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Prancūzija bando Ispanijos komunisto
rėžimą vaduoti kad ir paliaubomis
Bet tai tuščios pastangos;
frankstai paliaubas neigia

Numatoma, jie bus teisiami
kaip paprasti kriminalistai

Sovietų Rusija šiandien yru toli labiau tironiška šalis,
n- i kuomet nors buvusi carų
PARYŽIUS, vas. 2. — Pa- Ispanijai reikalinga ramybė
BARCELONA, vas. 2. — už savo piktus darbus atpillaikais, pareiškė kun. P. Sie
Vietos frankistų policija pra dys galvomis.
denburgas, S. J., Detroito u- tirta, Prancūzijos ministras ir taika, kas bus atsiekta tik
nešė kad jai pavyko susekti ir
Tarp areštuotųjų yra Edu
niversiteto vykdomasis deka pirmininkas Daladieras ban- visišku komunistų sutriuškiniareštuoti eilę raudonųjų re ardo Barriobero, 50 m. amž.,
nas,
kalbėdamas University • lo kovojančias puses Ispani- niu.
joje patraukti į paliaubas. Sal Prancūzijos vyriausybė į
žimo stambių valdininkų, ku raudonųjų liaudies karinio
klube, Chicagoj.
koma. Prancūziją šiame žygy- Katalonijos pasienį siunčia
rie neturėjo progos paspruk tribunolo prezidentas.
Kun. Siedenbergas neseniai je remia Anglija. Ispanijos daugiau kariuomenės. NepaJose Giminez Arnau, franti iši miesto. jAnot policijos,
grįžo aplankęs Rusiją. Jis sa raudonieji seniai pasiilgę ko- geidauja, kad nuo frankistų
areštuotieji yra pakankamai Į kištų spaudos tarnybos viršiko, kad visus revoliucinius rau kių nors paliaubų, kad iš karo bėgantieji milicininkai susisutepę rankas savo tautos Ijninkas, pareiškia, kad Barridonuosius, kurie įvertina bol išnešti savo sveikų kailį.
kraštų Prancūzijoje. Norima
{obero bus teisiamas kaip
brolių krauju.
ševikų tvaikų ir kurie veržia
Tačiau paliaubos priklauso juos pasienyje sulaikyti ir
' žmogžudės.
si ir čia sukulti sovietus, rei ne nuo jų, bet nuo gen. Frau- priimti tik nepaprastam atsiSpėjama, kad suimtieji ne Tarp areštuotųjų yra dau
kia išsiųsti į tų raudonųjų co. O šis vadas nenori nė klau tikime.
užilgo paklius karo teisman, giau įvairių rūšių raudonųjų
“tojų” ir dėkoti Dievuli už syti apie paliaubas. Jis parei-Į Jau ir be to šiandien Pran-.
bus teisiami kaipo paprasti režimo teismų teisėjų ir kal
Amerikų.
škia, kad raudonieji besųlygi- elizijoje yra tūkstančiai raužmogžudžiai ir, be abejonės, tintojų.
“Viešuoju šelpimu išlaiko niai turį pasiduoti, arba bus donųjų milicininkų, daugiaumas Amerikoje žmogus”, sa suklupdyti. Anot gen. Franco, šia dezertyrų.
kė kun. Siedenburgas “turi
geriau nei darbininkas sov. POPIEŽIUS PRIĖMĖ SAN
Rusijoj. Dėl to, kad šelpiamas
MARINO PASIUNTINJ
Jo Mai. msgr. ^Mykolas L. Krušas, Šv. Jurgio bažnyčios amerikietis darbininkas gau
VATIKANAS. — Šventaklebonas, kurio parapijoje sekmadienyje įvyksta Marijonų na didesnes pajamas, su savo
Bendradarbių seimas. Jis daug yra nuveikęs Pietų Amerikos šeima gyvena kelių kambarių sis Tėvas Pijus XI priėmė
lietuvių būklei pagerinti, ir gausia auka parėmė trijų Marijo
San Marino respublikos pa
bute,
yra
laisvas
ir
kur
nori
nų tenai išvykimų.
siuntinį Šventųjam
Sostui
FIGUERAS, Ispanija,
gali sau vy kti. Taip nėra sov.
MASKVA, vas. 2. — Sov. ro. Sovietai pageidauja, kad
markizų F. S. Crescenzi.
vas. 2. — Čia vienos senovėą
DAUGIAU KAIP VIENĄ
Rusijoj. Ten kiekvienas žmo
Rusijos vyriausybė nutraukė Vengrija ir gi ištrauktų savo
pilies požemiuose susirinko
MILIJONĄ DOL. IŠDALIJO gus suvaržytas ir spaudžia
tiesioginius diplomatinius san pasiuntinį iš Maskvos.
PREZIDENTO GIMTA
raudonųjų režimo “parlamen
DARBININKAMS
mas, neturi nė mažiausios lai
tykius su Vengrija dėl jos su
DIENIO MINĖJIMAS
tas”. Iš 420 atstovi} buvo vos
Komisaras Litvinovas noto
DETROIT, Mich., vas. 2. svės”.
sidėjimo su Romos Berlyno je nurodo, kad Vengrija pa
DIDŽIAI PAVYKO
60, kuriems ministras pirmi
Kun. Siedenburgas pažymė
— General Motors korporaci
Tokio ašimi, kuri nukreipta
sidavusi svetimų valstybių
MyVSHINGTON, vas. 2.-^ ninkas Negrinas pranešė, kaip
ja kelinti Pietai vykdo savo jo, kad jei komunizmas reiš
prieš tarptautinį ’ komunizmų.
AVASHINGTON,
vas.
2.
—
spaudimui ir tuo būdu neten
kia lygybę, tai Rusijoje nėra Prezidento gimtadienio minė dalykai stovi su karu.
Šios ašies pradininkais yra fa ka nepriklausomybės. Tad su Senate kilo nepasitikėjimas darbininkams taupumo ir injokio komunizmo. Didžiosios jimas pereitų pirmadienį di Negrinas pareiškė ir “par
vestinimo planų.
šistai ir naciai.
tokia valstybe sonetai nerei prezidentu Rooseveltu suse
darbininkų masės turi pragy džiai pavylko. Minėta visoj lamentas” patvirtino, kad
Tomis dienomis tad darbi
Sovietų užs. reikalų komi kalingi turėti tiesioginių dip kus jo slaptus susinešinus su
venti su 200 rublių per mėne- šaly baliais. Pelnas skiria- raudonųjų režimas* kovosiųs
saras Litvinovas pasiuntė no lomatinių susisiekimų.
Britanija ir Prancūzija prieš ninkams išdalinta 1,314,000
sį (keliolika amerikoniški} do- mas “infantile” paralyžiaus iki pat galo Geronos (Katatų Vengrijai per vietos ven
totalitines (diktatorines) vai dolerių korporacijos Šerais ir
lerių), o valdininkai ir komi fundacijai.
lonijos krašto) provincijoje.
Anot komisaro Litvinovo, stybes. Kai kurie senatoriai pinigais.
grų pasiuntinį. Jis praneša,
sarai
per
mėnesį
gauna
po
Įvyko daugiau kaip 12,000 Girdi, už kiekvienų žemės
Šis fondas sudarytas pa
kad sovietų vyriausybė iš Bu Vengrijos susidėjimas su fa- • pa£ymį, ikad, esu, nė nenuosJ ,000 iki 20,000 rublių.
balių Sakoma, fundacijai bus sprindį atkakli kova bus vedapesto atšaukia savo pasiun šistais ir naciais nieku būdu tabu, iki Hitleris puola Ame čių darbininkų ir korporaci
Didžiai nelygus atlygini surinkta daugiau kaip vienas dama. O jei nebus laimėta,
tinį ir ten pasiuntinybę užda- nepateisinamas.
rikų. Juk prezidentas su sla jos kone lygiomis dalimis įrežimas nusikelsiųs į centrinę
Darbininkams mas, sakė jis, juk iškelia žmo milijonas dolerių.
pta diplomatija bando suda mokėjimais.
Be to, tam pačiam tikslui Ispaniją ir ten “sukilėliams”
ŽEMES DREBĖJIMAS
nių klasas ir biurokratijų.
ryti karinę sąjungų, kuri ve tenka pasidžiaugti.
EKVADORE
per paštų bus suaukota dešim nepasiduosiųs.
da stačiai karan.
tukais iki 100,000 dol.
Negrinas tačiau nepasakė,
KARDINOLAS REMIA
MAŽIAU ŽUVUSIŲJŲ
QUITO, Ekvadoras, vas. 2.
Daug kas ir be senatorių
Pačiam Washingtone buvo kas bus daroma su milicijos
BĖGLIUS PRAHOJE
AUTOMOBILIŲ NE
— Šioj respublikoj pradėjo stebisi ir neišmano, kokiais1
surengta
10 paskiri} balių. liekanomis, kaip reikės jam
LAIMĖSE
veržtis ugniakalnis Vallecbi- sumetimais prezidentas kiša
PRAHA. — Jo Emin. kar
Prezidento žmona juos visus ir kitiems raudoniesiems va
PRAHA, vas. 2. — Čekos- llos ir sukėlė šiurpių žemės si į totalitinių valstybių rei
CHICAGO. — Nacionalė dinolas Verdieras, Paryžiaus trumpai aplankė.
dams nešdintis iš Kataloni
lovalkijos vyriausybė išleido drebėjimų.
Saugumo taryba paskelbė, arkivyskupas, prisiuntė 100,kalus.
jos.
du nuosprendžius. Vienu nuo Apie devynis kartus drebė
kad pereitais metais J. A. 000 frankų Prahos komitetui,
ŽYDAI PROTESTUOJA
Anot N*»grino, su veda
sprendžiu daugeliui žydų bus jimas pasikartojo. Kai kur
SAN QTTENTIN, Cal., vas. Valstybėse automobilių nelai kurs šelpia čia Čekoslovakijos DĖL HITLERIO KALBOS mu karu viskas “tvarkoje”.
«
Čia per radijų pareikštas
panaikinta iki šioliai buvusi mūrinių namų sienos susk:lo. 2. — Čia valstybiniam kalėji mėse žuvo apie 95,000 asme
ŽENEVA,
vas.
2. —Pasau Girdi, raudonųjų karo pajė
pilietybės teisė, kitu — visi Gyventojų tarpe kilo pasiau- me iš 5,500 kalinių daugumas nų, arba apie ,10,000 mažiau nuoširdus dėkingumas Jo Elių žydų kongresas paskel gos gerai darų, kad bėga nuo
minencijai.
ateiviai (imigrantai) 6 mėne ba. Daugelis žmonių pradėjo sukėlė sėdėjimo streikų dėl nei 1937 metais.
bė protestų dėl Hitlerio sa frankistų. Tuo būdu kariuo
sių laikotarpiu turi apleisti plūsti į bažnyčias melstis.
netinkamo maisto.
Pereitais metais ant gele
kytos kalbos Vokietijos nacių menė “apsaugojama” nuo pa
Čekoslovakiją.
žinkelių žuvę 3,752 asmenys.
SOVIETAI ĮSPĖJĘ
parlamente. Hitleris tarp kit rojų ir kariuomenės “orga
Žydų reikale jų visų įgyta
nizuotumas” palaikomas. Pa
JAPONIJĄ
ko šmeižė žvdus.
po 1918 m. lapkr. 1 d. piliety
MANDŽIUKE NUKAUTI
galiau jis pareiškė, kad jo re
bė bus patikrinta. Kurie ne
MASKVA, vas. 2. — Sibi
z
5 BOLŠEVIKAI
“sulaužęs” “sukilė
GIRTINAS ŠAULIŲ LAB žimas
I
turės pilietybės įrodymų, tie
ro Mandžiuko pasienyje įvy
lių
”
blokadas
jūros pakran
DAROS DARBAS
Tokio, vas. 2. — Iš Man- ko naujas bolševikų su japo
turės apleisti Čekoslovakija.
tėse.
Vyriausybė aiškina, kad Če
MASKVA, vas. 2. — Stali Patirta, kad šie likusieji na džiuko pranešta, kad už 60 nais ginkluotas susikirtimas.
ALYTUS. — Alytaus mieskoslovakijos respublika žy no pastangomis komunistų riai
ateinančiame partijos mylių nuo Mančuli 100 sovie Sovietų vyriausybė sakosi įs te (įViln. pusėj) yra tik viena
ŠELPIMO BILIUS PA
miai sumažinta ir todėl vy partijos centrinis vykdomasis kongrese reikalaus, kad Stali tų kareivių įsiveržė Mandžiu- pėjusi Japoniją, kad ji būtų pradžios mokykla, kurių lan
SIŲSTAS PREZIDENTUI
riausybė turi rūpintis, kad komitetas perdėm išgriautas. nas nutrauktų partijos viršū kan ir panaudojo ginklus atsargesnė, nes Sibiro raudo ko apie 500 vaikų. Didesnę
prieš japonus. Penki sovietų noji armija gali netekti kan lankančiųjų mokyklų mokinių IVASHINGTON, vas. 2.—
pirmoje vietoje čekai turėtų Iš 71 nario likę vos 18. Visi nių “valymų”.
darbų, bet ne svetimieji atei kiti arba sušaudyti, arba iš
Kongrese bus įrodyta, kad kareiviai nukauta ir trys su trybės.
dalį sudaro pačių neturtin Kongreso pravestas, 150 mi
žeista.
Kiti
atsimetė
atgal
per
viai.
siųsti į koncentracijos stovy- “valymas” partijai neduoda
giausių tėvų vaikai. Alytaus lijonų dol. sumažintas, 725 mi
klas prie sunkiųjų darbų.
jokios naudos ir stovio nepa sienų.
Už savo žmonos nušovimų miesto šaulių kuopos vadovy lijonų dolerių šelpimo bilius
PERPIGNAN,
Prancūzija,
Kovo mėnesio pradžių Mas gerina, o ypač išdavybės rei
R. Hodous, 35 m. amž., iš Ci bė, nors ir turėdama nemaža pasiųstas prezidentui pasira
vas. 2. — Gen. Franco pas kvoje įvyks komunistų parti- kalais. Vieni įtariamieji išžu- KARDINOLAS BAUDRI
cero, teismo nuteistas 20-ini savo šelptinų narių, nutarė su šyti.
LLART
80
M.
AMŽIAUS
kelbė, kad savanoriai pasida jos kongresas. Normaliais lai-1 domi, jų vietoje tuojau atsišelpti ir minėtos mokyklos
metų kalėti.
vę. raudonųjų kareiviai nebus kais prieš kongresų susirink-' randa kiti. Jei nebūtų vykdovargingus vaikus, paskirda
PARYŽIUS. — Jo Eminen
baudžiami ir jų bus pasigai davo tas centrinis komitetas mas griežtas “valymas”, sa cija kardinolas Baudrillart,
Didelis kubilas su chemika ma iš savo kuklių lėšų 25 lt.
lėta.
CHICAGO SRITIS. — Nu
ir parengdavo kongresui pro koma, viskas savaime pagerė čia Katalikų Instituto rekto lais susprogo Jordan Co. dir
gramų — dienodarbį. Šiemet tų.
matoma
giedra; popiet kiek
Iš Floridos pranešta, kad
rius, sulaukė 80 metų amžiaus btuvėje, 2630 Artbington gt.
ROMA, vas. 2. — Paskui šis komitetas negali nieko
Bet kongrese Stalino žodis ir dar visiškai veiklus. Šven Vienas darbininkas sužeistas. Illinoiso gubernatorius Hor- šilčiau.
nacius ir italų fašistų spauda veikti, nes neturi reikalingos ir nusistatymas viską nus tasis Tėvas Pijus XI prisiun
neria ten palaipsniui sveiks- Saulė teka 7:01, leidžia
puola prez. Rooseveltu.
narių pilnaties.
si 5:07.
vers.
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Sov. Rusija nutraukė tiesioginius
diplomatinius santykius su Vengrija

ISPANIJOS BOLŠEVIKŲ
GALVA SAKOSI NIEKU
BŪDU NEPASIDUOSIU

Dėl to, kad vengrai susideda
su fašistais ir naciais
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Bendradarbiams lr koresponaentama raitų neprųMna.
tai padaryti lr neprlslunčlama tam tiks
lui palto lenkių. Redakcija pasilaiko eau teisų tai
syti lr trumpinti rlaua pnalųatua raitus lr ypad koreepondencljas sulyg savo nuotlOros.
Korespondentų
praio ralytl trumpai lr aliklal (Jot galima rslomsja
mailnile) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos lr asmeniškumų.
Pasenusios kores
pondencijos lalkieltln nededamos.
jei nopruAuma

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Entered as Seoond-Clase Matter Maroh 11, 1818 at
Chleago, UUnots Under he Aot of Maroh I. 187*.

