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Ispanijos raudonieji planuoja
visiškai apleisti Kata onijos kraštą

■

Nori nusikelti į centrinę
Ispaniją ir tenai gintis
ti” Katalonijų ir nusikelti į
centrinę Ispaniją, kur raudo
nieji dar turi apvaldę dide
lius plotus.
Patys viršininkai turi prie
monių vienur, ar kitur pabė
gti nuo žygiuojančių frankis
tų. Bet neturi priemonių mi
licininkų nukelti į centrinę Is
paniją.
Ne veltui jie daro “evakuavimo” planus. Jiems artinasi
paskutinė valanda žudikauti
Katalonijoje ir centrinėje Is
panijoje.
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POPIEŽIUS SUKVIEČIA
ITALIJOS VYSKUPUS
SUSIRINKIMAN

Klaipėdoje darhininkai ožpoole
apskr. valdininkus; nam jo kliuvo

VATIKANAS, saus. 31. —
Šventojo Tėvo Pijaus XI nuo
sprendžiu visi Italijos vysku
pai, kurių yra daugiau kaip
288, sukviečiami nepaprastan
susirinkiman vasario U d.
Vatikane.
Sakoma Popiežius vysku
pams kai,lės apie padarytą Va
tikano vadinamą Laterano su
tartį su Italija. Minėtų dieną
tai sutarčiai sukaks dešimteri
metai.
Vyskupų tokių susirinkimų
nebuvo per 68 metus.

Kitas spėjo pasprukti ir
užsidaryti automobilyje

KAUNAS. — Neseniai Klai-1 reikšdami, kad jau astuonias
pėdos kr. direktorija įsteigė dienas dirbą, o apie atlygini
viešuosius darbus pelkynams mą jiems atsisakoma praneš
sausinti Šilutės apskr., Rugu- ti. Perpykęs Kairios pagras
liuose, 9 km nuo Šilutės. Tam inęs, kad jei darbininkai nuo
reikalui direktorija davė 50 latos būkštaują dėl atlygini
vietiniams klaipėdiškiams dar mo, tad juos, esą, galima tuč
bininkams darbo, tačiau apie tuojau nuo darbo pašalinti.
atlyginimo normą visai neuž Dėl to darbininkai pirmiau
siminė. Darbininkai, tikėdami sia reagavę žodžiu, pareikšdapriešrinkiminiais pažadais, uo mi: “Mes už jus balsavome, o
liai dirbo, nekantriai laukda jūs štai kaip darote!”, o po
IL
mi gero atlyginimo. Pagaliau to kas ką turėdami puolė vir
nieko nesulaukdami, jie siuntė šininkus mušti. Apskrities vir
j darbininkų delegaciją,
kuri ši ninkas Butkeraitis spėjęs pa
kreipėsi į Šilutės apskr. v-ką sislėpti automobilyje, o Kai
Butkereitį, klausdama dėl at riui apdraskė veidą, nosį ir
lyginimui normos. Apskrities šiaip apmušė. Bet ir šis spė
viršininkas šią delegaciją iš jęs laiku pasprukti ir pasislė
BERLYNAS, saus. 31. - prašė, jos norų nepatenkinęs. pti automobilyje, tonlel sužei
Papildomomis žiniomis apie
dimai buvę nesunkūs ir ligo
Pagaliau nusausinimo dar
diktatoriaus
Hitlerio
kalbą
Vaizduojama kaip Hitleris kalba savo rinktiniam
ninėje gulėti netekę. Tačiau
Britanija prisikibusi
parlamente, reikia pažymėti bų pažiūrėti nuvykę automo sakoma, kad darbininkai buvę
parlamente. Jis pasisako remti Italiją, šiai įąivėlus į
biliu Šilutės apskr. v-kas Butprie Prancūzijos
bet kokį karą. Duoda vėjo ir J. A. Valstybėms, ku
dar šie faktai:
tiek įtūžę, jog galėję būti ir
rios, anot Hitlerio, bando kištis į Vokietijos vidaus
keraitis
ir
apskr.
inžinierius
si,
pareiškė
Chamberlainas.
Jis
kalbėjo
visos
Vokietijos
LONDONAS, saus. 31. —
rimtesnių pasekmių.
reikalus.
(Acme telephoto).
melioracijos
darbams
Kai
ries.
Į
Kaip
ilgai
jis
to
vengia,
tai
parlamento
855
atstovams,
na
Anglijos ministras pirminin
Po šio įvykio darbininkai
eių partijos ir jo paties parin Ta proga darbininkai ėmė darbo nenutraukę ir dabar
kas Chamberlainas šiandien jo kalbos apie Vokietijos taiktiesiems.
jkingą nusistatymą yra tik paįkalbėjo parlamente.
klausinėti apie atlyginimą, pa- tebedirbą.
Jo kalba buvo politiniai pro
Jis pareiškė, kad vakarykš i sakos.
GALI
PASIRINKTI
pagandinę ir pagrįsta gūd- NUMATOMA DAUGIAU
čia Hitlerio kalba nesukėlė Ministras pirmininkas aišSNIEGO
PARTIJĄ
rtais apsimetimais ir kitoms
Europoje naujos politinės kri I kinosi, kad bėgamieji įvykiai
valstybėms paprastais grasi Oro biflras praneša, kad nu SPRINGFIELD, III., saus.
zės, bet Hitleris neįrodė, kad ,n epą laužę Britanijos prestižo,
Ilgą laiką ji “nežinojo” .
j kad Anglija neturi pasiryžimo
nimais.
matoma Chicagai ir apylin 31. — Gubernatoriaus parei
jis būtų tikras taikos šalinin
kas
toj
šaly
veikiasi
!
kištis
į
Ispanijos
reikalus
ir
Pareiškė,
kad
J.
A.
Valsty

kėms daugiau sniego.
gas einantis J. Stelle pasira
kas. Jo kalba apie taiką, tai
kad
ji
yra
glaudžiuose
santy

bės
tegul
žiūri
savo
biznio
ir
TVASHINGTON.
—
J.
A.
sos
apie
Meksikos
vyriausybę
Savo rėžtu miestas palaips šė legislatūros pravestą bilių,
tik žirnių barstymas į sieną.
kiuose su Prancūzija. Sako, Valstybių pasauliniai laikra jai užgrobus svetimų šalių ajbme neleis kištis į T okie- niui išsikasa iš pusnių ir auto kuriuo Chicagos piliečiams
Hitleris turi konkrečiai įro Britanijos tarptautiniais rei čiai — jų leidėjai, vedėjai ir liejaus šaltinius. Prezidento;4ij°s reikalus.
mobiliai jau trukdo gatvėka- per .“primary” vasario 28 d.
dyti, kad Vokietija pageidau kalais nusistatymas yra Pran reporteriai, kurie neigė ir ig Cardeno vyriausybė įsižeidė IsPėj° prez. Rooseveltų ne- rių judėjimą.
leidžiama pasisakyti už res
ja taikos ir už taiką darbuoja cūzijos nusistatymas.
ir
korespondentą
išvijo
iš
Me
statyti
kliūčių
vokiečių
preky
noravo katalikų protestus dėl
publikonų, ar demokratų par
kai Pietų Amerikoje ir sakė, KADA ATEIS GERESNĖS tiją. Šis pasisakymas galios,
tylėjimo sąmokslo Meksikos ksikos.
VIENERIAIS METAIS VYS
kad Vokietija ves prekybinį
reikale, pagaliau praregi ir
DIENOS?
kaip buvę, dviems metams.
Po šio įvykio tylėjimas štai karą.
KUPIJOJE TRYS
jau pamato tikrą dalykų sto
GRIŠKABŪDIS. — Griš
VYSKUPAI
vį toj šaly, pareiškia kun. dr. ga nutrūko ir šiandien jau Sakė, kad Vokietijos santy
PLEČIAMA ELEKTRI
dažniau šios šalies pasauli kiai su J. A. Valstybėmis pa kabūdžio valse. viršaičio A.
J.
F.
Tborningas,
M
t.
St.
Ma

