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FRANKISTAI JAU TIES BARCELONOS RIBOMIS

Frankistų koliumna pasiuke Llohregato
upe - tik uz penkių myliu nuu Bareelonos

IŠ KOVŲ LAUKO KATALONIJOS KRAŠTE

Užsilikę mieste komisarai
bėga Prancūzijos link

Šveicarijos vyriausybe protestuoja
dėl Vokietijos nacio akiplėšiškumo
Naciai ėmė kištis į
Šveicarijos vidaus reikalus

HENDAYE, saus. 23. —įsieji raudonųjų režimo vadai
ŽENEVA, saus. 23. — Švei sienas politiniams bėgliams iš
Gen. Franco armijos apgula jau išdūmę iš miesto. Take tik
carijos vyriausybė savo pa Vokietijos.
Barcelonų.
žemesnieji. Ir šie jau viską
siuntinį
Berlyne įpareigojo Pagaliau, neturi būti leidžia
Karo fronto dešiniojo spar k rausto iš miesto, siunčia j
protestuoti nacių vyriausybei ma Šveicaru laikraščiams skel
no armijos viena koliumna Gerona — už 26 mylių nuo
'dėl nacių spaudos rašinių, nu- liti svetimų šalių paskolų Svei
jau artinasi prie Llobre- Prancūzijos pasienio. Jie j tą
kreiptų prieš Šveicariją.
carijoje. Paskutiniais laikais
gat upės — už penkių mylių pusę siunčia ir daug civilinių
Vokietijos nacių laikraščiai Šveicarijoje didžiai pavyko
pietvalcaruo.se nuo Barcelo- gyventojų ir patys pasirengę
paskutiniais laikais gvildenda Prancūzijos paskola.
nos. ši upė eina pro Barcelo- nešintis.
mi Šveicarijos neutralybę pa Vokietijos naciai kalnus ver
Be kitko, raudonieji neap
ną.
reiškė, kad neutrali Šveicari
čia, jei kur svetur reiškiama
Raudonieji prieš keletu dienu leidžia ir kalinių. Apie 700 jų,
ja neturi leisti savo piliečiams
subruzdo šios upės krantus kurių daugumas nuteista mir
ir spaudai reikšti bet kokią apie juos nuomonė. O jie pa
Įginkluoti. Tenai sunkiai dirbo ti už “šnipinėjimus” frankis
tys tiesiog akiplėšiškai kišasi
nuomonę apie Vokietijų.
vyrai ir moterys — taisė po tų naudai, iš Bareelonos nuke
Be to, girdi, neutrali Švei-jį svetimų šalių vidaus reikazicijas. Tačiau nesuspėta kaip barni i Gerona. Yra baimės,
carija turėtų uždaryti savo lūs.
reikiant įsitaisyti. Tose pozi kad pakeliui jie bus sušaudy
cijose raudonieji viliasi kokį ti.
laiką gintis — neleisti fran- Pranešta, kad Bareelonos
mieste yra apie 200 užsiliku
kistams persikelti per upę.
8J00 litų išdrįsusiam, praFrankistai dienomis ir nak sių amerikiečių. J. A. Valsty
puspenkto aukšto rūmų
timis orinėmis bombomis boin bių konsulas juos ragina ko‘Ilgiaustatybą, sugiedojo
Reta nuotrauką iš Ispanijos. Rodo frankistų kariuomenės dalių žygiavimus Katalonijo
barduoja Barcelonų ir apylin veikiau apleisti miestų. Jų
šių metų”.
KAUNAS. — Prieš pat Ka
je
į
mūšių
frontų.
Centre
vaizduojamas
atgalvedamas
sužeistas
karys.
(Acme
telephoto).
kes. Dabar prie bombardavi paimti žada atplaukti trys alėdas Žaliakalny, Aukštaičių
*■- Tmo prisijungs frankistų arti merikoniški karo laivai, kurie
gatvėje, atidaryta ir pašven
yra Prancūzijos pakrantėse.
lerija.
tinta moderniausioji Lietuvos
Centro fronto frankistų ar Žiniomis iš Burgos, raudo
KAUNAS, saus. 20. — Val
prieglauda — ligoninė, staty
mija taip pat sėkmingai ver nieji sukėlė puolimų prieš
stybės prezidento aktu seimo
ta Šv. (Vincento draugijos
žiasi pirmyn ir greitai surems frankistus Estramadura fron
nepaprastosios sesijos darbo
Prisikėlimo skyriaus. Pašven
Barcelonų iš šiaurinio šono, te — pietvakarinėj Ispanijoj.
tvarkė papildyta septyniais
tino
J.
E.
vysk.
Teofilius
Ma

PARYŽIUS,
saus.
23.
—
frankistų
vyriausybės
Burgos
Žiniomis iš paties Barcelo- Bet greitai išblaškyti ir bet
įstatymų projektais.
BURGOS, Ispanija, saus.
tulionis, o atidarymo iškilmė
Prancūzijos
vyriausybė
paga

mieste
—
laikinos
Ispanijos
no miesto, kuone visi vyriau- varkiai ilgą gaby atsimetė.
23. — Frankistams paėmus
se dalyvavo vid. reik. min.
liau nusprendė pasiųsti savo sostinės.
Tarragona miestą, iškeliamas
KLAIPĖDA, saus. 20. —
, PRAHA, saus. 23. — Hitle atstovą Ispanijos frankistų
Prancūzijos vyriausybė tuo aikštėn raudonąjį) gaivalų te Leonas, žemės ūkio min. Skai Šiomis dienomis 50 vokieti
sgiris, burm. Merkys, prezi
riui reiškus nepasitikėjimo at vyriausybei, nepaisant kairių būdu viliasi kiek nors susiau roras Katalonijos krašte.
dento kaneliarijos virš. dr. ninkų smogikų išvyko Į Vo
sistatydino Čekoslovakijos mi jų gaivalų triukšmavimo prieš rinti Ispanijoje plintančių iTarragonos provincija turi Bielskus, kultūros d-to dir. kietiją pasimokyti nacių ko
šį ministro pirmininko Dala talų ir vokiečių naciij įtaką.
aistrų kabinetas.
vos ir propagandos metodų.
diero žygi.
Kai kas pastebi, kad Pran 185 paskiras savivaldybes Soblvs, administracijos d-to
LONDONAS, saus. 23. — Anglija jau seniai turi sa cūzija žymiai pavėlavusi dary (miestus ir miestelius). Iš jų dir. Survila, soc. aps. insp. KLAIPĖDA, saus. 20. —
PARYŽIUS, saus. 23. —
24-se savivaldybėse raudonie- Kasakaitis, Kauno miesto sAtlantike siaučia baisi audra. vo komercinį atstovą prie ti santykius su frankistais.
Prancūzijos komunistai, socia
ji nužudė 385 asmenis, tarp bės soc. aps. sk. vedėjas J. Gyvulių gydytojas dr. NeuApie 20 laivų šaukės pagal
listai ir kiti kairieji vakar įkurių buvo 55 svetimšaliai.
Dagilis, jo padėjėjas Stake- mannas darbininkų susirinki
IŠKELIA NACIŲ SA
bos.
vairiose šalies dalyse turėjo
Nė vieno kunigo nepasigai-' lė, šv. Vincento a Paulo dr- me pareiškė, kad KulturverBOTAŽĄ
masinius susirinkimus. Reika
lėta; eilė senesnių asmenų nu'jos centro v-bos pirm. kan bandas perims funkcijas, ku
AVASHINGTON,
saus.
23.
SAN FRANCISCO, Cal., žudyti po ba’sių kankinimų.
lauja vyriausybės nedelsiant
Ūsoris, ponia Tonkūnienė, p. rios Vokietijoje yra atlieka
raudonie—
Swiatas
58
balsais
prieš
27
—
CIO
darbininkų
vadas
va
mos nacionalsocialistų. Neupadėti Ispanijos
Iš 43 bažnyčių 19 visiškai Stanišauskienė, daug gerada
X.-s.
ginli.
kaip
franP»*viriino
Hopkms,
prekybos
kariniuose
pakraščiuose
Hasiems.
rių, kambarių rengėjų, 40 ku manno partijos smogikai su
rry
Bridges
pasiuntė
telegra.
«
"dus
sunaisekretorium.
propaganda plėšią krašte nakištai laimės karų, Prancūzi
ratorių, rėmėjų ir k.
DUBLINAS, saus. 24. — mg prez. Rooseveltui. Jis nu- ^n*as'
cionalsocializmą.
ja tuojau pasijusianti atsiduAirijos naujoji konstitucija rodo, kad dviejuose lėktuvų Gyvas sudegintas Tarrago- Žaliakalnio ponios svečiams
RYGA,
saus.
23.
—
Sovietų
rusi pavojuje. Girdi, Italija su
generolai inspektuoja Stalino nevaržo spaudinto žodžio lai fabrikuose pietinėje Kalifor no vyskupo pagelbininkas vy pagerbti prieglaudos salėje KAUNAS, saus. 20. — Lie
”okietija tuomet drąsiau ir
svės. Bet pažymi, kad ši lais nijoje nacių agentai vykdą skupas Manuelis Borras. Jo surengė jankius užkandžius, tuvos tautiškosios organizaciatviriau pradės veikti prieš liniją Lenkijos ir Rumunijos
vė nebūtų naudojama blogam, sabotažą. Sako, fabrikų vedė-1 (Jrabu^ai sulieti žibalu ir pa .kurių metu šito veiklaus sky-i jOg sudarys sąjungų sąjungą,
pasieniuose.
Prancūziją.
kad ji neišeitų iš sau apibrė jai tai žiną, bet dėl to niekoe^a‘' S'a a’sĮa ^jhmi jis riaus pirmininkas kun. S. kurios vyriausion valdybon įNežiūrint, to, ministro pir VOKIETIJOS KARIUOME žtų ribų, ypač doros, viešio- nedarą.
Ižuvo su devyniais kitais Mon- Morkūnas padarė pranešimą eis organizacijų vadai.
mininko Daladiero vyriausybė NĖ PAKEISTA POLITINE sios tvarkps ir vyriausybės
Bridges yra tas pat svo tblanchc 1936 ra > r"Ka' 15 d- apie skyriaus veiklą ir prie
autoriteto žvilgiais.
VIENATA
yra pasiryžusi nesikišti į Is
timšalis, dėl kurio nedeporta-Į Karlistų prezidentas Tomas glaudos statybą. Iki šiol jai KAUNAS, saus.
20. —
Dėl to šiandien Airijoje vy vimo kongrese darbuojamasi Cayla taip pat brutaliai nu- išleista beveik 300,000 Lt., ta
panijos reikalus.
Lietuvos pasiuntinys ir įgalio
BERLYNAS, saus. 23. —
kdoma griežtoji cenzūra vi “impeachmentu” traukti tie-Į žudytas. Ilgus mėnesius jis čiau visas pastatas, užbaigus
Iki šioliai buvusi nepolitinė
tas ministras Italijai Čarnec
soms knygoms ir žurnalams, son danbo departamento sek- kalėjime buvo kankinamas, dar neįrengtą IV aukštą, su
ROPER ATSTOVAUS
ir nepriklausoma Vokietijos
kis perkeliamas į užsienių rei
ypač siunčiamiems iš Ameri retorę.
PREZIDENTĄ
visu
inventorium
atseis
arti
Pagaliau
pastatytas
prieš
rekariuomenė pagaliau nacių
kalų ministeriją.
kos.
žimo
bolševistinį
komitetą
baž
450,000
Lt.
Nors
skyrius
dar
WASHINGTON, saus. 23.- pastangomis pakeista politi
Laikraščiai kol kas neliečia
NEW YORK, saus. 23. — nyčioje, tenai baisiai sužalo turi 165,000 Lt. skolos, tačiau KAUNAS, saus. 20, — Lie
Prez. Rooseveltas buvusį pre ne nacių vienata.
mi. Vyriausybė įpareigojusi Atplaukė aliejinis laivas Esso tas ir nušautas. Bolševikai šį su 900 rėmėjų, visuomenės ir tuvių Amerikiečių draugija
kybos departamento sekreto Vokiečių karininkų sųjunga
sa.
Baytown. Atvežė 5 vyrus ir 5 nužudymą apvainikavo poky vyriausybės pagalba tikimasi ruošia pirmąjį Lietuvoj© gy
rių D. C. Roperį paskyrė savo paskelbė, kad ji pasiveda tau V() laikražčin8. Leidėjams
skolas likviduoti ir baigti rū venančių amerikiečių suva
moteris, išvaduotus iš Atlanti liu.
specialiu atstovu atidarant tos vado Hitlerio vadovybei.
darbą palengvina tas faktas, ke nuskendusio britų jūrinio Provincijoje išliko gyvi tik mų įrengimą.
žiavimą sausio 24 d.
pasaulinę parodą San Fran- Kviečia visus karininkus būti
kad netinkamos žinios į Airi lėktuvo Cavalier. 3 vyrai yra persirengę valstiečių drabu Dabar prieglaudoje yra acisco.
tikrais naciais.
ją neįsileidžiamos.
žiais vienuoliai ir vienuolės. pie 120 senelių; užbaigus IV
žuvę.
aukšto įrengimą, ligonių nor
Kiti išžudyti.
Laikraščių leidėjams įsaky
58 JAPONAI ŽUVO AN
STATO NARDANČIUS
4 VAIKAI ŽUVO GAISRE
momis joje tilps apie 200 se
ta budėti, jei norima, kad ir
CHICAGO SRITIS. — Nu
GLIŲ KASYKLOJE
LAIVUS
CARDOVA MINĖS, Ont., ROMA, saus. 23. — Pra nelių.
toliau cenzoriai nesikištų. Ir
matoma daugiau sniego; tem
TOKIO, saus. 23. — Onura ROMA, saus. 23. — Iškelta leidėjai iš tikrųjų tuo rūpina Kanada, saus. 23. — Sudegė nešta, kad Jugoslavija jau pa Po kun. Morkūno praneši peratūra kyla.
David Johnsono namai. 4 vai lenkta prie Romos Berlyno a- mo dar kalbėjo vid. reik. min.
anglių kasykloje, Fukuoka, iš aikštėn, kad 1938 metais Ita si. '
Saulė teka 7:10, leidžia
kai žuvo. Motinai su vienu šies, bet dar visiškai nelaimė Leonas, burm. Merkys, vysk.
tiko sprogimas. 58 angliaka lija pradėjo statyti 20 nar
Matulionis, kan. Ūsoris, dek. si 4:55.
ta.
PLATTNKTTE “DRAUGĄ” vaiku pasisekė išsivaduoti.
siai žuvo ir 34 nesurandama, dančių laivų.

