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Negrinui pranešta pasilikti Prancūzijoje
Katalonijos raudomiju armijas vadai
atsisako vykti Valencijos Man

NAUJI PILIEČIAI
VENGRAI KATALIKAI
TEISME ŠIRDINGAI
KOVOJA PRIEŠ
/
NE0-PAG0N1ZMĄ / ' PASVEIKINTI

Miaja pats bandysiąs
“derėtis” su geri. Franco

Federalįniam teisme ChicaBUDAPEŠTAS. — Vengri
jos Katalikų Liaudies sųjun- gioj pirmininkaujant teisėjui
ga nusprendė, kad atėjo lai- ’M. L. Igoe 78 svetimšaliams
PERPIGNAN, vas. 8. —~ ĮPrancūzijon atsivedė išblaškykas imtis griežtųjų priemonių i
A;> vyrams ir .53 moterims,
Prancūzų sluoksniuose kalba tos raudonųjų armijos štabo
prieš destruktivių naujovinio ,pripažinta pilietybės certifima, kad Madrido ginėjas gen. viršininkų gen. Rojo ir kitus
pagonizmo įtaikų. Tuo tikslu Ikutai. Jie kilę iš įvairių šalių
Miaja nutraukė ryšius su rau karinius vadus.
surengtos Vengrijos 2,300 mie ir tautų.
donųjų režimo ministru pir Prieš tai jie ten turėjo trum
Teisme juos visus pristatė
stuose ir miesteliuose konfe
mininku Negrinu, kurs yra pus pasitarimus. Sakoma Ne
Chicagos srities imigracijos ir
rencijos.
Prancūzijoje, pasiskelbė cen grinas kvietęs šiuos vadus ne
Pirmoji konferencija įvyko natūralizacijos direktorius F.
trinės Ispanijos diktatorium atideliotinai vykti į Madrido
Baja mieste. Pirmininkavo bu J. Schlotfeldt. Teismo klerkas
ir savarankiai pradėjo taikos Valencijos frontų ir tenai gen.
vęs ministrų kabineto pirmi juos prisieikdino. Stovint jiems
derybas su gen. Franco.
Miajai padėti kariauti prieš
ninkas Huzzaras. Jis įspėjo šalia amerikoniškos vėliavos,
Anglija su Prancūzija pa frankistus. Bet Rojo ir kiti
susirinkusius katalikus saugo- Į teisėjas Igoe juos pasveikino,
laipsniui užsisuka nuo Ispani vadai atsisakę vykti pažymė
tis netikrų pranašų, kurie liau Sakė:
jos raudonųjų. Kalbama apie ję, kad tai tuščios pastangos.
džiai žada ne tik gerovę, bet I “Dabar jūs visi esate piliegen. Franco vyriausybės pri
Tik
po
šio
įvykio
Negrinas
ir •Tojų”, kad jų patraukti į
Sveikinu jus. Jūs esate
pažinimų ir dar paskola jam
Jūros
bangų
užmestas
britų
laivas
ant
sausųjų
uolų
ties
Padston,
Comwall.
su vadais grįžo Prancūzijon.
savo pusę ir pavergti jos dva- -^a vėliava simbolizuojamos
žadama.
Šis
laivas
yra
“
Medea
”
—
buvęs
minų
įleidėjas
į
vandenį.
Jis
buvo
velkamas
į
vyriausybės dalis. Manome, ši
Prancūzų pulk. Morel, buvu
sių.
Porthsmoutho
dokus.
Bet
atitruko
ir
štai
kas
su
juo
įvyko.
(Acme
Photo).
Kai kurie tų netikrų prane šalis yra žymiausioji pasauly.
PERPIGNAN,
Prancūzi sios prancūzų ambasados Bar
(Toks momentas, kaip šis,
št) vadinasi krikščionys ir ka
ja, vas. 8. — Ispanijos išblaš celonoje palydovas, jam pra
talikai, bet jie seka programą, niekur kitur pasauly neįvyks
kyto raudonųjų režimo minis nešė, kad dabar visu ispanų
kuri paremta kova prieš krik ta. Šių šalį sukūrę žmonės už
trui pirmininkui Negrinui, karo laiku jis negalės apleisti
ščioniškas idėjas. Jie siekia tikrina jums laisvę. Ši šalis
kurs yra Prancūzijoje, pra Prancūzijos.
krikščioniškų mintį pavaduoti nėra vien didelių pastatų ir
nešta, kad prancūzų autorite Perėjęs Prancūzijos sienų
rasinėmis idėjomis ir įsteigti lobių, didelių ežerų ir upių ša
tai jam uždraudžia iš Prancū Negrinas atsisuko į Ispanijų
BUDAPEŠTAS.
—
Kilus
Pasisako,
ji
ginkluosis,
lis. Tai visa yra Amerikos da
naujų tvarkų be Kristaus.
zijos skristi į Madridu, arba ir jų pagerbė iškeltos kumštarp
žydi}
sųjudžiui
išsižadėti
pertvarkys kariuomenę
Katalikų gi idealas, sakė lys, bet pati Amerika reiškia
Valencijų. Jei jis pageidauja ties (komunistišku) saliutu.
judaizmo ir pereiti katalikyJus ir aš.
ten išvykti, jis gaTi padaryti Pirmų kartų, jis viešai pasisa BUKAREŠTAS, vas. 8. — rint kontaktais n vakarine ir bėn, centrinės Europos katali Huzzaras, yra ir turi būti
“Jūs galite šių nacijų pada
Kristaus nužymėtų ir paliktų
tik iš pačios Ispanijos perė kė kraštutini ausiu kairiuoju. Rumunijos naujoji vyriausy centrine Europa.
kų vyskupams padarė daug
amžinųjų tiesų pripažinimas ryti didingesnę ir garbinges-.
jus sienų.
Katalonijos* išblaškytos rau bė formaliai paskelbė, kad nuo
Praneša, kad kariuomenė rūpesčio, nes tikrai nežinoma,
ir Jo viešpatavimui pasidavi nę gyvendami sulyg ameriko
Negrinas negali to padaryti donųjų armijos vadams atsi šiol Rumunija darbuosis su
bus perorganizuota karinin kokiais sumetimais pagrįstas
niškų ideali) ir principų. Visi
be didelio sau pavojaus.
sakius vykti į Valencijų, arba gretimomis
demokratinėmis kams bus skirtas didesnės al šis sųjudis. Niekas juk nega mas.
jūs turite lygių progų — kaip
Negrinas šiandien iš Pran Madridu, to fronto vadas valstybėmis, ypač Vengrija, gos ir bus pradėta stropiau li ištirti žmogaus širdies gel
turtingi, taip vargdieniai —
KONGRESAS ŠALTAS
cūzijos nuvyko į frankistų gen. Miaja pranešė, kad jis Bulgarija ir kitomis sugyven
ginkluotis sausumoje, ore ir mių.
jei tik pildysite įstatymus.
DEL PREZIIDENTO
dar neužimtų miestelį Le Per patsai bandysiąs “derėtis” su ti draugingai ir kilusius nesu
Szomsbatelio apaštališkas ad
jūroje.
“Jūs nereikalingi užmiršti
REIKALAVIMO
thus, Katalonijoje, ir iš tenai gen. Franco.
sipratimus spręsti vien taikos
ministratorius vyskupas J.
savo gimtinių kraštų, savo
Rumunija pasisako, kad ir
keliu.
Groeszas išleido ganytojiškų AVASHINGTON, vas. 8. — gimtinių dainų ir literatūros.
ATKIRSTI RAUDONŲJŲ
Vyriausybė pareiškia, kad su sov. Rusija ji taikingai su- laiškų žydij krikštijimo ir Ka Kongresas nepaprastai šaltai
Tai visa gaivinkite. Amerika
KORPUSAI DAR NERumunija rytinėje Europoje būsianti, kuri, girdi, taip pat talikų Bažnyčion priėmimo atsineša į prez. Roosevelto
iš jūsų reikalauja tik ištikimv
PASIDAVĘ
užima svarbių vietų ir jos pa priklausanti demokratinių vai reikalu.
reikalavimų pripažinti viešie bės ir klausos ir jums už tai
BOURB-MADAME, Pran- |reiga yra išlaikyti taikų, tu stybių girupei.
Jo Ekscelencija ragino savo siems darbams 150 milijonų čia bus atlyginta tūkstanterioelizija, vas. 8. — Šiaurvakarivyskupijos kunigus vaduotis dol., kurie atskelti nuo 875 mi pai šalies palaimi) patyri
MINORKOS
RAUDONIEJI
ROMA, vas. 8. — Fašistų'niam Katalonijos fronte išilgailestingumu tiems,7 kurie rei lijonų dol. reikalautos sumos. mais”.
RENGIAS PASIDUOTI I
spauda rašo, kad Italija be jo-'gai Pirenėjų kalnų atkirsti
Sakoma, dauguma kongre
;škia noro susipažinti su kataŠis teisėjo nuoširdus sveiki
kio klausimo ir pašalinio spau raiKl°nujų armijos korpusai
PARYŽIUS, vas. 8. — Bar Jikų tikėjimo tiesomis. Bet so narių yra nusistatę atskel nimas naujuose piliečiuose ti
dimo ištrauks savo1 karinome- — aP’e 60,000 milicininkų, dar
celonos šone Viduržemio jū- 'prieš juos krikštysiant reikia tuosius milijonus pripažinti krai pažadino Amerikai ištiki
nę iš Ispanijos, kaip tik gen. nepasidavė frankistams. Žvroję yra dvi Ispanijos salos — vaduotis išmintimi ir be vys tik kokiam nepaprastam atsi mybės jausmus.
Franco laimės karų šiomis sų Ini dalis jų suburbėjo į kalnus PARYŽIUS, vas. 8. — didesnėji Mallorka ir mažes kupo tiesioginio leidimo ne tikime, ne kitaip.
lygomis:
įtiksiu pereiti į Prancūziją, ki Prancūzijos senatas milžiniš nėj! Minorka. Mallorkų jau teikti žydams Krikšto sakra
POLITINE KAMPANIJA
ka balsų dauguma reiškė pasi seniai frankistai užvaldę. Bet mento. Tik mirties pavojuje
MOTINA SI J KŪDIKIU
1. Pasprukusios į Pranei!- Ii, sakoma, dar ginasi.
TURI BŪTI ŠVARI
tikėjimo
vyriausybe,
kai
užsie
Minorkoj
įsigalėję
raudonieji
PRISIGIRDINO
išimtis
daroma.
jų raudonųjų armijos demo- Apie tai praneša, PrancūziChicagos majoras Kelly,
bilizacija.
'jos pUSgn> atvykę raudonųjų nių reikalų ministras Bonne- iki šioliai atsisakę pasiduoti.
COLLINSVJLLE, III., vas. kurs nori laimėti kandidatū
2. Raudonųjų režimo forma milicininkai. Jie pripažįsta, tas pranešė, kad tarptautiniais Nepasidavimo priežastis bu PRADĖJO VEIKTI LINŲ
8. — Mrs. K. Cargnino, 23 m. rų “primary” balsavimuose,
FABRIKAS
lūs atsistatydinimas ir iškriki j<fUĮ susimetusių į kalnus žymi politiniais reikalais su Pran vo, kad Barcelonos raudonieji
amž., prisigirdino su vienerių regulinėms demokratų organi
mas’
'milicininkų dalis žus giliam cūzija kooperuoja ne tik An Minorkai pristatydavo reika- KRETINGA. — Naujai pa- metų kūdikiu mergaite įšokus
zacijoms pranešė, kad dėl jo
3. Besųlyginis be paliaubų !gnjege> ]<ur nėra jokių perėjų. glija, liet ir J. A. Valstybės. lingio maisto. Raudonieji nete- '.statytas prie Kretingos mies- į šulinį. Priežastis nežinoma. politinė kampanija būtų veda
Ispanijos centro raudonųjų ar
Bonnetas pareiškė, kad šios ko Barcelonos ir Minorkos gi to linų apdirbimo fabrikas
ma švariai ir remiama jo da
mijos pasidavimas.
trys demokratiškos valstybės nėjai neturi maisto.
pradėjo darbų. Tuo tarpu fa PASIGENDAMA TRANS bartinės tarnybos rekordu.
BARCELONOJ TEISIA
— Prancūzija, Britanija ir J.
MAS RAUDONŲJŲ
brike dirba apie 60 darbinin
LIACIJŲ
4. Grųžinimas Ispanijos vai
Numatomas Minorkos fran
A.
Valstybės,
vieningai
vei

kų, daugiausia moterys. Gera
VALDININKAS
stybinio banko aukso ir sidab
JAPONIJA DAUGIAU
ZARASAI. — Zarasiečiams,
kia visais šių dienų tarptauti kistams pasidavimas.
dalis
jų
iš
Kretingos
miesto.
ro atsargų ir visų vertybės BARCELONA,
GINKLUOSIS
dideliems sporto mėgėjams, to
Ispanija, niais klausimais.
Šiame
fabrike
darbinin