FIKACIJA
BUKAREŠTAS, Rumunija.
Augustaičio pastangomis, vie
laužti
dėl
pastarųjų
vedamos
niai
laikraščiai
iškelia
aikštėn
ry
’
s
kolegijos
profesorius,
E— Alba Julia vyskupija vietoj sudegusių
savivaldybės MARIJAMPOLĖ. — Nuo
smerktinų Meksikos vyriausy prieš vokiečius politinės ir fi
SPRINGFIELD, Ilk, saus. neriais 1938 metais turėjo tris mitsburg, Md.
trobesių, pastatyti dideli 2-jų per. metų lapkričio mėn. pra
Spauda nenorėjo matyti ir bės žygių. Kai kurie laikraš nansinės kampanijos.
31. — Illinoiso legislatūra pa vyskupus.
žinoti tikrojo stovio Meksiko čiai jau atvirai pripažįsta, kad Smerkė J. A. Valstybių vai aukštų mūro namai. Iš tolo džios Marijampolės miestą ap
neigė piliečių balsuotojų norą
žiūrint, namas atrodo gan mie šviečia hidroelektrinė stotis,
Vyskupas de Majlatli gegu je, kol tos šalies vyriausybė Meksikoje, lygiai kaip Vokie
dininkns ir tris britų valsty stiškai, patraukiąs akį ne vie
palikusi 3 centų pardavimo
žės mėnesį nukeltas į savo ti su ja rimtai skaitėsi ir jos ty tijoje, žmonių sąžinės laisvė
kuri pastatyta ant Šešupės abės vyrus dėl jų puolimo prieš
mokestį iki liepos 1 d.
nam piliečiui ir daug pagra pie 4 km. už Marijampolės.
tulinę Soteropoli vyskupiją; lėjimą įvertino. Bet pereitais varžoma, tėvams draudžiama
naeiij nusistatymą. Juos va
Piliečiai primygtinai reika
žinąs
patį miestelį. Name ran Didėjant Marijampolės mies.
jo vietoje paskirtas vyskupas metais New Yorko Timeso ko savo vaikų švietimu rūpintis,
dino “karo apaštalais”.
lauja panaikinti pirkimo mo
dasi vietos sav-bė ir policija. tui,
elektros suvartojimas
A. Varbuerhneris rugsėjo1 mė
kestį už maistą, drabužius ir nesį mirė. Jam mirus vysku respondentas parašė daug tie ir tt.
taip
pat
smarkiai didėja.
Įspėjo vakarines valstybes,
Griškabūdyje didžiausia bė
kitus gyvenimui būtinumus. pijos apaštališkas administra
kad jos nesikišti) į reikalus, da būna pavasarį ir rudenį, Numatoma, kad už metų ki
Legislatūra to nepaiso.
MIRĖ
BENEDIKTINAS,
torius įkun. A. Marton paskir
kurie priklausą vien naciams nes keliai neišvažiuojami, vie tų naujoji elektros stotis ne
Pirmiau už tą nepaisymą
BUVĘS KARALIAUS
ir fašistams.
tus nauju vyskupu.
toj turgavietės — ežerėlis. pajėgs pagaminti energijos
buvo kaltinai demokratai. Bet
SARGAS
Reikalavo grąžinti Vokieti Nuo 1939 metų turgaus dieno tiek, kiek jos bus pareikalau
dabartinės legislatūros žemuo AMERIKIEČIAI KATALI
jai pasaulinio karo laikais už mis žadama rinkti muitą mie ta. Be to, elektros įsivedimu
COVINGTON, La. — Bene
se rūmuose respublikonai ats
susidomėję ir aplinkiniai mie
KAI ATLANKYS JAPONIJĄ
grobtas kolonijas.
stelio sausinimo darbams.
diktinų vienuolyne mirė bene
tovai sudaro daugumą. Tr šie
steliai bei kaimai. Todėl atsi
Jis sakė, kad jei kitos did
TOKIO. — 300 amerikiečių TVASHINGTON, saus. 31. diktinas brolis TVendelin Bernepaiso varguomenės.
Girdėti,
jog
tiesiant
geležin

rado reikalas jau dabar rūpin
žiosios valstybės naudojasi
katalikų šiemet atvyks į Japo — Prez. Rooseveltas vakar nbard, 82 m. amž., buvęs Ba
gamtiniais lobiais, tai ir Vo kelį Kazlų Rūda — Tauragė tis dar vienos elektros stoties
PRANCŪZIJA GALI PIRK niją atlankyti Nagaski ir ki per radiją ragino visus šalies varijos karaliaus sargas. Ve-f
kietija gali laisvai ir turi tei — Klaipėda geležinkelis eitų pastatymu. Ir antrąją stotį
tas vietas, susijusias su kata piliečius subrusti kovoti prieš lionis į Ameriką atvyko prieš
TI LĖKTUVUS
pro Griškabūdį, tuomet mies pasiryžo pastatyti akc. ben
paralyžiaus ligą (infantile pa 40 metų ir neužilgo įstojo vie sę žemės turtų siekti.
likybės istorija Japonijoje.
TVASHINGTON, saus. 31.
Pažymėjo, kad nacių Vokie telis atsikeltų iš dumblyno ir drovė “Vandens Jėga”.
Amerikiečių grupei vado ralysis), kuri paskutiniais lai nuolynam
— Senato karinių reikalų ko
tija pageidauja taikos ir tai pradėtų kilti. O kol nebus tas iTarro reikalui akcininkai ne
vaus Fred. TVilliams iš San kais pradėjo plačiai plisti.
mitetui pranešta, kad šalies
kos išlaikymui dirba. Tačiau įvykdinta Griškabūdis snaus toli Surgučų kaimo įsigijo ati
Sako, reikia šią ligą palauž
KOMIKAS
BURNS
Franeisco.
administracija pasiryžusi ne
yra ir pasirengusi savo teises kaip seniau ir kils “vėžlio tinkamą žemės sklypą.
ti taip, kaip palaužta džiovos
NUBAUSTAS
greitumu”!
statyti jokių kliūčių Prancū
atkakliai ginti.
1,826,668 ĮSIREGISTRA
liga.
•t
zijai J. A. Valstybėse pirktis
NEW YORK, saus. 31. — Puolė žydus, pateisino Če
VUSIŲ PILIEČIŲ
lėktuvu.
Federalinis teismas nuteisė ra koslovakijos suskaldymą ir pa Po paskutinės audros MiŽEMĖS DREBĖJIMAS
Rinkimų komisionierių boar
dijo komiką George Burns vie si sakė griežtai stovėti greta chigan ežere Chicagoj varto
SALVADORE
neriais metais ir viena diena Italijos ir remti jos reikalavi jamas vanduo dar daugiau at
KAUNAS, sausio 29 d. Ati das Chicagoj pirmadienį uždą
CHTCAGO SRITIS. - De
mieštas chlorinu.
daryta bažnytinio meno paro rė piliečių pastovų įsiregistra SAN SALVADOR, saus. 31. kalėti ir 8,000 dol. bauda už mus.
besuota; numatomas sniegas;
Žemės drebėjimas ištiko Sal brangenybių
šmugeliavimą. Įspėjo valstybes nesikišti j
da su 570 eksponatų, kurią vimą.
globoja valstybės prezidentas Pranešta, kad dabar mieste vadoro vakarinės dalis. Patir Tačiau kalėjimo bausmę teisė Ispanijos vidaus reikalus, ne Iš Floridos praneša, kad temperatūra kyla.
A. Smetona ir arkivyskupas yra 1,826,668 įsiregistravę pi ta, kad maži nuostoliai pada jaa suspendavo. Burns teisme remti ten bandančių įsigalėti Hlinoiso gubernatorius Home Saulė teka 7:03, leidžia
si 5.04.
ris vis dar nesveikata.
pasisakė kaltu.
'komunistų ir žydi jos.
liečiai balsuotojai.
ryta.
Skvireckas.

PERPI'G NAN,
Prancūzi
ja, saus. 31. — Frankistų di
vizijoms veržiantis pirmyn
Katalonijoje, j Prancūzijos pa
s ien j susibūrė raudonųjų re
žimo eilės ministrų, įvairių
rūšių valdininkų ir milicijos
vadų. .Jų dalis kartu su bėg
liais įsprūko Prancūzijon.
Šie visi bėgliai viršininkai
planuoja kaip nors vaduoti
savo karinių pajėgių liekanas
— nuo frankistų
bėgančias
suskaldytas divizijas. Jie pa
geidautų ‘ ‘ gražiuoju evakuo

PAPILDOMOS ŽINIOS
APIE HITLERIO KALBĄ
NACIŲ PARLAMENTE

Hitleris tori konkrečiai įrodyti,
kad nori taikos, sako Chamberlainas
i

J. A. Valstybių pasaline spauda
pagaliau prabyla apie stvoj Meksikoje

ILL. LECISLATŪRA
NEIGIA PILIEČIU
REIKALAVIMUS

PREZ, ROOSEVELTAS
RAGINA KOVOTI
SU PARALYŽIUM
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pagerbė.

Būtų didelė klaida manyti,
kad priėmusi krikščionybę mū
sų tauta įgijo tik kilnesnę ti
kybą ir aukštesnį dorovės lai
psnį, o daugiau nieko.
Dėka krikščionybei jį pašo
ko aukštyn įvairiose kultūros
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variuoti
neauKokad taijau
bumbugas.

^kia

ie§koti

naujų

įr organizuojania
,.
.» . &“kultūros
J ”
visokios
nusnog
sosaidės visokiems balšavikų
humbugams palaikyti.

Savo mieliems tavoršciams,
ar tai būtų suvalckiniai, zemaičiai, aukštaičiai, kapsai
zanavykai ir kitokie, dedu ant
delno v0ŽnŲ patarim%. Jnai^
drflskcg iSvalgykit ko,

kūmo Lietuvoje.
(Daugiau bus)

kėjo, kad kilt, protestai ir ka 3“’ su kokl° «atu”ko žmonečių koncertas. Apštildinus į- m's einat į sosaidę ir kokių
_____ kaitusias suvalckinies, progra- “kultūrą” jie nori rūnyti. Ki-

Jei nori sumanymus
lėti, mokykis kentėti.
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tai pasikrikštijus, ne valdo
vai, ne valstybė ėmė kurti
mokyklas, o Bažnyčios vyrai.
Vilniuje jau; pirmasis vysku
pas prie katedros įkūrė aukš
tesniąją mokyklą. Lietuvių
studiozai, nurodami patekti į
Krokuvos universitetą, turėjo
pasiruošti šioje Vilniaus mo
kykloje. Ini^ rastis pradinių
parapinių mokyklų. 1526 me
tais Vilniaus sinodas įsako vi
siems klebozains steigti pa
rapines mokyklas, pastatyti
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bar.