Į Naują Žygį
šis dienraščio numeris yra pavedamas va
sario mėn. 11 d. išvykstantiems į Pietų Amerikų trims Tėvų Marijonų vienuolijos na
riams dirbti lietuvių tarpe ir rūpintis jų
dvasiniais reikalais.
Nors iškeliaujantieji į Argentiną, Tėvai
Marijonai ne laukinių žmonių, bet savo bro
lių lietuvių tarpe darbuosis, tačiau jų dar
bas nebus lengvas. Ten daug kas reiks tai
syti, statyti, organizuoti. Reiks daug ke
liauti ir vargti, nes ten susisiekimo priemo
nės nėra taip patogios, kaip šiame krašte.
Daug mūsų tautiečių Pietų Amerikoje yra
nuklydusių ir nuo tikėjimo ir nuo tautybes,
kurių grąžinimo darbas į Bažnyčių ir tautos
šeiihon bus tikrai sunkus. Dažnai pagonų
yra lengviau atvesti į tiesos kelių, negu pa
klydusį krikščionį grąžinti į bažnyčių. Tokie
dažnai virsta tikinčiųjų persekiotojais, kunigų žudytojais. Juk ne kas kitas, bet Kristaus išsižadėję žmonės persekioja ir žudo
tikinčiuosius sovietų Rusijoj, Vokietijoj, Me
ksikoj ir Ispanijoj. Girdime, kad subėdievėjusių Betuvių grupė Pietų Amerikoj stato
didžiausias kliūtis savo tautiečių katalikų
veikimui ir yra pasiryžę viskų daryti, kad
tik sutrukdyti atvykstančių pas juos Tėvų
Marijonų misijų darbui.
Bet misijonieriai iškeliauja gražiausių vil
čių lydimi. Jie išvyksta nebijodami, kad
ir didžiausių darbų, vargų bei kliūčių, ku
rias jiems teks sutikti šventame misijų žy
gyje.

Ne be kliūčių ir vargo Tėvai Marijonai
dirbo ir tebedirba šio krašto lietuviams. Ne
be vargo pastatė ir kolegijų ir seminarijų
ir ne be vargo čia dirbo misijų ir katali
kiškos spaudos darbus per dvidešimts pen
kerius metus.
Tie visi darbai šiame krašte juos užgrū
dino ir dėl to jie vežasi su savimi pas savo
brolius į Pietų Amerikų didelį ryžtumų, pa
tyrimų ir neapsakomų troškimų kelti Dievo
garbę, tarnauti savo brolių ir dvasinei ir
medžiaginei gerovei, grųžinti paklydusius į
Kataliku Bažnyčią.
Šio krašto organizuotoji lietuvių katalikų
visuomenė nuoširdžiai džiaugiasi tuo Mari
jonų misijonierių ryžtumu ir užsimojimu ir,
nėra abejonės, kad, jei tik bus reikalas,
parems jų žygius ir moraliai ir materialiai.
Mūsų visuomenė tikisi, kad, Tėvams Mari
jonams vadovaujant, Pietų Amerikos lietu
viai susilauks lietuvičkų katalikiškų mo
kyklų, kolegijos, daugiau katalikišką laikraščių, organizacijų ir t.t. Taip pat tikisi,
kad jie, misijonieriai, tai bus tas ryšys, ku
ris jungs Pietų Amerikos lietuvių katalikų
visuomenę su šio krašto lietuvių visuomene.
r Mes esame įsitikinę, kad kiekvienas do
ras lietuvis linki misijonieriams laimingos
kelionės ir geriausio pasisekimo jų kilniuo
se užsimojimuose. Taip pat netenka abejoti,
kad n'e tik Marijonų kongregacija bet viša
Amerikos lietuvių katalikų visuomenė yra
dėkinga J1. E. Vyskupui W. D. O’Brien, d.
g. pralotai M. Krušni, kun. J. Vaičūnui, kun.
A. Baltučiui, kun. J. Paškauskui ir visiems
kitiems geradariams už tų gausių ir nuo
širdžių paramų, kurių jie suteikė misijonieriams. Jiems dar labiau bus dėkingi Pie
tų Amerikos lietuviai katalikai, nes tų ge
radarių ir rėmėjų dėka jie susilauks vadų
ir darbininkų katalikiškame ir tautiškame
Vėliame.

•

*

•

Jau laikas rengtis prie vasario 16 d. pa
minėjimo.

LIETUVIŲ

0''-'

PRIETELIS

Lietuiii Reikalai Pietu Amerikoje
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Ezoept Sunday.
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Lenkų Spauda Apie Lietuvą

ARGENTINOS IR URUGVAJAUS
. LIETUVIAI

Lenkų laikraštis “Antena” paskelbė strai
psnį apie lietuvių liaudies dainas. Stitupsnyje pavaizduojama lietuvių lenkų koųfljktas, kaskart tarp abiejų valstybių Retėja
santykiai ir bendra praeitis. Lietuviu ;yra
visa savo širdimi prisirišęs prie savo žemės,
darbštus, sąžiningas ir mielai prisimenąs
garbingos praeities laikus. Lietuviai išugdė
savo skirtingų gražių kultūrų. Menas ir li
teratūra semiasi įkvėpimo iš romantiškos
Lietuvos senovės. Straipsnis pavaizduotas iliustracijomis iš lietuvių liaudies gyvenimo.
Čia pat pranešama, kad sausio 11 dienų 22

Bendros

Žinios

Kurija iškarto nelabai palan
kiai žiūrėjo į kitatautį kuni
Argentinoj ir Urugvajuj gy
gų ir tik po didelių pastangų
vena apie 45,000 lietuvių iš
ir takto pavyko pakeisti nuo
eivių. Žymiausius branduolius
monę. Pagaliau Buenos Aires
sudaro šie miestai: Buenos Ai
ir Montevideo Kurijos sutiko
res su 15,000; Montevideo su
priimti dar po vienų lietuvį
10,000; Rosario su 5,000; Be
kunigų. Po penketų mėnesių
risso su 3,000; Kordoba, Tupraskinus kelių Panevėžio vy
kumanas, Komodoro Rivada.
, ~~~ , . . .
-. skupas sutiko išleisti kun. B.
. , T..
.j..
,
,.
... -y, i via su 1,000 kiekvienas. Šių
Bumšų į Argentiną, o Kauno
vai. Lenkijos radijas transliuos lietuviškų ,
xi
;xi _z, .x . .
k
raštų
lietuviškoji
išeivija
su

liaudies dainų.
arkivyskupas pasiuntė kun.
sidarė
dviem
laikotarpiais,
“Dobry Wieczor—Kurjer Czerwohy” pa
T. Radžiu į Montevideo. Su
skelbė savo korespondento straipsnį “Lietu prieš Didįjį karų ir po Did Lietuvos Vyriausybe, kuriai
vos rekordai”, kuriame aprašomi Lietuvos žiojo karo. Senosios išeivijos tuomet vadovavo prof. Volde
pradžia siekia 1863 m. Pirma- maras, buvo susitarta dėl pa
laimėjimai žemės ūkio srityje.
Jo Ekscelencija Vilimas b. O'Brien, b. T)., Chicagos
Šiandien lietuviai gali didžiuotis savo že sai branduolig susidarė šalto- šalpų kunigams.
pavvskupis
ir Katalikų Bažnyčios Plėtimo Draugijos pirmi
mės ūkiu. Jie sugebėjo aukštai pastatyti joj Patagonijoj, išsilaikęs iki
ninkas.
Gyvu
žodžiu ir gausia auka jis daug prisidėjo prie
savo gamybų, surasti jai pelningų rinkų ir šiolei ir pasiekęs aukštos maKetverius metus darbavosi
jų išpopuliarinti. “Maistų” įsteigė valstybė. terialinės gerovės. Kiti bran- 3 kunigai. Kadangi Brazilijoj trijų Marijonų misijonierių išvykimo į Pietų Amerika, dar
buotis to krašto lietuviij naudai.
Bet, organizacijai sustiprėjus ir įleidus šak- duolėliai kūrėsi aukščiau mi- anuomet buvo tik vienas kunis visame krašte, valstybė į darbų įtraukė ,nėtuose miestuose: ir šie pra- nigas ir jis sumanė vykti Lie- pirnioj eilėj Brazilijon auklė-i
šil
ūkininkus, atiduodama į 100,000 ūkininkų I imuš5 iĮd pusHinos
tuvon bei g. A. Suv. Valstijos- ti vaikučius, kurios ir paklau-Į darė pamaldos sekmadieniais,
rankas tos didžiulės įmonės veiklų. Šiandien
Tačiau jų visų skaičius nevir na pasipinigauti bažnyčios sė jo karšto paraginimo ir jau Ypatingu iškilmingumu būda
“Maistas” jau mėsos rinkos diktatorius. Mil
šijo tūkstančio žmonių. Seno statymo reikalui, tai kun. Bu- iškeliavo. Tokiu pat entuzia vo ruošiamos Lietuvos Nepri
žiniški tos įmonės laimėjimai, kad ir nepra
mšas iš Buenos Aires jį pa zmu kalbino vienuolius mari klausomybės bei Tautos šven
lenkia amerikoniškų rekordų, aiškiai pa sios išeivijos vaikų didžiuma
brėžia lietuvių organizacinį instinktų. Ne menkai kalba arba ir visai ne- vadavo ištisus metus. Bet po jonus ir lasaliečius. Man pa tės, per kurias “Te deum” at
vien tik “Maistas” nusipelnė ypatingos pa-'bekalba lietuviškai. — Naujoji šių keturių sėkmingo darbo čiam atvykus tuo reikalu į giedodavo vienas ar kitas augarbos. Ir kiti panašūs kooperatyvai ir ben išeivija masiniai priplūdo tarp meti} buvo sudaryta pikta in Šiam ‘ės Amerikų radau pri- kštasis Bažnyčios jerarkas. Odrovės patarnauja žemės ūkio produktų ga 1926 ir 1930 metų, susispies- triga kun. Bumšai ir kun. Ra tarimo ir turiu viltį, kad a- rganizuotai buvo dalyvauta 32
mybai ir eksportui kelti. Toliau laikraštis dama didesniuose pramonės džiui, dėl kurios abu turėjo merikiečiai vienuoliai pasiims Tarptautiniame Eucharistiniakelia didelius Lietuvos laimėjimus švietimo miestuose. Didžiuma darbuo- išvykti Lietuvon. Reikėjo ap sunkių misijų tarp Pietų A-! me Kongrese, kuris ėjo Buesrityje. Milžiniškų vyriausybės ir visuome-1 jasi įvairiose dirbtuvėse, kit, gailestauti, kad prie tos in- merikos lietuvių. Bet ir jiems nos Aires. Nepraėjo nei viena
nėg pastangų dėka šiandien Lietuvoje esama verčiasi amatais ar smulkia trigis prisidėjo atsakomingi pradžioj bus reikalinga ma- žymesnė Argentinos bažnytinė
vos tik 7 nuoš. beraščių.
prekyba, dar kiti persisamdo Lietuvos Vyriaunsybės žmo terialė parama.
iškilmė, kurioj lietuviai kata
likai nebūtų dalyvavę. Į Ar
~
o
i Kt” ?•' t •
- Prie namų porteriais, tarnais, nės, kurie dalindami kuniga
Žydiška Spauda Nuodija Lįetuviy. o mergaitės kuo ne išimtinai ms pašalpas tarėsi turį ga
gentinos Tautos šventovę —
Katalikiškoji akcija Argen- Lukanų -- kasmet traukdavo
Dorę
tarnauja pas ponus. Argenti- lios pasielgti su jais kaip
Apie tai rašo “Verslas” Nr. 1:
nos lietuvių ateivija charak- patinka. Dviejų kunigų išva tinos ir Urugvajaus lietuvių lietuvių maldininkų būriai ir
“ Dabar lietuvių kalba išeina du žydų laik- teringa savo jaunumu, nes be žiavimas: vieno iš Argentinos tarpe ėjo dviem srovėm: baž- Stebuklingosios ŠŠ. Panelės
raščiai: “Apžvalga” ir “Sekmadienis”. A- mažų išimčių jų sudaro vien- ir paskutinio iš Urugvajaus nytine ir visuomenine veikla, koplyčioje pastatė Lietuvos
pie pirmąjį laikraštį daug kalbėti netenka gungiai, kurie pamažu baigia smarkiai pakirto dvasinio rū- Visųpirma buvo darytos pas- vėliavų greta kitų tautų, o
jis leidžiamas tik žydų interesams ginti susituokti. Iš čia aišku, kad pinirno reikalų; pasilikusiam tangos sukurti atskirų lietu- sienoje įmūrijo bronzinę atir lietuviai jį supranta, kaip neteisybės, žy jaunoji generacija vos prade- vienam kunigui pasidarė ne- vių parapijų. Šiai idėjai iš- siminimo lentų. Religinėms išdiška nachališkumo šaltinį.
da mokslo amžių. Bendra ma- pakeliama
misijonieriavimo judinti, Lietuvos Ministerio kilmėms pagražinti buvo įsiKas kita “Sekmadienis”. Jo redaktorius terialė jaunosios išeivijos bū- našta. Nieko nepadėjo siun- Dr. J. Šaulio ir J. E. vyskupo gytos vėliavos: Aušros Vartų,
ir leidėjas Chaimas Kučinskis šį laikraštį klė vidutiniška; darbo krizės čiami į Kaunu raštų raštai dė1 . Bučio padedamas, asmeniškai šv. Kazimiero ir Argentinos
leidžia specialiai lietuviams — krikščionims.
nejaučia, ndrs atlyginimų gau- kunigų skaičiaus padidinimo, lankiaus Konsistorinėj Kon- bei Lietuvos tautinės šilkinės,
Tam ir jo vardšs yra parinktas — ne žydiš
kas, bet krikščioniškos šventos dienos. Per na nedidelį. Kultūriniai šių o vietoje dar buvo daromi žy-1 gregacijoj ir Vatikane ir bu- Bažnytiniai veiklai vadovavertęs bent kurį “Sekmadienio” numerį, jo kraštų ateivija daug nepaki- giai kad ir paskutinį išstum- vau gavęs rekomendacinį lai- vo L. K. Šv. Kazimiero Ben
turiniu turėtų pasipiktinti kiekvienas save io, bet išviršiniai labai apsi- ti. Pagaliau šių metų birželio škų į Apaštališkų Nuncijų A- druomenė, atseit, faktinoji pa
gerbiąs lietuvis. Įvairūs “intymūs kampe švietė. Švietimo srity veikia pradžioj, fiziniai ir moraliai rgentinoje mons. Cortesi (da- rapija. Tarptautinio Eucbarisliai”, “patarkit kų daryti” (iliustracijos, 4 mokyklėlės, kurios betgi dėl pervargęs, turėjau pamesti per bar Varšuvoj). Tačiau Buenos tinio Kongreso metais buvo
ž. Pr.) ir pan. yra daugiau, nei abejotinos pedagoginio personalo silpnu 8 su puse metų dirbtų darbų Aires Kurijos tatai nepavei- pradėtas leisti mėnesinis ti
doros dalykai, kurie tik šiame laikraštyje mo nedaug teturi sutrauku ir pasitraukti ilgesniam po kė: ji griežtai laikėsi nuomo- kybinis žurnalas “Tiesa”, kuii teranda vietos. Toliau seka kriminaliniai sios vaikučių. Visuomeninis ilsiui. Tat išvažiavus man pa nės neleisti kurti kitatautiš-! ris vėliau ėjo priedu prie sa
dalykai.
veikioms silpnas, nors pasi- skutimam iš Argentinos nebe- kos parapijos. Lietuvių kuni-' vaitrašeio “Švyturio”. Ten
Savo gėdai turime prisipažinti, kad Chai žymi skardžiais šūkavimais, pasiliko nei vieno lietuvio ku- gai buvo nominuoti kolonijos buvo išspausdintas bene vie
mui Kučinskiui ligi šiol puikiai sekėsi su Periodinės spaudos daug: iš- nigo rūpintį dvasios reikalų, kapelionais ir priskirti prie natinis lietuviškos muzikos
žvejoti apsčiai lietuvių skaitytojų ir surink
eina net 9 laikraščiai. Už tat
Sena buvo mano mintis, kad vietos parapijų. Tekdavo at- kūrinys — Lietuvių Sekcijos
ti iš jų gražaus pinigo...
taip smulkaus susiskaldymo ir Pietų Amerikos lietuvių dva- ’ ski rai susitarti su klebonais J prie Kongreso originalus hiTaigi žydelis leidžia lietuviškų laikraštį
ir lietuviai jį skaito... Nenoromis prisimena iš to rietenų iki šlykščiausių sios reikalų rflpinimui reika- dėl bažnytinių patarnavimų.' mnas.
ne taip tolima praeitis — sunkūs mūsų tautai insinuacijų gal nėr nei vienoj lingi vienuoliai misijonieriai, 1934 m. buvo įruošta privati-1 Visuomeninė katalikiška vei
baudžiavos ir spaudos draudimo laikai. Vie kitoj pasaulio lietuvių kolo- kurie vaisingiau už pasaulie- niuose namuose semi-publiška kia ėjo per organizacijas ir
čius kunigus galėtų darbuotis Šv. Kazimiero koplyčia, kurių spaudą. Iškarto buvo laikyninteliai švyturiai, kuriais tada šventė mūsų nijoj.
,
...
šioj dirvoj ir lengviau prasi- palaimino tas pats Nuncijus. 1 tąsi idėjos išvien veikti su
tautai žydai, buvo smuklės. Atrodo, kad jau
Dvasimų reikalų mpinimas
esame tiek subrendę, jog kartų turėtumėm
muštų į savistovų gyvenimų.'Ši koplyčia turėjo daugiau kitomis tautiškomis organizaDidžiajam
karui
baigiantis
atsisakyti nuo bet kokių švyturių, kuriais
Tuo tikslu jau 1932 metais morališkos reikšmės, negu fa- rijomis. Tuo tikslu buvo su
dar ir šiandienų žydai mėgina mums šviesti. buvo atvykęs į Argentiną iš teko ąpsilankyti Lietuvoj ir ktinos. Pamažu Kurijos nuo- kurti Lietuvių Namai, kurie
Gana žydiškos spaudos lietuvių kalba! Tai Šiaurės Amerikos Suv. Val tartis su Tėvais Marijonais, monė darėsi palankesnė lietu- buvo sutrankę gražų organi
stijų kun. Švagždys. Jis atra bei Saleziečiais. Buvo duota vių dvasios reikaįjj rupinimni zacijų skaičių. Visų bendru
nuodai, kurie iš lėto žudo lietuvių tautų”.
do tik senųjų išeivijų; bet ji gražių pažadų, bet iki šiolei ir iš jos buvo gantas prita- spaudos organu buvo laiko
“Aidas” rašo, Ispanijos nacionalistų va nepajėgė išlaikyti kunigą, ku
jie neįvykdyti. Šių metų pra- rimas pasistatyti nuosavių ba- mas “Švyturys”, kurį prad
das gen. Frankas esųs didelis mėgėjas bulių ris po 4 mėnesių su ja atsi
džioj besilankant Pietų Ame- žnyčią. Tam tikslui buvo pa- žioj leido L. K. Šv. Kazimiekautynių, kurios Ispanijoj labai išsiplatinu sveikino. 1928 m. apsilankė
sios. Viena kaimietė, gyvulių globos drau Argentinoj taip pat iš Šiau rikdj Čikagos aukštai garbin- dėta daug pastangų: įgytas ro Bendruomenė, o vėliau pagijos narė D. Regelytė, sužinojusi, kad pats rės Amerikos kun. Daknys, gain pralotui Krušui ir klebo- atatinkamas žemės sklypas ir tys Lietuvių Namai. Buvo sū
gen. Frankas mėgsta tas žiaurias kautynes kuris jau rado masinę emig nui kun. J. Paškauskui, iškė- pradėtos rinkti aukos, bet daryta biblioteka iš 2000 to
liau tų klausimą prašydamas' svarbiausiu lėšų šaltiniu bu- mų lietuviškų knygų, kurios
žiūrėti, parašė jam laiškų ir prašė panai
racijų. Bet ir jis neišbuvęs 2 paklabinti tenykščius lietu-į vo imtasi pravesti didžiulę teko surinkti ir iš Lietuvos
kinti Ispanijoj bulių kautynes. Paskui ji
dar parašė laiškus vienam generolui ir po mėnesių iškeliavo iš kur bu vius vienuolius. Patyriau, kad loteriją, kurių patvirtino Ar- atgabenti kun. J. Janmonlnt.
aukštai gerb. pralotas Krūšas gentines Vyriausybė. Tačiau j Susiorganizavo Vaidintojų Bū
niai Frankienei ir vis prašė panaikinti Ispa vo atvykęs.
Nno 1930 metų pradžios pra
nijoj bulių žudynes. Ar tie laiškai, ar kas
giliai susijaudinęs savo akiplatns užsimojimas nepa- re,is> šv- Cecilijos choras, kukita paveikė, kad Ispanijoj bulių Kautynes sidėjo pastovesnis dvasinių l..is matytu apverktinu Hva.',yko dp, kOTeeSi.ioniertatt8 a- rie
v"id.h,» ir konwrpradėta drausti. Pats gen. Frankas ėmė ne- reikalų rūpinimas Argenti žios reikalų stoviu, pasiuntė
tavo. Buvo pasiekta net nuo
bėpritarti tiems žiauriems žaidimams ir pra noj. Šios misijos teko pasi savo memerandumų tuo reika- pgavimo. I)elei to teko kun. latinės savo salės susirinkidėjo jaunimui ieškoti gražesnių pramogų. imti kun. J. Janilioniui. Ne lu Lietuvos Vyriausybei, 0 į Janilioniui, kaip iniciatoriui, mamg |>eį parengimams. Bet
oi
Kaunietė Regelytė vėl parašė laiškų gen. mažai reikėjo nugalėti kliū vietoj tuč tuojau prikalbino skaudžiai nukentėti, kol bu- prieškatalikiškojį akcija smaFrankui ir jam padėkojo. Neseniai ji gavo
jo
paties
suorganizuotas
se
vo išaiškinta trečiųjų piktų >rkiai veikė prieš Lietuvių Ne
čių
kol
buvo
surasta
bažny
gen. Franko laiškų su linkėjimais ir savo
Esminę