VYSKUPAS MATULIONIS!££
PAŠVENTINO MODERNIA su
PRIEGLAUDA

Prancūzija nusprendė siusti savi
atstovą gen. Franco vyriausybei
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Bendradarbiauta lr koreapenaentama raAtų negrąžiną.
Jei neprašoma tai padaryti lr neprlalunčlama tam tiks
lui vaito kenkiu. Redakcija DaallaJko sau teis* tai
syti lr trumpinti Tisus prisiųstus rafltua lr ypač ko
respondencijas sulyg aavo nuoitOros.
Korespondentų
praio raiytl trumpai lr aiškiai t Jei galima raiomaja
mnilntle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos lr asmenUkumų.
Pasenusios kores
pondencijos lalkraitln nededamos
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Entered na Seoond-Claas Matter Mareh BĮ. 1914 at
Chicago, Illinois Under he Aot of Mareh S. 1879.

Praėjusį sekmadienį tikrai gražiai ir įspū
dingai pradėjome dienraščio “Draugo” su
kaktuvinius metus. Džiaugiamės, kad mūsų
skaitytojai, rėmėjai ir bičiuliai taip gausin
gai susirinko į koncertų, kuris taip sėkmin
gai pademonstravo mūsų dainos ir muzikos
meno jėgas.
Vienas kalbėtojas, darydamas palyginimų,
koks buvo mūsų tautos gyvenimas prieš tris
dešimtį metų, kuomet “Draugas” pradėjo
eiti, ir kaip jis atrodo dabar, pažymėjo, kad
tais laikais Amerikos lietuvių visuomenė ne
buvo taip gausinga, menkai organizuota, ne
buvo nei pusės, lietuvių parapijų, kiek dabar
jų yra, nebuvo nė vienos lietuviškos mokyk
los, nė vienos lietuviškos vienuolijos, nedaug
organizacijų ir biznio įstaigų. Tais laikais
ir Lietuva dar tebebuvo svetimųjų prispau
sta. Kas kita dabar: šimtai parapijų, netoli
šimtas lietuvių pradžios mokyklų, keturios
vidurinės mokyklos, kolegija, Šv. Kazimiero
kongregacija, Tėvų Marijonų vienuolija, Se
serys Pranciškonės ir dar kelios lietuviškos
vienuolijos. Be to, lietuvių ligoninės, eilė kul
tūrinių ir ekonominių įstaigų, daug organi
zacijų ir mūsų Tėvynė Lietuva jau nepri
klausoma valstybė.
šiuos faktus suminėjęs, kalbėtojas pabrė
žė, kad dienraštis “Draugas”, ištikimai tar
naudamas Amerikos lietuvių visuomenei ir
tautai per trisdešimtį metų, daug kuo pri
sidėjo prie tos mūsų visuomenės suorgani
zavimo, prie parapijų ir mokyklų Įsteigimo,
prie lietuviškųjų įstaigų išauginimo ir prie
iškovojimo Lietuvai nepriklausomybės. 'Drau
gas’ visų laikų buvo neatskiriamas nuo visų
gerų visuomeninių ir tautinių darbų. Jis
ne tik skelbė apie tuos darbus, rašė apie vi
suomenės darbininkus, ragino, bet ir vado
vavo. Jis ėjo su ta visuomene ir su tais
jos vadais, kurie negriovė, bet statė. Dėl to,
minėdamas 30 metų savo gyvavimo sukak
tį, “Draugas” gali nuoširdžiai džiaugtis sa
vo nuopelnais ir Bažnyčiai ir tautai.
Kad toji dienraščio parama Amerikos ka
talikų visuomenei ir aplamai visai tautai
ateity būtų dar stipresnė, pasistengkime šiais
sukaktuviniais metais jį daugiau praplatinti
ir paremti.
Reikia tikėtis, kad, kaip gražiai sukaktu
vių minėjimų pradėjome, taip gražiai ir baig
sime. Kaip anuo kartu pranešėme, “Drau
go” 30 m. sukakties minėjimas eis per vi
sus šiuos metus.

Brangus Svečias
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KAUNAS (VDV) — LieDaugiausia aukų suaukojo
VienrašC-io “Draugo” jubiliejaus proga. luvo>> kaiP ir kitu05e kraš- valdUl.nkai, tarnautojai ir
tuose, yra vargšų, neturinčių kariai; mažiausiai aukojo lai“Amerika” įdėjo tokių pastabų:
“Tenka via put pažymėti, kad sausio 22 pragyvenimo šaltinio ir nega- svųjų profesijų žmonės — add. reikšmingų 30 metų sukaktį mini vienin lineių užsidirbti. Tokių žmo vokatai, gydytojai ir kiti.
telis mūsiškės išeivijos katalikų dienraštis nių, kurie tegali gyventi pa Labiausiai nepasiturintieji
Draugas. Sukaktis, kiek mums žinoma, mini šalpomis, Lietuvoje yra apie buvo šelpiami natūra: drabu
ma kukliai — koncertu. Mūsų nuoširdžiau 10,000. Jie gyvena senelių ar žiais, avaline, malkomis, mai
sias linkėjimas, kati Draugo dienraštis pa ba vaikų prieglaudose, arba sto produktais, buto nuomos KILO KAI SAKALAS, NU- skrodžius kairįjį petį visam
TŪPĖ KAIP VABALAS
gyvenimui padarė jį invalidu,
siektų kuo plaišiausias lietuvių mases, kad gauna nuolatinę pašalpų pra apmokėjimu, ir pan. Piniginės
, ... . _ nes visiškai nevaldo rankos.
jis nuolat stiprėtų, kad visada būtų lietu gyvenimui. Vargšais daugiau pašalpos buvo duodamos tikŠitaip, tavorsciai, dėjosi Ro. .
........ . ..... • r» v- *
o
Ot, ir smarkuolis, kanautoviško gyvenimo ir veidrodis ir kelrodis. Jo sia rūpinasi labdaringos or tai
išimtinais atsitikimais. Pa-'zių Žemei (Roselande). Buvo .
. ..
,, ..
jas su kryžium... Bedieviai
vyr. redaktoriui Leonardui Šimučiui ir vi ganizacijos, kurios savo veik šalpos buvo skiriamos visie va* taip: " '
dabar turės jam penšinų niosiems jo bendradarbiams linkime ištvermės
Prieš kelis metus iš Lietu
lai lėšas gauna iš vyriausy ms vargstantiems, nežiūrint
keti, kad nusipirktų duonos
garbingame kataliko laikraštininko darbe”.
bės, savivaldybių ir visuome jų tikybos ir tautybės. Pašal vos atvažiavo čia R. sūnus.
kųsnį. Kai kurie dabar sako,
nės. Be to, savivaldybės turi pos buvo duodamos atsižvel Pradėjęs mūsų tarpe gyventi kad tos ir joms panašios ne
Vietoje Pastaba
socialinės globos skyrius, ku giant į šelpiamojo medžiaginę pasirodė labai maeniai “apsi laimės ir bedievius išmokins
švietęs” ir tų savo “apsišvie
“Amerika” rašo: “Brooklyno Vienybei ne rie turi uždavinį tiekti pa- padėtį.
gailestingumo. Bet aš tam ne
patiko, kam lietuvių katalikų visuomenė nu-• galbų beturčiams
1937-38 metais aukų surin- timų” dar vis gilino. Nors noriu tikėti. Gyvu priklodu
tarė ir toliau tęsti Vilniaus vadavimo dar
pinigais 146,- motina jį perspėjo nebūti to-Į
g laisvamani kuni.
Bet žiemų atsiranda tokių kta: provincijoje
bų per savo skyrius, nesitardama su kitomis
....
1
•. 1 •
■
• .
Hn
“
SvJooin
”
Uol
vaiL-aa
iŠ
ins
J
.
, .
... .
872 litai, daiktais ir maisto kiu sviesiu , bet vaikas.. įs jos. gas ir
velnių pedlionus Moc-.
srovėmis, bet šiomis dienomis Vienybė savo beturčių šeimų, kurioms rei
tik
baikes
darė.
Tikėjimas?
.
r
.
.
produktais 105,230 litų; Kau
kus. Jis visų savo gyveninę
puolimų švelnina, pati pripažindama, kad kalinga laikina parama. Prieš
Ha... Kas tikėjimas? Žmonių
ne
surinkta
pinigais
10,285
dirbo laisvamaniam,
dirlJ
“tautininkai neturi bendro srovinio organo, trejetų metų susiorganizavo
mulkinimas! Gilindamas savo
litai
ir
daug
daiktų,
kurie
ne

krikščionybės griovimui.
O
su kuriuo būtų galima tartis bendradarbia vyriausias žiemos pagalbos
“apsišvietimų” jis vis saky
buvo
įvertinti
pinigais.
Madabar?... Jam vietos nėra
vimui”. Toliau Vienybė rašo: “Todėl nega komitetas, S. Smetonienės pirdavo: “Tikėjimas... Pama
mininkaujamas,
kuris
ėmėsi
žesnėmis
ar
didesnėmis
pašallima perdaug smerkti katalikų vadus, kad
tarpe savųjų. Išvytas turėjo
jie su niekuo nesitarę pasiėmė savo parti rūpintis daugiausia šeimomis pomis buvo sušelpta keli tūks tysit, žara jam nebus vietos prisiglausti senių prieglaudoj.
ant viso svieto”.
jos glohon Vilniaus vadavimo darbų”.
Ir, tik painislykit, Javoršir žmonėmis, laikinai pateku tančiai šeimų. Kaį kurios šei
Kaip tik prasidėjo karas Is
Turint dėmesy paskutinį V-bės sakinį, ga siais į didesnį vargų. Žiemos mos gavo tiktai prieššventines
čiai: laisvamanių apšaukti
panijoj, jis net tirpdamas
lima pasakyti, kad jame nemaža nelogišku pagalbos komitetai tuojau įsi vienkartines pašalpas.
tamsuoliais katalikai ne tik
džiaugsmu pasisakė stosiųs
mo. Jei pati Vienybė pripažįsta, kad tauti
Komitetas pats rado sav,o raudoniesiems Į pagalbų išnai daug kunigų užlaiko, liet dar
ninkuose nėra su kuo tartis, tad kaip gali steigė apskričiuose ir valsčiuo
darbuose eilę trūkumų ir nu kinti katalikus. Esu, išnaiki ir parapijas ir visokias įstai
ma katalikus “smerkti”, kad ir ne perdaug? se.
gas, o “apsišvietę” laisvamaAntra, lietuviai katalikai nėra jokia partija;
Tie komitetai kasmet daro tarė ateityje juos šalinti. Tuo nus katalikus Ispanijoj, galė aiiai nepajėgia išlaikyti net to
patartume V-bei išsiaiškinti, kas yra par pramogų ir daiktų rinkliavas tikslu išrinko komisijų, ku sim naikinti ir kitose karaly
vieno mizerijos — savo kuni
tija”.
ir tomis aukomis šelpia betur riai pavedė paruošti tobules- stėse. Galingu 1 alsu jis šaukė, gužio, velnių pedlioroi.
(J.
nės žiemos pagalbos veiklos ka<1 atėjo'<^aį paskelbti ka
čius bei vargingas šeimas.
plių- f komisijų išrinkti: pikryžiui ir sunaikinti visų
Šiomis dienomis Kaune į- rmininkas teisin. J. Tomkus, krikščionybę. Kiti vaikinai iš Besibaigiantieji senieji ir
“Darbininkas” paduoda iš čekų žurnalo
vyko vyriausiojo žiemos pa- į sekretorius adv. B. Grebliū- jo juokėsi; esu, R-uks visus užstojantieji nauji metai vi
“Česka Zeną” tokių ištraukų:
galbos komiteto posėdis, ku-1 nas, ir nariai: Kauno burmis- katalikus Ispanijoj išnaikins sur parodomi šitaip: senieji
“Mes neprašome pagalbos ar apgynimo,
— vos bepavelkąs kojas se
nes tai neįmanoma. Mes nustojome buvusios riame buvo padaryti praneši-j tras A. Merkys, pik. Pr. Ša ir pats paliks raudonųjų cie nis, o naujieji — vos užgi
žmogystomis. Jie padarė mus gyvuliais... Ko mai apie žiemos pagalbos ko ladžius (Šaulių Sųjungos va sorium.
g
Ale Margučio risadas), Pr. Šulaitis (Darbo Rū
Ir, vierysit, ar ne, neseniai \
x .
munistų valstybėje mes nesame žmonos, mo mitetų veiklų.
.
’ .,
.
votojas A. Radville truntpeimų
pirmininkas),
kun.
Dagi