popierių, kuriuos raudonieji vas. 8. — Teisiamas buvęs rau
JAU YRA PAMINKLO
liau gyvenantiems nuo Kau TOKIO, vas. 8. — Japonų
kams sąlygos šiuo laiku yra
pagrobė ir išsiuntė į užsienį. donųjų valdininkas — Kata
no, sunku jį pasiekti. Todėl vyriausybė nusprendė didinti
MODELIS
NE KOKIOS ŽYDŲ SU
gana blogos, reikia dirbti tvan
lonijos prokuroras, Eduardo
sporto gyvenimas godžiai se jūros ir oro karinius laivynus.
ARABAIS DERYBOS
ZARASAI. — šiomis die kiose dulkėse, ne-s dar nepas
AIRPORTE SUGADINTAS
Barriobero. Frankistų kaltin
kamas iš spaudos. Deja, labai Artimiausiuoju laiku laivynų
LONDONAS, vas. 8. — La nomis Dr. Bukanto paminklui tatyti dulkių valytojai.
BOMBONEŠIS
tojas reikalauja jį nubausti
dažnai norėtųsi kad svarbes didinimo programa bus įteik
bai prastai čia pradėtos žydų statyti komitetas Zarasuose
J fabrikų yra suvežta linų
nės rungtynės, ypač krepši ta parlamentui.
Chicagos airporte dėl nenu- mirtimi.
su arabais taikos derybos Pa iš skulptoriaus Grybo gavo gana dideli kiekiai, šio krašto
nio, būtų transliuojamos.
keltų geležinkelio bėgių nusi
lestinos reikale. Arabai atsto- paminklo modelį, kuris gra ūkininkams dabar yra didelis
SUIMTAS PUSKA
leidžiant apdaužytas išbando
vai atsisakė su žydais atsto žiai atrodo ir daro gerų įspū- patogumas, nes gali linus par
Čia kantais nesuprantama,
RININKIS
mas kariuomenės bombonešis.
vais sėdėti prie vieno stalo. dį. Netrukus modelis bus nu duoti j pirmas rankas, šiuo kodėl sportinės transliacijos
CHICAGO SRITIS. — Nu
Kaltinamas miesto majoras AVASIIINGTON, vas. 8. — Be to, arabų tarpe pasidarė fotografuotas ir jo nuotrau laiku perkami tik nevalyti li yra tokios šykščios ir retos.
Kelly, kurs per pereitus kele- Ryšium, su espionažu kariuo rimtas nesusipratimas. Britų kos komiteto vardu paminklo nai. Kai pastatys kitas maši Tikimasi, kad bent tarpvals matoma giedra ir labai šalta.
Saulė teka 6:54, leidžiasi
ris metus iš airporto bėgius menėje suimtas vienas orinio vyriausybė bando jnos kaip reikalams bus plačiai platina- nas, ūkininkai čia linus galės tybinės krepšinio rungtynės
korpuso puskarininkis.
nors sutaikinti.
iš Rygos bus transliuojamos. 5:15,
šalina ir nepašalina.
parduoti tiesiog iš lauko.
tnos.

Rumunija nusistatn su gretimumis
vaistyhemis taikingai sugyventi
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FUNUMKRATOS KAINA: J. Amerikon valMybtae:
Matoma —
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— KM. Pavteala nam. ta.
Bandradarblama lr koreapaaoentama raitai necraMna,
Jet naprahoma tai padaryti tr neprlaiuadlama tam tiks
lai palto lankiu. Redakcija paatlaiko aaa tekat tai
syti lr trumpinti Tisus pattlųstua raštus lr ypač koraapnndeariUaa aulyg aavo nuoiltlroa.
Korespondentų
prašo rašyti trumpai lr aiškiai (Jei rallma rašomąja
mašlnšle) paliekant didelius tarpas pataisymams, ven
giant polemlkoa lr asmeniškumų.
Pasenusios korėspondeneljoa lalkrašttn nededamoa
Skelbimų kainos prlslunčlamoa parelkalavua

Bntered na Besond-Clnan Matter March 11, llll at
Chieago, Illinois Under he Aot ot March I, 1871.

Ko Labiausia Reikia Bijoti
Vienais Anglijos veikėjas kunigas viešame
susirinkime pareiškė;
“Aš nebijau nei bedievių, nei revoliucijotuenų, nei persekiotojų. Bet aš bijau at
šalusių ir nepaisančių žmonių katalikų tar
pe“.
Jei imsime, tyrinėti, kiek yra bedievių, revoliucijonierių ir persekiotojų bet kurioje
laisvoje tautoje, tai pamatysime, kad jų sKaičius nėra didelis. Jų skaičius nėra didelis
nei visame pasaulyje, palyginus su katalikų
skaičium.
Tai kaip galėjo atsirasti katalikų veikė
jas kunigas laisvoje Anglijoje su toiaa min
timi, Kūnų viršuje citavome? Kodėl didelis
kataukų skaičius turi bijoti mažo priešininsaaitiaus? O tai dėl to, kad tas mažas
bedievių skaičius yra judrus, veiklus, savo
idėjas uoliai skleidžia, platina literatūrų, re
ngia masmitingus. Tuo tarpu katalikų ma
ses sunkiai išjudinamos.
Praėjusiais metais viena Amerikos orga
nizacija darė atsiklausimų piliečių tarpe apie jų nusistatymų Ispanijos naminio karo
klausimu. Pasirodė, kad už raudonuosius...
(lojalistus) stojo 76 nuoš., o 24 nuoš. už
gen. Franco ir sukilėlius.
Kodėl pasirodė šitoks nusistatymas, kuris
nesutinka su katalikiško pasauli* nusista
tymu? Dėlto, kad raudonieji čia varė smar
kių propagandų visokiausiais būdais ir per
radio, ir per spaudų, ir per masmitingus.
Tuo tarpu katalikai tuo klausimu čia nebu
vo surengę nei vieno masmitingo.
Tai ir matome dabar, kodėl reikia bijoti
katalikų atšalimo labiau, negu visokių re
voliucijonierių. Smurtininkai, revoliucij eme
riai, persekiotojai ima viršų ten, kur masės
yra nerangios ir nepaisančios. Tų reikia su
prasti katalikams ir reikia pradėti smarkiau
veikti.

Ką Lietuvos Žmonės Mano Apie
Tautininkų Spaudą?
“Lietuvos Aidas“,
tautininkų oficiozas,
praneša, kad “sausio mėnuo yra spaudos
platinimo mėnuo“. To mėnesio 17 dienos lai
doje minėtas laikraštis, rašydamas apie tau
tinės spaudos vajų rašo: “Didelė klaida ma
nyti, kad laikraščio darymas yra tik leidė
jų ir redakcijos darbas. Leidėjai ir redak
cija nieko nepadarys, jei vieni dirbs, o kiti
tik kritikuos. Žvilgterėkime kad ir į tauti
nei linkmei priešingų s-paudų: ar mes daug
esame girdėję iš kitokio nusistatymo žmo
nių, kadi jų spauda yra bloga, neįdomi ir
pan.? Apie savo spaudų jie visada atsilieps
teigiamai. Tuo būdu spaudai sudaroma pa
lanki aplinka, kuri laikraščiui plėstis turi
pirmaeilės svarboj ’.
Iš to aišku, kad pačių tautininkų oficio
zas pripažįsta, jog Lietuvos žmonės žemai
stato “tautinę“ spaudų. Matyt, Lietuvos žmo
nės į tautininkų laikraščius žiūri, Kaip į
“kazionus“ leidinius. Iš to taipgi aišku, kad
tautininkų laikraščiai negali būti populerūs.

Paskutmis Ispanijos Dramos Aktas

APŽVALGA

Kiitšdinybes Nuopelni Musg Tautai
(Bus daugiau)

r' būti). Faktas ir tai, kad
kun. Maironis - Mačiulis dar
Už tat jaunieji lietuviai au
Ne\v Yorko apylinkių Lietuvių Kutalikų
spaudos draudimo laikais ir
šrininkai, kuriems ueoeiinpoSeimelis, buvęs sausio 29 d., priėmė eilę sva
bendrai iki nepriklausomybės
nuoja net lietuviškų veikėjų
rbių nutarimų, kurių kėlu čia paduosime.
dienų, apskritai imant, buvo
Vilniaus vadavimo reikalu priimta tokia senoji karta,^ aukštai vertina geriausia Lietuvos poetas ir
jau mirusį Valančių ir, greta 1
rezoliucija:
kad jo tautinės “Pavasario
“Giliu skausmingumu prisimindamas Vil jo, entuziastingų ultra-nacio-!i balsų“ lirikos daugiausia įniaus Vadavimo Sąjungos ir Yilniaus Gele nalistų Sim. Daukantų. Prof.
i elektrino jaunimo lietuviškų Po Svietą Plasidnitius laikas kai jis kaž kur buvo
žinio Fondo likvidavimų Lietuvoje, Seimelis M. Biržiška, nagrinėdamas
į
'
prapuolęs,
pareiškia, kad lietuviams amerikiečiams, kaip j“Aušros gadynę“, pastebi: sųmonę, uždegė jų tautos ir j Kai amerikiečiai, ai kitų tau_ lr
mamyt, ieškojau
ir viso pasaulio lietuviams, Vilniaus vadavi-i“Jiems (aušrininkams) teturi tėvynės meile ir sužavėjo tė tų “demokratijos gynėjai“ to sįetelio, bet niekur neramas, vilniečių lietuvių laisvė, Lietuvos ne-1 reikšmės žmonių gyvai tebė vynės laisvės vizija, pačiam bėgo iš Spanijos nuo gen. 'dau. Ttula arbatai iškošti papriklausomybė, jos dabartinių sienų nelie atmenami Daukantas ir Va autoriui pelnydamos “atgimi
j Franco rebelių, tai visi vežėsi naudojau sietelį, kuriuo mučiamumas, jos vartų į pasaulį — Klaipėdos lančius, kurių savaimingas mo dainiaus“ vardų.
nusivylimų ir daugelis amži- ses nmšame.
— saugumas, jos visų gyventojų lygybė prieš
veikimas imponuoja jaunųjų
Ir spaudos draudimui (1904 nų ubagystę dėl sužeidimo. O j Kai išgirdus tai motina kai
krašto įstatymus, visada bus didžiuoju kel
kartų
“
.
nu)
pasibaigus, kunigų puta-į kai nuo to paties gen. Franco niinkos akyse vos neapalpo,
rodžiu dirbti ir aukotis Tautos reikalams“.
Dėl Visuotino Amerikos Lietuvių Katali Be abejo, “Aušros“ atsira rnavimui tautiečių spaudai ne į rebelių bėgo Franeijon pats Marytė greit jų suramino;
susilpnėjo, bet dar sustiprėjo..“demokratijos gynėjų“ prezi— Nesirūpink, mamyte, aškų Kongreso:
dimas sinarkiai pastūmėjo pi Daugiausia pačių kunigų pi
dentas
Azana
su
visa
savo
panaudojau
ne* naująjį, bet se“Seimelio dalyviai džiaugiasi, kad Visuo rmyn lietuvių, ypač šviesuo
niginėmis aukomis ir jų plun načalstva, tai paskui juos se nųjį musėms mušti sietelį.
tinis Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas
lių, tautinį susipratimų. Pats ksna palaikoma, katalikų ta«kė keli trokai prisiplėšto Spašiemet bus New Yorko apylinkėje. Šiam Kon
gresui pasiruošti, jo svečiams priimti ir jį faktas, kad pradėjo eiti lietu tiškai - lietuviška spauda ligi nijoj aukso ir sidabro. Jų au— A-a-ar t-t-turi visokių p-(
sėkmingai pravesti Seimelis paveda Federa viškas Didžiajai Lietuvai ski pat Didžiojo karo, skaičiumi tomobiliai, sakoma, buvo ap p-paukščių ?
cijos apskrities valdybai sudaryti atitinkamų rtas laikraštis, ir tai tautiškos ir turiniu, garbingai lenkt y- šaudyti. Taigi, akurat, kaip a— Taip, mes turime kokį
krypties, sukėlė entuziazmų niavo su “kairiųjų“ ar ten inerikoniški gengsteriai apipkomisijų“.
nori?
mūsų šviesuolių tarpe. O tų i i liberalų“ tautiečių spauda lėšę bankų ir pabėgę nuo poiiRengiasi pagerbti žymų veikėjų:
— A-a-aš n-n-noriu pirkti
“Seimelio dalyviai nuoširdžiai sveikina Ka šviesuolių, pasibaigus baudžia bendros tėvynės labui. Tarp cijos.
: p-p-palę.
zimierų J. Krušinskų, išeivijos lietuvių kat. vai ir ūkininkų gerovei paū kitko, didelės universa'*- '
— Tasai yra mano pats ge
Ot, jums, tavorščiai, ir balvisuomeninės veiklos veteranų, sulaukusį vi- gėjus, buvo atsiradę daug dau erudicijos ir nepaprastai mi
riausias.
suomęninio darbo išeivijoje 40 metų sukak- giau negu Daukanto ir Va- klios plunksnos kun. Jakštai šavikiška lygybė!
N-n-nugi p-p-pasakyk įimn
ties ir reiškia save pasitenkinimų, kad Fe- lančiaus laikais. Dabar jie tu-, l)al,lbrauskaSi žurnalo uDrau
“S-ra“ apgarsino, kad §j€_'ar g-g-gerai ši p-p-palė šneka?
der. apskrities valdyba ruošiasi šių sukaktį rėjo centrų, apie kurį galėjo
gijos“ redaktorius, griežčiau* met jai bilijušuvi metai ir kad
Siur’ «*■*» už tave' ° *
tinkamai paminėti iškilmingu bankietu ba- telktis. Visi jautė, kad laiki
šiai
atsiskaitė
su
tikrųjų
len
landžio 29 d.“
raštis lietuviams - būtinas k|J
lenkinink, pre. tam bilijušui paminėti Busto- ,ne> duodu JI tau d>'kaL .
.
' surengta
. .bankietas.
i • .. IĮ . Žmogus
ir išėjo
Dėl bendro fronto:
ne buvo
“ nupirko
1
d už“Seimelis visu ryStu^mu pakartoja ka-! ^.‘Lš^sn^rui »«■» «•»*»
Kai kas negali išfigeruoti, |slin^štęs.
talikų principinį nusistatymą nedalyvauti be-'navi.ium ,uri stal||bių nuo-!
į)id7i‘o“o"karo "telkė kaip čia yra: visa S-ra su |
.
’
ndrarne tautiniame darbe su komunistų ar
“S-ra” Čikagoj, o bankietas ! ~ ži,lot ki(’ P,'r,'il4 vasarų
pelnų mūsų tautiaSių, ypač in- apie
ne tik kunigijų, bet
jų vadovaujamomis grupėmis, kurių žmonės .
a a a. jos bilijušiui paminėti Bosto- 86 turf''au laullln«« nelaimę...
per 26 metų niekino Lietuvą, neigė lietuvių e 1^’en
au mes s3inones u ir rinktines pasauliečių inte
— Kokių?
ne. Kiti net duoda tokį sumatautos teisėtus siekius ir tyčiojosi iš viso fidyme. Antra veltus, pagar- ligentų jėgas.
— Per mane pervažiavo
nymr: girdi, reikia parkviest!
ba tiesai ir teisybei neleidžia
tautinio dirbo“.
Paminėtina ir tai, kad ka- bostoniečius į Čikagą, kad jie t.raukinvs ir nesuvažinėjo...
mums “Aušros“ nuopelnus
pernelyg perdėti, be saiko iš- talikai, o ypač kunigai, nuo čia bankietu suruoštų, ba, ma- ,
Pfu.
tokius dur
Pavojai Amerikai
pūsti, ir jos bei jos veikėjų' 1905 m. gavę šiek tiek lais- tyt pati S-ta su “S-ra“ neva- nus dalykus pasakoji.
ii
— Tikrai. Kada traukinys
Šiuo sykiu Amerikos visuomenė labai su- laikotarpį tituluoti “ tautos at vės, negaišdami ėmė kurti nau boja,
pen.maneuvažiavo, aš sėdėjau
jaudinta kokiomis tai pavojingomis karo I gimimu“. Berods, 'mūsų die- dingas tautai ir kraštui orgapo tiltu- ir meškeriojau.
sutartimis, kurias padaręs prez. Rooseveltas nomįs toksai “Aušros“ bei nizacijas, nesigailėdami nei
Labas
Ryts!
su Anglija ir Prancūzija. Vieni
kad
. tvirtina,
.
.. aušrininkų besąlygini.-- aukš- savo pinigų, nei darbo. Taip,
cua esančios padarytos toli siekiančios kari- tįniinas
labai “madnas“ knygoms ir laikraščiams leis-Į
Rašo
• ~ Xa> Juozai ar nesidžiauRašo Jonas
Jonas Skelly
Skelly
nės sutartys. Kiti irod.neja kad nieko ypar. buv<> įkurtos dvi stamMoJ ...................
gi t Juk tuoj apsivorsiu...,
tingo nepadaryta.
Sako,
kad ,kas dabara da, Aš
ft Pne-1 bendroves:
u j
u*
iz • •
Grjzus
su*1 vors :r neturtinei
šio pašauoa^au,
.
• tusiy tautiečiuose 1mada.
“
Šv. Kazimiero,
... is miesto
a- motina
a
neiuutių.1 šio
romą, buvo daroma jau per keletą metų ir
+ v ! Draugi
Knilne ? Takšto va kąUninJ<a’ pamate pl®tUS ant lio gerybėmis, bet mūsų karšniekas tuo nesibaisėjo. Girdi, Amerika jau ^joju, kad si mada yra tik Draugija Kaune (Jakšto vaNgt arWa
giete ,
« .
’
*