Praėjusį

buvo
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išvy
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prie
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šaulių
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aišku,

amžiuje' daugybę

religinius

iš

kad

neaiškūs

buvo

talikai.
parėmęs

mokvklos

lenkinimo

apdovanojamas

jis

kvietė

įropos sa yse^ r pačių modzQkai, kapgai> zan&
kvto.jų kadras buvo. labai ma-1 vykai
u. • pne& -o
or. metus,
iriat11Q kaip
i.,,;™ ir
rgas
tarptautinis.
dabar,- gražiausiame
sutikime
18-me amžiuje gimnazijų gyveno ir darbavos organidalyke ima su jėzuitais Lietu zuodami parapijas, statydayoje k,ynkuruotį vienuoliai pi nii bažnyčiais, škules ir padejoraį gįe pasireiškė kaip mo- darni Lietuvai atgauti laisvę...
derniškesni pedagogai, tik. Ale, brauks, pastato ant steimūsų nelaimei, jie, kilę iš Lt;- džiaus kitą spykerį, kuris garprie katedrų ir didžiųjų vie nkijos, eime dalykus dėstyti šiai apznaimino, kad suvalckilenkiškai, ir tuo būdu prisi- nių sosaidės kamandoj neturi
dėjo prie sustiprėjimo lenkiš- būti leidžiu. To tik ir berei-

legijonierių

organizatorius.

kad

1

negalėjo sukurti nei literatū
ros, nei aukštesnio meno, nei
turėti mokslo, tuo labiau ne
galėjo jo plėtoti.
...
juk anal® la,l<ais va*<ayy
Į krikščionijos šalys per eilę šini^nie^‘ll buvo turėjusios aibę
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priešai,
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„„„
ill:u„oilion:11 sosaidės ir
y
ra lajavamanių
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ne kas kitas, gali
UK jie, °o ,n}
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Hitleris

dovaną.

at

turime

— suvalckiniai

siminti, kad kaip tik krikš
čionybė pastūmėjo
'mūsų tautau
•astumejo -musų
►sios apšvietos link; l dvaruose (Pvz., jau 1534 m.1
drauita tlta tlta ta UZ_ dirbti kultūros darbus.
tą bendrosios
. . . . ,
».u»»iuwe. k^vr,., jau i.i.i-T
girdęs muzikų vienam tavertik dėka jai
jai atsirado pas mus Albertas Goštautas įkuria'mo- no gftle užsukau pažiūrėti. Kada jau visa “‘kultūra
k
”
kyklą savo dvare). Nei apie Juonių vį8t)kio gatunko. Vie- buvo visiems iŠtlumočyta, pra
psnių mokyklos, iki aukšto- vieną valstybės pradinę nio- no> fcito paklaU8U8> kas čia
sidėjp ir pats “kultūros” dar
sios mokyklos imtinai,
kyklą nieko negirdeti iki 18- bab
Bllžįnojau kad gUva- bas — nieksvelstrytis: vieni
prįe§
pakrikštydama lietuto amž. galo.
lekinių sosaidės krikštynos, bruko į kišenę tikietus visokių
vių tauta buvo beraštė ir vi
Pirmąją tikrą gimnazijų (ži Balius kaip balius> krik&tyno8 laisvamanių parengimų, kiti
soje pagoniškoje Lietuvoje ne noma, anų laikų masto) Lie rip krikštynos, ale labiausia Plungę kaulijo aukos Span|^
buvo nei vienos mokyklos. Net tuvoje atidarė jėzuitai prie man patiko spykeriai. Iš vienuo re,belių gelbėti, kiti
savo milžiniškos ekspansijos savo kolegijos Vilniuje, maž no pastatyto ant steidžiaus kaišiojo į kišenius visokias ciir didžiausio heroiškumo die daug 1570 metais, Lietuvos žinogelio išgirdau net eūdau- cilistiškas ir balšavikiškas po
nomis1 (XIII ir XIV amž.) lie didikų Giedraičio, Radvilo jr nų dalykų. Esą, prieš 25 me- Peras* Daugiausia bet gi laituviai patys nemokėjo sužy Chodkevičiaus šelpiami, jie
tus visai kitaip buvę: suval medavo pas tą, kuris buvojau
mėti istorijai savo didžių žy atidarė gimnaziją ir Žemai
ckiniai su žemaičiais nekap gėręs. Nė vienas ant rytojaus
gių. Jei ne kaimynų krikščio čiuose, Kražiuose 1616 m. Kau
negalėję bendrai veikti. Jei atsikėlęs kišenėj nerado ne su
nių metraščiai, arba jei ne ne įkuriama jėzuitų kolegija 8uva,ckiniai kų parengdavo, dilusio cento, ale, už tai jos
krikščionių raštininkų (jau 1653 m. Bendrai, iki 18-tojo :w
SUBį,arę eidavo buvo pilnos “kultūros”: lais
tai rusų, jau tai net vienuolių amž. jėzuitų kolegijų etnogra- ji(,luB kaj|j iaūpti „ jpį
vamaniškų, eiciiistiškų ir bališ vakarų) didžiojo kunigai finėje Lietuvoje randama dar . sur<il,gdavo ^„airiai, tai su- šavikiškų poperų ir kitokių
kščio kanceliarijoje parašyti Naugarduke, Gardine, Žodil- |vak.ki„iai eidavo
žemaičių humbngų.
dokumentai, mes dabar neži kyjy( Aš,nonos apskr.) ir Pa-5Uvalcld. I Mano
tovot8{u>
notume turėję tokį Mindaugą bi ub,je.
i n ne pri visų niai
„laj su
Bu žemaičiais jau nešimu
nešimu- do, kad visokios žemaitiškos
,
.. . , ,
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joj.
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ką

santykiais

Bntered as Seoond-Claas Matter Marcb II, 1114 at
Chleago, Illinois Under be Aot of Marcb B. 187#.

vakarą

jis

Tiesa,

pasau

sensacijos

didelės

me

šešių

raAomaJa

maftlntle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir -smenlikumų.
Pasenusios koi
pondeneljoe lalkrattln nededamos
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

šį

proga

Vokietijos

va’džios.

nacių

kalba

sukakties

tų

Pavienis aum. fe.

*4.SS

Hitlerio,

pasakyta

kėši 568 bajorai ir 2243 val
stiečiai su miestiečiais... Že
maičių vyskupija (tada) su
darė visos etnografinės Lie
tuvos trečdalį... (Visoje) Lie
tuvoje galėjo tada būti apie
300 parapinių mokyklų, ku
riose mokėsi apie 5000 moki
nių. Matyti, kad Bažnyčia, Po Svietą Pasidairius
šviesdama žmones savo jėgo
“Aluzikonte rėžk kazoką,
mis, tada dirbo didelį kultū mano dėdė gražiai šoka. Jūs,
ros darbą”.
,vaikeliai, netingėkit, pušniu
paskui
SieR tiek .pradinį,„obyk-Į^
lų buvo įsteigę ir ponai savo ...
,Mm.
... . „ .

(Tęsinys)

svar

Bet

n«8li8KM$

Krikšdoiybes Nuopelnai Musu Tautai

majoras
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jaunimui

ir

Ezcept Suntluy.

PublUned Daily,

••e.

parengi

choro

Illinois

8UBSCRIPTIONS: One Tear —
8l> Moaths
— <>.(•; Tbree lloatba — fS.Ot; One Montb — 76c
■nrope — One
— *T.*0; Sta Montba — 84.M.
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--------------------- “

mokiniams

'

'

mokytis

ir

'

gyventi ir laikyti mokytoją.
Ši klebonų’ pareiga ne kar
tų primenami vyskupų aplink
raščiuose (pėv., 1607, 1710,
1773 ir 1781 metais). Reika1 laujama pranešinėti vyskupui
apie mokinių ^skaičių, šios bierarchų pastangos nėjo veltui.
Kaip paduoda prof. Alekna
(103 p. ir sek.) “Baigiantis
18 amžiui etnografinėje Liej Nivoje, išskyrus Žemaičių
193 pradžios pa
1

vys-

kupiją,

repinės

buvo

mokyklos,

i

i
t f

kuriose

mo

vedėja

apgarsino,

kad taip tapsit balšavikų

i kultūros darbus dirbs bendrai tnomis karvėmis.

Pa,saulis žiūri į save ir stebisi savo susenėjimu 1938 m.

melžia-

Trečiadienis, vasario T, T939

BRXTTttXS

Jr

gimo

SVEIKATOS KELIU
Ražo

Dr.

A.

G.

didžiojoj

pažymėti

tikrenybę,

pasitaiko gan dažnai.

Rakauskas

tenka

žarnoj

kad
Su

ji
šia

-(OI/Oi/MAN TAIP
" SKAUDA
PEČIŲ
MUSKULUS,

liga bendrauja veik išimtinai

vidurių užkietėjimas, kuris ka
Pasitaiko, kad nuo rtais pasikeičia priešingos pu
įdegimo paplūsta kraujas į vi sėn t. y. viduriavimu, kuris,

malšinus.

COLITIS

PAMATYSI, KAIP
ŪMAI SKAUSMAS
NEGALIU.Ą PALENGVĖS

KAD NET
IŠSITIESTI

Žodžiu (’olilis užvardinamu durius. Prie šią prisideda tro paprastai, yra surištas su skau
liga pasižyminti didūsės žar škulys, nenoras valgyti ir grei
smu viduriuose.
nos įdegimu. įdegimus gali tas svorio puolenas. Tempe
Kadangi ši liga yra mikro
Imt ūmaus arba kroniško po ratūra gali kiek pakilti arba binio pobūdžio, todėl labai
būdžio. Jis, paprastai, palie net būti normali. Kartais li dažnai prie šios ligos priside

KĄ TIK IŠĖJO IS SPAUDOS

NAUJA KNYGA

gyjimai žarną tarpe arba žar kokios nors kroniškos ligos, inkstą įdegimu, anemija ir t.t.
nos su viduriu plėve perito- arba kuris yra jau gerokai
Ligonių gydymas ir ją tin
neuni vadinama. Svarbiausia paėjęs nuo viduramžio slenk kama globa kaip ūmuose taip
uždegimo priežastimi yra mi sčio.
ir kroniškuose ligą apsireiški
krobinio arba parazitinio po
Ūmi šios rūšies liga papra muose yra reikalinga be ati
būdžio infekcija.
stai tęsiasi keletą dienu. Ypa dėliojimo. Ūmuose — kad ap

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKĄ
Paraš ė
KUN.

