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Tf. Marijonų ir Rėmėjų diena Chicagoje
Rėmėju seimas ir misiomi
isleistovio iškilmingas bankietas

ks bainvcia

IR RELIGIJA

IŠKILMES PRASIDĖS PAMALDOMIS
ŠV. JURGIO PARAP. BAŽNYČIOJ

A. Valstybių ambasada Romoje
ta|inio išaiškinti:

VATIKANAS, vas. 3. —
Dėlko fašistų spauda
Vokietijos diktatorius Hitle
puola prez. Rooseveltą
ris
kalbėdamas
savo
parla

Tėvų Marijonų rėmėjai ir mėjų seimas prasidės 2 vai.
f '■
mente bandė užginti vykdo ROMA, vas. 3. — Italijos (lijos vyriausybės pareikalavo
bičiuliai rytoj ll valandų ren po pietų šv. Jurgio par. salėj.
mus Vokietijoje Katalikų Baž fašistų spauda nepaliauja kar išaiškinti, kokiais sumetimais
kasi j Šv. Jurgio par. bažny Apie Pietų Amerikos lietuvių
čiais žodžiais ir net šmeižtais tas daroma.
nyčios persekiojimus.
čių išklausyti iškilmingų šv. reikalus kalbės d. g. prelatas
Tačiau faktai kitkų rodo, puolusi prezidentų Roosevel Kadangi fašistų spauda vy
Mišių, kuriomis prasidės Tė M. Krušas, apie spaudų — dr.
riausybės kontroliuojama, tad
pareiškia Vatikano dienraštis tų.
vų Marijomj rėmėjų diena: A. Rakauskas, apie pašauki
Atsižvelgus to», J. A. Vals ji ir pareiškia vyriausybės
“Oss. Romano”.
Sukaktuvių minėjimas, sei mų į misijas — kun. P. Mali
Juk nėra paslaptis ir visam tybių ambasada šiandien Ita-'mintį.
mas, vakare bankietas. Iškil nauskas, M. I. C.
pasauliui žinoma, kad nacių
U: L
mingų sumų atnašaus d. g.
Misionierių išleistuvių ban
Vokietijoje varžomas religi
į*-,;?' ' •£A£
kun. Jonas Jakaitis, Marijo- kietas prasidės tuojau po sei
nis praktikavimas ir religinė
hų kongregacijos Amerikoj mo — lygiai 6 vai. vakare.
veikla.
provincijolas, kuris lydės mi Jis bus šv. Jurgio par. salėj.
Tenai kunigai areštuojami
Kaip j pamaldas, taip į sei-•
sionierius į Pietų Amerikų.
ir jų bylos komediškai (teat
Jam asistuos keliaujantieji į mų ir bankietų laukiama atvy
riškai) nagrinėjamos.
Bet nesakęs, kad frontas
Argentinų misionieriai — kun. kstant daug dvasiškijos, pro
Uždarytos
katalikiškos
pa

Antanas Andriušis, M. I.C., ir fesionalų, veikėjų ir gausingo
yra Europoje
saulinės organizacijos ir pati
kun. Kazimieras Vengras, M.- Marijonų rėmėjų būrio. Ban
katalikų akcija.
WASHINGTON, vas. 3. — spaudos pranešimus, kad jis
I. C. Pamokslų apie misijų rei kiete bus ir kalbų pasakys ir
Įvedami krikščionybei prie- Spaudos konferencijoje prezi-Jbūk darus kokias nors kari
kšmę pasakys kun. B. Urba, gerb. Lietuvos konsulas P.
šingi jungtuvių įstatymai.
jdentas Rooseveltas pripažino,' nes, arba kitokias sųjungas su
Šv. Kazimiero Seserų kapelio Daužvardis.
Panaikintos konfesinės mo-Jkad .iis Pareitų antradienį pra Europos valstybėmis kovoti
nas. Giedos Šv. Jurgio par.
Misionieriai Chicagą apleis !
Žavinčioji Sv. Jurgio bažnyčia — tai pirmoji lietuvių kyklos ir iš mokyklų pašalinti sitaręs Amerikos frontas yra prieš diktatorines (totalitichoras, komp. A. Pociui vado antradienį, o vasario 11 d. sės
j Prancūzijoje.
Bet užgynė nes) valstybes. Kaip seniau,
šventovė Chicagoje, kame sekmadieny 11.”00 yal. iškilmingo krucifiksai.
vaujant.
į laivų, kuris juos veš į Pietų mis Mišiomis ir atatinkamu pamokslu prasidės Marijonų
Patsai Hitleris yra nacių sakes “Amerikos frontas yra taip ir ši kartų jis nusistatęs
Tėvų Marijonų įstaigų rė- Amerikų.
Bendradarbiu seimas.
už ginklavimosi mažinimų, už
vykdomos apostazijos priešą-1Europoje”.
kyje.
Prezidentas pažymėjo, kad taikingų viso pasaulio valsty
' Anot ‘‘Oss. Romano” na yra melas ir prasimahymas bių tarptautinę prekybų.
ciai neuždaro bažnyčių, bet su spaudoje skelbti būk jis sa- Pagaliau Amerika, pareiš
KAUNAS, saus. 27. — Min.
savo propaganda jas aptušti- kęs, kad Amerikos frontas e- kia prezidentas, yra palan
pirmininkas Mironas priėmė
na ir kunigus laiko varžuose, sųs Pareinyje, tarp Prancūzi kiai nusistačiusi į viso pasau
spaudos atstovus, kuriems
lio tautų tvarkingų politinę, e
neleidžia jiems viešai ginti a- jos ir Vokietijos.
PORT WAYNE, Ind. — Klaipėdos klausimu pareiškė: RYGA, vas. 3. — Nors prez. Rusijų stato greta visų demokonominę ir socialę nepriklau
takuojamų
tikėjimo tiesų,
Katalikų vyskupų komitetas Nevaržydama autonominiams Rooseveltas kišdamasis į Eu- kratinių valstybių, na, ir pa
draudžia tikinčiųjų dorove rū Taip pat pavadino melu somybę.
nepadorios literatūros klausi organams tvarkytis nacional- ropos politinius reikalus visa- geidauja su jomis talldninkau
pintis. Vokietijos vokiečiai ka
mu padarė planus visoj šaly socialistiškai, Lietuvos vyriau dos prasilenkia su sov. Rusi- ti kovoje prieš fašistus ir naFAŠISTAI ATAKUOJA
talikai verčiami jaustis kai ko
pradėti ir vykdyti atkaklių ko sybė tikisi, kad lietuvių vo ja ir, atrodo, su ja nesiskaito, cius.
PREZ. ROOSEVELTĄ
ki svetimšaliai.
vų prieš nepadorus raštus ti kiečių visuomeninė veikla vie sovietų vyriausybė visvjen yBolševikai didžiai Įvertina j Ar gi tas nėra perseldojiROMA, vas. 3. — Anądien
jra patenkinta jo pareiškimu,
kslu iš knygų, žurnalų ir ki na kitai nekliudysiančios.
prezidento
Roosevelto
misismai?
prez. Rooseveltas senato kari'kad Amerikos frontas yra
tokių publikacijų pašalinti viI
’
*
Ir
tik
dėl
to
taip
yra,
kad
tatymų prieš fašistus ir na
nių reikalų komitetui pareiksokį purvų. Tolesnis šio klau- KLAIPĖDA, saus. 29 — II Prancūzija.
’
Katalikų
Bažnyčia
ir
katali

BRIUSELIS,
Belgija,
vas.
kė, kad J. A. Valstybių karo
simo atidėliojimas pasirodė Ordnungsdiensto nariai, spor- Maskvos laikraščiai tad so cius. Savo agentams Ameri
kai
nepritaria
Hitlerio
pago

3.
—
Keli
šimtai
belgų
karo
frontas yra Prancūzijoje.
negalimas. Paskutiniais lai-' tininkai, smogikai, drauge su vietų vyriausybės vardu ra koje Maskva nurodo, kad jie
niškiems
žygiams
ir
priešina

veteranų
užpuolė
automobiliu
kais nepadorų raštų plitimas sa vo vadu veter. gyd. Neuma gina Rooseveltų sudaryti de- iškilmingai ir “patriotiškai”
Fašistų spauda dabar ir asi susidėti su naciais jį glori- namo važiuojantį ministrų pir
minėtų
Lincolno
dienų
ir
dar

nu
prisiekė
ištikimybę
Hitlemokratinių
valstybių
frontą
ir
pradėjo rimtai grųsinti šios
takuoja prez. Rooseveltų ūžtų
fikuoti.
mininką P. H. Spaakų, aps
šalies doriniam, socialiam ir riui. Po to surengė demons su karu išgriauti totalitines buotųsi už Maskvos, AVashing
pareiškimų. Fašistai pareištumdė, kiek apkumščiavo ir
nacionaliam gyvenimui.
tratyvias eisenas per miestų. valstybes — Vokietijų, Itali- tono, Londono ir Paryžiaus
kia, kad jei Amerikos frontas
PRANCŪZIJOS ATSTO
pareikalavo
atsistatydinti.
jų ir Japonijų.
bendro fronto sudarymų prieš
Įvykusiam Chicagoj vysku
yra Prancūzijoje, tai Italija
VAS IŠVYKO PAS GEN.
Gal būttj buvę kas blogiau ĮBolševikų laikraščiai sov. agresines valstybes.
pų komiteto susirinkime iš KAUNAS, saus. 31. — Dr.
savo ginimosi frontų turi nu
FRANCO
vykę su Spaaku, jei ne polici
keltas sumanymas prieš ne Baršauskas,
kelti šalia Panamos perkaso.
skraidydamas
ja,
kurios
dėka
jis
išvaduotas.
FRANKISTAI
TRIS
MILI

PARYŽIUS, vas. 3. — Pran
padorių literatūrų kampanijų “Lithuanica 2”, sėkmingai at
Toliau rimtai pažymi, kad
JONUS
ASMENŲ
MAITINA
cūzijos
vyriausybė pas Ispani Karo veteranai pakilo prieš prez Rooseveltas bando propradėti šio vasario 12 dienų. liko kosminių spindulių tvrinė
Kampanijon pakviestos visos jimų
BARCELONA,
Kataloni- jos gen. Franco pasiuntė savo Spaakų, kad jo pastangomis ► vokuoti pasaulinį karų tikslu
vyskupijos ir visos katalikiš
ja, vas. 3. — Frankistų auto atstovą. Jis vra senatorius L. vyriausybė flemandų akademi iižnaikinti totalitines valstykos nacionalės organizacijos.
ritetai praneša, kad jie turi 1 ^erar^as’ £6n- Franco asme jos nariu paskyrė dr. A. MarVILNIUS, saus. 31. — Įs
______________
Visoki raštai ir vaizdai, ku teigtas komitetas Lietuvos Ne
RYGA, vas. 3. — Lenkų maitinti daugiau kaip 3,000,- niekas draugas. Jis išvyko tie tensų, kurs pasaulinio1 karo
laiku su vokiečiais okupantais | SN1Egas IR ŠALTIS IŠTIriais nusižengiama viešųjai do priklausomybės sukakties mi spauda labai įvertina J. A. 000 .gyventojų Bareelonos sri siog į Burgos.
Spėjama, Prancūzija pasi- sandarbininkavo. Martens už
PIETINĘ KALIFORNIJĄ
rovei, neturės rastis susipra- nėjimui suruošti.
Valstybių prez.
Roosevelto tyje.
tusiųjų katalikų tarpe.
pasisakymų, kad Amerika su Maitinimas bus vykdomas! ruošia pripažinti frankistų vy tai pripažintas išdaviku ir 19- LOS ANGELES, Cal., vas.
20 m. flemandų teismas nu-'
Katalikų vyskupų pastango KAUNAS, saus. 29. — Ci- sideda su Europos demokra iki pramoninis normalumas riauRybę
teisė mirti, bet bausmė Aejvy-. 3. — Tikroji žiema ištiko piemis suturėtas nepadorių fil- (kagietė dainininkė B. Drange- tinėmis valstybėmis ir pareiš bus atstatytas ir sutvarkyta
ŽUVO 8 UGNAGESIAI
kdvta. Be-, to, dar jam gręžta, tin« Kaliforniją ir Arizoną
mų plitimas. Yra vilties, kad lienė pakviesta koncertuoti kia, kad Amerikos karo fron monetarinė sistema.
tos civilinės teisės.
iGerokai P“"*“ ir 1610
tas pat bus atsiekta ir sune- Varšuvoje.
tas yra Prancūzijoje. Lenkų
SYRACUSE, N. Y., vas. 3.
_________________ Kai kur sniego pusnys uždarfl
padorais raštais — bus užkir
JUGOSLAVIJA IR RUMU — Kovojant su gaisru, penkių
laikraščiai
nurodo,
kad
tenai
VOKIETIJOS NACIAI APIE keHus automobiliams. Bus diFRANKISTŲ LAKŪNAI
stas jiems plitimas.
NIJA SĄJUNGOJE
yra
ir
Lenkijos
frontas,
nes
aukštų
ofisų
namuose
kilusiu,
PREZ ROOSEVELTĄ
deli nuostoliai daržams ir viBOMBARDAVO FIGUERAS
’sam vaisių derliui.
Lenkija yra karinė Prancūzi BELGRADAS, vas. 3. — žuvo 8 ugniagesiai. Pirmiau
TRANSATLANTINIS LĖK
PERPIGNAN, vas. 3. — jos sųjungininkė.
Jugoslavija su Rumunija pa sia juos užgriovė siena ir ne BERLYNAS, vas. 3. — Vo
TUVAIS SUSISIEKIMAS
Frankistų lakūnai šiandien
darė sųjungų, kad bendromis užilgo lubos. Devintas ugnia kietijos nacių spauda prezi
Kai kurie Pabaltijo laikraš
AVASHINGTON, vas. 3. — bombardavo Figneras miestų,
pajėgomis ginti šiandienines gesys sunkiai sužeistas iširau dentų Rooseveltų ir toliau ačiai nurodo, kad prez. Roose
takuoja. Vadina taikos priešu
J. A. Valstybių ir Anglijos Prancūzijos pasienyje, kur su
savo sienas ir gretimoms val ktas iš griuvėsių.
CHICAGO SRITIS. — 15
veltas savo palankumu demo
No. 1.
transatlantinis lėktuvais susi- sispietę ispanų daug rnudonųstybėms negrųžinti po karo
dahes debesuota; temperatū
kratinėms valstybėms, be abe
TOKIO, vas. 3. — Bungo
siekimas bus pradėtas gegu- jų vadų, valdininkų ir bėglių,
užgrobtų teritorijų.
ra kyla; rytoj ir gi debesuota
jonės, nusprendęs panaikinti
santakoj susidaužė du japonų MEXIC0 CITY, vas. 3. —
žės, arba birželio mėnesį. Į Sakoma, apie 500 asmenų užir šilčiau.
visas karo skolas.
lašus, karo skolos savaime iš nardantieji laivai ir vienas jų Į Meksiku atvyko Kubos res
abi puses bus vežami keleiviai j mušta, arba sužeista.
Saulė teka 7:00. leidžiasi
Pažymi, kad kilus naujam nyktų ir gal būtų užtraukia nuskendo su 40 vyrų įgula. publikos diktatorius pulk. F.
ir paštas. Prie šio susisiekimo
--------------------------5:08,
Batistą.
Bandoma Įgulų vaduoti.
prisijungs ir Prancūzija.
PLATINKITE “DRAUGĄ” karui ir į karų Amerikai įsi- mos naujos.

