj.

Tony The Cleaner & Furrier
ANTANAS IR ONA LUKOŠIAI, Sav.

2555 West 43rd Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. LAFAYETTE 1310

Dienraštį

jo

“Draugą”

Jubiliejams

30

metų

Proga

BILL’S TAVERN
4358 S. Maplewood
Avenue
Tel. LAFAYETTE 2649

Chicago, III.
WM.

ir

ONA

Rūta

Kovo 19 dieną — Šv. Kry
žiaus 1 skyrius.
Kovo 26 dieną — Nekalto
Prasid. P. Šv. parap. 6 skyr.
Paskelbiame iš anksto, nes
visi skyriai rengia ką nors
svočia iš Indianos. Juokų, juo
nepaprasto ir ypatingo, ir kvie
kelių bus pakankamai. Bus ir
čia kitus atsilankyti ir jų nu
rimtų dalių. Matysime vaizdą
veiktais darbais pasigėrėti.
lietuviško kaimo ir girdėsi
Kas labiausiai rūpi rėmė me pritaikintų dainelių.
joms šiais laikais, tai metinė
Rengkitės visi į ‘1939 me
vakarienė, kuri bus jubilieji tų įvairumus”. Tikrai nesi
nė, tai yra, dvidešimties me gailėsite. Po programos šokiai
tų sukaktuvės rėmėjų skyrių.
prie radijo orkestros. Tikie
Šiame bankiete bus atžymėti
tus galima gauti pas choro na
Visi rėmėjai, kurie išbuvo uo
rius ir L. Vyčių kuopose. Tai
lūs nuo pat skyriaus įsistei- pgi galite gauti pas B. Kli
gimo iki dabar, tai yra per mą, 4516 S. California avė.,
dvidešimt metų be jokios per
Laf. 9849, S. Šimulį, 2150 S.
traukos. Be to, bus labai gra Hoyne avė., Can. 5474, sekr.
ži programa, kurią rengia se M. Brazauskaitę, 3914 W. 65
sutės ir akademikės.
St., Rep. 4923.
M. B.
Metiniame susirinkime rė
mėjos aptarė kuo pilniausiai
Biznieriaus Sukaktis
apie svarbiausius ateinančius
įvykius. Vienas iš tų tai sei
NORTH SIDE. — Biznie
mas. Buvo paskelbta, kad sei rius Pranas Smith, 2267 Clymas įvyks gegužės 21 dieną, bourn avė. šiemet mini 30 me
bet šiame susirinkime galuti tų sukaktuves nuo atvykimo
nai nutarta seimą nukelti į Amerikon, 20 metų biznyje.
gegužės 28 dieną, ir tas pakei Yra vedęs Elzbietą Vainaustimas padarytas dėl svarbios kaitę. Užaugino sūnų Praną,
priežasties. Mat daug anks kuris yra vedęs Oną Ramoš
čiau, negu centras nutarė tu kaitę. Dabar jie susilaukė sū
rėti seimą gegužės 21 dieną, naus, kuriam davė Pranciš
ta diena buvo prižadėta Chi kaus vardą.
cagos alumnietėms rengti me
P-nas Smith yra kilęs iš
tinę “Mary’s Day” akademi Lietuvos, Šilavoto parap. Pra
jos koplyčioje.
Tai reiškia,
ėjusiais metais su savo nauju
kad alumnietės iš visų kata
likų aukštų mokyklų, kolegi
jų ir universitetų susirinks tą
rytą ir kartu eis į koplyčią
išklausyti šv. Mišių ir priim
ti šv. Komuniją; paskui seks
pusryčiai ir programas. Tai
matote, jei šis įvykis ir sei
mas susidėtų į vieną dieną, tai
mirė sausio 18 d. 1839 m. 11:40
vai. vakare, sulaukęs pusės am
nebūtų patogu nei seserims,
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

kad jis rastųsi kiekvieno lietuvio šeimynoje

Sveikinu

i

POPELL

Savininkai

f
Sveikiname Dienraštį “Draugą” jo 30 metų

Jubiliejaus Proga

M. VERTELKA ir D. ir U. BARTKAI
Aukštos Rūšies Bučemė ir Grosernė

šios gražios ir linksmos akademikės šoks “Draugo” koncerte.
Čia jų tik šešios iš daugelio.