Pažymėtini Nutarimai

nuo seniai padavinėja orlaivius ir ginklus laikina ir netv.rs ilgai. Ne aš dovaujama) .r “šaitano” be

duLsTr vaXs.Tr ne

Anglijai ir Prancūzijai. Kaip tame dalyke vienas taip manau. Pavyz- įndrove Seinuose. Vilniuje diei .
reikalai iš tikrųjų stovi, tai įaiškės vėliau, džiui, mūsų nepamirštamas nraščiui leisti buvo įsteigta - Maryt, tu mano angeleb, . tarp mano balandel, t
Bet pasvarstykime apie pavojus Amerikai iš Vaižgantas savo laiku su į- “Vilties pasitikėjimo draugi- nu^ kur tu raxiai dinSusl ar‘ | ~ ^a> kur. Tu parūpinsi
kito atžvilgio.
prastu sau atvirumu yra šiaip ja“, kurių vedė p Antanas batai košti sietelį. Jau ilgas duonos, o aš gausiu vandens.
Prieš keletą savaičių kun. Coughlin per rašęs: “Mes įsikandome tų Smetona ir kun. J. Tumas -I gsmui, išaugo Kaune impoza- pasitaiko, tai yra ženklas, kad

savo radio prakalbų užsiminė apie pavojus vienų “Aušrų“ ir mums ėmė Vaižgantas. Lygiagrečiai im ntiški “Saulės“ namai, kurių Į tokie yra ne tik menki lietuAmerikai. Jisai nurodė, kad išlaukinių, sve rodytis, jog šis, būtent, laiko-Į ta rūpintis lietuviškų mokyk-'"“™
viai, bet ir menki krikščionys,
noru
timų valstybių užpuolimų Amerika nepriva tarpi? ir yra kilniausi tautos 1« ste.g.mu, nes rusų va dz.a I
menki katalikai, nes krikščio
r
lanti bijoti. Kun. Coughlin nurodė, kad daug i gamybos viršūnė tik dėlto, 1 ir dabar dar nenoriai (įssky-' J
niškoji katalikiškoji moralė
didesni Amerikai pavojai gręsia iš vidaus. kad nuo to laiko mes aiškiai rus Suvalkiją) teįleisdavo lie- SVen in°*
reikalauja tikros meilės Tė
Jisai nurodė, kad dešimt milijonų Amerikos ėmėme “sakyįis“ esą lietu tuvius mokytojus net į praLietuvai atgavus nepriklau-1
bedarbių sudaro didesnį pavojų, negu jai su viai, ėmėme duoti tuo. tarpu džios mokyklas, o į gimnazi- somybę, dėkui Dievui, priau-; vynei, ne tik žodžiais reiškia
darytų dešimt milijonų paruoštų svetimų val dar visai bereikšmės žmoni jas mūsiškių mokytojų taip go daugybė lietuvių inteligen-| mos, bet ir — visu pirina —
tinkamais darbais.
stybių kareivių pulti šių šalį.
jai literatūros. Susidarėme ir kaip ir visai neįleisdavo, ir tų, kurių prieš karų bendrai |
(Bus daugiau)
Tai kun. Coughlino minčiai pritarė šen. tam tikrus “dievukus“ page- bendrai rusai neketino moky- nedaugiausia tebuvo, o ir bu- į
Borah ir daug kitų žymių Amerikos vyrų. rbti ir tarėme: mes atgimė- -klinio jaunimo paleisti iš sa- vusieji dirbo daugumoje ne(
Lštikrųjų baisu ir gaila, kad po tiek viso nie
• vo rankų ir įtakos. Katalikų savo šalelėje, bet toli Rusijo-1 Daugelis laukia, kad juos
kių bandymų Amerikos nedarbą .pašalinti iki
visuomenė, ne atstumdama nei je. M ūsų dienomis ir tautinis J girtų kita, tuotarpu Jie vargšiol 'mažai kas tenuveikta toje srityje.
Nieks neginčys, kad
po kiek kitokio įsitikinimo pilie- lietuvių įsisųmonini'jiias yra šams tikri budeliai,
Niekuomet nereikia prileisti minties, kad “Aušros“ ir “Varpas“ su čių, sutinkančių bendradar- pasiekęs aukštoką laipsnį, nors
nedarbas, tai nenugalima nelaimė. Nereikia Kudirka? nežiarįnt savo ‘kai- biauti, ir pasinaudodama jau dar toli ne visuose tautiemanyti, kad, bedarbiai, kaip ir bie įėji, liks ruin0»> ar ‘iaįSVaiuaniškumo’, pripažinta teise steigti pri va-Į čiuose. Bendrai imant, Neprivisada su mumis. Nedarbo klausimas yra , , .
t
.
.
a .*• IL
. , .
•
, ,
, . .
.» ..
................ ..
...
, labai daug padėjo kilti tauti- tinęs mokyklas suorganizavo klausomo ie Lietuvoje ;au iarsrisamas, o jis nėra įsrustas. tik dėl to, kad .
7 •
•
a• . • » • a- * ,
••
, r.
, • ,
.....
prie jo išrišimo rimtai nesiima tie, kurie yra n'a"' 1,etuv,« susipratimu., dvi sv.et.n.o draug,jas: “Sau- ha. daug nuveikta ivainauvaldžios priešakyje. Yra šalių kur kas tirš-lBet taiP
ti<sa' k»d
ir “Žiburio”. Taip atsi- j siose tautos ir valstybės gy
niau apgyventų, negu Amerika, o bedarbių!1110 Pačiu laik« ir kunigų lei- rado Kaune “Saulės“ moky- veninio srityse, bet, regis, vikaip ir neturi. Nedarbo ten nėra dėlto, kad džiami bei vedami laikraščiai tojų kursai, virtę mokytojų siems aišku, kad dar daugiau
ten ir valdžia ir visuomenė rinitai prie to; (“Dėdės Atanazo“ — kun. seminarija, ir keletas prad- reikės padirbėti, iki tauta bei
mokyklų provincijoje, valstybė pasieks aukštos dva- Į
varėsi. Tad ir čia valdžia ir visuomenė pri Pakalniškio “Apžvalga“ 1890 žios
valėtų rimčiau imtis to klausimo išrišimo.
—1894 ir Vaižganto - Tumo Šiose draugijų mokyklose dė- j sinės ir materialės gerovės
“Tėvynės Sargas“ 1894 —Į ste jau lietuviai mokytojai, 1 laipsnį. Ir .šioje, dar kiek naupaimta, tailojabstai skelbė, kad be mūšio J904.) labai smarkiai žadino pačių draugijų pasirinktieji, ir joje laisvei atgimusios Tėvy-

Ispanijos dramaprisiartino prie paskutinio akto.'Sukilėliams palikopaimti tik ket neužleisiu nei sprindžio

j

žemės.Kiekvienas

virtoji Ispanijos teritorijos dalis. Lojalistai Barcelonos namas būsiąs tvirtove. Bet taip
siūlėsi pasiduoti, tik norėjo išsiderėti gėrės- nebuvo. Barcolona bo ypatingo mūšio buvo
nes išlygas.
į paimta. Tai galima spėti, kad bo ypatingo
Kadangi lojalistams neliko joikk» vilties J mūšio bus paimta ir likusi lojaUstų uikoatsigriobti ir atsilaikyti, kadangi tolimosnis ma teritorija su sostine Madridu, nors lojajjų pasipriešinimas yra be prasmės, tai pasi- j Kstai dabar, kaip ir prieš Barcelonos puo-

davimas gali įvykti bile valandų. Tiesa, at- j lianų, sako nepasiduosiu be jiems priimtinų
simename, kad kol Burcolona dar nebuvo I išlygų.

iįetuvjų niasių tautinį susipra- jose

buvo dėstoma

lietuvių nės padėtyje, kat. dvasiškija

timų. Taip pat yra faktas, kad kalba. Kunigai K. Olšauskas
kalbininkai kunigai: Ant. Ba- ir Tumas surinko Jungtinėse
ranauskas ir Kaz. Jaunius dar Amerikos Valstybėse, litais
anksčiau už garbingąjį Jonų skaitant, apie 200,000, dar
Jablonskį nustatė literatūrinę'daugiau suaukojo lietuviai, te
kalbą (kuri, berods, ir dabar bevelkų Rusijos jungų. Iš tų
tebeevoliucionuoja, kaip ir tu- aukų, maloniam lietuvių džiau

ir visi nuoširdžiai tikintieji
Mrs. Elsie Bambrįdge, dnkBažnyčios nariai pagal savo tė Rudyard Kipli»*g, kurio vaišgales stengiasi būti naudin- rdu Anglija pastatė ir j ran
gais savo Tėvynei, Tautai,' denį mV.eido karo laivų. Ji
nuoširdžiai stovi už Valsty- vyriausybės buvo pakviesta
bės nepriklausomybę ir taųtov, dalyvauti nuleidimo iškilmėse.
savitumų; o jei kątfa kitaip
(Acme photo)

J

H

Ketvirtadienis, ras. 9 d.,

1939
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šv. Kazimiero Parapija

ĮDOMOS PASIKALBĖJIMAI
Katalikų Veikimas
KAULAS: Ar pateisinamas
dalykas katalikui žmogui dro
vėtis persižegnoti bei pote
rius kalbėti?
JONAS: Kaulai, reikia pa
statyti klausimas: kur? kaip?
ir kada?

KAULAS: Ką tai reiškia:
kur? kaip? ir kada?

nė liepia: būti namų tėvu, o
ne bailiu. Jeigu dėl vieno bedievuko apleisi savo krikščio
niškas priedermes, tada Jė
zus Kristus išpildys savo pri
žadą: “Kas užsigins mane
prieš žmones, aš tą užsigin
siu pas Tėvą dangišką’’. To
dėl, Kaulai, nebūk silpnos va
lios žmogus savo namuose.
Randasi bedievių, kurie savo
šėtonišką misiją varo: kas šve
ntadienj per šv. Mišias eina
lankyti kaimynų katalikų, kad
juos trukdyti nuo Mišių klau
symo. Bet jeigu kiekvienas
katalikas bus pilnas šeiminin
kas ir turės valią — patikti
Dievui, o ne bedieviui, tada
pasirodys mūsų katalikiškas
veikimas.