Prez. Rooseveltas pripažįsta sakes,
kad Amerikos frontas yra Prancūzijoje
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vienuolius, pasveikins

Bendradarbiams lr koresponaentams raitų negrnllna.
Jei neprašoma tai padaryti lr neprialundiama tam tiks
lui palto lenkių. Redakcija pasilaiko eau telef tet
arti lr trumpinti visus prisiųstus raitus lr ypač ko
respondencijas sulyg savo nuotlOroa.
Korespondentų
prato raiytl trumpai lr aiškiai (Jei gnilma miomaja
mailnile) paliekant didelius tarpue pataisymams, ven
giant polemikos lr asmenlikumų.
Pasenusios kores
pondentuos lalkraitln nededamos.

Skelbimų kainos priatundlamoe pareikalavus.
Sntered as Beoond-Class Matter Maroh SI, ISIS at
Chieago, Illinois Under he Act oi Maroh S. 1870.

Tėvų Marijonų Diena
Rytojaus dieną, teisingai galima vadinti
Tėvų Marijonų Diena Chicagoje.
Rytoj įvyksta iškilmingos Marijonų misi
jonierių išleistuvių pamaldos Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioj.
Rytoj (po pietų 2-rą, valandą, bus Tėvų
Marijonų Rėmėjų Draugijos metinis seimas.
Rytoj vakare bankietas atsisveikinimui su
Marijonais misijonieriais, po poros dienų iš
vykstančiais į tolimą, Pietų Amerikos kraštą,
— Argentiną.
Rytoj minime Tėvų Marijonų vienuolijos
dvidešimts penkių metų veikimo Šiaurės Amerikoje sukaktį.
Rytoj Chicagos ir (apylinkių lietuvių ka
talikų Tėvams Marijonams dėkinga visuome
nė gausingai susirinks į viršui paminėtas
iškilmes, kad tinkamu būdu praleisti šią is
torišką Tėvų Marijonų Dieną.
Nors ir gausingai susirinksime rytoj į vi
sas rengiamas iškilmes, tačiau toli gražu ne
"visi, kurie įvertiname šios kilnios vienuoli
jos darbus ir Bažnyčiai ir Tėvynei, galėsi
me būti tų įvykių dalyviais. Dėl to vakar
savo dienraštyje p&ačiau apibudinome nau
jąjį vienuolijos uždavinį — kelionės tikslą
į Pietų Ameriką ir šiandien dar šį tą .papil
dome, kad visa plačioji Amerikos lietuvių
katalikų visuomenė smulkmeniškai būtų pa
informuota ir kad ji žinotų, jog jos teikia
ma parama nenueina už dyką, bet tiksliai
Į
sunaudojama Dievo garoei kelti ir lietuvių
gerovei.

Rytoj, tiesa, ne visi sutilpsime į Šv. Jur
gio bažnyčią ir palę, bet visi, nežiūrint kaip
toli gyvename nuo Chicagos, galėsime jung
tis į bendrą mafidą, kad Aukščiausias lai
mintų naujus ir šventus Marijonų vienuoli
jos užsimojimus. Visi taip pat galėsime mal
dose prisiminti vienuolijos atgaivintoją di
dįjį tautos sūnų, didįjį arkivyskupą Jurgį
Matulevičių ir visus jo bendradarbius. Ne
užmiršime, be abejonės, šventu gyvenimu ir
dideliais darbais išeivijai pasižymėjusių Ma
rijonų provincijos Amerikoj steigėjų, a. a.
Tėvo Felikso Kudirkos, a. a. Tėvo Vincento
Kulikausko ir kitų. Jie patiesė kongregaci
jos provincijai pagrindus, jie pradėjo ir dir
bo tuos visus darbus, kuriuos su dideliu
uolumu dabar tęsia jų įpėdininkai ir juos
dar labiau praplečia.
Prieš dvidešimts penkerius metus neturė
jome nė vienos aukštesnė mokyklos, neturė
jome katalikiško dienraščio, neturėjome ku
nigų seminarijos, neturėjome misijonierių.
Šiandien, ačiū Dievui, turime šias įstaigas,
turime misijonierių, kurie ne tik šio krašto
lietuvius aprūpina, bet, kaip matome, ir į
kitus kraštus jau vyksta. Vis tai Marijonų
vienudlijos nuopelnai, kuriais džiaugiasi ir
didžiuojasi kiekvienas doras ir nuoširdus lie
tuvis ir sveikina reikšmingųjų sukaktuvių
proga.

Besidžiaugdami vienuolijos darbais ir nuo
pelnais, negalima užmiršti ir jos rėmėjų bei
geradarių, be kurių moralinės ir materiali
nės pagalbos vienuolija nebūt galėjusi tiek
daug kilnių darbų nudirbti ir tolimesniems
darbams tinkamas sąlygas susidaryti. Drau
į ge sveikiname ir juos — Marijonų rėmėjus
ir geradarius.

Tų geraširdžių ir kilnių darbų rėmėjų
draugijos veikėjai ir artimi Ijų bendradar
biai rytoj susirinki į metinį seimą, kurio
proga pasveikins į naują dirvą įstojančius

'

Tad, dienraštis “Draugas” linki, kad Tė
vų Marijonų Diena rytoj visais atžvilgiais
būtų pasekminga.

IielDA luuk&lMi lAftitynui MlunAdlsnlu*.
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybfce:
Metama — >6 .00; Pusei Metu — >8.80; Trims minė
dama — >8.00; Vienam mlnaelnl — .7Ba Kitose Taletybhse prenumerata: Metams — >7.00; Pusei metu
- |4.so. Parienla num. ta

dvasinei

su sukaktuvėmis ir

suteiks savo paramą.

“DRAUGAS”

šeš*pdien’i». vasario 4 d.. 1939

Krikščinykės Naopeliiai Musu Tartai
(Tęsinys)

laims ne tik meniškos, bet
ir jokios skulptūros neturėjo.
Tačiau mūsų didžiam malo(nmiiui tenka konstatuoti, kad Nors mūsų romantikai mie
Pirmadienį vasario 6 4 sueis lygtai septy-n Lietuvoje kOriniai n8ra 5a. lai įsivaizduodavo bent kele
tos dievaičių statulas ir mė
rnolika met, fcai Jo SvenienybS peisus bloniškos k ijos baž {i
Pijus XI buvo pakeltas į Apaštalų sostą, ’
matytų savo — na, ir paties go apie jas rašyti, bet istori
kaipo 260-tasis šv. Petro įpėdininkas,. Pijus
ški šaltiniai apie jas tyli. Mu
XI yra vadinamas Katalikų Akcijos, misijų'renesanso bei baroko
tevyms jau žinomas Lietuvos mi
ir taikos popiežium. Jo šventenybės nuopel-1 n®je> ^-ūsų tėvynėje statydaPo Svietą Pasidairius Pasikvietė kareivi ir klausė,
sionierius
Jeronimas
Pragišką reiškia tie paveikslai.
nai Bažnyčiai ir visai žmonijai yra milži mi barokinės bažnyčias tie arkis
niekur
neužsimena
apie
Balšavikams
labai
gerai
ži

Apie pirmąjį kareivis gerai
niški. šių sukaktuvių proga šventąjį Tėvą cliitektoriai suteikė joms to
lietuviškų
dievų
idolus.
(Mū

nomas
ir
prieš
kelis
metus
la
atsakė, bet pamatęs Kristaus
sveikins ne vien katalikai, bet visi, kurie kių savotiškumų, kurie įgali
sų
vėlybas,
ir
šiaip
dažnai
bai
geras
jų
tavorščius
Straz

paveikslą tylėjo. Vilius įsakė
trokšta pasaulyje taikos, žmoniškumo, socia na meno istorikus kalbėti adas savo poperoj Naujoji Ga sakyti.
nerūpestingas
ir
netikslus,
kro
pie
Lietuvos
baroką,
panašiai
linio teisingumo.
kaip kalbama apie savotiškus nikininkas Stryjkovskis nupa dynė labai džiaugiasi, kad ATuomet kareivis nedrąsiai
•
y
•
sakoja,
kad
Jeronimas,
kapo

merika
ne
Rasiejus,
o
Brukkarė:
Olandijos katalikai pavyzdingi žmones, nes Italijos, Prancūzijos bei Vo
lyno
Laisvės
redaktoriai
ne
damas
Perkūno
statulą,
per— Jūsų karališkoji Didybe,
jie ne tik savo asmeniškame, bet ir viešame kietijos barokus. Mūsų baro
Ježovai,
Jegodos.
Kitaip
esą,
sikirtęs
koją,
tuo
tarpu
iš
aš negaliu sakyti.
gyvenime išpažįsta tikėjimo tiesas. Pereitais kinių bažnyčių statytojai bus
jam,
jo
tavorščiui
Glaveskui
paties
Jeronimo
reliacijos
ma

— Greit sakyk! — paliepė
metais olandų katallikai sujungė ir subūrė atsižiūrėję į mūsų itautos dva
Stilsonui
ir
kitiems
“
pasiututoma,
kad
buvo
kapojamas
ne
supykęs
kaizeris.
visas katalikiškojo gyvenimo jėgas, kad ap sią ir skonį. Žinovo akis lie
siems
šunims
’
’
tektų
spavedoidolas,
o
šventasis
milžinišsaugotų Dievo garbę tiek asmeniškame, tiek tuviško baroko savumus pa
Tuomet kareivis tarė;
valsčiaus, tiek valstybės gyvenime ir kovo stebi mūsų bažnyčių aukštuo kasis ąžuolas). Ir kryžiuočių j tis ir būtų pastatyti prie sie— Jūsų karališkoji Didybe,
tų su visokiais Dievo negerbimo pasireiški se fronto viršūnės bokštuose, Kronikos, pasakodamos apie nos.
Jėzus kabojo
tarp dviejų
mais.
žygius
į
Lietuvą
ir
padary;
------žmogžudžių, o čia Jūsų Didy
pažiobėse arba frontonuose,
tus čia naikinimus, niekur ne Trys Anglijos piliečiai an bės ir caro paveikslai, (“&.”)
mini, kad lietuvių šventovė glas, skutas ir airis — buvo
nusikaltimus
PRAŠAU NESIJUOKTI
spaūdos platinimui. Visi vyskupai ragina ti pačių altorių didume bei puoš se būtų užtiktos ar sunaikin- pasmerkti už
pakarti.
kinčiuosius užsiprenumeruoti bent po vieną nume. (Gaila, kad toks įžy tos kurios nors statulos.
Rašo J. Skelly
langų

Vasario

mėnuo

yra

skinamas

katalikiškos

baigime

paprastose

puslankiais,

angų

arkose

ne-

ir

katalikišką laikraštį. Iškeliamas šūkis — mus lietuvis architektorius,
Teisėjas atsiklausia
ant
Stryjkovskis, Kojalavičius
Labai plepi šeimininkė prišiais Taikais negah būti nė vienos katalikiš
kaip prof. Lauras Gucevičius, ir Narbutas pasakoja, kad ant kokio medžio kuris iš jų norė
jdėjo prosą prie liežuvio, kad
kos šeimos be katalikiško laikraščio,