-Švento Kazimiero
Akademijos Baletas
Zofija Baltaitė
Marijona Gudavičiūtė
Harriet Malloy
Stasė Paukštytė
Laurina Pilipavičiūtė
Elena Puleikytė
Bronė Ružinskaitė
Bronė Šaulinskaitė
Bronė Čiūraitė
Liliana Činskaitė
Bronė Leskytė
Joana Matečiūnaitė
Bronė Norkiūtė
Elena Druktenytė
Albina Mikšaitė
Irena Balutytė
Paulina Peculevičiūtė
Estelė Pilipavičiūtė
Genė Saučiūnaitė
Teresė Vaitkiūtė
Lucille Fillion
Clirysleriu aplankė Lietuvą ir
apvažiavo visas žymesnes vie
tas. Jam teko sueiti su aukš
čiausiais ir mažiausiais valdi
ninkais. Matė, kaip Lietuva
daro pažangą ir kaip žen
gia pirmyn. Jisai rado, kad
visuose dalykuose Lietuva da
bar daug aukščiau stovi, ne
gu prie caro. Jam Lietuva

taip patiko, kad ateinantį pa

Elena Ivanauskaitė
Irena Jenčiūtė
Joana Jurkevičiūtė
Bronė Kinderaitė
Patricia McNamara
Evelyn Runyan
Irena ZulcaitS
Alicia Gestautaitė
BALETO CHORAS

Virginia Balnytė
Evelina Papšytė
Janina Pikturnaitė
Salome Stuglytė
Elena Enčerytė
Ona Malonytė
Pranė Paskačimaitė
Lucilė Raubaitė
Juozapina Vendzelytė
Ona Zaksaitė
Adelina Butkiūtė
Marijona Kardelytė
Emilija Mačekonytė
Ona Šimanskytė

Rūta Šnekutytė
Alberta Soparaitė
Rita Tuinasonytė
Felicia Žaldokaitė
Ona Šimkiūtė
Antanina Morkytė
USHERS

Zofija Alkimavičiūtė
Mildreda Bagentaitė
Elena Gedvilaitė
Stasė Goldikaitė
Valerija Jomantaitė
Stasė Jucikaitė
Dolores Meilinei
Darlina Pačankytė
Darata Radavičiūtė
Adelina Vaikutytė
Bronė Vaišnoraitė
Aldona Vilimaitė
Elena Žedeikytė
Anna Zembery
Liudvika Zopelytė

UŽUOJAUTA
Iš priežasties mylimos žmonos mirties,
Chicagos Vargonininkų Provincija reiškia

gilią užuojautą draugui Juozui Brazaičiui jo
didžioje liūdesio valandoje.

vasarį vėl ketina ten vykti.
O dabar žieminių

VALDYBA

vakacijų

praleisti vyks į Floridą arba
į Kaliforniją.

Rap.

Vienų

Metų

Mirties

PADĖKONĖ

PRANCIŠKUS

Sukaktuvės

GALDIKAS

4406 S. Talman Avė.

TeL Laf. 8387

“Draugo” Geradariai

CHICAGO

Mūsų duosnieji dienraščio
“Draugo” geradariai 30 me
tų jubiliejaus koncertui paau
kojo duonos ir pyragų tiek,
kad bus galima pavalgydinti
porą tūkstančių žmonių:

LIETUVOS VYČIŲ 24ta KUOPA
rengia

23-čią

Mr. L. Kuchinskas
NEW PROCESS Bakery
3401 Bo. Morgan St.

METINĮ ŠOKĮ

Chicago, III.

Šeštad. Sausio-Jan. 21,1939
AUŠROS VARTŲ PAR. SALEJE
2323 West 23rd Place
ŠOKIAMS GROS JOE PREPP IR JO ORKESTRĄ
Pradžia 8:00 v. v.
Įžanga 35c

J

PONAI PIVARŪNAI
4622 So. Marshfield Avė.
Chicago, III.

MR. F. MILIAUSKAS
1425 SO. 49th Avė.
Cicero, III.

