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Chicago daug nukentėjo č pusnių
Miesto gatves perdem užverstos sniego; 
vakar susisiekimas huvo neįmanomas

Viršutiniai geležinkeliai 
turėjo tris nelaimes

Vakar iš po nakties Chica
ga atsirado panardytas netikė
tuose sniego pusnyse siau
čiant viesului. Snigimas ir pu 
styniai tęsės iki pusiaudienio.

Visos gatvės perdėm huvo 
užneštos ir susisiekimas gat
vėkariais, autobusais, automo 
biliais buvo
Daug darbininkų nesuspėjo 
skirtų laikų nuvykti j darbus, 
daugumas išėjo ir
mo.

džiausiąs sniego kalvas.
Toks pat stovis buvo ir apy 

linkėse. Visi keliai užversti 
sniegu ir autobusais ir auto
mobiliais susisiekimas panei
gtas.

Vakar nė vienas lėktuvas 
neišskrido iš Cbicago airpor-

nejmanomas. to.
Nepaisant viesulo ir pus

nių, ant viršutinių geležinke- 
grįžo na-, lių judėjimas nenutrauktas.

J Tad įvyko net trys nelaimės.
Visos mieste ir apylinkėse 

mokyklos buvo uždarytos.
Tik popiet nutrūko viesu

las ir snigimas. Tuomet palai
psniui nuvalyti gatvėkariu l>ė 
giai ir atnaujintas šiokis tokis 
susisiekimas.

Bet autobusams labai ma
žai teko važinėti, .nes daugu
mas bulvarų nebuvo nuvalyti.

Automobiliams nebuvo vie
tos. 'Tik vieni didieji sunkve
žimiai pajėgė pūškuoti per di- stybės

Traukiniai trijose vietose su
sidaužė. 39 asmenys sužeista, 
daugumas sunkiai ir paimta Į 
ligonines.

Be to, vakar mieste vienas f 
asmuo automobilio1 užmuštas.

Spėjama, šiandien susisieki
mai mieste bus grųžinti į nor
malių vagų.

Sniegas ir viesulas ištiko vi 
sų Illinois ir jai gretimas vai-

GEN. FRANCO KARIUOMENĖ UŽIMA BARCELONĄ

Pirmoji nuotrauka iš 
vvriausvbės vėliava.

Barcelonos. Frankistų kariuomenė mojuoja savo 
(Acme telephoto.)

Žemes drebėjimas Cileje pasikartoja; 
sakoma, žuvusiųjų bosią iki 50,000

DR. L. BISTRAS NUO 
ŪKUSIOS BAUSMĖS 
ATLEISTAS

SANTIAGO, saus. 30. —, Šimtai tūkstančių asmenų
Išnaikintus plotus šiandien iš-j neturi pastogės. Jų padėtis 
tiko naujas smarkus žemės apverktina. Tūkstančiai sužei- 
drebėjimas ir išlikusius suga- stų jų nesulaukia reikiamos pa

Katalonijoj anarchistai bėgdami nuo 
frankistų žudo politinios kalinius

Milicija sudemoralizuota; 
mažas skaičius jos liko

LE PERTIIPS, Prancūzi
ja, saus. 30. — Frankistų ka
riuomenės spiriami į Prancū
zijos pasienį Katalonijos rau
donieji tarpusaviui pradėjo 
rietis. Anarchistai susivaldė 
su komunistais.
Katalonijos anarchistai seniai 

pagarsėję savo plėšrumu. Kai 
kuriais atvejais jiems negali 
prilygti nė pikčiausi komunis
tai. Nuo frankistų bėgdami ir 
su komunistais dalindamiesi 
tuo pačiu likimu anarchistai 
sektų dienų ramiai laikėsi.
Pagaliau jie staiga susimetė

tankistai Katalonijoje pazangiuoja; 
raudoniesiems artėja paskutine diena

Prezidentas Azana ir gi 
pakliuvęs į spąstus

PERPIGNAN, Prancūzija, 
saus. 30. — Frankistų narsio
ji kariuomenė nesulaikomai 
veržiasi pirmyn visu Katalo-

VAKAR DIKTATORIUS 
HITLERIS KALBĖJO

BERLYNAS, saus. 30. -'
nijos 1 ro,ntu ir palaipsniui Sušauktam savo rinktiniam 
siaurina raudonųjų užimamus parianiente Šiandie Hitleris

dintus namus išgriovė.
Tarp užsilikusių gyventojų

tas sukėlė didelę pasiaubų. 
Vidaus reikalų ministerijos

valdininkai pripažįsta, kad, 
matyt, žuvusiųjų skaičius sie
ks iųs iki 50,000.

AMERIKOS ŽYDAI 
REIŠKIA PAGARBA 
POPIEŽIUI PIJUI XI

KAUNAS. — Dr. L. Bis
tras, kaip žinoma, ryšium su 
paskutiniais įvykiais buvo 
trims mėnesiams išsiųstas į 
Alytų. Dabar jis įteikė prašy
mų nuo likusios dalies baus
mės jį atleisti.

Vidaus reikalų ministras
rtų griuvėsiuose yra tūkstau-,^ L paten.
čiai žuvusiųjį} lavonų. Nesus- kįn0
pėjama jų išrankioti.

galbos.

Daugiur trūksta maisto, ne
turima švaraus vandens. Mie-

MEKSIKOS KATALIKŲ 

FONDAS NAGASAKI 
KATEDRAI

TOKIO, Japonija. — Arti
moje ateityje bus pastatyta

ANGLIJOS KATALIKAI 
REIKALAUJA VALDŽIOS 
REMTI MOKYKLAS
LONDONAS. — Anglijos

.,..11,. I1I11VI1_, CINCINNAT1, O. Ameri katedra Tateyama, Na- Katalikų Mokytojų federaci-
plotus. apie tris * valandas kalbėjo? k°8 ZydŲ koiJSreĮ?ael.ilJ uniJ”s gasaki vyskupijoje, Meksikos |jos suvažiavimas iškėlė reika-

Čia stebėtojai pareiškia, kad Daugiausia apie nuveiktus sa.?arybos suvazuavnne paraiks; katalikų sudarytu fondu. Sį lavimų, kad, remiantis 1936
raudonųjų pajėgų bėgimas y-|vo darbus Vokietijos gaivini- L* P&gar %.J opiezny 'JU1,fondų sukels 10 milijonų mek- metų švietimo įstatymu, švie
ra lygus Napoleono karino-'muį ir savo nuopelnus vokiečių|XI’ kovoJanc,am P™ vykdo- si,kiečių atminimui Šv. Pilypo,
menės .bėgimui iš Rusijos po tautai. Prie progos minėta nai™8 * rel,ginius P01*,meksikiečio, kurs 1597 metais

. . . .... . v • j sekiojimus, kurie nesudernepavykusių Borodine kauty
nių.

Žiniomis iš Puigcerda, Ka
talonijos miestelio, raudonųjų 
milicininkų vadovybėje pasi
reiškė rimti nesutikimai. Vie
ni generolai areštuoja kitus ir 
vieni kitus kaltina už nepavy- 
kimus kariauti su frankistais.

Į Pethns, Prancūzijon, atbė
go raudonųjų režimo preziden 
tas Azana. Nori pasprukti į 
svetimos valstybės karo laivų.

cių įsigalėjimo 
sukaktuvės.

šešeriu metu------ - ----- ' ------ lina‘ i Tateyamoj nukryžiuotas su 25
‘įma su krikščionybe. (kitais kentėtojais.

Be kitko jis pareiškė, kad GALYB£S ANTIŽYDIŠKŲ 
demokratinės valstybes nieku

GRUPIŲ AMERIKOJE
KARPATŲ RUSINIJOJE 

ŽYDAI NEBUS VARŽOMI

MASKVA PER RADIJĄ 

SVEIKINA PREZIDENTĄ

NEW YORK, saus. 30. — 
Sov. Rusijos komisarų tary
bos pirmininkas M. Kalininas 
vakar per radijų iš Maskvos

timo boardai finansiniai rem
tų katalikų parapijų mokyk
las.

bildu nesikištų į Ispanijos vi
daus reikalus ir nevaduoto,' NEW YORK. - “Insti-. pBAHA _ Karpat„ Bnai 
ten klupiom,, raudonųjų ■ r lute for Propaganda Analy. njJos (Ukrainoa) ministraa pir ,nas reikalavo, 
žydijos. Jvertino Mussobnį ir sis” publikacija paduoda,kad
savo nacius viršininkus ir rei- J. A. Valstybėse yra apie 800

Iškelta aikštėn, kad kai kar 
lokaliniai boardai bando pa
neigei įstatymų skirdami ne
pakankamus katalikiškoms mo 
kykloms fondus. Suvažiavi- 

kad ateityje

kalavo kolonijų grųžinimo.

AMERIKOS KONSULAS 
YRA BARCELONOJ

fašistinių, nacinių, antisemiU-;,,^, iMei,ti raainiai antjžy. 
nių ir kitų organisaeijų ir|dHki įstatymai ir tenai žy(,į, 
grupių, kurios nusistačiusius .. hftti ;amfla
kovoti prieš žydus. Sakoma,!
visos šios grupės bando vyk-l Autonominėj Karpatų Rusi

mininkas kun. Aug. Volosinas Į šalies įstatymas būtų vykdo- 
pranešė, kad toj provincijoj mas.

BARCELONA, saus. 30.
J. A. Valstybių generalinio dyti Hitlerio ir Goebbelso no'nijoj žydai sudaro gyventojų 
konsulo pareigas einantis Dou rus. Jų gi norai — visur ir vi ,12 nuošimtį.
glas Flood pasilieka Barcelo- suomet atkakliai kovoti prieš I ---------------------

GELBĖTI ISPANUS 

BĖGLIUS

PARYŽIUS, saus. 30. — 
Prancūzų organizacija šelpti 
Ispanijos raudonuosius bėg
lius prašo J. A. Valstybių pre

noj. Jis sako, kad mieste vra žydus, 
apie 150 amerikiečių ir jiems 
nėra pavojaus.

Darbininkai griauja raudo-

zidento Roosevelto padėti gel
bėti į Prancūziją plūstančius

ftiemet Lietuvoje įsigaliojo 
nukentėjusių nuo nelaimingų 

sveikino J. A. Valstybes įvy-įnųjų paliktus visur gatvėse1 atsitikimų dirbančiųjų žemės 
ksiancios šiemet New Yorke išstatytus įvairius komunistiš- ūkiuose aprūpinimo jstaty- 

kus šūkius. Kai kur jų vieto- mas. Jis taikomas visiems be 
je išstatomi frankistų šūkiai išimties dirbantiems žemės ir

pasaulinės parodos proga. 
Kalininas reiškė dar linkė

jimų

KAUNAS, sausio 27 d. Už 
geriausių kūrinį 1938 metais 
valstybinę literatūros premijų raudonųjų bėglius, 
gavo poezijos rinkinio Deme- 
džiu Žydėsiu autorė Salomėja 
Neris.

MASĮKVA, saus. 30. — So
vietų vyriausybė nusprendėprezidentui Rooseveltui “Saludo a Franco” ir “Arri- miškų, daržininkystės, sodi 

ir Amerikos demokratijos kle ba Espana” (Saliutas Fran-[ninkystės, bitininkystės, pau- vykdyti dar vienų penkerių 
atėjimui. cui, Pakilk, Ispanija). kščių auginimo ūkiuose. metų ekonominį planų

Sausio mėn. pradžioje Kau
no komendantūra minėjo 20 
metų sukaktuves. Iškilmės 
prasidėjo Įgulos bažnyčioje 
pamaldomis. Pamaldas laikė 
komendantūros kapelionas 
kun. Sandanavičius.

prieš savo sėbrus komunistus. 
Apvaldė eilę miestelių ir sody 
bų ir ėmėsi skersti gyvento
jus.

Raudonųjų režimo nariai su 
savimi iš Barcelonos pasiėmė 
daugybę politinių kalinių. Jie 
planavo juos laikyti įkaitais, 
kad per derybas su frankis- 
tais laimėti bet kokias sąly
gas. Anarchistai susimetė 
prieš tuos kalinius ir jų dau
gumų išžudė. Be to, jie žudo 
ir jtfičius raudonųjų milicinin

RŪPINASI ŠELPTI 
VARGUOLIUS

PAGĖGIAI. Pagėgių var
guomenei šelpti komitetas sa
vo paskutiniame posėdyje 
svarstė sekančių metų šelpi
mo darbus. Lš komiteto pirmi
ninko Dilio pranešimo paaiš
kėjo, kad pereitais metais bu
vo' surinkta 1,857 litai. Sušel
pta 117 kartų 86 asmenys.

