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Laukiamas Madrido bolševikų griuvimas
Kol kas jie bando ka nors issidoreti;
bet ka jie sėjo, dabar turės ir pinoti

DIDŽIOSIOS IR
MAŽOSIOS RIETUVOS
SUARTĖJIMO ŠVENTĖ

Jie neturi jokio režimo;
jo nariai išblaškyti
PERPIGNAN,

ŠV. KAZIMIERO
SESERYS LIETUVOJE
NUPELNĖ “SUI IURIS"

KAUNAS. — Sausio 13 d.
KAUNAS. — Sausio 13 d.
Kaune gražiai ir iškilmingai Pažaislio
vienuolyne,
da
buvo atšvęsta Didžiosios ir lyvaujant I). G. Apaštalų So
Mažosios Lietuvos susiartini sto atstovui prelatui monsin
mo šventė. Jau nuo ankstaus jorui Juozapui Burzio, naniiryto miestas pasipuošė tauti- nėję seserų koplyčioje vyskunėmis vėliavomis, o kai kurio-J pas Būčys perskaitė dekretų,

Prancūzi- liaubas ir taikos derybas, ar-

ja, vas. 7. — Frankistų ka
riuomenė Figueras miesto apy
linkėse, Katalonijoje, baigia
okupuoti pasienio
sodybas,
raudoniesiems iš ten išsineš
dinus į Prancūzija).

ba toliau kariauti.
Propagandistai baugina ypač Prancūzijų, kad frankistų
laimėjimas reikš fašistų ir na
se bažnyčiose buvo pasakyti i Vienuolijų šv. kongregacija,
cių įsigalėjimų Ispanijoje.
tai dienai pritaikyti pamoks-1pripažindama Šv. Kazimiero
Tas gi pavojinga. Bet Romoje
lai ir atlaikytos pamaldos.
Seserų nuopelnus, padarytus
Vietos diplomatrj ir pačių atsakoma, kad Italija neturi
Bažnyčiai Lietuvoje, šių sese
Po pietų prasidėjo šventės
ispanų raudonųjų sluoksniuo pasiryžimo po karo kištis į Is
rų kongregacijų padarė sui
minėjimas. Šventei ruošti ko
se atvirai kalbama, kad cen panijos vidaus reikalus. Itali
iuris, t. y. visiškai nepriklau
mitetas minėjimų surengė Ka
trinės Ispanijos raudonųjų pa ja bus pilnai patenkinta su
soma nuo kitų moteriški) vie
jėgų kapituliavimas momento triuškinus ten komunistus. Ir
ro Muziejaus salėje, o organi
nuolijų.
Aukščiausia viršinin
zacijos savo būstinėse. 13 vai.
dalykas — netikėtai gali Įvyk kaip tik pasibaigs karas, visa
ke paskyrė gerbiama motinų
italų kariuomenė iš ten bus iš
dalyvaujant mūsų kariuome
ti.
Marijų Alfredų Rakutytę tre
nės ir visuomenės aukštie
Pažymima, kad Katalonijos traukta.
Thomas R. Amlie (centre) paskirtas tarpvalstybinės prekybos komisijos
jiems metams.
Tuo bildu sukoneveikiama
nariu. Prieš šį tuojau iškeltas kaltinimas, kad jis yra komunistas. Jis tai nu
siems pareigūnams, šventei
ginimo sugriuvimas visiškai
ginčijo senato pakomitetui. Prieš jo nugineijimų pakilo abu IVisconsino sena
ruošti komiteto nariams, Kau
prislėgė Madrido raudonųjų raudonųjų propaganda prieš
frankistus
ir
fašistus.
toriai
ir
vienas
Chicagps
advokatas.
Atvaizde
matoma
Amlie
kalha
su
dviem
no organizacijų vėliavoms su
vadų dvasių ir tolesnis karia
pakomiteto nariais senatoriais.
(Acme telephoto).
Buvusio
raudonųjų
režimo
palydais ir tūkstantinei žmo
vimas neįmanomas.
pats prezidentas Azana, kurs
nių miniai, buvo padėtas ant
Jie turi kapituliuoti tik belaikinai apsistojęs St. Julien,
Nežinomojo Kareivio
kapo,
sųlyginiu pasidavimu frankisPrancūzijoje, šiandien pirmų
vainikas. Po žuvusiųjų pager
tams. Tas juos labiausia griau
kartų viešai pareiškė:
bimo apeigų, Karo Muziejaus AVASHINCrTON, vas. 7. —
žia. Kas kaltas? Kų. jie sėjo,
“Aš pageidauju greitos tai
salėje prasidėjo iškilmingas Kongrese patys demokratai
turės ir susivalyti. Jų reži
kos ir Ispanija to nori”.
aktas.
iškėlė kampanijų visiškai pamas išblaškytas ir daugiau jo
Tas reiškia, Azana nori,
VATIKANAS,
vas.
7.
Tas
ir
įvyks,
jei
kongresas
Vakarų Sųjungos pirminin- naikinti WPA (Works Prognėra.
J
kad raudonieji vadai centrinė
Popiežiavimo
septyniolikmetį
kas
Dr. Slavėnas savo įžangos ress Administration), kuri yBuvusio jų režimo ministras
nepakirs didelių išlaidų ,
je Ispanijoje kapituliuotų —
Šventasis Tėvas Pijus XI va žodyje pažymėjo, kad mus į m šalies administracijos vypirtnihinkas Negrinas suPran
IVASHINGTON, vas. 7. — Bet jis pareiškia, kad tokios kar minėjo ilgai melsdamasis
besųlyginiai pasiduotų. Nešto
Mažųjų Lietuvų traukia ne iriausioji didelių išlaidų orgacūzijos ir Anglijos pagalba
lesnis kariavimas neįmano Iždo departamento sekreto-i milžiniškos skiolos negali būti savo privačioj koplyčioj.
tiek ekonominiai reikalai, kiek nas. Iki liepos 1 d. kongresas
bando ka nors išsiderėti su
mas, kai gen. Franco korpu rins Morgenthau pripažįsta, šaliai žalingos ir finansinei Gauta daugybė telegramų su daugiau ten gyvenų lietuvių šiam naujosios santvarkos orfrankistais, kad apdrausti sa
sai nusisuks prieš Madrido kad jei vyriausybės išlaidos struktūrai pavojingos.
linkėjimais. Priėmė tik kelis kilmės ir įsitikinimo žmonės, gan ui paskyręs 723 milijonus
vo1 sėbrams likimų. Tačiau jo
Kongresas narių daugumas Bažnyčios
Valencijos frontų.
kokiu nors būdu nebus palauvaldžios narius. Po to orkestras pagriežė ‘‘Lie dol. išlaidų. Kongreso atstopastangos susiduria su gen.
Žiniomis iš Madrido to žtos, netolimoj ateityje šalies yra kitokios nuomonės. Sako, Eilė kitų prelatų ir diplomatų tuviais esame mes gimę”.
(vai pareiškia, kad kaip ši su
Franco griežtuoju ir logišku
fronto raudonų jij armijos vy- nacionalės skolos pasieks 30 tokios skolos visais žvilgiais ir*atvykę f yatikanų savo linkėma bus sunaudota, toliau vi
nusistatymu, kad su raudonai
riausias vadas gen. Miaja sa-(bilijonų dolerių sumos.
labai pavojingos.
jimus Popiežiui tik įregistra- P. Sidzikauskas savo pas-i
siais negali būti paliaubų, jo
kaitoje: ‘‘Klaipėdos prisijun-j sokios išlaidos turi būti uždakosi ir toliam kariausiųs. Jis ------- - ———-------------- “---------- •*----------------- “—
■*
PREZIDENTAS REIKA v°’
...
...
kių taikos derybų — jie besųgimo sukaktį minint”, pirma ryt°8- Pažymima, kad kiekvie
kitaip nė negali kų sakyti. Jis
—
i
Popiežius
ilsisi
ir
taupia
sa
lygiiniai turi pasiduoti.
LAUJA 150 MILIJONŲ DOE vo s‘prybę priimti vjsu‘s I(a. nušvietė Europos įvykius, o na paskiri valstybė toliau tu
žino, kad išblaškyto režimo
paskiau perėjo prie lietuvių ir ri rūpintis savo bedarbių da
Prancūzijos ir Anglijos kai galva Negrinas stengiasi lai
IVASHINGTON, vas. 7. — lijos vyskupus ateinantį šeštavokiečių santykių. 1898 m. ir lia, jei tas reikalinga.
rieji kraštutiniausi gaivalai ve mėti bet kokias pasidavimo sų
Prez. Rooseveltas
šiandien dienį minint Laterano sutar1901 m. SmaJaitis ir Mičiulis
da propagandų, kad priversti
kreipės kongresan. Reikalauja ties dešimtmetį
buvo išrinkti į vokiečių seimų, Tačiau svarbiausia panaikini
prancūzi) ir britų vyriausybes Kas momentas numatomas
ROMA, vas. 7. — Fašistų būtinai pripažinti 130 milijo
mo priežastis gludi politiko
būtinai padėti Ispanijos rau Madrido raudonųjų pasidavi spauda pareiškia, kad Angli nų dol., kuriuos kongresas at- Kiek vėliau pranešta, kad o Gaigalaitis į Prūsijos land. v.
..
.. įtaisų. Vėliau buvo surinkta je. Nurodoma, kad WPA pa
doniesiems — arba laimėti pa mas.
ja tegali sau sveika būti soli skėlė nuo prezidento reikalau Popiežius
pasijuto nesveikas L
.
,,
.
,
. 2<,000 parašu, kurie parašė, laikoma daugįausia politiniais
darume su Prancūzija. Bet tų 875 milijonų dol. viešųjų ir susekta
susirgęs lengvuoju . .
...
, sumetimais. Šis organas per
T ,
, .
, , seimui peticijų dėl lietuvių kai
e
Anglija negali neigti, arba ig darbų vykdymui iki liepos 1 d. gripu. Jo
RAUDONIEJI NETURI
VOKIETIJA REMIA
Šventenybei patarta ,
...
.
, . rinkimus demokratų partijai
j
i.
.
y
.
bos
vartojimo,
kas
parodo
to
noruoti Italijos teritorinių šie ir pripažino tik 725 milijonus visus darbus atidėti i šah ir , _
PRISIDĖTI PRIE KARO
’
1 _
BULGARIJĄ
tvirtove.
krašto lietuviškumų. Pnjun- skaitosi galinga
kimų. Kitaip gi gali pasireik dol.
pasilikti
lovoje.
reikia
PARYŽIUS, vas. 7. — Is
BERLYNAS, vas. 7. — Po šti smurtiškas stovis.
gus Klaipėdos kraštų prie Di Kaip tokių būtinai
Šiandien
Popiežius
į
savo
griauti,
pareiškia
WPA
prie
panijos raudonųjų režimo na- antrojo Balkanuose karo 1913
džiosios Lietuvos, greitai išau
Taip fašistai atsako Angli ARABAI PASKELBĖ TRI miegamąjį priėmė tik vienų go pats miestas ir uostas, ku šininkai.
riai gavę prieglaudų Praneli- įnirtais Rumunija padaryta
kardinolų Pacelli, valstybinį
JŲ PARŲ STREIKĄ
zijoje neturi toliau dalyvauti sutartimi pasisavino Bulgari- jos ministrui v pirmininkui
ris dabar gerai žinomas ir
sekretorių.
SAMDINIŲ ALGOS
vakar
kare Ispanijoje. /Taip nuspren jos teritoriją Dobrudžų. Bul Chamberlainui, kurs
JERUZALE, vas. 7. — Lon
plačiųjam pasauliui. Be to, vi
dė Prancūzijos vyriausybė.
garija dabar nori tų teritorijų parlamente pareiškė, kad An done prasidėjus Palestinos asame krašte pagyvėjo staty VILftAiVIŠKIS. — Šiais
GERI KELIAI
glija
visados
būsianti
greta
Prancūzija nori būti neutra j atgauti. Vokietija remia Bulrabų žydų konferencijai. Paba, išvesta daug kelių, pri metais Vilkaviškio apskr. der
Prancūzijos
iškilus
kokiai
nors
lestinos arabai paskelbė trijų, BIRŽAI.
Paskutiniu lai- statyta fabrikų, pakelta žemės lingesnių apylinkių ūkininkai
li. Jei suplūdę ispanai raudo- garijų.
*✓
rimtai
padėčiai.
parų streikų. Tuo būdu jie
prisnigo, kad labai pa akjo kuitūra. Klaipėdoje įsi- samdomiems metiniams tar
nieji viršininkai ir valdininkai
Vokietija karfitai remia ir
Fašistų spauda negali su bando pareikšti savo griežtų “taisė rogiakelis. Tiek apylin- karg 3 aukštosios mokyklos, nams, duodant kasdieninius rū
nori dalyvauti kare, turi aj> Vengri jų, kuri nori iš Rumuni
kės ūkininkai, tiek biržiečiai patobulėjo ir išsiplėtė vietinė bus ir valgį, moka: visus ūleisti f rancuzijų.
jos at8iimtį savo teritorijas. prasti Chamberlaino nereika nusistatymų, kad jie yra Pa
lingų kalbų, nukreiptų prieš 1 lestinos šeimininkai, ne žydai. susirūpino miško merižiagos Ppanf|a, pristatyta krašte daug kio darbus mokančiam ir ge
vežimu. Į Biržus privežama nai!jų mokyklų, įkurtas vais- rai dirbančiam tarnui iki 400
talijų, ypač po jo draugingo
GRIPU SUSIRGIMAI
KALTINIMAS PRIEŠ VY
atsilankymo Romoje.
ŽUVUSIŲJŲ BŪSIĄ APIE daug malkų, kurios palyginti tybės teatro skyrius. 16 metų [Lt., antrininkui — iki 300 Lt.,
PLINTA
RIAUSYBES ADVOKATUS
nebrangios.
20,000
ūkinis balansas
rodo, kad visus ūkio ir namų ruošos dar
Chicagoj pradėjo plisti gri
J. A. V. RAUDONASIS
IVASHINOTON, vas. 7. —
Klaipėda turi būti sujungta bus mokančiai ir gerai dirpas (infulenza). Pažymima,
SANTIAGO, Čilė, vas.
7. ATEINA DIDELIS ŠALTIS
KRYŽIUS PASIUNTĖ
su D. Lietuva, o D. Lietuva su bančiai tarnaitei —iki 330 Lt.,
kad šį kartų liga yra lengvos Kongreso atstovas Dies vy— Per įvykusį andai žemės
riausiųjnm teismui pateikė ra
antrininkei — iki 230 Lt. ir
Qro biuras praneSa, kad 'Klaipėda.
formos ir mažai pavojinga.
drebšjimų Čilės respublikoj nė
VAISTŲ I ČILĘ
štų, kuriam pažymi, kad šalies
Toliau poetas Graičiūnas geram piemeniui — iki 200 Lt.
SANTIAGO, Čilė, vas. 7. — apytikris žuvusiųjų skaičius Chicago link atūžia didelio šai
vyriausybės advokatai dirba
perskaitė keletu nuotaikingų
Čia atskrido didysis J. A. Vai nežinomas. Kalbama, kad bū čio banga iš Alaskos ir Kana
negeistinų svetimšalių naudai
savo kūrybos eilėraščių. Vals klausytojų dvasių. Valstybės
dos.
stybių bombonešis B-15 su 3,- siu apie 20,000 asmenų.
ir tuo būdu peržzengia šalies
tybės Operos solistas p. So- Radiofono orkestras, diriguo
300 svarų vaistų, reikalingų
CHICAGO SRITIS. — De
Chicago miesto taryba pri- Jdeika padainavo keletu daine< jamas Kačinsko, muzikos gar
įstatymus.
Chicagoj areštuotas Wm.
nukentėjusiems dėl žemės dre
besuota} numatomas sniegas,
pažino įstatymų kuriuo maži- jlhj> akompanavo Dulstulskari- sais sužavėjo susirinkusių vi
Dies yra kongresinio komi bėjimo. J. A. Valstybių Rau Manning, 37 m. amž., iš Indi
šalčiau.
namas namų aukštis aplink jtė. Poetas P. Babickas savo suomenę. Minėjimas praėjo
Saulė teka 6:55, leidžiasi teto tirti svetimšalių neameri- donasis Kryžius parūpino vai ana valstybės, už čekių klastamiestinį airportų.
eilėraščiais pakėlė ryžtingai jaukioje, pakilioje nuotaikoje.
stus.
vimų.
koniškų veiklų pirmininkas.
5:13.