JONAS: Kur, reiškia vietą.
Sakysim savo namuose. Tėvas
norėtų kalbėti poterius, bet
drovisi vaikų. Araikai norėtų
ryti tą patį, bet drovisi tė■ų. Tai nekatalikiškas pasiel
gimas. Tai yra valios silpnu
mas. Toks pavyzdys sudaro
kliūtis nesėkmingam kataliki
škam veikimui. Bet daleiskiAnt galo, kada? Reiškia, lai
me, tas pats tėvas, kuris my
ką, kuomet yra laikas mels
li melstis, o vra nežinomoj
tis privalome melstis.
vietoj; jeigu jis pradės mels-1
KAULAS: Aš to nesupran
tis, kur yra pagonų, žydi} ir
krikščionių persekiotojų, tai tu. Kai kurie sako, kad visuo
geriau tegul meldžiasi savo met reik melstis. Aš neturiu
širdyje; kitaip gali būti dide laiko visuomet melstis, nes
lis paniekinimas šv. tikėjimo. reikia dirbti.
Taigi čia reikia žmogaus są JONAS: Nėra reikalo, kad
žinės ir išminties.
per visą dieną atsiklaupęs

■c

Šis

tingai

Prisirengimas lietuvių biz
nierių prie vakarienės eina vi

su smarkumu. Adomas Mar
čulaitis su Petronėle Jakštie-1

mėnuo

katalikiškai

(t'atholie
dėl

Press

mokyklos

M. Paulu,
kun. D. A.

Vieną į mis, kurs irgi buvo susirgęs,

Moterų ir merginų draugija

to-

savaitę pas vieną, kitą savai- jau pasveiko ir praeitą sek-

šią savaitę rengia “card par-

Sesuo

p, j,as Utą. Praleidžia laiką niadienį bažnyčioje atliko vi-

ty”

spaudai

Month),

vedėja,

airių

Marijos

katalikų kapinėse.
-------------

ypa-l mažus draugiškus vakarėlius ti jau pasveiko. Mūsų klebo-

paskirtas

šv.

klebonas,

pampino mokyklai

savo nariųnamuose.

linksmai

ir naudingai. Tais sas paniūkiąs. Ilgai sirgęs Jo-

mūsų

Velykų dovanėlei

mokėtojoms. Linko*

seserims

Lord knygelių. \ i- privačiais vakarėliais išgarsi-.nas Grėbi i finas taipgi pasvei- ■ tina, kad joms pasisektų, nes
jas perskai- nama draugijinio gyveųimo ko ir praeitą sekmadienį ma- tai geras tikslas
karionė tikrai pasisektu, ren-1
rew„.z„(ll
(sočiai life) reikšmę ir nau- čiau bažnyčioje. Marė Simonaka penkines nuo biznierių. Va
Daugelis rengiasi vasario 12
dą. Girdėjau, kad ir kitu pa- vičienė, po sunkios operacijos,
karionė įvyks, kaip kas met,
Sporto šakoje musų aukš- rupijų moterys ir gražiai vei- jau sugrįžo iš ligoninės, bet d. važiuoti į South Side, PiUžgavėnėse, šiais metais Už
I liečiu svetainėn, kur bus Lietesnė mokykla ir jau prade- kja bažnyčios ir Seserų Bran dar jaučiasi silpnoka.
gavėnių diena bus vasario 21. da atsižymėti. Mažiukai “pi Ipjškiečiu naudai. Kol žmogus
-------------j tuvos Nepriklausomybės paVirėjos su Adele Pikutiene
pinikai” (basketball tymas)
i minėjimas. Bus žvalių kalbėturi ka nors veikti. Jei
Pastaruoju laiku pas mus U . .
v. , . ’
priešakyje jau planuoja “mepraeitą savaitę vėl Imvo sma jis neveiks naudingai, tai jis ,aba; dflUg
Jr ,wlo Np(, tojų ir graži damų programa.
nu’’ vakarienei.
rkiai susirėmę su ‘dičkiais’ i-s ' Veiks pragaištingai. Kreipk i- ,
.
...
„
Labai svarbu kiekvienam lie-

ne tam tikslui, t. y. kad va-1 s[ „lo|(iniai

Kun. Skripkus praeitą sek
madienį pakrikštijo Karolio
ir Petronėlės Stasevičių duk
relę — Geraldina-Ona. Kimiais
buvo Pranas Savickas ir Bro
nė Stasevičienė.

kitų ankstesnių mokyklų. Nors ,nc žmonių veiklą ir energiją'

baugu ir išeiti, vpac su mano ’
‘ramatizuotom” kojom. Ypač

jiems ir nevisai gerai pasise- fr0ron pusėn. Tą daro geros

. .

, ,

tuviui

Jei

dalyvauti.

mano

“ramatizmas” nepablogės, tai
mane, seną Dėdę, nugązdino
k a, bet nei vienas nenusiine- kat. organizacijos. Praeitą se
, ir aš tikrai važiuosiu. Iš lloMadas Barauskas, kurs eidana.
Y ,. . .
...
mestead i South Side nuvakmadienį girdėjau kunigą aiš
<nias šaligatviu parvirto ir su k.
..
•
v
■,
.
•
žinoti
patogu autobusu, kurs
kinant kokią parapiją galima
sizeide koją. Tad nutariau sė, . *
„ .
...
. ...
, ,L ,v sustoja tik uz vieno bloko nuo
vadinti gera parapija. Anot ,...
<leti namie ir tik nuo kitu į.šJ
...
„
.... ..
. .
...
. .
i svetaines.
Keik įsupti
ant
kunigo, ne ta parapija gera,

North Side

Vasario 5 d. mirė Jonas kur daug krikštų, daug pagraYasario 12 d. 3:30 vai. po Palkotas, 50 metų
amziaus. i bų, daug šliūbų, bet ta para
piet, Lietuvių Piliečių svetai Nupuolė laiptais, susižeidė ga
pija, gera, kur šimtai žmonių
nėje įvyksta Lietuvos Nepri lvą ir nuvežtas ligoninėn, ne
kas sekmadienis eina prie šv.
klausomybės paminėjimas, ku teko sąmonės ir greitai mirė.
Komunijos, kur visi parapi
rį rengia Federacijos Pitts A. a. Jonas Palkotas pirmiau
burgho apskritis. Bus žymūs gyveno McKees Rocks, buvo jonys priklauso kat. draugi
joms, kur visi katalikai skai
kalbėtojai ir dalyvaus ir Šv. dikčiai praturtėjęs, bet deprekatalikišką laikraštį, o ne
Kazimiero parapijos mišrus sijos metu, kaip šimtai kitų/to
kokius ten pakeleivius ir laischoras, vedamas muz. K. Ka neteko turto. Prieš porą me- ves Sll bangomis. Kunigas pa
zio. Be abejonės, sueis žmo tų atsikėlė į North Siete, kur, farf visoms merginoms susinių pasiklausyti kalbėtojų ir dar jam užsiliko pora name
spiesti prie Sodalicijos, visie
gražių dainų.
lių, ir šiaip-taip vertėsi siuvė-

girstas žinias rašyti.

1C.. . „

~

.

' South 18th ir Sarali St., o uz
Ot, kad kiek būčiau pamir- i kampo ant 1725 Jane St. ir

šęs, kad praeitą savaitę mir- Lietuvių Piliečių svetainė. Pro

tis pakirto gyveninio siūlą a. grama prasidės 3:30 vai. poa. Mykolui Tumasiui, 77 m. piet.

Dėdė

mas J. Courtnev

išrinkti į

Chicagos majorus. P-nas Va

vadas

salle-Vasiliauskas yra
Lietuvių Skyriaus,

Courtnev

Headųuarters, Sberiiian vieš
butyje.
Savo kalboj lietuviams, p-

ms vyrams prie Vardo Jėzaus,
jo amatu. Buvo vedęs. Paliko ( vjsonis moterims prie moterį;

nas Courtnev išaiškins kodėl

Vasario 6 d. siuvėjų Rūtos
Chicagos miesto valdymo kaš
Klūbas laikė mėnesinį susi moterį, du sūnų ir dukterį. ]dūbo, Gyvojo Rožančiaus. Tre
A.
a.
Jonas
paėjo
iš
Joniškio]
tininkų,
o
abelnai
jaunimui
’
tai yra toki aukštūs, ir kaip
Toliau, kaip? Bažnyčioj ir melstumeis. Nėra reikalo, kad rinkimą. Girdėjau, kad tuoj
juos galima sumažinti be kė
namuose privalome, jei reika ant viešos gatvės atsistojęs po Velykų žada surengti ‘card parap., 1 asčiūnų k. Gerbūvio dėtis prie choro ir dramos ralimo taksų. Jo nuomone, tak
las yra, atsiklaupti, arba at melstumeis. Bet nors iš ryto party’ parapijos naudai. Svei laikais lankėsi Lietuvoje.
telio. Taip — jau patarė vi
sai gali
būti ■ sumažinti, o
sistoti, persižegnoti. Taip pa gali pasimelsti. Per dieną dir kinu ir linkiu joms pasiseki
siems nepamiršti Sus-mo 87
miesto gyventojai gali turėti
sielgti, kaip Šv. Bažnyčia rei- bęs, vakare pasimelsti ir au- mo gražiame darbe. Jos ne
Vas. 12 d. pusė aštuonių kuopos. Tuose kunigo Žodžiuodidesnį patarnavimą mokyklo
kalauja. O kada esi kelionėj, koti Dievui visos dienos dar- kartą jau yra gražiai pasiro vakare įvyksta moterų korta• > se >’,a
tiesos. Jei tas įse, transportacijos susisieki
viešoj vietoj, gali melstis ir bus. Atėjus sekmadieniui, nors džiusios savo darbais parapi vimo praimoga Slavokų sve- ''^ll D. Z. parapija Imtų gemuose, parkuose ir kitose
Dievą garbinti širdyje ir min vieną valandą gali praleisti jos naudai.
Ptk tainėje, prie pat lietuviškos ra' nors ’r nedidelė.
miesto sritvse.
tyje. Kiekvienas savo namuo bažnyčioj ir ten pasimelsti. O,
bažnyčios.
Viskas jau priruoš
se privalo pareikšti savo ti Raulai, jeigu visi katalikai
Tbomas J. Courtnev yra ga
ta ir tik laukiama svečių iš West End
kėjimą. Ne tik tėvas bei mo taip darytų, tai katalikų vei Iš Švento Kazimiero
na gerai kvalifikuotas kalbė
arti ir iš toliau. Buvau keti
J.V.S. Mokyklos Pastogės
Vasario 2 d., šv. Vincento ■ Tlidmas J. Courtnev, kan
tina privalo melstis, bet duoti kimas eitų pirmyn.
ti apie sutąupymo reikalus,
nęs apie mūsų moteris nieko
moterų klubas laikė susirin didatas į Chicagos majorus,)
gerą pavyzdį ir savo vaika
būdus ir galimybes. Būdamas
Vasario 3 d. suėjo metas nerašyti per nekurį laiką, bet
Chicagos
kimą, kuriame nutarė suruoš prabils per radio
ms. Vaikai neturi drovėtis sa Dar Del Anglių Vajaus
Chicagos
prokuroru, jis su
nuo Dr. Pentz iš Harrisburgo sunku nutylėti. Moterų darbš
ateinantį sekma
vo tėvų.
ti bingo vakarą su pamargi- lietuviams
Atrodo, kad anglių vajų tu aplankymo ir suteikimo val tumas tiesiog išprovokuoja ir nimais, vasario 21 d., mokyk dienį, vasario 12-ta. Jis kal taupė Chicagos piliečiams be
veik vieną milijoną dolerių.
KAULAS: Kai kada atei rėsime visą metą ir yra vil džios patvirtinimo ‘mūsų aukš spiria apie jas kalbėti. Pus
los salėje, parapijos naudai. bės apie sumažinimą taksų, aR. A. Vasalle.
na pas mus geras pažįstamas, tis, jog šiaip - taip ištesėsime tesnei mokyklai. Mokiniai ge antro šimto laimėjimo knygu
Apkalbėjus klūbo reikalus, tu pie miesto mokyklas ir apie
Cliaii'm.an
Lithuanian
Div.
kuris nekalba poterių, nei ne šilumos iki pavasario, štai, rai atsimena dr. Pentzą, kuris čių sutirpo į porą savaičių.
rėjo draugišką vakarėlį, kurį kitus svarbius Chicagos rei
(skelb.)
sižegnoja prie valgio. Ar pa praeitą savaitę A. Karauskas buvo patenkintas mokyklos Reiškia North Side moterys
suruošė Morkūnienė ir Rakie- kalus. Atsisuk it radijušą sek
tartina prie jo (to bedievio) aukojo $5.00. (Tai veik du to tvarka. Būtų ir jam malonu yra gyvos, tai kaip apie jas
tienė.
madienį, 15 minntų po vie
žegnotis ir kalbėti poterius? nai anglių). Na, jei šią savai žinoti, kad visi aštuntojo sky nekalbėti ir nerašyti. Jos su
nam, popiet — radio stotis
riaus mokiniai, be vieno, mo rengia gana dažnai ne tik di
JONAS: Kaulai, išmintin tę dar vienas kitas paaukotų
Vasario 5 d., Sodalietės ėjo AV.H.F.C.
ftIUEVE PAIN IN FEW MINUTES
kslo metų pradžioj įstojo j dė desnes pramogas parapijos
To relieve the torturing pain of Neuritis,
gas klausimas. Žinai gerai, po penkinę, visai nebūtų bau
bendrai prie šv. Komunijos.
P-nas Courtnev bus persta- Rheumatism,
Neuralgia or Lumbago in a
naiviai, bet kas savaitė laiko
gu
šalčio.
Pasitikima
tais,
ku-l
skyrių
few minutes, get the Doctor’a formula
kad tu savo namuose esi pil
Taipgi laikė mėnesinį susirin- , tytas lietuvio
advokato Ru- NURITO. Dependable—no opiates. no nareoties. Does the work nuiekly—mušt relieve
pain, to your natisfaction in a few
nas šeimininkas. Čia tavo rie dar nieko nėra aukoję, kad
kimą, kuriame vienbalsiai su- dolpli A. Vasalle-Vasiliauskas, worst
minutes or money back at Druggists. Don’t
luffer. Uae NURITO on thia guarantee today.
ir
jie
atjaus
reikalą
ir
prisi

draugas bedievis žino, kur ei
tarė daugiau pasidarbuoti pa- kuris pats buvo kandidatas į
dės,
jei
ne
su
penkinėmis,
tai
na — pas kataliką. Jis ateina
rapijos naudai.
J13 ivardo aldernionus. Jis sa
bent
po
kokį
toną
nupirks.
pas tave, kaip svečias. Todėl
Ranka ranką mazgoja, kad
vo kandidatūra
ištraukė ir

NEURITIS

Šv. Vardo draugijos nariai
šauniai darbuojasi ruošdami
, kortavimo pramogą. Vakaras
įvyks vasario 19 d., 3:30 po
piet, mokyklos svetainėje.
Vestendiečiai rengiasi skait
lingai dalyvauti Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjime.
Klebonas iš sakyklos paskel
bė, kad kalbės kun. J. Balko
nas ir garsus kun. James Cox.
Kun. J. Balkūnas, praeitais
metais lankėsi Lietuvoj ir sa
vo akimis matė vilniečių var
gus. Dalyviai turės progos apie tai pasiklausyti. Paminė
jimas įvyks vasario 12 d.,
3:30 popiet, Piliečių svetainė
je.
Vietinis

dabar rimtai darbuojasi Tbo- abidvi būtų baltos.