Kilo iš Tauragės apskr., Siušknų parap., Padabinu kalino.
Amerikoje išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Barborą, po tėvais Vai
čekauskaitę, keturias dukteris:
Marcellą, Dolores, Bernice ir
Jeane, sūnų Pranciškų, marčių
Oną, žentą Stanislovą Blckness,
dvi anūkes Christlną Blckness
ir Beverly Ann Galdikas, tris
švogerlus: Jurgį Rudoką. Pra
nciškų Klumbį, Jokūbą Jušką,
švokerkas: Marijoną Rudokie
nę, Oną Juškienę ir Petronėlę
Klumbienę,
pusbrolį Antaną
Galdiką ir daug kitų giminių
lr pažystamų. Lietuvoje paliko
seserį Oną.
Kūnas pašarvotas 4796 Ar
cher Avenus. Laidotuvės Jvyks
pirmadienį, sausio 28 d., tš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas
į Nekalto Prasidėjimo Svč. Pa
neles parap. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kaslmlero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažystamus-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę;

Moteris,

Dukterys,

Kūnus, Marti, lentas, Hesno, Anūkės,
Svogertal,
Avugerkos,
Pusbrolis ir Giminės.
Laidotuvių direktorius J. P.
Eudeikis. Telefonas Yards 1781.

Remkite mūsų geradarius.

iii..

.1.

-V

ROZALIJA BEINORlENt
po tėvais Petrokaitė

JOANA VALIENĖ
Po tėvais Bartašaitė
gyveno po num. 2237 So. Oak
ley Avenue. Mirė sausio 18 <1.
1839 m. 4 vai. popiet, sulaukus
61 metų amž. Gimė Lietuvoj.
Kilo iš Girdiškės apskričio,
Kbšių parapijos, Raseinių kai
mo. Amerikoje Išgyveno 33 me
tus.
Paliko dideliame nuliūdime
sūnų Vladislovą, seserį Dorą
Šileikienę Ir švogerį Ipolitą ftlleikį, brolį Stanislovą Bartaiių, brolienę Jose tą, pusbro
lius Juozapą lr Kazimierą Ju
cius ir jų šeimynas ir gimines.
Lietuvoje paliko dvi seseris Oaą lr Marijoną lr jų šeimynas.
Kūnas pašarvotas Lachawicz
koplyčioje,
2314 Wost 23rd
Place. Laidotuvės įvyks antra
dienį, sausio 24 d.. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta į Aušros Vartų parap. baž
nyčią, kurioj Jvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta J Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Kūnus. Seserys, fteogerls, Brolis, Brolienė, Pusbro
liai ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai Lachawlcc ir Sūnai, tel. Canal 2616.

A

f A.
AGNIEŠKA

ERBEDERIENĖ
(Po pirmu vyru Povllonienė
po tėvais Jakaitiė)
Jau sukako vieni metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą moterį ir
motiną Agniešką.
Netekome savo mylimos sau
sio 5 d. 1938 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jos
niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžiną atilsį.
Mea atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas šv.
Mišias už jos stelą šeštadienį,
sausio 21 d. 1839 in. Av. An
tano parap. bažnyčioj Clceroje
8 vai. ryto.
Kviečiame
visus
gimines,
draugus ir pažystamus daly
vauti šiose pamaldose.
Nuliūdę: Vyras, Kūnai lr Du
kterys.

kuri mirė gruodžio 29 d. 1938
m. ir tapo palaidota sausio 3
d. 1939 tn., o dabar ilsisi Av.
Kazimiero kapinėse amžinai nu
tilus ir negalėdama atidėkoti
tiems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo ją
į neišvengiamą amžinybės vietą

Mes atmindami ir pagailėda
mi jos prasišalinimą iš mūsų
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. Jonui Juškai,
kuris atlaikė įspūdingas pa
maldas už jos sielą lr pusakė
pritaikintą pamokslą.
Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, ir gėlių aukotojams. Dė
kojame Sv. Agotos ir Apašta
lystės Maldos dr-jų narėms už
lankymą šermenyse ir suteiktą
paguodą. Dėkojame graboriul
J. ’F. Eudelktul, kuris savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu
garbingai nulydėjo Ją į amžinastj, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.
Dėkojame grabnešlams ir vi
siems, kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galios, dėkojame visiems daly
vavusiems
laidotuvėse
žmo
nėms; o tau Rozalija, lai Die
vas suteikia amžiną atilsį.
Nuliūdę lieka: Dukterys Sta
nislava, kratas Mykolas Kozanski ir Jų Šeimyna, ir Elena, Kū
nus Feliksas, marti Eleauor,
anūkas Alfonsas Betaut Ir GIminės.