Iždo sekretorius Margenthau numato
50 bilijonu doleriu Racionaliu skolų

ITALIJOS SIEKIMU
ANGLIJA NEGALI
IGNORUOTI

ORAS

POPIEŽIUS SAVO
SUKAKTĮ MINĖJO
ILGA MALDA

KONGRESE PRADĖTA
AKCIJA VISIŠKAI
PANAIKINTI WPA

»

t
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Kinijos puikybės jausmas buvo palaužtas,
rviii iirtn i
jos savymytos ragai sutriuškinto. Ji pasiju
LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 S. Oakley Avė.,
Chicago, lllinoto to visai bejėgė ir atsilikusi nuo kitą kultū
v.«
ros lygio. Brangiai jai kainavo tas tūkstan
Tokiomis i>at savyPubllaned Daily, Eicept Sunday.
‘‘Anei rašto, anei druko
tinis sustingimas ir egoistinis kitą tautą pa- bėmis pasižymi ir “šiaulėnišBUB8CRIPTICNS: On* Tmu- — |« «4; 81x Montha
mums turėt neduoda;
—
Tirti M«*!h* — tl.H; On* Munth — 71c
neigimas. Tuo tarpu Kinijos kaimynai ja- gis Senelis”, sukurtas kun.
■vop* — On* Tanr — |T.M; 81a Montha —
Tegul, sako, bas Lietuva
Copy — •**.
ponai, nė kiek neatsilikdami nuo kitą tau- j y Dovydaičio, artimiausio
<4T*rtiaLn* tn "DRAUGAIS" brtnffa b*at reaulta.
ir tamsi ir juoda.
tą žygiavimo, sukūrė savitą kultūrą ir su- vysk Valančiaus bendradar“DRAUGAS”
Kad tu, gude, nesulauktum,
tvėrė stiprią Japonijos Imperiją. O, Vargšė kjo Kaip žinoma, Valančius
nebus, kaip tu nori!...’'’
UelnA kaidlen MMkyrui —
Kinija neįstengė orientuotis klaidume ir m. (ik
kflru
PMBMŪMMR^TOĮ ĮLAJUĮA: J. Amertkoa rtUatybha*;
suregimame moderniojo gyvenimo labirinte.
Motam* —
PMnl Mafeo — f h. S*; ^frlma neno
Sunkiausiais
priespaudos
rtam* — »».»•; Vienam mBnMnl — .TBa KHoae *aiPortugalai angiaipagelbėjo
Prancūzai,
Rusai
ir nas'
’
I
I
. . su ImtuatrMm prenumerata: Metam* — H.M; Feeel aa«ti)
kutimjiJa^Si
Kinijai
atsipei'
‘
oratūrinį
darb»
nemaž,
būrį
laikais,
suirusiais
- »*.••. Pavieni* anm, te.
Keti
j kunigų (iš dalies ir pasauli- vių spaudos draudimo laikoBendradarbiam* Ir koresponsentam* raktų negrųilna.
Jei neprašoma tai padaryti Ir nepriaiundlama tam tikė
.
I ninku), taip kad kelių dešimt- tarpiu, tas protesto šauksmas (Tai miesto, tai kaimo vaizdai. Uždanga su trispalve pakyla.)
liu pakto lenkių. Redakcija peallaiko aau tel** tai
syti Ir trumpinti ytana prisiųstų* raktu* tr ypaC koDievo Apvaizda,tačiau, neapleido vargą m<J.. Valančiaus vadovybės' — “Kad tu, gude, nesulaukVyriaus\-Tiė:
reapondenctjae aulyg save nuortfiroa
Korespondentų
prado rėdyti trumpai Ir aldklal (Jei galima rėdomąją
prispaustos
ir
paAemmtos
Kinijos.
Dievas
lietuviams
į
rantumi...
”
pavirto,
anot
VaiBrangusis tautieti, tik nenusimink,
madtndle) paliekant didelius tarpu* patalaymama ven
ir iš blogo moka gauto gera ir iš skausmo .
>
, . .
u
giant polemikos Ir aamenlkkumų.
Pasenusio* komo
Valstybę
vaidvsim vieni, kaip mums tink.
pondeneljoe lalkraktln nededamo*
pagundyU dziaugsm,. Ir‘Ui mes matome kas Pateko keli šimtai naujų, ranto, tautos himnu MarseŽinoki tu, prastas Lietuvos žmogeli,
Skelbimų kalhOk prlalunfiiamo* pareikalavus.
atsidarant išgelbėjimo duris ne vien tiems, Kobinių.
| liete ir per 40 metų kaitino
Kad tik tautininkai valdyti tegali!
kurie atėjo su žvangančiais ginklais, bet kriaušis lietuviškos kny- tautą, žadino protesto ir su
JBntared ae Seoond-Claaa Matter Mareh SI, ISIS at
VbkSlgO, Illinois Under h* Aot oi Mareh S. 1«»».
Ūkininkas;
drengė ir tiems, kurie atėjo Viešpaties var- g<* istorijos žinovas prof. V. įpratimo dvasią,
Tie mokesčiai spaudžia nors ir pasikark,
du gelbėti vargšą kiniečių Kelias iftisijonie- Biržiška apie. praeitų amžių1 Ir spaudos uždraudimui į
Per visų amželį žmogau tiktai varg.
riams į Kiniją visai atviras. Dieviškos piū- (net 18-tojo amž.) tikybines vykus, lietuvybės vadas vysk.
Jei ne mylimasis, valdžia nematys,
Naujas Gyvenimas Kinijoj
ties viltys gražią ateitį žada. Reikia tik pa- knygas išsitaria! “Jos pla- I1 Valančius nenuleido rankų,
O pinigo nesant tuojau išvaržys.
siryžusią
darbininką,
pasiaukojusią
Dievo
čiai
pasklido,
patenkino
reiNors
apsuptas
rusą
šnipų,
jiKai Kinijoj visiškai sumažėjo kariniai vei
Studentas,:
kimai, tai pasaulis pradėjo apie ją užmiršti, j žodžio sėjėją. Misijcnieriai nėra vien sielą kalavimus liaudies, kuriai rei sai nesiliauja rašęs lietuvišAš taip myliu laisvę, streikuoju dažnai,
gelbėtojai, bet ir krikščioniškos kultūros ir kgj0 populiarių tikybinių kny- kas knygeles, o parašęs, slapBet streikui studentų vieni} penn&žai.
Laikraščiuose užtinkamos žinios apie Ki- 1 civilizacijog nešėjai. Ją pirmosios mintys:
išmokė net be elemento- ta siunčia jas į Mažosios LieKas neturi dėdžių, tarnyboj nebus,
niją yra tai tokios, kurias rašo iš tolo į ją sielą laimėjimas, žmonią švietimas, ją dori- rį fekait . day,imunl0 tuvos (daugiausia Tilžės) spau
O jei nėra valgyt, suverškim diržus.
žiūrintieji. Kitaip dalykus nušviečia tie, ku nimas y kultūnmmaš. He vte^je mimjų re- kasdien.niani
m , stuveS) ir tcn at8pausdintas
\’aldininkas:
rie apie ją rašo iš arti. Tokią žinių patiekia
kS“^^^^otis lietuviška, o ne lenkiš- slapta^ į Didžią
Nežinia., kaip ilgai valdžioj teks stovėt
mums • • &aiez±ecių Žinios' To laikraščio nau
Tad neturiu, laiko laisvai žioplinėt.
mu,
vertinga
ir
naudinga
Pagaliau
ir
kinieka
kn
^
a
Kad
ir
>'
tuvą
?
slapta
skleidzia
ZU1
°
jai išleistame numery besąs straipsnis iš po
čiai
suprato
didelę
saT
praeities
kiautą,
ir^etuvią
kalbon
daug
maka-j
nėse.
Ir
savo
vienminčius
skaNupirksiu dvarelį ir mieste namus,
piunKsnos lietuvio misijomeriaus, besidarbuo
Kad ir be tarnybos, man vargo nebus.
jančio Kinijoj. Be kito ko jis ten rašo ši išmetė iš savo širdies ilgus šimtmečius juos ' romaną, bet žymius Lietuvos tina taip daiyti. Jis bene pirPavasarininkai:
taip:
svaigimusį, tautinės puikybės jausmą, ir atsi plotus apsaugojo nuo ištau- mas užveisė Lietuvoje knygJau čėsai liūdnoki, kaip reikės mums gyvuot,
Nors šviesa atėjo iš Rytų ir krikščionybės sėdo po mokytojos Europos kojomis, pripa- tėjimo. Ką tad besakyti apie nėšių gentkartę, kurie su ne
\ aidžia žad’ veikimui leidinio neduot.
saulė (Kristus) pasirodė Rytuose, tačiau pir- | šindami ją savo švietėja ir pranokėja. Atsi- Į vysk. Valančiaus itin tautiš- mažu pasiaukojimu keliasdeNors mūsų daugybė, dabar veikt sunku,
iniau paKilc ir savo spinduliais apšvietė Va likimas nuo kitą kultūringą tautą iššaukė kų knygų reikšmę tautinės lie šimt metų šiaip taip tenkino
Gal ir blogiau būti, brolau/su laiku.
j didėjantį lietuviuose knygynį
karus, palikdama užnugaryje Tolimuosius Ry įtemptą sambrūzdį visose Kinijos gyvenimo tuvių sąmonės ugdyme?
Spauda:
srityse.
Daug
kas
besiskubindamas,
galvo-j
Kad
tikybinio
pobūdžio
kny
alki- J*8 i1' kunigų ne vienų
tas, kuriuose, greičiausia, patekės išsinėrus
Cenzūra smarkoka, net tingis rašyt,
iš Ramiąją Vandenyną. Kinijos atsivertimas trūkčiais priekin besiverždamas ir sprandą gos ir knygeiės tikrai masi- vra įtrenkęs į knygnešių darVistreli spaudžiant tenka nemaž išbraukyt.
sekant skai. bų. Vienų tokių “vaiančiausjau daug kartą atrodė įvykdomas ir pasie nusisuko. Daug kas gyvybės, turtų neteko; n„u
Kaip ilgai tas tęsis šalelėj gimtoj,
kiamas dalykas, bet niekad nepasisekė jo daug kas skaudžių nelaimių ir siaubingų -įai žinom. .. Valan-iaus lai. kiai,-> knyg^ių . kunigų, L
Oi, šanku gyventi, oi, oi, oi, oi, oi!
sukurią
payre.
Runigo
rp
atargs
<»p
ain<)k
_
Vaišvilą,
Sim.
Daukanto
prierealizuoti. Gal tai Dievo Apvaizdos mums
Tautiški.:
nesuprantami keliai. Kinietis — rezignaci
Pastačius respubliką, Kinija žymiai pagy- sių išminties ir teisybės” (sp. pamenu. O apie gšrsąjį SuValio! Tegyvuoja tėvynė laisva,
jos žmogus. Visuomet rainiai ir kantriai nešė vėjo. Išsisklaidė ją supančios tamsios ūką- Suvalkuose 1851 m.) išpar- tolį ir karšintoją, aš pats dar
Kas mus nepalaiko ne žmogus — vapsva,
savo gyvenimo naštą, saugodamas visą šir- nos, prasiblaivė aptemę rytai, atgijo jauna juota 10,000. Paties vysk Va- daigo knygnešį — klebonų
Kol kas mums Lietuvoj gyventi smagu,
O kas bus po mūsų visai nesvarbu.
dysna Tvėrėjo įrašytą prigimties įstatymą. kūrybinė galia, slypinti kiniečių gelmėse. Vi- ]an-iaas tik „
audiBiai dar Skteavičių vyskupas Būčys
Kami, patenkinta, nemaištinga kiniečio įgim žka>,ta» buvo sena sustingę, traukėsi jMj.
buvo grobstomi: “J. .viename savo straipsnyje paŽydai:
,, ,
tos, gyvenimo paprastumas padėjo išlaikyti Kinijos gyvenimas dabar jau ima reikštis _
Ui, Klaipėdoj veja laukan mus visus,
naujomis gyvatų žadančiomis energijomis. Kristaus Gyvenimo” lsa3 m. žymi. Tiesiog .s paties kun.
gyvenimo pusiausvyrą ir įgimtą religinį jaus
Gal ir pačiam centre neužilgo tas bus,
s
išpirkta 14,000 egzempliorių; Martyno StderevlČiaus lupą
Bet kol kas gyvenam^ kaip reikiant, čia mes,
mą.
Dabar Kinijoj kultūros darbas varomas di- “šventos Istorijos” 1-jo lei- žinau, kad Sudargo klebonas
Superkam namus, dvarelius, žemes.
Kilo ir griuvo tautos, imperijos, monarki- dėlių įtempimu. Bet reikia atsiminti, kad dimo išspausdinta 10,000 egz.,! knygnešiu tapo gavęs tą mim
(Uždanga nusileidžia. Groja tautininkų orkestras”
jes. Bet Kinija iš visą pavoją išėjo nugalė žmonės, tai ne mašinos, viena diena ją ne- kurią greit pritrūko, o pakar- tį Varniuose is Žemaičių vysdiriguojamas Mirano.)
Algirdas Vargas.
toja vien tik dėl to, kad sugebėjo išlaikyti pakeisi. Pačiam Kinijos krašte daug jau pa- toto (1855 m ) leidimo išpar- kupo tą dieną, kai Valančius
ners ir nepažįstamo jiems Kūrėjo nuostatus,
g<fahTH duota Per 3 mėnesius net 75,- Seinų seminarijos abiturientą ■ vyįjktlpO Įautįgkaį . politiški kai dvarponiai nerimauja, kad
glūdinčius pačioje žmogaus prigimtyje. Ki kai o namai tai dvgsta kaip grybai po lie- 000 egzempliorių. Aišku, dar įšventino kunigu. Valančius_ reįkaiavimai buvo gana pla- Valančius perdaug žaidžia lie
nija dabar kenčia karo siaubo siautėjimus, taus. Elektra daug didesniu mastu Vartoja- dau^au Plito 'maldaknygės ne viefcą Sideravicių padare tūs> ir kad situOse dalykuose tuviškttmu”, kad iš to gali
bet, manau, jai tai išeis į gera, ir ji netru
ma kaip mūsą Lietuvoje. O tą knygą — tai (“Aukšo Altoriai” ir k.). , knygnešiu .
ji<ai p,uvo pranokėjas idėjų, kilti “nesantaika tarp brolių”
kus apsidžiaugs dar niekad nematytu džiaug
mes Patys, vyresnios: Kai rusą valdžia vis griež- kurias skelbė vėliau Prūsuo- (atseit tarp lietuvių ir lenkų),
smu: Kinijai jau artinasi išvadavimo valan tikras potvynis t Beveik veltui duodamos. Už
da. Skausmas visuomet yra našus ir vaisin tris lietuviškus litus galėtum pripirkti vado- kartos žmonės, pamename, kad čiau varė Lietuvoje rusinimo se ėję lietuvių laikraščiai. Ne- gali iširti “bendra daugel amgas. Kas nepastebi, kad Kinija ima busti iš vėlią visai gimnazijai. Be to, kiniečių vieša- net spaudos draudimo laikais' politiką, vysk. Valančius, į-mažiau pagrįstai Juozas Am- žiu istorija”, griūti Liublino
tūkstantmečio miego. Tas atkutimas ryškiai me gyvenime pastebima* piktą papročių, vargiai galima buvo rasti lie- spūdingais raštais, jau Prū- brazeVičiu^, vienas talentin unijos tradicijos ir t.t. — ii
| tuvių katalikų šeimą, kurioje suose spausdintais, įspėja lie- giausių mūsų literatūros jau- — jie vyskupą bei jo vienmipastebimas visose gyvenimo srityse ir pasi prietarą ir burtų nykimas.
, , ,
,
, ,
1 nebūtų vienos kitos ar net ke-! tuvius katalikus apie gresian nąjų istorikų, priėjęs prie Mo- nčius kunigus pravardžioja
reiškimuose. Gilios senovės laikais Kinija bu
Ypač dabar, karo, maro rr bado metu ai*- ,
,
,r . ..
i„ » r. . . \ ® .
vo vienintėdė visuose Rytuose vadovaujanti ktei matomas misijomerią didvyriškumas, pa- lėtos maldaknygių. Valančiaus čms Bažnyčiai ir tauta, pa- tiejaus Valančiaus, deda to- “chlopomanais”
(panašiai
ir pirmaujanti tauta. Visos gretimos tautos siaukojimas įr savęs išsižadėjimas. Kiniečiai, dtenonns toks didelis buvo vojus
realiai pataria, kaip kią ibfldinančių antraštę: ‘Tau- kaip vėliau ims vadinti “litprie jos šliejosi, jos užtarymo šaukėsi. Nė būdami geri stebėtojai, moka tai gerai įver-; k»ygU pareikalavimas, jog Vi- teikia kovoti. Jis ne tik ragi- tinei minčiai dirvos ruošimas’. voinanais” visus tautiniai su
viena tauta nedrįso susigrumti su užrūstin tinti. Tad it ne naujiena, kad apaštalavimo Iniaus Zavadskis 1853 m. tu- na: “persekiojami kertėkite,' Ambrazevičiau?* tame skyrių- sipratusius musų šviesuolius).
ta Centrine Imperija. Kinijos laivai raižė darbas gražiai suklestėjo ir atsivertimai žydrėjo savo knygyno skyrių Va bet nesiduokite pravoslavioa- je iškeltieji daviniai gal įti
(Bus daugiau)
tuomet pažįstamas mares, jos prekių ir ga rniai padaugėjo šiomis taip sunkiomis Kini- rniuose įsteigti.
nti ir rusinami”, bet ir įsuk-! kinti kiekvienų skaitytoją, kad
minių buvo pilnos Azijos žemyno rinkos, jos jai dienomis
v.
miai nurodo kovos būdus: be1 ana reikšminga antraštė yra
ira žinoma, kad vysk. Vakariuomenė nežinojo pralaimėjimo, jos moks
Daugelis laukia, kad juos
Kl. P. Urbaitis, Kinijos misijonierius lančius darė pastangų kurti reikalo neleisti vaikų į mas savo vietoje visai tinkanti.
las, menas ir išradimai visiems saule spin
koliškas pradžios mokyklas,
girtą kiti, tuotarpu Jie varg
savo vyskupijoje net perijo
dėjo. Ką besakyti apie Kinijos auklybą, do
Ne
veltui
fTisų
adminirtratik mokinti juos slaptose na
šams tikri budeliai.rovę, išmintį. Toje srityje niekas jai nega
dinę liet. spaudą. 1859 m. pra
eija po 1884 metą vysk. Va
minėse
mokyklose;
neskaity