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Turėdami

Ką

Nors

Parduoti,

Mainyti,

Išnuomuoti

—

Arba

Norėdami Ką Nors Pirkti. Atminkite ‘nr-go’ Classified SkvT

MALDAKNYGES
Jėzus

Dievo

Mano

Pagelba,

Malonių

didelėmis

Šaltinis,

juodais

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

gerais

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

Malonių

šaltinis,

juod.

odos

virš.,

raudonais lapų kraštais...............................................
Naujas

Aukso

Altorius,

juodais

$3.00

odos

virš., paauksotais lapų kraštais................................ $1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš............................... $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais..................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais............... 60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais......................... ....$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš..........••..................... 75c

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

DRIVHIB

ves. 9

— Jei darbas nesiseka ir ne
LIETUVIAI DAKTARAI
matai pasekmių, suraskie to
priežastį ir dvigubai padidink Telefonas HEMloek 6286
į uolumų.
Gyvenimas ir mirtis suplau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kia į vienų vietų, kad pratar
2415 W. Marųuette Rd.
ti tai, kas reikalinga žmogui,
ir kų žmogus privalo duoti Ofiso valandos:
10—12 vai. ryto
žmonijai.
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

PHIA, PA., LinUVHJ KRONIKA
Teisėjas Viliam M.
Lewisas

OR. A. 6. RAKAUSKAS

Vyčių balius

Vietos vyčiai 21 d. sausio
“Lietuvių Muzikalio Namo”
Sausio 30 d. mirė didelis
svetainėje buvo suruošę balių.
“litvakas” — Lietuvoje giŽmonių atsilankė pu Lėtinai.
'męs ir lahai jų gerbiųg žydas,
Taigi, balius buvo pelningas.
teisėjas Viliamas M. Lewisas.
Velionis gimė Panevėžio mie
Sausio 28 d. gerai visiems
ste, spalių 1 d., 1884 m. Bū
čia žinomas viengentis, Dodamas 12 metų, jis atvyko Aminikas Barimas su savo žmo
nierikon. Turėdamas didelių
na Ieva iškilmingai minėjo
gabumų moksle, o ypač juris- '
tikoje, greitu laiku patapo ° metų moterystės suKaktį.
Pirmoji dalis to minėjimo įPbiladelphijoje įžymiausiu tei
vyko Šv. Jurgio bažnyčioje,
sėju.
o antroji — puota “Lietuvių
Ne vien kad prie kiekvie
Muzikaliu Namo” svetainėje.
nos progos jis save vadinda
Ir bažnyčioje ir svetainėje bu
vo “litvaku”, bet su lietu
vo daug žmonių. Puotoj da
viais ir santykiavo: jįj parenlyvavo ir pats klebonas, kun
gimuose jis sakydavo prakal
. .
,
, .
,
.
, . ,
! Ignas Zimblys, ir jo asisten
bas, dalyvaudavo bankietuose i
J \
d
tas, kun. Jeronimas Bagdonas.
ir kituose įvairiuose parengi
Šokikams žinotinas dalykas
muose. Žodžiu, tai buvo šir
dingiausias lietuvių bičiulis.
Matyt, jis buvo ir giliai tiVietinės jurgiečių sodalie
kintis į Dievų. Kada mes čia tės parapijos naudai ruošia
savo laiku surengėme vysku- šokių vakarų vasario 11 d.,
pui Matulioniui puikiame vieš gv. Jurgio parap. svetainėje.
buty “resepšynų”, lai jis, ka-^Gi vasario 21 d. vakare, irgi
1 bedamas puotoj, pasakė:‘Mū- toje pačioje svetainėje, bus
šų visų gyvenimas, tai yra šokių vakaras vietinės mokykkelionė link tikslo, o tuo tiks- los vaikučių — mokinių ibeno
lu yra Dievas’.
labui. Pastarojo šokių vakaro

K. Vidikauskas
_________________

Šv. Andriejaus
Parapijai 15 Metų
PHILADELPHIA, PA. —
Šv. Andriejaus lietuvių para
pijai sukanka penkiolika me
tų nuo įsikūrimo. Tam įvy
kiui paminėti vasario 19 d.
rengiama vakarienė,
savoje
salėje, 1123 Lenion St. Vaka
rienės tikietų galima gauti kle
bonijoje. Kaina vienas doleris.
Prie to, klebonas kun. J.
Čepukaitis prūso, kad parapijonai po kiek išgali paau
kotų pinigais. Kaip žinome,
bus statoma nauja bažnyčia,
tai reikalas yra svarbus.

lingu pamaldų Šv. Jurgio ba
žnyčioj palaidotas Šv. Kry
žiaus kapuose. Tai buvo skirsnemunietis. Amerikoje išgy
veno per virš 25 metus. Mir-

LIETUVIAI DAKTARAI

•

“DRAUGAS“ dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs į “Draugo“ administraciją $6.60 prenumeratą
už 1939 metus.

3.

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C................
Adoracijos Vadovėlis ...............................

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.

Ofiso Tel. CANai 2345

gerb. skaitytojai, ar kokia ki
ta apdraudos kompanija jums
tų gali duoti už tokių mokesNamų Savininkų
simaldavo ir dabar draugija tį į žinoma, ne. Tad rašykite
Dėmesiui
neturi ligonių. rlik gaila, kad savo sūnus į Šv. Antano drauį draugijos narių eiles apleido gijų, kurios susirinkimas bus
\ asaiio 19 d. s. m, Liceros, a. a. Aly kolas Jusevicia, kuris sekmadienį, kovo mėn 5 d ,
Taxpayers Couneil visiems na buvo pašarvotas draugijos nu-1 par mokyklos 8-me kambary.
mų savininkams dykai rengia rio A. Petkaus koplyčioje.
Rap.
pasilinksminimo vakarų, koMirusio nario M. Jusevi-

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS

munity svetainėje, prie 18-tos čiaus grabnešiais buvo šie drir 51 ave. Ciceroje. Viršuti-ljos nariai: Jonas Mikolainis,'
Mot. Dambrauskas, Kaz. Gasiūnas, Jonas Kavaliauskas,1
Jonas Kasiulaitis ir Antanas
Palubinas.

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL CANai 0402
2305 So. Leavitt Stn

DR. P. ATKOČIŪNAS

Zarasų krašto ežero vaizdelis. (VDV plioto)

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
Vaiaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P- M.

DR. A. J. MANIKAS

3147 S- Halsted SL, Chicago

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir

VIRginia 1116
4070 Archer Are.
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyras Seredą
Seredomis ir NedėL pagal sutartį
Sekmadienį susitarius

Oi'iso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Ave.
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. CHARLES SEGAL

DR. GEORGEI. BLOŽIS

Kala geležį, kol karšta.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DANTISTAS

AKIŲ

OFISAS
4729 So. Ashland Ave.
VALANDOS:
2-tros labos
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
CHICAGO, ILL.
6 iki 8 vakare
Telefonas MIDway 2880
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
OFISO VALANDOS:
______£ugal_sutartk________ Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. i
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryt
2201 West

GYDYTOJAS

Cermak Rd.

Taip pat
teko pastebėti,
kad savo mirusį narį beveik ■
visi draugijos nariai aplankė
(BEIK AKA U SKAS )
ir pasimeldė už jo sielų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Draugija užkviesta į Vasa
SPECIALISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900
South Halsted Street
OPTOMETRICALIiY AKIŲ
rio .16 paminėjimų, vasario 16 1
LIETUVIS
TELEFONAI:
4631 So. Ashland Ave.
Tad visi į šių pramogų, kad d. Tikimasi, kad tų dienų pa
Ofiso WENtworth 1612
Suvirš 20 metų praktikavimo
Tel. YARds 0994
Mano Garantavimas
Res. — YARds 3955
susipažinus su kitataučiais ir minėjime bus daug šv. Anta-'
Rez. Tel. PLAza 2400
,
Palengvins
akių
įtempimą.,
kas
esOFISO
VALANDOS:
no dr-jos narių.
sužinojus, kų jie veikia.
Į ti priežastimi
galvos
skaudėjimo, 2 iki 4 popiet
7 ikį 9 vakare
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. 1
Ed. Mikutis pranešė, kad svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- j Trečiadieniais ir Sekmadieniais
.
„
.
mo. skaudamų akių karštį, atitaiso į
Dairai sutartį
Rap.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diec
vasario 15 d. Der radio kalbės trumparegystę ir toliregystę. Priren- »
p b

DR. VAITUSH, OPT.

gia teisingai akinius. Visuose atsiti-

Df-joS
J

Džiugu pranešti, kad mū
sų, senas draugijos narys, D.
Narusevičia, jau ant tiek pa
sveiko, kad vasario 4 d. at-

1.00
40

Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun...........................................
K. Matulaitis, M.I.C............................................................... 1-25
Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ...................... 25
Malda už Jaunimą — parašė Kun.
J. Vaitkevičius, M.I.C................................................................. 10
Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C... .7U
Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kan.
K. Matulaitis, M.I.C.......................... .................................... 1-00
Krikščioniškoji Šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis ............... 10
Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.......... 1.25
Išsipildė — vertė, K. Giedrutis ..............................
75
Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis......... 75
Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas .........
75
Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V...,05
Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K. .. .05
Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius .................. 1.00
Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C.......... 35
Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštya .............
25
žv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....................... 1.00

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

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakara
ir pagal sutartį.

3343 So. Halsted Street

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo
sąrašo.
Švč. Jėzaus širdies Intronizacija .............................................. 20
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

2155 VVest Cermak Road

DR. V. A. ŠIMKUS

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

1.
2.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko

Draugija Šv. Antano laike
Ričmoniškis metin! susirinkimų vasario 5
d. Pirmininko vietų turėjo u“DRAUGĄ” žimti vice pirm. S. Paseckis,
nes pirm. A. Valančius buvo
išvykęs į TT. Marijonų Rė
mėjų seimų.

Dovanos

DR. WALTER J. PHILLIPS

VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki
4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

šviesybė jo vėlei!...

PLATINKITE

TeL CANai 5969

Tel. YARds 3146

damas našlaičiais paliko žn.o- jAntano
nų Agotų Mankiutę, dukrų Elenų ir sūnų Kazį. Amžina VC1KIOS

!!EXTR:A!!
Dovanos

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitarius

nėję svetainėje bus muzika,
reikalais daugiausiai rūpinas kur jaunesnieji galės šokti, o
jaunas Siratavičius. Tikimos, apačioj įvairios pramogos, pra
kad vietos lietuviai parems kalbos, muzikalę
programa.
jaunųjų pastangas.
Vakaro pasisekimui daug dar
Mirtis
buojasi Councilo raštininkas
Ed. Mikutis, jam gelbsti A.
Sausio 27 d. čia mirė 51 me Valančius ir adv. L. Kizas,
tų amžiaus žinomas siuvėjas Liet. Namų Savininkų * klūbo
Kazys Stanevičius. Po gedu- atstovai.

Fr. Pūkas

1939

dr-jos rašt. Pr. Vitkus iš
ties WHFC, apie 15 min. iki
7 vai. vakare.
Vienbalsiai nutarta sudary
ti komisijų iš trijų asmenų,
kad surastų priemonių, kaip
pritraukus daugiau jaunesnių
jų narių prie draugijos. Į ko
misijų įėjo: Pr. Vitkus, A. Pepalius ir Ed. Mikutis. Šį ko
misija pasižadėjo išdirbti pla
nų, palei kurį sakoma galėtų
prirašyti apie 100 naujų narių
ir sekančiam sus-me bus pa
tiektas nariams svarstyti.
Draugai moka tik 25c į mė
nesį, o gauna už tai: ligos pa
šalpų per 6 mėnesius po $5.00,
o po 6 mėnesių po $2.50 į sa
vaitę iki vienų metų. Na
riui mirus, išmokama 200 dol.,
duodama 6 grabnešiai ir jiems
pasamdytas automobilius. Tad,

I das. Specialė atyda atkreipiama į
1 mokyklos vaikus. Kreivos akys atitaisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiem kaip
pirmiau.

4712 SO.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avenue
Res. 6515 S. Rockvvell Street
Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. VVestem Avenue

—

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 6107

Res 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehUl 0617
Office TeL HEMloek 4848

DR. A. J. BERTASH

DR. J. J. SIMONAITIS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL OALumet 6974

TaL 2-4 ii 7—0 yak.
1446 So. 49th Ct
Subatomis nuo 7—B vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

OflSO VALANDOS

0 vai. ryto iki 8 v. vakare,
sekmadieaius ir trečiadieniai

DR. A. P. STULGA

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

DANTŲ GYDYTOJAS
3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

Ofiso TeL VIRginia 0036
Residencijos TeL BEVerley 8244

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. sak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office TaL YABds 4787
Namų TeL PBOspect 1930

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Tel CANai 0257
Res. TeL PROspect 666!