špšfpdi^uis

BAUOAiS

darbininkams, juo maloniau
pačiai publikai, juo geriau re
ngėjams.

Pagalins štai ir atėjo lauk
toji sausio 22 tl., kurioje įvyk
sta. “Draugo” 30-ties metu
gyvavimo sukaktis ir įvyksta
ta proga didingas koncertas.
Nepaprastoms iškilmėms jau
viskas prirengta. Viskas iš
anksto buvo pramatyta. Prog
ramo dalyviai nu,o senini ži
no savo užduotis ir nno se
niai prie jų rengėsi ir visi at
sakančiai prisirengė. Diriguo
tojo’!, chorai, solistės, solistai,
orkestras, šokėjos jau išnmstruoti ir gatavi jus džiuginti,
linksminti ir žavėti.

—3

SVEIKINA “DRAUGĄ” JUBILIEJAUS PROGA

CHICAGO AMERICAN SVEIKINIMAS
“DRAUGUI”

PASKUTINIS ŽODIS

LEONARDAS

Jūs jau žinote programo są
statų, Jūs jau žinote, kad pro
gramų pildys geriausios Chi
cagos lietuvių mnzikališkos ir
meniškos jėgos. Todėl drąsiai
ir karštai jus raginame būti
nai atsilankyti į “Draugo”
jubiliejinį koncertą.
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Sveikinam “Draugę”

Editor

Evening

American.

Vestpulmaniečių

Tariame jums paskutinį žo
Dėmesiui
30 Metų Jubiliejaus
dį — visi atsilankykite rytoj,
Proga
sekmadienį, sausio 22 d., į
Malonu mums pasveikinti
Kad daugelis vestpulmanie
Sokolų salę, 2341-3 So. Kedzie
dienraštį “Draugą”, sulauku Širdingai sveikinam dienra
Širdingiausi linkėjimai ‘Dra čių dalyvaus jubiliejiniam
Ave.
Programo
pradžia
5
vai.
sį 30-ties metų gyvavimo su
Prisirengusios yra ir resto
ugui’, vieninteliam lietuvių “Draugo” koncerte, apie tai'
“Draugui”, išgyvenusiam kaktį. Linkime, kad “Drau štį “Draugą” jo 30 metinėse
vakare,
Šokių
pradžia
18
vai.
rano darbininkės. Jos susitva
netenka kalbėt. Daugelis jau’
, ....
,
katalikiškam dienraščiui.
.......... . ... .
-r, . , . . 30 metų, Imkim dar ilgai, ii gas” kuo labiausia išsiplatin sukaktuvėse.
vak.
rkė, kad visus pavaišinti, kaip
turi įsigiję bilietus. Bet kurie
.
’
.
Tegyvuoja “Draugas” ir
gai gyvuoti ir dar daug, daug
Linkime
kuo
geriausio
pa