Katalikiškoji

fotografiją.

čia

pamaldoms.

Buenos

Aires

seris pranciškietes, kad vyktų valią.

bažnytinę

veiklų

akcija

(Tęsinys 3 pusi.)
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MARIJONŲ MISIJA - RYSYS TARP SIAURĖS IR PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ
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Pietij Amerikoj

(Tęsinys 4 pusi.)
mus.

1935 melais, pritariant

Lietuvos Pasiuntinybei, buvo
įsileista vadinamoji Tautinin

kų Sąjunga, kuri pasiėmė va
dovauti. Ji taip prailėjo elg

tis su katalikiškomis organi
zacijomis, kad nebeliko kitos

išeities, kaip tik laikytis re
zervuotai. Kadangi Tautinin

kų Sąjunga buvo tik išpūstas
burbulas, tai per vienerius
metus privedė Lietuvių Namus

prie bankroto. Kaltas čia bu
vo ir Lietuvos Pasiuntinybės
delegatas, kuris laikėsi labai
griežtos

prieškatalikiškos

nijos. . Lietuvių

Namai

li

visai

suiro. Katalikiškoji visuomenė

to moraliai nenukentėjo,

dėl

nes ūmu laiku sudarė Argen
tinos Lietuvių Katalikų Fede
raciją, kurion įėjo kuo ne vi

sos buvusios Lietuvių Namuo
se organizacijos ir vėliau ta

pati Tautininkų Sąjunga, su
pratusi savo klaidas, pakrei

pė veikimo gaires katalikiš, kosioS akcijos palankumo lin
‘Gerb. Kun. Jeronimas Vaičūnas, Šv. Antano bažnyčios
Gerb. Kun. Jurgis Paškauskas, Visų Šventų parapijos kui, — bet materialiai teko
klebonas, Cicero. Jis gausia auka parėmė trijų Marijonų mi
sijonierių išvykimą į Pietų Amerikų ir yra vienas iš nedauge klebonas, kuris gausia asmeniška auka remia misijonierių nemažai nukentėti, nes kata
lio lietuvių, kuris pinigine auka pagelbėjo Šv. Kazimiero Se pasiuntimą Pietų Amerikos lietuviams.
likiškųjų organizacijų sukur
selėms
įsigyti
Loretto
ligoninę.
tą turtą paėmė globoti Lietu
Gerb. Kini. Aleksandras Baltutis, Gimimo -Šve. Marijos
Panos bažnyčios klebonas, kuris' gausiai aukojo misijonierių
vos Pasiuntinybė ir iki šiolei
nėra religiniai pribrendę ir
hierarkija tą kelionę užgina jį laiko nenaudojamą.
kelionei pas Pietų Amerikos lietuvius.
nesuorganizuoti į parapijas.
ir remia. Galime džiaugtis dėl
Argentinos Lietuvių Kata
Nuvykusiems marijonų mito, kad mūsų misijonieriai
NAUJASIS MARIJONŲ
sijonieriams pastoge ir mais Štai jau čia pat ta diena, i plečia, užima naujas pozici mielu noru aukojasi ir keliau likų Federacija yra subūrusi
UŽDAVINYS
tu reikės apsirūpinti patiems. kurioje atsisveikinsime su jas, kurs naujas tvirtoves ir ja į sau nežinomą kraštą, kur šias organizacijas: Buenos Ai
Du pirmieji marijonai — tikėtai pavestas, taip kad prie Be to, reikės eiti prie įkūri mūsų misijonieriais.
mobilizuos naujas kariuome jie bus pijonieriai savo ša res: Lietuvių Katalikų šv. Ka
kun. F. Kudirka ir kun. J. jo apsiėmimo Vienuolija ei mo lietuvių pamaldoms maldzimiero Bendruomenę, su Šv.
Sekmadienį, vasario 5 d. nes užkariavimui naujų kraš koje.
Kazakas — atvyko j Jungti na labai atsargiai.
Cecilijos choru, L. Jaunimo
namio ir suorganizavimo glo Chicagoje Šv. Jurgio parapi tų Dievo Karalystei.
Ne
vienas
lietuvis
dvasinin

nes Amerikos Valstybes 25
dr-ją su Vaidintojų Būreliu,
Be paruošimo keletos kuni- bos labai skaitlingiems lietu jos salėje turėsime vakarienę,
Iki šiol Pietų Amerikos lie
kas
vra
pasiaukojęs
praeity
ir
metai atgal. Tame laikotarpy ių misijonierių, naujo darbo vių vargšams.
L. Mergaičių Globos dr-ją,
kurioje išgirsime iš brangių tuviai katalikai buvo it avys
darbavęsis
pagoniškose
šalyje marijonai išaugo skaitliu- apsiėmimui buvo reikalingos
Šv. Vincento Pauliečio dr-ją
be ganytojo. Todėl visokio i
Pietų Amerikos lietuvių misijonierių jų “Sudiev!”
1
se.
Ne
vienas
lietuvis
ir
da

mi ir išvystė įvairią darbuo milžiniškos išlaidos. Vien mi i tarpe yra stiprus įvairių lai Į tolimus kraštus išvyksta plauko vilkai jais naudojosi
ir Vilniui Vaduoti Sąjungą;
bar
darbuojasi
Indijoj,
Kini

tę.
sijonierių kelionės išlaidos į psnių laisvamaniuojančių ir du mums gerai žinomi tėvai ir juos išnaudojo. Katalikai
be to palankumo turi iš Buv.
joj
ir
kitur
tarp
pagonų.
Patys pirmieji marijonai taip tolimų kraštų reikalavo bolševilkuojančių gaivalas, ku marijonai — kun. Antanas A- ten buvo aukomis laisvama
L. K. Karių ir Tautininkų Są
Džiaugtis
galime,
kad
atsira

didelių
sumų.
jungų; Berisse: “Mindaugo”
tenkinosi pastoracija Šv. My
rie ne vienai kolonijai net to ndriušis ir kun. Kazimieras nių, komunistų ir kitokių ti
nda
lietuvių
tarpe
tokių
pa

kolo parapijoje, globojimu
dr-ją su choru, vaidintojų bū
Tenai nuvykus, irgi jų lau ną nustato. Tie dvasios skur Vengras, lydimi didž. gerb. kybos ir tautos priešų.
sišventėlių.
Jie
tą
daro,
vy

Šv. Kazimiero Seserų, leidi kia naujakurių skurdas. Mat, džiai nepakenčia kunigų ir savo provincijolo kun. Jono
reliu ir čiagimių meno rate
Dabar mūsų tautiečiai Pie
kindami
Išganytojo
paraginimu tikybinio mėnraščio “Ti Argentinoje nėra nei vienos apšviestų katalikų. Dar jie J. Jakaičio. Jie keliauja į to tų Amerikoj turės pastovius,
liu ir B. L. K. Karių Sąjun
>mą:
Eikite
tat
ir
mokykite
kyba ir Dora” ir misijų skel t lietuviškos parapijos ir ligi- misijonierių nei nematė, o limą Pietų Ameriką, į Argen savo pareigoms atsidavusius
gą “Kęstutis”; Rosarijoj: L.
visas
tautas.
Bet
kuomet
da

bimu lietuvių parapijose.
Katalikų Sąjungą; Kordoboj:
šiol tautinių parapijų tenai jau prieš juos šmeižimo vajij tiną, skelbti Dievo žodį te dvasios vadus. Dabar mūsų
lis katalikiškos tautos išsike
Tų darbų pilnai užteko neleidžiama turėti. Kiek kar pradėjo net šios šalies lietu nykščių lietuvių tarpe.
tautiečių klaidžiojimai ten pa
L. Katalikų dr-pą.
lia į tolimą kraštą ir ten pa
naujai atgimusios vienuolijos tų Argentinoje atsirasdavo vių spaudoje.
Vienu svarbiausių Tėvų Ma sibaigs. Prasidės jiems ten stoviai apsigyvena, tai lygiai
Argentinos Lietuvių Kata
taip neskaitlingoms jėgoms. lietuvis kunigas, jis turėjo
nauja
gadynė.
Tačiau tamsybių galybių rijonų uždaviniu yra tai niisvarbu juos neleisti tikybai likų Federaciįos priešaky sto
Tačiau katalikų visuomenė . prašytis vietos klebono leidisijij
laikymas.
Šios
rūšies
mi

Visu
tuo,
kas
rišasi
su
iš-^pražūti,
kaip ir atversti pa- vi p. Igiias Padvalskis, senas
pareikalavoi nuo jų, kad savo i mo atlikti pamaldas jo baž- persekiojimai tikrų misijonie
sijos yra naminės misijos. keliavimu mūsų misijonierių, gonus. Svarbu laimėti Dievo
visuomeninininkas, daug pasi
rankosna paimtų popularaus i nyčioje. Argentinos valdžia rių apaštalų nenugązdina. Se
Taip jos vadinamos atskyri galime tik džiaugtis. Galime Karalystei naujas pozicijas,
kančios
savaitės
pradžioje
iš
dienraščio “Draugo” vedimų. lietuvio kunigo išlaikymu ne
mui nuo misijų, vedamų pa džiaugtis dėl to, kad Tėvij bet lygiai svarbu neprarasti darbavęs prieškarinės emigra
’
Chicago
pradeda
ilgą
į
PieTas naujas darbas tiek pa sirūpina, o patys Argentinos
goniškuose kraštuose. Nami Marijonų Kongregacija mie dalies jau turimų pozicijų. cijos tarpe, organizavęs aukų
ėmė Marijonų Kongregacijos , lietuviai dar ligi tam nepri- ' tų ^Ameriką kelionę trys ma
nės misijos rengiamos jau lai skiria iš savo tarpo porą Svarbu mobilizuoti Dievo Ka rinkimą nukentėjusiai nuo ka
jėgų, kad laikinai buvo sus : augę; viena, jie patys nese- rijonai: provincijolas kun. Jo tikintiems, praktikuojantiems,
misijonierių. Galima džiaug ralystei naujų kareivių
ir ro Lietuvai ir išleidęs pirmą
tabdytas net patsai tos vie . niai ten suvažiavę ir yra ne- nas J. Jakaitis, ifcun. Antanas krikščionims katalikams. Jos
tis dėl to, kad visuomenė ma gauti jai naujų piliečių, bet jį laikraštuką Argentinoje
Andriušis ir kun. Kazimieras
nuolijos plėtimas.
' pasiturinti, o antra, dar jie
Vengras. Išplauks .jie iš New rengiamos tam, kad pagyvin loniai ir palankiai sutiko tą nemažiau svarbu palaikyti di
(Tęsinys 4 pusi.)
Didelis šiaurinės Amerikos
Yorko vas. fll, 1939 laivu ti katalikų gyvenimą, kad pa žinią apie keliavimą misijo sciplinoje senus kareivius ir
MARI
|
O
N
Ų
lietuvių trukumas buvo netu
traukti prie uolesnio tikėji- nierių į tolimą kraštą. Galime apsaugoti nuo kreivų kelių
PROVINCIJOLAS “Brazil” ir pasieks Buenos
rėti nei vienos savos aukš
Aires Argentinoje kovo 1 d. mo praktikavimo atšalėlius ir džiaugtis dėl to, kad Chicagos jau turimus piliečius. Visų
PASIRYŽĖLIS
tesnės mokslo įstaigos — ko
Jų kelionės lėšas padengė Jo nuo Bažnyčios nutolusius. Šis
dvasininkų ir naminių misi
legijos. Tuomi reikalu mūsų
SAVANORIS
Eksc. vyskupas V. D. O’Brien, darbas yra taip svarbus ir
jonierių ir yra uždavinys at
vadų ir organizacijų daug
reikalingas,
kaip
ir
tikybos
DD., J. M. pralotas Mykolas
laikyti naminį frontą, kuomet
buvo prisisielota ir galutinai
platinimas
pagonų
tarpe.
Krušas, kun. Jeronimą;: Vai
jų avangardas kaujnsi prieše
ir šitų darbų užkrovė Marijo
•
Šį
svarbų
ir
reikalingą
darčiūnas, kun. A. Baltutis ir kun.
žemėse.
nų Kongregacijai, kuri 1931
, bą Tėvai Marijonai uoliai ir
Jurgis Paškauskas.
Prisirengimas ir'išlydėjimas
metais Lietuvių Kolegija iš
i rūpestingai varė Amerikos
mūsų tautiečių misijonierių
Nuvykusių į Argentiną ma-: lietuvių tarpe jau per šimtme
vystyta į gražųjį Marianaponjonų
pirmoji
užduotis
bus
darbuotis tolimoj Pietų Ame
lį, o už trijų metų įkūrė Jlinčio ketvirtį. Dabar matome
patirti
tenai
apsigyvenimo
ir
rikoj mūsų tautiečių tarpe
sdale pinnųjų lietuvių semi
Tėvai Marijonai šį darbą pradarbavimosi sąlygas,
tikslu
taip švelniai ir gražiai ėjo.
narijų Amerikoje.
padėti vietos lietuviams, kurie sukaktį švenčia apėmimu nau
kad pilnai galime tikėtis Die
Be šių užduočių dar Ma
štai jau aštuntas mėnesis ne jos atsakomingos ir sunkios
vo palaimos šitame mūsų da
rijonai dėjosi prie išlaikymo
turi nei vieno lietuvio kunigo. užduoties — globojimu Pie
rbe.
P. O