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v.
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6631 S. California Ave.
1821 So. Halsted Street
Telefonas REPublic 7868
Rezidencija 6600 So. Artesian Av«
Office Phone
Res and Office VALANDOS: U v. ryto iki 3 popie
6 iki 8 vaL vakaro
PROspect 1028
2359 8. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706 TeL YARds 2246

ŪR.J.J. KŪWAR

DR. G. VEZEL’IS

(K0WAR8KAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
Vai: nno 0 ryto iki 8 vakarei
Seredoj pagal sutartį

2403 W. 63rd SL, Chicago
Nedėliotu ir Trečiadieniais
Pagaal Sutartį.
TeL LATayette 8010

DR. G. J. SVENCISKAS

Vie Juknla, snv.

DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue

2335 South Westenn Avenue
CANAL

DR. S. BIEŽIS

4157 Archer Av
Ofiso vaL: 2—4 ir 0—8 PJ
Residencija
8939 So. Claremont Ave?
Valandos: 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIS

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
Mašinų Plovimas
Taipgi parduodam Pečiams
I^ge Abejų
Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas

VALANDOS i
11 vaLOFISO
ryto iki B vai. vikiam

3764

A

v

i

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge
nno 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 0 v. v. Tel CANai 0122.
Subatoj nno 12 iki 0 v. v.
Tel. Prospect 1012
Rea. Tel Republic 6047
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Patarnauja Lietuviai

(Acme photo);

i i

ASHLAND AVE. 2423 W. Marųuette Road

Midwest Service Station

TELEFONAS

DR. MAURIGE KAHN

LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARU

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
naudotis mano patarnavimu.

Naujausias atvaizdas Japo
nijos imperatoriaus Hiroliito.

DR. P. J. BEINAR

'I

DR. V. E. SIEDUNSKI

Dantistas
4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayette 8050
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadisaiaia
4631 South Ashland Ai^
TaL YABds 0004
RismaJianiaia, Trečia ii i aAsis b

1

Ketvirtadienis, vas. 9 d., 1939

CHICAGOS UETUVIŲ ŽINIOS
KAIP MINĖSIME CHICAGOJ VASARIO
16 DIENĄ
Chicagos lietuviai katalikai
Vasario 16 d., Lietuvos ne
priklausomybės 21 metų su
kaktį, minės ne bankietais,
pilvo pasotinimu ir džiazais,
bet rimta, patrijotine progra
ma.
Federacijos Chicago apskri
tis nutarė šiemet Vasario 16
d. minėti trijose vietose: pie
tinėj miesto daly — Roselan
de, Visų Šventųjų parapijos
salėj, kur mintjjilmas bus va
sario 19 d-, vakare. Chicagoj
minėjimas bus tų pačių dienų
— vasario 16, Nekalto Prasid.
Panelės Šv. parapijos salėj,
Brighton Park. Ir Cicero, Ilk,
Šv. Antano parapijos salėj,
vasario 16.

vardis, L. Šimutis ir kun. A.
Briška, kuris praėjusių vasa
rų ne tik skersai ir išilgai per
važiavo Lietuvų, bet taip pat
ir Vilniaus kraštų. Jis papa
sakos įdomių dalykų. Tarpe
kalbų bus išpildyta muzikalė
ir vokale programa. Dainuos
chorai ir solistai. Gi ant galo
bus atvaidinta begalo gražus
ir patrijotinis triologas “Lie
tuvytis”. Vaidinime dalyvaus
jaunosios kartos scenos mė
gėjai. Ta pati programa bus
pakartota Roselande, vasario
19 d. ir Ciceroj (jei diena bus
pasirinkta kita).

Įžanga į visus paminėtus
vakarus bus nemokama. Va
dinas, kiekvienas lietuvis, ku
Visose vietose rengiama pa- ris jausis pareigos paminėti
trijotinės programos. Chica Lietuvos nepriklausomybės su
goj, Brighton Parke vasario kaktuves, galės atsilankyti.
16 d. kalbės konsulas P. DauzVasario

16

Reng.

monas, kad paaiškintų susi
rinkimui kų jis tuo reikalu
Federacijos skyrių, organi
daro.
zacijų kuopų, draugijų ir klū ASTUONIOLIKTOSIOS
Susirinkimų šaukia 21 var
bų atstovų bei visuomenės vei- LIETUVIŲ DĖMESIUI
do Liet. A'mer. Piliečių Sų
kėjų prašome nepamiršti, kad
Ar aštuoniolikiečiai lietu- junga.
svarbus Federacijos Chieago
dabartinio aldemaapskrities susirinkimas įvyks no kandidatūrų]
“Fiat Foot Floogee”
vasario 9 d., Aušros Vartų
šiuo ir kitais svarbiais klau
Jau laikas priminti vėl, kad
parapijos salėj, West Side,
šaukiamas specialus su Šv. Jurgio parapijos choras
šiam susirinkime bus pasitar- sįrįnkimas ketvirtadienį, va rengia šokius vasario 21 d.,
ta Vasario 16 minėjimo, Chi- sario t>
7.30 vaj vakare, parapijos salėj. Šokiams grieš
cagos ir apylinkės katalikų Petrausko svetainėje, 1750 S. Red Norris orkestrą. Komisi
seimelio ir kitais reikalais.
Union Avė
ja rūpinasi, kad salė būtų la
Kaip daugeliui žinoma, si bai gražiai išpuošta.
kolonija reikalauja apsaugos
Kviečiame visų lietuvių pa
Redakcijos Atsakymai šviesų — “Stop and Go“ prie rapijų chorus dalyvauti
Halsted ir 19-tos bei 18.-tos,
‘'Floy Floy”
Grace Moore, operos daini-i
Jurgio Dr-jos nariui nes čia kiekvienų dienų tūks
ninkė, Prancūzijos vyriausy Į (Detroit, Mieli.). Kuriam lai- tantis vaikučių pereina ketutilpo aprašymas “nebės pakelta į Garbės Legijo- krašty
. ..
,, , . ,
... ris sykius per Halsted gatvę, |Urba Flovver ShoppeI
susipratimų
”
toj
draugijoj,
. .
...
1
■
Archer Avė.
no narius. Jos, kaipo dainiJ .
,
Čia kaimynystėje yra keturios iff 4180
Phone LAFAYETTE 5800
ten
turėjote
siųsti
ir
atsaky

ninkės, debiutas buvo Opera
—•—
mokyklos: trys parapijinės ir V'Gėles Mylintiems
— Vestinėms — į
mų.
“
Draugui
”
tie
“
nesusi

Comiųue, Paryžiuje. Ir po šiai
Bankletams — Laidotuvėms — i
viena viešoji. Taipgi reikalau
Papuošimams
dienai ji yra tos kompanijos pratimai” nėra žinomi, dėl to jama apvalyti apylinkę nuo
garbės narys. (Acme photo) nė atsakymo nedėsime.
juodukų pedliorių, įsteigti žaiR. Lipsky (Cicero). Ta-! smavietę vaikučiams ir apmstos prisiųsto rašto negalė-' saugoti gyvybę ir nuosavybę
Parems Šimtu
jome sunaudoti dėl to, kad vietos gyventojų.
Nuošimčiu
redakcija neturi laiko daryti
Pakviestas dabartinis alderBRIGHTON PARK. — Pa korespondencijų vertimus.
rapijos choras rengia metinį
karnivaio ir Valentine šokių
mirė vasario 6 d., 1939 m.,
sulaukęs 51 metų amžiaus.
vakarų, vasario 12 d., parapi
Gimęs Lietuvoje. Biržų ap
jos svet. Grieš Jack Barry’s
tėvais šliogeriutė
skrityje ir parapijoj. Kliūčių
kaimu.
Mirė Vasario 8, 1939, 12:45
orkestrą. Bus dykai duodama
popiet, sulaukus senatvės amž.
Paliko dideliame nuliūdime:
Gimus Lietuvoje, Panevėžio
souvenirs, confetti, streamers
moterį
Margaret, po
tėvais
aps., Smilgių par. I’avinkšnių k.
Klimaitė, dukterj Margaret, 2
Amerikoje išgyveno 18 niet.
ir t.t.
sūnus: Jonų ir Vincentų, sese

Prašomi Nepamiršti

Komisija

! Iš Politikos Laiko

Juozas

vįaį

renls

sįniaįs

Valdybe.

JUOZAPAS

JAKONIS

mirė vasario 6 d., 1939 m., 8:30 v. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje.
Panevėžio
apskrityje, Subačiaus parapijo
je, Tiltagalių kaime.
Amerikoj išgyveno 42 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Magdelenų, po tėvais
Misiūnaitė, sūnų
Aleksandrą,
marčių Mililred ir jų šeimynų, 3
dukteris; Margaret, ir žentų
Louis Van Thielen, Afrikoje,
onų ir žentų James Paddock lr
Juozapinų, 3 anūkus ir daug ki
tų giminių.
Lietuvoje paliko
brolj Fabijonų, seseris: levų lr
Uršulę ir jų šeimynas ir kitas
gimines.
Kūnas pašarvotas Lachavlčlaus koplyčioj, 2314 W. 23rd Fl.
Laidotuvės įvyks penktadienį,
vasario 10 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo švč. Panelės parapijos
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos
už velionio
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as daiyvauG laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris,
Sūnus,
Marti, Dukterys, Žentai, Auūkai, Brolis Seserys ir Giminės.
Laid. direkt. Lachavvicz lr
Sūnai, telefonas Canal 2515.

Jos.

Taigi būtinai reikalinga, kad
visi nariai susirinktų pamo
Pirmadienio vakare red. L. koms.
H. L.
Šimutis ir dr. A. Rakauskas
išvyko į Wilkes Barre, Pa.,
dalyvauti LRKSA Pildomojo Į Moteris Ir Merginas
Komiteto metiniame susirin Moterys ir merginos, kurios
Vasario 9-ta Diena
kime, nes pirmasis yra tos dar nesate narės Šv. Kazimie
Šv.
Vardo
draugija,
Nekal.
organizacijos prezidentas, o ro Akademijos Rėmėjų dr-jos,
“Daug galėtumėm turėti ra
antrasis — daktaras - kvotė- dabar turite progos .tapti, nes Pras. Pan. Šv. mergaičių So mybės, kad nenorėtumėm už
dalicija ir L. Vyčių 36 kuopa
eina naujų narių vajus.
!“•
I
vakarų žada paremti šimtu siimti kitų kalbomis ir dar
bais ir tuo, kas mums visai
Red. L. Šimutis, būdamas
Šv. Kazimiero Akademijos nuošimčių. .
į nepriguli.
Wilkes Barriuose pasakys ka Rėmėjų dr-ja darbuojasi se
Ištikrųjų,
gražus
'tų
jauni

lbų per radio, taip pat kalbės serų Kazimieriečių naudai, reKaip gali ilgai palikti ra
Lietuvos nepriklausomybės pa mia jų vedamų įstaigų, taip mo dr-jų pavyzdys. Pasitikim, mybėje tasai, 'kurs kišasi į
minėjimo iškilmėse. Iš Wilkes' pat remia visus lietuvių tau- kad kitos Brigliton Park jau- kitų reikalus? kurs pašalių aBarre vyks į New Yorkų, kuri tinius reikalus ir kelia Lietu- į11*1110
^os 5,a^ar^ parems.
plinkybių ieško? kurs mažai
vasario 12 d. kalbės Lietuvos vos vardų.
arba retai save patį perkranepriklausomybės paminėjime
tinėja?” (Kristaus Sekimas,
Rėmėjos dirba iš vien su
ir taip pat tarsis su N. Y. a- visa lietuvių visuomene. Dėl
ėl Kas Pametė Pirštinaites Knyga Pirma, Skyrius XI, 1).
pylinkės katalikų veikėjais to, visi turėtumėm džiaugtis,
Vas. 1 d., Syrena’s Cafe,
svarbiais visuomenės reikalais. kad savo tarpe turime tokių
Išalkusiam tik duona rūpi.
Vasario 11 d. iš New Yorko draugijų ir remti jos gražius 4270 S. Archer Avė., per J.
Mickeliūnui Šaulių žvaigždės Greit pagadinsi, bet negreit
išlydės Marijonų misijonie darbus.
įteikimo bankietų rasta gra- pataisysi.
rius į Argentiną — gerb. kun.
Štai, Šv. Kazimiero Akad. i žios moteriškos pirštinaitės.
Jakaitį, kun. K. Vengrų ir Rėmėjų dr-ja rengia vajinį
Kas jas pametė, prašoma krei
kun. A. Andriušį.
bankietų akademijos auditori ptis pas mane, 7011 S. Arte
LAIDOTUVIŲ
joj, vasario 26 d., 7 vai. va sian avė., arba telefonuokite

Išvyko Į Rytus

Kuzmickas

A. * A

t

JONAS

ELEONORA

P.

EWALD

ZEKIENĖ

vertė

Kon.

Ant.

M.