Ūmaus, aštraus didelės ža tingai svarbu kaip greit ligo saugoti ligonį nuo pavojų ir
rnos įdegimo požymiai, ben- nis gavo daktaro pagalbą, o kiek galint greičiau gražinti
plrai, pasireiškia greitai. Li be to, kokioje padėty buvo jį sveikaton, o kroniškuose —

Kaip šiais taip ir visais ki

PER 3 DIENAS PUSĖ KAINOS
Ut NAUJA RADIO

Amerikos Jungt. Valst. prezidentas Roosevelt baliuje su
ruoštam jam pagerbti penkiasdešimts septintojo jo gimtadie
nio proga. Kas met prezidento gimtadienio proga visam kra
šte ir daroma dešimtukų ('10 centų) vajus gydymui para
lyžiaus paliestų vaikučių. (Acme pboto)

Sodaliečių Veikla

jieną pranešti. Gerb. knn. Tn-

čiūra, Šv. Marijos

tais sveikatos reikalais visuo

SCRANTON, PA. — Vėjas
met patartina atsiklausti savo staugia po medžius, lietus be
tautos gydytojo, nes tik iš jo sustojimo krinta, baisus griau
galima tikėtis teisingiausio at stinis padangėse nakties gi
sako ir patarimo. Turime sa lią tamsumą žaibo rykštėmis

viškiu ir chirurgą ir gerą in-

Po to vėl bus reguliare kaina

mes

1

gyvename

dabar,

o

ne

parapijos

klebonas, Kingstone, pakvietė
sodalietės

atvaidinti

operetę

Taigi, kuriems neteku ma
sigimėlė” Skrantuose, tevyk

Menkoj gritelėj Počkų kai

sta į Kingstoną.

Aš.

me, vargšė našlė Barbora ver

PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai apipasakoja lietuvhj gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir Uragvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimą, papročius
tr daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šią knygą įsigyti ir atydžiai perskaityti.
Knygą susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose.
Parsiduoda nž 25o. Imant daugiau, duodama didelė nux>laida.

Galima gauti: —

“DRAUGO”

KNYGYNE

2334 So. Oakley Ave.,

Chicago, III.

vienintele

prieš penkiolika ar dvidešimtį

pdama kalbasi

metų. O reikia neužmiršti, kad

dukrele Irena. Joms besikal

su

JURGIS

vasario 12 dieną.

tyti įspūdingos operetės “Iš

apšviečia.

ternistų ir obstretiką, ir tik

turėtume dėkoti Dievui, kad

„

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

čiu vidurinę žarnos pusę nu ga taip gali išsemti ligonio da komplikaciją. Šios reiškia
klotą mukozine plėve. Bot tas pajėgas,
kad .jis neištveria. si įvairiomis kitomis, net ne
įdegimas gali plėstis ir apim Tai įvyksta ypač tuose atsi numatytomis
ligomis,
kaip
ti kitas žarnos sienos dalis, tikimuose, kur tokio ligonio tai, sąnarią įdegimu, ją gėla,
kurio delei nekartą kyla su- abelna sveikata yra paliesta reumatizmu,
nervą įdegimu,

gonis viduriuoja, skundžiasi patsai ligonis. Kuomet ligo kad įsisenėjusi liga negautų
nepaprastai dideliu skausmu nio padėtis neišsiriša ir jis ligonio sveikatingumo išrauti
viduriuose, kai kuriems tenka nepasveiksta, liga įgauna kro visiškai iš šaknų. Tai darant,
lrbai dažnai pavyksta užkirs
pasikamuoti vėmimu ir kieki niško pobūdžio eigą.
ti kelias apie pirmiaus prisi
Priėjo? prie kroniško įdelengviau pasidaro šiam apsi
mintas komplikacijas.

PAKENTĖK TRUPUT] IKI AS
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ
SU PAIN-EKPELLERIU

Šv. Kryžiaus ligoninė, Seselių bant, įeina turtinga ponia.

Kazimieriečių vedama, teikia

J

Taip

prasideda

toji

pirmos rūšies ligonių slaugo-

trijų aktų .operetė “Išsigimė

jinią, tad tokiuose reikaluose

lė”, kurią Kv. Juozapo para

yra geriausia savas daktaras

pijos sodalietės vaidino prieš 1

ir sava ligoniams seselių glo

porą mėnesių. Operetei vado

ba.

vavo P. Putirskas ir varg. A.

tokia

Svečių valgis iki vartų.

turi
Lošimas ir dainos taip jau

dino žiūrovus ir taip patiko,

Laimė ar nelaimė, dažniau- kad dar ir dabar apie tai kal
bama.
•uura.ind sapnei sūau) onu tris
į balą puolęs, sausas ne
Gi kuriems neteko matyti
kelsi.
to veikalo, turiu gerą nau

J’ G

£99.95
Elektrinis Victrola ir 12 lietuviškų rekordų £39.95
Short wnve neriai ir krėslelis ...
£10-00

visus

kaimynus,

naudotis

OMCCHTt

Bulevičius.

Koks žmogus,
būti ir kalba.

Kviečiu

įdomi

• M. . t

ARE YOU ONLY ATHREE-OUARTER WIFE?
EN.because ‘hey are inen.can

never understand a tlireeMquarter
wife—a wife who ls all love

and kindness three weeks ln a
month and a heli cat the ręst oi
the time.
No matter how your bark achec
—how your nervos scream—don't
take it out on your husband.
For three generations one won»i
aas told another how to go "snu.
ing through" with Lydia E. Pinkham’s Vegetable Corapound It
helps Nature tone up the system,
thus leesening the diseomforts Irom
the functional disorders whict>
women mušt endure in the thret
ordeals of life: 1. Tuming from
girlhood to womanhood. 2. Preparing for motherhood. 3. Approaching "midUle age. ’
Don’t be a tliree-quarter wite.
Ūke LYDIA E PINKHAM’S
VEGETABLE COMP<‘UND and
Go "Smiling Throutth.”

mano

draugus

ir

pažystamus

patarnavimu.

Midvest Service Station
Patarnauja

Lietuviai

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

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS

CANAL

3764

1939 Zcnitli Radio gražiame kabinete....

Per tris dienas nuolaida už seną

Lengvais išmokėjimais

XII -sis Marijonų Rėmėjų

SEIMAS

£149-90
radio.. £7490

įvyks

Sekmadieni, VasarioFehniary 5 d., 1939

£7500

....

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE
33rd St. ir Lituanica Avenue

Norge ir Universal Crown gasiniai pečiai
vertė $139.00 po.....................................

$68-00

Ant užsakymo padarytas gražus Parlor Setas

vertas $100.00, nuolaida už seną setą

Seimas prasidės 11 valandą iškilmingomis Mišiomis
Rėmėjų intencija ir bus pasakyta atatinkamas pamok
slas Šv. Jurgio bažnyčioje.

v>i.no, nž ..... ............. ..... £49.00
Graži lempa dvkai.

JOS. F. BUDRIKI

FURNITURE KRAUTUVE
3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
—

Budriko leidžiama Radio Valanda iš WCFTj 970 k. ne
dėliomis nno 5:30 iki 6:30 vai. vakare Chicagos laiku.

Naujas Amer. Jungt. Valst. Aukščiausio Teismo teisėjas
Felix Frankfurter po priėmimo priesaikos. Iškilmėse daly
vavo daug buvusių jo studentų iš teisių fakulteto Ifarward
universitete, kur Frankfurteris buvo profesorium. (Acme te
lephoto)

Po pamaldų bus salėje atstovams pietūs.
Posėdžiai prasidės lygiai 2 vai.
Seimui pasibaigus bus 6 vai. Misijonierių išleistuvių
vakarienė su programų

J

4

Trečiadienis, vasario T, 1939

Įžodžio

(investiture)

monijos

įvyks

vakare,

7:30

cere

mokyklos

svetainėje. Skautų tėvai kvie

atsilankvti.

čiami

L

CICEROS LOVIU NAUJIENOS

ketvirtadienio
vai.,

simų, tarp kurių Ciceros Lie-

Marijonų Rėmėjų
21 Skyriaus Sus-mas

Į Įstaigų

Rėmėjų

'skyrius

būtų

l)r-jos,

LlETUVlAl DAKTARAI

1 tuvių Dienos klausimas. Tai
gi,

kaili

ciceriečiai,

nepamirškite

Telefonas HEMlock 6286

susirinkimo ir skaitlingai

atstovaujamas j atsilankykite.