Šiais metais numatoma dau 
giau surinkti, nes daugelis įs
taigų, kurios savo aukas siųs
davo centro įstaigoms į Kau
nu ar Klaipėdų dabar tas au
kas skiria savo miesto varg
šams. Bet ir šelpiamų bus 

I daugiau, nes daugelis savival- 
dvbinių įstaigų ir kitų šelpi
mo organizacijų atsisakė šelp 
ti tuos žmones, kurie yra aiš
kūs lietuviai.

Dėl šios priežasties komite
tas turės rūpintis daugiau aiš 
kiai susipratusiais lietuviais, 
reikalingais pašalpų.

Tik būtų labai pageidauja
ma, kad visuomenė neatsisa
kytų prie to kilnaus darbo pri 
sidėti aukomis kaip iki šiol.

Vytauto Didžiojo universi
teto Kaime studentų organi
zacijoms griežtai uždrausta 
turėti bet kokius susirinki
mus, arba paskaitas be u-to 
globėjų leidimo.

VVASHINGTON, saus. 30. 
— Prof. F. Frankfurteris šian 
dien prisiekdintas vyriausio
jo teismo teisėju,

kus, kurie rodo nenoro toliau 
tarnauti raudonųjų režimui.

Visais keliais ir Pireiiejų 
kalnų sniegu nuklotomis perė
jomis tūkstančai ispanų civi
lių ir raudonųjų brigadų de
zertyrų pūškuoja į Prancūzi
ją. Praneša, kad dėl šalčio ir 
nuovargio kalnuose yra daug 
žuvusiųjų.

Prancūzijos vyriausybė nu
sprendė neįsileisti dezertyrų. 
Bet tas neįmanoma, dėl mažo 
skaičiaus prancūzų pasienio 
sargybos. Dezertyrai randa 
vietų ir progos įeiti Prancū
zijon. Įėjusieji nevaromi at
gal atsižvelgus, kad jų ten lau 
kia sušaudymai.

Bėgančios nuo frankistų 
raudonųjų brigados taip sude»
moralizuotos, kad jų patvar
kymas neįmanomas.

Prieš neteksiant Barcelo
nos, raudonųjų režimas Kata
lonijos fronte, turėjo apie 
300,000 milicininkų. Tš to skai 
čiaus likę gal tik trečdalis. Ki 
ti nukauti, sužeisti ir frankis
tų nelaisvėn pakliuvę.

BARCELONOS BANKAI
GAVO PINIGU;
PLEČIAMAS KREDITAS
BARCELONA, saus. 30. — 

Frankistų vyriausybė vietos 
bankams pristatė pakankamai 
savų pinigų vietoje turėtų rau 
donų jų ir autoritetai ėmėsi 
kontroliuoti praplečiamų kre
ditų. Visoms privačioms kom
panijoms ir žmonėms įsakyta 
darbininkus apmokėti vienu 
mėnesiu pirmiau. Bankai kre
ditų teikia pramonėms ir pre
kybininkams.

Visi gyventojai aprūpinami 
maistu, kurio daug kasdien 
atvežama. Kaip tik miestas 
nors paviršiniai bus patvarky 
tas ir visas Katalonijos kraš
tas išvaduotas, frankistij vy
riausybė iš Burgos atsikels į 
šį miestų.

FAŠISTAI APVALDYSIĄ 

VENGRIJĄ

BUDAPEŠTAS, saus. 30. 
— Vengrijos fašistai vakar 
turėjo' čia demonstracijas. Jų 
vadai pareiškė, kad artimiau
sioj ateityje V engrija bus fa
šistų valdoma.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. — Šian

dien debesuota ir šalčiau.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 
503.
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mą. (kurios stigo ir kultūringesnių tautų pa
gonybei, sakysim — graikų, romėnų, egip
tiečių, babiloniečių, persų religijoms ir In
dijos bramanizmui). Būtent, vietoje fantasti
nių mitiikų pasakų, kurios džiugino ar ste
bino mūsų prosenuolių sielų, bet neišvengia
mai turėjo sudilti ir pasirodyti netikėtinos 
užėjus moksliškumo laikams, — lietuvių re
liginis ilgesys naujoje tikyboje galėjo be 
riziko įsitverti istorinės tikrenybės, tikrai

Dalykai Kiras Verta Gyventi
(U angliško vertė KUN. ANT. M. KABU2IBKI8)

SKYRIUS XIX 
Nuostolio Palaima

(Tęsinys)

jaučia. Mes negalime praeiti 
durų, ant kurių vainikas ka
bo, nepatyrę nors bent valan-

1 dėlei numalšinantį, nuramina-
. . ., . .. .. Dievas jį paskolino ir jį nų jausmų. Bet galybė tikrai
istoriško Kristaus asmens, to vienintelio ne- paima’; tu aimanuoji, _ ne, v„r.
pramanyto Dieviškojo žjnonhj UelMtojo ir ,eisk nian ten bati iprlešįnĮfai if J ? a ba lau<nie ’ teina
Atpirkėjo. Jo įsitverę lietuviai naujoje re- ,avo skau81nai: Dievafi yra L ' tikta‘i’' “ i^inim, .nūs,, 
IiirnniP nasinitn a tau stoto ant it v irto istnriskn v . i ūkiai pei įsiav įniiiuj Iiiusų

snus davime, as sakau, ir ne-1 p^jų širdies kokiu nors bfl-
__  I pripažinsiu, kad kų Jis davė' ju j{oį nai,naį nėra išardyti,

Naujoji religija padarė gilios įtakos ir pa- kada nois gali atimti. , kitų namų liūdesiai neranda 
čiam tautos būdui ir jos dorovei, ir tai tei-j Tat, prieteliai, žiūrėkite au-

ligijoje pasijuto atsistoję ant tvirto istoriško 
dieviškojo Apreiškimo pamato.n.

Prof. B. Česnys

Krikščionybės Nuopelnai 
Mūsų Tautai

giama prasme.
Mes įieginčysitn, jog ir pagonys lietuviai 

nestokojo įgimto doringumo. Šeimos gyve
nimas, kiek žinoma, buvo tvirtas ir taurus 
(berods, su vienu minusu — ne sykį ipasi-

Griežtai kalbant, reikėtų skirti esminius 
ir šalutinius krikščionybės nuopelnus.

Esminiai ir pagrindiniuusi krikščionybės 
nuopelnai bet kurioje tautoje priklauso ant
gamtinei sričiai. Tai — sielų gelbėjimas skel
biant ir įgyvendinant širdyse Kristaus Evan
gelijų, apvalant ir pašventinant žmones per 
tikėjimų, meilę, sakramentu^ ir t.t. Kiek 
šiuo atžvilgiu sėkmingas buvo krikščionybės 
veikimas mūsų tautoje, kaip gausūs buvo ar 
yra Evangelijos vaisiai mūsiškių amžinajai 
laimei, arba, kitaip sakant, kiek lietuvių bu
vo ar bus išteisintų ir patekusių į dangiškų 
laimę, — to negali nustatyti joks istorikas, 
sociologas, joks teologas, ir bendrai joks ty
rinėtojas. Tie antgamtinėje srityje krikščio
nybės vaisiai visumoje paaiškės tik Dievo 
teismo dienoje.

Bet, vykdydama savo pagrindinį, antgam
tinį uždavinį, krikščionybė, be to, dar yra 
pasireiškusi kaip kultūros ir civilizacijos gai
vintoja, rėmėja ir talkininkė. Šitie, šaluti
niai krikščionybės nuopelnai, duodasi leng
vai susekami bei patikrinami kiekvienoje jos 
įtakoje buvusioje tautūjfrį ir. f ?

Kų šiuo atžvilgiu yra davusi krikščionybė 
mūsų tautai 550 metų bėgyje, t. y. nuo 1387 
metų?

I.
Aiškus yra faktas, kad mūsų tauta, priim

dama krikščionybę, įsigijo neabejotinai kil
nesnę religijų.

Senoji, t. y. pagoniškoji lietuvių religija 
savo esmėje buvo nepalyginamai žemesnės 
rūšies už krikščioniškųjų. Juk senlietuvių 
religijos esmė glūdėjo gamtos daiktų, jos jė
gų ir reiškinių dievinime bei garbinime. Die
vinta ir garbinta ne tik dangaus ugnį — 
griausingųjį Perkūnų, sudievinta ir Saulę su 
Mėnuliu, ir Aušrinę su Vakarine, ir laumės 
juostų (“Dievo rykštę“), ir Audrų, ir pačių 
Žemę, ir namų židinio ugnelę. Religingai nu
siteikusių mūsų prosenuolių vaizduotė miš
kus, vandenis, laukus ir trobesius pripildė 
žemesnėmis dievybėmis, tokiomis kaip Me
dinė, Žvėrinė, Upinė, Ežerinis, Lauksargis, 
Kaukas, Aitvaras ir t.t. Ar genlietuviaį vien 
“tik Perkūnų..., vyriausių dangaus ir žemės 
valdovų, buvo antropomorfiškai apipavidali
nę“ (kaip teigia istorikas Zenonas Ivinskis), 
o kitų dievybių dar ne, mums čia nesvarbu. 
Bet viena aišku: lietuviams susipažinus su 
gamtamoksliu, su fizika, chemija, astrono
mija ir su filosofija, — iš visos tos daugy
bės daiktinių dievybės būtų likusi, taip sa
kant, tuščia vieta... Kitaip tariant: toki re
ligija niekaip nebebūtų galėjusi patenkinti 
mūsų tautos, šiai pakilus į aukštesnį ap- 
švietos laipsnį, ir todėl šiaip ar taip būtų 
'turėjusi išnykti.

Krikščionybė, pašalindama visus tuos pro
to nekontroliuotus vaizduotės padarus, ne 
nustelbė mūsų tautos religingumo, bet jį į- 
prasmino, sutaurino ir pagilino. Ji mūsų 
įgimtam religingumui suteikė protingumo 
pradų, patiekdama aukštų ir protingų vieno 
vienintelio Dievo sųvokų. Naujosios religi
jos skelbiamas Dievas — ne daiktinis, ne 
materialinis, bet Aukščiausia, Gryniausia, 
Protingiausia, Geriausia ir Visagalė Dvasia. 
Krikščionijos skelbiamai Dievybei nebaisi jo
kia, kad ir didžiausia apšvietus ir mokslo 
pažanga.

Sykiu naujoji tikyba mūsų tautos religin
gumui suteikė neįkainuojamų istorinę atra-

kštyn! Jūs, kurie ištikro tu
rėjote savo namuose meilų

atsiliepiančių atbalsių meilė
je, kuri ten randasi. Tiesa, 
“meilė žino liūdesio paslap
tį“, bet net meilė, kuri nėradangaus trupinėlį, kurio žino

nės stengiasi, turite ir reika-| kentėjus negali pilnai supra-
. v . • ». . lo būti uolesniais už kitus,'sti širdies skausmo. Motina,taikančia daugpatyste), jaunimo papročiai .. . „ , . . , , . . , - .

skaistus vnap mprirolin i&i daboti. iskubintis’ kur ^ie vilk^na’ už* kuri niekad nenustojo kūdikio,
sispirti, kur jie perstoją. negali giliai suraminti kitos

I motinos, sėdinčios ties jos ma
jus žinote kaip vienas ange- , .... . D ,, „ . . zuteho grabu. Bet, kuomet na-

las ten sypsosi. Tat turėkite' . , , ........................mai buvo išardyti, jo Įnamiai 
drųsų! Jums yra lengva, būti , . .... . ... .turi naujų pagelbingumo ga-

skaistūs, ypač mergelių išgarsėjęs daboji
mas savo “rūtų vainikėlio”. Lietuviams ne
buvo svetimos tokios dorybės, kaip teisin
gumas, vaišingumas ir t.t. Iki lietuvių gi
minės gyveno lyg atsiskyrusios nuo viso pa
saulio ir dar nebuvo stipriai ir skaudžiai 
spaudžiamos svetimųjų kaimynų, jos, atro-

- -

Viena iš tūkstančių Ispanijos motinų pabėgėlių su dviem 
vaikais, pasiekus Le Perthus miestelį, Prancūzijoj, džiaugia
si gavus 'prieglaudų ir šilto valgio, kokio neturėjo burnoj kė
lė. ų <iienų.

vienų vieno auksinio tos gar- lybę. Vainikas ant kaimyno
do, buvo ramios ir taikios. Bet kai lietuviai banos 'Plauko patraukti, nuo jur^ rejgj{įa į^ nors (ĮaUgiau 

zeniės audros ir bevilties j t, Ponja Pau|| neparaJįf

saugi, v,et, aukščiau mūsų”. tei8inge8nių kaip
Kita nuostolio palaima ym-yra jog „Mater Do,orosa..( 

prirengiu,., tam „jausmui ir (Mz)tina Sopulingoje) parašy-
pagelb,ngumui, kurs ateina ,ti ,d jo9 pafios
jmr hfldčsi. Mes turime įSnio-lkMjk.|i0 taBpc ba|tlJ. žiede.

patyrė sistematiškų spaudimų iš kaimynų, 
ypač iš vokiečių kariškų ordinų, ir kai dėl 
to jiems teko du šimtmečiu be atvangos ve- 
sJti žūtbūtines kovas, jų būdas turėjo su- 
žiaurėti, kaip teigia istorikas J. Stakauskas 
(“Tiesos Kelias“ 1938, Nr. 5, -p. 267). O kų 
mes regime ilgainiui, kai mūsų tauta jau yra 
dvasiniai suaugusi su katalikiška krikščio
nybe? Jį priskiriama prie švelniausių ir ra
miausių tautų, ypač jos liaudis. Mūsų kai
miečių gerumu, nuoširdumu nesykį gėrėjosi 
net aukštosios vakarų kultūros vyrai. O mū
siškis istorijos profesorius Ant. Alekna (“Ka 
talikų Bažnyčia Lietuvoje“, 1936, 107 p.), 
baigdamas apžvelgti Bažnyčios veiklų Lie
tuvos valstybėje iki 18-jo amžiaus galo, ir 
palygindamas lietuvių katalikų (ypač liau
dies) dorovę su Maskolijos pravoslavais, pa
reiškia: “Vis dėlto reikia pripažinti, kad 
lietuvių būdas labai skyrėsi nuo Maskvos 
gyventojų būdo, ypačiai jų žiaurumo ir pa
laidumo... Apie plėšikų bandas ir apie ma
sinius žudymus, kurie buvo paprastas reiški
nys gretimoje Maskvos valstybėje, Lietuvo
je nebuvo girdėti. Žmogaus asmuo Lietuvoje 
buvo labiau gerbiamas“.