kupiškėnų valstiečių sūnus, kunigaikštienės Pajautos ka tų būti pakartas;.
sužinojus, ar užtektinai karš
Vilniaus katedros restaurato po prie Žaslių ežero, ant kun. — John Bulli, ant kokio tu tas. Na, šiur, ir sužinojo ir,
Kuri lietuvių kolonija nesurengs Vasario rius, davęs jai dabartinę iš Kerno kapo ties Deltuva, o norėtum kaboti ? — klausia
be to, namuose kai kurį laiką
16 d. paminėjimo — užsitrauks viešo papei vaizdą, brendo ir kūrė jau taipogi ant kun. Spero kapo ir t teisėjas.
buvo šventa ramybė ir tyla.
kimo. Iš anksto perspėjame.
klasicizmo gadynėje, 18-jo a- {dar ant Kukovaičio, kumgaik-1 ~ Aut ąžuolo, pone teisėmžiaus antroj pusėj. Klasiki ščio Utenio tėvo, kapo palei J841,
' Vienas indijonas, kuris sa
nis stilius statyboje, standus, Šventosios upę senovėje buvę — D tu ant kokio ?
klau- ve vadinosi “Nieko nebijąs”
šaltas ir išdidus, yra svetimas ipastatyta jų garbei po vieną sia skotą.
apsiženijo su balta ja mote
mūsų tautos sieiai, ir bendrai medinę stovylą, kurias žmo- Į — Ant topolio!
rim. Už savaitės po vestuvių
Lietuva Ir Socialistai
vargu ar leidžia pasireikšti nės ilgai garbinę. Jeigu įs tik-, — Na, o tu Patrikai? — jis kreipėsi prie savo giminės
Vyt. Sirvydas “Vienybėje” rašo: “Mūsų tautiniam individualumui bei rųjų taip yra buvę, vis tiek klausia, pagaliau, airį.
i viršininko, prašydamas, kad
spaudos Amerikoje tyrėjas nustemba ta pik originalumui. Jei talentinga nieko nežinome, kaip jos at — Ant agrasto.
permainytų jam vardą.
ta, niekuo nepagrįsta ir juoda neapykanta sis Gucevičius būtų gyvenęs rodė, nes iš tokių medinių
— Hm, bet juk agrastas per
Lietuvai, kuria mūsų socialistinė spauda pra ir kūręs renesanso ar baroko lauke statytų stovylų nieko ž
Į Mokytoja. — Ar esate nors
dėjo žymėtis nuo 1907 metų, kada iš Lietu laikais, jis mūsų bažnyčių sta- t nebeliko. Prileiskim, kad vie- žemas?
vių Socialistų Sąjungos pasitraukė visi pa- tyboje be abejo būtų įvedęs na ar kįfa tųjų stovylų būtų — Aš galėsiu palaukti kol vienas iš jūs matę vilko kai
lį?”
išaugs, pone teisėjau.
triotiškesni radikalai. Ta neapykanta pikti
w
_
dar
a
P
štesnhi
ir
tikreSni
U
tau
išlikusi
iki
D.
K.
Vytauto
laiLeonardas. — Taip, mačiau!
nosi Dr. Šliupas. Ji stebino pas mus į sve
atvykusį
Prūsų
lietuvių
veikėją
Vanani
°ty
vl
l>
negu
tai
įsten
kų,
ka
į
šiam
valdovui
popieKaizeriui Viliui II atvykus Mokytoja. — Na, gerai pa
cius
gaitį (Birutės leidėją). Ji stebino kiekvieną
padaryti sve.timšaliai ar- žius Martynas V dovanų at Petrapiliu, caras Mikalojus II pasakok kur.
valstybiniai nusistačiusį Lietuvos inteligen- chitek toriai),
siuntė didžiulį Krucifiksą, dar parodė savo rūmuose tris pa Leonardas. — Ant vilko.
tą, nes jai nematoma jokio apčiuopiamo pa Mūsų lietuviški! kryžiai su ir dabar puošiantį Vilniaus veikslus pakabintus ant sie
grindo.
koplytėlėmis vietoj*kryžmos (katedros zakristiją (atvaizdą nos. Norėdamas pasigirti sa — Kada dienos metu dau
“Mūsų socialistai pajuokdavo savo tautą, tiekią mūsų kraštui tiek vaiz-i^r. pas Jasėną, II t. 440 p.), vo kareivių gudrumu, caras giausia dirbi.
šaipydavosi iš jos istorijos, niekindavo jos dingunio ir poezijos, mūsiškių, Tada lietuviai būtų pamatę, pasišaukė vieną ir paklausė:
— Prieš pusryčius...
pastangas tapti laisva, smerkė visokį patrio menininkų — Jaroševičiaus i k^ek jVJU “skulptūra” yra — Ką reiškia šie paveiks — Ka gi tamsta tada da
tiškumą ir tautos garbės bei kultūros gyni albomo ir Varno rinkinių — atsilikusi nuo vakarų meni lai?
rai?
mą. Jie niekino aukas Saulės kursams, ku dėka yra savo originalumu ninkų darbo.
—■ Kairysis reiškia mūsų
— Keliuosi iš lovos...
rie pirm karo ruošė mokytojus Lietuvos mo pagarsėję visoje Vakarų Eu
Suprantama, kad ir krikš tėvelį carą, — atsakė karei
kykloms. Jie pajuokė Dr. Basanavičiaus 'mi ropoje. D-ras Basanavičius tų
čioniškoje Lietuvos gadynėje vis, — vidurinis Jėzų, o deši
— Ar žinai kodėl baltos
siją rinkti aukas Tautos Namui Vilniuje. Jie
kryžių
formas
ir
ornamentus
skulptoriai
puošę
mūsų
baž
nysis tėvelį Vilių.
avys daugiau suėda, negu juo
niekino tautininkų Autonomijos ir Neprigul- buvo mėginęs išvesti iš seno-Į nyčias negalėjo šių padabinti
mybės fondus. Jie ragino neaukoti Lietuvos
Viliui tai patiko. Sugrįžęs į dos?
vinių
frygiškų,
graikiškų,
tra1
taip
pat,
kaip
bnvo
dabinaGynimo komitetui, Lietuvos Šauliams, Auk
Berlyną, jis paruošė 3 pavei — Šiur, nes baltų daugiau
kiškų
ir
kypriškų
neva
pro'
mos
Italijos,
Ispanijos
ar
Pra
so ir Sidabro fondui. Jie ragino nepirkti
kslus: cano, Kristaus ir savo. yra.
Laisvės Paskolos bonų. Kam ir kodėl? Tik totipų; jisai mūsų liaudies ncūzijos bažnyčios. Tenai jų
kryžiuose įžiūrėjo (atsineštines' dispozicijai buvo kita medžia- sės jau seniai gavo progų pri- globojamas vienas įžymus ojie vieni žino.
“Tos neapykantinės ideologijos vadu bu iš anų šalių lytis j ir stabmel- ga, taurusis marmuras. Pas sįžiQrėti ir meniškos tapybos riginalas, į kurį įsižiūrėjęs a.
vo dabartinis Naujienų redaktorius Grigai diskus motyvus, neva palai- mus gi teko statulas skaptuoti gražybėmis. Taip, vienoje so- a. menininkas Vivulskig yra
kytus iš lietuvių pagonybės įg medžio, arba lipdyti iš gi stinės broinoje jau 16-jo am- išsitaręs (gal kiek entuzijastis. Jis jos nėra ir šiandien matęs”.
laikų. Tačiau K. Jasėnas kruo'pso ir kalkių mišinio, kartais £įaus pradžioje iškilo monu- tiškai jo perdedama): “Šis
pščiai išanalizavęs mūsiškių primaišant dar sumalto mar- mentališkas renesansinis, pa-' vienas paveikslas yra daugiau
Gerai Atsakė
kryžių struktūrą ir ornamen-1 muro miltelių. O vis tik nėr skuį tiek plačiai pagarsėjęs ir vertas negu visa jūsų katedVienas filosofijos profesorius Mentizabala tiką, įrodė mūsų kryždirbius gilioje provinci joje nesykį amžiais garbinamas kaipo ste ra ”. — Nevienas tikrai dai
įdėjo į dienraštį
La Croix ’ (Kryžius) gjnug pavyzdžius iš mūsų ba užtinkame bažnyčiose tokių į- buklingas Aušros Vartų Šv. lauš darbo originalas, ypač
straipsnį, kuriame stengėsi išrėdyti, kad ti rokinių bažnyčių, atseit se
stabių, kad ir iš medžio skap- Marijos paveikslas. Nors šio Šv. Panelės paveikslas, susi
kįs katalikas galįs savo valia palaikyti arba kus barokinėmis lytimis, tik
tuotų barokinų statulų ir iš-' nepaprasto paveikslo auto- laukęs karšto tikinčiųjų gar
gen. Franko arba vyriausybininkų pusę ir
ne aklai jas kopijuodami, bet tisų grupių, kuriomis, žinovų riaus vardas mums nežinomas, binimo, nėra žinovams pilnai
vienai jų savo nuožiūra linkėti laimėjimo.
saviškai atkurdami ir papil žodžiais, galėtume pasididžiuo vis tik, pagrindinai ištyrus jį regimas, nes tokie nuo senų
Prieš tokius prof. Mentizabala išrodinėjimus
pasisakė vyriausias Vatikano dienraštis “O«- dydami grynai lietuviškais ti ir italų bei prancūzų akyse.' 1907 metais (kai buvo atlie- laikų yra paslėpti sidabrinės
servatore Romano”, pavadindamas juos ap motyvais, paimtais iš rūtų da Gaila, kad nūdieniai jų glo- karnas konservacijos darbas), skardos rūbuose, taip kati be
gaulingais, neatskiriančiais pikta nuo gera. rželiuose vartojamų pynučių botojai kartais nebesupranta paaiškėjo tai esant italo me- galima -matyti tik veidą ir
Kariaujančių pusių santykis prie tikėjimo, gėlių lovelėms aptverti, arba jų vertės ir sukrauna “ant nininko (arba bent italų mo- rankų galus. (Berods, ir tie
— sako šis dienraštis, — labai skiriasi. Is vėl iš kabančių seklyčiose “li viškų”, užleisdami bažnyčiose kyklos adepto) kūrinį, grei- metaliniai rūbeliai, kaipo pri
panijos nacionalistai užtikrino krikščioniško ktorių” ir t.t.
vietą naujiems, šabloniškiems Gausiai pagadintą pačiame taikomojo meno pavyzdžiai,
jo kulto laisvę, paskelbė konstituciją ir> grą
“kūriniams” — fabrikatams. Vilniuje miesto magistrato už- nesykį turi didelę menišką
žino moterystei teises, paremdami juos ka Dailiosios skulptūros, lipdy A.pie žavingus lipdybos kū- sakymu.
vertę, kaip pvz., Aušros Var
talikiškais dėsniais. Tuo tarpu vyriausybi bos ir t.t. pavyzdžiai ima ra rinius Vilniaus šv. Petro ir
tų rūbas, Vilniaus auksaka
ninkai žiauriausiai kovoja su tikėjimu ir per stis Lietuvoje irgi tik krikš Pauliaus bažnyčioje jau esame
Palengvėl j mūsų bažnyčia- lių 17-io amžiaus rankų dar
sekioja tikinčiuosius, pradedant dvasiškija čionybę įvedus, ir tie patys
minėję. O ar nėra pagarbaus atklydo šiek tiek kūrinių net bas).
ir baigiant eiliniu kataliku.
išliko daugiausia tik bažny- dėmesio verta, sakysime, kad pirmaeilių, visame pasaulyje
'Bos daugiau)
Straipsnio pabaigoje Vatikano organas, čiose.
ir Pažaislio b. zakristijoje gi garsių tapytojų. Taip Vilniaus
katedra didžiuojasi puikiu Ti- Dieviški įstatymai liej
smerkia ir tuos, kas nuslepia tiesą ir nepa
psatūra ?
Senoji
pagoniška
Lietuva,
sako, kokiomis priemonėmis Ispanijos komu
ciano paveikslu (tema — Ein- leisti ir tiems, knrie mi
kiek
žinoma,
net
kulto
reikaSukatalikintos lietuvių ma- maus). Kauno bazilikoje yra' apkenčia.
nistai persekioja Bažnyčią.
a

*
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DRAUGAS

MAŽOSIOS LIETUVOS POTVYNIS PRIEŠ ŠIMTMETĮ
KLAIPĖDA (VDV). —Be- dienomis mažesnėse upėse leveik kasmet Klaipėdos k ras- dai pradėjo lūžti, tuo tarpu
te, pietinėje jo dalyje, Nen'.u- Nemunas ir Kuršiu Marės li
nas sukelia mažesnių ar didės ko užšalę net visų pirmųjų ba
nių potvynių. Dabar jau sut-* landžiu pusę. .Jūra ir Šešupė

varkytas apsisaugojimas nuo
tokių potvynių, ir jie didelių
nuostolių nepadaro.
Seniau
Nemunas Mažajai Lietuvai bu
vė mažiau gailestingas. Klaipėdiškių laikraštis “Lietuvos
Keleivis’’ paduoda tokį aprasymų
potvynio,
įvykusios

veik išsiliejo i>er krantus ir
ledų Imu vandenį išstūmė į
Nemuno vagų, kur ledas dar
nebuvo tirpęs. Per tai pasida
rė dideli ledų susikimšimai, gi
iš užpakalio atplūdo vanduo
ir veik užliejo visas Nemuno
lankas visoje platumoje. Ba-

į |an(|j.įo
d. vandens stovis
I ,
,
“Kovo mėnesio gale ledai siekė jau 22 pėdų ir 3 eol. Iš
ir sniegas pradėjo skubiai tir-Jvandens išsikišo tik aukščiau-

pries 110 metų 1829 nmtais:

pti. .Jau pirmomis

balandžio sios kalvos ir

kalneliai. Čia

3

gyventojai ieškojo savo prie- 698 avys. Ragainės apskrity
bėgų.
je tvanas sugriovė ir paplovė

NUSIPIRK SAU TURTO

161 gyvenamųjį namų, 68 skū
nes, 79 staldus ir apie 40 ki
tokių trobų. Iš. gyvulių nus
kendo 63 arkliai, 200 raguo
čių, 500 kiaulių ir 710 avių.
Kiek iškadų padaryta javų
laukams, kiek pranešta kito
Negalint susisiekti su tais kios gyvos ir negyvos inven-,
nesuskaityta. 1
užtvinusiais kraštais,
ilgai tarijos, visai
, ■ v'
•Vnebuvo žinoma, kiek nuosto Taip pat valdžiai esu tuomet
r '
r ' .*
lių iš viso padaryta. Vėliau nesisekę ištirti tikrų nuskdnH
? t*
paaiškėjo, kad Tilžės apskri dusių žmonių skaičių. Daug
L *
M.
tyje 11 kaimuose sugriauta žmonių gavo galų, taip sa
*
-t* ■»
ir paplauta 56 gyvenamieji kant, bemiegant. Vanduo stai
namai, 18 sknnių ir 39 staldai. ga pakilo, paplakė namus, o
P-/ė Irena Aitutytė — dai
Žinoma, kad ir daug gyvulių žmonės, kurie neturėjo valčių,
nuos Rėmėjų Seimo bankiete
nuskendo, būtent 72 arklini, bandė gelbėtis kitokiu būdu: Šv. .Jurgio Auditorijoje Vas.
(|
79 raguočiai, 115 kiaulių ir užsitūpė ant plankų-lentų, tos

Nuo liūdnųjų to tvano pa
sekmių turėjo nukentėti visos
apskritys. Šilutės, Pakalnės,
Tilžės ir Dagainės apskrityje
sunaikinti keliai, tiltai, malū
nai, namai ir kt.

ar apvirto ar nugrimzdo

“Turtas” nereiškia sukrau
tus pinigus, kaip kad prama
nyta pasakose, bet suma, kuri
užtikrins ekonominį saugumų
ir drųsų su pasitikėjimu žiū
rėt į ateinančius metus.

Sveikinamas tas žmogus, ku
ris nusistato sau tikslų ir lai
kosi jo. Šalis tokiu žmonių
būtų taupi ir rami šalis —
Šių apsaugų galite nusipir liuosa nuo neturto pančių ir
kti taupymo ir skolinimo ben finansinių pavojų.
drovėje. Ten įdėliai yra sau
Metams bėgant, visi, kurie
gūs, naudingi, prieinami
ir
užsiėmėme taupymu, didžiuo
liuosį nuo kilnojimosi. $7.00
simės pasitenkinimu nupirk
kas savaitę, išvokavus su 314%
to “turto” ir žinojimu, kad
dividendo kas pusmetį, į 26
pergalėjome didžiausį nelabu- .
metų atneš $10,000.00, « į ki
mų — neturtą.
”
tus 12 metų $20,000.00. Šios I
Kuo nori būti? Ar sapni
sumos $8,000.00 bus iš divi
ninku ir praleisti savo dienas
dendo.
sapnuojant apie kokį tai ne
Yra žmonių, kurie galvoja, girdėtų, užkastų turtų; ar ti- jog netyčioms kas nors turto krininku, paimti kelių prie
jiems po kojomis pames. Kiti pasisekimo
ir “nusipirkimo'
žada ateityj pradėt taupyti. sau turto?”
Išmintingai pasakyta: “Ke
John P. Evvald, sekr., Kei
lias peklon yra išpiltas gerais stučio Skolinimo ir Bud. Družmanymais”. Mes visi ža jos No. 1. (Įsteigta 1897 m.) «
dam taupyti, bet kiek iš mū
Mandagumas ne visada pa
sų liejame kelių prie neturto
ir nusiminimo? Keli iš mūsij vaduoja žmogaus moralinį to- ;
taisome tų kelių be padėjimo bulumų.
vieno akmens ant savo kelio
Vagystė nepraturtins, duos- . .
— ant kelio prie apsaugos, numas nesuvargins.

ir---------------- ----------------------

žmonės žuvo. Kilo dar audra vaizdu. Turėdama bylų teisir net valtys, žmonių prisikim Imuose dėl sklypo ir namo ji
šusios, kar kur apsivožė.
Ibvlas vedė pati ir jas laimėjo.

Didelė Vertybė Geri) Rakandų
už mažiau pinigų. Ant naujos 1939 metų mados sutau
pote vienę trečiu dalį ir daugiau.

Miegamojo kambario setai, verti virš $100.00 — su Springsais ir mat
racu už...........................................................

$64*00 ir $45-00

IŠMIRŠTA ŠIMTAMEČIAI

P<> ..................

$49.00 ir $95-00

Studio Couches, parankūs, moderniški

p°
16-00 $19-00 ir 29-00
9x12 Wilton karpetai, Bigelovv Sanford
po.................................................. $45-00 ir $24-50
Seni rakandai išmainomi. .Jūsų s^nas Parlor Setas iperdirhamas ant
naujo. Du šmotai už............... ........................................ 031.50
Sudedame naujus springsus, naujų vatų, naujų materijų ir rėmus
pertaisome. Pašaukite YARds 3088.

VARŠUVA.