lėjo prilygto. Viskas buvo gražu saulėta toje
džioje jisai kreipėsi Peterbūrti “graždankos” arba neva lančių laikė “Įmvojitigu it ga
privilegijuotoje Imperijoje. Bet koks nelauk
gan su prašymu švietimo milietuviškų knygų rusų raidė lingu tftivo įtaka dvasiškijai
tas pasikeitimas, kokia nelauktu permaina!
nisteriui, kad leistų jam spau
Ir Reikia
mis, o skaityti Prūsuose lei ir liaudžiai”, juto jį nuolat1
Kinija manė jau užtenkanti pati sau, jau vis
sdinti, o Mik. Akelaičiui-Ake“Liet. Aidas” praneša, kad Lietuva savo
džiamąsias; reikalauti iš val- vedant slaptą kovą prieš liau-1
ką esanti pasiekusi, laimėjusi ir galinti ra
levičiui
redaguoti
savaitinį
j*™11111! jįnįnkų, ka.ti mokėtų lietuvių d‘€fi n,si«i»,ų, — ir dėlto petmiai užmigti ant garbės laurą. Tatai buvo krašto kurortams pažinti ligi šiol propagan- 'eVJ“ IU1
.g
dangino jį į Kauną, uždarė į
jos pražūtos, jos neįveikiamas priešas. Vis dinės literatūros, be vieno kito leidinėlio, lietuvių laikrašti sodiečiams.
kas, kas sena — laikytina, kas nauja — , kaip ir neturėjo. Tatai juto ne tik visuomė- Nmnatytan savo redaktoriui nuv.a£įuot„ Maskolijon tai ne' Pakirtus vyskupui rūmus lyg
reikalauti> idalįt
:kokį‘ kalinį, apstatė šnipais,
atmestina. Europa ir Amerika — niekina nė, bet ir patys kurortai. Turizmo Draugi- Akelaičiui Valančius siūle apja
šiais
motyvais
savo
laiku
paprašė
visų
sigyvėnti
Varmuose,
pats
im(pakall)inti)
jumjJ
nždrattdė lankyti vyskupiją,
mos, žeminamos, atstumiamos. Kinija nieko
Lietuvos
kurortų,
kad
jie
savo
grožį
iškedamas
ant
sav0
ce
^
21
’
?
tuviškaį
atsakytų,
bet
reikė
draudė net išeiti į miestą. Iš
daugiau nematė pasaulyje, kaip tik save. Jos
žvilgsnis į platų pasaulį taip susiaurėjo, kaip liančius gražumus pagamintų leidinėlių. Dalr
uz-. SJ ty tenai maskoliškai šnekėti. kitos pusės, dalis dvasiškių,
* kiniečių moterų mažos surakintos kojytės. bartiniu mietu Turizmo Draugija vra gavn- *avai rast^ al£’’
a nc,us Dabar maskoliai, atėję j Lie būtent, karštesnieji lenkai, ir
Kinija, išskyrus ją pačią, atrodė lyg koks
si beveik is visą kurortų pranešimus, kad
.
tuvos žrtuę, į svetimą kraštų. negi veltui šnairuoja į tą vvdidelis mirusiųjų miestas, lyg koks nykus
... ....
... .... . .
jKurti v urmuose... Deja, \ a- kaip gali Veikalauti/kad dėl
nors jisai “kovodamas
isleis. Literatams ligi pa- . v.
....
kapinynas. Ją pražudė siauražiūnunas. Ki pe tokių leidinėlių
..
...
A lancaus leidimo negavo.
jų tos šalies žmonės mokytų-1
tontos teisių, Aleknos žo-, C^leveland, Obio, Šiomis die
niečiai per vėlai praplėtė savo siaurutes ake vasario pasižadėjo išleisti Palanga, Biršto
siį
maskoliškai
f
Tegul
patys
Į
d
^
a
*!* betariant, nepakreipė ______
__
rparodai
_. Louis
.....
nomis išstatyta
les. Didelis buvo ją nustebimas, kai pamatė, nas, Smardonė, Kulautuva, Lampėdžiai, A- Tos pastangos turėti puriom'
dinę liet. spaudą ir toksai jų išmoksta livtuvišikai”•> ir t.t. ^ronto pties lenkus (šie tuo Aisensteirfto laikrodėlių kolek
kad tie europiečiai barbarai savo prekėmis nykščiai, Berčiūnai ir Alytus.
nuotraukoj rodomas
jų likimas įkvėpė jaunam ta- Prof. Alekna^ pacitavęs iš Va- tarpu, bent Kaattljoje, bavo
ir patrankomis jau seniai juo8 yra pasiviję ir
Ištikrųjų, tokius literatūros ligšiol toliai Ja poetui klierikui • akade- lančiaus knygelių (ypač iŠ kar kas n,ažitt0 P*™^’**, ne* laikrodėlis yra padirbtas 1290
net pralenkę, kad tie nemokytos ir rašyto
popierio niekintojai nori savo kultūra užka trūko. Gerai, kad daromi žygiai tą trūkumą mikni Baranauskui šiuos tau- “ Prajauti mo”) tokią dalykų, gu “maištininkų” nugalėtojai metais. Visa kolekcija įkaine be pagrindo pažymi, jog — nreiatojai). Ir vis tik len-1 nuojama $250,000. (Aune ph.)
Į toje ilgai giedotus žodžius.
riauti Dangiškosios Imperijos” gyventojus. užpildyti.
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NEW YORKO PARODOJE
KOKS BUS LIETUVOS SKYRIUS
Lietuvos skyrius New Yor
ko parodoje žymiai erdvesnis,
palyginti su turėta vieta Pa
ryžiaus pasaulinėje parodoje,
.lis bus taip išplanuotas: pir
mame aukšte, garbės salė ir
trys kambariai, kuriuose bus
pavaizduota Lietuvos dvasinė
kultūra.
Prieš mūsų skyriaus fasa
dų bus pastatyta 3,5 aukščio
skulptūra, vaizduojanti Nau
jųjų Lietuvų, fasadų puoš di
delis Vytis.