19-me šimtmety vysk. Valančius, atidus man, kurs neturi kūdikio mir- 
gyvenimo stebėtojas, visai gražiai atsiliepia ti, verkti su tavim to mažu

kti, kaip būti švelniais — nors lių :-
bent dauguma mūsų. Mes iš 
prigimties esame savimeilūs,1 priežasties vienos ma-
savyje paskendę, ir nerūpės- žos’ žemai paguldytos galve- 
tingi. Sąjausnias nėra įgimta viso» auksiniai plaukais 
karakterio malonė, net kuo apvainikuotos, man amžinai 
labiausiai išvystytose prigim- ‘ aureolę nešioja visos skais- 
tyse. Žinoma, mes visi jaučia- čios kaktelės; aš jas pagar- 
me valandėlės jautrumų, kuo- kiai bučiuoju. Deja’ aš ži

mažas kojeles nuo nuodėmės gįg . tas apie muziką 
ir sužeidimo ir skaitau ma
žiausių patarnavimų joms pa- Daugiau ai mažiau, kiek-
darytą taip šventa - mei- vienas žra0Su» -vra mūeikalus.

Jis dainas, dainuoja, giesmes 
gieda, švilpinėja, niūniuoja.

Šiaip yra, kad liūdėsis mū- Giesmė ir daina skiriasi ir 
sų namuose padaro visų pa- varju jr turiniu ir tikslu. Gie- 
saulį giminingu mūsų širdims, danitt giesmė žadina ir kelia 
Ištuštinta širdis yra stebėti- žmoguje meilę ir maldingų- 
na kitų liūdesių išaiškintoja. ,prįe gutvėrėjo. Dainuoda- 
Galybė būti tikru kitų pagel- nias pats žmogus džiūgauja, 
bėtojn, plyšusių širdžių sūri reįatįa gav0 gįelos džiaugs 
sėju, liūdesio suramintoji!, y- mus> įlgesiusn, sielvartas, ku-

met prietelis arba kaimynas naa skausmų, kurį panešu,! ra įuo dieviškiausia iš visų rįog dažai esti bendros ki
ls priežasties brangių, bet, dovanų; ištikro, tat, yra ver- tiems, 

drūčiai primerktų, šventų pa- ,įa mokėti kokių nors skaus-
ties dangaus mėlynumo akių, o arba kentėjiino kainų apLietumi nėra šių dviejų

randasi varge. Maža kas lite
ratūroje yra labiau sujaudi
nantis, katp kelios Jokūbo 
Whitconib Riley’s eilutės, pa
rašytos vienai, kuri kūdikio 
nustojo:— i

į jų nekaltas, ryškias gelmes. 
Leisk maft įeiti, kur tu sė- jg priežasties mažų išbalu-

visos mažos akelės, nežiūrint tur6tį dieviškų patepimų to- daina ir
jų spalvos, pripildo mano aša- 

’romis ir motiniškai aš žiūriu

ma i -

kiai šventai pasiuntinystei Ir d“bur nesakome
Tai buvo kentėjime, kad Jė- kad '“kStingala, volungė dai 
žus buvo prirengtas būti pil- Ilu0'ia’ bl ' girda, 
maustoje prasmėje ir giliau
šiame saike mūsų sųjausmin

Kad išreiškus savo sielos 
stovį, žmogus išmolv) pasida
ryti muzikos instrumentų ir 
jų pagalba lengviau gali ki
tiems išreikšti savo ilgesius, 
džiaugsmus, troškimus.

Jeigu žmogus ir pamėgdžio 
tų gamtos galybių užėsius, šia 
mėjimus bei paukščių čiulbė 
sius, tai, anaiptol, negalės pa
jėgti nuginčyti faktų, kad mu
zika paeina iš ano pasaulio, 
kuriame tėra dvasiniai kūri
niai, Dievas ir Dievo šventię. 
ji-

Dangaus gyventojų giedoji
mus kai kada žmogui bei žii 
nėms tenka išgirsti. “Tau Iv 
rubinai ir Serafinai nepaliau
jančiu balsu gieda: Šventas,

koks aukštas ir stiprus buvo juose moterys- (Rodytųsi, mūsų pagonybės laikų poligami- Šventas, Šventas Viešpats Die- 
, tės ryšio šventumo supratimas ir gerbimas! ja, seniai krikščionybės išguitoji, begrįžtanti vas g»l.'bių. Pilnas dangus ii 
I Koks rūpestingas ir nuoširdus dalyvavimai mūsų tarpan, tik kitomis formomis). Susku- žemė Majestoto garbės Tavo”.
pamaldose šventadieniais! Koks uolus verži- bome apsiprasti ir su didėjančiu jaunimo ne- Ir vėl. Kuomet mūsų Išga- 
inasis prie atgailos sakramento! Tada ne tik kuklumu ir ištvirkavimu, net su paauglių nytojas buvo gilinęs Dangaus 
bažnyčios ūžė tūkstantinių minių giesmėmis, girtavimu. Nevisai retas reiškinys valstybi- Angelų kariuomenė giedorfo 
bet ir gryčioj aidėjo šeimų ir samdinių ryt- nių bei šiaip visuomeninių pinigų ar kitokio piemenims girdint ir matant: 
metiniais ir vakariniais giedojimais... turto išeikvojimai. Gerokai padidėjo pilie- “<jarbė Dievui aukštybėje: ir

Tikrai turime pagrindo teikti, jog krikš-1 čiuose nesąžiningumas įr stoka teisybes savi- jetngje ramybė geros valios 
čionybės atneštam aukščiausiam Dievo ir ar- j tarpio ekonominių reikalų srityje: skolinin-
timo meilės įsakymui, kaipo vyriausiai do- kų nerūpestingumas atsilyginti, negarbingas 

vekselių davėjų išnaudojimas žirantų kiše
nių, žemės ūkio darbininkų dažnėjantis nebo- dainuodamas bei grodamas <la 
jimas prisiimtų pasižadėjimų ir pareigų, ben- rosi daugiau negu vien žmo- 
drai menkesnis darbštumas ar nenoras dirb- j gus. Jis it sparnais aukštyn
P ir Lt. kyla, pasidaro jau žmogus -

Ar tų reiškinių priebutis žymia dalimi ne-, elaa< Bėglias
bus ta, kad prieš karą religijoe atžvįlgiu ________________

atšalėlių buvo tik nedidelis Lietuvoje , .. Jei non sumanymus nuga-įnteligentų būrelis, o dabar tas atšalimus ir , , • ,
“nukrikščionėjfcnas“ yra gerokai paplitęs ne . e ’ In0 18 Cn 1‘ 
tik šviesuolių ir pusinteligenčių sb’bksniuo- I Koks žmogus, tokia turi

di verkdama, — taip, leisk

apie lietuvių liaudį. Savo 1862 m. raporte 
popiežiui jis sako, kad žmonių papročiai esu 
dori, nesugadinti; reta didesnių nedorybių. 
Savo pamaldumu, vaišingumu liaudis jokiai 
tautai pirmenybės neužleidžianti. (Šio rapor
to turinį paduoda Alekna minėto veikalo 
140 p.).

Artimesnius prieškarinius laikus daugelis 
mūsų dar patys atmename, o pokarinius ži
nome visi. Čia norėčiau visų pirma atkreipti 
dėmesį į vienų reikšmingų dalykų. 1905 metų 
revoliucijos dienomis kaimynai latviai paro
do nemaža žiaurumo savo buvusių valdovų 
— baronų atžvilgiu; Maskolijos valstiečiai 
ima padeginėti dvarus. Po 1918 metų bolše
vikiškos revoliucijos rusų liaudis, apsvaigu
si nuo blogai suprastos “laisvės“ žudo savo 
buvusius ponus ir jų vaikus, degina jų dva
rus, naikina nieko nekaltus jų gyvulius, dau
žo ir plėšia negyvųjį dvarų inventorių, iš- 
skerdžia daugybę visokių “buržujų“, nors 
ir nieko bendra neturėjusių su buvusiais bau
džiauninkų ponais, dažnai nepasigaili net ma
žai turtingų inteligentų... Tuo tarpu Lietu
voje valstiečiai ir darbininkai, nors taip pat 
nepamiršę savo tėvų baudžiavos vargų ir 
skriaudų, neį 1905 metais, nei tuoj po karo, 
kai jau buvo įgavę lemiamos įtakos savo 
krašto valdymui ir tvarkymui, nei dvarų ne
degina, nei jų mantos neplėšia, nei “ponų“ 
nežudo, tik remia teisiškų žemės reformų.

Taip pat malonu prisiminti prieškarinių 
lietuvių sųžiningumų savitarpy. Pvz., kad ir 
paskolų dalyke. Vekseliai, raštiški pažymė
jimai bei pakvitavimai tada nebuvo madoje, 
paskolos — ar tai piniginės, ar tai “natū
roje“ — paprastai buvo teikiamos “ant žo
džio“, betgi skolininkai šventai rūpindavo
si atsilyginti. Nomažesnis malonumas yra at
simenant didį mūsų kaimiečių darbštumų, 
kuklumų, ir, sykiu su protingu taupumu, vei
klių krikščioniškų užuojautų vargšams. O

tėlio, kurio meilės aš nė kiek 
nežinojau.

Tos mažos rankutės, kurios 
išpalengvo atleido savo spau
dimų nuo to kaklo; tos ranku
tės, kurias tu bučiuodavai. To
kių rankučių aš niekad neži
nojau. Ar neleisi man verkti 
su tavimi?

Noriai aš patarnaučiau, ką 
nors sakyčiau, tarp ašarų, kas 
suramintų, — bet a! tiek liūd
nesnis aš už tave esu, aš, 
kurs neturiu kūdikio mirti”.

Tai yra jausmas, kurį kiek
viena jautri širdis liūdesiui į keliaučiau apsaugoti tokias 
-----------------1------------------- —------- ---------------------------------

šių lūpų, kurios sykį mano 
vardų šaukdavo, joks kūdiki
škas balsas tuščiu atsišauki-' Prie^e^u- 
mu nekrinta ant mano ausų;: Tai šie yra iš tų palaimų
aš tai skaitau visu mano džiau 
gsmu dalintis džiaugsmais ir 
mažais liūdesiais.

Iš priežasties mažų ranku
čių, kurios suglaustos guli, vi
sos mažos rankutės man turi 
maldaujantį šauksmų; aš pri
spaudžiau jas it jos būtų ma
žais keliaujančiais paukščiais, 
paviliotais lėkti namon.
. Iš priežasties mažų mirtyje
šaltų kojelių, nepritinkamų j 

žemės nelygiems keliams, aš

rinio gyveniipo taisyklei, lietuviai neliko abe
jingi, ir kad Kristaus atsiradimas jųjų reli
ginės gyvenžiūros ir pergyvenimų centre ti
krai yra davęs gražiausių dorumo vaisių.

Berods, palygindami doriniu atžvilgiu dar 
pamenamus prieškarinius laikus ir dabartį, 
negalime nepastebėti kai kurių dabarties 
skaudžių minusų. Pavyzdžiui, savižudybė ir 
šeimos židinio (aiškiau tariant — moterys
tės ryšio) iširimas mūsiškių tarpe prieš ka 
rą buvo beveik negirdėtas dalykas, lygiai 
kaip ir kunigų apostazijos. Dabar mūsų vi
suomenė su tuo jau gerokai “apsiprato M

kurios ateina iš Dievo širdies 
į žemės išardytas šeimynas, 
kuomet Jėzus yra ten svetys. 
Mes visados esame tikri, kad 
yra gilus, tikras mums sujau
simas danguje, kuomet esame 
liūdesyje — nes ar Dievo na
mai irgi nebuvo išardyti? Jis 
davė Savo vienintelį Sūnų, 

I kad palaiminimas ir pagydy
mas ateitų į šio pasaulio ap
temdytus namus.