DR. A. 6. RAKAUSKAS

A. ValaAius

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
j rė-jų seime. Kvietimas priim------------------ ---------2415 W. Marųuette Rd.
Danielius Rumbutis
buvo
C1CHRO. — Marijonų Įstai I tas, atstovai išrinkti: A. VaJei maži paklydimai liuesai
sužeistas* automobilio nelaimė gų Rėmėjų 21 skyriaus susi- Jaučius, J. Mikolainis ir 0.
Ofiso valandos:
x!
bujoja, po valandėlės į dide
10—12 vaL ryto
je, todėl negalėjo ateit į pe rinkimas įvyks vasario 1 die- Antanaitienė ir aukų paskir2
—
4
ir
6—8 vai. vakaro
lius išaugs.
reitus du susirinkimus, (lal nų, tai yra šį vakarų 7:30 vai. ta $Ū.(X).
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Beriami žirniai į sienų ne
Susitariąs
pasveiks greit. įrauksime.
parapijos mokyklos kambarv.
...
,
. _
r
f
J
•
Lietuvos nepriklausomybes limpa.
„„„Širdžiai
„„Urt.
Padaryti kam nors gero, TeL CANai 6969
Kleb. kun. Albavičius, ku- V.SU8 senus ir naujus Marijųvus|lriu |# d Kvlo b. va_
ris įdomauja ir seka skautų ny rėmėjus ateiti, nes iSgir- kare ta intencija į,ls ,aiUo. padaryti kaip reikia.
Geras žmogus, nors pasta
judėjimų, pagerbė mus atsi sime raportų iš įvykusios bu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuos pamaldos, o vakare (po, tytų savo namus miškuose, o
lankydamas į pastarųjį susi nco žaidimo ir apkalbėsime
2155 West Cermak Road
pamaldų) parapijos salėj su- žmonės pramintų takus į jo
rinkimų. Baigiant susirinkimų kitus reikalus. Taipgi žadėjo
Rašo A. Daujotis ir A. Rudis — Rauktis
OFISO VALANDOS:
kaktis (paminėta kalbomis ir namus.
1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
klelvonas atkalbėjo maldų.
atvykti atstovas iš centro, ku- gražia
muzikale progvama.
Pereitų savaitę Skautų Bū- nio paminėjimas. Sk. Juozas
ir pagal autartį.
Vasarų su talkom, žiemų su
ris ši ty naujo praneš. Taigi,. Vasario w (, k,)lllbi
i5rin.
porai sukak-!
sukak- sukvietė skautiueistrus ir vi
rys 286 minėjo porų
maldom.
Ofiso Tel. CANai 2345
malonėkite kuo skaitlingiau-įį
čių. Būrio vieno mėnesio gy-isą skautų būrį pas save. Jo
Vaičūnas, varg.
j šiai dalyvauti.
A. Valančius A. M.indeika, K. Sriubienė,
vavimas paminėta pereitam tėveliai ir tetos labai gražiai
LIETUVIAI DAKTARAI
susirinkime. Tų vakarų dviem visus pavaišino. Skautiškas a- i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šeputienė, J. Motekaitis ir A.
I)r. L. Bistras, kuris buvo
skautam, L. Jankui ir R. Sa čiū jiems, o Juozui ilgiausių
2158 W. Cermak Road
Valančius. Komisija susirinks Į
trims mėnesiams ištremtas į
boniui, suteikta “tenderfoot” metų.
VaL.:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
pasitarimui penktadienio va-Į
DANTISTAS
Alytaus apskritį, bet, pada
Trečiadieniais pagal sutartį *
(pirmas) laipsnis ir vienas, Ikare klebonijos ofise. Visi na-| 1446 So. 49th Court, Cicero
Res. TeL CANai 0402
Skautmeistrui į pagalbų a- vus prašymų, pasigailėtas, ir
zidorius Mačiulis, priimtas į
2305
So. Leavitt Street
Draugija Visų Šventųjų, mo riai prašomi susirinkti.
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
tė,įo dar vienas asistentas, bū grįžęs į Kaunu, nuo sausio
Penktadieniais
rezervų skyrių. Dabar turime
terų ir vyrų, valdybon 1939
tent, Benediktas Česna. Ge 15 d. Vytauto Didž. universiŠiame susirinkime prie Fe Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
13 “tenderfoot” skautų. Dar
m. išrinko: pirm. J. Šileikį,
1
tete,
skaitys
paskaitas,
kaip
riausių sėkmių tau, Ben.
deracijos J 2 skyriaus dar pri 3147 S- Halsted St., Chicago
yra 5 kandidatai, kurie visu
vice pirm. — Bilienę, rašt. —
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
seniau.
sidėjo viena draugija, būtent
smarkumu stengiasi prasilaE. Mikutį, fin. rašt — V.
Pirmadieniais,
Trečiadieniais
ir
Be kitų darbų, skautai už
VLRginia 1116
4070 Archer Ava.
Tėvų Marijonų Rėmėjų Drau
šeštadieniais
vint ir dasiekt pirmų laipsnį.
Grigaliūnų, kas. — S. P. Bu
Valandos:
1
—
3 ir 7—8
siėmę išdirbinėjiine apyranParyžius I 7 Elta. Pere La
Valandos: 3—8 P. M.
gijos skyrius. Taigi, dabar po
Jaunieji rezervai neatsilieka
Kasdien išskyrus Seredų
kauskų, kont. rašt. — J. Liau
kių (branzelietų) ir karolių Į eliaise kapinėse buvo iškasti
Federacijos 12 skyriaus vė Ofiso Tel. Canal 6122
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
nuo senesnių skautų darbuose
gaudų. Metinė knygų revizija
Sekmadienį susitartus
iš dirbtinos odos. Šiuos daly-' generolo Tiškevičiaus palaikai,
liava viso yra 20 draugijų.
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
ir ambicijose.
buvo pas narį V. Grigaliūnų,
1
Res.
Tel.
Beverly
1868.
kėlius jie pardavinėja, kad už-1 Jįs buvo Kosciuškos kariuoSekantis Federacijos 12 skv
kuris su savo žmona komisi-'
Kita sukaktis buvo sk. Juo- sidirbt pinigų dėl uniformų menės kareivis, Napoleono ge
liaus susirinkimas įvyks va
jai iškėlė didelę puotų.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
zo Martvno — 14-to ginitadie-į ir kitų reikmenų.
neralinio
štabo
karininkas,;
sario 26 d. Šio susirinkimo
DANTISTAS
OFISAS
Iš knygų pasirodė, kad dr prašomi nepamiršti draugijų
kavalerijos
brigados
vadas
2201 West Cermak Rd.
4729 So. Ashland Avė.
1812 metais ir Lietuvos suki- ja per 1938 m. turtu paaugo ir organizacijų skyrių atsto
VALANDOS:
2-tros lubos
lėlių vyriausybės prezidentas $200.00. Bendrai, dr-jos stovis vai. Bus renkama valdyba ir 9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
CHICAGO, ILL.
6 iki 8 vakare
Telefonas MIDvay 2880
1830 metais. Jis mirė Pary- yra geras,
svarstoma daug aktualių klau
OFISO VALANDOJ:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
žiuje 1852 metais ir savo tęsRašt. E. W. Mikutis
pagal
sutartį.
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
LIETUVIAI ADVOKATAI
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
tamente pareišk pageidavimų

DR. WALTER J. PHILLIPS

Lietuviii Skautu Skyrius

Dr. L. Bistras Skaitys
Paskaitas Universitete

DR. F. G. VVINSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

Kę Parodė Knygų
Revizija

DR. A. J. MANIKAS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

būtį

M

palaidotas

savo nepri

klausomoje tėvynėje. Palaikų
iškasimo iškilmėse

dalyvavo

velionies palikuonys, taip pat

■prancūzų karinės valdžios ir
lenkų organizacijų atstovai.

Iš Federacijos 12 Skyr.
Susirinkimo

“‘’jflSEPH j. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

DR.( BEP.IN AKA
J. BEINAR
U SKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAL

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

DR. MAURIGE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street
4631 So. Ashland Avenue
TELEFONAI:
4631 So. Ashland Avė.
skyriaus susirinkimas įvyko Res. 6515 S. Rockvvell Street Ofiso WENtworth 1612
Telephone REPublic 9723
Tel YARda 0994
Res. — YARds 3955
sausio 22 d. Šiame susirinki
Rez. Tel PLAza 2400
OFISO VALANDOS:
me mūs gerb. kleb. kun. Vai
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
čūnas .patiekė daug svarstyti
LIETUVIAI ADVOKATAI
pagal sutartį.
Nedėiioaais nuo 10 iki 12 vai. dienų
nų minčių. Gera būtų tas min
6322 So. YVestem Avenue I:
tis patiekti Federacijos CliiAMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
.
. . . .
.
,
,
VALANDOS:
CftgO apskl. SlISII lllkilliui ai hfl j Panedėlį, Utarninke ir Ketverge
TeL YARda 5921
Res 6958 So. Talman Avė.
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Rea.: KENvood 6107
neseniai įsteigtam studijų ra
Res. TeL GROvehiU 0617
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v Office TeL HEMlock 4848
teliui pasvarstyti.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v

Mėnesinis

Federacijos

12

KAL & ZARETSKY

Šiaurės rytų Lietuvoje rogė

mis važiuojama jau daugiau
kai Į) dvi

savaitės.

Suvalkų

krašte ir dalinai Žemaičiuose
iki šios savaitės pradžios ro

gių kelio beveik nebuvo. Da
bar daugiau pasnigus, ir kito-

Po turiningos kleb. kun. Vai

Tel. Prospect 1012
Rea. Tel. Repnblic 5047

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

se krašto vietose pradėta va- j čūn,o kalbos, skaityta laiškas-

žiuoti rogėmis.

kvietimas iš Tėvų

Marijonų

!!EXTRA!!
Dovanos

Naujausios niad/js išeiginis kostiumas. (Acme photo)

5o

VovftE

50

PEOPLE

fitung

IOHM. YOOR
H AIR IS A
FRIGHTIMERC.
USIttYFOM-OU

7—9

vak.

Bubatomia nuo 7—9 vakare
Ketv. ir Nedėliomia auartarua

Dovanos

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

Švč. Jėzaus širdies Intronizacija ................................................... 20
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —
parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.............................................. 1.00
3. Adoracijos Vadovėlis ..................................................................... „ .40
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun...............................................
K. Matulaitis, M.I.C......................................................... .
1.25
5. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ........................ 25
6. Malda už Jaunimų — parašė Kun.
J. Vaitkevičius, M.I.C. i.................................................... .10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....70
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.
K, Matulaitis, M.I.C.......................................................►............... 1.00
9. Krikščioniškoji šeima parašė Kun. 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 — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C........... 35
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštya ...................... . .25
19. šv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C..........................1.00
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“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai nuo 1—3; nuo 6:30—8:38

756 West 35th Street

TaL OALumek 6874
OFISO VALANDOS
• vaL ryto iki 8 T. vakare, iiekiriaat
aekmadieaiua ir trečiadieaiua

DR. A. P. STDL6A
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

PHYSICIAN and SURGEOH

Ofiso TaL VIRginia 0036
Reudencijos TaL BEVerley 8244

4645 So. Ashland Avenue

DR. T. DUNDULIS

OFISO VALAND08:
Nuo 2 iki 4 ir auo 4 iki 8 vaL žak.
Nedėliomis pagal autartį,
Office TeL YARda 4787
Namų TaL PROapect 1938

1.
2.

DR. A. J. BERTASH

DR. STRIKOL’IS

Tel CANai 6122.