Garbės salėje
Bus pavaizduota patys bū
dingiausieji Lietuvos , istori
jos etapai. Šios salės viduryje
bus 2,5 m aukščio Vytauto Di
džiojo statula. Apie Vytauto
btatulų bus įrengtas gražus

THE

GOOFUS

FAMILY

By H. T. Elmo
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Mažvydo laikų iki šių dienų.
Diagramos lankytojui
ro
dys mūsų knygjos augimų, o
gražiai įrištos knygos liudys
mūsų spaudos pažangų.
Taip pat šiame skyriuje bus
]>avaizduotas švietimas Lietu
voje, pradedant paprasta lūš
na ir baigiant modernia Nau
josios Lietuvos mokykla. Čia
bus pastatyta P. Kimšos ‘Var
go Mokykla’ (apie 1,5 aukš
čio).
ų
Šių dienų Lietuvos kultūros
skyriuje bus pavaizduotas lie
tuviškasis teatras. Gražioji ke
ramika tautiniais motyviais
parodys mūsų pritaikomosios
dailės šių dienų lygį. Kerami
kos eksponatus ruošia keli ke
ramikai ir valstybinė kerami
kos mokykla.

|

Plateliai pripažinti tinka giasi Platelius tvarkyti ir pa- tas jau paruošė šių metų že
ma vieta vasarojimui. Kretin- versti tikra vasarviete.
mių sausinimo darbų planų,
gos apskiities valdyba sten-l — Melioracijos departamen kuriam reikės 2 mil. litų.

gėlynas. Garbės salės sienos
Šio skyriaus viduryje bus j
bus dekoruotos
tapybiniais
pana. Tokių pano bus septy rengtos stiklinės vitrinos, kur
ni. Juose bus pavaizduoti ry bus parodyti mūsų meno moškieji praeitų dienų Lietuvos |*r amahj mokyklų dir
gyvenimo etapai. Be to, gar biniai.
bės salėje kabos penki žemė
Aplink visų. Lietuvos turis
lapiai, kuriuose bus Lietuva tinio skyriaus sale eis foto
Rašo
vaizduojama nuo priešistori- ’ montažo juosta, kurioje bus
(Visais skautų reikalais LRKSA kuopos tesikreipia į Cbi
Jin? laikų iki šių dienų. Žemė-1 pavaizduota gražioji Lietuvos
lapiai bus šio turinio: prieš-'gamta, vasarvietės, miestų, cago Apskrities Skautų Komisijos pirmininkų J. Rakštį, 1900
S llalsted St., Cbicago, Illinois).
istorinė Lietuva Mindaugo lai-'miestelių ir sodžių naujoji sta
kais, galingoji Lietuva nuo tyba, pajūris ir tt. Viename
Vasario 2 d. buvo reikšmi (skautų ženklus ir kaklary
Baltijos jūras iki Juodųjų ma šio skyriaus gale bus kūno nga diena Cbicagos lietuvių šius).
rių, Lietuvos padalinimas ir kultūros skyrius (šaulių, ka- prasidedančiai skautijai. Tų
Komiteto nariai, kun. A.
Naujoji Lietuva. Prie kiekvie- rių, skautų mankštos). Kita- ■dienų buvo įvesdinti pirmieji
no žemėlapio bus atitinkami me šio skyriaus gale bus in- skautai į 286 Skautų Būrį, Kiškūnas, dr. J. J. Šimkus,
paaiškinimai, kad lankytojas formacijos apie Lietuvų sek- Dievo Apvaizdos parapijos sa J. P. Rakštis, skautų vadas
geriau galėtų įsigilinti į jų es- eija. Čia bus mūsų knygų, gai lėj. Trylika jaunų skautų ga A. Rudis - Rauktių ir jo asis
mę.
dų ir įvairių svetimomis kai- vo pirmuosius pažymėjimus tentai E. Daujotis ir B. Česna visi buvo apdovanoti spe
K garbės salės parodos lan bomis aPie Lietn™ leidini«cialiais skautų ženklais.
Rytojas pateks j Lietuvos
'Rytojai kiek galės vos pavyzdžių (lino pluošto,
Po ceremonijų visa grupė
įsigyti bilietus vykti į Lietu
tūros sekcijų, kuriai pirmame
vilnų, ir k.)., “Pienocentras’’
nufotografuota.
vų.
aukšte skirti du kambariai.
savo skyriuje parodys pieno,
Antrasis aukštas — milži- produktų
Viename kambaryje bus paeksporto augimų,
Atsilankė kelios skautų mo- Į
vaizduOta mūsų liaudies seno- niška salė, kuri bus padalinta Lietuvos pieno ūkio kilimų,
tinos, kuriom ceremonijos su
ji kultūra. Čia lankytojas tu- tam tikrais skyriais ir čia bus “Maistas’’ — maisto produk
darė gilų įspūdį. Taip pat bu
rėš progų įsitikinti, kad Lie- pavaizduotas susisiekimas Lie tų eksportų ir jo augimų. Ki
vo ir Korporalas Jonas Mar
tuvos kultūra, nėra išaugusi tuvoje ir jo augimas. Didžiulis tuose skyriuose — mūsų par
tinas iš Marmion Militarinės
saldai
kitų kraštų kultūrų dėka, o žemėlapis parodos lankytojui fumerijos gaminiai,
Akademijos.
organiškai kilusi iš liaudies parodys šių dienų Lietuvos niai, vaistažolės, medus ir kt.
kultūros; skyriuje bus istaty-1 prekybą su įvairiomis šalimis Žemės M-jos skyriuje Žemės
Po ceremonijų likęs trum
ta būdingoji liaudies skulptū-(ir susisiekimų su pasauliu. To Ūkio Kūmai plakatais, įvai
pas laikas buvo praleistas pa
ra, audiniai ir tt.
liau:
miškininkystė,
miškų riais modeliais, piešiniais ir
sikalbėjime apie ženklų reikš
Gretimame kambaryje bus tvarkymas ir priežiūra, eks- diagramomis pavaizduos Lie
mę ir kaklaryšių naudingu
pavaizduota šių dienų Lietu- portas, dirbiniai, mūsų miškų tuvos ūkio augimų, kaimų į
mų (jos netik papuošia skau
vos kultūra. Čia bus pavaiz- žvėrių kailiai, “Lietūkis’’ iš viensėdžius skirstymų, melio
tų uniformų, bet ir taip pat
duota mūsų knygos raida nuo statys eksportuojamos žalia- racijos ir kt. darbus.
vartojamosios žaidimuose ir
teikime pirmosios- pagalbos).!
Likęs laikas buvo pašvęstas
žaidimams ir aptarime sekan
čios iškilos — vasario 11 d.
A.

Daujotis

NE “VISKO-GYDUOLE”

Tik Puikesnis Cigaretas

DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI
extra parinktini, extra ilgai-brandinti tabakai duoda extra turtingą
skonį . . . extra Cellophane už
valktis užtikrina extra šviežumą.

IŠBANDYKITE 1939
DVIGUBAI-ŠVELNIUS

VISADA iVIEŽII Dvigubai apaaugoti dviem ufvalkeiaia Cellophane. VIRŠUTINIS uivalktia ataidaro APACIOJ palteli
iImUo.

I I

ir

A.

Old Gold

UtSISTATVKITIt ROBERT BENCHLEY au ARTIE SHAW’S Orkes
tru, Sekmadienių vakaraia, Columbia Neiwnrk.
Coprrlaht, 1939. b?P. LorllLrdCo.-lae.

♦Sausio 29 d., skautų vadas
A. Rudis-Rauktis, skautai Ka
zys Būdžius ir Juozas Marti| nas, pasipuošę uniformomis
' dalyvavo LRKSA
apskričio
susirinkime šv. Jurgio parap.
salėje. Jie buvo šiltai priimti
ir skautų organizavimas bu
vo pripažintas reikalingu. Apskritys paskyrė Skautų or
ganizavimo komisijų — pirm.
J. P. Rakštis, 1900 S. Halsted
St., komisijos nariai: kun. A.
Kiškūnas, dr. J. J. Šimkus ir
A. Rudis-Rauktis.

— Lenkai pakvietė Lietuvų
dalyvauti laenkijos pramonės
parodoje, kurį jvyks Poznanė
je balandžio mėn. pabaigoje.
— Sumažinus kainų už tele
fono įvedimų, daugelis ūkinin
kų įsiveda telefonus, kai kur
ūkininkai įsiveda telefonus su
sitarę.

. - -v.

_

už mažiau pinigų. Ant naujos 1939 metų mados sutau
pote vienų trečių dalį ir daugiau.

Rudis - Rauktis

Žinių - Žineles

II

Didelė Vertybė Gerų Rakandų

Ji-,A, 1

t I

Miegamojo kambario setai, verti virš $100.00 — su Springsais ir matracu uz

$64 00 ir $45 00

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

po.......................................................... $49-00

ir $95-00

Studio Couches, parankūs, moderniški

p"

S16OO $19.00 " 29-00

9x12 AVilton karpetai, Bigelow Sanford

po ................ ............... $45.00 ir $24-50
Seni rakandai išmainomi. Jūsų senas Parlor Setas perdirbamas ant
naujo. Du šmotai už.................... ............................................ 031.50
Sudedame naujus springsus, naujų vatų, naujų materijų ir rėmus
pertaisome. Pašaukite YARds 3088.

Parlor Setams uždangalus padarome ant užsakymo.

Jos. F. Budrik, Ine.
RAKANDŲ ir radijų krautuve,

3409-2T So. Halsted St.
Paklausykite

WCFL

Radio

970

k.

Valandos
Radio

nedėlios

stoties.

vakare

Lietuviška

5‘30

iki

musika

6:30
ir

P.

M.

dainos.

iš

DRATTGAg

Trečiadienis, vasario 8 d. 1939
— Nuo sausio mėn. vidurio

,

>

Lietuvoje visai

LABDARIŲ DIRVA

į

LIETUVIAI DAKTARAI

pavasariškas

oras; sniegas baigia tirpti, šil Telefonas HEMlock 6286
ta. Šiemet žiemos

buvo

dar

DR. A. G. RAKAUSKAS

tiktai apie trejatą savaičių.

Kę Veikia Ciceros
Labdariai?

padirbėtų drauge

'Filo būdu

ir sau

$

ir kitiems

J

Tėvą

Marijoną

llėm.jii

gy dr-jos seimą išrinkti delega
vuoja. Ji turi veiklią, valdy tai — M. Dambrauskas, A. i
bą, kuri daug dirba labdary Jovarauskas ir J. Braunienė.
I
bei. Taip pat turi daug veik Paskirta $5.(X) auka.
I
lią nariu. Draugijos taip pat
Knygą komisija ra po r avo.
daug padeda priklausydamos 1938 m. įeigą turėta $872.14,

atsiųsdamos

išlaidą — $452.41. Liko $-152.-

darbščius atstovus. Smagu pa-

41. Balansas iš 19:57 m. $538.-

žvmėti ir tai, kad gerb. mūsą

69. Viso kuopoj $991.10. Tai-

klebonas kun. J. Vaičūnas at

gi, 3 kuopa galės gerokai pri

prie

kuopos

ir

silanko j kiekvieną susirinki- sidėti

prie

statymo

komisija:

M. Vaičūnienė, A. Apvaizdos parap. salėj.

Jovarauskas,

A. Kandratas,

Sus-mą atidarė pirm. A. Ba

M. Časienė ir A. Valančius. cevičius, maldą atkalbėjo ge
Darbas didelis ir svarbus, dėl

rb

kun. Ig. Albavičius.

to išanksto prie jo ir ruošia

Protokolą perskaitė rašt. P.
mės.
Fabijonaitis, kuris buvo pri
Išklausius pranešimą iš ce
būtas.
ntro veikimo, pasirodė, kad
Pranešimas senelią prieglau
viskas sumaningai yra tvar
dų statybos komisijos: kun.
koma, kad rengiamasi prie
Albavičius padarė platų pra
didelio vajaus senelių prieg
nešimą iš komisijos nutarimą
laudai.
taip, kaip komisijos praneši
Raportuota, kad kuopos su
mas jau tilpo “Draugo” nu
rengtas vakaras davė $48.73.
mery 14-nie, sausio 18
Komisija neturtingiems šel
Komisija pagamins planams
pti pranešė, kad yra nemažai
reikalaujančių pašalpos. Tad, skėčius, ir gavėnioje rengiasi

d.

reikia padirbėti ir daugiau Į paskelbti prieglaudų statybai

me

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniam
Susitariąs

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL CANai 6969

Tel. YARds 3146
VALANDOS. Nuo 11 k i 12, 2 iki
4 ir 7 iki 9
irnindieninis:
ki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

' ■■

Sllfa
šle

Ironton, Ohio, miestelis, kurio gyventojai dėl patvinusius Oliio upės
gali tik laiveliais susisiekti. (Acme telephoto).