tinos, dukterys... Mes esame vergės,' kurias
tasai raudonųjų “didvyris
Komitetų darbas kasmet ge,v ,v ,
• i i i dziui nurrsavojo toki senųjų
lis ir adv. Bernšteinas.
komunistai baudžia nagaikomis, badu ir kangrizo įs Ispanijos. Išgirdę, kad
...
,
,
.
, .
.
.
.
u
rėja ir plečiasi. Neturtėliams
,
...
.
,, , metų seni, ypač is rankų ir
kynėmis, kurios uz mirtį baisesnes... Mes „ ;
„
,
. .
. , ,
„
.
Reikšta pageidavimas sura katalikus išnaikinęs R-uks ,kojų,
kad panašus... sesioliesame apsunkintos katorgas darbais ir pii- į selPh aukos renkamos visoje
grista namo, laisvamaniai su-I, . .
.
,
kinei; nei raukšleles, nei gvsverstos atlikti begėdiškiausius nusikaltimus. Lietuvoje. Jų rinkimų organi- sti priemonių prievartos keliu
begę
is
visų
karnpig.
pastana'
fx
.
. _
Sovietų moteriai tik viens tėra pasirinki- zuoja žiemos pagalbos komi- versti taupyti sezoninius dar
.
.. ,
. lėlės. Dargi kojų pirštų nagai
vijo surengti jam priimtuvių
mas: mirtis arba paleistuvystė. Toks gyve- , tetai. Aukos buvo renkamos bininkus, kad atėjus nedarbo
j raudonai nudažyti, kaip kati
bankietų.
Bankietas
įvyko
nimas jau prasideda nuo 12 metų amžiaus, pinigais, daiktais ir maisto | metui,
nereikėtų jų šelpti. 7? .
cJnKle
dabar visos merginos daro.
Nuo tų metų, jei norime gauti juodos duo- produktais. Tie komitetai su- Spauda prašoma varyti didės 1 aujų *letų len^‘
nos kąsnį ar kokį darbų, mes priverstos savo rinktas aukas beturčiams iš- nę akcijų, kad žmonės jaustų
Ilgai lauktas katalikų išnaiTurtuolis (duodamas geram '
kūnų parduoti... Mūsų vaikai tai gatvės val dalino ir sudarė apyskaitas, pareigų aukoti neturtėliams. kintojas užeina ant steidžiaus. Petrukui pinigų): — Kodėl
katos, besibastų tarsi gaujos šunų, ieškančių
Visi mislijo, kad dabar tai geriau yra būti biednų, o ne
pakampėse kokių atmatų, kad badu nenu
bus dar smarkesnis, kad papa mulkiui?”
Lietuvos Piliečių Turtai Užsieniuose
mirtų. Neturėdami motinų globos, jie auga
sakos, kiek jis Ispanijooj baž(„adėkoiesi • kaip laukiniai žvėriukai. Ir mes, pradėjusios
KAUNAS (VDV) — Nese
nycių
sugriovė
ir
katalikų
is.
..
,
'
;v.
Lenkai Domisi
.
T, ,
As manau, kad prasčiausias
paleistuvingų gyvenimų nuo 12 metų, kai su niai buvo paskelbtas Lietuvos
naikino. Pasakvs nors apie sa, ,
lauksime 25 metų amžiaus, esame visiškai vyriausybės parėdymas, pagal
, , ...
,, . . ,
lelgeta gali išprašyti aukos, gi
Lietuvos Sportu
vo “didvyriškumų” prieš kryi,
»
.. ,
nukamuotos, netekusios doros ir sveikatos... kurį visi Lietuvos piliečiai,
..
.
.
...
,
, v,
• kvailas ir su ašarom neismalzių
ir
įspūdžius
katalikus
nai

“Przeglųd Sportowy” Nr.
Dirbame sunkiausius darbus kasyklose ir lau kurie turi nejudomųjį turtų
daus proto.
kuose. Sugedus traktoriams, turime vilkti (namus, vilas, fabrikus) už 104 įdėjo platų straipsnį var kinant. Bet koks buvo visų
J. Skeliįj
žagres arklių vietoje”...
du
“Ištieskime rankas lietu nusivylimas. Išėjęs ant stei
sieniuose, privalo apie tų tur
džiaus drebančiom kinkom
tų suteikti žinias Lietuvos Ba viams sportininkams”, kuria tik inikt, mikt ir... nieko. Kai
Patarles
“Lietuviškas Baras”
nkui. Užsieniuose turinio ne- me plačiai aprašomas sportas. kurie laisvamaniai net nusisVeršiu nebliovęs, jaučiu ne
Gruodžio mėnesio pabaigoje Vilniuje išėjo judourojo turto registracijos Straipsnyje nagrinėjamas spo piovė ant tokio savo didvyrio. baubsi.
iš spaudos lietuvių mėnesinio kultūros žur laikas nustatytas iki šių me rtiškų santykių tarp Lietuvos Bet, pats “didvyris” —
Kas nemoka skaityti, t?
nalo “Lietuviškas Baras” 12 numeris, ftis tų sausio mėn. 7 dienos. Keli
gaila buvo žiūrėti: kulka per- negelbsti nei akiniai.
ir Lenkijos užmezgimas.
numeris yra paskirtas Vilniaus krašto lietu- šimtai Lietuvos piliečių, nevių kultūrinio gyvenimo dvi.leSimtaiefin pa- lauk(tami termino' padavė Lie
minėjimai. Tarinyje yra .Ssaimm ir ,,tanas ,UT()S
8imus. aie

Paminėjo

Moterų Būvis Bolševikijoj

Šiomis dienomis Chicagoje lankosi tikrai
M. hraužlio — Musų krašto lie.
.
.
.
. .
.
brangus mums, lietuviams katalikams, sve | Astraipsniai:
, li.
,
savo turimu turtą užsieniuose,
kultūros Ivgmuo, V. Martinkėno —
±
... .
čias — kun. Juozapas Valantiejus, šv. Juo tuvių
Mūsų organizacijos, R. Mackevičiaus - Vii- 'Pad,M^
a.ske-,
zapo parap. klebonas iš Waterbury, Conn.
niaus lietuvių spauda. M. Čibiro — Mūsų j*’ kn^ Lietuvos piliečiai dau- :
Gerb. svečias yra vienas iš didžiausių liet.
krašto ekonominė būklė po 20 metų, J. l)a- ff>4U|s'a nejudoinojo turto tuparapijų Amerikoj klebonas. Toji parapija
gio — Vilniaus lietuvių literatūra, A. Pan- r* kaimynėse valstybėse — 1
turi didžiausių ir gražiausių lietuviškų mo
gonio — Lietuviškas teatras mūsų krašte, Vokietijoje, Latvijoje n Lenkyklų, kurių dar ir šiais laikais lanko apie
VI. Drėmos — Mūsų plastinė dailė, P. Kuna- kijoje. Labai daug turto Lietūkstantis lietuvių vaikų. Parapija pavyz
dingai tvarkoma, joj katalikiškas ir tautiš vičiaus — Vilniaus lietuvių sportui 13 me- tuvos piliečiai turi Palestinokas veikimas eina plačiu mastu, be to, už tų, P. Svyros — Vytauto Didžiojo gimnazija je. Yra piliečių, turinčių ne***
ir liciejus. Pabaigoje — knygų ir naujųjų judomojo turto Prancūzijoje,
laikoma sava našlaičių prieglauda.
Šveicarijoje, Jur.gtinė Ame-!
Kun. J. Valantiejus yra tikrai nuoširdus leidinių apžvalga.
ir tikrai duosnus visų gerų darbų, visų kil
Pirmadienį žymus muzikas ir vargoninia- rikos ' alsLl>ėse ir kitose sa
niųjų mūsų įstaigų rėmėjas, mūsų dienraščio
kas Juozapas Brazaitis pa’aidojo savo my- lyse. Atsirado ir tokių, kurie
artimas bičiulis, ypač uolus Tėvų Marijonų
hmų žmonų, kuri sunkiai sirgo per trejetų norėjo užregistruoti savo pa-!
įstaigų rėmėjas.
S,)V.
Besilankydamas pas mus, svečias džiau metų. Jam ir vaikučiams reiškiame užuo ,ikb> wjH<k,tn9iį
Busi,joje. Bet šitas tortas ne- Į
giasi šauniomis Chicagos lietuvių katalikų
įstaigomis.
Praėjusį rudenį gerb. kun. Valantiejus pa rinko į laidotuves atiduoti velionei paskutinį
sija nepripažįsta savo šalyje
laidojo savo mylimų brolį Antanų, taip pat patarnavimų ir savo draugų paguosti. Jų
uolų veikėjų, dėl to šia -proga reiškiame jam gražus giedojimas bažnyčioj per laidotuves jokio svetimšalių nejudoinojo
Lietuvos pajūry. Baltijos jūra audrų metu išplauna į krauta jūros žolių, tarp kurių ran
jaudino vizų gausingų žmonių minių
I turto.
nuoširdžių užuojautų.
iaaia ir gintaro gabalėlių. Vaizdely matome mėgėjau gintarų, rinkti. (VDV photo)
Gražu,

kad

draugai

vargonininkai

šiai-

registruojamas,
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Ininėj bus rodomi pnvcikslni

— Lietuvoje keliamas labn...
iš Klnipėcbs krnšto ir taip ko monopolio įvedimo klausi
pat kalbos apie Klaipėdą ir mas. Šis reikalas Ino tarpu

SVEIKATOS KELIU
Rašo

dabartinę jos

Dr. A. G. Rakauskas

Skyrius Pasiryžęs
Daug Veikti

daug veikti. Valdyba. sndaryĮta iš veiklią žmonių.
Pastarame susirinkime sky

Sausio 24 d., 7:30 vai. vak.

svarbią dali

mėją 21

uži

ma pienas, šiandie. tariaus, te

kad

nuo tokio priešo, pasidėkojnnt
mokslui, galime apsiginti. Tr

tai labai paprastu būdu. Pirm,pavimo stotyse j vandeni įde

da chlorino, o pieninyčiose pasteurizavimo priemone sunai
kina ten esančius ligą gyvius,
tokiu būdu žmogus palieka

juosas nuo gyvybę naikinan

ligonis ne

Ligos pradžioj

jaučia

negalavimo

ypatingo

ligos

pradžią

neaiškia.

Nesmagavimui didėjant, auk

ščiau

ar

vėliau

kvla net iki
Kai

kada

temperatūra

misija praneša, kad atsilankę

102 laipsniu F.

karštis

puola

Sausio 2(5 d., 7:30 vai. vak.
parengimo skiriamas aukai Dillenburg Ifall, New York ir
TT. Marijonų Įstaigą rėmėju Broadvvay (Aurora, PI.).
Sausio 27 d., 7:30 vai. vak.
seimui, kuris Įvyks vasario 5
dovaną. Visas pelnas nuo. to

normos pasilikdamas valandai
kitai, o net kelioms dienoms,
bet tik kad ir vėl pakilti, ri

doje kai km- pasirodo mažy
tės kraujoplūdžio žymės. Kai

balėliai patenka Į blužnies in
Bet kuomet, bakterijos pa kstą arba plaučiu kraujo in
tenka ) kraują, ten ju veiki dus ir juos užkemša.

Klaipėdos uoste moderniškais įrengimais iškraunami ir pakraunami laivai. (VDV)

Miršta Senosios Kartos
Lietuviai
SPR INK VALDE Y, ILL. _ Klaipėdos Atvadavimo padėkojo ciceriečiams už gauSausio 12 d., ŠV. Margavus Sukakties Paminsimas'™8 auk“ 'praei,y šv5kSnos

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS

gimnazijai ir kitoms kultūri
ligoninėj po ilgos, sunkios va
mo riba's pažaboti nėra Įma
Be vienatinės priemonės gy ndeninės (drapsi) ligos, aprū-i Sausio 15 d. parapijos salėj nėms įstaigoms.
Gimnazijos
noma. Ligos gyviai, pateko į
dyti sios rusies ligoni keliant:
šv sakramentais mirė suruošta Klaipėdos krašto at- rūmuose, sakė svečias, cice-i
kraują, veisiasi labai greitai
jo atsparumą, pagalbon atei mano brolis Kazimieras Pili- vadavimo 16 metu sukakties riečia aukos yra pažymėtos
ir ligos peni nuodai veikia
na radiumas ir N-spinduliai. paitis, kilęs iš Misviečių kai paminėjimas. Žmonių prisirin- aukso raidėmis. Paskui pla- į
j žmogų neigiamai tik su di
Pirmaeiliu daiktu, tačians. mo, Lankeliškių parapijos, A- ko pilna salė. Programą ati-Į čiai kalbėjo apie Klaipėdos
desniu greitumu. Mat, čia pa
yra profilaktika,
saugojant lvito valsčiaus, Vilkaviškio a darė kleb. kun. Vaičiūnas su- kraštą, jo didelę pažangą pri
dėtis yra visai kitokia. Ligos
save nuo panašią ligą. Tai ga pskrities. Buvo tarnavęs Ru sirinkusiems nušviesdamas vi jungus prie Didžiosios Lietu
gyvį patekus) ) kraują negi
lima padaryti pasirūpinant in sijos kariuomenėje,
są dabartinę Lietuvos padėlį vos. Ragino visus nenusiminti
išsterilizuosi. Kilus infekcijai,
fekcijų lizdus iš dantų, angą,
su jos didele pažanga visose dėl pastarąją laiką padėties
kai kada viena - kita bakte
Lietuvoje
gyvena
žmona
ar tonsilą pašalinti kuomet
gyvenimo srityse. Baigęs savo j ir nenustoti veikti. Reikia darija patenka jkraują. Bet joms
Kotryna
ir
trys
sūnūs:
Juo

tai šeimos gydytojas pataria
reikšmingą kalbą, pakvietė ka , ug dėti vilties Dievuje, su
patekus ten, neilgam jos ten
zas,
Kazys
ir
Albinas.
tai padaryti.
Ibėtojum prelatą J. Macijaus- Kurio pagalba viską nugalėlieka. Kraujuje išjudintos li
Lai būna lengva jam ši sve ką, neseniai atvykusį iš Lie sime. Ragino visus ištvermin
gą kovoti pajėgos 'sunaikina
tuvos, gerai pažįstantį Klai- gai dirbti ir stipriai stovėti
tima žemelė.
ten patekusius mirtingus ligi}
Lietuvoje Trfiksta
pėdos kraštą, nes prelatas Ma- už lietuvybę.
Kalba svečio'
gyvius. Kuomet panašiai sir
Sausio 11 d. toj pačioj ligo-i Pliauskas visą laiką gyveno buvo taip imponuojanti, kad
Gydytoju
gęs žmogus pasveiksta, gali
ma aiškiai pasakyti, kad tarp
KAUNAS (VDV) — Per- ninėj mirė Elzbieta Urbonie-1 Švėkšnoje. Pirmiausia svečias j visi atsidėję klausėsi visų veiį duose matėsi pasiryžimo iki
Smogaus ir ligos gyvio Įvyko nai buvo pradėta plačiu mas- nė, 79 metą, kilus iš Vilkaviš
darbai tik nuo bado apsigint, paskutiniųjų laikytis už savo
mirtingos kautynės ir kad žmo tu organizuoti gydymo pagal- kio. Sausio 5 d. mirė Juozas
Žiema labai lengva, oras gra j teises.
gus toje kovoje išėjo perga-:bą sodžiaus gyventojams. Vi- Babelis, kilęs iš Suvalkijos,
V 9
i
5
Širdingai dėkui prelatui J.
lėtojumi.
suose valsčiuose steigiami svei taip pat sausio 5 d. mirė Ke- zusIš Lietuvos gavau laišką, Macijauskui už pasakytą kal
Kai kada bakterijų lizdai ^tos punktai, kuriuose turi wanee, Tll. Vincas Vilčinskas,

d., Šv. Jurgio parapijos salėj. Nekalto Prasidėjimo par. sa
Taigi,, visi kviečiami atsi lėj, 2745 W. 44tb St. (Brigh
lankyti

ir paremti

gražiam tikslui.