AMD

KURT THEM5ELVE5, TtlOTS

Real. PENEVoLENte,

VaL 2—4 iz

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

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo
surašo.

The Walk

14 6 So. 49th Ct

2423 W. Marųuette Road

Tie, kurie atsiųs prenumeratų už 1939 ir 1940 metus tuojaus,
gaus dovanų $4.00 knygomis.
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DR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

•YDYTOJAS IR OJURURGfAŠ

4157. Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. M,
Recideneija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos: 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutart į

Tel CANai 0267
Res. TeL FROspect 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 REPublic 7868
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava
Office Phone
Res and Office VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 8 vaL vakaro
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706 TeL YARds 2246

DR. J. J. KOWAR

DR. G. VEZEL'IS

(K0WAR8KA8)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

2403 W. 63rd St, Chicago

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

Nedėliorn Ir Trečiadieniai!
Pagaal Sutartų,

TeL LAFayctte 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DAITUTAB

4300 Sa Farfleld Avenue
OFISO VALANDOBt
11 vaL ryto iki 9 vaL vakaare

blMtėkeMl

DR. Y. L SIEDUNSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayctte 3660
Antradieaiau, Ketnrtadieniais iz
Penktadimiaie

4631 South Ashland

Al.

TaL YABds 0994

k

Trečiadienis, vasario T, 1939

THINGS THAT NEVER HAPPEf

CHICAGOS LIETUVIU MOS

By GENE BYRNES

ŠIANDIE LAUKIAMA IŠ TIKIETŲ
PLATINTOJŲ ATSAKYMO
Šiandie vasario pinnoji die pras. Taip pat Jonas Dimša,
na. Sulyg Marijonų Įstaigų kuris organizuoja darbininkus
Chicagos apskrities rėmėjų kaip seimui taip ir vakarie
susirinkimo nutarimo, išleistu nei, būtų malonu sužinoti, ar
vių bankieto misijonieriams, pajėgs tai viskų atlikti. Aps
visi tie, kurie paėmėte platin krities valdyba ir centras nuo
ti tikietus, prašomi pranešti širdžiai pageidauja tuo reika
į “Draugo” ofisų telefonu lu pašaukti į “Draugo” ofi
CAN&l 7790, arba asmeniai, sų, o jei galima, kad ir as
kiek išplatinote, kad būtų ga meniai atvykus pasitarti.
lima numatyti ant kiek žmo Jei kas dar pritrukote ti
nių rengti vakarienę. Prašomi kietų ir galite jų išleisti, taip
nuoširdžiai kreipti dėmesį į pat prašomas šaukti telefonu
į Draugų” CANal 7790, arba
šį atsišaukimų.
Šv. Jurgio parapijos šeimi vakarais SEEIey 4377. Tikie
ninkės, vadovaujant p-niai tai bus pristatyti.
Vaišvilienei, kurioms teko šis
Taigi, į darbų brangūs rė
sunkus darbas atlikti, begalo mėjai; beliko tik kelios diesvarbu. Užtat bridgeportiečiai , nos iki viršminėtų iškilmių,
ir visų kitų kolonijų Marijonų ! kurios įvyks vasario 5 die
'
J. K.
rėmėjai, tikiuosi reikalų su- nų.

Lietuvos Vyčių Chic.
Apskr. choro koncertas

Dievo Apvaizdos
Parapijos Žinutės

MALDAKNYGĖS
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis.................. $2.50

Taip atrodė praeitų pirmadienį automobilių ir autobusų judėjimas didžiausioj Chicagos
gatvėj — Michigan avė., iškritus keturiolikų colių gilumo sniego. (Acme telepboto)

rengiant šį koncertų, daug da
rbo
įdėjo muz. J. Sauris. Ga
L. V. Chic. apskrities cho
ras nustebino savo koncertu, rbė jam už tai.
sausio 29 d. Lietuvių Audi
Pasigrožėjimo ir džiaugsmo
torijoje, skaitlinga publika. parakalbas pasakė: Liet. kon
Daugeliui neteko sėdynių. Sto sulas P. Daužvardis ir miesto
vėjo.
majoras E. J. Kelly.
Programa buvo įvairi. Ta
Clioristų-čių tėvai ir moti
rpe buvo įpinta ir juokelių. nos tikrai džiaugėsi matyda
Ypatingai malonu buvo, kad mi savo vaikus pamėgusius iAmerikoj gimęs ir augęs jau dėjinį judėjimą, sveikų kūnui
nimas juokus, dainas, drabu
ir dvasiai. Nes Šitoks jaunimo
žius, visų judesį, meilę, drau
giškumų, papročius ir manda nuolatinis užsiėmimas apsau
gumų sugebėjo nušviesti lie go jį nuo kūno įr dvasios pu

Aštuoniolikieeiai smarkiai
rengiasi prie savo parapijos
tradicinio Užgavėnių vakaro,
kuris įvyks sekmadienį, vasa
rio 19 d. Šiais metais jis bus
sujungtas su Lietuvos nepri
klausomybės paiminėjimu. Pro
gramos komisija, kuriai vado
vauja K. Sabonis, ruošia įdo
mių ir kartu linksmų progra
mų. Šeimininkės pavaišins sve
čius Užgavėnių blynais ir ki
tokiais skanumynais. Parap.
jaunimas turės progos smagiai
pasilinksminti prie geros or tuviškoje dvasioje ir spalvo vimo.
kestros.
Tad, valio, Vyčiai!
se. Iš viso buvo aišku, kad

Skaitykite Biznierių
Bargenus

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

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Lai būna leista ir man pa
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais................ .$1.25
reikšti širdingiausių linkėji
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais............. 60
mų
“
Draugui
”
minint
30
me

Vasario 1-ma Diena
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais............ .. ..... .^...$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš....... ••................. 75c
“Nelaikyk savęs geresniu tų sukaktį.
“Draugas” mums, ateivia
už kitus, idant kartais Dievo
DRAUGO KNYGYNAS
ms, buvo sargas ir švyturys.
akyse nebūtumei piktesniu,
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
Jonas J. Grebliūnas
kurs žino, kas yra žmoguje.
IĮ.
Nesipūsk dėl gerų tavo da
rbų, nes kitaip teisia žmonės Urba Flovver Shoppe! Kas seno žmogaus kaip rei Ne viskas auksas, kas žiba.
4180 Archer Avė.
kia negodoja, tas iš anksto sa Nespaudęs norago, neval
ir kitaip teisia Dievas, ku
Phone LAFAYETTE 6800
gysi pyrago.
—•—
,, vo namus griaut stoja.
riam dažnai nepatinka tai, ijoties Mylintiems
— Vestinėms — j
Bankietams — Laidotuvėms — J3
kas žmonėms patinka”. (KriPapuoSImams

OK'D BY MILLIONS
UŽUOJAUTA
Iš priežasties mirties mylimo brolio, Amerikos Lie
tuvių Studentų Sųjunga, Chicagos kuopa, reiškia gi
lių užuojautų kuopos pirmininkui .JONUI STOŠKUI.
Dvasios Vadas ir

Valdyba.

LAIDOTUVIŲ

Ateinančio penktadienio
vakare 7 vai. mūsų bažnyčio
je prasidės nuolatinė novena
prie Panelės Šv. Sopulingos,
kuri įvedama gerb. klebono
pastangomis. Daugelis šios pa
Per užėjusių ant Chicago didelę sniego pūgą ant viršuti
rapijos katalikų, ypač jaunes
nių
geležinkelių (eleveiterių) įvyko trys nelaimės, kurių
nių vykdavo į kitas bažny
vienų matome šiam atvaizde: vienas traukinys įvažiavęs į
čias, o dabar galės toms Die
kitų. Sužeista daug keleivių. (Acme photo)
vo malonėmis naudotis čia pat
pas save. Pamaldos prasidės
•_______________________________________ *
pašventimu gražių stacijų, ku
Night and Morning
rias įrengė Juozapa Bužaitė.
Dėl aklų pavargusių nuo Kaulės,
//•’f-OR

X.

KASDIEN SU KRISTUMI

Į staus Sekimas, Knyga Pirma,
Skyrius VII, 3).

J. š.

Praeitų sekmadienį Marijonų Rėmėjų skyris turėjo gra
žų parengimų. Paremti Tėvų
Marijonų įstaigos skaitlingai
susirinko aštuoniolikieeiai ir
svečiai iš kitų kolonijų. Link
sniai žaidė kauliukais ir kor
tomis. Gražių dovanų nešini
išsiskirstė, patenkinti šituo
gražiu parengimu, iš kurio at
liks nemažai pelno, paskirto
kilniam tikslui.

Mūsų parapijoje gražiai gy
vuoja skautų berniukų draugi
ja. Susirinkimai įvyksta ket
virtadieniais. Malonu yra pa
sižiūrėti į skautų įvairias pra
tybas ir darbus, kuriuos jie
atlieka. Labai gražiai globo
ja, juos moko ir auklėja ga
būs skautų vadai A. Rudis, E.
Daujotis ir B. Česnavičius.
Raginami yra tėvai leisti sa
vo vaikučiams priklausyti
prie šitos kilnios organizaci
jos, kurios tikslas apsaugoti
mūsų jaunimų nuo visokių pa
vojų ir iškrypimų.
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I VVrite for Free Book
I **A Wor1d of Comfort for Your Syea“

Vėtfo ar Dulkių, vartokite kelis la
ktus Murinę: Palengvina nu vargu*
slas akis.
Saugus Kūdikiams lr 8uauguslem*
Visose Vaistinėse.

anac&ntfiou.