Karužiškis

Dzingeliukas

Paliko dideliame nuliūdime:
dukterį Agotų ir žentų Jonų Adomaičius, sūnų Pranciškų Zekų, tris anūkes: Sofijų Paterson, Helen ir Eleanor Adomai
čius, anūkės vyrų Jonų Peterson,
proanūkę Jeanette Peterson, pusbrolį Julijonų Šlio
gerį, giminaičius: Kotrinų ir
Povilų Bagdonus ir Agotų Daimontienę ir jų
šeimynas ir
daug kitų giminių ir pažįstamų.
Priklausė prie:
Tretininkų,
Apaštalystės Maldos, Amžino ir
Gyvojo Rožančiaus, šv. Juoza
po ir Neperstojančios Pagelbos
Dievo Motinos draugijų.
Kūnas pašarvotas 843 West
33rd Place, tel. Yards 5714.
Laidotuvės įvyks pirmadienį,
vasario 13 d. Iš namų 8:00
vai. ryto bus atlydėta į Šv.
Jurgio parap. bažnyčių, kurioje
jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų. Po pamaldų bus
nulydėta į Šv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, žentas, Sū

nus, Anūkės, Proanūkė, Pus
brolis, Giminaičiai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius A. M.
Phillips, tel. Yards 4908.

rį Anelę Simutienę, švogerj Le
onardų ir daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas Mažeikos
koplyčioje, 3319 South Litua
nica Avenue.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, vasario 10 d. Iš koplyčios
8:00 valandų ryto bus atlydė
tas į šv. Jurgio parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Moteris. Duktė, Sū
Sesuo, Švogeris ir Gimi
nės.
nai,

Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika.
Telef. Yards 11381139.

Turėdami

Kų

Nors

Parduoti,

A.
VERONIKA

GUDMAN

(po tėvais Pocaitė)
mirė vas. 7, 1939 m., 8:20 vai.
ryte, sulaukus 31 metų amž.
Gimus Lietuvoje, Panevėžio
apskrityje, Ramygalos parapi
joje, Uliūnių kaime.
Amerikoje išgyveno 25 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrų Domininkų, dukterį Kon
stancijų. motinų Konstancijų,
po tėvais Rukaitikė, tėvų My
kolų, 3 pusseseris. 7 pusbro
lius, Lietuvoje 3 tetas, dėdienę,
3 pusbrolius ir daug kitų gi
minių.
Kūnas pašarvotas 8459 South
Paulina Street, tel. CEDARcrest 2467.
Laidotuvės įvyks šeštadieni,
vasario 11 d.
Iš namų 8:00
vai. ryto bus atlydėta į Gimi
mo Panelės Švč. parapijos baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielų. Po
pamaldų bus nulydėta J Šv.
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 Ginrinės.
I-aidotuvių direkt. S. P. Ma
žeika, tel. YARds 1138-1139.

Mainyti,

—

Išnuomuoti

Arba

Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go' Classified Skyr

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

J.

kare.

Vyčių Choro Nariams

arčiau

visiems

bus

susipažinti

su

progos

rėmėjo

Hemlock 1883, ir jos bus grųžintos.

mis,

Po savaitės atostogų, cho
ras vėl renkasi repeticijai, ket
verge, vasario 9 dienų, Aušros
Vartų parapijos salėje, 8 va
landų vakare.

Čia

ir

jų

kilniais

darbais.

Elziutė

Ieva Lukošiūtė.

Bankieto reng. kom. sek.

Tinginiui ir šiokių dienų
Bepročio nereik su žiburiu
šventa.
i
Žmogus yra tai, kuo jis bū Jei blogais žmonėmis tikė
si, visada būsi apgautas.
ti nutaria.
Rengiamės prie savo šven
Susiprato, kaip katė pienų
tės — Šv. Kazimiero dienos. įduos.
paliejus.

John F. Eudeikis

neturėsi

kitas

nepri-

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

____ 4605-07 Sa Hermitage Ava
4447 South Fairfieid Avenue
Tel. LAFAYETTE D727

TA

U I
4.

B A

IG-NACAb
ZALATORIUS
Mirė Vasario 8. 1939, 8 vai.
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio
apskr., Krekinavos parap., Iciūnų kaimo.
Amerikoje išgyveno 27 m.
Patiko dideliame nuliūdime
pusbrolį Juozapų Liberį ir jo
žmonų Ioanų ir krikšto sūnų.
Lietuvoje seserį, dėdę ir daug
kitų giminių.
Priklausė prie draugijos Lie
tuvos
Piliečių
Paš.
Kiiūbo,
Jaunų Lietuvių Amerikos Tau
tiško Kllubo,
Kūnas pašarvotas 7252 So.
Claremont Avc. Tel. Pros. 4939.
Laidotuvės jvyks šeštadieny.
Vasario 11 d.. 1939 m, Iš na
mų 10:30 vai. ryto bns atly
dėtas į Gimimo Švenč. Pane
lės parap. bažnyčių, kurioje )vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges pažysta
mus dalyvauti šiose laid»tuvėse.
Nuliūdę Pusbrolis, BruMenė,
Krikšto Sūnus lr Idtl (Marinės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas Petkus, ■ Tel. Grovehill
0142.

SOPHIE

VERONIKA

KULIKAUSKIENĖ
po tėvais

VAT
xa 1

koplyčios

visose

Chicagos

dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarai*,

i
Rubeze v lėlutė

Mirė Vasario 7. 1939, 12:10
vai. p. p. sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje, Telšių apsk.
Vicšvlenių parap.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime
dukterį Marijonų Malinauskie
nę lr jos šeimų, 2 brolius:
Stanislovų, marčių Stanislavų
lr Ignacų, anūkus lr kitas gi
mines. Lietuvoje seserėčias.
Kūnas
pašarvotas
Antano
Petkaus koplyčioje, 6834 So.
Westem avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
Vasario 11 d. Iš koplyčios 8
vai. ryto bus atlydėta į Olmimo Švenč. Panelės parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielų. Po
pamaldų bus nulydėta J Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę Duktė, Broliai, Mar
ti, .Minkai lr Giminės.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas Petkus, Tel. Grovehill 0142
arba Cicero 2109.

SZYMKEWICZ

po tėvais Guzauskaitė

7:00 vaL vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. ŠALTIMIERAS

Mirė Vas. 8. 1939, 6:45 vai.
ryte, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė
Lietuvoje,
Tauragės
apskr., Kaltinėnų parap.
Amerikoje išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliūdimo
3 sesers dukteris: Mary Rashinski. Josephine Norush, lr
Lietuvoje Stanislavų Orvidlonę,
ir sesers sūnų Juozapų Ričkų
ir daug kitų giminių ir pažys
tamų.
Kūnas pašarvotas 669 W. 14
St., Tel. Canal 9763.
Laidotuvės įvyks šeštadien).
Vasario 11, 1939, iš namų 8:30
vai. ryto bus atlydėta j Dievo
Apveizdos parap. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionės sielų. Po pamal
dų bus nulydėta J šv, Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges tr pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

•ART, oro. LAIDOTU VIŲ DIREKTORIAI

KELNER —PRUZIN
Geriausia* patarnavimai — Moteria patarnanja
Phone 9000
620 W. 15«h Avė.

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENA IR KAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51it St.

TeL YARDS 1278

Nuliūdę Sesers Dkterys, Se
sers Sūnus ir daug kitų Gimi
nių.
Laidotuvių Direktorius But
kus and Co., Tel. Canal 3161.

DIREKTORIAI

LAIDOTUViy

BMUDBU B DZDtUVOA LAUKMDMI {RAIŠA

ieškotų

Pats

DIREKTORIUS

x ’

■
Res. 4543 South Paulina Street

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A M P T PATARNAVIMAS
AIYIDuLANul dieną ir naktį
n V Y

A T

D I A A1

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

Albert V.

Petkus ir Eudeikis
;as
Anthony B. Petkus
Lachawiez ir Sunai
J. Lieknučius
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips
LI. Zolp

4704

Tel.

S.

Westem

LAFayette

Avenue

8024

3354 So. Halsted St.

Telefonas YARds 1419
6834 So. Western Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANaI 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Phone PULlman 1270
4348

So.

Phone

Califomia

LAFayette

Avė.

3572

3319 Lituanica Avenue
Phone YARtls 1138-1139
3307

Phone

1646

Avė.

Lituanica

YARda

West

Phone

4908

46th

YARds

Street

0781-0782

I
ketvirtadienis, vas. 9 d., 1939

B

Trn Marijonu Rėmėju Xll-tojo Seimo
Protoko as

atst.: A. Strodomskienė, A.
UNIVERSAL
Rimidaitė, A. Raštutienė ir
P. šnekutienė. Auka $100.00.
RESTAURANT
ftv. Kazimiero Akad. Rėm.
8 skyr. atst.: Petruškevičienė,
Raštutis, J. Stoškus, B. Stro
domskienė ir M. Zarombienė.
750 W. 31st Street
Auka $5.00.
? Del informacijų kreipkite} j:
Labdarių 23 skyr. atst.: S.
J. & 1. AMBRAZIEJUS
Tel. Victory 9670
169 Grand Si.. Brooklra. N. Y.
Staniulis, O. Kazragienė, J.
A. S. TREČIOKAS
Rengia ir prižiūri
Butkus, A. Rimidaitė, T. Pet314 MValaut SI. N«wotk. N. J.
CLASSIFIED
roškevičienė. Auka $5.00.
JOHN SEKYS
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
904 Broad SI.. Hartford. Conn.
Apaštalystės Maldos ir Tre
AGENTŲ SĄJUNGA
VIENYBE TRAVEL BUREAU
REIKALINGAS DARBININKAS
tininkų dr-jų atst.: J. Žalanda
193 Grand SI.. Brooklyn. N. Y.
Reikalingas darbininkas prie Akies.
AMERIKOJE
Turi turėti patyrimą. Gera mokes
G. A. KYBĄ
ir P. Petkienė. Auka $5.00.
tis geram darbininkui. Atsišaukite:
AMERIKOS LIETUVIS
Adant Baliikcvlcz. Custer,Mich.
Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu
14 Vornon Si.. Woreoitor. Mau.
Altoriaus Puošimo ir Gy
REIKALINGI DEGTINĖS
PETRAS BARTKEVIČIUS
vojo Ražančiaus dr-jų atst.:
PARDAVĖJAI
679 N. Main St.. Brockton. Mani.
Reikalingi patyrusiai degtinės par
M. Samoškienė, B. LazdausPAUL MOLIS
davėjai. Alga ir Komisas. Užlaiko
1992 — 25th SI.. D.lroit, Mich.
mi! visą
eilę Skelbiamo
tavoro.
kienė, M. Zaromskienė, P. Gai
Atsišaukite:
319 So. Market St.,
LITHŲANIAN NEWS PUB. CO.
Chicagietė Irena Marino su lienė, V. Adomaitienė ir K.
telefoną* VVABash 3783.
Išplauks iš Nerv Yorko
1739 S. Halsted SI.. Chicago. IU.
3 mėnesių amž. dukrele. Be Petrauskienė. Auka $5.00.
PARDAVIMUI
OHIO LITHŲANIAN PUB. CO.
GEGUŽĖS
13,
1939
Namas su bizniu, pieninė lr groser
K.
S.
KARPIUS
širdžiui vyrui apleidus, ji bu Motinų Klubo atst.: F. Bu-)
nė Biznis gerai išdirbtas, randasi
6929 Superior Ave..
lietuvių kolonijoje,
Cleeroje, arti
Cleveland. Ohio
vo atsidūrus dideliam varge. rba ir V. Trust. Auka $2.00.
lietuvių bažnyčios. Namas turi po
Greiti
traukiniai
prie
pat
laivo
A. VARASIUS
4 Ir 4 gražius kambarius. GroserPritrūkus maisto, mergaitę nu Šv. Barboros dr-jos atst.:
2316 Sarah SI.. Pittsburgh. Pa.
nėje Įrengti visi fikščerlai, yra Ir
EUROPA Bremerhavene užti naujas elektrinis šaldytuvas lr pil
nešė į šalpos stotį ir paliko i Skrebiene, T. Goberienė, P.
I. P. WASILAUSKAS
nas pirmos rūšies atakas. Gera prie914 Bank St.. Waterbury. Conn.
krina patogią kelionę į Kauną žattis pardavimui. Atsišaukite pas
paprašius vienos moters tik Lileikienė, V. Murauskienė ir
lavinlnką: W. Stankus, 1325 South
DRAUGAS PUBLISHING CO.
50th Court. Cicero.
valandėlei padaboti. Mergaitė A. Raštutienė. Auka $5.00.
ir Klaipėdą
2334 S. Oakley Ave.. Chicago. IU.
PARDAVIMUI BEAUTY SHOP
paSmta į Šv. Vincento prieg Moterų Sų-gos 67 k p. atst.:
B znis išdirbtas per 4 metus, Renda
HAMBDBG-AMEBICAN LINE® pigi. Kambariai pragyvenimui už
laudų. Tačiau motiniška meilė Virg. Trust. Auka $3.00.
pakalyje. Garu apšildomas. Parsi| duoda labai pigiai. Atsišaukite laiš
vaikui privertė jų atsiliepti ir
fTG NOBTH GEBMAN LLOYDH
Sodalicijos Švč. Panelės at
ku ar telefonu: Draugas, 2334 South
atsiimti mergaitę iš prieglau stovė Emily Prosevičius. Au
Onklev Avenne, Chieago, III., telefo
nas CANaI 7790.
dos. Tas sukėlė jai daug sim ka $5.00.
si, kad toks kunigo vienuolio
patijos. Vieni pradėjo siūlyti Viso dalyvavo 9 draugijos, Misijonieriai Apleido
likimas. Šiandie jis su mumis, Moterys ir Merginos
drabužių, kiti maisto, kiti pi 31 atstovas. Aukų $135.00.
Chicagę
o rytoj vienas Dievas težino.
Pasinaudokite
nigų, kiti darbo, o atsiranda CICERO: Marijonų Bendra
Liūdnoji valanda praėjo.
Palydovų būryje matėsi di
ir tokių, kurie jai net perša darbių 21 skyr. atst.: K. Sriu
T0WN of LAKE. — Pa
Misijonieriai, Tėvai Marijonai džiai gerb. kun. Ig. Albavi- pigintomis kainomis taisome
si. (Acme photo)
bienė, K. Juozaitienė, O. Ri — didž. gerb. kun. J. Jakai čius, daugybė Tėvų Marijonų
jfisų drabužius, įdedame nau
mkienė, J. Motekaitis, A. Ka- tis, kun. Antanas Andriušis ir kunigų.
jus pamušalus į skurinius ko
DIEVO APVAIZDOS PAR.:
ndratas. Auka $50.00.
kun. Kazimieras Vengras, ap Laimingos kelionės, jums, tus. Teipgi įdedame naujus ziMarijomj Bendradarbių sky
A.LjR.K. Susivienijimo 48 leido Chicagų, palikdami lifl- brangūs tėveliai, telydi Aukš perius j furinius jakučius.
riaus atst.: O. Bukantaitė, O.
kp. atst.: A. Johnsonienė, J. dinčiij būrelį žmonių, šluostan čiausias jus, sėkmingai pasie Dabartinės pigios kainos ne
Pauliukaitė, M. Bukantienė.
Mikolainis, A. Lazdauskas. čius gailias ašaras akyse. Tai kti tų šalį, kur jūsų laukia ilgai tęsis. Pasiskubinkite.
Auka $50.00.
Auka $2.00.
tikrai buvo liūdna valanda. su išskėstomis rankomis mū OVERLINGIO VALYMO IR
Šv. Kazimiero Akad. 5 sk.
Šv. Kaz. Akad. Rėm. 9 sk. Lygiai 3:15 vai. traukinys iš sų broliai ir seserys lietuviai.
TAISYMO ŠAPA
atstovai: T. Stučinskienė, P.
atst.: O. Krasauskienė, S. Ali Union stoties išvežė mums lie
J. K. 4602 S. Wood St. Chicago, III.
Vaitkaitienė ir L. Abromai
šauskienė, E. Rudytė. Auka tuviams, ypač Marijonų ben
tienė. Auka $4.00.
$3.00.
“Mirtis nedidelis žodis, bet
dradarbiams, taip brangius aŠv. Onos dr-jos atst.: Urs.
mokėti
numirti — didelis da
Labdarių 3 kp. atst.: A. Jo- slėnis, kurie besilankydami
Jucienė, O. Zdanevičiūtė, M.
Mileckienė, M. Jerominaitė. varauskas, M. Dambrauskas, P° iva*rias Chicagos koloni- lykas”. (Eliot).
jas, įsigijo daug draugų. LaJ. Braunienė. Auka $5.00.
Auka $3.00.
Gyvojo Ražančiaus dr-jos bai gaila aštuoniolikiečių, ku-^
Apaštalystės Maldos dr-jos
senus auksinius, sidabrinius
rių
matėsi
už
vis
daugiausia,
j
atst.:
E.
Valančius,
O.
Alek
atst.: M. Kavaliūnaitė, A. Au
ir varinius Amerikoniškus
Reserve
virš
pinigus. Mokame gerų kai
gaitė, A. Grikšienė, K. Sirei- sandravičienė, L. Tamašaus nes jiems buvo gerai pažįsta Tiirtna
$2,900,000.00
$220,000.00
mas
ir
žinomas
gerb.
kun.
Ka