Misijonierius Išlydint

misijų namo tarpe nekatalikų Azijoje, Mandžiuko mies
te Cbarbine.

Praeitais metais Marijonų
Kongregacija buvo paraginta
apsiimti naujų užduotį — glo
boti Pietų Amerikos lietuvius,
ypač jArgentinos ir Urugva
jaus. Šis naujas darbas ma
rijonams buvo staigiai ir ne

iA m«.

Jonas J. Jakaitis, M.

l.C., kuris vas. 11 d., 1939
sykiu su kitais dviem marijo
nų kunigais, misijonieriais,
laivu ‘Brazil’ išplaukia į Bue
nos Aires, Argentinoje, misi
jų užmezgimo tikslu Pietų Amerikos lietuviams.

tų Amerikos lietuvių. Jų vie
natinis noras — darbuotis
Dievo garbei, praplatinant
Kristaus Ramybės Karalia
vimą Pietų Amerikos lietuvių
širdyse. Misijonieriai sau nie
Kun. Ant. Andriušis, M.l.C.,
ko nenori. Toks pasišventimo
j gavęs savo viršininkų prita
darbas tikrai iššauks Dangaus rimą, vasario 11 d., 1939 m.
Marijonų Vienuolija savo palaimą ir sąmoningi katali- Užplaukia į Argentiną darbuo
j 25 metų Amerikoje gyvavimo tkai jiems teiks pagelbos.
tis Pietų Amerikos lietuviams.

Kaip plačiai ir 'kaip ilgai te
nai mūsų misijonieriai galės
darbuotis, tai priklausys ir
nuo vietos lietuvių
bendra
darbiavimo, ir nuo to, kiek
paramos mūsų misijonieriai
sulauks iš Lietuvos ir iš Jun
gtinių Amerikos lietuvių.

Ne viskas auksas, kas žiba.
Jei nori sumanymus
lėti, mokykis kentėti.

nuga

Kun. Kazimieras Vengras,

Kas seno žmogaus kaip rei M.l.C., veiklus Amerikos lie
kia negodoja, tas iš anksto sa tuvis, pirm dviejų metų baigęs
Vytauto Universitetą, Lietu
vo namus griaut, stoja.

Nespaudęs
gysi pyrago.

voje, pasi ryžusis savo jaunas

norago, neval jėgas paaukoti Pietų Ameri

kos lietuviams.

i

i
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Da NACIONALSOCIALISTŲ ORGANIZACIJOS
KLAIPĖDOS KRAŠTE
KLAll’KDA
(VDV).
—
Klaipėdos
krašte vokiečiai
pradėjo kurti naujų organizacijų, panašių j Vokietijos 11a
(‘ionalsoeialistinius
vadinaus smogikus.
Klaipėdiškių
mus
•kiečių apsaugos būriai turi
vol
ir panašių uniformų, kariškų
drausmę ir tvarkų, tiktai neginkluoti. Klaipėdos lietuvių
mikraštis “Vakarai” dėl tos
organizacijos šitaip rašo:
“Mes nekalbėsime apie tai,
ar SA pamėgdžiojimas šiankraštui yra
dien Klaipėdos
pats reikalingiausias dalykas,
kurį Klaipėdos gyventojams

Lietuvių Reikalai
• Pietų Amerikoj

bieins Lietuvos valstybės interesams. Todėl visai nenuostabu, kad ne viena Lietuva, o
daugelis
valstybių,
kurios
šiaip jau kultūrinio ten gyve
nanėių judėjimo neslopina, naeionalsocialistinio veikimo ne-

leidžia, lo neleidimo sunietiniai yra noras apsisaugoti nuo
Lietuva
netikėtumų.
Jeigu
šiuo atžvilgiu irgi panašiai ei
gėsi, tai tas taip pat nenuostabu, nes ne viena Lietuva
nacionalsocialistiniame
judėji,,le mato tam tikrų pavojų
kuriam bevelija neleisti
sau>
susidaryti.

reikia skubinti duoti pirmiau,
šiandien Lietuvoje aplinkynei kų nors kitų. Jeigu Sitai
yra pasįkeįtusios. Vardan
daro vadai, kuliuos Klaipėdos geru santykių su Vokietija ir
krašto gyventojų
dauguma K,aip6tl()S' kruftto vokįečiams
sau išsirinko, tai jau jų daly- ryžJamasi parodyti tiek paši
ltas, kuo jie mano savo rinki- įjkgjį,nOj kaJ duodama galikus patenkinti. Daugiau dė- niyj*j jiems vartoti tas organi
mesio traukia į save tas lak- zaviniosi ir veiklos priemotas, kokia yra įvykusi Per'|nes, kurios ligi šiol laikytos
hiaina Klaipėdos krašto pade- pavojingomis. Ar dabar jos
’yje, kiek radikaliai j ia pasi- IK^pavojingos ? Reikia ma
keitusi Lietuvos vyriausybės nyti, kad galimybė būti pavo
politika Klaipėdos krašto at jingomis pasiliko ta pati. Bet
žvilgiu. Neseniai buvo tas iš kitos pusės imant, jos ne
laikas, kad Klaipėdos krašte būtinai turi būti pavojingos,
buvo neleidžiamos net į nacio- ios gali būti ir nepavojingos.
nalsocijalistines panašios uni Aukščiau minėtu sumetimu yformų dalys, nekalbant jau a- ra pasiryžta pasitikėti, kad
pie ženklus, o dabar laisvai jos bus nepavojingos”.
; teigiasi nacionalsocijalistinės
formacijos ir niekas dėl to ne
prrtestuoja, niekas to nekliu
do. Čia neišvengiamai turi kil
i klausimas — kaip gi visa
tai leidžiama, arba kodėl pir
ma nenorėta leisti?

Reikia pripažinti, kad naci- į
< nalsocialistų ideologija
ir
ylvasia per paskutinius mėne- į
/.ius tiek daug nepasikeitė, kad
būtų galima pasakyti, jog pir ‘
na jie buvo valstybei pavo- Į
įingi, o dabar jau ne. Pasikei-,
ė tiktai dalykų vertinimas. ■
siekas neginčys, kad nacioialsocialistinėje
ideologijoje1
ir dvasioje yra visa eilė mo-1
mentų, kurie kiekvienai kitai
valstybei — ne (Vokietijai gali
atrodyti nepriimtini ir pavo
jingi, prieš jų nukreipti. Ir
1
tnes lygiai anksčiau, lygiai da

merikos lietuviškoji ateivija stos vasario 16 d. YVashing- . “Mirtis nedidelis žodis, bet
dar jauna, bet jai gręsia di- tone, kur Catholic University mokėti numirti — didelis da
delis nukrikščionijimo bei nu- dalyvaus Lietuvos Nepriklau- lykas”. (Eliot).
tautinimo pavojus. Jei sku- somybės Šventės minėjime, de(Tęsinys iš 3 pusl.)
biai ir rimtai nebus pasiim- monstruodami savo filmas. Po LIETUVIAI ADVOKATAI
“Žvaigždutė”. Leidžiamas sa
ta daryti žygių, tai lietuvių to, vasario 17-18 d. Balti'ino- Telephone TARda 1001
vaitraštis “Švyturys”, kurį
tautai bus padaryta skaudi1 rėj, o vas. 19 d. Philadelphiredaguoja talentingi jaunuo
žaizda. Gręsiančiam pavojui joj.
liai tegimiai: V’. Padvalskis,
LIETUVIS ADVOKATAS
atlaikyti reikia sukurti savas|--------------------------------------------Z- Juknevičius ir G. Padval4631 So. Ashland Avenue
bažnyčias ir savas nvokyklas
Visi
didvyriai
mažu
kuom
Res. 6515 S. Rockvvell Street
sLvtf. Biiiss°_^ Min augo
prie bažnyčių.
Telephone REPubiic 9783
pasitenkina.
dr-ja, pasižymėjusi ypatingu
veiklumu, kasmet išleulz.a gra 1
Mokykis pats, ir stenkis įiliustruotų
“
Vasario
16
’
1 •r •
gytų mokslų perduoti kitiems.
LIETUVIAI ADVOKATAI
i
leldin
b
Daugiau naudos turėsi rau 6322 So. YVestem Avenue
Katalikų veikėjų pastangokų paduodamas, negu su ku tu
valandos:
lu‘s buvo sukurta pirmoji liePanedėlį, Utarninke ir Ketverge
ščia į žandą duodamas.
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
tuviska luino - Y aizganto yaSeredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki S v. v.
Mandagumas ne visada pa
mokykla. Berisso “MinSubatoj nno 12 iki 6 v. v.
Šiomis dienomis Broliai Mo
Tel. Prospeet 1019
vaduoja
žmogaus
moralinį
to

Jango” iniciatyva susikūrė t v zai palieka Chicagų pake
Rea. Tel. Repnhljc 6047
bulumų.
Prez. Antano Smetonos vardo
liui į rytus. Kitų kolonijų lie
mokykla.
LIETUVIAI DAKTARAI
Geros akys dūmų nebijo.
tuviai
nepraleiskite progos
Žmogus, kursai nemoka suUrugvajaus katalikiškų ak pamatyti gražius brolių Mocijų buvo išjudinęs kun. T. tuzų /paveikslus, ypač todėl, sivaldyti, kartais dauginus ga
DANTI8TAS
Badžius.
Suorganizuota Šv. kad tai paskutiniai jų paveik- li pakenkti darbe, nekaip ar
1446 So. 49th Court, Cicero
Juozapo dr-ja, Šv. Vincento šiai, nes nebežada jie daugiau ^U8 priešas.

JOSEPH J. GRISH

Pamatykite Brolis
Kotazi Paveikslus

pačias viršūnes. (Acme ph.)

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas HEMIock 6288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:
10—18 vaL ryto
8—4 ir 6—8 vah vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitarius

Tel OANal 5969

OR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ir pagal sutartį.
Ofiao TaL OANal 2345

DK. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

Pauliečio, prie jų choras ir sugrįžti su naujais,
AKIŲ GYDYTOJAS
vaidintojų būrelis. Įkurta Dr.
Clevelande bus rodoma an
Basanavičiaus mokykla. Buvo
troji
dalis Lietuvių Salėj ant
leidžiamas dvisavaitinis laik
raštis Urugvajaus “Aidas”, Superior Ave. du vakarus:
kuris vėliau ėjo priedu prie vasario 3 ir 4 d., 8 vai. vak.
“Švyturio”. Visoj akcijoj bu
Detroite pirma dalis bus ro
vo daug gyvumo. Tačiau kun. doma Lietuvių Salėj ant VerSI’KCIAI.ISTAS
T. Radžiui išvažiavus katali- nor Highway ir 25th St., vas.
... I
Cf
•/
OPTOMETRICALIjY AKIŲ
kiškos akcijos reikalai sustin- 5 d., 12:30 vai. popiet. Antra
LIETUVIS
go. Mokykloj pasiliko tiktai dalis bus rodoma ten pat vas.
Suvirš 20 metų praktikavimu
Alano Garantavimai
jo įvestas “Tėve mūsų” prieš 6 d., 8:00 vai. vakare,
Palengvins
akių įtempimų, kas es
ir po pamokų. 1936 metais,1
ti priežastimi
galvos
skaudėjimo,
Pittsburghe pirma dalis bus svaigimo, akių įtempimo, nervuotuman padedant, persiorganiza
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso
rodoma Lietuvių Piliečių Sa- trumparegystę ir tollregystę. Priren
vo katalikiškoji akcija Arge
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
i
,
lėj, 1723 Jane St., S. S., vas. kimuose egzaminavimas daromas su
ntinos pavyzdžiu sukurdama •”
’
’
elektra, parodančia mažiausias klai
10 d., 7:30 vai. vakare. Antra das. Specialė atyda atkreipiama J
1 Urugvajaus Lietuvių Katali
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
dalis bus rodoma Lietuvių taisomos.
kų Centrų, į kurį įėjo jau mi
Mokslo Draugijos Salėj, 142 Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
nėtos organizacijos ir dar pri
Nedėlioj pagal sutartį.
Orr St. (Soho) vasario 12 d.,
sidėjo Rymo-Katalikų dr-ja.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiem kaip
7:30 vai. vakare.
Urugvajaus lietuvių kolonija
pirmiau.
jau treji metai neturi lietu
Iš Pittsburgho Motuzai su- 4712 SO. ASHLAND AVE
vio kunigo ir tik retkarčiais
jų tekdavo aplankyti Argen- rZ
l tinos kun. J. Janilioniui.

DR. VAITUSH, OPT.

Prieškatalikiškoji
akcija,
kaip Argentinoj, taip ir Uru
gvajuj, yra smarkiai varoma.
Jų sudaro komunistinis, anarkistinis, socialistinis ir tau
tiškai liberališkas elementas,
į Vienos tik spaudos ji turi 8
, laikraščius prieš vienų kataThomas J. Carney, naujas
I likiškų. Vienas jų net Lietu
Sears Roebuck kompanijos
vos iždo pinigais yra šelpia
prezidentas. Toj kompanijoj
mas.
jis pradėjo dirbti 1902 metais
Vykdymo reikalas. -- šia
kaip shipping klerkas. Sąži
bar galime rasti nacionalsoci ningumas, rūpestingumas pa me rašte išdėstytos mintys ir
alistiniuose užsimojimuose da reigose palaipsniui iškėlė
į paliesti klausimai yra aktualykų, kurie yra priešingi svar-

KAL & ZARETSKY

lūs ir gyvo reikalo. Pietų A-

Jr

Sekmadieni, Vasario-February 5 d., 1939
33rd St. ir Lituanica Avenue
Seimas prasidės 11 valandų iškilmingomis Mišiomis
Rėmėjų intencija ir bus pasakyta atatinkamas pamok
slas Šv. Jurgio bažnyčioje.
y

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

OFISAS

2201 West Cermak Rd.

4729 So. Ashland Ave.

VALANDOS:
9:30 iki 12 .ryto 1 iki 4:30 popiet
6 iki 8 vakare

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.
Telefonas MlDway 2880
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.