pramogą

pa

Lietuvių Respublikoną

rtijos klubo metinis susirinkimas Įvyks šio trečiadienio vakare sausio 25 d., parapijos

svetainėj. Susirinkiman kvie-

čiame visus politika susi inte

resavusius vvrns ir moteris.
Rap.

Žinios - Žineles Iš
Lietuvos
— Teisingumo

Pabaiga.

ton Park).

A. Valančius

ministerija

nusistačiusi paleisti Į pensiją

ARE YOU ONLY A.
THREE-OUARTER W!FE?
EN.because '.hey are man. can

never nnderstantl a threeMquarter
wife—a wife who ia all love
and kindnes9 three weeks in a
month and a heli cat the ręst of
the tiine.
No matter how your back acher
—how your nervea acreani—don’t
take it out on your husband.
F or t hree generations one womat
nas told another how to go "snu.
ing through” with Lydia E. Pinkbani’s Vegetabla Compound. It
helps Nature tone up the system,
thus lessening the discotnfor ts from
the functional diaorders whici>
women mušt endure in the thret
onleals t>f life: 1. Tuming from
girlhood to vomanliood. 2. Prepariug for motherhooil. 3. Approaching “tnidUle age. '
Don’t l>e a three-uuarter wlfe.
take I.YDIA E PINKHAM’S
VEtlETABI.E COMPOU.ND and
Go "Snhling Throuzh."

daugelį teisėją, kurie jau yra
išsitarnavę pensiją ir yra se

nesni, kaip 60-70 metu.
— Pik. Skučas, iki šiol bu

vęs Lietuvos karo atache Ma
skvoje, paskirtas karo mokyk

los viršininku.

TOV WIRI RIGHT. MARTį

yOM«Ot HAI MA0I
MY MAJR

— Sausio mėn. 5 d. Kaune
įvyko metinis tautininku apy

randa
užvėją
niam
muose
nku

(Rockford, III.)

i ši vakaru galės laimėli gerą

iki

kada atitrūkusią bakteriją ga

čiu pavoju.

rius nutarė surengti buneo -ir •». < laidelio salėj, 12304 So.
kortavimo pramogą, kuri
)- Halsted SI. (\Vest l’ullinan).
vvks sausio 31 d., parapiios
Sausio 25 d., 7 vai. vak.
salei. 7:3(1 vai. vakare. Ko Arogona Salėj, 320 Kent St.

surišto su širdimi. Taigi tas
daro

skyrius persiorgani-

t izavęs ir susitvarkęs pasirvžę-

i

žmogaus kasdieniu) maistą, ku

Lietuvos

Br. Motuzu Paskutinęs Filmos
Amerikoj

Tėvą Marijoną Įstaigą Rė

traukio sistemą, aišku, ten at Pamušale susidaro bakteriją
siveria progos kilti ligų epi lizdai iš kur ligos perai lyg
demijoms. Ne kitaip tenka pa iš vulkaną veržiasi lauk
i
sakyti kuomet šie ar jiems pa kraują.
našūs ligų gyvini patektu

svarstyti steigiamai

A. Valančius ūki,o tarybai.

ka j bet kurio bažnytkaimio, nės tu bakteriją nepasiekia
miestelio ar miesto vanden tokiu smarkumu kokiu reikia.

nka pasigirti galimybe,

Visi atidėtas ir Ims perduotas ap

kviečiami dalyvauti.

BAKTERIJOS IR ŠIRDIS | slėpti plonutėly širdies pamu
šale taip kad kraujuje cirku
. Kuomet ligos gyviai paten liuojančios ligą kovoti priemo

rio begalo

padėlį.

vimas.

A

M

CUAN AS|

HOlfMO'f TOOTM • .

ANO I1AM0SOMI TOO^

;akė

mi

nugalėti.

Tokios

vietos

jos randa tonsiluose, apie dan

tų šaknis, kaulų angas, tinusas vadinamas. Iš čion nors

tus 'pareikalavus apie pustrel’,au< “J uzuegimu. niuo
čio šimto gvdytoių ir akuše- taiku oras tai ligai labai pu

riu.

pasireiškė ju

trūkumas, tankus.

Tiesa, miestuose dar ir dabar
yra gvdytoią perdaug, bet jie

ir ne tuoj, bet vienok pavyk
v
•
, i- ,
•
, nenori važiuoti i mažuosius
sta žmogui nusikratvti tą m-i
11 " j
mažuosius
miestelius. Miestuose gydvtofekcijos lizdų, kuomet dan
ju skaičius dabar dar pasiniltistas ištraukia ar užtaiso ne
dė žvdais gydytojais, išsikėlugerą dantį arba ju net kelis,
siais iš Klaipėdos krašto i
arba vėl daktaras - chirurgas
išpiauja tonsilus
ar padaro Didž. Lietuvą. O vis tiktai
sveikatos
punktams trūksta
jigą infekcijai nutekėti
iš
gydytoju. Dėl šios priežasties
ikščiau minėtų tinuses.
I
i dar ne visi numatytieji punk
Svarbiausia, pavojaus vieta
tai yra įsteigti. Sveikatos pu
žmogaus gyvybei yra širdies
vidus. Ši vieta yra labai pa nktams tuojau reikalinga a-

Onos parapijos finansiuis stovis labai geras. Banke
n
.”>a virš 12 šimtų dol. Nesma-

. .į

g" tik žvmėt, kad parapijonų

-kaičius keleriopai sumažėjęs!

negu

buvo 27 metai

atgal.,

Rupšis labai

kerai '

Kun. A.

;'

! tvarko
• •* prižiūri finansus, i
Kad ir dolerio sumos lėšos mo I
kainos ne pinigais, bet čekiais, j

Oood looking hair to on auat
to a man. H štampą him as a
wetl groomad gentleman. Fomol gives a man's hair glovtA

š

Ing health and handsome

Spring Vallev operuoja vie-!

grooming through its amazing
'2-fold power ^.it cleans and

na angliakasykla. Peru, III.,,
— dvi. Be to, Peru mieste Į

lanki ligos perams veistis, bet pie 75 gydytojai. Vyriausybė vra laikrodžių dirbtuvė. Peru
nepalanki gydyti. Taigi pa šiuo reikalu susirūpino, ir ieš- ’ p]ow and Wagon Co., Zine
sveikimai yra retenybė. Bak ko priemonių visus sveikatos Co. ir DePue Zinc Co. Dirba-

Amer. J. V. orinio korpuso nariai gesina kilusi korpuso aerodrome Rantonl
terijos čion turi progos pasi- punktus aprūpinti gydytojais, ma vidutiniai. O šiaip WPA rą. Nuostolių padaryta virš milijonas dolerių. (Acme phdto)

ARE YOU
NERVOUS?

FACTS YOU NEVER KNEW!.'.>
Z?)

bY Jack Partija

THE

gais

and leavos it dean as a whis>
Me and sparkling with health.
Fom-ol is so economical; a little

goes a long way. Ask your
druggist for the regular 50c
akte. Or, write for a generous
Iriai bottle, enclosing 10c to
•over aacklng and pastoge

SI

< Here is a way to help calm

HANS REINViALO, AN
AMERICAN, PRANK FlVE-

quivering nerve#
Do roo foel oo nrrvoua that you wa»t ’jf
arraam? Aro t boro tlmea whoa you aro croae
and Irrltablo . . . tJmea aheii you aoold thoac
who are deareat eo you?
If your nerve* aro oo edge. try LYDLA E.
PINKHAM’S VBCKTABLB COMPOUND. lt
Kripe calm your qu(verlng nervea and aHould
Ctvo you the atroogth and onargy u> faoe II fe
wlth a ■mile.
Wheo your avorrloa and caro* become too
m och for you and you oram to run away from
lt all . . . tako LYDI A E. PINKHAM’S VEGP.TADLE COMPOUND. Many women havo
toad nervea aa Janfled aa youra, būt they baro
oaeo able to bulld up tbelr pep and enerfty and
get bark to normai wfth the aid of I.YDIA E.
PI N Kll AM S VBGKTABLK COMPOUND.
When your mot ber and your grandmother
uaed to become nervoua Irritable and rundoen
they daprniti i upon thia ran*<»ua old medicina
to pep tbem up etfeln ... to belp tbelr nervea
, . • to belp Mite tbem a cheerful dlapoaltlotv

_ __
IS)

UI

nourishes. Fom-ol is a rich,
foaming oil shampoo which
take* unkempt, sickiy hair
(man’s, womon*s or child's),

A YOt/THFŲL
Imembepof NEW
| yoRK'5 SMART SĖT,
BOASTS OE A
\COILECT1ON OE
\8OO TOOTWBRU5HE5>

GARBO'S
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OOUBLE/
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ON EXHIBITION AT THE NEVV YORK

CARLATTI, AN ITALIAMOOMPOSEP ( 1685F5 7) WITH TWE TT1FMF OE
FAAACK «
CAT FOGOE" THE COMPOSE R WROTĘ A
UGUE AOOONP THE NOTĖS
‘B*. V FIAT.

‘SHARP,‘B* ANO C'SHARP, WHICM WERE
KCCIOENTALLY STROCK WHEN THE
K IT TE N .AIMPEO ON THE PIANO'

GRETA
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■ BELONGINS
»A>KITTEM INSPIREO, GUIS66PPE D

gallons of BEER
erom A SPECIALI y
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ANTHROR910GICAL INSTITUTE IS THE
RECONVTROCTION OE A’PEKING'
VMOMAN OF THE /EAR 500.000B.C.
HHO5E EXPRE55ION ANO FEATORFS
BEAR A 5TRIKING RESEMBLANCE
TO THE*OIVINE‘,GARBO/
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Dalykai Kuriems Verta Gyventi

Trumpa Praloto JuliausMaciejausko Biografija
r

(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽIŠKIS)

SKYRIUS XVII
Palaiminimas Liūdesiui

(Tęsinys)

Dievas daix>, turi bfiti gera.
Tuomet
angelas pravėrė Šiame pasitikėjime jis pasivar tus truputėlį, paliepdamas'lieka ir’ “darnas, randa au
rtmininių ir ramybę
kūdikiui pažiūrėti valandžiu
kę į daržų, turėti vienų žvilg
Suraminimas nuostolyje tai
snį jo grožio.
pgi ateina atsiminimu mūsų
‘‘Tuomet, jei tu vis dar no mylimgjų. Pirmas liūdesio surėsi”, sakė angelas, ‘‘aš pats purtynias dažnai palieka šir
paprašysiu Karaliaus lapo nuo dį apkvaitusių, kaip jaunas
gyvybės medžio pagydyti ta paukštelis išmestas iš jo lizdo
vo sesutę”.
žiaurios audros ūžiančios per
Kūdikis dirstelėjo; ir, pau šakas. Kai kuriam laikui visa
matęs visų stebėtių grožį ir yra sumišimas. Net tikėjimas,
palaiminimų už vartų, švel rodos, truputėliui susvyruoja. į
niai tarė angelui, “Aš lape Žmogus nieko nemato, kaip tik
dabar neprašysiu. Nėra visa liūdesio sunaikinimų. Kiekvie
me šiame pasaulyje tokios gra nas gražus daiktas išrodo su
žios vietos kaip ta. Nėra jo triuškintu. Jokių suraminimo
kio prietelio taip malonaus, balsų nesigirdžiama sielos siekaip Mirties Angelas. Aš no- lvartoje. Net Dievas, rodos,
rėičau, kad jis ir mane paim toli. Nustebime ir susimaišy
tų”.
me išrodo, kad gyvenimas nie
Jei galėtume pažiūrėti už kad nebus galima užsiimti. Vi
vartų, pro kuriuos mūsų my si atsiminimai yra nuostolio ir
limieji praeina, kuomet jie liūdesio atsiminimais. Puikieji
mus apleidžia, būtume sura gyvenimo metai su jų meile
minti. “Kodėl nesame kūne, ir švelniais patarnavimais, ymes pasiliekame arti Viešpa ra tam laikui paslėpti viena
ties”. Mirimas yra perkėli me dideliame nustojiino jaus
mas; tai perėjimas į palaimi me.
“Gyvenimas, kaip įvairių
spalvų stiklinės durys, sute
pa balto amžinybės skaistu
mų, iki mirtis sutrempia jį į
trupinėlius”.