tų visos Amerikos lietuvių ta
brangius svečius ir mylimas
dar neturi įsigiję bilietų, pra
visas jo personalas, kuris taip
sisekimo ateityje plėsti lietu šomi pamatyt “Draugo” age darbų nuveikti mūsų išeivijos rpe.
viešnias.
Bus “Draugo 55
daug gero padarė ir daro mū
vybę taip kaip praeityje. Esa ntą p. Railą, 12148 Lowe ave. labui.
Darbininkai ir darbininkės
sų išeivijos tarpe.
Koncerte
me dėkingi už taip nuoširdų
Jis visus aprūpins tikiėtais
parinkti ir prie kitų darbų
Ilgiausių metų, švisesnių
Senas veikėjas M. Kadziau prielankumą parodytą per vi ir nereiks salėj pas duris lau
svečiams ir viešnioms patar
sus
metus.
dienelių,
laimės ir pasisekimo 1
skas, buvęs “Draugo” admi
kti eilėj.
nauti. Visi yra pasiryžę savo
Valio!
nistratorius pareiškė džiaugs Liet. Vyčių Chic. apskritys
pareigas atsakančiai eiti.
. •
• v«
•
mą, kad lietuvių katalikų die
įsi
Kviečiami
V
Belieka tik visuomenei sa nraštis susilaukė 30-ties me
6:30, Cbicagos laiku, lietuvių
Sausio 6 d. Stravinsko na visuomenė ir vėl turės progos
vo atlikti, tai yra kupinai pri tų gyvavimo sukaktuvių ir
me įvyko Šv. Pranciškaus Se išgirsti gerą lietuvių radio
pildyti salę. Laukiame svete žadėjo būti jubiliejiniame ko
WEST PULLMAN. — ŠŠ
KAUNAS,
sausio
15
d.
—
serų
Rėmėjų
centro
valdybos
lių ir viešnelių iš visų parapi ncerte.
P-nas Kadziauskas
programą — Budriko simfo Petro ir Povilo parapijos Tė
jų ir visų kolonijų, iš Chica “Drauge” dirbo tada, kada Įvairios organizacijos Kaune narių susirinkimas, kuriame nijos orkestrą, kvartetą, du vų Marijonų Įstaigų rėmėjui
gos ir apylinkių. Juo didesnė “Draugas” buvo dar ant ir provincijoje suruošė iškil apkalbėta rengiamo bunco rei etą, juokus. Beveik visą vo susirinkimas įvyks sekmadie
publika, juo smagiau progra Town of Lake. .Tisai dabar mingus Klaipėdos prisijungi- kalai. Kaip jau žinoma, toji kale programą išpildys Vyčių nį, sf<asio 22 d., tuoj po su So. Emerald Ave. Taigi, pra
mo pildytojams, juo linksmiau
23 PI. Rap. mo prie Lietuvos minėjimus. pramoga įvyks vasario 5 d., choro nariai Juozo Saurio va mos parapijos mokyklos ka šomi įsitėmyti, ir skaitlingai
Lietnvių Piliečių auditorijoj. dovystėj. Programoj
bus mbary. Prašomi visi rėmėjai dalyvauti susirinkime.
Iš praešimų pasirodė, kad daug naujos lietuvių muzikos ir “Laivo” skaitytojai skait
dovanų tai pramogai yra daug ir dainų.
lingai susirinkti, nes galuti
■surinkta ir begalo gerų. Tai
nai turėsime apkalbėti bunco Kala geležį, kol karšta.
gi, kiekvienas atsilankęs į šią
Pats neturėsi kitas nepri- ir kortų žaidimo vakarą, ku Daugelis laukia, kad juos
pramogą bus patenkintas, nes duos.
ris įvyks penktadienį, sausio girtų kiti, tuotarpu Jie varg
už mažą įžangą galės kelerio Pigią mėsą šunes ėda.
27 d., parapijos salėje, 12227 šams tikri budeliai.
pai brangesnių dovanų gauti.
Visas pelnas eis seserims Šv. J
Pranciškaus paremti.
P.

G.

KUN.

A.

KUN.

Švč.

šv.

A.

BALTUTIS,

SKRYPKO,

Kryžiaus

par.

Panelė

Parapijos

KUN.

A.

VALANČIUS

J.

klebonas

ir

KUN.

KUN.

Gimimo

kleb.

P.

KATAUSKAS

ir

JUŠKA,

KUN.

PR.

LUKOŠIUS

Vikarai

Pirm.

Boleslovas

KUN.

Klimas

A.

BRIŠKA

Vikarai

Sekr.

Mar.

Nekalto

^Brazauskaitė

Pranešimai

šv.

Prasidėjimo

parapijos

KUN.

S.

KUN.

JONAS

P.

klebonas

JONELIS

ir

STATKUS

Vikarai

gyvena

5328

W.

Valdyba

63-čios Gatves Krautuves]

Uždarymo Išpardavimas
LAIKAS SKUBIAI BAIGIASI

N.

Siūloma
binti

didžiausio®

Krautuvėse.-

skubiai

turi

mas

pirkti

vertybės,

pat

tokiom

išpardavimą

biejose

būti

prekių

ištuštintas

namų

mažom

Peoples

Nes

negalima

kairiom

63-čios

krautuvės

šios

reikmenis

kokių

sutaupysite

nuo

namas.