— Išeinantis

KVĖDARNA. — Paskuti 'laikraš’is “Antena” paskelbė
nių metų eigoje jau mirė keli 'straipsnį apie lietuvių liaudies
šimtamečiai seneliai, šį pava dainas. Straipsnyje pavaiz
sarį mirė ir seniausioji Kvė duojamas lietuvių lenkų kondarnoje moteris Meerovičienė. fliktas, kas kart tarp abiejų
.Tai buvo suėję jau 117 metų. valstybių gerėja santykiai ir
Tačiau ji iki savo mirties tu bendra praeitis. Toliau lai
rėjo sveikų protų ir atmintį, kraštis sako: “Lietuvis yra
i Prieš karų ji K vėdarnoje tu ' visa savo širdimi prisirišęs
rėjo krautuvę, kuri per karų prie savo žemės, darbštus, sų
! sudegė ir padarė daugiau nei žiningas ir mielai prisiminus
50,000 rublių nuostolių. Kita garbingos praeities
laikus.
jos šeima gyveno užsienyje. Lietuviai išugdė savo skirtin
Čia gyvena tik viena netekėju gų gražių kultūrų. Menas ir
si duktė, kuriai taip pat jan literatūra semiasi įkvėpimo iš
apie 80 metų.
romaniškos Lietuvos
seno-SS
Senutė atsiminė daug svaribių įvykių apie Kvėdarnos
'praeitį. Tačiau tai pasakodaSAO PAULO, Brazilija. —
Įvo tik

vietos

pažįstamiems, Įl_)ULR pirm. 1).

nes svetimų kažkodėl bijojo.
Nemėgo ji jr fotografuotis.
Nesutiko net ir tada, kai gi
minės prašė atsiųsti jos at-

Tvirtai padaryti PaVlor Setai įvairių spalvų, tvirtos materijos, kieto
medžio rėmai ir gerai neperlenkiami springsai

I

Skipitis

iš

Sao‘ Paulo išvyko į Rio de
'.Janeiro, kur aplankys tenykš

kuris gali būt išpiltas tik iš
tverme ir nusistatymu?

viams.
Visokios informacijos ma-:
Joniai teikiamos
laivokorčiu* »agentų ar Hapag-Lloyd ag- '
Baigiantis žiemai, užsieny- entūrose.
je gimę šios šalies gyventojai kiekvienų dienų galvoja Išvažiavo Vakacijų
apie
praleidimų
pavasario
Į Hot Springs, ;Ark., išvyko
tėvynėje. Kūdikystės atmini
Paulina Kavarskienė, dakta
mai, draugai ir giminės ne
ro Kavarskio motina. Ten ke
matyti keliolikų metų stojasi
tina išbūti apie porų savaičių.
prieš akis.
(Amerikos lietu
Rašo. kad viskas gerai atro
viai perpildyti
svajonėmis,
do ir patinka.
Rap. *
kad praleisti Velykas, pačių
gražiausių pavasario šventę,
savo gimtoje tevynje.

KELIONIŲ SVAJONĖS
PAVASARY

Į
į

Šio pavasario svajonės yra
ke
va
žiuoti su viena iš Velykinių
ekskursijų Hapag-Lloyd. Lloj yd ekspresinis laivas BREI MEN išplauks kovo 29 dienų
ir llapag laivas DEUTCHLAND išvyks iš New Yorko
kovo 30 dienų. Abu laivai,
pasieks Europos uostus lai
bu, kad kiekvienam keleiviui j
liks laiko pasiekti jo kelionės
tikslų prieš Velykas.

tę lietuvių kolonijų. Iš Rio de lengvai
įgyvendinamos
LJaneiro grįš į Lietuvų.
liautojui, kuris
nutars

Kas vienų kartų
keliavo
Hapag-Lloyd
laivais, jis ir |
kitų kartų pasirinks jų lai
vus grįžtant ar važiuojant į
Europų. Pavyzdžiui 1938 me
tais viso 136,247 keleiviai ke
liavo per
Atlantu ar jūros
kelionėms Hapag-Lloyd lai
vais. Dėl ko ši linija tokia
populiari, jums paaiškės, ka
da kitų kartų jūs keliausite
Hapag-Lloyd.

W. E. Badgett, iš (Jalveston, Texas, kurio žmona (dešinėj)
šiomis dienomis pagimdė keturis kūdikius (žemiau atvaizde).
Tėvas ir 'motina, sakoma, visai tuo nesistebi, nes jis yra
vienas dvynų, o jo žmona taip pat viena dvynukių. (Acme te
lephoto)

Parlor Setams uždangalus padarome ant užsakymo.

Jos. F. Budrik, Ine.
RAKANDŲ IR RADIJŲ KRAUTUVE,

3409-21 So. Halsted St.
Paklausykite Radio Valandos nedėlios vakare 5*30 iki 6:30 P. M. iš
WCFL 970 k. Radio stoties. Lietuviška muzika ir dainos.

• »i •

I

Kadangi daugelis užsienie
čių interesuojasi New Yorko
ir San Francisco parodomis,
daugelis Amerikos
lietuvių
pasikvies savo gimines ar
draugus aplankyti juos, pra
leisti savo atostogas čia ir ,
pamatyti Naujų Pasaulį. Kad
paskatinti keliauti į Ameri
kų, Hapag-Lloyd sumažino
mokestį už kelionę į abu galu
iš Europos. Kelionės mrtkestis j abu galus kainuos tik
1% kelionės kainos iš Ame
rikos į Europų, reiškia ne
mažas sutaupvmas.
Atvažiavusio kelionės lai
kas apribotas iki 28 dienų,
išskaitant atvažiavimo ir iš
važiavimo dienas iš New
Yorko. Tų keturių savaičių
stovėjimui galima paruošti
programų, kas verta apžiūrė
ti.
Dar vienų pakeitimų pra
neša Hapag-Lloyd, kuris lie
čia laivus “Berlin” ir “St.
Louis”. Šių laivų turistų
klasė bus palkeista ir duoda
ma trečiosios klasės kelei

Oood looking hair to ati a«»et
to a man. lt štampą hhn as a
emil groomad gentleman. Fom-

ol gives a man's hair glowIng health and handsome(grooming through its amazing
□-fold p0war4M.it cleans and
•SKMtrishes. Fom-ol is a rich,
'foaming oil shampoo which
takos unkempt, sickiy hair
(man's, vomon'i or child’sb
and leaves it clean as a whisHe and sparkling with health.
Fom-ol to sa economical)a little
goes a long way. Ask your
druggist for the regular 50c
•iže. Or, write for a generous
Iriai bottle, enclosing 10c to
eover packing and postage

FOM-OL

fteStadierris, vasario 4 d., 1939

fiHgUOIB

^?O. Petrošienei įteikta bukie “Mirtis nedidelis žodis, bet
LIETUVIAI DAKTARAI
mokėti numirti — didelis datas gėlių ir dovana.
1 fei e fonaa HEMIock 6286
Vakaro šeimininkėmis bu lykas”. (Eliot).
vo: E. Kuzmickienė, O. Jan
■
- — - # %
,
1 T
..
-------kauskienė, M. Bujanauskienė, LIETUVIAI ADVOKATAI
“
Viltis
’
—
H.
Zaborskiūtė,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Per
nietinj
parapijos
susi

Choro Operetė
lenoshos Žinios
B. Evinskienė ir P. Žekienė. Telepbone YARds 1001
“Kazio” — Antanas Burba
rinkimu nutarta kuo greičiau
2415 YV. Marąuette Rd.
6v. Petro parapijos mote siai iškloti bažnyčios grindis. Pavyko
Enrikas
irgi gerai lošė. “Šaulio”. —
Ofiso valandos:
rs sausio 29 d. surengė bun- Fondas jau atidarytas- Pra Praeitų sekmadienį, Lietu J. Matulėnas, “Aldinės” —
LIETUVIS ADVOKATAS
10—12 vaL ryte
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
o party nupirkimui reikalin- džią padarė Stanislovas Simo- vių Auditorijoj, Šv. Baltra B. Grikšiūtė, “Gražutės” —
4631
So.
Ashland
Avenue
Patarles
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
dalykų j kleboniją. Nors naitig paaukodamas f25.00. miejaus parap. ehoras, vado B. Burbiūtė, “Rūtos” — H.* Ne viskas auksas, kas žiba. Res. 6515 S. Rockvvell Street
Susitariu*
Telepbone REPublic 9723
»8 buvo blogas, bet žinomų pranci§ka Arieckienė aukojo vaujant varg. St. Žyliui, vai Burbiūtė, “Kuprio” — Kaz. , Jei nori sumanymus nugaTeL CANaI 5969
riejo pilna salė. Net stalų
,H) j^ftg atsįras daugiau to-[dino dviejų aktų operetę ‘Kiai Bagdouas, “Stanio” — S. A- lėti, mokykis kentėti,
riti-ūko. Tas rodo, kad mo- kįų aukl>tojų, kad galėtume pėdos Julė’,
kusevičius, “Genio”— P. Bra! Kas seno žmogaus kaip rei
LIETUVIAI ADVOKATAI
erys daug dirbo parapijos la- darbjJ greit pradėti?
zauskas,
“
Artistų
”
—
M.
YV
.
Į
k
į
a
negodoja,
tas
iš
anksto
saGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Žmonių prisirinko pilna sve
6322 So. YVestem Avenue
ui. Vakarų rengė ir dirbo se-'
_______
Malinauskas,
T.
Karašauskas
vo
namus
griaut
stoja.
tainė. Vakarų atidarė opere2155 YVest Cermak Road
VALANDOS:
ančios. Teklė Balčaitienė, 0- jg Pittsburgh lankėsi ir vie- tės režisierius kun. V. Urba. ir S. Akusevičius. Bendrai, vi- Nespaudys norago, neval Panedėlį, U t am ink e ir Ketverge
OFISO VALANDOS:
nno 2 ikj 9 vai. vakare.
a auciene, Marijona Uap- ggjo geSerų Pranciškiečių vir- Nors veikalas jau antru kar- ai labai gerai savo roles at gysi pyrago.
1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
' Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 4 v. v.
ir pagal Butartį.
Jienė, Ona Kaminskienė, Do-;§įninkė Motina Aloyza ir se- tu šioj kolonijoj vaidinamas, liko. Vakaras davė pelno.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel.
Prospect
1012
įicelė Kasiulienė, Ona Va- suo Alfonsą. Manoma, kad a- bet, matyt, žmonių yra mėgia Prie progos choras taria ši-'giesmę giedok,
m Tel Reitnhlic W147
Ofiso TeL CANaI 2345
anskienė, Petronėlė Valaus-kus gaiįina apylinkėj į- mas. Šį kartų chorui didelio rdingų ačiū gerb. klebonui! Žadinys, tai taip, kaip sap
LIETUVIAI DAKTARAI
.aitė, Ona Kaminskaitė, Ona į steig-ti daugiau misijų. Yra pliuso pridavė orkestrą ir vi kun. J. Pužauskui, ir vikarui ne radinys,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lurinaitis, Juzefą Zalatorie- pageįtlaujaina įr būtų labai sų lošėjų geresnis išsilavini kun. V. Urbai už garsinimų, Kas palinkęs į mielaširdys2158 YV. Cermak Road
lė, Marijona Lenkevičienė, gera.
mas lošime bei dainavime. varg. Žyliui už mokinimų, Vi- tę, to neaplenks garbė už jų.
Vai.:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
’uzefa Bertašienė, Karolina
TIANTTflTAfl
Medžiagos tam menui pas tui Rajūnui už scenos tvarkų Dora yra šaknis laimingam
Trečiadieniais pagal sutartį
įdriulienė, Jonas Druktenis, Jadvyga VVutzen, kuri keli mus yra pakankamai. O sn ir šeimininkams M. Malinaus- gyvenimui,
1446 So. 49th Court, Cicero
Res. TeL CANaI 0402
2305
So. Leavitt Street
>ovilas Pliutas. Kitų pavar mėnesiai atgal buvo automo gerais vadais, kaip varg. Žy kui ir Pr. Brazauskui ir vi
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
džių neteko sužinoti.
AKIŲ GYDYTOJAS
bilio nelaimėj, kur žuvo dvi lius, choro mokytojas, ir kun siems už atsilankymų.
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
! mergaitės, ir jų sunkiai su- Urba, režisierius, daug kas
Sekmadienį, vas. 5 d. 3 vai.
3147 S- Halsted SL, Chicago
Pereitų mėnesį Gyvojo R&-įlaužė, jau gali ateiti į bažny- galima nuveikti. Choras skai- popiet, įvyks metinis susirinGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nčiaus draugija laikė meti-l gį.j įr vail<š,č.ioti be lazdų. tlingas ir turi gerų balsų.
Pirmadieniais,
Trečiadieniais
ir
kirnas Šv. Juozapo ir Šv. BalVIRginia 1116
4070 Archer Ava
šeštadieniais
įį susirinkimų. Atsisakius ra- Džiaugiamės vėl jų matydami
Valandos:
1
—
3 ir 7—8
Operetės “Julės” rolę lošė tramiejaus draugijų — saviValandos: 3—8 P. M.
Kasdien išskyrus Seredą
tininkei Stulgaitienei, jos vie savo tarpe. Lai Dievas sutei
Antanina Bukančiūtė, “Bai-' ninkių Lietuvių Auditorijos.
Šaradomis ir Nedėl. pagal sutartį
on išrinkta Teklė Balčaitie- kia jai sveikatų.
Ofiso Tel. Canal 6122
Sekmadienį susitariąs
traus-Kuklio’’ — Vitas Raju- Bus išduotas metinis raportas
lies. 8342 So. Marshfield Avė.
ae
Pirmininkė pasiliko toji
Res. Tel. Beverly 1868.
SPECIAIASTAS
nas. Abu savo roles tikrai ar- kas lįnk svetainės, renkama
pati Ona Valauskienė, Mari
OPTOMETKICALLY AKIUI
Šv. Vardo dr-ja stengiasi su tistiskai atliko. Jie nepirmų kciniisija ir svarstomi kiti
LIETUVIS
jona Druktenienė išrinkta iž organizuoti visų parapijos jau
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
sykį jau pasižymi scenoje, draugijų reikalai.
Suvirš 20 metų praktikai imu
dininke.
DANTISTAS
OFISAS
Mano Garantavimas
nimų. Draugija turi 6 bowl4729
Sa
Ashland Avė.
2201 YVest Cermak Rd.
akių įtempimą, kas es
Nutarta pasiųsti $5.00 aukų ing tymus ir kiekvienų sekm. vaikinų priklausytų. Lauksi-1 Šv. Onos moterų draugija ti Palengvins
priežastimi
galvos
skaudėjimo,
2-tros lubos
VALANDOS:
svaigimo, akių įtempimo, nervuotuJėvų Marijonų seimui. Dele popiet žaidžia. Dabar ir soda me!
praeitų savaitę pagerbė bu mo,
skaudamą akių karštį, atitaiso 9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
CHICAGO, ILL.
ir toliregystę. Priren
6 iki 8 vakar©
Telefonas MIDway 2880
gatėmis išrinkta Domicėlė Ka- lietės susidarė tymų ir žaid
vusių draugijos pirmininkę O- trumparegystę
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais
ir
Sekmadieniais
Teko
iš
klebono
sužinoti,
dulienė ir Marijona Stankie- žia su kitų parapijų mergai
nų Petrošienę, kuri nenuilsta- elektra, parodančia mažiausias klai __________pagal sutartį.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki i
Specialė atyda atkreipiama į
tėmis.
kad pernai parapijoj buvo ln,ngįaį tarnaVo draugijai: 3 me- das.
aė.
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto
krikštų, 9 mirimai ir 8 šliūj.aįpO vįce pirai., o pasta- taisomos.
Šv. Vardo C. Y. O. turi du bai. Parapijonų ir šeimynų
Valandos: nuo 10 iki s vai. vak.
(BElNAltAUSKAS)
Šv. Petro parapijos DraugiNedėlioj pagal sutartį.
ruosius 5 metus kaipo pirmi
7*
I basketball tymus ir labai gra-' ,
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
.
•
Tj skaičius didėja,
ų Vienybė sausio 31 d. laike !v. .
ninkė. Susirinko apie 150 na Daugely atsitikimų akys atitaisoziai pasirodo, ls visų Keno
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
„
v •
•
.mos be akinių. Kainos pigiem kaip 6900 South Halsted Street
rių
lietinį susirinkimų. Nutarta
Turėta
seimyniskas
va1
pirmiau.
sbos C. Y. O. parapijų, lietu Kun. Adomas Jeskevičius,
TELEFONAI:
4631 So. Ashland Avė.
laminėti Lietuvos Nepriklau
karėlis,
žaista,
šnekučiuotasi.
4712
SO.
ASHLAND
AVĖ
Ofiso
WENtwortb
1612
vių tymas turi gražiausias u- MIC., kurs šioj parapijoj gel
Tek YARda 0994
Res. — YARds 3955
somybės sukaktį vasario 12
niformas.
Res.
Tek PLAza 2400
OFISO VALANDOS:
bėjo mūsų klebonui, paskir
d. Bus svečių kalbėtojų ir dai2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
VALANDOS:
tas “Draugo*’ administrato
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
hininkų iš Čikagos ir apylin
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Moterystėn
įstojo
Kotrina
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni
pagal sutartį.
rium. Jis užima vietų kun. A.
kės.
Vienbalsiai nutarta palikti Klemkaitė su Edward Kle Andriušio, kurs vyksta į Pie
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ų pačių valdybų, būtent: pi- mens, sausio 28 d. Liudinin tų Amerikų su misijomis. Sek
Tek YARda 6921
Res 6958 So. Talman Avė.
ŠALTIMIERO
nnin. Vladas Juzėnas, vice kais buvo jos giminaitė Elena niadienį, vasario 5 d., yra iš
m KENvrood 5107
Res. TeL GROvebill 0617
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)
Office TaL HEMIock 4848
pirm. Jonas Vitkus, raštinin Varniūtė ir Joseph Klemens. leistuvių vakarienė, Chicagoj*
NešttnHtantale _
ke Hilda Simonaitis, iždinin Gerb. klebonas kun. Pranciš Šv. Jurgio parap. svetainėj.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kus
Skrodenis*
MIC.,
suteikė
Ten bus gera proga atsisvei
ku Povilas Pliutas. Kaip per
Ofiso vak nuo 1—3; nuo 6:30—8:3#
GYDYTOJAS
IK
CHIRURGAS
kinti su savo buvusiuoju kle
nai Vienybė sėkmingai dar Moterystės Sakramentų.
756 YVest 35th Street
2423 YV. Marąuette Road
bonu.
Visi
kviečiami
atsilan