1.

švč. Jėzaus širdies

•

Intronizacija

Dovanos

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

2415 W. Marųuette Rd.

učių rinkimų balandžio mene- Ofiso valandoe:
10—12 vaL ryto
-y.ie.

v,f

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

Iki pasimatymo sausio 25 d.
S. Gurskis, koresp.

TeL CANai 6969
LIETUVIAI DAKTARAI

DR. VVALTER J. PHILLIPS

DR. P. ATKOČIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Iš Politikos Lauko

Pirmadieniais, Trečiadieniais
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

ir

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

Thomas J. Courtney, Kandi
dato į Chicagos majorus kam
panijos ofisas (headąuarters)
atidarytas Sherman viešbuty.
Ofisas užima beveik visų ket
virtų aukštų. Įrengti ir įvai
rių tautų ofisai, jų tarpe ir
lietuvių. Kiekvienas žingeidau
jantis politika lietuvių sky
riuje gaus visas informacijas.
Bėgiu kelių dienų visuose var
duose, kur lietuviai gyvena
bus suorganizuotos lietuvių
grupės ir pradėtas kampani
jos darbas.

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel. CANai 0402
2305 So. Leavitt Street

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

Cermak Rd.

2201 West

DR. W. J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. FuUertoo SL

Atidarytas Thomas J. Ofiso Tel. CANai 2345
Courtney Kampanijos | DR. F. G. VVINSKUNAS
IR CHIRURGAS
Ofisas
įjt GYDYTOJAS
2158 W. Cermak Road

OFISO VALANDOS:

1—4 po P*®t “ •—®

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116
4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
Sekmadienį susitariąs

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
2-tros luboe
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
CUICAGO, ILL.
6 iki 8 vakare
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOM:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki A
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

DR.( BEINAMA
P. J. BEINAR
L ShAs)

DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BRIGHTON PARK. — 12
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900
South Halsted Street
Wardo Lietuvių Demokratų
TELEFONAI:
4631 So. Ashland Avė.
organizacija šaukia specialų
Ofiso WENtworth 1612
susirinkimų sausio 25 d. 8 v
Tet YARda 0994
Res. — YARds 3955
Rez.
TeL PLAza 2400
OFISO
VALANDOS:
vakare Yuškos svetainėj, 2417
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
▼ALANDOS:
W. 43rd St.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dien*
Šis susirinkimas buvo šauksausįo 12 d., bet iš prieAMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUO1JOS NARIAI

žasties kito susirinkimo
tų
6958 So. Talman Avė.
patį vakarų, valdyba turėjo Res
Rea. TeL GROvehill 0617
atšaukti ir nutarė šaukti šį Office TeL HEMiock 4848
specialų susirinkimų.

TeL YARda 5921
Res.: KENwood 6107

DR. J. J. SIMONAITIS

LIETUVIAI ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:39
756 VVest 35th Street

Matydamas, kad susitvėrus
2423 W. Marųuette Road
Telephone YARda 1001
nepriklausomai mūsų tėvynei
TaL OALamet 6974
VaL 2—4 it 7—9 rok.
OFISO VALANDOS
trūksta inteligentų — mokytų
1446 So. 49th CL
9 vaL ryto iki S t. vakar*, iiskiriaat
LIETUVIS ADVOKATAS
žmonių 1919 įsteigė antrų au
sekmadienius ir trečiadieniai
Subatomis nuo 7—9 vakare
4631
So. Ashland Avenue
kštesnę 8 klasių mokyklų —
Ketv. ir Nedėliomis anaiUrm
gimnazijų, o paskui, su pagal Res. 6515 S. Rockvvell Street
Office houra:
Telephone REPnblic 9723
DANTŲ GYDYTOJAS
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
ba parapijonų, o ypač ame
Sundays by appointment
3259 S. Halsted Street
rikiečių lietuvių, pastatė di
CHICAGO, ILL.
dingus gimnazijos rūmus, ku
LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofiso ToL VIRginia 0086
PHYSICIAN and SURGEON
riuos iškilmingai pašventino 6322 So. VVestern Avenue
Rezidencijos TaL BEVerley 8244
Šv. Tėvo atstovas 1928 m., da
4645 So. Ashland Avenue
VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
lyvaujant J. E. Respublikos Panedėlį, Utarninke ir Ketverge
Nno
2
iki
4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
nno 2 iki 9 vai. vakare.
•YDYTOJAH a dHH&UMMl
Prezidentui, Švietimo minist
Nedėliomis pagal sutartį,
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v.
Office T*L YARda 4787
rui ir kitiems Lietuvos did
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

JOSEPH J. GRISH

DR. A. P. STULGA

KAL & ZARETSKY

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

vyriams. Pašventino gimnazi-

Tel. Prospect 1012
Rea. TeL Republic 6047

.................................................. 20

2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —
parašė Vysk. Pr. Būčys, M.l.C................
1.00
3. Adoracijos Vadovėlis ......................................................................40
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun............................................
K. Matulaitis, M.l.C................................................................ 1.23
5. Mišių Maldos — (Lotynųir Rytų Apeigomis) ......................... 25
6. Malda už Jaunimų — parašė Kun.
J. Vaitkevičius, M.l.C.................................................................. 10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M-1.C....70
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.
K. Matulaitis, M.l.C.................................................... ...... 1.00
9. Krikščioniškoji Šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis .......... ,10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. pr. Būčys, M.l.C..........1.23
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis .............................................. 73
12. Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis.........75
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ................... .. .75
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K V. K... .05
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ................... 1.00
17. Praeities Pahyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.l.C........... 35
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys ........................... 25
19. Sv. Dvasia — parašo Vysk. Pr. Būčys, M.l.C....................... 1.00

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS

3147 S. Halsted St, Chicago

Atsisakęs nuo klebonavimo
“DRAUGĄ” dar metus išbuvo Švėkšnoje
su mažais protarpiais išva
žiuodamas su misijomis, lietu
vių kolonijose Londone, Var
šuvoje ir kitur. Praėjusių me
A
tų spalių m. 25 dienų atvyko
į Amerikų ir pradėjo misijų
darbų.
“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
Pralotas Maciejauskas tebė
rie tuojaus atsiųs į “Draugo” administracijų $6.00 prenumeratų
ra Telšių Kapitulos nariu ir
už 1939 metus.
pasilieka globėju ir pirminin
Tie, kurie atsiųs prenumeratų už 1939 ir 1940 metus tuojaus,
gaus dovanų $4.00 knygomis.
ku Švėkšnos “Saulės” gim
nazijos.
Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo
surašo.
Pralotas atsižymėjo savo
darbštumu netiktai kaipo uo-

!!EXTRA!!

DR. A. G. RAKAUSKAS

kandidatus į 12 tvardo aldermonus. Be to, yru daug kas
svarstyti kas link besiartina-

Linkime, kad dar daug me Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
tų dirbtų Bažnyčios, visuome Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. TaL CAPitol 2828
nės ir tėvynės gerovei.

Pralotas Julius Maciejaus- lūs kunigas, pamokslininkas
kas, Antano ir Pranciškos iš ir misijonierius, kurs su miLegeikų, gimė 1868 m., liepos sijomis šeštų kartų atvyko į
m. 14 dienų, Panevėžio aps- Amerikų. Švėkšnoje pastatė
krityje, Lietuvoje, Papivesy I didingų bažnyčių, kuri puo
šia visų Žemaičių kraštų. Pa
Krinčino parapijoje, bet vi>
savo jaunatvę praleido dvare statė didelę klebonijų ir tre'Bet, dienoms praeinant, ir Naujame Papmuše, Pasvalio jus senelių prieglaudos namus.
šis kartumas praeina. Švelni parapijoje. Pradžios mokyklų Jo rūpesčiu pravestas plen
ranka paima mažų paukštelį lankė Joniškėlyje, o gimnazi tas, kurs jungia Švėkšnų su
ir pagelbsti jam dasigauti vėl jų Rygoje. Kauno Kunigų se Klaipėdos kraštu. Norėdamas
į jo lizdų. Sielvarta numalšin minarijų baigė 1891 m., liepos pagerinti ekonominę žmonių
ta dieviškos meilės užtikrini m. 20 dienų įšvęstas į kuni padėtį, įsteigė vartotojų ben
mu, kurs įslenka į širdį. Su gus ir paskirtas vikaru Raimy- drovę ir žemės ūkio draugijų,
raminimas ateina, kaip rytas galos parap., o paskui perkel- o ypač pasižymėjo švietimo
ateina paskui naktį ir gailį i ^as vikaru į Panevėžį. Is ten darbe. Jau 1905 metais pastagale liūdėsis, kurį žmogus jau- i paskirtas klebonu į Švėkšnų tė, pirmųjų visoj-Lietuvoj lie
čia — “į tamsų įslenka švel-! 1899 metais.
tuviškų katalikiškų
dviejų
ni ranka ir per tylų ieško mei- į
Atvykęs į švėkšnų spalių I klasių mokyklų, kurių lankė
lūs balsas; o tuomet aky vaiz- m. 28 dienų pasakė pirniųjį apie 100 vaikų, išlaikydamas
da,'meili, įkalbinanti, minkšta pamokslų, 1937 m., spalių m. . tų mokyklų iki 1919 m. daubesilaikanti virš išsiilgimo ir 28 dienų pasakė paskutinį giausiai savo lėšomis, o pas
prireikiino, — o ši galų gale J Švėkšnoje pamokslų atsisaky- kui išgavo įš valdžios lėšų ap
dailias nuo klebono pareigų. mokėjimui anokytojams algas.
yra Dievo sparno šešėlis”.
Taigi, Švėkšnoje klebonu iš Dabar tų mokyklų veda vie
(Bus daugiau)
nuolės Kotrinietės.
buvo 38 metus.

Kitas suraminimas nuosto
lyje ateina Dievo nesimainan
čios meilės užtikrinime. Kuo
met jo vaikai numirė, Jobas
išreiškė savo tikėjimų šiais
žodžiais: “Viešpats davė, Vie
špats atėmė”. (Jobo 1, 21).
Tai buvo pati meilė. Mums
taip neišrodo. Bet jei galėtu
me visa matyti, kaip Dievas
mato, rastume tų patį geru
mų viename kaip ir kitame
Kurių nors dienv mes tai ma
tysime. Jėzus sakė, “Kų aš
darau, tu dabar nežinai, ži- PLATINKITE

Dovanos

j°s iškilmė® galėsite pamatytij Nariai kviečiami skaitlingai
LIETUVIAI DAKTARAI
1 per jubiliejinį Praloto Macie- atsilankyti. Bus renkama naujausko 70 metų amžiaus pa-* ja valdyba ir indorsuojama Telefonas HEMiock 6280

minėjimų, kurs įvyks Lietuvių
Auditorijoje, 3133 So. Kulsted St., šio mėnesi/) 25 dienų,
7:30 valandų vakare. Lietuvos
valdžia, matydama Praloto
Maciejausko visuomeniškus da
rbus, apdovanojo jį Gedimino
aukštesnio laipsnio ordinu ir
suteikė jam iki jo gyvos gal
vos pensijų. Dvasiškoji Val
džia paaukštino Pralotų Maclejauskų 'paskirdama jį De
kanu, paskui Kanauninku ir
galutinai Prelatu.

nosi gi paskui”. (Šv. Jono
XIII, 7). Tikėjimas priima šį
j prižadų ir tiki, kad, kų tik

ntų gyvenimų.

Ah'radicn>, sausio 24, 1939

4157 Archer Avenue

Namų TaL PROapact 1990,

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P.
Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos: 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį

Tel OANai 6122.

DR. S. BIEŽIS
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

naudotis mano patarnavimu.

2201 W. Cermak Road

M i tat Service Station
Patarnauja Lietuviai

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
Mašinų Plovimas
Taipgi parduodam Pečiams
Range Aliejų
Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas

Tel OANai 0267
Res. TeL PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6631 S. California Avė.
1821 So. Halsted Street
Telefonas REPnblic 7868
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava.
Office Phone
Res and Offiee VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
LiLLzsLsato
PROspeet 1028
2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706 ToL YARda 2246

DR. C. VEZEL’IS

DR. J. J. KOWAR
(HOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Nedėliom Ir Trečiadieniais

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
Vai: nuo 9 ryto iki 9 vakaro
Seredoj pagal nutarti

P ag a al Sutartį
Vie Juknis, sav.