DR.(BElNAlUtshAs)
P. J. BEINAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAURIGE KAHN

6900 South Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dovanos

•

Dovanos

“DRAUGAS“ dovanos savo skaitytojams $1.50 knygomis, ku
rie 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
Adoracijos Vadovėlis ........................................................................... 40
Sielos Takai Tobulybėn — parašo Kun...............................................
K. Matulaitis, M.I.C..................................................................... 1.25
Mišių Maldos — (Lotynųir Rytų Apeigomis) ........................... 25
Malda už Jaunimą — parašė Kun.
J. Vaitkevičius, M.I.C............................................ '......................... 10
Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C... .70
Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.
K. Matulaitis, M.I.C..................................................................... 1.00
Krikščioniškoji šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis................ 10
Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C............1.25
Išsipildė — vertė K. Giedrulis ................................................. 75
Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis..........75
Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas .............................75
Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05
Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K V. K. .. .05
Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius .................... 1.00
Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C........... 35
Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys............................ 25
tv. Dvasia — parašė Vysk Pr. Būčys, M.I.C......................... 1.00

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

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 YVest 35th Street

2423 W. Marąuette Road
1446 So. 49th Ct

!!EXTRA !!

eL YARda 5921
,es.: KENwood 5107

Res 6958 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehiU 0617
Office TeL HEMIock 4848

VaL 2—4 ii 7—9 vak.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

J?

7.
8.

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. J. J. SIMONAITIS

Šeštadieniais —
Penktadieniais — !> Nuo 7 iki 8 v. v.
Sekmadieniais — j

5.
6.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

RADIO PROGRAMŲ 1$ STOTIES YVHFC (1420 K.)

3.
4.

įvyks

u

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo
surašo.

SEIMAS

DR. A. J. MANIKAS

3147 S- Halsted St, Chicago

KLAUSYKITĖS
SALTIMIERO

1.
2.

2305 So. Leavitt Street

TELEFONAI:
4631 So. Ashland Ave.
Ofiso WENtworth 1612
Tel. YARds 0994
Res. — YARda 3955
Rez. TeL PLAza 2400
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 tr 7-8 v. vak
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.
NedčiioMis nuo 10 iki 12 vai. diena

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

XII-sis Marijonų Rėmėjų

2158 YV. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL CANai 0402

Aatradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
Valaandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P.M.

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

1P°'

Bubėtomis nuo 7—9 vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

TaL OALumet 6974
OFISO VALANDOS
9 vai. ryto iki 8 v. vakare, išskiriant
eekmadieaiua ir trečiadieaiua

DR. A. P. STULGA

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

DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street

DR. STRIKOL’IS

CHICAGO, ILL

PHYSICIAN and SURGEON

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL REVerley 8244

4645 So. Ashland Avenue

DR. T. DUNDULIS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir uuo 9 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Offioe TaL YARda 4797
Namų TaL PROspect 1939

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157. Archer Avenue
Ofiso vah: 2—4 ir 4—8 P. M.
Recideneija
8939 So. Olaremont Ave.
Valandos: 9—10 A. M.

Tel OANal 8122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Nedėliomis pagal sutartų

Tel OANal 0257
Res. TeL PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6631 S. California Ave.

1821 So. Halsted Street

Telefonas REPubiic 7868

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

DR. J. J. KOWAR

DR. C. VEZEL’IS

(K0WAR8KA8)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Nedėliom lr Trečiadieniais
Pagaal Sutartį.

TeL LAFayatte 8016

4645 So. Ashland Avenue
,

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

DR. C. J. SVENCISKAS

4143 South Archer Avenue

DANTISTAS

Telefonas LAFayatte 8660
Antradieaiais, Ketvirtadieniais ir

4900 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS:
11 vsL ryto iki 9 vaL vskaai*
‘ is

PenktadioMAia

4631 South Ashland Av_
TeL Td

A

DRXtTGXS
mčiūgų. Pavyzdžiui, visų mū-| (1832-1915), — vistiek dar
sų tautiečių gerai žinoma ir pripažįstama gražiausiu Lieper Šilinę nesuskaitomų mi- tuvoje pastatu, “Lietuvos Us

Krikščionybės Nuopelnai Muso Tautai
aukščiau, negu leidžią, liaudi

(Tęsinys)

nių aplankoma barokinė Šilu
vos bažnyčia, žinovų teigimu,
“plastikos atžvilgiu yra vie
na įdomiausių ir puikiausių vi
soje vyskupijoj”. Vėl, Tytu
vėnų bažnyčia, “turi gryniau
sias baroko lytis visoj Lietu
voj”, ° jos sakyklų galima
pavadinti baroko šedevru”.

ško'meno ribos (kaip va: dai

korialu”....

Panašius mokyklas laikė:
Yra žinoma, kad mūsų įsta
lios juostos, įvairūs audinių
p i j o r a i Lydoje, Panevė “raštai”, gražios lyriškos dai
biausias architektūros atžvil
žyje ir Ukmergėje, dominiko
giu barokines bažnyčias (nenos su malonia melodija, ne
nai Merkinėje, bernardinai
,sykį su aiškiomis renesanso
komplikuotas pritarimas kan
Pastoviuose ir Troškūnuose,Į
reminiscencijomis) yra statę
klėmis ir pan.) Anų laikų et
reguliarieji kanauninkai Vid
daugiausia italų menininkai nografinėje Lietuvoje veltui
žiuose, be to' dar misionieriai ieškotum grožinės pagoniškos
architektai, taigi svetimšaliai.
Ilukštoje. Už mokymą), netur architektūros, skulptūros, lip
(Bus daugiau)
tingieji nieko nemokėjo, o pra dybos, tapybos ar muzikos
Garsiųjų Pažaislio bažnyčia’
gyvenimas mažuose mieste meno kūrinių.
negali atsigrožėti ne tik lie KAUNAS. — Lietuvos Mi
liuose buvo visai nebrangus, j
tuviai, bet ir įvairiausių tau nistrų Taryba priėmė 1939 m.
Kų ten svajoti apie grožinę
todėl ir valstiečių vaikams
tų lankytojai svetimšaliai, ši viešųjų darbų planų. Jis pri
architektūrų, kai net paprastos vienuolių mokyklos buvo
. .
renesansinių ir barokinių ly imtas sumoje 3,985,000 Lt. Iš
,
.
. .
.
• , • i tos žmoniškos statvbos srityje
lengvai prieinamos ir mielai
...
....
čių puikuolė, grandiozinė Lie šios sumos paprastiems be
• ’Z' i,
mes buvome baisiai atsilikę
naudojamos.
tuvos didžiojo kanclerio Chri- darbiams bus išmokėta apie
nuo kultūringos Vakarų Eu
stoforo Paco (1684) ir jo bro 3,300,000 Lt. Kita sumos da
Tuo pačiu laikotarpiu gerai ropos. Kai ši buvo nusėta aulėno fundacija, o italų meni lis bus išleista medžiagos tran
gyvavo pradinės parapijų 1110kštabonėmis, didingomis ir
ninkų L. Fredo ir Putini iš sportui, priežiūrai ir kitiems
kyklos. Anų dienų liudytojai, stilingomis katedromis, koletisų 45 metų darbo vaisius, ne reikalams.'
prelatai Smigelskis ir Dobše- giatų bei abatijų bažnyčiomis,
žiūrint sugadinimų prancūzičius, buvę vyskupo Giedrai kai miestelėnų mūriniai na
mečio (1812) ir didžiojo karo
HELSINKIS. — 1940 m. į
čio kapelionai - sekretoriai, ir
mai buvo jau paprastas da
dienomis, nežiūrint sugadini- vykstančioje pasaulinėje spor
Žemaičių kanauninkas Čers7 lykas, nebekalbant apie skai
mų ir pakeitimų rusų vieųuo- to olimpiadoje jau sutiko da
lt?
kis, tai teigia sutartinai. l)o- tlingas ir vaizdingas valdovų
lių šeimininkavimo laikais j ly vauti 20 valstybių.
21H
bševičius savo “Atsiminimuo ir net baronų pilis, — mūsų
1939
se” teigia, kad anuomet Že miestai (ir pati sostinė) buvo
SUNKI NAŠTA
maičiuose kiekvienas mieste- mediniai. Mūro buvo tik ne
lis turėjęs parapinę mokyk1^ j daugelis pilių, turinčių ne SU protėviai laikę “vyriausia “ant savo delno perkelti į singai pastebi prof. Weber, tą
Smigelskis, vizituodamas pa-| tįpk grožinės> kiek karings rei. dievybės buveine”. Tačiau Paryžių”. Mūsiškis meno is figūrą fotografinės nuotrau
rapijų mokyklas Telšių aps ksinės.
j niekur šie istorijos šaltiniai torikas monsinjoras Kaz. Ja- kos gali mums duoti tik silp
krityje, rasdavęs po 50 vaikų.
Nors mūsų pagoniški sen neminėja bet kokio gražaus sėnas pareiškia: “Ir iš tikrų ną supratimą apie “grožio pi
O Čerskis trumpai pažymi,
tėviai buv,o savotiškai giliai šventyklinio trobesio. Todėl jų? ji yra taip daili, kad drą lnatvę” kurią pilnai pažinti
kad jos visur gerai laikosi, ir
religinga tauta, bet ir kulto reikia sutikti su geriausiu da siai galėtų stovėti šalia gar ir atjausti galima vien atsi
kad “daugiau kaip pusė liau
srityje nebuvo parodę meniš bar senosios Lietuvos religi sios šv. Liudviko (įsteigtos) dūrus pačioje šventykloje, ste
dies moka skaityti”, ir tai ne
kos kūrybos, — nei gražių jos dalykų žinovu Zenonu I- koplyčios (Sainte Chapelle) bint figūras gražioje iš kopuvien maldaknyges.
statulų, nei paveikslų, nei me vinskiu, kad, reginiai, būta Francijos sostapilėje. Tai gra- los sriuvenančioje šviesoje, ir
Deja, paskui, po sukilimų,
niškų šventyklų. Šiame daly tik šiokių tokių medžio pas žiausis Lietuvos architektūros tai ne greitomis žvilgterėjus,
UI H V
rusų valdžia užgniaužė visas
bet atidžiai viską studijuo
ke nei iš tolo negalima jų tatų apsaugai nuo darganų, žiedas”.
tas katalikiškas mokyklas,
jant.
Loak Old
gretinti ne tik su pagonimis kur degė “šventoji” arba “aArba
vėl
kaip
maloniai
ste

kaip parapines, taip ir vie
mžinoji
”
ugnelė,
žmonių
itin
Šio
rašinio
rėmai
kliudo
graikais, romėnais ar egiptie
bina, net svetimšalius, pui
nuolių vidurines ir aukštesniągerbiama
ir
dažnai
įvairiais
Ulhen tt’i So Easy
čiais, bet dargi su mūsų lyg
kiausi baroko stiliaus šv. Pe mums leistis į apžvalgą kitų
sias mokyklas.
reikalais
lankoma.
O
šiaip
artimesniais giminaičiais In
tro ir Pauliaus bažnyčia Ant gražuolių Vilniaus bažnyčių,
Dideli yra pas mus krikš
To Lauk Voong...
jau
įvairių
daiktinių
dievybių
dijos arijais. Bendrai imant,
kainyje! Ypač viduje ji tik ar tai barokinių, ar tai senes
čionybės nuopelnai ir meno
lietuvių pagonių religinis be- kultas buvo atliekamas sta ras meno kūrinys. Nors ji nių gotinių, vėliau dailiai suuiith
bei dailės srityje. '
meniškumas atitinka slavų ir čiai miškuose, po “šventai statyta baroko klestėjimo me barokintų (kaip, pvz., univer
Prieškrikščioniškais laikais germanų padėtį šiųjų pagony- siais” medžiais, o be to dar tu (dievoto Lietuvos etmono sitetinė šv. Jono bažnyčia).
mes šioje srityje nieku ypa bės gadynėje. Kaip šiems, taip Prie; Šaltinių, upių, ežerų, prie Mykolo Paco lėšomis, 1668— Ne vien Vilniuje, toje gar
ls your hair grey *
tingu negalėjome pasigirti. ir lietuviams pagonims kulte •U.lžilJ'jų akmenų ii ant kai 1684), vis tik jos vidurinė bingoje didžiulės kadaise val
ls it going grey?
Berods, archeologiniai mūsų stigo ne tik meniškų daiktų, kurių kalnų. Ar to nerodo ir nava dvelkia ramia renesanso stybės sostinėje, bet ir visa
šitokie
iš
senovės
išlikę
žod,
me krašte randame gana daug
pilkalnių kasinėjimai iškėlė bet ir pačių bent kiek praš
ls it drab, fado J or streaked?
dvasia.
‘
alkkalnis
’
žiai,
kaip
“
”
,
“
alkadailių
ir
puikių
monumenta

dienos švieson nemaža įman matnesnių dievams pašvęstų
Šventyklą puošia du tūks
triai padarytų bronzinių bei namų arba šventyklų. Iš kai kinenis”, “alkupė”?
tančiai baltutėlių skulptūrinių lių bažnyčių. Sakysime, daba
sidabrinių apilankių ir kitų myniškų krikščionių kronistų
Krikščioniją įvedus, atsira figūrų ir figūrėlių, visos jos rtinės mūsų laikinosios sosti
Don’t lot theso toli-falo mark* of oge romoln.
papuošalų, kurių amžius ^ar ir iš Jeronimo Pragiškio, ke nda ne tik medinės, bet ir — meniško darbo. Ypač gi nės arkikatedra — bazilika
They moko you look and feel old beyond your
tais siekia daugiau kaip 1000 letu metų misionieriavusio mūrinės šventyklos - bažny vyriškųjų ir moteriškųjų šve (seniau statyta gotiniu stiliu
years. Erose thom quickly and simply with
metų atgal. Bet ir tie daly Lietuvoje Vytauto laikais, da čios. Suprantamas dalykas, pi ntųjų figūros, patalpintos ant mi, vėliau gi subarokinta), sa
Cloirol which shampoos, reconditions and tinis
kai toli gražu negali būti pri- ug girdime apie lietuvių šven- rmosios, paskubomis statytos archivoltų (navų lankų), spi vo vidaus grožiu ir majestoyour hair back to its own natūrai-looking cotor
skaityti aukštojo meno sri tusias vietoves, — šv. gojus, bažnyčios, greičiausia dar ne ndi stačiai klasišku grožiu ir tingumu viršija net Vilniaus
...glowing wi»h youthful highlights...in ooo
čiai. Šiaip jau, mūsų pagoniš šv. ežerus, šv. upes, taipogi pasižymėjo ypatingu grožiu nuostabiai įdvasinta veidų iš katedrą. s
triple-action troatment.
kieji protėviai, kiek žinoma, skaitome apie šventus milži ar stilingumu. Bet ilgainiui, raiška, kupina dangiškos ra Net gilioje provincijoje, ma
meno srityje nebuvo pažengę niškus ąžuolus, kuriuos mū- visai Lietuvai galutinai suka- mybės ir laimės, lygiai kaip žuose miesteliuose, ne sykį
talikėjus, jinai savo bažnyčių ir jų ramūs, pilni taurumo ir užtinkame netikėtus architekA«fc yeur boeutician. Write fer FU EB beefcle*, FtEf
architektūriniu grožiu ima le- gracingumo mostai. Kaip tei- tūros ir figūrinės plastikos žeedvke eo core ef bob oed FRSK beout)
Namų statymui, ’ nktyniuoti su Vakarų Europa.
Ne tik sostinė Vilnius, bet ir
Pirkimui
THINGS THAT NEVER HAPPEN
provincijos miestai, o ne sy
Not wfth cmmeee, eW-K»»A/en«d tiotr
be*
-------- S°rW------------------------------------------ir senų skolų
kį ir maži miesteliai pasipuo
NATUOAU,Y..,»ltk
ir mortgečių
šia vieno ar kito stiliaus baž
nyčiomis, kurios meno žinovų
atmokėjimui.
laikomos tikrais šedevrais.
KIm«,
Ine.. 132 **•»» 44rt» Sh,
T*dt. N. «.
Paskolos duodamos nuo 1 iki 20 metų, Jenos profesorius Paulius WertMM mm rm Ctoko omuo rm
mažais mėnesiniais atmokėjimais arba 5 me ber didžiojo karo metu pir
tams be jokių mėn. atmokėjimų. Paskolų mą kartą apsipažinęs su Vil
Chy.
niaus miestu, nustebo radęs
reikalai atliekami greitai ir atsakomingai.
My taeaMctM U.ten daug vertingų statybos
Savo paskolos reikalus apkalbėk su mu paminklų iš priešrusiškos ga
dynės, ir susižavėjęs ypač ka
mis asmeniškai. Kreipkis į:
talikų bažnyčiomis, pavadino
Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
savo labai paplitusią aprašy
Kurie Yra Toli Keliavę
mų knygą “Vilnius, pamirš
SIMANO DAUKANTO//
toji meno vietovė’.

fttt

Copyright

Lincoln

Featurot. In«.