(Seks skyrius XIX)

žmonėms”.

Taigi, žmogus giedodamas,

se, bet, deja, yra. jau nerųaia palietęs ir .būti ir kalba.
liaudį? (Buą d&ugiau). I Svečių valgis iki vartų.

/
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AnTradlenb, Paupio 8T, 1939
LABDARIŲ DIRVA

Nėra abejonės, (’hieagos lie
tuvių lalklarių veikėjams bus 
įdomu, kaip Kaune buvo pa
statyta šauni senelių prieglau
da. Kaip toji prieglauda pas
tatyta ir kaip ji veikia, “S.

* — *. rašo:
Per metus laiko aukštaičių 

gatvėje šalia senosios Prisi
kėlimo bažnyčios išdygo sti
lingas keturių aukštų pasta
tas. Tai didžioji senelių prit'
glauda, statyta šv. Vincento 
a Paulo draugijos Prisikėlimo 
skyriaus pastangomis, ši nau 
joji prieglauda yra keturių 
aukštų. Jos statyba buvo pra
dėta su 8,100 lt. Už tuos pini
gus pavyko sumūryti tiktai 
pamatus. Atrodė, kad toliines 

ė statyba dėl lėšų stokos ne- 
p įmanoma. Tačiau šv. Vin- 

’nto draugijos Prisikėlimo 
skyrius, o ypač jo pirminin
kas kun. Morkūnas, nenuleido 
rankų. Paskubomis buvo su
rengta rinkliava ir loterija,

PER 3 DIENAS PUSE KAINOS 
92 NAUJĄ RADIO

Po to vėl bus reguliarė kaina

1 Harry L. Hopkins, neseniai paskirtas Amerikos Jungtinių 
Valstybių prekybos sekretorium. (Acme photo)

vėliau maistų nebereikės ne
šioti iš virtuvės į visus ketu

ris aukštus — jis bus prista

tomas specialiu liftu. Antras

1939 Zenitli Radio gražiame kabinete.... £9995 
Elektrinis Vietrola ir 12 lietuviškų rekordų £39-95 
Short wave aerial ir krėslelis ... £10.00

£149.90
Per tris dienas nuolaida už senų radio... £7490
Lengvais išmokėjimais .... £7500
Norge ir Vniversal Crown gasiniai pečiai

vertė $139.00 po.....................................^6800
Ant užsakymo padarytas gražus Parlor Setas 

vertas $100.00, nuolaida už senų setų

♦•■>1.00, »t........... ............................ £49.00
Graži lempa dykai.

JOS. F. BUDRIKI
FURNITURE KRAUTUVE 

3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088

Budriko leidžiama Radio Valanda iš WCFL 970 k 
dėkomis nuo

ne-
5:30 iki 6:30 vai. vakare Cbicagos laiku.

»* *
•Su

Edward M. Brady, (dešinėj) Missouri valstybės legisla- 
tūros narys, kaltinamas ėmime stambių kyšių iš vienos teat
rų operuotoji) grupės. (Acme plioto)

XII-sis Marijonu Rėmėju 
SEIMAS

įvyks

Sekmadieni, Vasarin-Fehruary 5 d., 1939
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

33rd St. ir Lituanica Avenue

*prasidės 11 valandą iškilmingomis Mišiomis 
intencija ir bus pasakyta atatinkamas pamdk- 

Šv. Jurgio bažnyčioje.
Po pamaldų bus salėje atstovams pietūs. 

Posėdžiai prasidės lygiai 2 vai.
Seimui pasibaigus bus 6 vai. Misijonierių išleistuvių 

vakarienė su programų

žmonių, 
statybų 
net la

kelis tūkstančius litų sumetė 
draugijos nariai, buvo gauta 
40,000 lt. paskola iš Kauno 
miesto savivaldybės, atsirado 
ir šiaip geros valios 
kurie pradėjo remti 
nuolatinėmis, kartais
bai gausiomis aukomis. Nau
josios prieglaudos pastatas ė- 
mė augti ir per keletu mėne
sių buvo jau išmūrytos sie
nos, kurios kainavo arti 100,- 
OtM) lt. Turint sienas, pasku
bomis buvo pradėta rūpintis 
ir vidaus įrenginiu. Arti šim
to darbininkų ėmė kloti grin
dis, tinkuoti sienas, dėti lan- 

, gus, įrengti eentralinį šildy- 
! mų, vandentiekį ir tt. Buvo 
į užsimota ligi šios žiemos bai
gti visus statybos darbus, kad 
galima būti) apgyvendinti čia 
nors kokį šimtą vargšų. Nors 
statybos visiškai baigti dar 
nepavyko (kaip reikiant yra 
įrengti tik trys aukštai ir pu> 
rūsys), bet čia apgyvendinta

ne šimtas, o du išimtai de
šimts vargšų, jau gilios se
natvės susilaukusiu seneliu,

. . . . ; 'Ikuriems atidi priežiūra ypa-1 
tingai reikalinga.

Kiekvienų atsilankiusį į šių 
prieglaudų pirmiausiai nuste
bina nepaprasta .švara ir tvar 
kingumas. Niekur nematyti 
netvarkingai numesto drabu
žio ur šiaip daikto. Dulkių 
reikėtų ieškoti, kaip sakoma, 
su žiburiu. Švaros ir tvarkos 
yra įpareigotas žiūrėti ne tik 
prieglaudos personalas, bet ir 
patys globojamieji. Tenka pa 
stebėti, kad į prieglaudų yra 
surinkti įvairūs žmonės. Prie
glaudos prižiūrėtojai pasako
ja, kad daugelis jų pradžioje 
mėgo šiukšlinti patalpas, mė
tyti ant grindų valgio liku
čius ir šiaip nebuvo linkę gy
venti švariai. Vienas senukas 
buvo sukėlęs net tikrų praga
rų, kad nedavė jam įsikalti į 
sienų vinį ir pasikabinti ant 
jos savo švarkų. Tačiau be jo 
kių griežtų priemonių, o tik 
gražiu žodžiu, gyventojus pa
vyko įtikinti, kad švara yra 
būtinai reikalingų, ir dabar 
jau jie patys tuo reikalu rū
pinasi, reikšdami net pasiten
kinimų, kad gyvena kaip tik
ri žmonės.

Visos prieglaudos ūkis yra 
sukoncentruotas pusrūsyje. 
Čia įrengta nepaprastai erdvi 
virtuvė, kurių prižiūri ketu
rios vienuolės, maisto sandė
liai, šaldytuvai, centralinis 
šildymas. Valgykla Įrengta’ 

l trečiame aukšte. Tačiau už- 

■ kušti į jų ateina tik patys sti
priausieji prieglaudos gyven
tojai. Visiems kitiems mais- 

i tas yra pristatomas į palatas

Serga

! pasveikti.

LAX
cmocol**«*T

AVEST STDE. — Biznierius 
Mikola* Jasnauskas, 2259 W. 
Cel'mak Itoad, šiomis dieno
mis susirgo ir yra daktaro 
priežiūroje. Linkime jam greit

Rap.

Vaizdai iš Ccnception miesto, Chile, po pastarojo žemės drebėjimo. Žuvo dešimtys tūk> 
tančių žmonių. Apskaitoma, kad namų griuvėsiuose dar tebėra palaidotų 1,100 žmonių. 

Acme teleplioto)

ir kambarius. Patarnautojai, | liftas bus įrengtas naudotis 
ligi pasotina 210 žmonių tuo patiems seneliams. Juo jie ga 
tarpu nemažai jmvargsta. Bet lės pasinaudoti keldamiesi iš

Jei maži paklydimai liuosai 
bujoja, po valandėlės j dide
lius išaugs.

vieno aukšto į kitų arba ant 
stogo. Stogas padarytas plok 
ščias. Šioji plokštuma pada
linta į dvi dalis. Vienoje bus 
pristatyta kėdžių ir lovį), kad 
seneliai galėtų vasaros metu 

.pasikaitinti saulėje, o kita 
skirta tiems, kurie panorės pa 
kvėpuoti tyresniu oru ir iš au 
kštai pasižvalgyti po Kaunu 
Imu jo apylinkes. Kokių nors 
didelių salių prieglaudoje nė
ra, išskyrus tik koplyčių, kuri 
į rungiama ketvirtame aukšte. 
Joje bus laikomos seneliams 
pamaldos, kurių išklausyti ga 
lės ateiti visi, turį stipresnes 
kojas. Silpnesnieji pamaldų 
klausytis galės per radijų sa
vo kambariuose. Be to, kiek
viename aukšte yra įrengtos

(Tęsiny? 4 pusi.)

Beriami žirniai j sienų ne- 
i limpa.

AR VAIKAI TURI 
UŽKIETĖJIMĄ?

PALENGVINK JIEMS ŠIUO 
PAPRASTU BŪDU!

Visada, kaip tik jūsų vaikui reikCs 
liuo«uo(ojo, tai daryk tų, kų milijo
nai moterų Šiais laikais daro... Duok 
jiems F:x-lutx.
Ex-Lax veikia gerai, bet švelniai. Jo 
rezultatai lengvai reiškiasi — he j- 
tempimo ir be nesmagumo. Kas dar. 

įtai Ex-Lax lengva imti — gardus, 
kaip f-okoladas.
Ex-T.ax yra labiausia jsiplatinęs lak- 
satyvas Amerikoj. Geras ir mažiems 
ir dideliems. Gaunamas aptiekose de- 
žutSse po 10c. Ir 25c.

SAVGOKIS PAMftGDftKMIMV! 
NEPRIIMK KITOKIŲ!

Tėra tik vienas tikras Ex-I.nx. 
Ieškok raidžių ”E-X—I.-A-X’’ ant 
dėžutės ir ant kiekvieno atskilo 
šmotelio. Kad užtikrinti geriausias 
pasekmes, tai reikalauk originaliu 
Kx-ljtx!

LOAMS & INSURANCE
u> uu w( m >

Building Management 
JOHN I\ EMALI)
KI Al TV (O.MPA.VV. Inr.

3236 S. llalsted St.
Pilone CALUMET IU8

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midmest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas

Vle Juknta,

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764
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Antradienis, sausio 31, 1939

Labdarį Dirva
(Tęsinys iš 3 pjhl.)

kėjus skolas, gal pavyks Čia
(tat pastatyti tokių pat pasto
gę kitiems 300 vargšų.

1 Iš viso ši didžioji senelių
kiek didesnės patalpos poil- prieglauda kaštuos apie 400,- 
siui, laisvam laikui praleisti. 000 litų. Jos statyba ligi šiol 
Čia stipiesnie.įi gali ateiti lai- kaštavo jau 2S.»,000 lt. Kaip 
krašėio paskaityti, pasikalbę- minėjau, gana žymių dalį lėšų 
ti taip savęs, t) šiaip visa sumetė įvairus geros širdies 
prieglauda yra tik kambariai, žmonės aukų pavidalu. 'I ačiau 
palatos, kurių jrengta jau a- aukų suplaukė ne tiek, kiek 
pie penkias dešimtis. Kai ku- reikėjo lėšų statytai vykdyti, 
.nios kamlairius yra įrengę Varant statybų, nemažai me
at skiri asmenys, šiam reika- džiagos teko imti į skolų. Sko

RYTOJ VASARIO PIRMA DIENA
li

Iki vasario 1 d. beliko tik kiek tikietų išleidot ir turite 
viena diena. Brangūs Marijo- su savim. Ofisas atdaras iki 
nų Rėmėjai, kurie turite paė-(S vai. vakaro. Malonėkite tai 
tnę išleistuvių bankieto misi- padaryti, nes Bridgeporto Šv. 
jonieriams pagerbti tikietus. Kazimiero Akademijos Rė- 
sulvg Chieagos apskrities Ma- mejų skyrius, kuris apsient* 
rijonų Rėmėjų susirinkimo nu- šeimininkauti, nori maždaug 
tarimo, tikietai ar pinigai tu- numatyti aut kiek žmonių įno
ri būti grųžinti vasario 1 die- šti vakarienę.
nų. Negrųžinus ar nepranešus Taigi, j šį atsišaukimų, bra- 
skaitvsis parduoti. ngieji malonėkite būti taip

malonūs atkreipti dėmesį, kasTaigi, brangieji Marijonų palengvins rengimo komisijai

žmonės pramintų takus į 
namus.