St. Paul, Minn., kas met bū
na suruošta žiemos karnivalas
Šiame atvaizde matome
to I
TELEFONAS CANAL 3764
karnivalo ‘karalių Boreas V’.
J
Juo yra Omaha geležinkelio
egzekutyvis viee pirm. Gari Turėdami Kų Nora Parduoti, Mainyti, Ižnuomuoti — Arba
Gray: Jj. {Acme photo],
JAJD3 pOŲj«wria <oS'*ai
IPHId
*2 lureggaojg

2335 South VVestern Avenue

DR. V. E. SIEDLINSKI

TsL LAFaystte 1016

DR. C. J. SVENGISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS j
16 vai. ryto iki 9 vaL vakaara
įloto far TreMsJisnMe
f .*n i

Dantistas
4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayette 8660
Antradieaiaia, KetvirtadLieniaia ii
Penktadieniais

4631 South Ashland AK,
TsL YARda 0994
h

5
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Tėvų Marijonų Įstaigų
Rėmėjų Veikla

West Pullmano
Naujienos
Sausio 15 d. įvyko ^parapijos
metinis bankietas ir puikiai
pavyko. Publikos nebuvo ga
lima į salę sutalpinti. Dauge
lis turėjo valgyti prie barz),
arba virtuvėje. Turėjom daug
Svečių ir iš Chicagos. Virėjos,
vadovaujant Joanai Pučkorienoi, pagamino labai gardžių
vakarienę. Visi buvo pilniau
siai patenkinti. Programa bu
vo įdomi - graži. Jai vadova
vo pats gerb. klebonas kun.
A. Linkus. Pirmiausiai parap.
mokyklos vaikučiai, išlavinti
seselių, gražiai savo dalį iš
pildė ir publikų prijuokino.
Gražias kalbas pasakė: dr. S.
Biežis, adv. J. Borden ir 9
wardo aldermonas Lindell. Ypač publikai patiko kalbos
dr. Biežio ir adv. J. Bordeno,
nes jie pranešė, kad mūsų
gerb. klebonas kun. A. Lin
kus tapo apdovanotas Lietu
vos valdžios III laipsnio Ge
dimino ordinu, kuris jau gau
tas Lietuvos konsulo Dauž
vardžio. Kun. A. Linkus yra
visų mylimas už savo nepa
prastų darbštumų ir kilnumų,
net ir Lietuva jo nepamiršo.
Įteikiant jam tų brangių do
vanų bus tinkamai pagerbtas
ir gražioje vietoje (Apie tai
parašysime kitų kartų).
Muzikalę programos dalį
šauniai išpildė muz. B. Nekra
šas, S. Lauraitis ir Leno Deveikaitė. Muz. B. Nekrašas su
S. Lauraitis labai gražiai pa
dainavo duetų. Publika griau
smingai jiems plojo. Be to,
minėti dainininkai padainavo
solo. Reikia pasakyti, kad
muz. B. Nekrašas atvyko iš
Detroito į Chicago su reikalu,
bet ir mūsų nepamiršo, daly
vavo bankiete ir gražiai baž
nyčioje giedojo bei grojo var
gonais. Mokytoja L. Deveikaitė sunkų veikalų piano so
lo išpildė ir daininkams ako
mpanavo. Pasibaigus progra
mai buvo šokiai prie geros
Palmer orkestras. Visi sve
čiai gražiai linksminosi iki

Sausio 14 d. Aleksas ir Bar
bora Sucilai minėjo 25 m.
vedybinio gyveninio sukaktu
ves — jubiliejų. Rytų jų in
tencija buvo šv. Mišios. Va
kare giminės ir draugai su
sirinko pasveikinti jubiliatus 1
ir paviešėti Sueitų biznio vie
toje, 6341 So. Western ave.

Vasario 19 d., parap. salė
je, ŠŠ. Petro ir Povilo para
pijos choras, vadovaujant mu
zikui S. Railai, rengia kon
certų su šokiais. Pelnas va
karo eis 'parapijai. Visus iš
anksto užprašome atvykti.
Šiems metams į parapijos
komitetų pateko šie darbčt&s
vyrai: P. Čepkeliai, M. Kiupelis, Jr., V. Daugintas,. E.
Radavičius, Ad. Šiužąs, P. Mikolaitis, J. Andriuška,
Peters, B. Kapočius, N. Urbonas,
Al. Sabai, St. Pučk orius, J.
Dočkus, J. Sinkevičius, K. AlF.

t

ir

St.

Piktužis.

į Rytus. Kun. P. Barauskas Už įžangos tikietus bus duo
taip pat išvyko į savo gim damos brangios dovanos.
tinį miestų, kur ateinantį sek žanga 25o.
Koresp.
madienį turės primicijas.

Rap.

KASDIEN SU KRISTUMI

Į-

A.

P.

MARQUETT’E PARK. Taigi, didelė garbė ir padė Nauji Ligoniai Šv.
Praeitų sekmadienį Pranciš- 1 ka priklauso p-nams IdzeliaArtinantis Tėvų Marijonų
kaus ir Marcelės ldzeiių na ms ir Pūkeliams, už surengtų Kryžiaus Ligoninėje
Įstaigų Rėmėjų seimui, kuris
muose, 6952 So. Rockvvell St. puotų ir parodytų taip nuo Aurelija Rubaitė, Domicėlė
įvyks vasario 5 d. Šv. Jurgio
šaunia puota pagerbė naujai širdų dėkingumų atvykusienn Aldonienė, Ona Jasudavičieparapijos salėje, visų koloni
įšventintų kun. Petrų Baraus svečiams, kun. P. Barauskui, nė, ir Robertas Mickeliūnas iš
jų Marijonų bendradarbių sky
kų, marijonų ir jo brangius MIC., ir visiems ten dalyva Gimimo Panelės Šv. parapijos.
riai pastaromis dienomis tu
tėvelius — Antanų ir Marijo vusiems.
rės visų eilę parengimų. Visų
Jonas Norbutas ir Emilija
nų Barauskus, atvykusius į
pirma iš eilės turiu pranešti,
Toleikienė iš Nek. Prasidėji
šventinimo iškilmes iš Nekad įvyks sekančiose koloni
wark, N. J. Su jais kartu taip Draugiškas Bankietclis mo Panelės Šv. parapijos.
jose:
pat atvyko ir dalyvavo šven
BRIGHTON PARK. — Mo Emilija Zajauskienė ir Šv.
tinimo
iškilmėse
ir
puotoje
ĮVEST PULLMAN Tėvų
terų Sų-gos 20 kuopos įvykęs Simono parapijos.
p-nia Ona Palutienė, taip pat bankietas sausio 15
Marijonų Įstaigų rėmėjų nau
Petra- Juozapas Paulis iš Šv. Jur
iš Rytų.
jai persiorganizavęs skyrius
vičienės namuose valdybai pa
P-nai Barauskai, gerb. kun. gerbti suteikė nemaža įspūd gio parapijos.
vadovaujant gabiam ir nenu
Petro Barausko tėveliai, nors žių atsilankusiom narėm. Na Morta Gajauskienė iš šv.
ilstančiam pirm. p. Railai su
jau pagyvenę žmonės, bet šia rių dalyvavo skaitlingai, o be Agnietės parapijos.
pagalba kitų bendradarbių, ateinantį penktadienį, sausio 27 Harold J. Kriebs, kurio ieš nepaprasta jų brangaus sū-'( to dar turėjom garbingų vie
d. parapijos salėj įvyks graži ko policija ir federaliai agen naus šventinimo į kunigus iš šnių “Moterų Dirvos” redak
pramoga, į kurių vietos vei tai. Jis buvo Dewitt, Ia., ban kilmių proga, jo brangūs tė torę Sakalienę, kuri pasakė
kėjai kviečia ir tikisi, kad su ko kasininku. Jam dingus ba veliai jaučiasi pilni džiaugsmo kalbų ir paaiškinus apie sų
DON’T
sirinks ne vien vietiniai, bet nke rasta trūkumų $133,000 su ir stiprūs sveikatoje.
jungos istorinę knygų paragi
Puotoje taip pat daryvavo ndama nares jų užsiprenume
ir iš kitų kolonijų Marijonų mai. (Acme photo)
NEGLECT
bendradarbiai, pamatyti, kaip
Šv. Kazimiero Seselės iš West ruoti. Pirm. Statkienė, kiek tu
Side ir Roselando.
vestpulmaniečiai darbuojasi.
rėjo prenumeratų, visas ta
ACOLD
parapijos salėj. Bunco žaidi
Šios pagerbimo puotos rei proga įteikė Sakalienei.
MARQUETTE PARK Ma
mai šiuo tarpu daugiausia kale, p-nams Idzeliams daug
Kratinės slogos, kurios gali Išsi
rijonų bendradarbiai taipgi re
Pasivaišinus, vadovaujant vystyti | nelaimę, paprastai pa
žmonių mėgiami, nes turi ma padėjo jų artimi giminės p-nai
lengvėja pavartojus raminančią,
ngia bunco ir kortų žaidime
Musterole. Musterole nė
lonių valandėlę pažaisti, o prie Pūkeliai. Šiame gražiame po E. Domkiūtei, padainuota “Il šildančią
ra tiktai mostė. Jinai yra “Oounpramogų p-nų Jonaičių name,
giausių
metų
”
Sakalienei
ir
ter-irritant.” Milijonai yra varto
to dar ir dovanų gauna. Ar
ją per 25 m. Daktarai rekomen
0743 So. Rockwell St. Šiaim tai galį būti kas malonesnio kylyje daug gelbėjo p-nų Id- kuopos valdybai ir keletą ko ję
duoja.
Galima Mauti aptiekotie.
zelių
dukrelės
—
Julytė
ir
Edarbui yra išrinkta didelė ko kaip šie parengimai. O jau tij
miškų dainų. Pažaidę, pajuo
lena. Pastaroji yra ištekėjusi
misija iš žymių veikėjų, ir už
dovanų — galybės. Kam jų už Vincento Kulikausko, kurie kavę visos linksimos išsiskir
tai tikimasi, kad p-nų Jonai
stė į,namus.
Koresp.
neužteks. Visiems.
kartu gražiai gyvena 'su tėve
čių namai ateinantį šeštadienį
Taigi, brangieji šių koloni liais.
sausio 28 d., netalpins visų
Visi Į Lietuvišką Šokią
svečių. O ten bus, kiek teko jų Marijonų prieteliai, jų ben
Turiu priminti kaip A. PuVakarėlį
girdėti iš Cicero, Bulvarų, Aš dradarbiai, pastebėję šiuos pa kelienė, taip ir p-nia Idzelietuonioliktos, Town of Lake ir rengimus, nepraleiskite jų ne nė daug veikia įvairiose drau
BRIGHTON PARK. — Mo
kitų. Raporteris tikrai žino, aplankę. Gražus ir kilnus dar gijose ir prisideda ne vien sa terų Sų-gos 20 kuopa rengia
ir pataria marketparkiečiams bas, mano supratimu, turėtų vo darbu ir aukomis prie ge šokius sausio 28 d., 7 vai. va
pasirūpinti užtektinai vietos, būti artimas visiems prie šir ri} labdaringų darbų.
kare, parapijos svetainėj. Šo
kad sutalpinti visus. Taip ir dies.
Kiek teko girdėti, kad bra kiams grieš gera orkestrą. Sųreikia, ir laukiama ir iš kitur
ngūs svečiai Chicagų apleido gietės padainuos lietuviškų
BAKING
svečių, kas 'padvigubina vieti
sausio 23 d. ir išvyko atgal dainų.
POVVDERl
nių veikėjų veiklų.
ARc YOU SUFFERING FROM

vėlumos.

vinskas

Šaunia Puota Pagerbė
Kun. Petrę Barauską
Ir Jo Tėvelius

FT
H X j>: ' • ' V*
*

J.

K.

d.,

Š.

PLATINKITE

A.

K.

verte
Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio 24-ta Diena
“Tu negalvok apie rašėjo
aukštumų, ar daug ar mažai
turėjo mokslo; bet grynos tei
sybės troškimas tepatraukia
tave prie skaitymo.

Neklausk kas tai 'pasakė,
bet apsvarstyk tai, kas pasa
kyta”. (Kristaus Sekimas,
Knyga Pirma, Skyrius V, 1).
“Kas turi jėgų save nuga
lėti, tas tam gimęs, t&g stovi
virš visų tas nešiojasi charak
teringų šventojo žymę”.

L.

Keno vežime važiuoji, to ir
giesmę giedok.

“DRAUGĄ”

Urba Flovver Shoppe
Archer Ave.
4180

Phone LA14VEITE 5800
—•—
Gėles Mylintiems — Vestuvėms —
Bankletams — Laidotuvėms —
Papuošimams

RHEUMATISM

Pain—Agony Starts To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for Yon
Think of lt—how this old world
does make progress—now comes a
prescription which is known to pharmacists as Allenru and within 48
bours after you start to take thfs
btvlft actlng formula pain, agony and
Inflammation caused by ezcess urio
acid has started to depart.
-•Allenru does just what thls nuties
says It will do—it is guaranteed. You
can get one generous bottle at leadIng drugstores everywhere for 88
cents and if it doesn’t brlng the joyous results you ezpect—your stone?
trhole heartedly returned.

P.

Nervous, Weak,
Aukles Swollen!

Much nervousness is caused by an ez
cess of acids and poisons due to functional Kidney and Bladder disorders
vvhich may also cause Getting Up
Nights, Burning Passages, Swollen
Joints, Backache, Circles Under Eyes,
Excess Acidity, Leg Pains and Dizziness. Help your kidneys purify your
blood with Cystez. Usually the very
first dose starts helping your kidneys
clean out ezcess acids and thls soon may
make you feel likę new. Cystez mušt
satisfy you completely or money back i3
guaranteed. Get Cytitz (siss-tez) today. It costs only 3c a dose at druggists
and the guarantee proteets you. r

Jonukas

DIEVO APVAIZDOS PAR.

Marijonų bendradarbiai vado
vaujant žymiai darbuotojai pniai Ivanauskienei, rengia pra
mogų sekmadienį, sausio 29 d

Asfhma Cause

Fought in 3 Minules

EYE STRA1N

AMERICA’S

due fo dust, sun, light-gĮdre,
driving, movies, reading, etc.?

LEADER

ĮIRIVL (

liloud llhuir>rr,in|l

'vS.
AT

EYES

ALL

DAUG

Jame Price Toduip
as45^»rsAqo
25 ounces254

AT

y

Do your eyes bum—feel
tired, uncomfortable? Try
Murinę. It contains 7 helpful ingredients which
cleanse and clear eyes reddened from fatigue—make
your eyes feel clean, fresh,
alive! Much more effective than boric acid.
Send for trial bottle. Mail IOc(stamps
or coin) with your name and address to The
Murinę Co., Dept. MF • Chicago, III.