DUODAME
PASKOLAS

.

Federal Savings
AND

LOAN

ASSOCIATION

Of CHICAGO

2202 W. CERMAK ROAD,

TEL CANAL 8887
Taupytojams Mokame 4% Dividendų.
Kiekvieno

Taupytojo

Federal

Savings

tau-piniai

&

Loan

apdrausti

Insurance

Washington,

D.

C.

iki

$5,000.00.

Corporation,

Tikrai, kas, pvz., nesigrožėjo vilniške šv. Onos bažny
tėle, tąja skaisčia gotikos vi
zija! Napoleonas Didysis bu
vo 'matęs aibę puikių bažny
čių Prancūzijoje, Italijoje, Is
panijoje, Austrijoje ir Vokie
tijoje, vis tik įžengęs Vilniun
taip susižavėjo šv. Onos baž
nytėle, jog pareiškė norįs ją

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. O. “KELIONĖ APLINK PA
SAULĮ” arba kelionė į ‘ EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, .su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvią gal tik vyskupui
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti:
Puslapių 244. Audeklo apdarais 1.00.

1

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mią paveikslą net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avenue

Chioago, IUinou

t

VS»i-

drattgss

■....

i9n9

1
rnjr. Guentheris, nuolat gyve
nas Rygoje, atšauktas į Amelikų. Išvykdamas mjr. GuenKLATPŪDA (VDV). — Stei dėjimas. Šis susirinkimas taip tlieris padarė atsisveikinimų
giama taip vadinama “Klai-į pat nėra vadų atranka, o yra atatinkamose Lietuvos įstaipėdos vokiečių saugumo da-1 tik įpirmas žingsnis būsimuoju gose.
lis M (Memeldeutsclie Sicber- keliu. Toliau turi būtį visi

KLAIPĖDOJE NAUJA VOKIEČIŲ
ORGANIZACIJA

SEIMO PAMOKSLININKAS

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

tų iš narių aukų: pinigais ir
šiaip visokiais daiktais. Iš tų
KALNAS. — Nuo sausio
aukų sudaryta keletas beskių
cbeitsaibteilung).
priimti, kurie nori savanoriš
Į Katalikes Moteris
10 d.
antradieniais pradėjo
ir švenčių proga pasiųsta ne
Įsteigimo
akte
jos
tikslas
kai
kovoti
už
nacionalsociali

Ir Merginas!
per Kauno radio stoti transturtingiems. Šiame reikale pa
yra taip nusakytas: nacional stinę idėjų, būtent, vyrai nuo
liuot' Radio laikraštį, kuliami
Gerbiamosios! Nepraleisk:-j sidarbavo: D. Šimonienė ir
socialistinio .judėjimo pažan 18 m. amžiaus. Pirmame su
skiriama 20 minučių laiko.
te nepasinaudoję proga, t. y., Agnės Stankienė.
gai ir organizavimui užtikri sirinkime dalyvavusieji turės
Istorinės knygos reikale
Moterų Sąjungos vajum —(
STOCKJIOLMAS. — Šve
nti. Toliau nurodoma, kad at būti dalimi propagandos va
Dar keletas
naujų narių į rašinėjimu, ku-, difrbas baigtas.
skiras asmuo savanoriška dis dų, kurie jau dabar gali pri- dijos vyriausybė įsakė su
ris prasidėjo sausio 1 d., ir > narių knygų užsiprenumeravo.
rašyti visus Švedijoje gyve
ciiplina turi įsijungti į visu- Į imnli įstojimo pareiškimus.
Valdybon 1939 metams iš
tęsis per kelis mėn.
«
nančius svetimšalius. Kiekvie
mų tam, kad pareikštų politi
Tnme
pirmajame
susirinki

Per vajų naujoms narėms rinkta: dvasios vadas --- gerb.
nas svetimšalis turės atsakyti
nę valių sujungtu žengimu Į
me
dalyvavo
apie
170
asme

įrašyti Sąjungon teikiama di kun. I. F. Boreišis, pirm. •—
į klausimų, ar jo tėvai nėra
masę. Draugiškumas šalia sto
nų.
Jau
anksčiau
buvo
girdė

žydai ir ar jis nėra politinis
delės lengvatos: dykai įstoji Ona Šimonienė, išrinkta vien
vinčiam bei visumai ir fana
ti, kad šitai formacijai esan pabėgėlis.
mas į bent kurį skyrių.
balsiai dešimtiems metams,
tiškas pasiryžimas veikti tu
čios parengtos rudos spalvos
Įsi rašydamos į Sujungi} ga-, vice pirm. — Morta Kisielie
ri būti kiekvieno įstojanči.-ijo
KALNAS. — Liet. Turiz
uniformos.
Šiomis dienomis
Ii pasirinkti kokį nori skyrių: į nė, vienbalsiai išrinkta, fin.
ypatybė. Steigiamasis aktas
turi įvykti tolimesni tokie stei mo Sųjungos iškeltas klausi
pašelpos, apdraudos. Galima rašt. ir koresp. Anelė Ambyra tiktai pradžia, bet ne at
mas gaminti ir platinti būdin
giamie'ji susirinkimai apskri
taip pat įsirašyti vien į ap rosienė, nut. rašt. — (Anna
ranka.
gus vasarvietėms ir jų apietyse.
Tai
panaši
organizacija
1
švietus skyrių.
Slivinskienė, iždin. — Ona
Iš pirmojo susirinkimo tulinkėms atmenus (souveniers)
Kiekviena narė gauna laik Grybienė, iždo globėjos —
ri
susidaryti
narvelis,
iš
kui
okietijos
vadinamus
smoGerb. Kun. Balys Urba, Šv. Kazimiero Seserų kapelio
, vasarviečių
administracijose
raštį “Moterų Dirvų”, kuris Agnės Stankienė ir Anna Ri nas, kuris Šv. Jurgio bažnyčioje. Marijonų Bendradarbių rio turės išsiplėsti masinis ju gikus
avo pritarimų.
yra įdomus visoms moterims. mienė, tvarkdarė — K. Ruk- Seimo atidarymo pamaldose pasakys pamokslų.
is AUNAS. — Pašto Valdy
Detroite randasi net trys šenienė. Kp. pirm. 0. Šimonie
Trumpai apie Viskę
ferhi knygutes, be kurių tie
Sųjungietės
dėkingos
Onai
ba
visuomenės patogumui Rė
Padėka
r
,
ten negali važinėti.
M. S. kuopos: Šv. Jurgio pa nė padėkojo senajai valdybai
Itašo Vladas Mucinskas, Į
ks voje, Šiaulių ap., ir Paba
rap. 54 kp., Šv. Antano pa ir visoms narėms už pasidar Grybienei už pasidarbavimų.
VARŠUVA. — Daugelyje' KAUNAS. — šiemet šiauJš Lietuvos Amerikon atva
Anelę Šaltienę patiko nelai
liškiuose, Marijampolės ap.,
rap. 64 kp. ir Šv. Petro pa bavimų, taip pat linkėjo sėk
žiavau 1938 m., spalių 28 d. Lenkijos miestų,
ypatingai
ri
‘
s
r
>tų
Lietuvoje
žiema
gi

mę: puldama ant ledo nusi
atidarė agentūras, kurios at
rap. 72 kp.
mingos darbuotės 1939 m.
tikslu stoti lietuvaičių Seserų lė ielcų vaivadijoj, pasirodė šil lpsr,ė nei kitais metais, /ara
laužė rankų. Linkime savo
lieka pašto, telegrafo ir tele
Garbė yra moterims pri
Nutarta suteikti dvi dova
Pranciškiečių
viČnuolynan, tinės epidemija. Viename Var- Sl<ir Daugailių, Dusetų apy- fono operacijas>
narei
greit
pasveikti.
klausyti prie šios kilnios or nas toms narėms, kurios dau
Pittsburgh, Pa.
išuvos vaivadijos mieste nuo
nuo knkėse kelias dienas sniego
Marijonai Šinkūnienei, dėl
ganizacijos, nes tai didžiausia giausia pasidarbuos.
KAUNAS.
Leidžiant vienuolyno virši I tos ligos jau mirė keturi žmo-,^an«a ^uvo ne mažiau kaip
....— Į Kaunu buvo
. ...
mirties
mylimo
brolio,
sųjun

lietuvių katalikių moterų or
Nutarta pradėti
rengtis
1
metro
aukštumo.
Tačiau
atvykęs
Latvijos
senato
civili

ninkei, tuoj išvykau į Detroit, |n
gietės
reiškia
nuoširdžios
už

ganizacija, įAmerikoj.
prie kauliukais lošimo. To
Micli., pas savo brolį Pranai LONDONAS. — Anglijoje Pasni,l aukštumas kai kur si e nio kasacinio skyriaus pirmi
Taigi, moterys,
katalikės, kios pramogėlės tarpe sų-čių uojautos.
ninkas Osvaldas Ozolinis ir
ir brolienę Onų Jurgučius.
siaučia dideli potvyniai. Ištvi-P'®
nainh stogų,
nepraleiskite progos.
bus rengiamos kas trečia sa
Vyr. Tribunolo salėj skaitė
Man beviešint pas malonų no 16 upių ir dideli žemės
paskaitų apie Latvijos civiliVisas nuoširdžiai kviečiame vaitė.
A. A. Stasys Bacvinka brolį ir brolienę, trys mėn. plotai apsemti. Keli miesteliai V ASHINGTON, D. C.
A.neįikos Jungtinių Valsty- npH teisės reformų. Paskaitų
į bendrų darbų. Dirva darbuo
Sųjungietė Katrina RukšeMirė sulaukęs 63 m. amž., praėjo labai greitai.
atkirsti ,nuo pasaulio.
bių karo atašė Baltijos vais- ruošė Lietuvos teisininkų drau
tis plati.
1939 m. sausio 28 d. išva
nienė šventėms (porai savai Sausio 18 d. po gedulo pama
KAUNAS. — Vidaus reika
tybėms, jų tarpe ir Lietuvai, gija.
Moterų Sų-gos 64 kp. Šv. čių) buvo išvykus su visa šei ldų Šv. Antano bažnyčioj pa žiavau vienuolynan.
lų ministras, pasiremdamas
Persiskirdama su broliu ir spaudos istaymo 10 str., už- rp
Antano parapijos mėn. susi ma į Floridų (Miami Beach). laidotas Šv. Kryžiaus kapuo
broliene
tariu širdingiausia a- draudė platinti Klaipėdoj leirinkimai laikomi kas antrų Apvažiavo ir kitas vietas. Iš se.
čiū už taip malonų manęs lailaikraštį “Žygis”
ketvirtadienį kiekvieno mėn., vestsidiečių bene pirmieji tu
Paliko nuliūdime žmonų O- kymų
’
ir už gražias dovanė7 vai. vakare, mokyklos kam rėjo laimės pamatyti gražių
Nuolatinis
komitetas
nų, penkis sūnus ir dvi dūk-1 jes>
bary. .
gamtos vaizdų. Grįžus susirin
kurs organizuoja Kristaus Ka
teris.
Amerike
išgyveno
38
m.
'
širdingai
dėkoju
brolienei
Pastaba. Laikinai, kol eina kime narėms papasakojo įspū
raliaus kongresus, praneša,
(Detroite 19 metų). Paėjo iš už mokinimų anglų kalbos ir kad sekantis kongresas bus
Šv. Antano parapijos naudai džius iš savo kelionės.
Lietuvos,
Igliaukos parap., motiniškų rūpestingumų.
bingo lošimas, susirinkimas
Ljublijanoj, Jugoslavijoj, šių
K. Rulkšenienė, nors dar
Pažerėnų kaimo. Buvo geras
Dėkoju seselėms Joanai As metų rugpiūčio mėnesį.
(vasario mėn.) įvyks antrų nauja narė, bet jau daug yra
Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
penktadienį, tuo pačiu laiku. pasidarbavus kuopai. Tikimės, parapijos rėmėjas. Į šermenis trauskienei ir Sofijai Jonui
KAUNAS. — Žemės Ūkio
,buvo atvažiavę sūnūs iš Che- Mikalsevičia>ms už dovanas ir j ministerija perka Anglijoje
Mašinų Plovimas
64 kp. koresp. A, A. kad ir toliau darbuosis orga rry, III., Kotrina Siubeikienė
malonias vaišes. Dėkoju už d°- gyvenančių Nariškinų Žaganizacijos naudai.
Taipgi parduodam Pečiams
su dukrele iš Chicago.
vanas ir vaišes Onai Stankie- rgs dvarų su 58 hektaru parSausio 25 d., 64 kuopos sų
Iš Sęjungiečių Veiklos jungietės turėjo pirmų kau Bacvinkų šeima yra pavy nei Dekoju už malonias vai- ku, 150 dirbamos žemės ir ari
Range Aliejų
Tire ir Battery Service
Moterį} Sųjungos 64 kuopos liukais lošimo pramogėlę 0- zdinga. Leoną Bacvinkaitė šes Onai Kratavičienei ir jos Ųjško stiliaus trobesiais. Pirdaugiausia
automobiliu
patar-1
tėveliams,
P.
Laurinaitienei,
į.
imo
kaina
apie
1-4
mil.
litų.
metinis susirinkimas įvyko nos Grybienės namuose.
24 Valandų Patarnavimas
nauja
ja
seserims
Šv.
Prancišj
O.
Krnmbienei,
D.
Marijonai
Nupirktajam
dvare
norima
įVIc Jnknls, sav
sausio 13 d., parapijos mo 1 Narių susirinko skaitlingai.
kau
s,
taipgi
dalyvauja
\aidiir
Juozui
Matanikams,
Ų
Indui
j-engti
gyvulininkystės
ir
konI Dalyvavo ir viešnių iš 72 kp.
kyklos kambary.
2335 South Western Avenue
Susirinkimas buvo skaitlin Vakaras linksmai praleistas. nimuose, chore ir dedasi prie ir Onai Astrauskams, Urs. Ra- trolasistentų mokyklas,
kauskienei
už
dovanas,
Petrui
1
KAUNAS.
—
Lenkijos
paparapijos
pramogų
gas. Pirm. O. Šimonienė ati Laimingosios džiaugės dova

WESTSIDE

Kviečiu

visus

kaimynus,

naudotis

mano

draugus

ir

pažystamus

patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja

TELEFONAS

darė malda.
nomis. Pramogėlės
Išduota raportas iš surink visas pavaišino.

rengėja

rHINGS THAT NEVER HAPPEN
Copyright,

ir Onai Rakauskams, MarceBus rodomi paveikslai iš lei ir Jonui Rutkauskams.
Lietuvos. Br. Motuzai atva
Linkiu nuo Aukščiausiojo
žiuoja ir tik vienoj West Side 1 pasisekimo darbuose. Už jūsų

Lietuviai

CANAL

3764

siuntinys Lietuvai Charvatas ™
lankėsi pas min. Urbšį ir jį in
formavo apie lenkų užsienių
politika.

rodys paveikslus vasario 5 geras širdis stengsiuos atsi-į KAUNAS. — Į Kaunu žada
d., 12:30 vai., Lietuvių salėj lyginti malda.
atvykti ir garsus lenkų piair vas. 6 d., vakare 8 vai. Pa
Petronėlė Jurgutytė nistas Taul Kočalskis.
veikslai įdomūs.
Koresp.
Į KAUNAS. — Vasario 16 d.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

Patarles

KELIONE PO PIETŲ AMERIKA

Antanas Bendorius, sietu
vos Pedagogijos Instituto lek
torius, Vytauto Did. gimna
zijos mokytojas Klaipėdoje
vienam “Draugo”
koresp.,
kaipo artimam draugui, pri
siuntė atvirutę, kurioj tarp
kitko, rašo:

Lietuvos pasintinybėj Varšu-

Keno vežime važiuoji, to ii voj numatomas surengti didegiesnię giedok.
lis priėmimas. Be oficialo akDieviški įstatymai liepia at to, iškilmes rengia ir lenkųleisti ir tiems, kurie mūs ne- lietuvių bičiulių dr-ja.
apkenčia.
KAUNAS. — Klaipėdos po
Žadinys, tai taip, kaip sap licija atiminėja iš Kaimo šione radinys.
Kas palinkęs į mielaširdys
Meilė kantriai tyli, bet kar
kur tę, to neaplenks garbė už ja. tu ir labai plačiai kalbn.