jo LIETUVIAI DAKTARAI

.ui paaukodami po 2,000 litų. lų ligi &ol susidarė apie 150,-, geradariai, jei kas iš jūsų ne- pa>!įtvarkyti. Jeigu kartais
į šių prieglauda yra priima 000 lt. Kai kas gal pagalvos, gali asmeniai atvykti į “Drau- būtų uždarytas “Draugo” o-

mi visi ligoti vargšai, nežiū- kad Šv. Vincento a Paulo : g0” ofįs^ prašomas šaukti te- fisas, tai šaukite apskr. rašt.
riut tautybės ir tikybos. Bai- į draugijos Prisikėlimo skyriui, ,efonu Canal 77!)0 ir prane§ti Seeley 4377. 

ketvirtų aukštų, joje iš neturinčiam pakankamai lėšų,
J. K.

gus
viso galės sutilpti 250—300 j nereikėjo imtis tokio didelio 
asmenų. Nors tai nėra labai 'sumanymo ir apsikrauti sko- 
didelis skaičius, bet negi ga- lomis. Tačiau skyrius, pradė- 
tima iš karto daug norėti. Pa damas statybų, galvojo kitaip, 
galiau, mūsų krašte ne tiek A iskų nulėmė reikalas parū- 
jau labai daug yra senelių, pinti pastogę vargšams, daž- 
kuriems reikalinga ypatinga nai ne iš savo kaltės senatvė-
priežiūra. Dėl to suteikimas 
padorios pastogės tiems 300 
vargšų bus aiškiai pastebi
mas, ypač Kaune. Laikui slen
kant, gal pavyks šių pačių prie 
glaudų praplėsti. Šis keturių 
aukštų pastatas yra užėmęs ne 
yisų sklypų, kurį Šv. Vincen
to a Paulo draugijos Prisikė
limo skyrius turi. Baigius į-

je atsidūrusiems skurde. Bu
vo tikėtasi geros valios žmo
nių paramos, šiais žmonėmis 
neteko nusivilti. Manoma, kad 
žmonės paliks duosnus ir atei 
tyje, ypač matydami didelio 
darbo vaisius. O kad darbas

LENKIJOS PIRKLIAI 

LIETUVOJE

KAUNAS (VDV). — Per
nai buvo sudaryta tarp Lie
tuvos ir Lenkijos eilė sutar
čių kuriomis tvarkomi įvairūs,
daugiausia susisiekimo reika-..., . ,, . .. . .. cijai teikiama daug reikšmės,lai. Sutartimis sureguliuoti .. . , •
pašto, telegrafo, telefono, ge
ležinkelių, automobilių ir ori
nio susisiekimo reikalai. Deja, 
šiomis susisiekimo priemonė
mis iki šiol mažai naudotasi,

Mirtis neįveikia tų žmonių 
garbės, kurie dirba žmonių 
labui.

Tas nemirštančių sau garbę
Vasarų su talkom, žiemų su 

maldom.
Meilė apšviečia ir daug kų 

atspėja.

Telefonas HEMIock 6288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 YV. Marąuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vai ryto

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

Susitariąs

i
Count Kurt Haugwitz-Re- 

ventl.')\v, \Voolworth (5 and 
10c store) turtų įpėdinis. Tar
nais apsistatęs vaikutis žie-

DR, P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

TeL CANai 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare

ir pagal sutartį.

TaL CAPitol 2828

DR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 YV. Fulierton St

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

mos sezonų leidžia St. Moritz, Valaandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P.M.
Konlereucijose ap-1 Šveicarijoj, o tuo tarpu Ame-rencijos.

tariama bendrieji politiniai rikoj dešimtukinėse krautu vė- 
klausimai ir santarvės vis tūkstančiai merginų 
glaudesnio bendradarbiavimo dienų diena: 
reikalai. Šiemet tokiu konfe-1
rencija įvyks Kaune vasario
mėn. 1-3 dienomis. Konferen- __ ______________________

Keno vežime važiuoji, to ir
nes ji įyyksta pasikeitusiose giesmę giedok, 
tarptautinėse aplinkybėse iri Mokykis pats, ir stenkis į- 
Baltijos santarvės neutralu-, gy tų mokslų perduoti kitiems, 
mo ženkle. Be politinių kiau-' Daugiau naudos turėsi ran- 
simų, bus tariamasi įvairiais kų paduodamas, negu su kum-

i • • ■ v. • i/rtio-iiuuioiaio ivn\aiuic« 33)10nes tarp dviejų kraštų visuo- . ....
. , v • , tarpusavio vizų panaikinimų.nndnrvtflK tikini didelis kiek- menių dar neuzsimezge giau- . * , . . f , . .padalytas tikiai didelis, kiek ** . . ." » ir bendrai apie glaudesnį šių

dėsni santykiai, l’ries Kale- 1vienas gali suprasti ir be aiš-
rengti šių prieglaudų ir išmo- kinimų.

CICEROS UEllIVU NAUJIENOS
Iš National Maleable 
Co. darbininkų sus-mo

Sausio 28 d. svetainėj 5108 
W. 14 st. įvyko National Male
able Co. darbininkų susirin
kimas, kuris buvo sušauktas 
lapeliais išdalintais prie dirb
tuvės. Susirinkimas buv« skai 
tlingas. Matyti, ūpas visuose 
pakilęs, kad suorganizuoti tos 
dirbtuvės darbininkus į uni
jų. V. ir K. daugiausia dirba 
tuo reikalu.

Sus-me nutarta kreiptis į 
visus Chicagos lietuviškus lai
kraščius, kad ragintų darbi
ninkus rašytis į unijų, nes da
ug ir lietuvių dirba viršminė- 
toj dirbtuvėj. Nuo šio laiko, 
kas šeštadienį 2 vai. popiet, 
unijos 453 lokalas laikys su
sirinkimus 5108 W. 14 St. Ku
rie dirbate minėtoj dirbtuvėj,

Jieva Lukošiūte 
Nepabūgo Pūgos

Didelė sniego audra Chicago, 
kuri pakilo anksti pirmadie
nio ryte pirm 1 vai., taip su
kaustė visų miestų, kad su
stabdė visų susisiekimo judė
jimų: automobilius, elektri
nius karus ir traukinius. Iškel
tasis traukinys ir tas trijose 
vietose nuvirto, sužeisdamas 
daug žmonių. Daugelis dirb
tuvių ir krautuvių buvo užda
rytos, kadangi darbininkai ne
galėjo atvykti.

Dienraščio “Draugo” išlei
dimas irgi atsirodo keblioje 
padėtyje, kuomet du toliau 
gyvenanti redakcijos štabo na
riai neatvyko į darbų.

Užpustyti automobiliai bei 
gatvekariai, aukštos sniego 
pusnys ir švilpianti sniego 
sūkuriai ore sudarė tikrai 
žiaurų reginį...

Tik štai, stebint tų galingų 
gamtos praveju, dideliam “Dr- 
go” štabo nustebimui, 9 vai. 
ryto įeina į dienraščio raštinę

būtinai dalyvaukite susirin-
t

kiniuose.
Tenka pažymėti, kad perei

tam sunsirikime nedaug lietu
vių dalyvavo, o jų daug ten 
dirba.
John Petkovicb, unijos sek.

1433 So. 51 Ave.

CICERO. — Marijonų Įstai-, 
gų Rėmėjų 21 skyriaus susi-į 
rinkimas bus vasario 1 dienų į 
7:30 vai. vakare parapijos mo
kyklos kambary. Visi seni ir 
nauji Marijonų rėmėjai atei
kite, nes bus svarstoma daug 
reikalų. Taiposgi bus iš Ma
rijonų Rėmėjų centro atstovas, 
kuris šį tų praneš. Visi malo
nėkite dalyvauti ir pasirody- 
kiine, kad Cicero skyrius yra 
gausingas nariais, kad visus 
kitus skyrius pralenkti.

A. Valančius

apsnigta ir įkaitusiais veidais 
jaunuolė ... Tai “Draugo” 
skaitytojams gerai žinoma 
mūsų bendradarbė — Jieva 
Lukošiūtė.

— “Na gi, kaip gi jūs Jie- 
vute atvykote? Gal lėkte?” — 
užklausėme.

— “Norinčiam viskas gali
ma” — atsakė — linksma 
jaunuolė. — Ligi Archer A- 
venue pavyko dasigautl gat-1 
vekariu, o nuo tę, dvi maili 
kelio, teko pėkščiai su pūga 
grumtis”.

— “Kaip gį ilgai truko pa
nelei čionai atvykti?”

— “Iš namų išėjau pusę 
po penkių, o dabar — kaip 
matote — jau arti 9 valanda. 
Maniau dar į darbų vykti, bet 
kaip matau jau per vėlu. Ka
dangi turėjau reikalų, nors ir 
ne savu reikalu, spaustuvėje, 
tat, turėjau vykti. Ir atvy
kau. Bet savo kelionę vadin
čiau pasišventimu.

“Užtrauksim naujų giesmę, 
broliai,

Kurių jaunimas tesupras.”...
Rep.

das buvo pasirašyta ir preky
bos sutartis, iš kurios laukia
ma Lietuvos Lenkijos santy
kiuose žymesnio pagyvėjimo. 
Dabar Lietuvos pirkliai Len
kijoje ir Lenkijos pirkliai Lie 
tuvoje tyrinėja prekybos su
lygai ir galimybes prekybos 
sutarties ribose. Daug lenkų 
pirklių dabar vieši Lietuvoje, 
ir jie čia įeina į pažintis ir už 
mezga santykius su Lietuvos 
prekybinėmis įstaigomis bei į 
menėmis.

RUOŠIAMASI BALTIJOS 

SANTARVĖS KON

FERENCIJAI

KAUNAS (VDV). 1934 m. 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai į 
steigus Baltijos santarvę, kas
met įvyksta tos santarvės už
sienių reikalų ministrų konfe-

bėgamiaisiais reikalais,

3147 S- Halsted St, Chicago

per
ant kojų pluša 

už algų, kuria galima tik nuo 
bado atsiginti.

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

ir

Ofiao Tel. CANai 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Trečiadieniais pagal sutartį

Res. Teh CANai 0402 
2305 So. Leavitt Street

valstybių bendradarbiavimų į- bulumų. 
vairiose srityse. Lietuvos de
legacijai pirmininkaus užsie
nių reikalų ministras Urbšys.

ščia į žandą duodamas. 
Mandagumas ne visada pa

vaduoja žmogaus moralinį to-

Patarles

Atėnie- 
žiau ru-

tam

| Padaryti kam nors gero, 
padaryti kaip reikia.

Geras žmogus, nors pasta
tytų savo namus miškuose, o

Po Sokrato mirties 
čiai gailėjosi už savo 
mų.

Kas nemoka skaityti, 
negelbsti nei akiniai.

Dieviški įstatymai liepia at > 
leisti ir tieips, kurie mūs ne
apkenčia.

Žadinys, tai taip, kaip sap
ne radinys.

Kas palinkęs į mielaširdys- 
tę, to neaplenks garbė už jų.

Ir pelė savo urve ginasi.
Dora yra šaknis laimingam 

gyvenimui.
Visi didvyriai mažu 

pasitenkina.
kuom

!!EXTRA!!
Dovanos • Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs į “Draugo” administracijų $6.00 prenumeratų 
už 1939 metus.

Tie, kurie atsiųs prenumeratų nž 1939 ir 1940 metus tuojaus, 
gaus dovauų $4.00 knygomis.

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo 
surašo.

1. Švč. Jėzaus Širdies Intronizacija .................................................20
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C...............................  1.00
3. Adoracijos Vadovėlis ......................................................................... 40
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun.............................................

K Mutulaitis, M.I.C................................................................... 1.25
5. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) .......................... 25
6. Malda už Jaunimų — parašė Kun.

J. Vaitkevičius, M.I.C....................... ............................................. 10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.1.C....70
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.

K. Matulaitis, M.I.C................................................................... 1.00
9. Krikščioniškoji Šeima parašė Kuu. J. Vaitukaitis ............... 10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C......... 1.25
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis ............................................... 75
12. Šv. 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 Pabyros — )>ai-ašė Kuu. A. Petrauskas, M.I.C........... 35
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys............................ 25
19. Šv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C......................... 1.00

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avenue 

Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone REPubiic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avenue 

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

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

Subatoj nno 12 iki (I v. v.
Teh Prospeet 1012 

Rea. Tel. Repnhlic R047

ll iONff.rooit 
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Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Ave.
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 YVest Cermak Rd.

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. P. J. BEINAR
(BEI MAKAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį

Sekmadienį susitariąs

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Ave. 

2-tros labos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvvay 2880
OFISO VALANDOJ:

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

DR. MADRIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Ave.