By dissolving and removlng mucui or
phlegm that causes atrangllng, choking,
Ąathma attaeks, the doctor's prescrlptlon
JAendnco removes the cause of your agony.
Irt anokes, no dopes, no lnjectiong. Abeolutely tasteless. Starta work ln 3 minutes.
Bleep soundly tonlght. Soon feel well, years
youngpr stronger, and eat anythlng. Ouaranteei y ompletely satlsfactory or money
back. i. your druggist ls out ask hlm to
order Mendaco for you. Don’t
anotber
day. The guarantee proteets you.

t

Cleanse s,
S o o thn'

SKAITYKITE

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN
USED B~ OUR GCVf PNMENT

LIKIŠKUS

VIEN

KATA

LAIKRAŠČIUS

,,

.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ

■UIAUBIA nt DIDŽIAUSIA LAIDOJUO {STAISA

AMBULANCE

STORES

DIENĄ

LR

NAKTĮ

NARIAI

CHICAGOS,

LAIDOTUVIŲ

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

Namų statymui,
Pirkimui

DUODAME
_ ■ AITAI ■ A *r
PA\KQ|
As
I nVllULflV

4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfield Avenue
Tol.

sk°,Ų

LAFAYETTE

0727

DYKAI

irm°rtgečif

atmokėjimui.
Paskolos duodamos nuo 1 iki 20 metų,
mažais mėnesiniais atmokėjimais arba 5 me
tams be jokių mėn. atmokėjimų. Paskolų
reikalai atliekami greitai ir atsakomingai.
Savo paskolos reikalus apkalbėk su mu
mis asmeniškai. Kreipkis į:

7:00 vai vakaro iš WHF0 stoties (1120 K.) — Pranešėjas
P. fiALTIMTERAS

GARY, HTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER —PRUZIN

LOAN

ASSOCIATION

LEONARDAS E2ERSKIS

OF CHICAGO

2202 W. CERMAK ROAD,
Taupytojams Mokame

TEL. CANAL 8887

4%

Dividendų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

*

PATARNAVIMAS MENĄ m NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2023 W. 51* Sc
Kiekvieno

Taupytojo

Federal

Savings

trupiniai

&

Loan

apdrausti

Insurance

Washington,

D.

iki

TeL YARDS 1278

$5,000.00.

Corporation,

Res. 4543 South Paulina Street

C.

rf*

KOPLYČIOS
MIESTO

VISOSE

DALYSE

1646 West 46th Street
Phone YABds 0781-0782

Klausykite mūsų Lietnvių radio programų Šeštadienio vakaran,

Geriausiu patarnavimaa — Moteris patarnauja
Phone MOO
680 W. 15th Ava

AND

AUD III A M P C patarnavimas
HRIDULhIiul dieną ir naktį

Albert V.

Petkus ir Eudeikis
P. I. Ridikas
Anthany B. Petkus
Ludnmtž ir Smai
1. Ludens
S. P. Mažeika
Antanas M. PhilliuPv

4704 S. Western Avenne

Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St.

Telefonas YARds 1419
6834 So. We8tern
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

Ave.

2314 West 23rd Place
Phone CANai 2515
Skyrius 42-44 E. 108 SL
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ave.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue
Phone YABds 1138-1139
3307 Lituanica Ave.
Plione YADds 4908

■

-1

flRIBOSS

B.

ISTORINES IŠKILMES TĖVŲ MARIJONŲ
SEMINARIJOJE
J. E. Vysk. O’Brien Septyniems Dijakonams
Suteikė Kunigystės Sakramentu
jus, Waterburv, Gonn., gerb.
pralotas J. Macijauskas, gerb.
kun. Tg. Albavičius, vėliau Jo
Malonybė pralotas M. L. Kru
šas, Tėvu Marijoną seminari
jos vadovybė, jos profesoriai
ir gerb. .Lietuvos konsulas p.
Daužvnrdis su žmona. Žmonių
buvo pilnutėlė koplyčia.
Po visą apeigą, Jo Eksc.
vyskupas O’Brien pasakė gra
ži) pamokslą, perskaitė Apaš
tališkojo Šv. Tėvo Atstovo iš
Washingtono sveikinimo raš
tą,, taip pat perdavė sveiki
nimus ir laiminimą Jo. Emi
nencijos Kardinolo J. Mundelein ir ta pačia proga suteikė
savo žadėtą dovaną — šešią
šimtą dol. čekį, dvieją misijonierią kelionei į Pietą Ame
riką. Įteikdamas savo paža
Apie jauną kunigą šventi dėtą dovaną, pareiškė, kad,
mus ir visas tą apeigą cere girdi, tikiuosi, kad ir kiti
monijas, perdaug vietos už Chicagos didž. gerb. klebonai
imtą; jos buvo taip įspūdin tą padarys.

Praeitą sekmadienį Tėvą
Marijoną Seminarijoje įvyko
istorinės iškilmės — septy
niems dijakonams Jo Eksc.
Vyskupas O’Brien suteikė Ku
nigystės Sakramentą ir ta pa
čia proga vyskupas suteikė
savo tėvišką palaiminimą misijonieriams — kun, Antanui
Andriušiui ir kun. Kazimierui
Vengrui ir įteikė misijonieriškus kryžius, kurie trumpoj ateity kartu su didž. gerb. Tė
vu Provincijolu kun. J. J.
Jakaičiu išvyksta į Pietą Ameriką — Argentiną, kur dar
buosis mūsą brolią ir seserų
lietuvią tarpe. Tai, ištikrąjįj
buvo gražios ir reikšmingos
iškilmės, pirmą kartą lietu
viškos kongregacijos nuosavo
je koplyčioje.

gos, kad, tiesiog iš to jaudi
nančios džiaugsmo ašaras vi
liojo iš akią.
Į iškilmes atvyko iš Pytą,
gerb. kleb. kun. J. Valantie-

Ar tai maža džiaugsmo rei
škia toks Jo Ekscelencijos vy
skupo atsinešimas į lietuvišką
Tėvą Marijoną Kongregaciją.
Tiesiog jaudinantis

dalykas,

LIETUVIŠKI REKORDAI NUPIGINTI TRUMPAM
LAIKUI
TIKTAI 48č UŽ VIENA
16071—Karvutė, — Doleris, — Vanagaitis.
16073—Reikia tept. dalys I ir U, A. Vanagaitis.
16128—Nakties tamsoj (valcas), Meilės abejonės (valcas)
16141—Gul Šiandien!}. 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, — Panolės patogumas (polka) Ork,
16192—Ėjo Mikas (polka), — Trauk fiimniškj (polka) J. Dlrvelis
1C195—Vestuvių valcas, — Nauja gadynė (mazurka), J. Dlrvelis
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, S. Pauras
16239—Tyliai, tyliai. — Dzicdukaa, Vyrų Oktetas
16247—Dumblas (dialog.), — Šis-tas (dlal.) V. Dineika
16245—širdelė mano, — Tavu saldžiu myiėniu, Liet. Viešb. Ork.
16250—Lietuvaitė (fokstr.), — Leisk man (fokstr:), Liet. V. Ork.
16257—Vasaros grožybė, — Atsiskyrus su mylimąja. S. Pauras
16258—Šarkis galijotas, — Skudutis, V. Niekus
162C0—Amertkos 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. T* Sipavičiūtė
16123—Netur piečio, — Gieda gaideliai, A. Vanagaitis
26004—Pastorius (socas), — Kauno Benas, Juokai
26003—Kas bus (polka), — šitas šokis dėl visų. Kaimiečių Benas
26022—Sveikas Jėzau gimusia, — Linksmą giesmę mes užtrauksim
26023—Gul šiandieną, — Atsiskubino Betlieiun, Brook. M Choras.
26028—Dul-dul dūdelė. — Bernuželi, nesvaliok, K. Petrauskas
26 038—Josiu jomarkėiin, — Teka upė per beržyną. J. Butėnas
26039—Nepagolbės mergužėle gailios ašarėlės, — Sėdžiu po langeliu.
26040—Neverk, brangi. A, Sodeika, Arija iš operos “Rigoletto”,
Kipras Petrauskas
26045—Blusa, — Pusiaunakti mums baugiai, P. Oleka
26052—Pirmo pėstininkų pulko maršas, — Senas draugas (maršas)
Benas.
26056—Sesutė (valeas). Visiems tinka (polka) Kaimo ork.
26060—Lelija (valcas), — Žvirblelis (socas). šokių Ork.
26063—Žvaigždutė (one stop), — Mano brangioji (vai ) Kauno Ork
26065—Kazbek, — Susgodojan as godelės. J, Babravičius
26066—Rai-rai. ratatai, — Gerkim, gerkim, A Vanagaitis
26068—E'sim errvbautl (one step), — Karvelėlis (vai.). Kauno Ork
26071—Klaipėdos valeas, — Gaidys (polka). Kar. Benas.
26074—Pas mnlūnė’i (valcas). — Ant kiemelio (polka). Kar. Benas
26077—Kam šėrei žirgel). K. J. Kraučiunas. — IS rytų Salelės.
26078—plikas kaip tilvikas (2 step). Armonika solo, — Panemunės
va Ipar.

26080—TTrėdas maišė A. Vanagaitis, — Godelės. K. J. Kraučiunas
26082—Suktinis. J. O’šauskas Ir E. Rakauskienė. — Tai gražumas
dukre’ės. E. Rakauskienė.
26083—Greitos žirgelis (polka), šoklų Ork., Neskubėk, (polka),
K. Orkestro.
26085—Tėvynės polka, — Kukų valcas, Tarptaut. Orkestrą.
26086—Bučkio valcas Nauia polka. Okoh Orkestrą
260»7—Sibiro tremtinys, — Bernužėli, neverk pačios. J. Olšauskas
26088—Kur Nemunas Ir Dauguva, — Smuklėi vainikėlis, J Olšauskas
26091—Linksmas jaunimėlis (polka), — Agotėlės valcas, šokiu Ork.
26092—Prirodino eni žmonės, — Ant marių krantelio, J. Butėnas
26094—Ganėm aveles, — OI. čia. čia. M. Strumsklenė ir P. Petraitis
26095—Levendrėlls, — Grybai, M. Strumsklenė ir P. Petraitis.
26097—Gaspadlnė Rozalija, — Jonas pas Rožę, St. Pilka ir
M. Zemaitaitė.
26098—Barborytė nosį trina, — Alutis Ir žemės rojus, 8. Pilka
26099—Obuolys, — Amaatlnlnkų daina, P. Petraitis
26100—Ant laivo, — Būsiu vyru, J. Uktverls ir Adelė Zavlsta.ltė
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), — Kraic (polka), P. Sarp.
26108—Žalioji girelė, J. Sarsevičlus, — Senelis ganė aveles (valcas)

Panešamas Victor Gromafonas tiktai ................................
®®.73.
Persinutlmas 2 rekordų kainuoja 2Re, 6 rekordų 40c.
Apart Rekordų ViršminėTame sąraše Budriko Krautuvėje Galite
Gauti Kitus Lietuviškus Rekordus oo 85c.

Jos. F. Budrik Ine.,
3409-21 So. Halsted St.

Tel. Yards 3088

CHICAGO, ILLINOIS
Budriko Krautuvės žymus Profratnaa Leidžiamas Sekmadieniais
U Stoties WCFL, ®70 UI. 5:SO vaL vak.

.jį

___

Antradieni.’,

kad taip aukštai įvertina ir
Baigdamas, turiu pareikšti,
kad ir vyskupas O’Brien ste
gerbia lietuvius.
Po viskam fotografas Puč- bėjosi, girdi, toks žiaurus ir
korius nutraukė visus apeigą didelis Šaltis, šios taip skait
dalyvius su vyskupu prie di lingos minios žmonių nesulai
džiojo altoriaus koplyčioje, ti kė.
Taigi, čia aiškiai rodo, ko
kiuosi, kad bus padarytas at
vaizdas ir trumpoj ateity ma kį grąžą ir reikšmingą darbą
dirba Tėvą Marijonu Įstaigą
tysite s painioje,
Po šv. MiŠ
:* ir visą apeigą, rėmėjai, kurią tiek daug daiŠią
visi svečiai, kurią tarpe bu- lyvavo šiose istorinėse iškil
vo daug jaunąją kunigą tėve-’mėse, kad, gal, ne vienam pir-

Tūkstantis kelią veda prio
paklydimo, prie tiesos — tik
tai vienas.

buvo pagaminti ir suteikti pie-1 apeigas. Tai nepaprastas ir ditūs, kuriuose taip pat dalyva-1 delis džiaugsmas visiems tie-

Ona Mikužiūtė - Juozaitienė

T A I S O M
Taisome tr įdedame pamušalus J
skurinius kotus. įdedame naujus zipe.rius į skurinius džlaketus (jackets) pigiai.
OVFRLINC.IO VALYMO IR
TAISYMO KRAUTUVU
4602 So. Wo<>4l St.
Chicago, III.