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ir pagal sutartp

DR. V. A. ŠIMKUS

ife

i

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko

ir išsiliejusios is

3343 So. Halsted Street

Ofiso Tek CANai 2345

DK. f. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

statybos komisija deda visas

OR. P. ATKOČIŪNAS

CICEROS LETUVIŲ NAUJIENOS

galiinas
pastangas
statybą
Nutarta ir viešą rinkliavą da
Malonus ir linksmas sus- pradėti kuo greičiausia. Lai-1
ryti 'miesto gatvėse. Sudaryta mas įvyko sausio 25 d. Dievo kas jau pribrendęs Tik rei-'jj Ljet

nios metu labdarybės naudai

vietose,

miškuose statys patalpas

Iš ALRK Labdarių

Centro Susirinkimo

patogesnėse

džiotojams apsistoti.

senelių

mą ir duoda gerą ir naudin- prieglaudos.
A. Valančius
gi) patarimą.
I
---------------------------i Praėjusiame susirinkime nu-!
tarta surengti vakarą Gavė

11
mi

■

Antano parapijoj gerai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

— Mišką departamentas me
džioklei

būtą naudingesni.

Labdarių Sa gos 3 kp. Šv.

i
į

visais

su

DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniai*
Penktadieniais
kia sukelti statvbai fondą bent
£ ..
«
e
putodama bėga atgal,
taip Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. H.
iki $50,000 pradžiai.
‘
svetimtaučiai atėję pas mus
3147 S. Halsted St, Chicago
Tad, visos kuopos — para- i
nulenkia galvas
ir pasako:
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
pijos prašomos iškalno reng
Lietuvių Biznierių ir Pro “Garbė tau, lietuvi”. Tie pa
Šeštadieniais
tis prie vajaus. Prieglaudų di
Valandos: 3—8 P. M.
fesijonalų Susivienijimas lai- minklai pastatyti pačių lietudumas ar mažumas bus spren-',
. , :
,
. . . .
v:,. n;PVn o-arhm i.- l'udnvin
.
kvs labai svarbų susirinkimą V1U Dievo gaiuei n lietusių
Ofiso Tel. Caual 6122
d'ziamas nuo to, kiek vajuje ......
. „ , o
’ L-nltūr-ii
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
’
•' J
treciadienj, vasario 8 d., 8 va-. ku,ruraibus sukelta pinigų. Raportas landą vak., Šv. Antano parap !
Todėl, broliai lietuviai vie- Res. Tel. Beverly 1868.
priimtas su užgyriinu.
svetainėj. Visi nariai būtinai nykitės, mylėkit vienas kitą.
Kuopų raportai: Cicero, šv.
privalo atsilankyti. Yra labai Juk mūsų gyslose teka krauDANTISTAS
Antano parap. sus-mai skait svarbių dalykų svarstymui.
.ias Keistučio, Mindaugo, Al2201 West Cermak Rd.
lingi ir rimti. Nusitarė viešą
Kaginu, kad visi biznieriai girdo
kitų tautos didvyrių,
VALANDOS:
rinkliavą — Tag day. Ren
ir profesijonalai šios koloni- Lietuvių niekad nebuvo šim 9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
giasi prie vakaro.
6 iki 8 vakare
jos, kurie dar nėra nariais tais milijonų, bet jie buvo užTrečiadieniais
ir Sekmadieniais
4 kp., Dievo Apvaizdos par šios lietuviškos organizacijos kariavę ir valdę didelius že_________ pagal sutartį.
deda visas galimas pastangas įsirašytų. Ar gi visada mus mės plotus ir milijonus kitų
1 įsįsiūbuoti ir kuopą privesti
svetimtaučiai vadžios?
Mes tautų žmonių. O tai buvo dėl
, į pirmykštę stiprių jėgų.
,
,
Hm eiti ;
Mum5
(BE1NAKAUSKAS)
to, kad laikėsi vienybės ir rei
Bi2nieri„

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį

ir negalėdama jos nugriauti,

Profesijonalų Sus-mo
Veiklos

Res. TeL CANai 0402

2305 So. Leavitt Street

! DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyras Seredą
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
Sekmadienį susitartus

VLRginia 1116

DR. CHARLES SEGAL

DR. GEORGE I. BLOŽIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.
2-tros lubos
CHICAGO, ILL
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDŲ#:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki t
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

DR. P. J. BEINAR

kleb.
labdarių kuopą žmonių įtrau vajų. Sėkmingam vaju. re.kes | 5 kp„ šv. Jurgio ,parap. tu- ' kelii>
kti, kad sukelti užtektinai pi suorganizuoti platų komitetą, rejo vakarą (pdną juokų per-ĮVaičūnas žiūrėkiln k{J
nigų vargšų sušelpiami. Yra apimantį visas Chicagos ir a- Stat^ni5,!’ “ModerniSki
kai’ jo vadovybėj nuveikėm.
žmonių, kurie daug kalba, di pylinkių kolonijas. Pirminin mieciai , kinį suvaidino Ma- pastatėm tokius lietuvių

kun.

kale vienas kitam ėjo 1 pa
llles galbų. Ir mes esam jų sinius
Mesi*1' dukterys, tat vienvkimės,

DR. MAURIGE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TELEFONAI:
4631 So. Ashland Avė.
Ofiso WENtworth 1612
Tek YARds 0994
mo-į mylėkiiu vienas kitą. V ietoj
Res. — YARds 3955
Rea. Tek PLAza 2400
OFISO VALANDOS:
delius reikalavimus stato, bet kauti vajui apsiėmė labdarių 1 skolaicių vadovaujama grupė. j-sįo įr kuJturos paminklus saužvydėti vienas kitam, eikime 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
VALANDOS:
nežino tikro organizacijos sto darbuotojas ir rėmėjas kun. Visi lošėjai-os savo roles at- Į vo koionijoj, kad kitų tautų
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
vienas kitam į talką.
Nedėliosią nuo 10 iki 12 vai. dien*
pagal sutartį.
vio. Būt gera, kad ypač to- A. Linkus, Šv. Petro ir Povi liko publiką patenkinančiai.
žmonės stebisi. Kaip juros vi
Vladas Babičius,
pirm.
ki e stotų į labdarių eiles ir lo parap. klebonas. Žodžiu, Centro pirm. A. Bacevičių.'
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
lnis, atsimušus į tvirtą uolą
pasakė turiningą ir svarbią
ek YARcis 5921
Lžsienių reikalų minis- Res 6958 So. Talman Ava.
prakalbą. 5 kuopa širdingai
I Tėvų Marijonų Rėmėjų
ea.: KENvvood 5107
Res. Tek GROvehiU 0617
'•eneralinis sekretorius Office Tek HEMlock 4848
dėkoja Maskolaičiams, jų be seimą įgaliota atstovai: Ne-

ndradarbiams

ir

A,

Bacevi nartoni

čiui.

Aukštaitė ir Siioge- K* Bizauskas paskirtas Lietu
vos nepaprastu pasiuntiniu ir

ris su auka $5.00.

Istorijos knygos reikalu: Vi įgaliotu ministru Latvijai.

8 kp., Nek. Pras. P. šv. par

rengia vakarą kovo mėnesy.

sos kuopos prašomos pasku

Veikia pavyzdingai.

bėti prisiųsti knygai istorinę

LIETUVIAI ADVOKATAI

su kuopų bendro- Telephone YARds 1001

10 kp., Sv. Petro ir Povilo

mis fotografijomis ir su pa-

parap. taipgi energingai vei

DR. A. J. BERTASH

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2423 W. Marųuette Road

TaL OAIiUmat 5974
OFISO VALANDOS
9 »*i- ryto iki 8 v. vakar*, išskiriąs!
sekmadieains ir trečiadieaina

Vak 2—4 ii 7—B vak.
1446 So. 49th Ct

Subatomis nno 7—9 vakar*
Ketv. ir Nedėliomis susitariu

JOSEPH J. GRISH

DR. A. P. STULGA

Office hours:
LIETUVIS ADVOKATAS
kia, turėjo vakarų, pelnė $90 vienių garbės narių ir dar
DANTŲ GYDYTOJAS
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
buotojų fotografijomis ir sy4631 So. Ashland Avenue
Sundays by appointment
ir stengiasi atgaivinti 2 kuopą
3259 S. Halsted Street
kiu prisiųsti $25.00 klišėms į Res. 6515 S. Rockvvell Street
Visų Šventųjų parapijoj.
CHICAGO, ILL
Telephone REPublic 9723
ir t.t.
23 kp., Gini. P. Šv. parap.,
Ofiso TeL VLRginia 0038
PHYSICIAN and SURGEON
Istorijai medžiagą reikia su
Reaidencijos TeL BEVerley 8244
turėjo parengimą, kuris gra
4645 So. Ashland Avenue
tvarkyti sulig tani reikalui ležiai pavyko.
LIETUVIAI ADVOKATAI
OFISO VALANDOS:
9 kp. atgaivinti įgaliota ce- ntelės’ kuri tilP° “L>rauS0"
6322 So. YVestem Avenue Nuo 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vai. vak.
•YDYTOJAB IR CHIRURGAM
Nedėliomis pagal satartį.
ntro valdyba. Ji randasi Mel- ’ 175‘n,e muner>’’
27 d.,
Office TaL YARda 4787
VALANDOS:
4157 Archer Avenue
rose Parke
1 1^38 m. Jei kas yra pražudęs
Hemą TaL PBOapaat 1989
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. M,
nno 2 iki 9 vai. vakare.
Patvinusi Oliio upė ir užliejusi žemesnes vietas šimtus gy
Reaidenoija
Raportai centro valdybos:
“^augo” numerį, pranešTai CANai 6122.
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki •
8939
So.
Claremont Avė.
ventojų privertė apleisti namus. Huntington, W. Va., mieste centro valdyba širdingai dė kitę. Bus “Drauge” pakarto
Snbstoj nuo 12 iki 6 v. v.
Valandos: 9—10 A. M.
ly įsteigta pabėgėliams nuo potvynio prieglaudos ir šelpimo
Tel. Prospect 1012
Nedėliomis pagal sutartį
koja už pavyzdingą koopera ta.
J. Šliogeris
Rm Tel. Revnhlin 5047
stotys. Vaikutis be jokio rūpesčio, bet motina... Ką beras
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel CANai 0257
ciją kuopų ir visų darbuotojų
grįžus į namus. (Acme telephoto)
Rea. TeL PROapect 6659
2201
W.
Cermak
Road
ir visai visuomenei už nuošir

DR. STRIKOL’IS

KAL & ZARETSKY

DR. T. DUNDULIS

i

DR. S. BIEŽIS

FEūJGS THAT ftEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

dų parėmimą, visoje labdary

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus

bės darbuotėje. Todėl ir Die

naudotis mano patarnavimu.

vas laimina lietuvių labdarių

visus gailestingus darbus, sy

»0H HUBGX
|M YOU
SUCH A HOKCLY STCN06CAPHCR? j
) WHY DON T YOU 6E.T A YOUN6
PRE.TTY 6IRL WHp M0LL ADO CLASSj
vr° Tnt orriccį—ę-

kiu

ir

visuomenę

remiančią

Labdarių Sąjungą. Centro iž
Direktorių raportas: Direk

toriai nutarė, ant labdarių ri

kio

kasti

atseis

iki

šulinį,
$2(X).

kuris

gal

Padengimui

tų lėšų nutarė paskleisti pla

čioje visuomenėje tikietus po

10c,

žinoma

kurs

dar nenumatytas.

su

išlaimėjiniu,

Šuli

nis seniai buvo numatytas ir

jis būtinai reikalingas.
Centras

užgirdamag

direk

torių nutarimus, nutarė sure
ngti pikniką birželio 25 d.

Midwest Service Statlon
Patarnauja Lietuviai

de jau randasi iki $8,(XX).

DR. P. Z. ZALATORIS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
Telefonas REPublic 7868
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava
Office Pilone
Res and Office VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 8 vaL vakaro
PROapect 1028
2369 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706 TeL YARda 2248

DR. J. j. KOWAR

DR. C. VEZEL’IS

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avenue

DANTISTAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Nedėliorn tr Trečiadieniais

Į

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

_______________________________
TeL LATayatte 8016

DR. G. J. SVENCISKAS

Vto takais, sav.