ToL YARda 0994 
Bss. Tek PLAza 2400 

VALANDOS:
Nue 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dieni

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

sk YAKds 5921 M.: KENvrood 5107

OR. A. J. BERTASH
1 Res 6958 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office Teh HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 YV. Marąuette Road

VaL 2-4 ig 7—8 vak.
1446 So. 49th Ct

Snbatomia nno 7—8 vakare

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Ofiao vah noo 1—3: noo 6:30—8:38

756 YVest 35th Street

Ketv. ir Nedėliotais įtarus

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Noo 2 iki 4 ir nuo f iki 8 vaL rak. 

Nedėliomis pagal sutartį,
Office TaL YARda 4787 
Namų Tel PKOepect 1828

TaL OALomat 5874
OFISO VALANDOS 

• vah ryte iki 11* vakare, išskiriant 
rekmadieeiea ir trefiedieeiuu

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2201 YV. Cermak Road

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

6631 S. California Ave. 

Telefonas REPubiic 7868
Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KŪWAR
(K0WARSKA3) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 YV. 63rd St, Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagaal Sutartį.

Teh LAFayatte 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

11 vaL ryto iki S veL
“ nr

Ofiao TeL VIRgtnia 0888 
Reuidnadjoa TaL BEVerlay 8244

DR. T. DUNDDUS
GYDYTOJAS B CHIRURGAI

4157. Archer Avenue 
Ofiao vah: 2-4 ir 6-8 P.

Recidencija
8939 So. Olaremont Ave.
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal eutartį

Tel OANal 0257
Rea. Teh PROapect 6669

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vah vakaro

Teh YARda 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTA8

4645 So. Ashland Avenue

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

Seredoj pagiri aętąrtį

DR. V. L SIEDLINSKI
Danttatea

4143 South Archer Avenue
Telefonaa LAFayatte 8650 

Antradiemnii, ^KMvūriHliemaia jj

4631 South Ashland Av_ 
TaL YARda 0084

v
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MARIJONŲ ĮSTAIGŲ RĖMĖJŲ VEIKLA 
CHICAGOJE IR CICEROJE

Marijonų Įstaigų Rėmėjai Turi Susirūpinti 
Išleistuvių Bankieto Reikalu

Beliko tik kelios dienos iki Jonaitienę, adresu 6743 South 
Tėvų Marijonų Įstaigų Rėmė- Rockwell St. 
jų seimui, kuris įvyks vasa- Į pramogų atsilankė laidotu- 
rio 5 d., Sv. Jurgio parapijoj, vių direktorius A. M. Phillips,
Bridgeporte. \ ietos Šv. Ivr-' kuris suteikė kėdes, matėsi 
zimiero Akademijos Rėmėjų svečių ir iš kitų kolonijų, 
skyrius p-niai Vaišvilienei va- Nuoširdžiausiai ačiū p-nams 
dovaujant, kiek teko sužinoti, Jonaičiams, visiems atsilanku- 
begalo gražiai darbuojasi, ga- gįems, kurie taip gražiai pa- 
Iybes išleistuvių bankieto mi- rėmė pramogų ir tiems, kurie Į 
sijonieriams į Pietų Amerikų, tik kokiu būdu kuo nors pri-1 
kuris įvyks tų pačių dienų va- ridėjo.
kare, išplatino tikietų, sukvie-į DIEVO APVAIZDOS PAR. 
tė visus tos kolonijos biznie- Marijonų rėmėjai praeitų, sek
lius, proiesijonalus ir šiaip niadienį turėjo kauliukais žai-j
Tėvų Marijonų geradarius. dimo ,pranK>gų, į kurių prisi- ruošė ir visi pasiryžę dalyvau- prašau visų 19 skyriaus Ma- Visi tie, kurie turite paėmę 
Šiame darbe daug gelbsti vie-rįnj-0 pjjna sale1 žmonių. Ma-'ti. O kų jau bekalbėti apie to rijonų Rėmėjų susirinkti nors laimėjimo knygutes iš kun. 
tos veikėjams J,o Malonybė tesi didž. gerb. klebonas kun. kias veikėjas, kaip pnios Sriu- trumpai valandėlei pasitarti į
Pralotas M. L. Krušas, kuris jg Albavičius, Tėvai Marijo-1 bienė Rimkienė, Juozaitienė, “Draugo” namų pramogos rei- 

nai — kun. A. Andriušis, kun.' A. Kandratas A. Valančiu?, kalu. Pasiskirstysime darbais.

Visais keliais ir keleliais pro Pirinėjų kalnus ispanai civiliai ir lojalistų pakrikusios ka
riuomenės kareiviai bėga į Prancūzi jų. (Acme telephoto)

t

kiekviena proga, ragina, kad 
tai yra begalo svarbus reika
las remti ir padėti Tėvams 
Marijonams, kurie teikėsi gel
bėti lietuvius dvasinei nupuo
lusius Pietų Amerikoj. Šiame 
darbe taipgi daug gražios šir
dies rodo Jonas Dimša, p-nia 
Gudienė, J. Šaltėnienė, O. Ka
zlauskaitė ir daugelis kitų.

J. Mačiulionis, kun. V. An- 
driuška ir kun. K. Vengras, 
kurie pabaigoj pasakė gražias 
trumpas kalbas.

Pramogai vadovavę nenuil
stanti veikėja biznierka p-nia 
Pranciška Ivanauskienė, jai 
daug gelbėjo p-lės Onutė Bu- 
kantaitė, Onutė Pauliukiūtė,

Taigi, visas darbas ir pri- p-nios Bankevičienė, T. Stu- 
sirengimai eina prie baigos, činskienė, Jucienė ir daugelis 
paskutinėmis dienomis, kurie kitų. Dovanų, dovanų, tai jan 
dar norėti] įsigyti tikietų, pra tikra galybė. Aš manau, kad
šomi kreiptis į viršminėtus 
asmenis, jie (maloniai suteiks 
ir už tai bus didelei dėkingi.

Praeitų penktadienį, šešta
dienį ir sekmadienį misijų rei
kalams įvyko keletas parengi
mų, kurie labai gražiai pavy
ko ir nors trumpai čia noriu 
apie juos prisiminti.

MARŲUETTE PARKE pra 
eitų šešetadienį, įvyko begalo 
gražus ir įvairus šurum - bu-, 
rum, į kurį susirinko tiek žmo
nių, kad p-nų Jonaičių namai, 
kaip buvo pranešta iškalno, 
nesutalpino. Trumpai valandė
lei buvo atsilankęs ir gerb. 
klebonas kun. A. Baltutis, ku
ris džiaugėsi Marijonų Rėmė
jų gražiomis sekinėmis ir pa
linkėjo taip gražiai darbuotis 
ir ateityje ir progai j>asitai- 
kius neužmiršti ir parapijos 
reikalų. P-nia Jonaitienė, ku
ri tiek gražios širdies įdėjo į 
šį parengimų, tikrai užsipelno 
didelės pagarbos ir nuošird
žios padėkos. Jinai ne vien 
kad daug dirbo1, bet ir savo 
namus užleido pramogai. Už 
tai labai ačiū p-nams Jonai- 
čiams. Taip pat daug padėjo 
skyriaus pirm. A. Pukelienė, 
E. Andrei i ūnienė, Kazragienė, 
Br. Stradomskienė, Anast. Ra- 
štutienė, Mar. Zanombienė, T. 
Petroševičienė, p-nai Vilimai, 
p-nia ldzelienė ir daugelis ki
tų. Šioj pramogoj buvo išda
lintos šešios gražios dovanos 
kurių 1 dovana teko melrose- 
parkietei Mortai Janušauskie
nei,, kitos vietiniams — Am- 
brosienei, Svenciskienei, Kaz- 
ragienei, kitų vardų neatme
nu. Šias dovanas prašomi at

užteko visiems.
Po žaidimo komisija gražiai

pavaišino skania kavute ir na
mų gamintais grūzdais. Turiu 
pasakyti, kad šiame darbe la
bai daug pade,jo biznierius I- 
vanauskas, žymios veikėjos 
Pr. Ivanauskienės vyras.

Didelė garbė ir nuoširdi pa
dėka priklauso rengimo komi
sijai, visiems atsilankusiems, 
kurie taip skaitlingai dalyva
vo ir parėmė pramogų; taip 
ir didž. gerb. klebonui kun. 
Albavičiui, kuris visuomet ro
do daug gražios širdies įvai
riuose parengimuose.

Rengimo komisija nuošird
žiai dėkoja gerb. klebonui už 
suteiktų pastogę pramogai, vi
siems atsilankusiems už nuo
širdžių paramų ir veikėjams 
ir darbuotojams už pastangas, 
kas rodo gražias sėkmės.

Taigi, visiems ir visoms la
bai ačiū už viskų, kas tik ko
kiu būdu kuo nors prisidėjo 
prie pramogos pasisekimo.

CICERO Marijonų Rėmėja; 
savo pramogų turės šį vakarų, 
sausio 31 d., parapijos salėj, 
7:30 vai. Nors šiuo tarpu oras 
pasirodė nepalankus, labai 
daug prisnigo, bet kad ir pė
sčias eisiu, visvien būsiu. Aš 
turiu viltį, kad žmonės nepa- 
bugs gilaus sniego. Žadėjo 
dalyvauti daug aštuoniolikie- 
čių, vcstsaidiočių ir kitų ko
lonijų.

Ciceriečiai nenusiminkite, 
žmonių bus. Kiek teko girdė
ti, bulvariškiai vieni užpildys 
parapijos salę. P-niog Kaulie- 
nė, Deikantienė, Kaziūniene, 
Stričkienė, Ališauskienė, iš

siimti, kreipdamiesi pas p-nių platino galybes tikietų bulva-

> AMERICA'S 
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Stulginskas ir daugelį kitų, j 
be abejonės visi dirba ir šį I 
vakarų lauks visų atsilankant.

Taigi, kas bus — lis ar snigs 
bet nepasiduokime, visi daly
vaukime ir parodykime cice
riečiams savo nuoširdumų at
silankydami skaitlingai į jų 
rengiamų kauliukais žaidimų, 
kur turėsime progos gauti do
vanų ir kukliai praleisti po
ros valandų laikų ir arčiau 
susipažinti.

NORTH SIDE Marijonų Rė
mėjai vasario 2 d. turės kau
liukais žaidimo pramogų pa
rapijos salėj, į kurių prašo 
kaip vietinius, taip ir iš kitų 
kolonijų atvykti ir gražiai lai
kų praleisti su northsaidie-
v • •ciais.

T0WN* OF LAKE Marijo
nų Rėmėjai savo pramogų tu
rės vasario 12 d., parapijos 
salėj. Nors pramoga įvyks po 
seimui, bet townoflakiečiai 
prašo, kad visi įsigytų tikie- 
tus ir grųžintų už juos pini
gus p-naį Gedvilienei ar ko
misijai prieš seimų, ne vėliau 
vasario 4 d., kad viskų su
tvarkius būtų galima seimų 
sveikinti pirm negu pramoga 
įvyks. Sveikintinas dalykas 
už tokias gražias pastangas 
ir townoflakiečių sumanumų.

AVEST SIDE Marijonų Rė
mėjai turės margų vakarų lai
dotuvių direktoriaus S. D. La- 
kąvičiaus name, adresu 2314 
W. 23rd Place vasario 4 d.
7:30 vai. vakare. Svečių ti
kimės sulaukti iš visų koloni
jų; turime baimės visus su
talpinti. Bet p-nas Lakavičius 
ramina, girdi daug yra vie-1 
tos, tilps. O ko jau čia nebus,, 
visko — gersim, dainuosim, 
dovanas dalinami, šoksim, pi- 
noklį plieksiin. Nekaltų Ber
nelių choras, vadovaujant bro
liams Beliackiams iš Brigh
ton Parko, visas būrys atvyks. 
Na, tai kad trauksim dainas, 
kad visa West Side skambės. 

Vasario 2 d., ketvirtadienį,

KAUNAS, sausio 26 d. Už
sienių reikalų ministras Urb
šys ir Lenkijos atstovas Lie
tuvai Chanvatas pasikeitė no
tomis dėl Lietuvos konsulato 
steiginmo Vilniuje ir Ix»nki- 
jos konsulato Klaipėdoje. 
Poetė Salomėja Neris gavo 
valstybinę literatūros premijų

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

V. Andriuškos ir kun. K. Ve
ngro, prašome jas grųžinti už
pildytas kaip galima greičiau, 
kad viskų galima būtų priren
gti iŠ kalno laimėjimui. Bū
kite taip malonūs tai pada
ryti.

J. K.

PETKAS BULJONAS 
(hender)

luilė gaubiu 29 U., Iii d 3 ui.,
buiauitęo avuttttcM.

Upbul'aty A Ufe rUatttiItCgų pUiU,-
lUUiUių ivUiiHC.

i’uiiuu diuelutuie uu.iouimc.
UiUaUil J UnjUUėį, A*O a_»«A-
huilUnV, Uiti toUliUb. JU»IU A v- 

it* A lUlICaHlvŲ, UV1 ullKtci'ib.
Lueiiio VvibigKv ir zmų Otio 
ir Lionu i_iUujuu«i, Uvi iiiiUu'o, 
uu puMuroitus: Amanu Cu.,.ų i. 
izauorių Dulku, bro.io B. o v ta 
vaiku* ir daug kitų gilium ų.