.• M.
... ■. ••

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

KAMBARIAI I.šRENDAVIMUI
Tšrenduojame 5 kambarius su šilu

mą.
32-17

lucorporan.l
vo J. E. vysk. O’Brien, Jo ms, kurie turėjo progos dalyMes esam praleidę daug li
Tel. Prospect 0745-0746
Malonybė pralotas Krušas, vi- vauti ir tiems, kurie visa širsi dvasiškiai ir daugybė Šv. dimi dirba ir prisideda prie nksmą valandą parengimuose,
Wholesale Only
Kazimiero Seserų.
Tėvą Marijoną veiklos. J. K. kur dalyvavo dain. Ona Mi 5931-33 So. Ashland Avė.
kužiūtė - Juozaitienė. Dain,
-OJuozaitienė yra pasižymėjusi
TŪKSTANTINE MINIA “DRAUGO”
Pas mus galima gauti tikrai Lie
dainavimu lietuvią radio pro tuvišką Importą Valstybinę Deg
tinę.
KONCERTE
gramose, koncertuose, opere
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
tėse ir anglu mėgėją scenoje. Lietuviai, pp. K. ir M. Dzimidas
Publika Gėrėjosi Gražia Programa
,
Savininkai
Onutė pasirodys vėl prieš lie
“Niekur taip jaukiai, link zdą grąžą sudarė, nes visos tuviu publiką, dainuodama J.
smai ir draugiškai nepraleis! devynios mergaitės vienokiai Miekeliūnui Šauliu žvaigždės
UNIVERSAL
kelią valandą laiko, ir niekur buvo apsirengusios ir daina įteikimo hankiete, kuris įvyks
RESTAURANT
geriau nepasigėrėsi muzikos vo tikrai profesijonališkai, trečiadienio vakare, vasario 1
Moderniškiausia ir Pato
ir dainos menu, kaip dienraš gražiai.
d., Surena’s Cafe, 4270 S. Ar
giausia Valgykla
Jau visiems gerai žinomi cher avė. Atsižvelgiant į dain.
čio “Draugo” metiniuose ko
Bridgeporte
ncertuose” — daugelis taip dainininkai solistai dr. Kazys Juozaitienės gražu dainavimą
750 W. 31st Street
kalbėjo skirs tydamies namo iš Sveneiskas, art. Justas Kudi praeityje, galima tikėtis, kad
A A. NORKUS, savininkas
Sokolą salės praėjusį sekma rka ir dain. Kastas Sabonis ir jos šis pasirodymas banTel. Victory 9670
(jam akompanavo jo jaunutė kiete bus nepaprastas.
dienį.
Ištikrąją taip ir buvo. Pir dukrelė Dolores), kaip papra
miausia reikia pasakyti, kad stai, gerai dainavo.
Sunką ir grąžą veikalą (Popublikos buvo daug. Didžiulė
auditorija buvo pripildyta ku lonaise op. 53 — Chopin) pia
Dainuos Sabonių šeimyna,
pinai. Svečią buvo net iš to- nu skambino Leoną Deveikai
kvartetas, solistai ir tt.
limesnią vietą: kun. J. Va- tė.
Šiandien, 7 vai. vakare pri
Programą užbaigė padėkos
lantiejus iš Waterbury, Conn.,
ir daug kitą iš apylinkės mie žodžiu kun. A. Andriušis, puola reguliarė Peoples bendrovės antradienio radio prog
stą. Ypač gausingai buvo iš “Draugo” administratorius.
Publika dar ilgai nesiskir- rama. Šios dienos programoj j Drobė Paklodėms ir Užval
Gary, Ind. Atsilankė gerb. pre
latas M. Krušas, gerb. prel. stė, šnekučiavosi, viešėjo ir dalyvaus Sabonių šeimyna, Į kalams Naujos Mados Už
J. Maciejauskas, gerb. J. J. žiūrėjo, kaip gražiai ir links kvartetas ir solistai. Be to, | dangalai (Bedspreads), Vil
noniai Šveteriai, Pančiakos,
Jakaitis, MIC., gerb. kun. mai jaunimas šojto prie Jack bus smagios muzikos ir įdo
Pirštinės ir Kepurės.
Rap mių pranešimų. Nepamirškite1
prof. J. Vaitkevičius, MIC., Barry’s orkestros.
Vilnoniai Apatiniai Mar
užstatyti savo radio minėtu
gerb. P. Daužvardis, Lietuvos
škiniai Vyrams ir Moterims
konsulas su žmona, daug ku Pagerbė Vardo Dienoje laiku ant stoties WGES, 1360 '
kilocyeles.
Rep. XXX
nigą, profesijonalą ir biznieWEST SIDE. — Praeitą
rią.
( lA- ■ r.
D- .
. ,
. šeštadienį pripuolė šv. Agnie
Programą pradėjo 5:30 vai.
MARQUETTE PADK. —
504 VVest 33rd Street
tės diena. Tą brangą vardą
“Draugo” red. L. Šimutis tru
nešioja Agnietė Kulikauskie Lietuvos Vyčių 112 kuopa lai Arti Normai Avė., Chicago, III.
mpa kalba ir programai va
Telefonas VICtory 3486
nė ir jos dukrelė. Ta proga kys specialų susirinkimą šį
dovauti pakvietė dr. A. Stul- .
......
....
F. Selemonavich, Sav.
~
A
Tj- • i
jas pasveikinti vardadienio vakarą, sausio 24 d., 8 vai.
gą. Gausinga Šv. Kazimiero d
.
......
Atdara
Kasdien Ir Vakarais Ir
...
..
, ,
v
. . proga ir palinkėti Dievo pa- vak., parapijos salėj. Visi naSekmadieniais
Akademijos orkestrą šauniai
A ,
T _
laimos, atvyko kun. Kazimie ! riai prašomi būtinai atsilan
sugrojo keletą gražią ir sun
ras Vengras, MIC., ir kun. kyti.
ku} veikalą. Dirigavo muzikas
Vincentas Andriuška, Aušros
Taip pat, šia proga norime
Guy Callow. Akademikią ba
Vartų^ parap. vikaras. Taip pranešti, kad vasario 14 d.,
letas puikiai išpildė “Karalaitį ir karalaitę”. Solo Šoko Į?at a‘^ko ^nai Matas ,r S,0’ (Valentine Day) bus kas nors
Genė Saurytė ir Liliana Cin- f'-’a AhSauska,, kūne ,te.kė nepaprasto. Vėliau apie tai
skaitė. Eleonora Kandrataitė begal° b™ngui ,r graz,» do" bus pranešta.
senus auksinius, sidabrinius
vaną.
ir
varinius Amerikoniškus
, j Akademijos solistė dainininkė,
T. Rastutis, F. Sec.
Abi Agnietės nuoširdžiai dėpinigus. Mokame gerą kai
žavėjo klausytojus savo gra
na pagal vertę.
koja tėveliams Marijonams ir
žiu balseliu, šokėjos dar pa...
,
v ,
• x-i
•
y- • ,• *
p-nwms Ališauskams uz parei
šoko, ir tikrai gražiai, lietu- *
.
Kainos Numažintos kstės linkėjimus ir dovaną.
SMITH & SON
viškus šokius. Mergaičių lie
ANGLYS
Rap.
tuviški kostiumai, uniformuo
2267 Clyboum Avė.
PIRKITE DABAR I — SAUKIT!
tos orkestros dalyvės, šokiai,
DIENĄ AR NAKTĮ
Chicago, Illinois
Patarles
dainos — sudarė nepaprastai
PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.
gražų vaizdą.
žodžiais maišo nepripildysi.
EGG
................................................
$6.#t
Lietuvos konsulas P. Dauž
Žadinys, tai taip, knip sap

RADIO

BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

Pranešimai

PERKAM

vardis nuoširdžiai ir turinin ne radinys.
gai pasveikino “Draugą” juMandagumas ne visada pa
• biliejaus proga. .
vaduoja žmogaus moralinį to
Po to scenoje pasirodė Visą bulumą.
Šventą parap. choras su muz.
J St. Rakausku priešakyje. Cho-

NUT ................................................
BIG LUMP ,•••••••••••••••
MINE RUN...................................
SCREENINGS ...............................

$6.0C
$6.00
$6.75
$5.00

Tel. ARDmore 6975

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEIRO

, ras davė daug dainų ir dai|navo gražiai. Solo dalį išpil
dė skambalsė Alice Šidlaus
kaitė. Trio dainavo H. Konstantaitė, Teklė Koncevičaitė
ir St. Šukytė. Genovaitė Voicick šoko solo ir tuo pačiu
kartu grojo Rmuiką. Savo dalį
choras užbaigė “Kareivių dai
na”, prie kurios solo dainavo
į Jonas Paredna.'

RENDON TAVERNAS
Pilnai irengtas. dirbtuvių anleilnkSie.
Prieinama
kaina
TelefonasRoekwetf 1077.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 5 kambarių bungalow
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis porčiua. 2 karų garadžius. Kaina $5.600
Bargenas Atsišaukite 5032 So. Rockwo11 Street.
w
PARDAVIMUI TAVERNAS
Pilnai (rengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 3308% W
63r<1 Street. Chicago. Rttnols.

SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI
Kur galite rasti tokią cottage koky
bę už taip žemą kainą? 7037 South
Ada Street. 6 kambarių medinis na
melis. furnace, ąžuolo grindys. Lo
tas 33X125 pėdu- Tiktai $2250.00
Peržiūrėiimui šaukite: Slms of McChin, 217 VVest 63rd Street. Tele
fonas WENtworth 1845,
PARDAVIMUI NAMAI SOUTO
STDĖ.IE
Esame priversti parduoti visai mo
derniška mūrini bungalotv su $5,000
nuostoliu. Miegojimo porčlus su stik
lais Ir sietais. Visi sietai variniai
Garadžius.
Namas gerame stovyje.
Parduodame už $4.500. 7018 South
Ada Street. Galite matvti, susitarius
su Slms of MeClnn. 217 West 63rd
Street. Telefonas WENtworth 1845
SOUTH SIDE NAMAI PARDAVTMUI
Liga verčia savininką parduoti labai
pigiai. Bėrai pastatytą 2 ftetu mūri
ni namą su $7.000 nuostoliu. 6-6
kambariai, furnaeu ir pečiu apšildo
mas. ąžuolo grindys ir kiti mediniai
papuošimai. Kainavo $11.500. Parsi
duoda už $4.500. Randasi 5753 Ro.
Aberdeen Street. PeržiūrSiimui šau
kite: Sims of McChin. 217 Vest 63rd
Street. Telefonas WENtwortli 1845.

RENDON KRAUTUVĖ
Arti Uetuviškos bažnyčios. Tinkama
siuvėjui. Biznis išdirbtas per 25 me
tus. Jei norite, galite imti ir kam
barius. Atsišaukite: 4436 So. Fair
field Avenue. Tei. Ventvyorth 8946.
PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Valgomųjų daiktų krautuvė (bučernė ir groserhė) pSrsiduoda pigiai.
Pilnai įrengta. Priežastis pardavimo
— Ilga. Atsišaukite: 1645 Vabonsla
Avenue. Chicago. Illinois.
PERKĖLĖ VIETA
Perkėliau savo Real E9tate ir No
taro Raštinę J naują vietą. Turiu iŠ
recieverių rankij mažų ir didelių, už
morgičlus forkluozuotų, namų. Visi
geri pirkiniai ir parduodami pigiai.
Kiekvienas, kuris atsilieps į šį pa
garsinimą ir pirks namą. gaus In
surance (apdraudą) dykai, vieniems
metams. O tie. kurie apdraus savo
namą, rakandus, automobilį ar kit
ką. arba atnaujins baigiančią apdrauda per mūsų raštinę, tie gaus
HUMOR (juokų) žurnalą vieniems
metams dykai — arba kokią kitą
dovaną. Mes padarom ir notarlzuojame visokius legališkus raštus. Pa1 tarnaujame Real Estate sutarčių rei
kaluose Ir atliekame taipgi kitus
patarnavimus teisingai ir su dideliu
atsargumu iŠ visų atžvilgių.
CHAS. URNICn
(Kazimieras Umikls)
2500 West 03n1 Street
Antros Lubos. 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. vak.

LOANS & INSURANCE
i\

m i

11 > r.i: w< m '

Building Management
.iohn p. i:\v \i.D
i;i vi i v

( t»Mi‘ \\) in'
3236 S. Halsted St.
Pilone

CAI.UMUT

PLATINKITE

UW

“DRAUGĄ”

Jubiliejaus Proga

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Ohicagoj. Visi geria ir mėgsta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar go
resnį aių, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iž im
portuotų pirmos rūšies produktų.

_______ nv i old and

enuiky and hard to lira
* _ era avraka ni|hta and rob
yra a( good baalth, raod tlmaa and Jobą.
Don't lat rouraelf T,jo” Uita that. Start
taUnc • (ora, rallablo torio—ona mada my*Haity /oe lecrnaa. And eould you aak for anythinc vvfaaaa benaflta havn bara batter prqred
^um^rarid-famoim Lydla E. Pinkbam’a

_

Fmeraltl Avė.,
Tel. VICtory 4181

BEERS

CUdt lMow And See If Ytm Hav»
Any Of The Sigiu

raioiaa barba and roota of
npound halp Natūra ealm

S.

Sveikinu Dienraštį “Draugą” jo 30 metų

NERVOUS

Šv. Jurgio par. choro mer
gaičių ansamblis, tkomp. A.
Pociaus vadovaujamas, ir val

1939

PAIEŠKO PUSBROLIO
AS,
Apolonija
Kazilitinaitė,
pn
vyru Balčiūnienė,
paieškai! savo
pusbrolio Kazimiero Andrulevičlaus,
kuris paeina iš Deikiškių kaimo,
Vabalnlkų parapijos, Lietuvoje. Amerikoje gyveno Mamachusetts valatyjoje.
Prašau pranešti man po
nuin.: 6111 North Bell Avenue, Chi
cago, III. Už žinią būsiu labai dė
ki liga.

D.D.D.

liai, broliai, seserys ir gimi- mutinį, o gal įr paskutinį kanės, susirinko į auditoriją, kur’ rtą teko matyti tokias gražias

24,

CLASSIFIED

ITCH
aaaeei«t«
OHCCUH

sausio

rithout faU from your druuiat. Overa milllon vromra hava vrittra in lattara rrporting
aroudrrful benefiU.
For tha paat 80 yaara Lydla E. Plnltham a
Vacatabia Compound haa halped (ratetul
wonwn (o “imillnf thru” tryinf ordaala.
Why not kat lt balp YOU?

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St.

Tel. Hemlock 6240

----- . .V . ...

____