nų pagal vertę.
kienė, P. Litvinienė. Auka $4. kaitė, A. Milašienė. Auka $4.
zimieras
Vengras,
kuris
su
Dievo Apv. moterų dr-jos Maldos Apaštalystės dr-jos
SMITH & SON
atst.: A. Baritz, B. Nutautie- atst.: J. Sliekus, J. Mitkienė, jais praeitų metų visų vasarų
darbavosi.
Bet
kų
gi
padairynė, O. Kalas. Auka $3.00.
V. Petrauskienė. Auka $3.00.
2267 Clyboum Ave.
Viso dalyvavo 5 draugijos,
Sodalicijos N. P. Pan. Švč.
Oį
Antanaitienė.
Auka
$5.00.
18 atstovų. Aukų $89.00.
mergaičių dr-jos atst.: S. Ku
Chicago, Illinois
Visų
šventųjįj
moterų
ir
vy

BRIGHTON PARK: Mari čas, J. Stancikas. Auka $2.00.
jonų Bendradarbių 35 skyr.
Šv. D. Motinos Sopulingos rų dr-jos atst.: O. Šlickienė,
4192 S. ARCHER AVENUE
atst.: M. Navickienė, T. At- dr-jos atst.: M. Paseckienė, B. O. Antanaitienė. Auka $5.00.
(North East Corner Archer and
roškienė, V. Miciūnienė, K. Jančanskienė, E. Pauzienė. nė. Auka $3.00.
Sacramento Ave.)
Kainos Numažintos Viso
dalyvavo
11
draugijų,
Auka $5.00.
Gedminienė. Auka $27.70.
Phone LAFAYETTE 0461
ANGLYS
Labdarių 8 skyr. atst.: B.
Federacijos 12 skyr. atst.: 32 atstovai. Aukų $62.00.
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypa
PIRKITE DABAR! — RAUKITE
(Bus daugiau)
Grybas, J. Klimas, S. Visoc- A. Valančius, J. Mikolainis,
tai pinigai apdrausti iki
DIENĄ AR NAKTĮ
‘ $5,000.00
kienė. Auka $3.00.
PRISTATYMAS MIESTE IR
Moderniškiausia

giausia

ir

Pato

Valgykla

Bridgeporte

(Tęsinys)
Žodžiu sveikino šie; pats
didž. gerb. provincijolas kun.
J. Jakaitis, MIC., A. Valan
čias, “Draugo” red. L. Ši
mutis.
Sekė referatai:
Apie Pietų Amerikos lietu
vius referavo gerb. kun. Jur
gis Paškauskas, Visų Šventų
jų parap. klebonas. Apie spau
dų — dr. A. Rakauskas. Apie
pašaukimų j misijas —• kun.
P. Malinauskas, MIC.
Kalbėjo klebonas kun. II.
Vaičūnas, kun. B. Urba, kun.
A. Linkus.

Į seimų atsilankė Chicagos
majoras Edward J. Kelly, ly
dimas lietuvhj politikieriaus
Kumskio ir Ludwig Sclireiber.
Gerb. majoras karštai sveiki
no delegatus, gyrė' jų gražų
darbų ir nurodė, kaip reika
linga yra religija šeimynose,
visuomenėje, mokyklose ir va
lstybėje.

ksutienė, B. Lazdauskienė. Au
ka $5.00.
Labdarių 5 kp. atstovai —
J. Diinša, O. Sekleckicnė ir J'.
Budrevičienė. Auka $3.00.
Moterų Klūbo atstovai —
T. Ežerskis, A. Winslow, A.
Mėsas. Auka $5.00.
"Maldos Apaštalystės dr-jos
atstovai — J. Puišis, B. Kilevičius, P. Jančauskaitė, M.
Urbienė, J. Mačeikienė. Auka
$10.00.
Šv. Kazimiero Akad. Rėm.
2 skyr. atstovai — Rumbinienė, Vaicekauskienė, Vaičekau
skaitė. Auka $5.00.
Šv. Petronėlės dr-jos atst.
— R. Mazeliauskienė ir A.
Vaičekauskiėnė. Auka $7.00.
Viso dalyvavo 6 draugijos,
19 atstovų. Aukų $35.00.

T0WN OE LAKE: Marijo- 1
nų Bendradarbių 8 skyr. atst.
— J. Gedvilas, E. Gedvilienė,
O. Sriubienė, J. Ragauskienė,
P. Turskienė. Auka $82.00.
Šv. Pranciškaus Rė*m. atst.:
Kiti sveikintojai buvo: kun.
S. Kanapeckienė, O. Kasilka,
Skruodenis, MIC., iš Kenosha,
V. Raubūnienė, J. JesulaitieWis., ark. M. E. Zaldokas,
nė. Auka $5.00.
kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC.,
“Draugo” red. L. šimutis.
Nepažymėta vardas dr-jos.
Platų raportų apie Marijo Atstovai — K. Elijošienė ir
O. Jozūnaitienė. Auka $5.00.
nų Kongregacijos reikalus,
stovį ir darbuotę patiekė pro Labdarių 1 kuopos atst.: M.
vincijolas didž. gerb. kun. J. Sudeikienė, J. Gedvilas ir P.
Jakaitis, MIC.
Dorša. Auka $3.00.
Motenj Sų-gos 21 kp. atst.:
Po to sekė kolonijų skyrių,
draugijų, organizacijij ir pa M. Sudeikienė, B. Cicėnienė,
P. Turskienė ir E. Gedvilienė.
vienių atstovų sveikinimai:
Auka $3.00.
BRIDGEPORT: šv. Onos
Panų ir Aloterų dr-jos atsto Viso dalyvavo 5 draugijos,
vai — E. Stanevičienė, A. Au- 420 atstovų. Aukų $98.00.

AUTOMATINĮ
GASINI* PEČIUu
Mažiau kainuoja pirkti

Mažiau kainuoja vartoti
Pagamina geresnius valgius ...
Greičiau ... Su mažiau darbo
———y

M ♦•A?'”’.

,<

...
"Jjfi

• Apart kainavimo
mažiau
pirk
ti, ir mažiau varto
ti, Automatinis Gasinis Pečius sutau
po valandas virtu
vės darbo.

Silf#
■>

Nauji Rasiniai pe
čiai turi Automatiš
kų Kakalio šilumos
Kontrolę, kuri pra
šalina “kakalio dabo
jimų“— palaiko ka
kalio
temperatūrų,
kaip receptas reikalauja — užtikrina, kad kiek
vienas kakalyje iškeptas valgis bus tobula*. Nauji
“high-speed“ spirgintojai iškepa mėsų — minkš
tesnę — daug skanesnę — per trumpesnį laikų. Ir
naujas “ simmer-top ’ ’ degintojas taipgi dega auto
matiškai — tik tereikia pasukti svičių ir jūs tuojau
gaunate tokį laipsnį šilumos, kukį reikalaujate!

■A

Pamatykite dėl savęs kiek daug patogiau val
gius gaminti su automatišku gasiniu pečiu. Yra
puikus naujas modelis tinkamas jūsų reikalams ir
tinkamas jūsų kapšui. Pamatykite pilnų eilę naujų
Gasinių Pečių artimiausiame Peoples Gas Ofise.

MOOMN COOKftY

CONSTANT MOT WAT«« .. SIllNT MTMOHATION . OA» MIATINO

THE.PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY f
* *' O M C, . X* • * s M '' 4 © O 0

DIDELE EKSKURSIJA

ILIGTUUI)

A.

A.

NORKUS,

savininkas

EUROPII

j

PERKAM

SKAITYKITE

ŪKIŠKUS

Sv. Teresės dr-jos atst.: M.
Šrupša, A. Žylius. Auka $5.00.
Tretininkų dr-jos atst.: E.
Čepienė, M. Petkienė, U. Rupšlaukienė, M. Jakubauskas, K.
Artišauskienė. Auka $3.00.
Apaštalystės Maldos dr-jos
atst.: J. Valskis, Pr. Vaiče
kauskas, R. Rekašienė, D. Dovidauskienė, A. Armonienė, P.
Rekašiūtė, S. Sančiuvienė. Au
ka $5.00.
Šv. /Kazimiero Karalaičio d r
jos atst.: R. Andreliūnas, B.
Nenartonis. Auka $3.00.
Šv. Kazimiero Akad. Rėm.
6 skyr. atst.: O. Kulikauskie
nė, U. Sadauskienė, P. Vaikutienė, M. Pakeltienė, P. Jackūnienė. Auka $3.00.
Susivienijimo 160 fep. atst.:
Ant. Kazlauskas, M. Tverijonienė, O. Vaičekauskiėnė. Au
ka $2.00.
Viso dalyvavo 8 draugijos,

31 atstovas. Aukų $51.70,

MARQUETTE PARK: Ma
Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arbt
rijonų
Bendradarbių 5 skyr.
Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr

NAUJA KNYGA

LAIKRAŠČIUS

Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti

LIONE PO PIETŲ AMERIKA

PRIEMIESČIUOSE.
1SGO

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

$8 99

BIG LUMP ......................................
MINE RUN .................. ,.................
FCREENINGS .................................

$9.06
$6.76
$6.99

nut

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

i«.ee

Tel. ARDmore 6975

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nno 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

Parašė

JURGIS

KATA-

Išmokėjom
Už padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq
Morgičių

KĄ TIK IŠĖJO IS SPAUDOS

KUN.

VIEN

PAŠKAUSKAS

of CHICAGO
Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai apipasakoja lietuvių gyvenimų Brazilijoj, Argentinoj ir Uragvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius
hr daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.
Knygų

Parsiduoda

96

puslapių

Imant

daugiau,

susideda

už

25o.

iš

gražiuose

duodama

apdaruose.

didelė

JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS
Incorporatert

nuo

laida.

Tel.

Prospect

0745-0746

Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Ave.
Galima

gauti:

—

“DRAUGO”

KNYGYNE

Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valgtyblną Deg

tinu.

2334

-r- ■»

So. Oakley Ave.,

-

Chicago, III.

Mes Ir Vist Mūsą Darbininkai
Lietuviai, pp. F. lr M. Dzlmidas
Savininkai

TIK H2 OO
CHICAGOS VĖLIAUSIA
NAMŲ STATYBA
73-ėla gat. Ir California Ave
Du blokai nuo Marąuette Pk.
Milrinlal, Instuluotl namai S
ir 6 kambarių, su belsmentu.
lotas 30x125 pėdų su visais
įtaisymais.

Namo kaina >6,000.00. Mažas
pradinis Jmokėjlmaa, likusieji
kaip randa, tik po $42.00 J
mėnes).
ft) suma padengia
nuošimti, taksus, apdraudą lr
mėnesinę dal| paskolos.
statomi po priežiūra
P. H. A.
Pamatykite, o stebėsltėa.
Ofisas prie 73-člos gatvės Ir
California Avenue.

Namai