DABTIITAR

2335 South Western Avenue

4300 So. Farfleld Avenue

TELEFONAS CANAL 3764

OFISO VALANDOS t
11 vai. ryto iki 9 vaL vakaare
ia

^5

DR. V. E. SIEDUNSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAJayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais iz

4631 South Ashland Ae
TaL YABds 0994
TrečiadisnLl*

k

Trečiadienis,

8 3. 1939

vasario

■

CHICAGOS UETUVIŲ ŽINIOS
Misijonieriai Apleidžia Į L. Vyčių Chic. Apskr.
Chicagę
Naujų Narių Vajus

A.

JUOZAPAS DAUKINTA3

MOTIEJUS

vai.

po

pietų

misįjonieriai

tuvių

Ja-'

J.

Kurie

norite

Sudiev,

skutinį

gerbiami

Andriušis

Vengras.

katalikų

stoties.

kun.

—

3:15

d.,

Union

A.

kun.

K.

kun.

iš

Chicagų.

apjeidžia

kaiti s,

8

vasario

Šiandie,

ir'

lie

iš

pa-

tarti

būti

prašomi

Kam teko dalyvauti Liet.
Vyčių Chicago apskrities choro ‘*1939 metų įvairumų” vakare, sausio 29 d., tas painia
tė,

kad

Vyčių

choras,

anksčiau

Union

ko

tarp

Jie

kų,

10

ir

Adams

vyksta

mas muz. J. Saulio, yra ne
tik didelis, bet ir gerai sunio-

kur

d.

į

kintas.

vidurnaktį

ir

apleidžia

ir

vyksta

Pietų

į

Yor

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystanius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

vasario

sėda

šiaurinę

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, vasario 9 d. iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas
J Visų šventų parap. bažny
čių, kurioj jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielų, l’o
pamaldų bus nulydėtus į Šv.
Kazimiero kapines

Blvd.

New

penktadienį

Kūnas pašarvotas koplyčioje
1)1834 So. Michigan Am-.

Str.,

Canal

Jackson

tiesiog

Gimė Chicago, Illinois,
l’uliko dideliame nuliūdimu
mylimų motinų Mortų po tė
vais Zilaitfi, mylimų lėvelį My
kolų, du brolius Antanų ir Al
fonsų ir daug kitų giminių.

lai

viršminėto

stotyje,

Mirė Vas. 6 d., 1939, 7:30 vai.
ryte, sulaukęs 34 metų amž.

veda-

Daugelis, pamatęs tokį bū
rį gražaus jaunimo, pareiškė
noro įsirašyti clioran ir sykiu
darbuotis lietuviškos dainos
srityje. Tiems, ir visiems ki
tiems dainos meno mėgėjams,
šiuo pranešame, kad L. Vy
čių Chicagos apskritis skelbia
naujų narių vajų, kuris pra
sidės Su sekančia choro pra
ktika ketvirtadienį, vasario 9
d., Aušros Vartų parapijos sa
lėj, 2323 W. 23rd Place (tarp
IVestern ir Oakley avė.). Va
jus tęsis ne ilgų laikų.
Sykiu taip pat pabrėžiame,
kad asmenys, įsirašė paskui
Iš Marijonų
be svarbių priežasčių nelanko
Bendradarbių
praktikų, chorui nėra naudin
gi ir nepageidaujami. Bet ku
Veiklos
rie nori dainuoti, o sykiu ir
AVEST SIDE. — Praeitų še
mokytis, lavintis — visi “welštadienį, vasario 4 d., Mari
cortie”. Bus priimti atviromis
jonų Bendradarbių Draugijos
širdimis. Taigi, pasinaudokite
19 skyrius turėjo gražių pra
! proga.
mogų laidotuvhj direktoriaus
S. D. Lakavičiaus namuose,
2314 W. 23rd Place, kur su
sirinko gražus būrelis svečių.
_ _ v.
.
Jų tarpe matėsi mūsų biznie- i L. Vyčių LnicOgOS
kiek

į

laivų

Amerikų

Amerikų

Nuliūdę

—

Motina, Tėvas, Broliai ir
Giminės.

Argentiną.

Laimingos

brangiems

Dievas

kelionės

juos

į

te

Bendradarbių

Draugija

LVCA

Choro

Vedėjas

riai — p-nas Dulskis, Ben. J.
Kazanauskas, Simano Daukanto federalės bendrovės sek
retorius, S. D. Lakavičius su
žmona, iš Nortb Side bulva
riškės p-nios Apolonija Bal
čiūnienė, Margarita Kenutienė, kurios labai gražiai parė
mė pramogų. Taip ipat daly-;
vavo p-nai K. ir O. Vilimai,į
A. Pukelienė, M. ir S. Ali-1
šauskai, O. Bukantaitė su sa
vo mamyte, O. Pauliukaitė, T.
Stučinskienė ir daugelis kitų
aštuonioli kiečių, kurių vardų
nesužinojau. Labai ačiū p-nui
Dulskiui ir p-nams Linauskams už dovanas. Taip pat
Mr. and Mrs. Higgins dėkoja
me už didelę dovanų, p-niai
Bukantienei ir jos dukrelei už
visas gėrybes, Domicėlei Gasparkienei, lg. Kryževičiui, A.
Fabijonui; vienu žodžiu vi
siems ir visoms atsilankusiems
ir gražiai parėmusiems nuošir
džiai dėkojame.

Sauris

driko orkestrą ir solistui dai- ketvirtadienį nuo 7 iki 8 va-.vaus dainininkai solistai ir anininkai. Šį kartų man ypa- landos vakare is stoties MII kordinistai. T
tingai patiko orkestrinė prog-) FC, 1420 kį Programoj dalyramos dalis. Orkestrą griežė
puikų maršų, kelias linksmas
polkas ir taip vadinamų dai
nų vainikų, nupintų iš lietu
vių liaudies melodijų, kurios j
visuomet ir visur teikia ma
lonumo klausytojui. Beslklau- i
VERONIKA GUDMAN
sant šios muzikos ir dainų Į
(p<» tėvais fmaitė)
jauti noro pasakyti ačiū pro
mirė vas. 7, 1939 m., 8:20 vai.
mirė vasario 6 d., 1939 m.,
ryte, sulaukus 31 metų amž.
gramos leidėjui už tųjį malo sulaukęs 51 metų amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Panevėžio
apskrityje, Ramygalos parapi
Gimęs Lietuvoje, Biržų ap
numų.
joje, Uiiūnių kaime.
skrityje, Kilučių parapijoje.
Amerikoje išgyveno 25 met.
Kita Budriko programa bus j
Paliko dideliame nuliūdime:
Paliko dideliame nuliūdime:
Radio

JONAS

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Dėl svarbių priežasčių, Lie
tuvos Vyčių Chicagos apskr.
susirinkimas jvyks šį vakarų
(trečiad.) vas. 8 d., Aušros Vasario 8-ta Diena
Vartų parap. mokyklos kam
“Jei kalbėti dera ir išpuola,
baryje, 8 vai. vakare.
kalbėk apie tai, kas prie ge
Visos kuopos būtinai pri
ro gali patraukti.
siųskite atstovus. Susirinki
Piktas papratimas ir nesi
mas svarbus.
sekr. rūpinimas mūsų pasitaisymu
atima mūsų lūpų sargybų.
Bėt dievobaimingas pasika
lbėjimas apie dvasiškus daik
tus, nemaža padeda dvasios
išsitobulinimui, ypatingai ten,
kur draugaujasi Dievuje žmo
Pereitų sekmadienį popiet nės vienokios dvasios ir pa
buvo graži Budriko radio pro žiūrų”. (Kristaus Sekimas,
gTama. Jų išpildė didžiulė Bu Knyga Pirma, Skyrius X, 2).
M.

Brazauskaitė,

P.

mėgėjas

EWALD

moterj
Margaret, po tėvais
Klimaitė, dukterį Margaret, 2
sūnus: Jonę ir Vincentų, sese
rį Anelę Simutienę, švogerj Le
onardų ir daug kitų giminių.

vyrų Domininkų, dukterį Kon
stancijų motinų Konstancijų,
po tėvais ltukaitikč, tėvų My
kolų, 3 pusseseris, 7 pusbro
lius, Lietuvoje 3 tetas, dėdienę.
3 pusbrolius ir daug kitų gi
minių.
Kūnas pašarvotas 8459 South
I’aulina Street, tel. CEDARcrest 2467.
Laidotuvės įvyks šeštadienj,
vasario 11 d. Iš namų 8:00
vai. ryto bus atlydėta į Gimi
mo Panelės švč. parapijos bal
nyčių, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielų. Po
pamaldų bus nulydėta į š\.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę. Vyras, Duktė, Tė
vas, Motina, Pusseserė, Pus
broliai ir Gim’nės.
Laidotuvių direkt. S. P. Ma
žeika, tel. YAltds 1138-1139.

Kūnas pašarvotas Mažeikos
koplyčioje. 3319 South Litua
niea Avenue.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, vasario 10 d. Iš koplyčios
S:00 valandų ryto bus atlydė
tas į šv. Jurgio parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų liūs nulydėtas j Šv.
Kazimiero kapines.
Nuliūdę: Moteris. Duktė, Sū
nai. Sesuo, švoger’s ir Gimi
nes.

Laidoluvių direktorius S. 1’.
Mažeika.
Telef. Yards 11381139.

RADIO

BUDRIKO

RADIO

A.

A.
JUOZAPAS

KLIKUNAS

Mirė Vasario 5, 1939, 3:27 po
pietų, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje,
Panevėžio
apskr., Naujamiesčio
parap.,
Baluškių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdimo
moterį Paulinų po tėvais Andrišiūnas, sūnų Leonardų, du
kterį Geraldiną,
du brolius
Pranciškų, švogėrkų Lucille ir
jų šeimų, ir Jurgį ir daug ki
tų giminių. Lietuvoje Anelių ir
jos šeimynų.
Kūnas pašarvotas 4014 Bri
ghton Place.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, vasario 9 d. iš namų 8:30
vai. ryto bus atlydėtas i St.
Agnės (Wųshtenaw ir Persliing
ROad) par. bažnyčių, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio siela Po pamaldų ims
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnus, Du
ktė, Broliai, švogerka, Sesuo
ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Antanas Petkus. Telefonas Cicero
2109.

B A

EUDAITIENĖ

AGOTA

(po tėvais Chupranskaitė)
mirė vas. 5 d., 1939 m., 9:34
vai. vak.. sulaukus 51 m. amž.
Gimus Lietuvoj, Virbalio pa
rapijoje, Nevadolės kaime.
Amerikoj išgyveno 31 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrų Vincentų, dukterį Onų,
sūnvfs; Jonų ir Albinų, marčių
Lillian, podukros: l’atricia Ann
ir Helen Furto, keturius anū
kus, seserį ir švogerj Elzbietą
ir Vincentų Koncevičius, pus
seserę ir švogerj Uršulę ir Leo
nų Bradzeikius, švogėrkų Mari
jonų Koncevičiene, brolienę ir
švogerj Matildą ir Jurgį šne
kučius ir jų šeimynas ir kitas
gimines, draugus ir pažįstamus.
Lietuvoje paliko taipgi gimines.
Kūnas pašarvotas 382 9 McCook Av„ Indiana Harbor, Ind.
Laidotuvės jvyks ketvirtad.,
vasario 9 d. Iš namų 10:00
vai. ryto bl»s atlydėta į Šv.
Pranciškaus parap.
bažnyčių,
kurioj pyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįslamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Duk
tė. Podukrės, Marti, Anūkai,
Sesuo, švogeriai, švogerka, Pnsseserė, Brolienė ir Giminės.
Laid. direkt. Julius Prusieckis, tel. Indiana Harbor 288.

Turėdami Ką Nors rarduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
Norėdami Ka Nors Pirkti. Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr

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

DIREKTORIUS

LAIDOTUVIŲ

PROGRAMA

Jūsų visų atsilankymas ir
taip gražus parėmimas, šiai
pramogai suteikė dideles sėk
mės, o mums, rengėjams di
delio džiaugsme.

Į pramogų atsilankė gerb.
Tėvai M ari,jonai — gerb. kun.
J. Jakaitis, kun. M. Urbona
vičius, kun. V. Andriūška if
kun. K. Vengras.

Visi dalyviai, aukotojai if
gausiai parėmus ie,ji, priimkite
nuo manęs nuoširdžiausių lie
tuviškų ačiū.
PLATINKITE

ir

Apskričio Ku0pOttls

Bet didžiausia padėka p-nui
Lakavičiui, už suteiktų pasto
gę ir gražiu paramų, Ben. J.
Kazanauskui ir bulvariškėnis:
viešnioms, kurios iš taip toli
malonėjo atvykti į mūsų pra
mogų — p-nionis A. Balčiū
nienei ir M. Kenutienei.

t.