“Gyvenu Klaipėdoj,
Dora yra šaknis laimingam Daug žino, mažai išmano,
vokiečiai nuo 1938. X. 11 d.
Meilė pritaria geram darpradėjo savaliauti ir kur jie gyvenimui.
Tr
pelė
savo
urv
e
ginasi.
bui,
meilė pasišvenčia.
ms viskas leidžiama. Kas kart
darosi mums čia sunkiau, bet
nedejuojame, nes laukiame
dar galimų sunkesnių dienų.
Kas bus — nežinia, bet viena
aišku, kad mes patapsime jau
į prūsų pastumdėliais. Mes ke
Remember—when you take a S nith Brother*
nčiam dantis sukandę, bet ne
Cough Drop you get Vitamin A—extra!
manome gražiuoju iš lietuviš
Smith Bros. Cough Drops are the
ko gintaro pajūrio trauktis”.
only drops containing VITAMIN A

EXTRA

PLATINKITE

“DRAUGĄ”

TRAOf

Thii Ia the vitamin that raiaea the retitrance
of the mucous membranea of the noae
and throat to cold infe> tiona.

I
I

NAUJA KNYGA

Pa rašė
KUN

JURGIS PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api
pasakoja lietuvių gyvenimų Brazilijoj. Argentinoj ir Ur
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mnnu>
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius
h- daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.
Knygų susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose
Parsiduoda už 25e. Imant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

Galima gautu -

“DRAUGO”
2334

KNYGYNE

So. Oakley Avė.,

Cliicago, III.

Penktadienis, vasario 3, 1939

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Minėsime Vasario 16-ję Iš Nekalto Prasidėjimo
Lietuvos nepriklausomybės P. Šv. Parapijos
21 metų sukaktis, kuip kitais
Susirinkimo
metais, taip ir šiemet Chica
goj bus gražiai, patrijotingai
paminėta. Federacijas Chica
go apskrities nutarimu, ne
priklausomybės paminėjimas
šiemet bus rengiamas trijose
vietose: pietinėj miesto daly
— Roselande, pačioje Chica
goje, — Brighton Parke —
Nekalto Prasid. Pan. Šv. pa
rapijos salėj, ir vakarinėj mie
sto daly — Cicero. Visose tri
jose vietose rengiama nepa
prastos programos. Be kalbų,
programose bus daimj ir at
vaidinta patrijotingas vaizde
lis “Lietuvytis”. Veikalėlį
vaidins jaunosios kartos ga
ilausi scenos mėgėjai. Įžan
ga į visus vakarus — minė
jimus bus nemokama.

I

BRIGHTON PARK. — Sau
sio 22 d. parapijos salėje įvyko Nekalto Prasidėjimo P.
Šv. parapijos metinis susirin
kimas, kurį klebonas kun. A.
Briška atidarė malda. Susi
rinkimo raštininku išrinktas
V. Navickas, vienas iš buvu
sių parapijas trustisų. Priim
ta kleb. kun. A. Briškos pa
tiekta dienotvarkė: 1) para
pijos atskaita, 2) komiteto ri
nkimas, 3) nuveiktieji darbai,
4) bėgančiųjų metų darbai, 5)
karnivalas, 6) piknikai, 7)
statyba, 8) prisirengimai drau
gijų prie parapijos jubilie
jaus, 9) 25 m. parapijos ju
biliejus.

Atskaita apsvarstyta ir pri
Chicagoj, Brighton Park imta su padėka klebonui už
paminėjimas ruošiamas vasa tinkamų ir tvarkingų vedimų
parapijos reikalų.
rio 16 d., 7:30 vai. vakare.
Federantas

Gražiai Pagerbtas
Gražios, rinktinės publikos
dalyvavo bankiete J. a. Mickeliūnui pagerbti įteikiant jam
Lietuvos Šaulių žvaigždę pra
eitų, trečiadienį, Syrena cafe.
Kalbas pasakė prel. J. Maciejauskas, L. Šimutis, kun.
A. Baltutis, dr. A. Rakauskas
ir kon. P. Daužvardis. Dain.
O. Juozaitienė ir Kaminskas
padainavo, piano solo paska
mbino L. Deveikaitė, o ketu
riom rankom L. Šimutis, Jr.,
ir A. Sakalaitė. Grupė Šv. Ka
zimiero akademikių pašoko
tautinių šokių. Dariaus ir Gi
rėno vardo Amer. Legijono
posto uniformuota grupė at
liko vėliavų pastatymo
ir
atėmimo apeigas. Pagerbimo
proga J. Mickeliūnas susilau
kė daug sveikinimų iš kitų
miestų. Svečių iš kitų miestų
matėsi A. J. Sutkus iš Waukegan.
Programai vadovavo adv.
C. Kai.
Rap.

.biliejus. Jubiliejinį komitetų
Didžiausias parapijoje dar sudarys klebonas, vikarai, pa
bas — tai didinimas, gražini rapijos komitetas ir draugijų
vertė
mas ir pertaisymas bažnyčios atstovai. Nutarta kviesti vi
Kun. Ant. M. Karuiiškis
Tas darbas buvo pradėtas pa- sus Chicagos ir apylinkės lievasarį, 1937 m., ir baigtas ba- tuvius į parapijos jubiliejau.Vasario 3-čia Diena
landžio mėn., 19318 m. Bažny- į šventę,
čia gražiai atnaujinta ir iš
Prieš 25 m. šioje kolonijoje 1 “ ‘Ne kiekvienam žmogui adažyta. Įdėta nauji, moderni
kur-ne-kur stovėjo namelis. 1 tverk savo širdį’ (Ekli. VIII,
ški suolai, mašina orui vėdin
Visur buvo pievos ir laukai. 22), bet išmintingam ir Die
ti, nauji žibintuvai , groteliai
Lietuvių gyveno labai mažai vo bijančiam tavo reikalų įDabar bažnyčioje gali susėst:
Vietoj, kur dabar stovi para itikėk.
suoluose 800 žmonių. Tas da
pijos trobesiai, tada nebuvo
Draugauk su nusižeminu
rbas atsėjo $27,033.00. Visas
nei vienos lietuviškos šeimos. siais ir prastais, su dievobai
darbas atliktas už “cash”, be
Prie 45 gatvės ir Westem av. mingais ir genj apsiėjimij
jokių skolų.
karts nuo karto čigonai atsi žmonėmis; ir kalbėk apie tai,
Nauji darbai
bastydavo, pasistatydavo pa j kas gali pažadinti prie gero”.
Nutarta statyti patalpas su lapines ir žiemodavo. Lietu (Kristaus Sekimas, Knyga Pi
sirinkimams ir jaunimo spo viai tų kampų vadindavo či rma, Skyrius VIII, 1).
rtui, taipgi sandėlį įvairiems gonine. Chicagos arkivysku
parapijos dalykams. Tas dar pas 1914 m. paskyrė kun. A. Parap. skola buvo atmokėta
bas bus pradėtas orui atšilus. Briškų į šių apylinkę orga 1931 m. ir morgičiai sudegi
Brighton Park yra gražaus nizuoti lietuvių katalikų pa nti tam tikromis iškilmėmis.
jaunini,o, kuris nenori landžio rapijų. Jaunas kunigas uoliai
Jubiliejaus iškilmės turės
dirbo
pavestųjį
darbų,
ir
da

ti po svetimas pastoges. Vybūti dar didesnės. Tad, nevel
bar,
po
25
m.,
galima
matyti
čių 36 kuopa dabar turi 180
tui ir parapijos susirinkime šis
gražų
vaizdų
nuveiktųjų
dar

narių. Susirinkimai vedami
klausimas gyvai buvo svars
gryna lietuvių kalba. Protoko bų. Didelė, graži ir ruiminga tomas.
Namiškis
lai rašomi lietuvių kalba. Tai mokykla ant kampo 44 g. ir
bene bus tik didžiausia kuo Fairfield avė. Gražus seselių
pa Chicagoje. Klebonas atsi namas, puošni bažnyčia, rui1 AUrba Flovver Shoppe^
Archer Avė.
lanko susirinkimuose ir nuo minga ir imponuojanti praei b 4180
Phone LAFAYETTE 5800
vį
klebonija,
parapijos
salė.
lat ragina laikytis savo tėvų
Gėles Mylintiems — Vestuvėms —!
Tai liudijimas nuveiktų darbų H
papročių ir jų kalbos.
Lį Bankletams — Laidotuvėms — j
Papnošimams
ir tas viskas stovi be skolos.
Parapijos Jubiliejus

KASDIEN SU KRISTUMI

Išrinkta 14 vyrų, kurie su
daro parapijos komitetų.
Į komitetų didžiuma balsų
daugiausia pateko senieji na
riai. Trims atsisakius, jų vie
tom išrinkti nauji. Klebonas,
Gyvai buvo svarstomas 25
trustisai ir kai kurie parapi
jos komiteto nariai apibudino m. parapijos jubiliejus. 1914
nuveiktus parapijios labui da m., rugsėjo mėn., kun. A. Bri
ška buvo paskirtas organizuo
rbus.
ti lietuvių katalikij parapijų
Brighton Parke. Tad jau pra
bėgo 25 m. ir šiemet iškil
mingai bus minima tasai ju-

MALDAKNYGES
didelėmis

Mano

Dievo

Malonių šaltinis,

raidėmis....................................... $2.50

juodais gerais

virš., paauksotais lapų kraštais............................. ..$3.75
Dievo

Malonių

juod.

šaltinis,

odos

virš..

raudonais lapų kraštais................................................. $3.00
Aukso

Altorius,

juodais

odos

virš., paauksotais lapų kraštais...............................$1.75
Angelas

k yor VIRI RIGHT.

juod.

paauks.

virš............................................................ $1.50

viršeliais........................................ $1.25

Vad.,

odos

Maldaknygė

Vad.,

raud.

Maldų

mioair m cuam

Sargas,

Maldaknygė ir Baž.

Maldų

yOWOL HA1 MAPI

ir

Baž.

Rinkinėlis,
Rinkinėlis,

odos

juod.

lapų

kraštais............................. 60

viršeliais...................... ......^...$1.50

gerais

virš................. • •.....................................

ANO lUMOfOMI TOO£

I—. .... ■ I ■ ■■■ ............. .

- I

■I

baubsi.

Kad padaryti savo gyveni
mų ilgesniu, galima tiktai ma
žiau laiko skirti miegui.
Pirtis jaujų vainoja, o abid
vi suodės.
Tūkstantis kelių veda prie
paklydimo, prie tiesos — tik
tai vienas.
Vienų

Metų

A. i A
ANTANAS JAMEN
(Jamenas)

mirė sausio 31 d., 1939 m.,
4:48 vai. ryto, sulaukęs 34 me
tus amžiaus.
Gimęs Port Washington, Wls.
Paliko dideliame nuliūdime:
motiną. Oną, po pirmu vyru
Jameną, po antru — Vasiliaus
kienė, tris brolius:
Juozapą,
Joną lr Vincentą, tris seseris:
Valesią, Antosę ir Marijoną,
du švogerius; Brady ir Praną
Sirtoff, švogerką Julią Ruth ir
gimines.
Kūnas pašarvotas Sklido ko
plyčioje. 718 West 18th St.
Laidotuvės jvyks šeštadienį,
vasario 4 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas j Dievo
Apveizdos parapijos bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Švento
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Motina, Broliai, Se
serys, švogeriai, švogerkos ir
Giminės.
Laidotuvių direktorius S. M.
Skudas. Tel. MONroe 3377.

Mirties

A.

Sukaktuvės

“I“ A.

ELZBIETA

i

Į

KAZIMIERO

VAIČIULIENĖ

A.

(po antru vyra Grikšlenė, po
IX) tėvais Kilinskaitė)

GRUŽDIO

Jau sukako vieni metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą draugą
Kazimierą Gruzdį.
Netekome savo mylimo vasa
rio 4 d., 1938 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jo
niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia
jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias už jo sielą, šeštadienį,
vasario 4 d., 1939 m., Šv. Juo
zapo parapijos bažnyčioje, So.
Chicagoje, 8:00 vai. ryte; Die
vo Apveizdos parapijos bažny
čioje, 18th ir Union Avė., 8:00
vai. ryte; Aušros Vartų parap.
bažnyčioje, West Side, 7:00 vai.
ryte; Nekalto I’rasidėjimo Švč.
Tanelės parapijos bažnyčioje,
Brighton Park, 7:00 vai. .ryte;
Švento Kryžiaus parap. bažny
čioje, 7:00 vai. ryte ir Šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyne.
Kviečiame
visus
gimine^,
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šias pamaldas.
Nuliūdę:
Draugai, Draugės

lr

Pažįstami.

mirė vas. 2 d., 1939 m., 3:30
vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje,
Tauragės
apskrityje, Kvėdarnos parapi
joje, Ganatų kaime.
Amerikoje išgyveno 39 me
tus — visą laiką Roselande.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Joną, dukterį Oną, du
sūnus: Joną Vaičiui; ir Domi
ninką Grikšą, dvi marčias: Jo
aną ir Oną, tris anūkus: Dan,
Leonard ir Eugene tr daug
kitų giminių ir pažįstamų.
Priklausė
prie
Tretininkų
Brolijos ir šv. Onos Dr-stės.
Kūnas pašarvotas 116 East
107th Street.
Laidotuvės įvyks pirmadienį,
vasario 6 d. Iš namų 8:30
yal. ryto bus atlydėta į Visų
Šventų parap. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.
i Nuoširdžiai kviečiame visus
' gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras Duktė, Sūnai,
Marčios, Anūkai ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai. Te1. Pullman
1270 arba Canal 2515.

OK’D BY MILLIONS

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

Meilė stipri, bet taipogi ir
saldi.
Jei nori išvengti įžymių klai
dų, klausyk patarimo už tave
daresniųjų žmonių.
Kas vyresnių negerbia, jų
ramybę ardo.
Daugelis be dorybės ir be
triūso nori atsiekti garbės,
bet niekad jos neatsieks.
Geriau kitam duoti, nei ki
to prašyti.
Aklas aklų netoli nuves.
Veršiu nebliovęs, jaučiu ne

75c

AS|

[a MOUMO'I TOOTH • .

,

,

1
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1

anai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

IJRINC

Night and Morning

’ f-oo Your

Dėl akių pa vargusių nuo Saulės,
Vė»|o ar Dnlklų, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargo
sias akis.
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems.
Visose Vaistinėse.
į MURINĘ COMPANY”’“ |
1

THE AWfllL PRICE YOU PAY FOR REIHt

NERVOUS

John
F.
Eudeikis
nmosu m
pūna

ijuivering nerve* can make you old and
fcammrd looking, eranky and hard to llve

DIENĄ nt naktį

NARIAI

CHICAGOS,

LAIDOTUVIŲ

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

Oood looking hair Is oh ossef
to a man. H stamps him at a
ereli groomed gentleman. Foro-

4447 South Fairfleld Avenue

ing health and handsome
(grooming through lt* amazing
(2-fold powr ...lt clean* and
<«ourishes. Fom-ol t* a rieh,
'.ffoaming oil shampoo which
take* unkempt, siekly hair
(man’s, womon's or child’sh
and leave* it clean as a whis»
tie and sparkling with health.
Fom-ol is so economicaf; o little
goes a long way. Ask your
druggist for the regulor 50c
•Iže. Or. wrhe for a generous
Iriai bottie, endosing 10c to
eover packing and postage.

FOM-OL

pv

VAT koplyčios visose
X 1\. /Y X Chicagos dalyse

\7

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarai*,

7:00 vaL vakaro iŠ WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėja*
P. ŠALTIMIERAS

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER —PRUZIN
Geriausiu patarnavimas — Moteris petarnanja
Phone 9000
620 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENĄ XR NAKTĮ

N.V.

KOPLYČIA DYKAI

2025

51®t St

TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

A kl D II1 A kl P C PATARNAVIMAS
nlnDULHIlbL dieną ir naktį

Tel. LAFAYETTE 0727

CLAlSOt, MC

vdthout fall from your druggist. Over s mllBon snmen h*ve vrritten ln letters reportlng
vonderful beneflta.
For the paet 60 years I.ydia E. Pinkham s
Vegetable Compound haa helped grateful
wl“ “““

DIREKTORIAI

AMBULANCE

tore Oian a shampoo... a troatimtl

Any Of The Signs

LAIOOTUViy

DIDKUOSU UUDOJIBO

Cheek Below And See If Yon Have

Vrltn—can keep you awake night* and rob
you ot good health, good times and iobs.
Don’t let youreeli T‘go” likę that. Start
takfng a good, retiable tonie—one made «rp»rtnllvfor ivmnen. And eouid you aak for anything whoee beneflta have been better prored
than vorld-famous Lydia E. Pinkliam’*
Vegetable Compound?
Ix>t the wholeaome herbs and root* of
Plnkham'a Compound help Natūra calm
your ahrieklng nervas, tone up your system,
and help lasen dlstress from (emale funotlonal disordera.