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
Gorėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite Dr go’ Classified Skyr

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

DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
*

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ

B11UUBIA n DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JBTAISA

AMBULANCE
DIENĄ

IR

NAKTĮ

NARIAI

CHICAGOS,

LAIDOTUVIŲ

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

LAFAYETTE

pv VZ YAT
L/ L Iv / > 1

DIREKTORIŲ

Check Below And See If Yon Tlsve
Any Of The Signi
Ouiverinc nereta can makt you old and
tisggard looking, eranky and hard to Hea
witn—can kaep you awake nighta and rob
you ot good'health, good times and Jobą.
Don’t let youraeu r‘go” Ulca that. Start
taklng a good, retiable tonle—one made upertnlly fer urnva. And eould you a»k tor any
thing whose benefita have heen better proved
than nrorld-famoua Lydia £. Pinkbam’a
Vegetahle Conpoundr
Let the erholeeome herbe and mota ot
Plnkham’a Compound help Natūra ealm
your ahrieldng nervee, tone up your ayatem,
and help leeaen dlatreea from fe mala functlonal dtaordera.

DYKAI

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais,
7:00 vaL vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas

1.1. Zalįi

1646 West 46th Street
Phone YABds 0781-0782
4704 S. Wcstern Avenue

Tel. LAFsyette 8024
3354 So. Halsted St.
Telefonas YARda 1419

KELNER—PRUZIN

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TeL YARDS

St.

. ■
Res. 4543 South Paulina Street

6834 So. Western
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

Avė.

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Avė.

2025 W. 51rt

• aot Ut lt b«lp YOU?

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

Albert V.

Petkus ir

P. SALTIMTERAS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

sut fall from your drugglat. Over a mil
am men have eritttn ln lettera reporting
lerful benefita.
.
ir the paat 60 yeara Lydia E. Plnkham a
tabto Compound hae belped grateful
en go “ataUlng thtu" trylng ordaala.

ASOCIACIJOS

0727

BARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NERVOUS

LIETUVIŲ

AUD III A M P T PATARNAVIMAS
AIYIdULANul dieną ir naktį

MURINĘ COMPANY^KS o

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

CICEROS

1278

AnHiony B. Petkus
Lacbawicz ir Sūnai
1. Liulevieius
S. P. Mažeika
Antanas H. Phillins

2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ąve.
Phone LAFayetto 3572

3319 Lituanica Avenue
Phone YABds 1138-1139
3307 Lituanica Avė.
Phone

YADds

4908

pfratrogg

8

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
RUOŠIAMOS PUOTOS JUOZUI A.
MICKELIONUI PAGERBTI PROGA
[Juozas A. Mickeliūnas gi
nu“ Dargužiu kaime, Stačiūnų
valsčiuje, Šiaulių apskrityje
rūgs. 22 <1., 1910 un. Atvykęs
j Chicagą įsirašė į šias drau
gijas: Teatrališkos, Sv. Mar
tyno, šv. Mateušo, Sald. Šir-j
dies V. Jėzaus, šv. Antano iš
Padvos ir Lietuvos Ūkininkų, j
vėliaus įsirašė į IjRKSA 15-tą
kuopą ir Lietuvos Vyčių 16
kuopą. Persikėlęs gyventi į
Sheboygan, AVis., kovo 4-d.,
1915 m., suorganizavo L. Vy
čių 51 kp.
Suorganizavus Lietuvos nau
dai “Tad day”, gyvendamas
Sheboygan, Wis., suorganiza
vo tai dienai komitetą ir bu
vo pirmininku. Tą dieną Sheboygane surinkta aukų $1/100
ir priduota Tautos Fondui.
1917 m. Am. J. V. įstojo į
kariuomenę ir buvo pasiųstas
į Arkangelską, Rusijon. Ka
dangi mokėjo rusi} kalbą, tai
ėjo perkalbėtojo pareigas.
Pasauliniam karui užsibai
gus, grįžo vėl į Chicaga ir at
naujino veiklą lietuviškose organizacijose. Ypač daug di
rbo Tautos Fondui. Atvykus
į Jungt. Valstybes J. Vileišiui,
P. Žadeikiui ir kun. J. Žiliui,
su didžiausiu pasiaukojimu
darbavosi, pardavinėdamas L.
L. Paskolos bonus, Chicagoje
ir jos apylinkėje steigė par
davinėjimo stotis ir joms va
dovavo. Pirmaisiais metais jis
buvo L. L. P. Bomj skyriaus
raštininku. Taipgi tvarkė Chi
cagįos apylinkėje J. Vileišiui
maršrutą.

fr
'f

KSA Chicagos apskr., per du
metu buvo Amerikos Legijono
Dariaus-Girėno posto No. 371
komandieriu, Vytauto 500 mie
tų paminėjimo komiteto nariu,
Csicagos Pasaulinės Parodos
lietuvių skyriaus nariu, daug
dirbo ir tebedirba Vilniaus
Vadavimo Sąjungos sncyriuje
ir kitose organizacijose.
Da ri ui-G i rėnu i
ruoši antis
skristi į Lietuvą, Mickeliūnas
labai daug dirbo ir buvo vie
nas komiteto narių. Lakūnams
žuvus, Chicagoje lietuviai Marųuette Parke pastatė jiems
paminklą. J. Mickeliūnas bn
vo paminklo statymo komiteto
vice-pirmininkas. Jo pasidar
bavimu tam tikslui buvo su
rinkta nemažai aukų.

Juozas Mickeliūnas

sumanė rinkti įvairius auksi
nius ir sidabrinius daiktus, J.
Mickeliūnas su didžiausiu pa
siaukojimu dirbo ir surinko
daug daiktų.
Kad Am. Jungtinės Valsty
bės pripažintų Lietuvą, kaip
nepriklausomą valstybę, Ame
rikos lietuviai sukruto rinkti
peticijas. Chicagoje Mickeliū
nas ėmė tą sunkų darbų: ant
savo pečių ir surinkęs sn de
legacija 1922 m. vyko į Wasbingtoną pas prezidentą Ilardingą.
J. A. Mickeliūnui teko bū
ti priešakyje ir tvarkyti marš
rutus atstovui Čarneckiui, M.
Yčui, M. Bagdonui, Bizauskui
ir kitiems, kurie buvo atvykę
Lietuvos reikalais.

Lietuvos Nepriklausomybės
5-kių <metų sukakčiai paminė
ti, Cbicagos lietuvių komite
Brighton Park kolonijoje tui pirmininkavo Mickeliūnas.
du metus buvo pirmininku L. Paminėjime McKinley Parke,
L. P. Bonų skyriaus, kuris dalyvavo 60,000 lietuvių.
Lietuvos reikalams aukų su Lenkams užgrobus Vilnių,
rinko $1,400.00 ir bonų par Chicagos lietuviai sudarė be
davė už $19,000.00. Paskui bu ndrą komitetą ruošti prieš le
vo išrinktas L. L. P. Bomj nkus demonstracijas. J. A. Mi
pardavimo stočių Chicagos a- ckeliūnas išrenkamas sekretopekrities pirmininku. Pirmini rium. Į demonstraciją sutrau
nkavo tris metus ir per tą lai kta virš 50,000 žmonių ir su
ką parduota L. L. P. Bonų rinkta Vilniaus reikalams virš
už $400,000.00 ir aukų surink $9,000.00.
ta virš $18,000.00.
J. A. Mickeliūnas yra pir
Kai nuo karo nukentėjusiai mininkavęs per keletą metų
Lietuvai Amerikos lietuviai L. Vyčių Chicagog apskr., LR

Turiu dar priminti, kad L.
L. P. Bonų Chicagoje skyriai
buvo pavesti likviduoti J. Mi
ckeliūnui. Jis buvo gavęs per
Lietuvos pasiuntinį, Washingtone, iš Liet. Fin. Ministro įgaliojimą padaryti likvidaciją.
Jo pasidarbavimu dar surink
ta virš $3,000.00 ir su visais
dokumentais perduota tuome
tiniam Lietuvos konsului P.
Žadeikiui Chicagoje.

Gražus Vakaras
Misijų Reikalams
AVEST SIDE. — Vasario 4
d., laidotuvių dirktoriaus S.
I). liakavičiaus namuose bus
lubai gražus pasilinksminimas
7:30 vai. vakare. Visų pirma
bus išdalintos dovanos, kurių
knygutes turėjote paėmę iš
gerb. kunigų — Vincento Andriuškos ir Kazimiero Veng
ro. Taip i>at visus susirinku
sius gražiai pavaišinsime gė
rimais, užkandžiais, dainomis
ir kitais įvairumais. P-nas Lakavičius organizuoja pinok lio
lošėjus. Taigi, sveiki, sulaukę
šeštadienio, atvykite po ad
resu 2314 AV. 23rd Place, kur
turėsite linksmą ir malonią
valandėlę. Tikimės sulaukti
daug svečių iš kitų kolonijų,
kurie pareiškė, ar snigs, ar lis,
bet vakare tikrai dalyvaus.

Šv. Pranciškaus parapija
nuo sausio mėn. pradėjo leisti
savo parapijai savaitinį laik
raštėlį, kurį spausdina su mimiografo mašina.

Laikraštėlis talpina kasdie
ninius parapijos gyvenimo rei
kalus ir žinutes iš parapijos
gyvenimo. Parapijiečiams duo
damas veltui.

Misijų Reikalams
Parengimas

RADIO
BUDRIKO RADIO
VALANDA

J. J. COYLE,
South Artesian Avenne
Telefonas Prospect 22B7.

3236 S. Halsted St.

NORT1I SIDE. — Marijo
nų Rėmėjų skyrius rengia bu
nco party vasario 2 d., parapijos svetainėj.
Bus daug gražių dovanų,
Kviečiame visus atsilankyti
J. K. ir paremti gražų darbą. Tėvai
Marijonai vyksta į Pietų Ameriką darbuotis tenykščių
brolių lietuvių tarpe.