bavosi parapijos ir lietuvybės
TaL OALosei 1074
TaL 2—4 iz 7—0 vak.
OFISO VALANDOS
gerovei, tikimės, kad ir šieNeužilgo
mūsų parapijoj kyti.
1446 So. 49th CL
0 vai. ryto iki I v. vakare, išskiriant
Dabar sekmadieniais iš Ma
,net dar daugiau nuveiks.
bus 40 vai. atlaidai. Choras
sekmadienius ir trečiadienius
Bubėtomis nuo 7—9 vakare
*---------! jau pradėjo mokytis naujus rijonų Seminarijos kunigas at
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Vasario 5 d. sodalietės ir j mišparus. Per visus vakarus vyksta ir gelbsti mūsų klebo
Office hours:
DANTŲ GYDYTOJAS
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Gyvojo Ražančiaus dr-ja eis į choras šiemet savo giesmėmis nui. Jis važinės kol gausime
Dovanos
•
Dovanos
Sundays by appointment
3259 S. Halsted Street
bendrai prie šv. Komunijos J garbins Šv. Sakramentų. Bū- nuolatinį pagelbininku.
CHICAGO, ILL
“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
per pirmas šv. Mišias.
j tų gera, kad į chorų daugiau
Keno&ett

WISC0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS ll

kas girdct vaukegane

DR. A. G. RAKAUSKAS

JOSEPH J. GRISH

KAL & ZARETSKY

,

DR. YVALTER J. PHILLIPS

R

DR. F. C. YYINSKUNAS

' OR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. J. MANIKAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. P. J. BEINAR

DR. CHARLES SEGAL

DR. MAURIGE KAHN

KLAUSYKITĖS

Penktadienius —

Nuo

7

iki

8

v.

DR. J. J. SIMONAITIS

v.

!!EXTRA!!

R .:
DR. A. J. BERTASH

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKOL’IS

rie tuojaus atsiųs į “Draugo” administracijų $6.00 prenumeratų
už 1939 metus.

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

XII-sis Marijonu Rėmėjų
SEIMAS
įvyks

Sefcmadjenį, Vasario-FebiBary 5 i, 1939
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALBJE
33rd St. ir Lituanica Avenue

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

Po pamaldų Bus salėje atstovams pietus.
Posėdžiai prasidės lygiai 2 vai.
Seimui pasiBaigus Bus 6 vai. Misijonierių išleistuvių
vakarienė su programų

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo
surašo.

1.
2.

Švč. Jėzaus Širdies Intronizacija .................................................. 20
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —
paraše Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.......................................... 1.00
3. Adoracijos Vadovėlis .................................................. ............... „ .40
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun............................................

K. Matulaitis, M.I.C....................................................
1.25
5. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ....................... 25
6. Malda ui Jaunimų — parašė Kun.
J. Vaitkevičius, M.I.C. .............................................................. 10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....70
8. Kristaus Patarimų Kaliais — parašė Kun.
K Matulaitis, M.I.C................................................................ 1.00
9. Krikščioniškoji šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis................ lo
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C..........1.25
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis .............................................. 75
12. šv. Terasas Vaikelio Jėaaas — |«rašė Kun. Padolskis......... 75
13. Dievai Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ...........................75
14. Porcijuukulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K. .. .05
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ................... 1.00
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.LC............ 35
18. tmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys............................ 25
18. Iv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C........................ 1.00

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
2354 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois
£

PHYSICIAN and SURGEON

Ofiao TaL VIRginia 0036
Rssidsncųos TaL BEVerley 8844

4645 So. Ashland Avenue

DR. T. DUNDULIS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 4 iki 8 vul. žak.
Nedėliomia pagal autart).
Offloe TaL YARda 4707

Namų TaL PROapect 1910
Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 YV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS n CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

Ofiso vuL: 2—4 iz 0—8 P. U.

Rezidencija
8939 So. Olaremout Ava
Valandos: 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį
Tel OANal 0257

Res. TeL PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Telefonas REPublic 7868

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava.
Office Phone
Res and Office VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 8 vaL vakaro
PROspeet 1028
2359 S. Leavitt 8t.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706 TaL YARda 2246

DR. J. J. KOWAR

DR. C. VEZEL’IS

(K0WAR8KA8)

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avenue

2403 YV. 63rd SL, Chicago

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

Nedėliom lr Trečiadieniais
Pagaal Sutartį.
TaL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS i
10 vaL ryto iki 0 vaL vakaaro

i DR. V. E. SIEDUNS1I
Dantistee

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayette 8650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieaiaie

4631 South Ashland A<_
TsL YABds 0004

U
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Nauji Vyčių
Pasiryžimai

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS

Be nuodėmės niekas negim

Klausykite

niekas

sta, niekas negimė, ir

PALENDECH’S TRAVEL

negims.

tkus. Klubas jo kandidatūrų
BUREAU
MARQUETTE PARK. —
Mūsų
ateitis
bus
ta,
kuo
užgyrė ir žadėjo remti. Teko
Su 1939 metais Lietuvos Vy
Every Sunday from 1—2 P. M,
Ryt, vasario 5 d., O. ir P. girdėti, kad ir svetimtaučių
mes
jų
padarysim.
čių 112 kuopa pradėjo dar
Folklore
Radio
Program
Milauskai, 1425 So. 49 avė., respublikonų klubai yra užbuotis. Naujoji valdyba su
minės 25 metų vedybinio gy gyrę jo kandidatūrų ir žadėjo
Jonu Stanislovaičiu, pirminin
veninio. Shlabrinis šliūbas bus remti. Todėl visiems Ciceros
ku, priešakyje pasiryžo kuopų
10:30 vai. Mišiose, Šv. Anta | lietuviams pjliečianis patarti
vėl pastatyti pirmykštėje vie
no bažnyčioj, o nuo 2 vai. po na balsuoti už Statkų į knytoje. Valdybai tame, be abe
piet prasidės šauni puota pa Į gyno direktorius.
jonės, padės visi nariai.
rapijos salėj. Numatoma, kad | Nutarta suruošti vakarų,
I Pirmam šių metų kuopos '
bus labai šaunios iškilmės, ko kurio pusė pelno bus skiriasusirinkime nutarta surengti
kių cicerieėiai dar nėra ma ma parapijos reikalams. VaPatarnauja Lietuviai
šokių vakarų vasario 14 d., tai
tę.
| karas bus rengiamas parapi
, yra St. Valentine’s dienoj. 0Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
P-nai Milauskai yra žymūs jos salėj, balandžio 12 d. Varkestra pasamdyta viena ge
Mašinų Plovimas
ir labai duosnūs biznieriai. ' kare bus žaidžiama bunco ir,
riausių.
Įžanga
25c.
Taipgi turi daug pažinčių, ! beto, bus Loterija $10. KnyTaipgi parduodam Pečiams
Vyčiai nuoširdžiai kviečia
daug draugų ir giminių. Be 1 gutės tam tikslui jau paruošRange Aliejų
I visus atsilankyti į tų vakarų.
abejonės, kad prie progos vi i tos ir pardavinėjamos.
Tire ir Battery Service
Nei viens nesigailės. Padėkite
si norės pasveikinti jubiliatus
Klūbas ragina visus Cice
mums iškelti kuopų kur ji se
ir palinkėti viso gero.
24 Valandų Patarnavimas
ros lietuvius piliečius gausiai
Vlc Juknla, sav.
niau
stovėjo
—
pirmoje
vie

Raporteris taipgi linki, kad dalyvauti ateinančiuose “pritoje.
Vytė
taip svarbi diena Milaus- | mary ” rinkimuose.
2335 South Western Avenue
ams laimingai praeitų ir kad Sekantis klūbo susirinkimas
P-nė Leokadija Sabo,nienė — gros smuiku Rėmėjų Seimo
laimingai sulauktų auksinio ' įvyks vasario 15 d. Tame su bankiete Šv. Jurgio Auditorijoje Vas. 5 d. ir smuiku akompa Judamieji Paveikslai
TELEFONAS OANAL 3764
Rap. sirinkime bu genj kalbėtojų. nuos p-nui Kaštui Sabonui.
jubiliejaus.
TOWN OF LAKE. — Va
Todėl, svarbu dalyvauti kiek
sario 19 d., parapijos salėj
kelinti
metai,
kaip
L.
Šepu

vienam
nariui
ir
atsivesti
sa
Labdarių Sąjungos 1 kuopa
Labai Dėkingas
tienė
gražiai
darbuojasi
eida

rengia judamųjų paveikslų
vo kaimynų, kad įsirašytų.
K. W. Andrijauskai džiau
KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
ma
pirmininkės
pareigas.
A. Valančius
vakarų. Paveikslus rodys kun.
giasi, kad jų “Grand openAtstovėmis į Marijonų rė Daug Pasilinksminimų S. Jonelis iš Brighton Park.
ing”, sausio 27 ir 28 d., labai
mėjų seklių, kuris įvyks va
BRIGHTON PARK. — Mo Be to, bus ir kitokių įvairu
gerai pavyko. Labai dėkingi Lieuviškos Vakaruškos sario 5 d., Šv. Jurgio parap.
mų. Pradžia 6:30 vai. vakare.
visiems, kurie atsilankė, ir
Cicero Liet. Kareivių dr-jos salėj, išrinkta: O. Krasaus terų Sų-gos 20 kuopa nuolat
Šio vakaro pasisekimui dadalyvavo. Buvo malonu maty uniformos skyrius rengia va kienė, S. Ališauskienė, A. Ru rengia smagius suėjimus. Už
tai daugelis ir pamilo kuoR, "" ‘torbuojasi kuopos pmn.
ti taip daug svečių, kurių vi karų, šeštadienio vakare, šio dytė. Aukų paskirta $3.00.
nes dažni draugiški suėjimai M. Sudeikienė ir komisija. Vi
sai nesitikėjo. Dėkoja “Drau mėnesio 4 dienų, Juozo Somė
Parašė
Visos rėmėjos kviečiamos
supažindina arčiau vienų su si kviečiami atsilankvti.
gui” už pranešimų to šaunaus to svetainėje, kampas 15tb
atsilankyti į susirinkimų, vaKUN. JURGIS PASKAUSKAS
kita. Pav., Naujų Metų dienų
atidarymo. Prie progos, sakė, St. ir 49th Avė. Komitetas y' sario 7 d., mokyklos kambamūsų finansij rašt. P. Volteir “Draugo” nepamirš. Rap. ra įdėjęs daug pastangų, kad
t ryje, 7:30 v. v. Yra svarbių
Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai apiatsilankiusi publikų būtų pa , reikalų svarstymui. Artinasi rienės gimimo dienoj, jai pa bus vaidinimas, Rožių ir Le
pasakoja lietuvių gyvenimų Brazilijoj, Argentinoj ir Urdarė surpryzų. Būrys narių su lijų klūbo dainos ir ant galo
Iš Lietuvių
tenkinta.
1 vajaus vakaras, kuris bus ko
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums
pasilinksminimas.
Kareiviai gražiai pasirodys vo mėnesyje. Malonesne vi sitarusios suėjo į Volteriu na šokiai,
Respublikonų Klūbo
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius
savo draugams, biznieriams ir sos užsimokėti metinę mokes mus uždainavo “Happy birth- Grieš gera orkestrą. Įžanga
tr daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui
Susirinkimo
rėmėjams. Visiems garantuo tį už šiuos metus. Mokestis day”, “Ilgiausių metų” ir į- 25c. Visi'kviečiami atsilankytartina šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.
Sausio 25 d., parapijos sa ja smagus vakaras tose lie $1.00. Rodos, turėtų būti ne* teikė dovanėlę. Po to pasilink- ti Pradžia 4 vaL popiet.
lėj įvyko skaitlingas ’ susirin tuviškose vakaruškose.
Į sunku atsiminus, kiek vargo
Knygų susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruos*.
Komisija
kimas Cicero Lietuvių Respu
“Draugo” Rašėjas 1 ir rūpesčio seselės pakelia dėl
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
Sausio m. 23 d. panašus surblikonų klūbo. Šiame susirin
mūsų vaikelių.
A. V.
laida.
pryzas surengtas- E. Vertel
kime pasirodė, kad klūbas au Akademijos Rėmėjų
kiūtei. Nors neseniai kaip ji
ga, kaip ant mielių, nes daug
Iš
Vyčių
Veikimo
priklauso kuopoj, bet dauge
narių įsirašo. Šiuo metu klū |9 Skyriaus Žinios
Galima gauti. —
Lietuvos Vyčių 14 kuopa lis narių pamilo dėl jos vei
Metinis susirinkimas buvo
bas jau turi arti 200 narių.
“DRAUGO” KNYGYNE
Tai nemaža pajėga, šiame su skaitlingas. 1939 m. valdybon rengia “Valentine Sočiai” va klumo ir simpatingumo. Ir už
tai
jai
surengė
surpryzų
gi