40%

iki

rasti.

prekės

laikas

Tamstų

Kad

PEOPLES

a-

baigiasi

ii

visai

skubus

$29.50

$65.00 vertės miegamu kambarių setai

atsilanky

75%.

$35.00 minkšti, dideli lounging krėslai
po ........................................ $12.95
$25.00 pilnos mieros studio coucbes

»ž...................................................... 528.00

po.................................. 812.95

$98.00 miegamų kambarių setai

$30.00 vertės 9 x 12 vilnoniai kaurai

.............................. ...........;■ 844.50

$140.00 verti parlor setai parsiduoda

po.............................. . 810.95

$69.50 1939 Co<nsole mados radios.

nž......................................... 849 50

$125.00 puikiausi valgyklom setai

po................................. $24.50

$20.00 tvirtai padarytos gražios kamodės

po....................................... 854 50

$50.00 5-kių dalių breakfast setai

p°................................. $ 9.95

po......................................... 82950

po............................. $ 6.95

$6.00 naujos mados 9x12 klijonkės

i»...................... ;............... 810.95

AVEST SIDE. — Sausio 13
d. buvo kun. V. Andriuškos,
Aušros Vartų parap. vikaro,
gimtuvių diena. Ta proga apie 9 vai. susirinko gražus
būrys parapijos jaunimo ir
per vakarienę palinkėjo kun.
Andrinškai ilgiausių metų.
Nuoširdžiai sveikino ir parap.
klebonas kun. M. Urbonavi
čius. Ant galo kun. Andriuška širdingai dėkojo visiems,
kad taip gražiai jį atminė,
džiaugėsi parapijos jaunimo
vieningumu ir žadėjo toliau
sykiu darbuotis.
Džiaugiamės turėdami to
kius jaunimo vadus savo pa
rapijoje. Vali/) jiems ir jų kil
niems darbams!
Buvusi

Džiaugiuos galėdamas
pasveikinti jūsų dien
raštį 30 metų sukaktu
vių proga ir linkėti jam
ir jo skaitytojams ge
riausios kloties.

RADIO

po.................................. 8 2.79

$80.00 alyva kure.nami šildytuvai

839.50

$175.00 didžiausi kombinacijos pečiai

$50.00 naujos mados drabužiam plovvklos
S27.95
uz.
$100.00 vertės pilnai garantuoti pianai

1*>................................................ $98.50

| $40.00 parceliuoti parlor heaters

«Ž............................: - .815.00

$750 vertės Rimbai Grand piana1

po................................................ $19.50

"ž................................ 8250.00

Šimtai kitų mažesnių ir didesnių dalykų, viskas įeina į šį išpardavimą. Kas grečian
atsilankys, tai daugiau pasinaudos didesn ėm vertybėm.

rURNITURE
A N U T A C T U R I N <3

Prie Maplevvood Aveme

Gražiai Pagerbė
Gimtuvių Dienoje

$18.00 garantuoti springsiniai matracai

$25.00 5-kių dalių breakfast setai

2536-40 W. 63nd Street

Miller

pasku

po...................................................... $28.50

po.............................................. $14.50

$75.00 vertės parlor setai

u z.

parduodamos

Krautuvės

didis

kitur

$60.00 parceliuoti geminiai pečiai

$35.00 vertės miegamų kambarių setai
po.......................................... ..

yra

gatvės

niekur

COMPANY

Taipgi ir

4179-83 Archer Avenue
Prie Richmond Street

Prekės pristatomos į apielintoės miestelius per mūsų patyrusius vežėjus.

PR0GRBSS

NEDĖLDIENIO

PROGRAMA DUOS DAUG
SMAGUMO KLAUSY
TOJAMS
Rytoj 11 valandą prieš piet
radio klausytojai turės tikrai
smagią valandėlę klausydami
gražios radio programos. Pro
gramoj dalyvaus žymūs dai
nininkai ir daininkės. Be to,
bus gražios muzikos, naudin
gų patarimų ir svarbių pra
nešimų. Progresą krautuvėj
dabar eina didelis “January
Clearanoe” išpardavimas. Pa
tartina visiemg pasiklausyti apie šį išpardavimą- Rap. J.

Iš stoties WCFL, 970 kil.,
J nedėlios vakare, nuo 5:30 iki

EDWARD J. KELLY,

Chicagos miesto
majoras

nr.' 4m:i j