Mirė Buv. Latvijos
Prezidentas

Sausio 29 d. besiklausant
Ryga I 7 Elta. Vokietijos
Budriko programos nei nepa- telegranuj agentūros žiniomis,
sijutau, kaip praėjo 60 minu sausio 7 dieną širdies liga mi
tų.
rė buv. Latvijos respublikos
Orkestrą grojo “Plaukia prezidentas Žemgalis.
sau laivelis”, “Aš mergytė,
kaip rožytė”, “Kaip gi gra SeScratching
žus, gražus rūteliij darželis”,
Z/REUEVE ITCHING SKIN Quiddy
“Nemuno vilnys,” “žirgelis” Even
the most stubborn itching of eczena.
pimples, athlete’s foot. rashes and
šokis. Stasys Rimkus, prita blotches,
other estemally caused skln eruptions,
ųuickly
yields
to pure, cooling, antiseptic,
riant orkestrai padainavo ke Ikiuid O.O.D. PRESCRIPTION.
Clear, greaseless and stainless—dries fast. Its gentie
turias dainas: ariją iš “Kor- oils
soothe the irritation. Stope the most
itching in a hurry. A 36c trial bot
navilio Varpai”, “Varpelis” intense
tle, at aU drug Stores, provee lt—or your
money back. Ask for D.D.D. Prescription.
valcą, Toreadoro dainą iš o-

DUODAME
PASKOLAS *=&
■ fiuRULflV

Namų statymui,
Pirkimui

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:

“Swlng-artlstas” ... ARTIF. STTA1V

,

1939

TS
Žmogui senatvės bijoti ne
peros Carmen ir “Kaip ateis Lietuvių Delegacija
pavasarėlis”. Kaminskas pa
reikia, nes kūnui senstant dva
Vilniuje
dainavo keturias liaudies daišia jaunėja.
nas “Kada noriu verkiu”,
Vilnius I 7 Elta. Lenkų te
“Gale sodo rymojo’ “Mie- Jegramų agentūra praneša, kad
CLASSIFIED
gok saldžiai” ir “Dukružė-į Vilnių atvyko lietuvių delePARDAVIMUI GROH F RN F
le”. Duetas buvo Onytė. Or- gacija tartis dėl miško tran Pilnai Įrengtas, gera vieta. Biznis ge
rai išdirbtas. Geri kambariai pra
kęst ra baigė su “Kur ban- zito į Klaipėdą.
gyvenimui. I’arduoaiu bu ar be fiksčerlų arba Išmainysiu ant autonioguoja Nemunėlis”. Malonu bu
billaus.
4915 South Halsted St.,
telefonas YARds 4757.
vo klausytis tokios gražios
REMDOM KAMBARIAI
programos. Lauksime kito neRendon 4 kambarių fletas. Karfito
LOANS & INSURANCE vandenio Šiluma. Arti lietuviškos
dėldienio.
bažnyčios. 1502 South 50th Court,
i\ \i i i rs r.i: \\( m Cteero, Illinois.
Kita Budriko programa bū Building Management
PARDAVOIUI RUNGALOIV
na ketvergais iš stoties AYliF
Marųuette Manor, 6 kambarių mū
JOHN P. EWAIJ)
rinis bungalovv, karšto vandenio ši
C, 1420 k., 7 vai- »'*kare.
luma, lnsuliuotas.
Kl.ll.Tl’ CO.MI’AM, ln<

Juozas A. Mickeliūnas 1924
metais vedė Eleną Banakaitę
iš Lukšių, Suvalkijos. Jie au
gina du sūnų — Gilbertą ir
Robertą, kurie lanko vietinę
liet. parap. mokyklą. E. Mickeliūnienė taip pat yra darbš
ti Moterų Sąjungoje, LRKSA
ir kitose organizacijose.
Lietuvos Vyriausybė. įver
tindama J. A. Mickeliūno da
rbuotę Lietuvos naudai, per
savo konsulą P. Daužvardį šį
vakarą Syrena’s Cafe, 4270
Archer ave., įteiks Šaulių Žvai
Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
gždę.
Sveikiname ir linkime il Turėdami Ką Nora Parduoti, Mainyti. Išnuomuoti — Arba
giausių metų!
žvalgaitis Norėdami Ką Nors Pirkti. Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr.

Mana Harbor

I,

’J^ecla&lehls, vasario

S>MA^ODAŲKANTQ/7

ĮrderalSavings
AND LOAN

ASSOCIATION

Phone

TEL CANAL 8887

Taupytojams Mokame

0^ Dividendų.

SHE LOŠT 20
POUNDS OF FAT
Feel full of pep and possess th«
slender form you crave—you can’t
lf you llsten to gossipers.
To take off exceas fat go llght on
fatty meata, butter, cream and sugary sweets — eat more fruit and
Vegetablas and take a half teaspoonlul of Kruschen Salta in a glass of
hot water every morning to eliminate excess waste.
Mra. Elma Verille of Havre de
Grace, Md., writes: “I took off 20
lba.—my clothea flt me fine now."
r No drastic cathartica—no conatlation—būt blissful daily bowel acion when you take your little daily
doae of Kruachen.
t

?

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
VVT'HEN everyv» thing vou atI tempt is a burde
len
—wh<
hen yon are
nervous and irri*
table—at your
wit’s end—try
this medicine. It
may be just what
you neea for extra
energy. Mrs. Charles L. Cadmus of
Trenton, New Jersey, says, "After
doing just a little work I had to lie
down, My mother-in-lav , recommended the Vegetable Compound..
1 can see a wonderful change oow."

Du mūriniai kakaliai. Randant So
uth Sidėje.
Atsišaukite
Telefonu
Yards 1««2.
PARDAVIMUI
Čeverykų
taisymo
krautuvė, prie
6S-tos gatvės ir Western Avenue.
Patogi vieta, gera mašinerija, Par
siduoda pigiai. Atsišaukite telefonu: ARMItagc 4147.
PARDAVIMUI NAMAS
G kambarių moderniškas, mūrinis
bungalovv. Karšto vandenio šiluma.
2 karų garadžius. Apdarytas porčius. Ąžuolo grindys ir papuošalai.*
Visi ossesmcntai ir 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
Avenue.

T A I S O M
Taisome ir Įdedame pamušalus Į
skurinius kotus. Įdedame naujus zlperlus Į skurinius džiaketus (jackets) pigiai.
OVER T.TNG TO VALYMO IR
TAISYMO KRAUTUVE
4802 So. Wood St.
Chicago. III.

RENDON TAVERNAS
Pilnai Įrengtas, dirbtuvių aplellnkėJe.
Prieinama
kaina. Telefonas:
PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 5 kambarių 'bungalow>
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis porč'tts. 2 karų garadžius. Kaina $5,600.
Bargenas. Atsišaukite. 5032 Se. Roekvell Street.

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL
BUREAU
Every Sunday from 1—2 P. M,

VEGETABLE

Folklore

CŪMPOUND

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

750 W. 3 lst Street
A. A. NORKUS, savininkas

Tel. Victory 9670

Radio

Frognun

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

KOO ..................................

NUT .......

»«.«•

BIG LUMP .............................
$8.00
MINE RUN ••••••••«••••••• $6.76
PCREENINOS ........................
$5.t$

Tel. ARDmore 6975

Drobė Paklodėms ir Užval
kalams Naujos Mados Už
dangalai (Bedspreads), Vil
noniai Šveteriai, Pančiakos,
Pirštinės ir Kepurės.
Vilnoniai Apatiniai Mar
škiniai Vyrams ir Moterims

504

VVest 33rd

Normai

Street

Ave., Chicago.

IU.

Telefonas VlCtory 3486
F. Selemonavich, Sav.
Atdara Kasdien Ir Vakarais
Sekmadieniais

TIK £42.00
CHICAGOS VĖLIAUSIA
NAMŲ STATYBA
73-čla gat. lr California Ave
Du blokai nuo Marųuette Pk.

BRIDGEPORT
KNITTING MILLS
Arti

Kiekvieno Taupytojo tanpiniai apdrausti iki $5,000.00.
Federal Savings & Loan Insurance Corporation,
Washington, D. C.

IIW

RENDON KEPYKLA

OF CHICAGO

2202 W. CERMAK ROAD,

CAI.I’MET

Ir

Mūriniai, insiuluotl namai 5
Ir 6 kambarių, su belsmentu,
lotas 30x125 pčdų su visais
Įtaisymais.
Namo kaina $6.000.00. Mažas
pradinis JmokSJiraas, likusieji
kaip randa, ttk po $42.00 Į
mčnesj.
A) suma padengia
nuošimtĮ, taksus, apdraudų lr
mėnesinę dalj paskolos.
Namai statomi po priežiūra
F. H. A.
Pamatykite, o stebfisitSs.
Ofisas prie 73-člos gatvės lr į
California Ąvenue.
ą

Jr

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

parašė
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Išbandykite 1939 m. Dvigubai-Švelnius

Old Gold
Extro subrandinti Tabakai duoda Extra Skonį!
UlSISTATYKrrti ROBERT BENCHLEY tu ARTTE SHAWS Ofkniru, Ssluudisnių
vaktr.it, Columb.a N«work,

VISADA ŠVIEŽU

Dvigobal aptaugotl dviem uleaflcUalt Csllophons. VI „UTĮNIS ulvalkH* otildoro APAČIOJ
pakelio.
CopTriabt.

IMU. wr. LortUardC#.. Im.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam
lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.
, .
Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina $1.00

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

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS
Incorporated

Tel.

Prospect 0745-0746
Whol«iale Only

5931-33

So.

Ashland

Ave.

SMITH & SON

Užsakymus siųskite:

2267 Clyboum Ave.

DRAUOAS PUBLISHINO CO.
2334 South Oakley Avenne
Chicago, Illinois

Pm mus galima gauti tikrai Lie
tuviška Importų Valstybinu Deg
tinę.

Chicago, Illinois

Mes Tr Vist Mūsų Darbininkai
Lietuviai', pp. F. ir M. Dslmldas

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

tt

-T--.......

■- -

Savininkai