sirinkime dalyvavo daug ir ne Išrinkta: dvasios vadas, gerb. sario 10 d., po novenos pa
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
narių, kurių didžiuma taps i kleb. kun. H. J. Vaičūnas, maldų, parapijos svetainėje. mimo dienos proga. Susirinko
j pirm. L. Šeputienė, vice pirm. Komisija nuoširdžiai kviečia nemažas būrys moterų, mer
nariais.
gaičių ir vaikinų. Kadangi
Tarp kitko, nutarta statyti i O. Saliukienė, nut. rašt. Jo- visus valdybos narius iš 4, 5,
jos broliukas yra geras a ko r
lietuvius kandidatus į įvai i! nelienė, fin. rašt. Z. Bartkai- 8, 24, 36 ir 112 kuopų, centro
Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
dinistas, tai ir linksmintis bu
rias miestelio valdvietes 1940 tė, ižd. J. Braunienė, iždo glo ir apskričio, taipgi vietinės
Kurie Yra Toli Keliavę
vo smagu. Pasivaišinę, palin
rn. rinkiniuose. Kandidatus bėja A. Jaukšienė, maršalka C. Y. O. ir I. C. of B. V. M.
kėję Vertelkiūtei laimės ir
parinks klūbas. Be to, dabar Milašienė, koresp. A. Valan- sodalicijos.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. 0. “KELIONE APLINK PAįteikę gražių dovanėlių visi
ŠAULĮ
” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
kandidatuoja į knygyno di ciene.
Šis pasilinksminimo vakaras
nenorom skirstės į namus.
TRALIJOJE’; su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
Reikia priminti, kad jau rengiamas vien nariams ir jų
rektorius jaunas lietuvis Stalapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui
draugams. Žinoma, norintieji
___ tt
Bučiui
teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti:
Sausio 28 d. įvyko šokių
Puslapių
244. Audeklo apdarais $1.00.
įsirašyti į Vyčius kviečiami
TH1NGS THAT NEVER HAPPEN atsilankyti ir susipažinti. 1 vakaras. Kadangi oras buvo Ann Esi ingei- iš Cleveland,
J.
nepalankus, tai ir publikos bu- Ohio, 500-ji vadinamų “steETŲ
Tėvai raginami skatinti sa vo neskaitlingai. Bet atsilan wardess” United Air Lines.
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
vus sūnus bei dukteris įsi ra- kiusieji praleido laikų links- Merginos tai tarnybai priimataisais $1.50.
šyti į Vyčių organizacijų. Me- mai ir parėmė mūsų kuopos mos tiktai diplomuotos slau
“DRAUGO” KNYGYNAS
tinė mokestis yra tiktai $1.80. reikalus, už kų kuopa visiems Sės" Ji tarnaus lėktuvuose
2334 So. Oakley Avenue
Chioago, IUinou
Kiekvienas narys gauna “Vy yra dėkinga. Tarp atsilankiu- tarp Chicago ir New ^ork.
SEVEMACEHT5
(Acme photo)
tį” kas mėnesį. Taipogi ren šiųjų buvo ir garsiųjų Lietu
gia daug “sočiai” nariams vos paveikslų filmuotojai br ry
dykai.
Plunksna Motūzai.

Sidabrinis Šliūbas

Kviečiu

visus

kaimynus,

naudotis

mano

draugus

ir

pažystamus

patarnavimu.

Midwest Service Station

j

f

VETINES ŽINIOS

NAUJA KNYGA

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKA

Labdarys

pa

' smino.

PO

Šiam vakarėlyj daugiausia
pasidarbavo: E. Širvinskaitė,«
E. Domkiūtė, E. Vertelkiūtė.
pagelbininkės: J. Misevičiūtė,
N. Paukštytė, M. Paukštienė,
Statkienė, Volterienė, A. Patrick ir dar keletas kitų.
Koresp. A. P.

_________
Kun. Pr.

______________________________________________________
_
Vaitukaičio labai įspūdinga

EUROPĄ”

ir

BALSUOKITE

ypač

LAISVOJE

VĖL

“KELIONE

LIETUVOJE.

Įdo

IŠRINKTI

BRYANT HARTNETT
Į Aldermonus 12-tame Warde
Kaikurie

iš

jo

didesnieji

nuveikimai

buvo

šie:

Atidarymas Califomia Avenue nuo 49-tos gatvės.
Perstatymas reikalavimo įvesti Gatvekarių Bušų patarnavimų ant
Califomia Avenue.

Vaidinimas, Dainos,
Šokiai Ir
Pasilinksminimas

Pastatymas Kelly Aukštesnės Mokyklos.

Pastatymas Ugniagesių Stoties prie Archer ir Sacramento Avenue.
Alėjos jo warde niekados nebuvo geresniame stovyje kaip dabar.
Jis kovoja ir kovos prieš aukštus taksus.
Sulig dienas, apie 325,000 kvad. pėdų šalygatvių WPA sutaisė be
jokio kašto piliečiams.

DIEVO APVAIZDOS PA
George W. Sanders, 82 me RAPIJA. — Sekmadienį, va-1
tų amžiaus, iš Dayton, Ohio, sario 5 d., dr-ja Šv. Antano
džiaugiasi susilaukęs antro iš Padvos rengia gražų vaka- J
sūnaus. Jo žmona 42 m. amž. rų, parapijos salėj. Programoj!

J

—

” X'

I
šeštadienis, vas. 4 d., 1939 m.

DRAUGIAS
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METU SUKAKTUVIU IŠPARDAVIMAS I
Jūs Stebėsitės Kada Pamatysite Tuos Didelius Bargenus. Vėliausios Mados Rakandai, Kurių Kainos Yra Tikrai Sumažintos, Kaip Šiame Skelbime Rodo.
ROOSEVELT FURNITURE KOMPANIJA švenčia Savo 10 Metų Sukaktuves Vasario Mėnesy ir Visi Kurie pirks Kad Ir Mažiausių Daiktų Gaus Naudingas Dovanas.

■

S

■
■
Mūsų pačių dirbtuvėje padirbtas ir pilnai garan
tuotas. Vertas $130.00, tiktai

9 šmotų valgomo kambario setas susideda iš fi kė
džių: stalo, buffet ir eliina eloset, visados parda
vėm už $83.00, dabar tiktai .................

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

$69 OO

$59*00

Didelis pasirinkimas visokių spalvų $fi9.00 vertės, tiktai

Springsinis matracas, vė
liausio išradimo springsai
apdirbti su tvirkiausia ma
terija — garantuotas pen
kiems metams. Vertas $39.,
per ši išpardavimui tiktai

*1450

*3900

300 vardų karpetų laiptus ap
dengti visados parsidavė po
$1.93 už yardų — dabar per šį
10 metų sukaktuvių išpardavi
mu parduodame už .

3

už yardų.

$69.00, dabar tiktai ....................................

95c

Didelis pasirinkimas visokių išdirbysčių ir spalvų karpetų. Kainos nu
mažintos nuo 25% per iki 30% per
šį karpetii išpardavimų. Jūs galite
pirkti 9x12 karpetų už taip mažai
kaip ;.... ................ *9.50

šmotų miegamo kambario setas, prirengtas

springsais ir matracais;

buvo

parduodamas

su

už

$39.00

lf

lf

Puikus staliukas, viršus importuoto

f

Rašymui stalelis, kuris
reikalingas kiekviename
name — parsidavė nuo
$23.90 iki $33.00, dabar
tiktai .... $12*50

J*
<i

iš Australijos medžio. Visuomet par

t

i

3 šmotų virtuvės setas, stalas ir 4

sidavė nuo $18.00 iki $23.00, dabar
Puiki skrynia, padaryta iš
eedar medžio, riešuto me
džio apdirbta. Parsidavė už
nuo $13.00 iki $20.00, dabar
per 10 metų sukaktuvių iš
pardavimų tiktai *9.50

tiktai

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

$12-50

kėdės, ąžuolo medis, tvirtai padirb

tas, minkštos

krėslų

sėdynės.

Pir

miau parsidavė už $18.00, dabar tik-

»«i........................ *12.50

Matracai tvirtai padirbti. Didelis pa
sirinkimas visokių spalvų. Visuomet
buvo parduodami už $12.30, per šj 10
metų sukaktuvių išpardavimu tiktai

Springsai,
10
metų garancija,
verti $6.50, da-

*6-95
■■

Z

I

bar *3.95

Elektrikinis

Lempa pastaty
mui ant stalo,
visokių spalvų,
uždangalai, ver
ti $3.30, per Šį
1.0 metų sukak
tuvių išpardavi
mų tiktai

dul

kių valytojas. Ge
riausios

išdirbys

Kovai, naujas

tės

ir pilnai garantuo

Krėslas, tvirtai pa
darytas. Didelis pa
sirinkimas
spalvų.
Vertas $6.93, dabar
tiktai

.. $3.95

Aliejų k

mi pečiai,

geriausių

išdirbyseių; $83.00 vertės,

dabar

parsidavė

$39.30,

dabar

už
tik

*2450

*2950

Puiki ant grindų pastatoma lempa.

Verta $6.50, tiktai

$3-95

'D‘r *1

10 metų sukaktuvių išpardavimų.

Roosevelt Furniture Co.

39 oo 2310 West Roosevelt Road

tiktai ............................. $‘
■

tas,

Vėliausios mados gasinis pečius, visas porcelainuotas ir insul notas,
visuomet buvo parduo
damas už $59.00, per šį
10 metų sukaktuvių iš
pardavimų tiktai

i.

Chicago
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Šeštadienis, vasario 4 d., 1939
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CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

West Pullmano
Naujienos

Minės Sidabrinį
Jubiliejų

Kun.

BRIGHTON PARK. — Pla
Parapijos priešjubiliejinis
čiai
žinomi stambūs biznieriai
bankietas, įvykęs sausio 15 d.,
gryno pelno davė $230.00. Ko Juozapas ir Mikalina Janu
misija šauniai padirbėjo, be šauskai minės sidabrinį vedyto, ir 'moterys. Jos sukolek- į binio gyveninio jubiliejų vatavo ko ne viskų, kas buvo sario 5 d. Ryto 10:30 vak Ne
kalto Prasid. parap. bažny
bankietui reikalinga.
čioj bus atlaikytos iškilmin
gos šv. Mišios jubiliatų inten
Sausio 29 d. įvyko metinis
cija, suteiktas palaiminimas
parapijos susirinkimas, kuris
Puota įvyks parapijos svetai
buvo skaitlingas. Kleb. kun.
nėj.
Linkus paaiškino parapi
jos stovį ir nuveiktus per pe J. ir M. Janušauskai yra
reitus metus parapijos naudai pavyzdingai išauklėję šeimy
darbus. Parapijos stovis kuo nų: dvi dukreles (Berthų ir
puikiausias. Daug kas patai Linorų) ir du sūnus (Juozapų
syta ir pribudavota prie sa- ir Petrų).
i kambariai ir virtuvė. Be Janušauskai yra duosnūs
Į $3,000.00 yra kasoje. Pa- aukotojai parapijai ir kitiems
pijos skolos beliko $11,000. kilniem"s_
Klebonas plačiai kalbėjo apie;
parapijos 25 metų nuo įsikū-Į Linkime jubiliatams linksrimo jubiliejų. Parapijonai su: ma^ praleisti sidabrinį ir kad
tiko šiais metais paminėjimui, Dievas duotų sulaukti ir aukRap.
parapijos jubiliejaus, paauko- i sini° jubiliejaus.
ti po $25.00.
Į
A.

•

o , .. .. .

v . . . . i Šokiams Grieš

Sekantieji jau užsiregistra
vo. Draugijos — Šv. Veroni-'Jack Barry
kos, Šv. Kryžiaus, Šv. Juozą-1
BRIGHTON PARK.
N.
po ir parapijos choras. Pa_ „ , . P. P. Š. parapijos choro mevienės šeimynos: D. Radavi- ...
,r ,
y , •
,
v. . T . L, .
tiniame Valentine šokių vakacius, J. ir E. Andriuskai, S.
.
,
. A
-i • a • T
’i i re, vasario 12 d., parapijos saįr O. Railai, A. ir J. Pucko- ,..
. y
. v.
T .
. . T . .’ .
• o • ikf iIe<Je> Sries ^rai žinoma Jack
riai, J. ir A. Plopai, S. ir M.1
,
’ v. .
. „ ’ ,
,Barry’s orkestrą. Be to, bus
Piktuziai, A. ir H. Sabaliaus- , .
.
„ ...
,
.
,.v
, duodama souvenirs, contetti,
kai ir Kaz. ir p-nia
Alisausk.
• *t.t.
* *>-•
_i i
*
streamers
ir
Dzingelukas
kai. Tai gera pradžia. Visų
_____
ūpas pakilūs ir parapijiečiai „
g ,. y .
visi sustoję griausmingai plo-iV'n0r° aoK1U vaKaras
jo pagerbdami klebonų A. Li- ' AVEST SIDE. — Aušros
nkų už jo nepaprastų pasi- Vartų parapijos choras renšventimų ir sumanų vadovavi- gia šokių vakarų, šeštadienį,
mą parapijos ir žmonių nau vasario 11 d., parapijos salėj.
dai.
Kiekvienas atsilankęs į tų va
Šiems 1939 metams į para karų galės tikėtis dar ir lai
pijos trustisus vyskupijos pa mėti $5, $3 arba $2. Tikietai
tvirtinti: Petras Mikolaitis ir yra uždarytuose vokuose. Jų
kaina nuo 5 iki 20 centų. Va
Stasys Piktužis.
dinas, perkant tikietų, galima
ištraukti už 5c. Taigi, už pe
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
nkis centus galima bus į sa
jos choras, kuriam vadovau
lę įeiti, šokti visų vakarų ir
ja muz. S. Raila, rengia kon
dar tikėtis laimėti vienų iš tri
certų su šokiais vasario 19 d.,
jų dovanų. Tokio, taip sakant,
parap. salėje. Bus daug so
bargeno dar niekur nebuvo
listų, instrumentalių ir vogirdėt. Tat, visi kviečiami at
kalių.
silankyti į vakarų ir išbandy
Visus kviečia skaitlingai ti savo laimę.
en
koncerte dalyvauti. Pelnas —
parapijai,
;
burum vakarą, parapijos nau
dai. Komisijon pateko ir šau
Vasario 21 d., tai yra Užga niai prie vakaro rengiasi Nik.
vėnių vakare, parapijos kom Urbonas ir V. Daugintas. Bus
itetas rengia linksmų šurum- daug “funių”.
Rap.