Kuuub pašarvotas 334u Boutn
. Lowo A v o.

Laidotuvės įvyks kot\irtudio- 
nj, vttaario 2 d., 1939 m. Iš
namų h:(lt) vai. ryto bus atly
dėtas j Švento Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 

sielų, l’o pamaldų bus nulydė
tas į Švento Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Duk
terys, Žentas, Pusbrolis, Anū
kės ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. YAKua 1138.

A. > A
STANISLOVAS STOŠKUS

mirė skųsiu 28 d., 1939 tn„ 9:30 
vai, ryte, sulaukęs 29 iii. amž.

Gimęs Li< tūt oj, Raseinių ap
skrityje, Kibučių kaime, Tita- 
venų p.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Emilijų, po tėvais Sta- 
niliūtė, dukterį Lillian, motinų 
Julijonų, po tėvais Petrauskai
tė, tėvų Stanislovų, 3 seseris: 
Šulijų, švogerį \\ iltiniu Kona- 
puckis, Hėlenų, švogerį Vladų 
Skoez ir jų šeimynų, Julijų, 
švogerį Karolį P rbų ir jų šei
mynų, brolį Jonų, tetų Julijų 
štugis ir jos vyrų ir jų šeimy
nų, pusbrolius, pusseseris ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Taipgi paliko tetų 
ir jos šeimynų Brazilijoj ir ki
tas gimines Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas 6522 So. 
Koektvell St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Vus. 1 d. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo 
Panelės švč. parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, Duktė, Mo
tina, Tėvas Seserys, Brolis ir 
Giminės.

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

Sausio 31-ma Diena
“Nesigirk savo kūno pajė

ga arba jo gražumu, kurį ma
ža liga gali subiaurinti paga
dinti”. (Kristaus Sekimas, 
Knyga Pirma, Skyrius VII, 
2).

Į balų puolęs, sausas ne- 
n.elsi, . • . , a >.

•w- *

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Pbone LAFAYETTE 5800

Gėles Mylintiems — VestuvCma — 
Bankietams — LaklotuvAms —

l’apiioSliiianiM

THE AWFUl PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis.................$2.50
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais lapų kraštais.............................. $3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš.,
paauksotais lapų kraštais......................................... $4.00
Dievo Malonių šaltinis, juod. virš.,
raudonais lapų kraštais.............................................. $3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paauksotais lapų kraštais................................$1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš..........................$1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais................. $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais............ 60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais..................... ,...$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš........ • •................... 75c

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

1

-V

Check Below And See If You Have 
Any Of The Signs

Ouivering nervas can make you old and 
haggard looking, eranky and hard to live 
wilh—can keep you avake nights and rob 
you of good health, good times and iobs.

Don’t let yourself r'go" likę that. Start 
taking a good, reliable tonie—one made espe- 
tially for mmm. And eould you ask for any- 
thing whose benefits have been better proved 
than world-famous Lydia £. Pinkham’a 
Vegetable Compound?

Let the arholeeome herbą and roots of 
Pinkham’s Compound help Nature calm 
your shrieking nervea, tone up your syitern, 
and help lesaen distreaa from female fune- 
tional diaorders.

Make a note NOW to get a bottle of thia 
time-proven Pinkham’a Compound TODAY

vdthnut fail from your druggist. Over a mil- 
lion women have written in lettera reportiog 
vronderful benefits.

For the past 60 yeara Lydia E. Pinkham’s 
Vegetabk Compound haa helped gratelul 

’smiling thęi" trying ordeala.uomen go 
Why not let it help

Kas seno žmogaus kaip rei
kia negodoja, tas iš anksto sa
vo namus griaut stoja.

Ne viskas auksas, kas žiba. 
Nespaudęs norago, neval

gysi pyrago.

OK’D BY MI1LIBNS
‘įpafai/ft 

Mcc/annfolf

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■KLAUSIA B DIDŽIAUSIA IaAIDOJBO ĮSTAMA

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI
koplyčios visose 

Chicagos dalyse

KhtMykite mūsų Lietuvių radio programų Sefitadienio vakarais, 
7:00 vaL vakaro ii WHFC stoties (1420 E.) — Pranešėjas

P. SALTIMTERAS

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN 

Geriausia* patarnavimu — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Ava.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARK AVIMAS DIENĄ Dt KAKTĮ

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St TcL YARDS 1278

■
Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A Al P C PATARNAVIMASAIYIdULAIiLl dieną ir naktį

DYKAI
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

Į I. Zolp
Albert V.

Petkus ir Eudeikis
P. I. Ridi

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAEayette 8024
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Antinuly B. Petį
6834 So. Western Avė. rup GROvehill 0142L||S 1410 S. 49th Court
CICero 2109_ | ■ ■ /a ■ 2314 Weat 23rd Place

Lachawicz ir Sunai sthuvuuniuL ii wuiiui phone PULlman 127o

1. Liuleviciiis 4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908Antanas M. Phillips
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“Draugo” 30 Metu Sukakties Minėjimo 
Koncertas Geriausiai Pavyko

VIEŠA NUOŠIRDI PADĖKA

VISI DEVYNI DIREKTORIAI LANKO 
SUSIRINKIMUS REGULIARIAI

Sausio 22 dieni), dienraščio 
“Draugo” 30 metų gyvavimo 
sukakties- minėjimo koncertas 
įvykęs Sokolų salėje, labai ge 
rai pavyko. Atsilankiusieji 
“Draugo” koncerto progra
mos ilgai nepamirš, nes tai 
buvo nepaprastai graži. Žmo
nių tiek daug prisirinko pa
matyti, pasiklausyti ir pasi
gerėti koncerto žavėjančiųja 
programa, net 'tūkstantinėj 
auditorijoj daugeliui pritrūko 
vietos. Pasirodo, kad “Drau
go” koncertams reik imti pa
čias didžiausias Chicagos au
ditorijas.

Nuoširdžiai dėkojame Šv. 
Kazimiero Akademijos orkes
trai, Chicagos ir apylinkės or
kestrų eempijonei, kuri nuo 
savo įsikūrimo penkių metų 
gyvavimo kiekvienų kartų ko- 
ntestuose laimėjo pirmųjų vie
tų dėl jos griausmingo sugro- 
jimo gražių ir sunkių veika
lų, tačiau jai buvo lengva tai 
išpildyti, nes gerai išlavinta. 
Nuoširdžiai dėkojame akade- 
mikių baletui, kurs vaizdavo 
“Karalaitį ir Karalaitę”. — 
Solo šoko Genė Saurytė ir Li- 
liana Cinskaitė, pritariant sa- 
vųjai orkestrai. Nuoširdžiai dė 
kojame Eleonorai Kandratai- 
tei, akademikei solistei, kuri 
savo gražiu, skambančiu bal
seliu žavėjo klausytojus. Nuo
širdžiai dėkojame visoms Šv. 
Kazimiero Akademijos šokė
joms, kurios šoko taip kuk
liai ir gražiai klasiškus, lietu- 
viškus šokius. Pasirodė kaip
tikros profesionalės. Akademi-i ^*u*’ C. Stanislovaiėiai, Ed 
kių mergaičių lietuviški kos- Misiui; A- Oerdžiūnui, A. Šir- Draktenytei, A. Mikšaitei, 1.^
tiumai, uniformuotos orkest- 
ros dalyvės, grojimai, šokiai, 
dainos sudarė nepaprastai gra 
žų visos valandos vaizdų. Mu
ms lietuviams tikra yra gar
bė, kad mes turime Šv. Kazi- 
minero Akademijų, mūsų iš
eivijos žiedų, kurs teikia gro
žį ir duoda kilnius vaisius Ba
žnyčiai ir tautai. Todėl rei
kale privalome reftnti jų pagal 
savo išgalės. Daugiausiai rei
kėtų nuoširdžiai 'padėkoti, 
nors jos dėl savo kuklumo to 
nenori, kad jųjų vardai būtų 
minimi, Generaleį Viršininkei, 
gerb. Motinai Marijai, gerb. 
S. M. Eleonorai, akademijos 
vedėjai, gerb. S. M. Bernar
dai, orkestros mokytojai gerb. 
S. M. Benetai, baleto moky
tojai ir visai Akademijai už 
taip didelę suteiktų dienraš
čiui “Draugui” paramų. Tai
pgi širdingai ačiū muzikui 
Guy Callow, kurs “Draugo” 
koncerte ftv. Kazimiero orkes
trai dirigavo.

Nuoširdžiai dėkojame Visų 
Šventų ir ŠŠ. Petro ir Povilo 
parapijų jungtiniam chorui, 
kuriam vadovavo energingas 
muzikas St. Rakauskas, dėl 
pusvalandžio davimo daug gra 
žiu dainų. Solo dalį išpildė 
žavėjaučiai Alice Šidlauskai
tė. Trio dainavo H. Konstan- 
taitė, Teklė Koncevičaitė ir 
Stasė Šukytė. Genovaitė Vai- 
cikanskaitė šoko solo ir tuo 
pačiu kartu mikliai grojo 
smuikų. Choras savo dalį bai
gė “Kareivių daina”, prie 
kurios gražiu, stipriu balsu

solo dainavo Jonas Peredna. 
Tikrai artistiškai išpildė.

Nuoširdžiai dėkojame Šv. 
Jurgio parapijos Mergini) Cho 
ro Ansambliui, kuriam vado
vavo komp. muzikų patrijar- 
kas, Antanas Pocius, šis cho
ras sudarė labaį gražų vaiz
dų, nes visos devynios mergi
nos dėvėjo vienodus kostiu
mus ir dainavo tikrai profesi-a
jonališkai, gražiai.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems gerai žinomiems daini
ninkams solistams: Dr. Ka
ziui Svenciskui, art. Justui 
Kudirkai, art. Kaštui Sabo
niui, pianu akomponuotojonis 
ir pianistei Leonai Deveikai- 
tei, kuri sunkų ir gražų vei
kalų pianu skambino.

Širdingai dėkojame kalbė
tojams: gerb. Lietuvos konsu
lui Petrui Daužvardžiui ir red. 
Leonardui Šimučiui, kurie 
nuoširdžiai ir turiningai pa
sveikino “Draugų” jubiliejaus 
proga.

Nuoširdžiai dėkojame d-rui 
Antanui Stulgai, kuris sėkmi
ngai vadovavo “Draugo” ko
ncerto programai. Programa 
tęsėsi 2:30 vai. ir baigus jų, 
publika dar ilgai nesiskirstė, 
šnekučiavosi, džiaugėsi ir žiū
rėjo, kaip gražiai ir linksmai 
jaunimas šoko prie Jack Bar- 
rv ’s orkestros.

Nuoširdžiai dėkojame ben
dradarbiams ir pagelbininka- 
ms, vaišintojams cicęriečiams; 
A. Kandratui, V. Šemetuls-

MARQUETTE PARK. — 
Gal būt, vienintėlė bendrovė, 
kur visi devyni direktoriai 
lanko reguliariškai susirinki
mus, tai Chicago Savings and 
Loan Association, marketpar- 
kiečių kolonijoj.