J.

valdyba

mirė vus. 5 d.. 1939 m., 9J»Ū
vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs it tuvoje, Telšių ap
skr., Plungės par.. Nugarų km.
Amerikoj išgyveno 25 metus,
tuliko dideliame nuliūdime
dvi seseris: Zuzanų ir Onų, du
š\og< rius: Kuzlinierų Bals) ir
Kazimierų Zubkų ir jų šeimas
lr draugus.
Lietuvoje
paliko septynius
brolius: Pranciškų, Kazimierų,
Jonų. Kastantų, Petrų, Povilų
ir Simonų ir jų šeimas ir daug
kitų giminių.
A. a. Juozapas Daukantas
mir© Littie Rock. Arkansas.
Kūnas pašarvotas J. F. Eu.
dtikio koplyčioje, 4604 South
Hermitage Avė.
Laidotuvės jvyks penktad.,
va* i.o 10 d.. 1939 m. Iš J.
F. Eudeikio koplyčios 9:00 vai.
ryto bus atlydėtas j Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų |>o pamaldų bus
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges >r pažįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Seserys, Švogeriai,
ir jų Šeimas ir kiti Giminės.
Laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis, tel. Yards 1741.

Zarasų apylinkės vaizdelis. (VDV psoto)

skiriamų

vietų.

Marijonų

Iaildoluvių Direktorius S. P.
Mažeika, Telefonas Yards 1138.

mūsų

misijonieriams,

lydi

SHLIKAS

K.

“DKAUG4”

John F. Eudeikis
■SVLfcUSlA

m

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ

DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (BTAIRA

AMBULANCE
DIENĄ

^Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avė.
Phone LAFAYETTE 5800

Much nervousness ls caused by an exceas ot acids and polsons due to functibnal Kidney and Bladder diaordera
whlch may also cause Getting Up
Nlghts, Burning Passages, Swollen
Joints. Backache, Oreles Under Eyes,
Ezcesę Acldity, Lfcg Pains and_ Dizztness.l. Help
He" your kldneys purify your
blood wlth Cysteir. Usually the very
flrst dose starts helplng your kidneys
ciean out egcess acids and this soon may
make yoa feel likę near. Cystex mušt
satlsfy you completely or money back ls
guaranteed. Get Cy»tex (slss-tex) toiay. lt costs only Sc a dose at druggiata
and the guarantee proteets you.

Lhtertno Antioaptie
reathaa and kiti* dandruff germ

There ls no easier. more dnlightfiil. or
effective way of keeping dandruff under
Control than with (isterine Anrisepiic,
famous T(* more t ban 35 years as a moutti
wash snd gargle. Just rub it in and foihnr
with prolonged massage.
I.Isterine Anttscptlc getą rid of dandruff
because it kilis the germ that causes dandrnff—the queer littie boti ln-shaped bacterla (Pityrosporum ovale) that stirrounds
the hair and covers the scalp.
Don't aaete time with remedles that
merely attack symptoms 1 se Listerino
Anllseptic, the prored treatment that gels
at the cause. The only treatment ere knoer
of that ts hacked by ten years of research
and a cllnlcal record of success in the
great majorify of cases.
Lambert Pharmacal Co., St. Louii. Mo.

LISTERINE
m nravco raAtnurr for
* DANDRUFF *

NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4447 South
Tel.

t

A
JAKONIS

mirė vasario 6 d., 1939 m., 8:20 v. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje,
Panevėžio
apskrityje. Subačiaus parapijo
je, Tiltagallų kaime.
Amerikoj išgyveno 42 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Magdelenų, po tėvais
Misiūnaitė,
sūnų
Aleksandrų,
marčių Mildred ir jų šeimynų, 3
dukteris;
Margaret ir žentų
Louis Van Thielen, Afrikoje,
Onų ir žentų James Paddock Ir
Juozapinų, 3 anūkus ir daug ki
tų giminių.
Lietuvoje paliko
brolį Fabijonų, seseria: Ievų ir
Uršulę ir jų šeimynas ir kitas
gimines.
Kūnas pašarvotas Laehavtėlaus koplyčioj, 2314 W. 2Hrd l’l.
Laidotuvės įvyks penktadienį,
vasario 10 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Švč. Panelės parapijos
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges lr pažįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris,
Kūnus,
Marti, Dukterys, tentai. Anū
kai, Brolis Seserys ir Giminės.
Laid. direkt. Lachavvicz ir
Sūnai, telefonas Canal 2515.

__

Avė.

Fairfield Avenue

LAFAYETTE

DYKAI
A.

NARIAI

CHICAGOS,

LAIDOTUVIŲ

4605-07 So. Hermltage

(Gėles Mylintiems — Vestuvėms — !
Bankietams — Laidotuvėms — J
Papuošimams

JUOZAPAS

Cttnfea proee

IB

koplyčios visose
Chicagos dalyse

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN

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

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DIENĄ

KOPLYČIA

2025 W. 51#t St
Res. 4543

South

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

A U D III A M P C PATARNAVIMAS
AlYlDULftNbt dieną ir naktį

0727

Klausykite mūši} Lietnviij radio programą Šeštadienio vakarai!,
7:00 vaL vakaro iš WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. ŠALTIMIERAS

PATARNAVIMAS

CICEROS

IR

NAKTĮ

DYKAI

Tek YARDS 1278
Paulina

Street

DYKAI

/|O
Pelius ir Eudeilllv
P. 1. Ridikas
Anlthony B. PetRllj

KOPLYČIOS
MIESTO

VISOSE

DALYSE

Alhert V.

4704 S. Westem Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Tlalsted St.
Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Avė.
|/I|a GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANai 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Phone PULlman 1270

Lachawiez ir Simai

A
p
d
N
lažeik
S.
llllinC
M.
n
Antaiia S Illllpj
■

1.1. Zolp

4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572
3319

Lituanica

Phone

YARda

Avenue
1138-1139

Avė.

Lituaniea

Phone

1646

YARds

West

Phone

4908

46th

YARds

Street

0781-0782

1

I
e

fPrefla'dlenT.',

PRANEŠIMAS

praeiti Amerikos Tėvų Mari dėk Jums!
jonų 25-erių metų gyvavimo Visiems dalyviams dėkingos
sukaktį. Dėl pačių Marijonų
N. P. Šv. P. Marijos
KEISTUTO LOAN AND BUILDING ASSOCIATION
pastangų, darbų ir laimėjimų
Kongregacijos Seserys
No. 1 of CHICAGO, ILLINOIS, šėrininkai yra
prašomi atsinešti savo depozitų knygutes
ir Šerų
Marianapolyje ir
Seimų atidarė TT. Marijonų tiek spaudos, tiek auklėjimo,
Dvyliktasis Tėvu Marijonų
certifikatus
žemiau
pasirašiusiam
Bendrovės
ofise,
3236
Marian Hills
Bendradarbių Dr-jos seimas į- Bendradarbių Dr-jos apskri tiek 'misijų srityse, ne mums
*
So.
Halsted
St.,
Chicago,
Illinois
dėl
ištyrimo
ir
patik

vyko Cbicagoje Šv. Jurgio čio pinui. A. Bacevičius ir pa pasisakyti. Tačiau, visa1 tai, Didžiai 'Gerbiamam
rinimo.
parapijoje, vasario 5 d., 1939. klotė praloto pavaduotojų, kas per tų laikotarpį, inevui Kun. J. Jakaičiui
Depozitų knygutes ir certifikatus reikia atsinešti bile
Per Jo Malonybės praloto geiib. kun. S. Petrauskų at laiminant, teigiama buvo pa Tėvams Marijonams ir
dieną
tarp 9 vai. ryto ir 5 vai. vakaro.
M. L. Krušo, šv. Jurgio ipar. kalbėti maldų. Po to pasakęs siekta, be neįkainuojamos, kil Seimo Dalyviams
EDWARD J. BARRETT
klebono palankumų, seimas pi įžanginę prakalbėlę perstatė niųjų Rėmėjų ir garbingųjų Gerbiamieji!
Auditor of Public Accounts
lnai ir visais žvilgsniais pa seimo prezidiumų. Visi su per-! JU dvasios Vadų, vienokios ar
Sveikiname Tėvų Marijonų
of
the State of Illinois
vyko. Šį seimų daro istoriš statymu sutiko ir šie užėmė kitokios konkrečios pagalbos, Provincijolą, Tėvus Marijonus
Datuota Clilcago, III., 7-tą d. Vakario mėn. d., Viešpaties m., 1030.
ku tas faktas, kad šio seimo vietas: pirm. adv. K. Česnu- būtų paskydę miglotose geri} ir Seimo Dalyvius.
proga atsisveikino du tėvai lis, jo pagelbininkais A. Va norų dausose. Kilnieji Rėmė Šiandien ypatingai prisimi
marijonai — kun. Antanas A- lančius iš Cicero ir D. Gas jai su savo garbingaisiais dva nsime Jus maldose. Melšime
ndriušis, MIC. ir kun. Kazi parkienė iš West Side; rašti sios Vadais yra Amerikos Tė Išminties Sosto padėti Jums PLATINKITE “DRAUGĄ" »»$ „ j g J Q failgaS”
mieras Vengras, MIC., kurie ninkais Ona Bukantaitė iš Die vų Marijonų užsimojimams, ir laiminti visą Jūsų darbuotę.
lydimi didž. gerb. provincijo vo Apvaizdos parap. ir Jonas kas buriniam Kristaus laive Šia proga sveikiname Didž.
lo kun. J. J. Jakaičio išvyk Stočkus iš Gimimo Panelės liui yra palankus vėjelis aud Gerb. Kun. J. Jakaitį, keliau
Per vlrS 30 metų Ex-Dax buvo Ame
rikoje daugiausia parduodamas liuo
sta į Argentiną, tenykščių lie Šv. par.; rezoliucijų komisija ringoje mūsų laikų gyvenimo jančius į Argentiną misijonie
suotojas.
“Draugo” red. Leonardas Ši jūroje. Ir kaip tai yra džiu rius Kun. A. Andriušį, Kun.
tuvių tarpe darbuotis.
Sweeps away surface deposits... Produktas turi būti geras, kad pamutis, dr. A. Rakauskas ir Si gu, kad, nežiūrint daugelio K. Vengrą ir linkime laimin breaks up dūli, ūgly tooth filiu siekti
viršūnę. . ir išsilaikyti tanai!
'Seimas prasidėjo iškilmin monas Pileckas; mandatų ko svarbių savųjų reikalų, gali
Nesvarbu kokį liuosuotoją vartojoHua
IUMIC.
You
’
d
never
beUeve
bow
fast
gos kelionės ir Aukščiausiojo the NEW Llsterine Tooth Pašte dėtus te, jūs būtinul turėtumėt pamėgint
gomis šv. Mišiomis Šv. Jur
and polishes teeth. Its new, miracle-clea įsmisija Ona Pauliukaitė, p-nia te atžymėti Šiaurės Amerikos palaimos visame!
lng ingredient, Luster-Foam dotergent, Ex-Lax.
gio bažnyčioj. Jas laikę didž.
whisks away ūgly surface deposits in a jiffy.
Šrupšienė ir kun. V. Andriuš Marijonų 25-erių metų religi
Jūsų Kristuje,
The instant brush and sali va touch amnz- Jis yra veiklus. Jis yra švelnus. Jis
gerb. provincijolas kun. J. J.
ing Luster-Foam detergent, it sarges Into yra lengvas priimti. Ex-T,ax turi gar
nio
kultūrinio
darbo
sukak

ka.
a roam of tiny, actlve bubbles, which sweeps
Šv. Kazimiero Seserys
Jakaitis, kuriam asistavo mi
Into and cleans pits and eraeks so minute daus šokolado skonį. 10c. ir 25c.
tį,
pripildydami
šiltu
ir
pa

et
en water may not enter them . . . leaves
Prezidiumui užėmus savo
Motina Maria your wbolo mouth tingling with life . . . dėžutės yra pas visus vaistininkus.
sijonieriai kun. A. Andriušis,
laimingu
artimo
meilės
dvel