Night and Morning
foK

Your

E Ve s
I VVrite For Free Book
I ' **A Wor1d of Comfort for Yovr Byo»”

Dėl akių pavargusių nuo Saulė*,
Vėįo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargo
slas akis.
Saugu* Kūdikiam* Ir Suaugusiam*
Visose Vaistinėse.

MURINĘ COMPANY

Ch”t»

co

THE AVVFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS
Check Belmr And See If You Have

Any Of The Signs

IJulverlng nerves can make ynu old and
ttaggarri lonking, eranky and hard to live
with—can keop you atsake nighta and rob
you of good health, good timee and jobs.
Don't let yourself r'go” likę that. Start
taking a good, reliable tonic—one mede mjmnallf for teomen. And could you ask for anythlag whoee benaflte havo besą better prored
than wnrld-famoui Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound?
Let the trbnleeome herbe and roots of
Ffnkharo’a Compound help Nature calm
your shrieking norvea, tone up your system,
and help leeeen distress from lemais funoJvs.
tlonal dmordare.
Malte s n<i<pJnS»m's<Compound^ODt^
tlmo-provsn

__jt. Over a mtlarithout fatl from your droggU'
ictters reporting
Don sromen have tsrltten in lett
aonderful benefits.
For the past 60 years Lydia E. Pinkhsm s
Vegetable Compound
Compound has
has helped grateful
Vegetable
— — -—— **■—- trying erosais.
Uhslp* YoV?

Ant.

M.

Karužiškis

Vasario 4-ta Diena
“Labai svarbiu yra aiktu
gyventi paklusnume, būti po
valdžios perdėtinio ir nuo sa
vęs neprigulėti.
Daug geriau yra klausyti,
negu paliepimus duoti.
Daugelis yra paklusnume
labiaus iš prievartos, negu iš
meilės; ir tiems yra paklusnu
mas kartus ir jie murma.
Ir nepasieks laisvo proto,
ligi visa širdimi netaps pa
Lietuvos konsulas Chicagoj P. Daužvardis prisega Šaulių klusnus dėl Dievo meilės”.
žvaigždę chicagiečiui veikėjui Juozui A. Mickeliūnui. Vidury stovi V. Sebastian, Amerikos Legijono Darius - Girėnas
posto komanderis. (Klišė Chicago Evening American).
‘ ‘ Nesiliaujanti ramybė yra
nusižeminusioje širdyje, o pa
sipūtėlio širdyje dažnai yra
pavydas ir rūstybė”. (Kris
Šv. Kazimiero Akademijos
taus Sekimas, Knyga Pirma,
Rėmėjų centro metinis ban Vasario 5 d., parapijos salėj Skyrius VII, 1),
kietas įvyks vasario 26 dieną, bus gražus šokių vakaras, ku
Akademijos Auditorijoje. Tai rį ruošia parapijos choras pa
Urba Flovver ShoppeJ
tradicinis bankietas, kasmet rapijos reikalams.
4180 Archer Avė.
rengiamas ir visuomet vajaus Visi kviečiami dalyvauti.
Phone LAFAYETTE 5800
pradžioj, bet kasmet esti ki- Kitų parapijų chorai taipgi
Gėles Mylintiems — Vestuvėm*—I
toniškesnis, įvairesnis, o šie kviečiami pasilinksminti
Bankietanis — Laidotuvėms —įj
Papuošimams
met bus dar ir naujesnis.
Šiam bųnkiete bus pagerb
tos visos rėmėjos, kurios be
pertraukos ištesėjo organiza
cijoje per dvidešimt metų. Bus
įdomu pamatyti, kiek daug
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis..,..............$2.50
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais
tokių rėmėjų yra. Be to, aka
virš.,
paauksotais lapų kraštais...............................$3.75
demikės ruošias labai gražiai
programai.
raudonais lapų kraštais............................................. $3.00

Vasario 5-ta Diena

Akademijos Rėmėjų
Centro Bankietas

Ryt Pas Mus Šokių
Vakaras

C.

koresp.

Skelly,

MALDAKNYGES
Malonių

Dievo

šaltinis,

juod.

odos

virš..

Rūta

GAUK NEMOKAMAI
“TURIZMO ŽINIAS”
Švedų A menkos**Lini ja tu
rizmo į Lietuvų skatinimui
š. rn. išleido atatinkamų lei
dinį “Turizmo Žinios”. Pa
našios rūšies Š. A. L. leidi
nių buvo išleista ir pirmiaus,
šis yra jau ketvirtas. Norį su
šiuo leidiniu susipažinti pra
šoma kreiptis į bet kurį lie
tuvį laivokorčių agentų, ar
ba parašykite ant lc. atviru
tės. savo vardų, pavardę, adresų ir pasiųskite į Švedų
Amerikos Linijos centralinę
raštinę Amerikoje ir minėtas
“Turizmo Žinias”
gausite
nemokamai.
“T. Ž.” tilpsta aprašy
mai apie mūsų ekskursijų
parvykimų į Lietuvų, kaip
malonei jos būna sutiktos, amerikieeių išsireiškimai apie
Lietuvų ir t. t. Apie Švediją,
lietuvių ekskursijas Švedijo
je ir kitos naudingos žinios
liečiančios turizmą. Adresuo
kite: S\YEDISH AMERI
CAN LINE, Lithuanian Dept., 636 5th (Av., New York,
N. Y.
■
,
SWEDISH AMERICAN LINE

Baigė universitetu
Gerai žinoma bulvariškių,
Onos ir Petro Davidonių sū
nus Alphonsas, vas. 2 d. bai
gė De Paul universitetą, “Bachelor of Science and. Commerce” laipsniu.
Al yra ]>avyzdingas lietu
vis, priklauso prie Liet. Vyčių
Cbic. apskr. choro.
Dabar užsiregistravo Loyo
la universitete imti “Post
Graduate Course in Sočiai
Service Work”.
Jo tėveliai yra Šv. Antano
parap. nariai ir geri “Drau
go” rėmėjai.
“Graduation Party” sūnui
rengia vas. 4 d., Madison Athletic Club. Kviečia visus
draugus pasilinksminti ir pa
sidžiaugti.
Ten Būsiąs.

Aukso

Naujas

Altorius,

juodais

odos

v
virš., paauksotais lapų kraštais............................... $1.75
...$1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais............... $1.25
ADgelas

Sargas,

Maldaknygė

ir

juod.

Baž.

virš............................................................

paauks.

Vad.,

raud.

lapų

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

Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais..... .;..... .^. .$1.50
Maldų

Rinkinėlis,

juod.

FOR DELICIOUS
SNACKS ...

Meilė stipri, bet taipogi j r
saldi.
Jei nori išvengti įžymių klai
dų, klausyk patarimo už tave
doresnių jų žmonių.
Kas vyresnių negerbia, jų
ramybę ardo.
Daugelis be dorybės ir be
triūso nori atsiekti garbės,
bet niekad jos neatsieks.
KRAFT
Geriau kitam duoti, nei ki
CHEESE SPREADS
to prašyti.
• Just bring out several varieties of Kraft Cbeese Spreads
Aklas aklų netoli nuves.
and crackers ... and company
refreshmenta are all ready!
Veršiu nebliovęs, jaučiu ne
These Spreads are grand for
baubsi.
sandwiches, appetizers and
salads, too. Notice the smart
Kad padaryti savo gyveni
new circle-dot design on the
Swankyswig glasses Kraft
mų ilgiesniu, galima tiktai ma
Spreads come in.
•
žiau laiko skirti miegui.
Pirtis jaujų vainoja, o abid
Svetimu arkliu netoli nujosi.
vi suodės.
Tūkstantis kelių veda prie kas neatskiria klaidos nuo
paklydimo, prie tiesos — tik tiesos, tam apgauiingu pinigu
tai vienas.
bus užmokėta.

—

PARK.

MARQUETTE

Patarlės

gerais

virš....................... ...........

ELZBIETA
VAIČIULIENĖ

MYKOLAS YUSEVIČIUS
(gyveno po num. 1627 So.
49th Court, Cicero)
mirė vas. 3 d., 1939 m., 4:30
vai. ryto, sulaukęs puses amž.
Gimęs Lietuvoje,
Vilniaus
apskrityje, Nemajūnų parapi
joje, Vaitiškės kaime.
Amerikoj išgyveno 2 9 metus.
Paliko dideliame nuliūdime,
moterį Marijonų, po tėvais Nenartonis, sūnų Boleslovų, mar
čių Marijonų, dukterį Valerijų,
brolį Stanislovų ir jo šeimynų
ir gimines. Lietuvoje paliko tė
velius ir gimines.
Priklausė prie Šv. Antano
Draugystės ir šv. Kazimiero
dr-stės, Brighton Parke.
Kūnas pašarvotas
Antano
Petkaus koplyčioje, 1410 So.
49th. Court.
Laidotuvės įvyks pirmadienį,
vos. 6 d.
Iš koplyčios 8:09
vai. ryto bus atlydėtas į Šv.
Antano parap. bažnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nūliūdę:
Moteris,
Sūnus,
Marti, Duktė, Brolis, Tėvai ir
Giminės.

Laidotlvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109.

(po pirmu vyrui Grikštienė,
po tėvais Kilinskaitė)
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 -— visų laikų Roselande.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrų Jonų, dukterį Onų, du
sūnus: Jonų Vaičiulį ir Domi
ninkų Grikšų, dvi marčias: Jo
aną ir Onų, 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
vai. ryto bus atlydėta į Visų
Šventų parap. bažnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų. Po pamaldų bus
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras Duktė, Sūnai,
Marčios, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai. Te!. Pullman
1270 arba Canal 2515.

75c

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
DRAUGO KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III. Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje
J
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ

unauszA n diduaubia laidojibo įbtaiaa

AMBULANCE
DIENĄ

IR

NAKTĮ

NARIAI

CHICAGOS,

LAIDOTUVIŲ

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

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

dykai

koplyčios visose
Chicagos dalyse

1646 West 46 th Street
Phone YARda 0781-0782

Klausykite mūsų Lietuvių nulio programą Šeštadienio vakarais,

7:00 vai vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjai
P. BALTIMTERAS

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

A M D III AKIPC PATARNAVIMAS
AMDULAIibL dieną ir naktį

______________ Tai. LAFAYETTE 0727______________

TA VZ Y A T
JLx A IV
1

C1CEROS

DIREKTORIŲ

Albert V.

Petkus ir Eudeikis

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted St.

Telefonas YARds 1419

BARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER-PRUZIN
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15«h Avė.

Antimiif B. Petk
_

LEONARDAS EŽERSKIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS

DIENĄ

IR

NAKTĮ

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St.

TeL YARDS 1278

■
Res. 4543 South Paulina Street

_

■

•

6834 So. Western Avė.
riifi GROvehill 0142
Luj 1^10 S. 49th Court
CICero 2109
■ 231^ West 23rd Place

Lactaicz ir Sunai
kuviiuniuc.
1. linlen
S. P. Mažeika
Antanas M. Pfcillii
ii

vuiiui phone

PŲLlman 127O

4348 So. California Ąve.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1139
3307

Lituanica

Phone

YADds

Avė.
4908

ŠeV ndionis. vasario 4 d.. .1939
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PASKUTINIS ŽODIS Į CHICAGOS
LIETUVIUS KATALIKUS

CLASSIFIED
REIKALINGI DEGTINĖS
PARDAVĖJAI
Iteikalingi patyrusiai degtines par
davėjai. Alga ir Komisas. Užlaiko
me
visų,
eilę
skelbiamo
tavoro.
AtsiSaukite:
319 So. Market St.,
telefonas WARash 3783.

Rytoj Skaitlingai Rinksimės Į Seimę, O Po
Seimo Į Išleistuvių Bankietu
Tėvų Marijonų Jstnigų rė-.
mėjai visus prisirengimo dar
bus, kaip prie seimo, taiip ir
išleistuvių misijonieriams ba
nkieto, baigė. Dabar beliko
nuožiūrai patiems Chieagos
lietuviams katalikams, ant
kiek jie tuos mūsij prisirengi
mo darbus įvertins. Tų viskų
pastebėsime sekmadienį, va
sario 5 d., Šv. Jurgio parapi
jos salėj, kaip gausingai su
važiuos į seimų, o po seimui,
į išleistuvių bankietu.

SEIMO

PRELEGENTAS

Dirbome kaip mokėjome ir
galėjome, o dabai’ lauksime
Dr. Antanas Rakauskas, la
skaitlingo suplūdimo žmonių
bai žymius medikas ir publi
į rengiamas iškilmes.
cistas, kuris Marijonų Ben
dradarbių
seime, Šv. Jurgio
Kam nėra pažįstami šiedu
parapijos
salėje, vas. 5 d.,
misijonieriai. Aš manau, kad
darys pranešimų apie mūsų
visiems. Cerb. kun. Antanas periodinės spaudos problemas.
Andriušis labai gražiai žino
mas bridgeportieeiams ir ki nauskas, kurio nors žmonelė
toms kolonijoms, o gerb. kun. ir nesveikauja, bet valandžiu
Kazimieras Vengras gerai pa kei, gal suras laiko atvykti
žįstamas vestsaidieeiams ir aš- O kiek bus iš kitų kolonijų,
tuoniolikieeiams, pas kuriuos tai jau tikrai sunku visus ir
išvykus gerb. kleb. kun. Ig. prisiminti. Tikrai žinau, kad
Albavičiui į Lietuvų, visų va bu.s p-nai Vilimai ir A. Pu
sarų jų tarpe gyveno ir dar kelienė iš Marųuette Park, O.
bavosi; taip pat jisai žinomas Bukantaitė, O. Pauliukaitė, T.
ir kitoms kolonijoms, kurias Stučinskienė, p-nia Jucienė iš
lankė, dalyvavo įvairiose pra Dievo Apvaizdos parapijos,
mogose ir susirinkimuose.
taip pat Antanas Kandratas
Taigi, be abejones, tikima iš Cicero, Kazimieras Kan
si, kad sekmadienį, vasario 5 tautas iš Melrose Park. Ištik
d., Šv. Jurgio parapijos salė, rųjų čia visų negalima sutalCuS perpildyta žmonėmis, kad ' pinti,
juos atsisveikinti ir tarti jie
Taigi, mes vestsaidiečiai pi
ms Sudiev, išleidžiant į taip
lnai prisirengę visus svečius
tolimų kelionę.
maloniai sutikti ir priimti. O
Klausimas, ar teks su jais p-nas Lakavičius pareiškė, jei,
daugiau matytis, ar ne, tai girdi bus labai daug, taį ir
tik vienas Dievas težino.
vietos pas mane rasis dau
Programa bus trumpa. Ji giau. Tškalno reiškiame nuo
susidės iš kalbų ir dainų. Dai širdžių padėkų p-nams Lakanuos Šv. Jurgio parap. mer vičiams, kurie tiek gražaus
gaičių ansamblis, vad. gerb. nuoširdumo rodo mums, vestkomp. Antanui Pociui; solo iš saidiečiams rengiamoj pramo
J. K.
pildys — p-lė Kandrataitė, šv. goj.