Pagelba,

Jėzus

«l glve* a man’s hair glov*-

1 Wr/te for Free Book
I "A World of Comfort for Yovr Fye»’<

—•—

i

Naujas

Mrs. George E. King iš
Wichita, Kas., policijai prisi
Nauji Ligoniai Šv.
pažino nužudžius savo vyrų.
Esu, manius, kad vyras jos
Kryžiaus Ligoninėje:
nemylįs ir kad norįs atimti
Domicėlė Okalevičienė iš nuo jos vaikų. Iki šiol many
Goodman, Wis.
ta, kad jis buvo nužudytas
Povilas Inčūra ir Juozapas pakeleivio, kurį paėmė į savo
Jakonis iš Marąuette Park.
automobilių pavėžyti. (Acme
Š.K.S.
telephoto)

eyes

Patarles

Didžiausias darbas

DYKAI

1.1. Zalp

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
1646 West 46th Street
Phone YARda 0781-0782

Albert V.

Petkus ir EiiMis
P. I. Ridikas
Anttmny B. Petkus
Lachavicz ir Sunai
J. Liūtam
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips

Western Avenne

4704 S.

Tel.

LAFayette

3354 So.

8024

Halsted

St.

Telefonas YARds 1419

6834 So.

Western

Avė.

GROvehiU 0142
1410 S.

49th Court

CICero 2109
2314 "VVest 23rd Place
Phone CANai 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Phone PULknan 1270
4348

So.

Phone

California

LAFayette

Ąve.

3572

3319 Lituanica Avenue
Phone YARda 1138-1139

3307 Lituanica Avė.
Phone YADds 4908

t

Penktadienis, vasario 3. 1939
. .. ..... - 1
j
■Žmogus ir miršti ir mokiniesi.
Moilė visuomet darbuojas
ir visuomet kantriai nukenčia.
Svetimu arkliu netoli nujosi.
Su tavim prasidėk, tai ir
pupų rėtį pasidėk.

pat gelbės ir pati pirm. p-nia
nys ir iš Tretininkų dr-jos 3.
Srinbienė,
asmenys, kurie būriui vado
Už tai reikia lik pagirti
vaus pamaldose prie pašarvo
DALYVAUKIME RETOSE IŠKILMĖSE Ciceros Marijonų Itėmėjų sky
tų mirusiųjų per visas tris
rių,
šermenų
dienas.
w f
|
•• n tį ••
ri“ ■■ • •
• • • i •
**ij, km is nespėjo \ ldlil UZ/Visų Kolonijų Marijonų Kemejai Pasirūpinkite baigti
ir
—gli ir jau imasi prie kito,
Parapijonams, mirusiems to
Kad Skaitlingai Dalyvauti Bankiete
ir dar parapijos naudai. Tai
li nuo parap. bažnyčios, mal
T
.v ,
.................... .v ...
. . i labai girtinas dalykas, kadandininkus (visų grupę) nuveš
Jau esame išvakarėse mums veikėjai p-niai vaisvilienei ir | .
”
, ,
PLATINKITE “DRAUGA”
. . ,
v . v
• m•
. . gi didž. gerb.
klebonas Vaigraborius, kuris patarnauja
taip laukiamu įskilimu, būtent plačiai žinomai Chicagoje ir ;
.
,
r,.
......
»• ic.ūnas ne vien kad suteikė vellaidotuvgse.
Tėvų Marijonų Įstaigų Rėmė Ciceroje darbuotojai, nuosir- A . , . , . iv.
, .
.. . . tui salę ir leidžia dykai nau
Vadovai toms pamaldoms
LOANS & INSURANCE
jų seimo ir išleistuvių ban džiui kviečia dalyvauti taip .
....
,
, .
.. _
doti susirinkimams kambarį,
kas
met
bus
renkami
nauji.
|\ Al.l, IIS ItllAMIIIkieto tėvams misijonieriams retose įskiliuese.
. . . . .
. , . .
..
.................... „ , .
rėmėjai tai įvertindami ir suReikia pagirti Bridgeporto
Building Management
— kun. Antanui Andriušiui ir
Sių misijonierių išvykimas
, . .
.
„ . .
...
.
■. . . . v
, v,
prasdainu ir nutarė surengti
pradžių gražaus darbo Katal
JOHN
P. EWALI)
kun. Kazimierui vengrui. Kam i taip tolima kraštu mums,
v
..
v. . . -•
gražų vakara parapijos nauAkcijoje. Linkėtina, kad Bri
klai.ty co.mi’any, !»«•.
aera žinomi ir pažįstami šie lietuviams, turėtų labai mpe- , .
1
1
*
(1 >1 1
dgeporto pavyzdžiu pasektų
3236 S. Halsted St.
iu garbingi misijonieriui. Be ti, kadangi jie vyksta skelbti
Phone CALUMET UU visos
parapijos.
Garbė jums, malonūs ciceabejo
visiems.
Dievo
Žodį
mūsij
broliams
ir
”
*•
• v• • v x •
Dr. C. J. Svenciskas, kuris
Susirinkimas buvo skaitlinTaigi, kad juos gražiai pa- seserims tenai gyvenantiems. rieciai» Uz tai
Zrcrb.
A n tanas Bacevičius,
vasario 5 dieną dainuos mi- Į CLASSIFIED
gerbti ir atsisveikinti, būtų Gal mums nieks jų daugiau
Sus-mas tuomi ir baigėsi Marijonų Bendradarbių Drau- "as- Erdvus mokyklos kainba- sijonierių išleistuvių vakarie
labai malonu matyti, kad Šv. pamatyti, sunku pasakyti, už gražiausioje nuotaikoje.
gijos pirmininkas, kuris vas. 5 rys vos sutalpino dalyvius.
nėje šv. Jurgio parapijos au PARDAVIMUI BEAUTY SHOP
Biznis išdirbtas per 4 metus. Remia
Jurgio parapijos salė prisi- tat šia proga, būkime taip maAVKST SIDE Marijonų rėVa?‘
Pra<JH» tos or_
J- S- ditorijoje.
pigi. Kambariai pragyvenimui už
pakalyje. Garu apšildomas. Parsi
pildytų žmonėmis. Vietinės lonūs atvykti į jiems rengia- mė;aį įau prisirengė prie ren- gnnizaci-)os
Jurgl°
--------------------duoda labai pigiai. Atsišaukite laiš
_ „ . .
.
. .
. .
jau pubueiigc pne ren parapijos auditorijoje.
oi
1 V
T
ku ar telefonu: Draugas. 2384 South
Pranešimai
seimininkes — Sv. Kazimiero mų puotų, ir asmeniai su jais
vakaro, kuris įvyks va- _ __________ __________ Skaitykite lr
Oakley Avenue, Cliieago, III., telefo
nas CANai 7790.
Ikad. Rėmėjų skyrius, vado- atsisveikinti. Programa bus sario 4 d- 7:30 vai. vakare, lai- Iš Apaštalystes Maldos Nepamirškite
Lietuvių Keistučio Pašalpos
PARDAVIMUI GROSERNĖ
vaujant gabiai ir sumaniai trumpa ir graži.
' dotnvh, direktoriaus S. D. La- Draugijos Veikimo
Klūbo mėnesinis susirinkimas Pilnai įrengtas, gera vieta. Biznis ge
ROSELAND. — Moterų Sųrai išdirbtas. Geri kambariai pra
kavičiaus name, adresu 2314
įvyks vasario 5 d., Hollywood gyvenimui. Parduosiu su ar be fiksSus-mas išrinko atstovus į w 2.3rd Place. šiame vakare
BRIDGEPORT. — Apašta- ’iung°s kuopa bus atšaįvinta svetainėj, 2417 W. 43 rd St., ėerlų arba Išmainysiu ant automoMarijonų Rėmėjų
biliaus.
4915 South Halsted St.,
telefonas YARds 4757.
seimų
iš
sekančių
narių
K.
į>us išdalintos dovaios pini- lystės Maldos dr-jos metiniam nes Roselando moterys ir me 12 vai. dienų.
Veikla
PARDAVIMUI BUXGALOW
Juozaitienės, A. Kandrato, S. gaįs $5.00 įr $3.00; po tam susirinkime, sausio 22 d., pa- rgaitės nesiduos kitoms kolo
Helen Chapas, rašt. Marąuctte Manor, 6 kambarių mū
nijoms jas pralenkti, yra da
Už poros dienų Tėvų Mari- Ališauskienės, P. Deikantie- įas norgg> galgs loštį ,pinoklį, daryta šie nutarimai:
rinis bungalow, karšto vandenio ši
luma, lnsuliuotas.
rbščių moterų ir mergaičių.
jonų Įstaigij Rėmėjų seimas nės ir O. Rimkienės.
J. .1. COYLE.
dainuoti; bus ir saldaus ir Į į) Perskaičius laiškų, kvieDraugijos Šv. Antano mė
South Artesian Avenue
ir išleistuvių bankietas misi Į vietinį Federacijos skyrių kartaus gėrimo, užkandžio iki čiantį į TT. Marijonų Rėmė Neužmirškite visos galite a- nesinis susirinkimas įvyks se
Telefonas Prospeet 2267.
teiti nuo IG metų iki 45 metų
jonierių, su kuo ir baigsis
RENDON KEPYKLA
jų Dr-jos 12-jį seimų, išrink į parapijos salę, sekim, vasa kmadienį, vasario 5 d., para Du mūriniai
lankytis išrinkti: A. Jolinso- valiai.
kakaliai. Randasi So
didieji ir reti rėmėjų darbai
uth SidSje.
Atsišaukite
Telefonu
pijos
mokyklos
8
kambary.
ta
penki
atstovai
ir
paskirta
nienė, O. Rimkienė, A. KanTaigi, nepraleiskite gražios
Yards 19«2.
rio 5 d. po 12 vai. šv. Mišių.
ir įvairūs parengimai.
Visi nariai kviečiami sus-man
dratas ir K. Juozaitienė.
progos, atsilankykite, bus sve $10 aukų.
Dabar yra vajus. Įstojimas
PARDAVIMUI NAMAS
Šiuo tarpu dar norėčiau pa
ir atsivesti naujų narių.
čių ir iš kitų kolonijų, susiveltui;
taigi
naudokitės
šia'
Pardavimui B kambarių bungalotv.
2)
Atsilankius
pralotui
M.
Po
to
pirm.
K.
Sriubienė
žymėti porų gražių įvykių, ku
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis porpanžinsite ir maloniai laikų L. Krušni, kuris pranešė iš proga ir lai nebūna nei vienos
Valdyba čius. 2 karų garadžius. Kaina J5.6O0,
rių vienas jau buvo, o antras atsišaukė į susirinkimų, kų
Rargenas. Atsišaukite. 5032 Se. ItoekJ. K. keltų parapijos sus-me pagei Roselande moteries - mergai
well Street.
dabar pradės veikti. Vienbal praleisite.
dar bus, būtent:
PLATINKITE
“
DRAUGĄ
’
’
davimų
—
įvesti
bendrų
pa

tės,
kąd
nepriklausytų
prie
siai nutarta surengti vakarų
CICERO Marijonų Rėmėjų parapijos naudai ir tam tiks
Moterų Sąjungos. RoselandieIš žąsies avižų nei nepra maldumų (bendrų kalbėjimų
21 skyriaus praeitų trečiadie lui Įgaliojo Anastazų Valan
šv. Ražančiaus) namuose, ar tės nepamirškite ir neduokite
šyk.
nį įvyko susirinkimas. Susi čių ir Antanų Kandratų susi
graboriaus koplyčioje, prie 46 kuopai dingti, bet padaryUž
gera
dažnai
piktu
užmo

rinkime buvo suvesta raportas žinoti su klebonu salės reika
pašarvoto mirusio nario, išti- kitę vieną iš didžiausių kuosenus auksinius, sidabrinius
iš parengimo, įvykusio sausio lu ir numatyti dienų. Vakaro kama.
sioms metams išrinkti: iš A- pų Chicagoje.
ir
varinius Amerikoniškus
31 d. Po to, neatsilankius vice surengimui komisija papildy Vagystė nepraturtins, duos- paštal. Maldos dr-jos 5 asmeE. Statkienė, centro v. pirm.
pinigus. Mokame gerų kai
Vyrai mėgsta Ex-Lax dėl to, kad
pirm. O. Krasauskienei, kuri, ta šiomis narėmis:* O. Rim numas nesuvargins.
nų
pagal vertę.
jis gerai veikia ir juo gali pasitikėti.
Duona verkia tinginio val
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
matyt, gal rezignuos, jei taip
Jis padaro savo.
kiene, S. Ališauskiene, B. Kau goma.
Moterims patinka Ex-Lax dėlto, kad
įvyks, jos vieton numatyta ki
SMITH & SON
jis švelniai veikia... nesijaudina jau
liene.
,
ta, būtent p-nia Barbora Kati
Neturėjęs vargo, nesuprasi Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba trios sistemos.

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

gįamo

KODĖL EX-LAX YRA
AMERIKOS MĖGIAMAS
LAKSATYVAS

lienė.

Šiuose visuose darbuose taip nei laimės.

Norėdami Ka Nors Pirkti. Atminkite ‘DT-go' Classified Skyr

a

Vaikams patinka Ex-Lax dėlto, kad
jį lengva Imti. Jis yra taip gardus,
kaip geriausias Šokoladas.
Artimiausiame reikale bandyk Ex-Lax
— gaunamas visose aptlekose dėžu
tėse po lūc ir po 25c.

SAUGOKIS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
NEPRIIMK KITOKIU!
Tėra
tik
vienas
tikras
Ex-Lai.
Ieškok raidžių
‘B-X—L-A-X”
ant
dėžutės ir
ant
kiekvieno
atskiro
Šmotelio. Kad užtikrinti geriausias
pasekmes,
tai reikalauk
originalio
Kx-Isx!

PERKAM

2267 Clyboum Ave.
Chicago, Dlinois

Klausykite
PALENDECH’S

TRAVEL

BUREAU

Every Sunday from 1—2 P. M
Folklore

PASIRINKIMAS,
iŠ
Morton, Ohio, išrinkta meto šalies gra*
šiaušia mergina.

Chesterfield suvienyja puikiausiame
laipsnyje kokybes kokias jūs rasite nei
viename kitame cigarete. Į Chester
field jūs rasite gaivinantį lengvumą...
geresnį skonį.. .daug malonesnės aromos. Jo nenukopijuojamas sumaišymas
... kombinacija pasaulio geriausių cigarėto tabakų . . . išduoda kiekvieno
tabako puikiausias kokybes.

Frogram

Kainos Numažintos ANGLYS

MARYLIN MESEKE

. . . LINKSMA KOMBINACIJA (sumaišy
mas) amerikoniškų ir turkiškų tabakų
į Chesterfield kuri suteikia milijonams
daugiau rūkymo malonumo.

Radio

Po Sokrato mirties Atėnie
čiai gailėjosi už savo žiauru
mų.
•
Žmogui senatvės bijoti ne
reikia, nes kūnui senstant dva
šia jaunėja.

PIRKITE DABAR! — SAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ
PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.
EGO
.....................................................
NUT
.......................................................
BIG LUMP ........................................

$6.»»
$6.06
$6.08

MINE RUN .................................. $6.75
RCREENINOS

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

$5.60

Tel. ARDmore 6975

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporto

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

Kuomet juos pabandote jūs žinosite
dėl k o Chesterfields suteikia milijo

Tel. Victory 9670

nams vyrų ir moterų daugiau rūkymo
malonumo ...dėlko JIE PATENKINA

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

Chesterfield

Incorporated

Tel. Prospect

0745-0746

Whole#ale Only

5931-33 So. Ashland Ave.

-..sumaišymas kuri negalima nukopijuoti
... TIKRA KOMBINACIJA Pasaulio
geriausių cigareto tabakų

Pu mua galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importe Valatyblnę Deg
tinę.

CopTflt^f 1919. EBMTT S VmiTolSnCtV

Mea Ir Viai
Mūaų
Darbininkai
Lietuviai, pp. P. lr M. Dzimldas
Savininkai

TIK 042-00
CHICAGOS VĖLIAUSIA
NAMŲ STATYBA
7S-Sla gat. Ir California Ave
Du blokai nuo Marųuette Pk.
Mūriniai, iniriuluotl
namai
5
lr 6 kambarių, su belsmentu,
lotaa
30x125 pSdų su visais
įtaisymais.
Namo kaina $6.000.00. Mažas
pradinis įmokSJlmas,
likusieji
kaip randa, tik po $42.00 į
mfineaį.
š|
suma
padengia
nuošimtį, taksus, apd raudų ir
mėnesinę dalį paskolos.
Namai stAtoml po priežiūra
F. H. A.
Pamatykite,
o gtebSsitSe.
Ofisas pris 73-Cloa gatvės lr
California Avenue.