starts your teeth sparkhng with new luster.
Pittsburgh, Pa.
Get the big 25< tube, or better štili, the
MIC. ir kun. K. Vengras, MIC. vietas, seimo vedėjas adv. K. kimu to laivelio bures, šian
SAUGOKIS I’AMfiGDžlOJIMVt
double-size 4O< tube containing more than
H pound at any drug counter. Lambert
NEPRIIMK KITOKIU I
Pritaikintų įspūdingų ir gra Cesnulis pasakė įžanginę pra dien drąsiai nutiestas į dir
Pharmaeal Co., St. Louis. Mo.
Feb. 4, 1939
Tėra
tik
vienas
tikro*
Ex-Lax.
kalbėlę ir ėjo prie dienotvar
Ieškok raidžių
“E-X—L-A-X”
ant
THlNfW FORMULA
žų pamokslą pasakė gerb. ku
vonuojančias
plačias
Pietų
ABankieto
Vedėjui,
dėžutės
ir ant
kiekvieno atskiro
kės.
šmotelio. Kad užtikrinti geriausias
LISTERINE TOOTH PAŠTE
nigas B. Urba, Šv. Kazimiero
tai reikalauk originalio
merikos erdves.
Care
Rt.
Rev.
Msgr.
M.
Krušas
Praėjusio seimo protokolų
supcrcharged with
vienuolyno kapelionas. Komp.
Taigi šia proga, tegalime 3230 Lituanica Ave.
A. Pocius, Šv. Jurgio parap. perskaitė ■ Jonas Kulikauskas.
Sveikiname Argentinos aLUSTER-FOAM
vargonininkas gražiai pritai ,Didž. gerb. provincijolas kun. reikšti giliausią padėką ir lin paštalus ir mūsų garbinguo
kė muzikų. Ta proga bažny J. J. Jakaitis, MIC., skaitė kėti, kad Jūsų tolimesnį dar sius Bendradarbius Tėvus Ma
bų našumų, Jūsų nepalaužia
čia buvo kupina žmonių — sveikinimus.
mą katalikišką solidarumą ir rijonus. Atsisveikindamos lin
vietinių ir iš kitų kolonijų
Sveikinamai raštu buvo šie:
I dalis — Adventinės ir
amerikietiškai išmaningas pa kime Jums sėkmingai vesti
suvažiavusių. Žmonės buvo
Pietų
Amerikos
lietuvius
į
Kalėdinės giesmės, harm. J.
Roma, sausio 20 d. 1939 m. stangas laimintų Aukščiausiopakilioje dvasioje ir labai sušviesią
ateitį.
Nepajudinama
Žodžius ir melodijas parašė
Via Corsica N .1.
į jo ranka
siinteresavę visu tuo, kas šia
Keeerve
Turtai) virt
Seirijų Juozas.
Kun. Andrius Cikoto, MIC., į Viltis telydi ^.is;
Amerikos Tėvų Marijonų
*220,000.00
000.00
proga dėjosi. Tik į pakilusį
Jusi) Kristuje
II dalis — Gavėnios ir Ve
Rėmėjų XII Seimo Dalyviams.
Gener. Viršininkas
žmonių ūpą disonansą įnešė
Motina
M.
Aloyza.ir
lykų giesmės, harm. Al. KaDidžiai vertindami tuos tau
Kun. K. Rėklaitis, MIC.
faktas, kad Jo Malonybė pra
Sv.
Prahciškaus
Seserys
čanauskas. 30 giesmės 50c.
rius idealui ir kilnius užsi
Cener. Prokur.
lotas M. L. Krušas, kurs taip
mojimus, kurių vedini ir Jo
Kun. V. Draugelis, MIC.
IH dalis-a) Gegužės mėn
Kun. Jonui Jakaičiui, M.I.C.
maloniai seimą priėmė- ta pro
Prakilnybės, I). G. Prelato M.
Gener. Patar.
giesmės, harm. Al. KačanausChicago, Illinois.
ga sunegalėjo ir neįstengė da
L. Krušo maloniai kviečiami,
Prašau nno manęs pasvei kas. 28 giesmės 35c
lyvauti nei pamaldose bažny
Tėvų Marijonų R-jų Seimas
šiandien
esate
susirinkę
Ame

m dalis-b) — Svenč. Sak
čioj, nei seime, nei vakarie
Right Rev. Mons. M. Krušas kinti Marijonų Rėmėjų Seimą,
rikos Tėvų Marijonų Rėmėjrj
ramento
giesmės, harm. AL
ir širdingai padėkoti visiems
4192 S. ARCHER AVENUE
nėje. Jį atstovavo gerb. vika
3230 S. Lituanica Avenue,
XII Seime, nuoširdžiausiai
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.
Broliams
Amerikięčiams.
Iki
(North East Corner Archer and
ras kun. S. Petrauskas.
Chicago, Illinois.
Sacramento Ave.)
Jus sveikiname ir maloniai
IH dalis-c) — Birželio mė
greitam pasimatymui.
Phone
LAFAYETTE 0461
Po bažnytinių pamaldų sa prašome priimti mūsų linkėji Didž. Gerb. Seimo dalyviai,
nesio giesmės, harm. Al. Ka
Ignas PadvaJskis,
lėje delegatams buvo suruošti mus bei maldas, kad Seime
United States Government
Susirinkusius į savo XII
čanauskas. 36 giesmės 50c.
Lietuviij Katalikų
priežiūroje ir kiekvienai ypapietūs, kuriuos pagamino Šv. svarstytas mintis ir padary Seimą lietuviško ir katalikiš
IV dalis-a) — Giesmėt j
tai pinigai apdrausti iki
Federacijos Pirmininkas
$5,000.00
Kazimiero Rėmėjų 2 skyrius, tus nutarimus bei pasiryžimus ko darbo Amerikoje uoliau
Dievą, harm. Al. KačanaosMarijampolė
Išmokėjom
vadovaujant pirm. A. Vaišvi Dievas laimintų greitu ir ga sius rėmėjus ir palaikytojus
kas. 18 giesmių 25c.
Už padėtus
Feb.
4,
1939
lienei.
nuoširdžiausiai sveikiname ir
rbingu įvykdymu.
pinigus
Taipgi galima gauti LIE
prašome Dievo palaimos vi Rev. Jakaitis
Duodam
Paskolas ant 1-mų
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ
Morgičių
2334
So.
Oakley
Ave.,
’
f
siems ateities žygiams.
nupiginta kaina — Piano $1Safety
Deposit
Dėžutės Galima
Nors neseniai mes čia esa Chicago, III.
kitiems instrumentams po
Pasirenduoti
Dievo palaimos naujoms mi
me atkilusios, nors mūsų dar
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
50c.
sijoms.
5 vak. Sercdom nuo 9 iki 12 die
nedaug ir mūsų darbai nie
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
“
DRAUGAS
”
Dovanos
Dovan os kam dar nesimeta į akis, ta
Sesuo Navickaitė.
8 vai. vakaro
2334 So. Oakley Ave.
čiau uolieji visokio lietuviško
(Bus daugiau)
“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $150 knygomis, knChicago. UL
STANDARD FEDERAL SAVir katalikiško darbo palaiky-'
rie tuojaus atsiųs į “Draugo” administraciją $6.00 prenumeratą
tojai jau spėjo mus pamatyti, I
IR6S & LOAN ASSOCIATION
už 1939 metus.
of CHICAOO
mus geru žodžiu sutiko ir sa
Tie, kurie atsiųs prenumeratų už 1939 ir 1940 metus tuojaus,
KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
vo auka pirmuosius mūsų žin
JUSTIN MACKTEWICH
gaus dovanų $4.00 knygomis.
President
gsnius parėmė. Visiems ir vi
Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iž žemiau talpinamo
HELEN KUCHINSKAS, Sec.
soms nuoširdžiai lietuviškai
sąrašo.
dėkojame.

Protoko as

Trims Gentkartems!

NAUJAS

4%

!!EXTRA!!

NAUJA KNYGA

švč. Jėzaus širdies Intronizacija ............................................. .20
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

3.

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C................. ......................... 1-00
Adoracijos Vadovėlis ....................................................................... 40

8 J.

J93ĮJ

Betgi Čia negalime tylomis lietuvių visuomenei. Dieve, pa

Tėvu Marijonu Rėmėju Xll tojo Seime

1.
2.

vasario

Mums yra brangu visa, kas
lietuviška ir katalikiška, to
dėl mums nebus sunkus Ame
rikoje joks darbas, kuris tiems
dviems brangiems idealams ir
lietuvių gerovei galėtų patar
nauti. Iš mažų grūdeliij prisi
pildo didžiuliai aruodai. Jei
Dievas laimins ir lietuviai sa
vo geru žodžiu bei centu pa
rems, tai ir maži bei tuo tar
pu niekam į akis nekrentą
mūsų darbeliai galės greit
būti naudingi visai Amerikos

Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun..........................................
K. Matulaitis, M.I.C. .............................................................. 1.25
5. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ...................... 25
6. Malda už Jaunimą — parašė Kun.
J. Vaitkevičius, M.I.C................................................................... 10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, MJ.C....70
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.
K. Matulaitis, M.I.6.................................................................. 100
9. Krikščioniškoji Šeima parašė Knn. J. Vaitukaitis............ 10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.......... 1.25
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis ............................................. 75
12. šv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis........ 75
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ..........................75
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K... .05
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius..................... L00
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas,M.I.C. ... .^5
18. žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys ...................... .25
19. šv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....................... 1.00

4.

KELIONE PO PITŲ AMERIKĄ
KUN. JURGIS PASKAUSKAS
Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai apipasakoja lietuvių gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir Uragvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimą, papročius

h- dang kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šią knygą įsigyti ir atydžiai perskaityti.
Knygą susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose.
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo

ITCHIM* SKINI

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS
Ineorporated

£

fc.AakferUM.nu---------

5931*33 So. Ashland Ave.

Galima gauti: —
IĮ 2334

KNYGYNE

So. Oakley Ave.,

J*,11 J ilĮ.aBSSaBB..

■■■ ■

Ii

!■-■■■

■■mai . A fe.......... L
i

AA0 lt AS FAIS

j

Naudojamos vilam patauly|u uua 1 *47 muty

CLASSIFIED
REIKALINGAS DARIU NINKAS
TiMkalingas darbininkas prie ūkies.
Turi turėti patyrimų. Gera mokes
tis geram darbininkui. Atsišaukite:
A.Iam Balnkcviez. Custer, Mieli.
REIKALINGI DEr.TINfcS
I’ARDAVPMAI
Reikalingi patyrusiai degtinės par
davėjai. Alga ir Komisas. Užlaiko
me visą,
eilę Skelbiamo
tavoro.
Atsišaukite:
319 So. Market St.,
telefonais M’ABash 3783.
rARDAVlMil
Namas su bizniu, pieninė tr groser
nė. Biznis gerai išdirbtas, randast
lietuvių
kolonijoje.
Ciceroje,
arti
lietuvių bažnyčios. Namas turi po
4 ir 4 gražius kambarius. Grosern<5je įrengti visi fikšėeriai, yra ir
naujas elektrinis šaldytuvas ir pil
nas pirmos rūšies stakas. Gera priežnstia pardavimui.
Atsišaukite pas
tavininką: W. Stankus, 1325 Sonth
Stlth Court, Cicero.
PARDAVIMUI BEAUTY SHOP
Biznis išdirbtas per 4 metus. Renda
pigi. Kambariai pragyvenimui už.
pakalyje. Garu apšildomas. Parsfe
duoda labai pigiai. Atsišaukite laiš"
ku ar telefonu: Draugas, 2334 South
Oaklev Avenue. Chicago, III., telefo
nas CANaI 7790.

Moterys ir Merginos
Pasinaudokite
T0WN of LAKE. — Pa
pigintomis kainomis taisome
jūsų drabužius, įdedame nau
jus pamušalus į skurinius ko
tus. Teipgi įdedame naujus ziperius į furinius jakučius.
Dabartinės pigios kainos ne
ilgai tęsis. Pasiskubinkite.
OVERLINGIO VALYMO IR
TAISYMO ŠAPA

4602 S. Wood St. Chicago, IU.

“Mirtis nedidelis žodis, bet
mokėti numirti — didelis da
lykas”. (Eliot).

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

SMITH & SON

2267 Clyboum Ave.
Chieagų, Illinois

Kainos Numažintos ANGLYS
ĮTEKITE DABAE, — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ
PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.
............................................

99.99

NUT ....................................................
BIG LUMP .....................................

9«0«

RUN .....................................

95.76

SCREENINGS ................................

»6.M

5GG

MINE

Tel. ARDmore 6975

750 W. 3lst Street
A A. NORKUS, savininkas
Tel. Victory 9670

Tel. Prospect 0745-0746

“DRAUGO”

T’PAUNGVtfeTŲ’IJ

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridxreix>rte

Parašė

Whole«alo Only

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

I
I

UNIVERSAL
RESTAURANT

laida.

Even the most stubbom itehing of •
blotchm. pimplea, athlete’s foot, real
other extemaily caused akin eruptlona.
ąulckly y laida to pure, cooling. antiseptic.
lkiuid D>.M. nmemmoM. Claar. greaaa
leaa and atelnleee drles fart. Ita gentie
oda aootha the Irritation. Stopa the most
Intense itehing in a hurry. A 3«e trial bot
tle. at all drug store*. provaa lt—or your

0LOGA' RSUMATSKl
PAROUOOU DAUGIAU
SKAUSMAI MANI STAČIAI
MlNf KMUIAIO. MOU S
"S PftOTOvARO AR feCTuHlTt
KAISTŲ MSmANMI.<ANh(MS
. KOKIŲ VAISTŲ. H MuMAUMO UAUMM.5
L
KAD MAN
IOKiS PuMUA VAISIAS
X ? _

L

Chicago, UL
.i .

J

Po mu« galima gauti tikrai IJetuvtšką Importą Valstybiną Deg
tiną.

Mea Ir Viai Mūaų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzimidas
Savininkai

TIKM2.OO
CHICAGOS VĖLIAUSIA
NAMŲ STATYBA
73-ėla gat. Ir California Ave
Du blokai nuo Marųuette Pk.
Mūriniai, Insiuluoti namai 5
Ir 6 kambarių, su beismentu.
lotas 90x125 Pėdų su visais
Įtaisymais.
Namo kaina *9.000.00. Mažas
pradinis Jmokėjimas, likusieji
kaip randa, tik po >42.00 i
mėnesi.
fiį suma padengia
nuošimti, taksus, apdraudą lr
mėnesinę dai) paskolos.

Namai

statomi po prležiAra
r. h. a.

Pamatykite, o stebėsitės.
Ofisas prie 72-člos gatvės lr
Callfornla Avenua.