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, pieninė Ir groser
nė. Biznis gerai išdirbtas, randasi
lietuvių
kolonijoje,
Clceroje,
arti
lietuviu bažnyčios. Namas turi po
4 ir 4 gražius kambarius. Grosernėje įrengti visi fikSčeriai, yra ir
naujas elektrinis Šaldytuvas ir pil
nas pirmos rūšies stakas. Gera prie
žastis pardavimui.
AtsiSaukite pas
lavlninkę: W. Stankus, 1325 South
501h Court, Cicero.

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP
Biznis išdirbtas per 4 metus. Renda
pigi. Kambariai pragyvenimui už
pakalyje. Garu apšildomas. Parsi
duoda labai pigiai. AtsiSaukite laiš
ku ar telefonu: Draugas, 2334 South
Oakley Avenue. Chicago, III., telefo
nas CANai 7790.
PARDAVIMUI

GROSERNĖ

Pilnai įrengtas, gera vieta. Biznis ge
rai išdirbtas. Geri kambariai pra
gyvenimui. Parduosiu su ar be fiksčerių arba išmainysiu ant automo
biliaus.
4945 South Halsted St.,
telefonas YARds 4757.
PARDAVIMUI

BUNGAUOW

Marųuette Manor. 6 kambarių ma
rinis bungalow, karšto vandenio Ši
luma, insuliuotas.
J. J. COYEE,
South Artesian Avenue
Telefonas Prospect 2207.

Dalyvauja Išleistuvių Vakarienėje Šv. Jurgio par. Antitonalinis Choras. Iš dešinės į kairęt
p-lė Ona Vilkiutė, p-lė Albina Urbaitė, p-lė Julia Riškaitė, p-lė Liucija Overlingaitė, direkto
rius prof. Antanas Pocius, p-lė Genovaitė Kanušiutė, p-nia Ona Jonikienė, p-lė Lilijona Maciūtė,
p-nia Albina Kavaliauskienė, p-lė Ona Volungaitė.
kare, prašomi atsilankyti. Na
Reaerve
Turtas virš
riai prašomi atsivesti naujų
$220,000.00
$2,900,000.00
narių, nes dabar eina vajus,
BUENOS AIRES. — Pra per kurį visi gali įsirašyti dršau nuo manęs pasveikinti jon be įstojamo mokesčio.
Marijonų Rėmėjų seimų ir šir
Brighton Parko vyrai, pa Šiomis dienomis Broliai Mo
dingai padėkoti visiems bro
sinaudokite proga.
tuzai palieka Chicagų pake
liams amerikiečiams iki grei
liui į rytus. Kitų kolonijų lie-|
tam pasimatymui.
Pirmininkas
• tuviai
nepraleiskite progos j
Ignas Padvalskis,
pamatyti gražius brolių Mo-1 4192 S. ARCHER AVENUE
T0WN
OF
LAKE.
—
Mo

East Corner Archer and
Argentinos Liet. Kat.
(tūzų paveikslus, ypač, todėl, (North Sacramento
Avė.)
terų Sųjungos 21 kuopos mė kad tai paskutiniai jų paveik
Federacijos pirm. ir
Pbone LAFAYETTE 0461
“Šviesos” leidėjas nesinis susirinkimas įvyks va slai, nes nebežada jie daugiau
United States Government
sario 5 d., 2 vai. popiet, para sugrįžti su naujais.
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
pijos salėj. Visos narės pra
$5,000.00
šomos susirinkti ir atšipę sti
Detroite pirma dalis bus ro
ISmokėjom
naujų narių, nes dahar eina doma Lietuvių Salėj ant VerUž padėtus efi /q
pinigus
'
jubiliejinis sų-gos vajus.
BUDRIKO RADIO
nor FIighway ir 25th St., vas.

Sveikinimas Iš
Argentinos

Pamatykite Broliu >
Motuzu Paveikslus

RENDON

KEPYKLA

Du mūriniai kakaliai. Randasi So
uth SidSie.
Atsišaukite
Telefonu
Yards 1982.

«

PARDAVTMUI NAMAS

Pardavimui 6 kambarių bungalow,
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis por
ėtus. 2 karų garadžius. Kaina $5.600.
Bargenas. Atsišaukite. 5032 So. Rockwell Street.

Moterys ir Merginos
Pasinaudokite
TOAVN of LAKE. — Pa
pigintomis kainomis taisome
jūsų drabužius, įdedame nau
jus pamušalus į skurinius ko
tus. Teipgi idedame naujus ziperius į Turinius jakučius.
Dabartinės pigios kainos ne
ilgai. tęsis. Pasiskubinkite.
OVERLINGIO VALYMO IR
TAISYMO ŠAPA
4602 S. Wood St. Chicago, III.

RADIO

VALANDA - LINKSMYBĖS

LAIVAS

Valdyba 5 d., 12:30 vai. popiet. Antra

Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Sereidoin nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

dalis bus rodoma ten pat vas.
Iš galingos radio stoties
T0WN 0F LAKE. — šv. 6 d., 8:00 vai. vakare.
AVCFL, 970 k.,, nedėlios vaka- Kazimiero Akademijos RėmėPittsburghe pirma dalis bus
re, nuo 5:30 iki 6:30 Chicagos JU 1 skyr. mėnesinis susirin- rodoma Lietuvių Piliečių Sa
laiku, graži lietuviška muzika kimas įvyks vasario 5 d., 2:30 lėj, 1723 Jane St., S. S., vas.
ir dainos plauks oro bango- va’- popiet, parapijos salėj, 10 d., 7:30 vai. vakare. Antra STANDARD FEDERAL SAV
mis į tolimus Amerikos kraš- *Sos narės prašomos suskin dalis bus rodoma Lietuvių INOS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO
tus. Budriko simfonijos orke- kti, nes yra svarbių reikalų Mokslo Draugijos Salėj, 142
Kazimiero Seserų auklėtinė,
stra grieš melodijas, supintas svarstymui.
Valdyba Qrr gt (Solio) vasario 12 d.,
JUSTIN MACKIETVICH
President
p-nai Saboniai, Dr. Svencis- Marijonų Rėmėjai
iš lietuviškų liaudies daine
7:30 vai. vakare.
HELEN KUCHINSKAS, Sec.
kas ir p-lė Irena Aitutytė.
BRIDGEPORT. — Draugi
lių: “Kaip gražus, gražus rū
Gražiai Dirba
Iš Pittsburgho Motuzai su
telių darželis”, “Skudutis”, jos Šv. Petronėlės susinnkiTaigi, baigdamas paskuti
T0WN OF LAKE. — Ma
Šešupė”, “Nemunėlis” ir ki inas ivyk» sekm., vasario 5 stos vasario 16 d. AVasbing- SKAITYKITE VIEN KATA
niu atsišaukimu į lietuvius
rijonų Rėmėjų 8 skyr. paren
tų leidžiamų (per radio pirmų d., 1 vai. popiet, parapijos tone, kur Catholic University LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
katalikus, kviesdamas nuošir
dalyvaus Lietuvos Nepriklau
gimas — bunco pramoga įkartų. Taipgi bus gražūs du- svetainėj. Visos nares malo- somybės Šventės minėjime, de
džiai kuo skaitlingiausia da
vyks vasario 12 d., parapijos
etai. Aštuonis numerius išpil-' nėki'i ateiti susirinkimam Re monstruodami savo filmas, l’o
lyvauti taip retose iškilmėse.
salėj. Nors pramoga bus jau
LOANS & INSURANCE
dys “Kunigaikščiai”, croras : nK*ama balius ir bus renka to, vasario 17-18 d. BaltimoJo Malonybė Pralotas M. L.
i\ ui lis r.i: \\< m „
y. .v,
. v . . .
po seimui, vietiniai Marijonu1.
rėj, o vas. 10 d. Philadelphiir solistai. Šį vakarų, kaip ir mos jam darbininkės.
Krusas, šių iškilmių seimimn-i, , ,
..........................
,
. .
*
bendradarbiai rūpinasi visus
Building Management’
joj.
visados, klausytojai turės sma
kas, savo irgi atliko, ir ma
A. Laurinavich, rašt.
tikietus išplatinti prieš sei
JOHN P. IAVAI.0
gurno gėrėtis grynai lietuviš
loniai laukia ir tikisi iš jūsų
Kl Al i V CO.MI’ANV hr
mų, ir surinktus už juos pi
8 skyrius laikys mėnesinį su
ka programa.
Pranešėjas
paramos. Vietos šeimininkės,
Simano
Daukanto
draugijos
323G S. II alsi ed St.
nigus nori atvežti į seimų kai
sirinkimų sekmadienį, vasario
l’hone CALIMIT tiks
vadovaujamos p-niai Vaišvi
mėnesinis
susirinkimas
įvyks
po dovanų misijų reikalams.
lienei, ir darbininkai vad. Jo
sekmadienį, vasario 5 d., 12 5, 2 vai. popiet, parapijos sve
Kurie dar iš tovnoflakiečių
Pranešimai
no Di'mšos, pilnai pasirengę
vai., Chicagos JLietuvių Audi- tainėj. Visos narės kviečia
turite parduotų tikietų, pra
UNIVERSAL
visus sutikti ir priimti.
WBST SIDE. — Liet. R. torijos svetainėj. Susirinkimas mos būtinai dalyvauti.
šomi pinigus grųžinti p-niai
RESTAURANT
Tadgi, iki pasimatymo, va Gedvilienei, ar komisijai, uį (K. Susivienymo Amerikoj 100 svarbus, todėl kiekvienas na
Valdyba
Moderniškiausia
ir Pato
sario 5 d., Šv. Jurgio parapi
kuopos metinis susirinkimas rys būtinai privalo dalyvauti.'_______
kų rengėjai iškalno dėkoja.
giausia Valgykla
jos salėj, seime ir išleistuvių
P. K., sekr. ■ ■ ■ ■
Tai tikrai gražus ir pavyz bus sekmadienį, vasario 5 d.,
Bridgeporte
bankiete!
J, K.
REUMATIZMAS ■
dingas Marijonų Rėmėjų su parapijos salėj, tuoj po 12
vai. Mišių šv. Visi nariai
BRIGHTON PARK. — DrSAUSGELE
; 750 W. 3 lst Street
manymas. ,
A. A. NORKUS, savininkM
kviečiami atsilankyti. Bus re stės Saldžiausios širdies V. J.
Nestkankyklte savęs skaus- _
Marijonų Rėmėjų
mais:
Reumatizmu, Sausgėle, ■
Tel. Victory 9670
nkama valdyiba šiems metam.- No. 1 susirinkimas įvyks va Kaulų Gfillmu, arba Mfišliun- g
19 Skyriaus Vakaras
Svečiuose Pas
giu — raumenų sunkumu, nes
ir patiekta daug įvairių ra sario 5 d., 2 vai. popiet, pa skaudėjimai naikina kūno gy- ■
lr dažnai ant patalo pa- _
Janušauskus
AVEST STDE. — Marijonų
portų. Yra keletas svarbių rapijos mokyklos kambary. vybę
guldo.
"
COMPOUND mos- ■
BRTGHTON PARK. — Sau klausimų, kuriuos rfeikės ap Nariai malonėkite laiku susi- __ tisCAPSICO
Rėmėjai šį vakarų laidotuvių
lengvai prašalina vlršmlnfi- _
ir nt«ivp«kifp
™ tas Uitas:
mums
daudirektoriaus S. D. Lakavičiaus šio 29 d. biznieriai Janušau svarstyti.
Sekretorius rinkti
nnKii ir
aisivesaiie norQ
nors na
po^^^
žmon)ų
„iunčšiandien
ia pagones.
■ pasveikę. Kaina 50 centų. Per ™
namuose, 2314 AV. 23rd Place skai savo gražiam name bnvo
vienų naujų nar).
naštų 65c. arba dvi už 11.05. ■
Knvga:
"ŠALTINIS SVEIKA- _
Nut. rašt. O. P. ■
BRIGHTON PARK. — Dr7:30 vai. vukare laukia daug iškėlę puotų kalėdninkams. Be
Incorporated
■ TOS", augalais gydytis — kaina ■
™ 50 centų.
g
svečių iš įvairių kolonijų. Bet klebono, kun. A. Briškos, vi ja Saldžiausios Širdies Vieš
Tel. Prospect 0745-0746
daugiausiai dalyvaus vestsai- karo kun. S. Jonelio, varg. J. paties Jėzaus No. 1 laikys mė BRIDGEPORT. — Dr-stės ■ Justin Kulis ■
Wholesale Only
diečių. Jokios įžangos nėra Kudirkos ir zakr. Žioberio, da nesinį susirinkimų vasario 5 Palaimintos Lietuvos susirin ■ 3259 S. Halsted Street,
5931-33 So. Ashland Avė.
Mūsų biznieriai — S. D. La lyvavo ir Tėvų Marijonų Pro d., 2 vai. popiet, parapijos mo kimas įvyks vasario 8 d., 8
Chicago, Illinois
■
-Okavičius, J. ir M. Dobrovols- vincijolas kun. J. J. Jakaitis, kyklos kambary. Nariai pra vai. vak. Chicagos Lietuvių "■■■■■■■■■■■B*
Pas mua galima gauti tikrai Lie
Valdyba
kiai, Karlavičiai, Ben. J. Ka klier. Miciūnas, kun. Juška ir šomi ateiti laiku, kad prieš auditorijoje.
tuvišką. Importą Valstybinę Deg
tinę.
Po Sokrato mirties Atėnie
susirinkimų galėtumėt apsi
zanauskas, Simano Daukante daug pasauliečių svečių.
Mea
Ir
Visi
Mūsų Darbininkai
MARJQUETTE PARK. — čiai gailėjosi už savo žiauru Lietuviai, pp. F.
federalės bendrovės raštinin Janušauskams ta proga su mokėti (mokesčius. Kurie ga
Ir M. Dzlmldaa
Savlnlnkat
Sv.
Kazimiero
Akad.
Rėmėjų
mų.
vo
aplikacijas
dr-jos
šokių
vaRap.
kas, J. Nevedomskis, St. Li- dėta daug linkėjimų.

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

1

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

SMITH & SON

2267 Clyboum Avė.
Chicago, Illinois

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

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

>(.**

NUT

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

>e.o»

BIG LU54P ..••••••.•••••••
MINE RUN ......................................
SCREENINGS

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

>6.0#
>5.75
>6 OO^^J

Tel. ARDmore 6975

TIK H2 OO
CHICAGOS VALIAUSIA
NAMŲ STATYBA
72-čla gat- lr California Avė
Du blokai nuo Marųuette Pk.
Mūriniai, lnstuluotl namai 6
Ir 6 kambarių, ou belsmentu.
lotas 40x125 pfidų au visais
įtaisymais.

Namo kaina >5.000.00. Matas
pradinis (mokėjimas, likusieji
kaip randa, tik po >42.00 į
menesį.
š| suma padengia
nuošimtį, taksus, apdraudę. Ir
mėnesinę dalį paskolos.
Namai

statomi

po

priežiūra

P. H- A.
Pamatykite, o stebfisltfis.
Ofisas prie 72-čios gatvės lr.

California Avenue.

1