Praeitų pirmadienį išrinkta 
valdyba šiems fnetams: John 
Pakel, pasiliko pirmininku, 
Alex Dargis — vice pirminin
ku, Michael Narvid — iždi
ninku. Praeitais metais buvo 
du raštininkai, gi šiais me
tais, kadangi apdrauda (Fe
deral Insurance) gauta ir da
rbas raštininko bus maž daug 
normališkesnis ir nuolatinis, 
direktoriai nutarė rinkti tik 
vienų raštininkų. Išrinktas 
Frank Savickas.

hue, A. Norbutaitei,G. Saury- 
tei, G. Varkalytei, M. Staple- 
ton, G. Kliaugaitei, J. Zizai- 
tei, F. Przybylski, M. Kišo- 
naitei, E. Kulpinskaitei, I. Do- 
valgaitei, M. Kvacala, Delia 
McNanmra, M. Dunneback, 
Naomi Schodrof, F. Jura vi- 
čiūtei, J. Paterabaitei, Z. Žu
kaitei, M. Hoffman, G. Wiora, 
Arlene Schroeder, D. Lumpp, 
J. Jurkūnaitei, L. Plekavičiū- 
tei, Jacųueline Johnson, O. 
Kulpinskaitei, B. Aleksiūnai- 
tei, G. Locaitytei, E. Čiapai- 
tei, G. Ambrozaitei, St. Kup
čiūnaitei, Noreen O’Donnell, 
J. Raubūnaitei, Ila Mae Zu- 
raff, Anna Belle Loughnane, 
Z. Baltaitei, M. Gudavičiūtei, 
Harriet Malloy, S. Paukšty
tei, L. Pilipavičifltei, E. Pu- 
leikytei, B. Ružinskaitei, B. 
Šaulinskaitei, B. Čiūraitei, L. 
Činskaitei, B. Leskytei, J. Ma- 
tečiūnaitei, B. Norkiūtei, E.

miiliui, B. Kelpšai, A. Raba- 
čauskui, F. Rezgaliui, L. Ku
čui, J. Petraičiui, J. Petrai
čiui, Jr., P. Jurgilai; šeimi
ninkėms vestsaidietėms: M. 
Dobrovolskienei, O. Žostautie
nei, Em. Karlavičienei, Cl. U- 
rbonienei, P. Anzilotti, Kazį 
Šliogerienei, Jul. Kulbienei, 
M. Aitutienei, Elz. Yurkštie- 
nei, Alb. Jonaitienei, Mild. Vu- 
kelich, S. Maženis; visiems 
darbuotojams ir darbuotojo
ms; Pr. Gudui, J. Dimšai, J. 
ftaltėnienei, O. Aleliūnienei, 
Gubystai, J. Vilkanskui, Dom. 
Varnui, Alek. Nakučiui, Bern. 
Kvietkui, Staniuliui, Railai, 
Šerpečiui, Puišiui, Juoz. Do
brovolskiui, P. Klikūnui, M. 
Juozaičiui, C. Kaminskui, R. 
Zalatoriui, C. Drukteniui, A. 
Fabijonui, A. Kunickui, Bro. 
Stanislovui, Bro. Vladui, ge- 
neraliam agentui; akademikė- 
ins ushers, Zof. Alkimavičiū-
tei, Mild. Bagentaitei, Ei. Ge- ,H!ndra(,arl>i.vi.n«>, Profe-

dvilaitei, St. Galdikaitei, Vai. 
Jomantaitei, St. Jucikaitei, D. 
Mesmel, Dar. Pačankytei, D. 
Radavičiūtei, Ad. Vaikutytei, 
Br. Vaišnoraitei, Aid. Vilimai 
tei, EI. Žadeikytei, Anna Ze- 
mbery, Liud. Zopelytei; aka- 
demikėms programų išpild- 
žiusloms: M. Fr. Stack, J. 
Juškaitei, C. Kvietkiūtei, M. 
Schell, A. Jenčiūtei, C. Jan- 
sen, J. Uksaitei, M. R. Haus- 
«er, E. Vitkiūtei, M. Ekins, 
J. Kasmauskaitei, J. Stankifl- 
tei, K. Kuogaitei, L. Purto- 
kaitei, L. Varkalytei, Ann 
McNally, V. Kraučiflnaitei, D. 
Pilipavičiūtei, Rita Ol’Dono-

Teisių patarėjum vėl išrin
ktas adv. K. P. Gugis, audi
torium J. P. Varkala.

Vienas svarbiausių dalykų 
visose taupymo ir skolinimo 
bendrovėse — paskolų davi
mas. Direktoriai nuodugniai 
svarsto investmentus, kad šė- 
rininkų pinigai būt saugiai 
investuoti.

Taipgi teisingas patarimas 
ir draugiškas patarnavimas 
teikiamas kiekvienam, kuris 
nori skolintis pinigų.

Neužilgo bus ofisas perkel
tas į naujų, patogesnę vietų, 
bet iki tolesnio pranešimo, 
kreipkitės “talkos” pirminin
ko John Pakel. ofisan, 2502 
W. 69th St. Talkininkė

Balutytei, P. Peeulevičiūtei,] 
E. Pilipavičiūtei, G. Saučiū- 
naitei, T. Vaitkiūtei, L. Fil-i 
lion, E. Ivanauskaitei, I. Jen
čiūtei, J. Jurkevičiūtei, B. Kį- 
nderaitei, P. McNamara, E? 
Runyan, I. Zulęaitėi, A. Ges- 
tautaitei, V. Balnytei, E. Pa- 
pšytei, J. Pikturnaitei, S. Stu
lgytei, E. Enčerytei, O. Malo- 
nytei, P. Paskačimaitei, L. 
Raitiaitei, J. Vendzelytei, O. 
Zaksaitei, A. Butkifltei, M. 
Kardelytei, E. Mačekonytei, 
O. ftimanskytei, R. šnekuty- 
tei, A. Soparaitei, R. Tuma 
sonytei, F. Žaldokaitei, O. Ši 
mkifttei, A. Morkytei; aukoto
jams: L. Kucrinskui, Pivarū- 
nams, F. Miliauskui ir K. An 
drijauskui. Šis “Draugo” ko
ncertas nepaprastai gerai pa
vyko ir visus pilnai patenki
no.

Labai esame dėkingi gerb 
Klebonams ir jų Asistentams

sijonalafms, Biznieriams ir vi
siems atsilankiusiems, ar ki 
taip prisidėjusiems prie mū-~“ 
sų dienrašči# “Draugo” 30*^ 
metų sukakties minėjimo ko
ncerto sėkmingo1 pavykimo, 
lai Aukščiausias gausiai lai
mina.

Koncerto Rengimo 
Vadovybes vardu,

Knn. A. J. Andriušis, pirm.

Sūnaus baramas lipk ant 
krosnies, žento — nešinkis 
laukan.

Tarp dviejų auklių, vaikas 
be nosies.

tės visokių namams reikalin
gų dalykų. Patartina nepami
ršti užsistatyti savo radio mi
nėtu laiku ir pasiklausyti.

Rap. XXX

KLAUSYKITE “PASIUNTI 

NIG ' RADIO PROGRAMO

Šį vakarų, sekančiai Peop
les rakandų bendrovės radio 
programos, bus nepaprastai 
bus nepaprastai graži “Pasiu
ntinio”, statistikos bei žinių 
žurnalo, radio programa. Bus
muzikos ir dainų. Taipgi iš- ba 1939 m. ir svarstoma ne
ginsite daug paieškojimų. Pro1 baigti darbai. Valdyba

KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONE PO PIETŲ AMERIKĄ
Parašė

KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS

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

Knygų susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose. 
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

RADIO
DAINUOS RADIO 
GRANADIĖRIŲ TRIO

Šiandien, antradienį 7 vai. 
vakaro, stotis AVGES perduos 
reguliarę radio programų. Kas 
kart išpildo programų mūsų 
žymūs dainininkai ir muzikai. 
Taip ir šiandien girdėsime 
“Radio Granadierius”, kurie 
padainuos eilę gražių ir rink
tinių dainelių bei rinktinių ko 
mpozieijų. Taipgi prie gražios 
muzikos bus 'pranešta daug 
įdomių žinių iš Peoples Ra
kandų Krautuvės apie didi 
krautuvės uždž|^mo išpirda- 
vimų, kurig eina visu skubu
mu. 'Galima įsigyti geros ver-

771Tėmyldt^ Biznierių Bargenus “Drauge”.
Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti. Išnuomuoti — Arba 
Norėdami Ka Nors Pirkti. Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr

Galima gauti: —

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

DUODAME Namų statymui, 
Pirkimui 
ir senų skolų 
ir mortgečių 
atmokėjimui.

Paskolos duodamos nuo 1 iki 20 metų, 
mažais mėnesiniais atmokėjimais arba 5 me
tams be jokių mėn. atmokėsimų. Paskolų 
reikalai atliekami greitai ir atsakomingai.

Savo paskolos reikalus apkalbėk su mu
mis asmeniškai. Kreipkis į:

EDERALoAVINGS
(AND LOAN ASSOCIATION 
’ OP CHICAGO

2202 W. CERMAK ROAD, TEL. CANAL 8887
Taupytojams Mokame 2^./^ Dividendų.

Kiekvieno Taupytojo taupiniai apdrausti iki $5,000.00. 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, 

Washington, D. C.

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Ur. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00

. Užsakymus siųskite:
D&AUGAS PUBLIflHING CO.

$834 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

gramos vedėja, Ieva Lukošiū- Vilku gimęs, vilku ir dvės. 
tė suteiks įdomių žinių iš sta- žmogus ir miršti ir moki- 
tistikos. Prašoma šį vakarų, nieai.
7:45 vai. užsisukti savo radio , ■ —-—.. . ■ — -------
priimtuvų į AVGES radio sto
tį ir pasiklausyti gražios pro
gramos. SSS

Pranešimai
Telšių Bendro klūbo susirin

kimas įvyks 31 d. sausio, Bal
čiūno namuose, 2212 AV. 23rd 
St. Visi nariai malonėkite at
silankvti. Bus renkama valdy-

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 3 lst Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

Drobė Paklodėms ir Užval
kalams Naujos Mados Už
dangalai (Bedspreads), Vil
noniai Šveteriai, Pančiakos, 
Pirštinės ir Kepurės.

Vilnoniai Apatiniai Mar
škiniai Vyrams ir Moterims

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

504 VVest 33rd Street

Arti Normai Avė., Chicago, III.
Telefonas VICtory 3486 
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kaadien Ir Vakarais tr 
Sekmadieniais

PERKAM
senus auksinius, sidabrinius 
ir varinius Amerikoniškus 
pinigus. Mokame gerų kai
nų pagal vertę.

SMITO & SON

2267 Clyboum Avė.
Chicago, Illinois

CLASSIFIED
PARDAVIMUI ORO8ERNP. 

rilnnl Įrengtas, gera vieta. Biznis ge. 
rat išdirbtus. Geri kambariai pra
gyvenimui. Parduosiu su ar be fiks- 
čertų arba išmainysiu ant automo- 
blllttus. 4015 South Halsted SI., 
leletonas YAKils 4757.

RF.NDON KAMBARIAI
Rendon 4 kambarių Betas. Karšto 
vandenio šiluma. Arti lietuviškos 
bažnyčios. 1502 South 5Ot|i Court, 
Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI BVNGAUOYV 
Marųuette Manor, C kambarių mū
rinis bungalow, karšto vandenio ši
luma, insuliuotas.

J. .1. COYUE,
South Artesian Avenue 
Telefonas Prospeet 2207.

RENDON KEPYKLA 
Bu mfirinlai kakaliai. Randasi So
uth Sidėje. Atsišauklto Telefonu
Yards 1002.

PARDAVIMUI
Čeverykų taisymo krautuve, prlo 
■68tos gatvės ir Western Avenue. 
Patogi vieta, gera mašinerija, Par
siduoda pigiai. Atsišaukite telefo

nu : ARMltage 4147,

PARDAVIMUI NAMAS
6 kambarių modemiškas, mūrinis 
bungalow. Karsto vandenio Šiluma. 
2 kart) garadžius. Apdarytas por- 
člus. Ąžuolo grindys Ir papuoSalai. 
Visi nssesmentai lr taksai apmo
ksti. Vienas blokas nuo katalikiš
kos bažnyčios ir mokyklos. Kaina
vo $10,000.00; parsiduoda už $5,900. 
Savininkas randasi; 5311 So. Sawyer 
Avenne,

T A I S O M
Taisome ir Įdedame pamuSalus Į 
skurinius kotus. įdedame naujus zl- 
perlus Į skurinius džiaketus (Jac- 
kets) pigiai.

OV^TtUTNCTO VATiYMO IR 
TAISYMO KRAUTUVft 

4002 So. Wood St.______ Chicago. UI.

RENDON TAVERNAS 
Pilnai Įrengtas, dirbtuvių aplellnkė- 
1e. Prieinama kaina. Telefonas:
nockvreit 1977.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 6 kambarių bungalotv. 
KarSto vandenio Šiluma. Mūrinis por- 
člvs. 2 karų garadžius. Kaina $5.600. 
Bergenas. AtsiSaukite. R0S2 So. Rock- 
well Street.

Klausykite

PALENDECH’S TRA VĖL 
BUREAU

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

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PTIKITE DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGG $6.dd
NITT .................................................... »«.<>•
BIO LUNIP $6.06
M'NE RUN ...................................... $6.76
SCREENINGS ...................................... $5.»0

Tel. ARDmore 6975

TIKM2OO
CHICAGOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA 
73-čia gat. ir California Avė 

Dm blokai nno Marųuette Pk.
Mūriniai, insiuluoti namai 5 
Ir 6 kambarių, su belsmentu, 
lotas 30x125 pėdų su visais 
Įtaisymais.
Namo kaina $6.000.00. Mažas 
pradinis {mokėjimas, likusieji 
kaip randa, tik po $42.00 Į 
mėnesį. šį suma padengia 
nuoSimtJ, taksus, apdraudų ir 
mėnesinę dalį paskolos.
Namai statomi po priežiūra 

P. H. A.
Pamatykite, o stebėsitės. 

Ofisas prie 73-čios gatvės ir
California Avenue.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

incorporated
Tel. Prospect 0745-0746 

Wholesale Only
5931-33 So. Ashland Avė.

Pm mus galima gauti tikrai T.lo- 
‘.uvtSkų Importų Valstybinę Deg

tinę.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. ir M. Dzlmldaa 

Savininkai


