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PIJAUS XI PASKUTINIS ŽODIS: RAMYBE
Visas pasaulis apgaili darbininko,
gailestingumo, misijų, taikos Popiežių
Buvo visų persekiojamųjų
drąsus, nenuolaidus ginėjas
'VATIKANAS, vas. 10. — sargyba, diplomatai ŠventųMirusio Šventojo Tėvo Pi jam Sostui ir daugybė kiti)
jaus XI paskutinis aiškiai iš bažnytinių ir pasauliečių digtartas žodis buvo RAMYBĖ. nitarų.
Prieš tai jau merdėdamas Po
piežius pakėlė nuo patalo ran Rytoj kūnas iš koplyčios bus
kų ir visus kambaryje susirin nukeltas į pačių bazilikų ir iš
kusius paskutinį kartų kry statytas viešųjam pagerbimui.
Šiandien popiet Siksto kop
žiaus ženklu palaimino.
Pijaus XI kūnas šiandien lyčioje mirusį Popiežių pager
popiet nukeltas į Siksto kop bė diplomatai ir kiti žymieji
lyčią, Šv. Petro bazilikoje, kur Romos asmenys.
prasidėjo gedulo ceremonijos. Visoje Romoje Italijos vė
Iš Popiežiaus apartamentų liavos nuleistos iki pusės stie
į koplyčių gedulo procesija bų mirusio Popiežiaus pagar
užtruko apie 40 minutų. Pro- bai. Pranešta, kad ir Vokieti
cesijoje dalyvavo visi Romoje joje oficialiai tuo būdu pareiš
esantieji kardinolai, Vatikano Į kiamas gedulas.

Šventojo Tėvo Pijaus XI mirimas
visa pasauli apgaubė giliu gedulo
VATIKANAS, vas. 10. — nius
Sakramentus suteikė
Šventasis Tėvas Pijus XI mi monsig.noras Alfonso de Ro
rė šiandien rytų 5:31 (Chica mams. Vatikano sakristantas.
go laikas buvo vakar 10:31 Pas popiežių buvo sukviesti
vakarų) nuo “cordiac asth- kaikurie Vatikano viršininkai
ma” (širdies ligos forma) li ir jo sesuo, brolėnas ir kiti gi
gos, eidamas 82 metus am minės.
žiaus. Gegužės 31 d. būtų bu
Prieš keletu dienų Popie
vęs 82 metų.
žius jautėsi sveikas ir buvo
Kardinolas Pacelli, Popie
pasirengęs šiomis dienomis
žiaus valstybinis sekretorius,
minėti Laterano sutarties de
oficialiai pranešė apie Pijaus
šimtmetį ir savo vainikavimo
XI mirimų.
septyniolikmetį. Sutarties mi
Prieš Popiežiui mirsiant at
nėjimui, kurs turėjo įvykti va
vyko Jo Šventenybės persona
sario 11 d., buvo sukviesti į
lus gydytojas dr. Milani, kurs
Vatikanu visi Italijos vysku
sirgdamas gripu negalėjo ser
pai. Mirtis sugriovė šiuos ir
gančiam Popiežiui patarnau
visus kitus Popiežiaus pasi
ti.
ruošimus.
Iš kardinolų pirmieji atvy
ko kardinolas Pacelli ir kar Iki išrinksiant naujų Popie
dinolas Camillo Caccia-Domi- žių, Bažnyčios reikalus tvar.nioni. Paskiau atvyko dar ke kys valstybinis sekretorius
letas kardinolų į Popiežiaus kardinolas Pacelli, kuriam pa
skutiniais laikais pripažintas
apartamentus.
Bažnyčios Galvai paskuti kamerlingo titulas.

Popiežius Pijus XI buvo pirmasis
apaštališkas vizitatorius Lietuvai
1907 m. kun. Acbille Ratti
pripažintas monsignoro (Po
piežiaus naminio prelato) ti
tulas. Popiežius Benediktas
XV po pasaulinio karo jį pas
kyrė apaštališku vizitatorium
Lenkijai ir Lietuvai, o 1919
m. — apaštališku nuncijum
Lenkijai ir tituliniu arkivys
kupu. Vyskupu konsekruotas
Varšuvoje. 1921 m. grųžintas
arkivyskupu Milanan ir tais
pačiais metais paskirtas kar
dinolu.

sario 6 d. kardinolas Ratti iš
rinktas Popežium ir vasario
12 d. vainikuotas Pijum XI.
NEGRINAS NUSKRIDO I

MADRIDĄ

PIJUS XI BUVO ŽYMUS
SAVO MODERNINIU
NUSISTATYMU

Gen. Franco kariuomene sutraukiama
Madrido Valencijos karo Man

VATIKANAS, vas. 10 —
Tai bus paskutinis Ispanijos
Miręs Šventasis Tėvas Pijus
išlaisvinimui aktas
XI buvo pažangus (moder
PERPIGNAN,
Prancūzi
nus) Popiežius. Pirmiausia jo PRANCŪZIJA PRIEŠ IS
ja, vas. 10. — Išlaisvinus iš
pastangomis Vatikanas susi PANIJOS RAUDONŲJŲ
raudonųjij Katalonijos kraštų
taikė su Italijos valstybe.
REŽIMĄ
gen. Franco savo narsiosios
Vatikanas
modernizuotas.
PARYŽIUS, vas. 10. — kariuomenės žymiųjų dalį jau
Pastatyta radijo stotis, prap
lėsti telefonai, įvesti automo Prancūzijos vyriausybės val siunčia į Madrido Valencijos
biliai ir net geležinkelio šaka. dininkai tvirtina (kol kas ne frontų ir be atidėliojimo ruo
Per svarbias bažnytines iškil oficialiai), kad kaip tik Ispa šiasi tenai pulti raudonuosius
mes patsai per radiją kalbėda nijos raudonųjų režimo prezi tikslu išlaisvinti ir centrinę Is
vo. Po ilgiausių metų Pijus dentas Azana ir ministras pir panijų.
pabėgo
Iš Katalonijos Prancūzijon
XI pirmutinis atsisakė būti mininkas Negrinas
(Vatikane užsidaręs ir, prirei Prancūzijon, tas režimas dau pasprukę raudonųjų vadai pa
kus, apleisdavo Vatikano ri giau negyvuoja — suiro ir iš reiškia, kad centrinės Ispani
jos ginėjas gen. Miaja esųs
bas. Keletu paskutinių vasarų nyko.
praleizdavo Castelgandolfo va Dėl to šiandien Prancūzija geruose santykiuose su minis
sariniuose rūmuose, netoli Ro turi skaitytis tik su gen. Fran tru pirmininku Negrinu. Sa
mos.
co režimu, kurs vra savo vie- ko, jiedu abu sutaria nepasi
Bet Bažnyčios reikaluose toje ir skaitosi tikrasis Ispa duoti frankistams.
Pijus XI buvo griežtas. Kiek nijos režimas.
didis mokslo žmogus, tiek di
dis Bažnyčios teisių ginėjas. DARBO SANTYKIŲ ĮSTA
Išleidęs eilę enciklikų, kurių
TYMUI PATAISYTI
svarbiausios jaunimo švieti
WASHINGTON, vas. 10.—
mo, moterystės ir darbo klau
Švento atminimo Popiežius PQmhXL
simais. Šiomis enciklikomis iš Šen. E. R. Burke, dem. iŠ
BERLYNAS, vas. 10. —
Neb.,
senatui
įteikė
keletu
vesta Bažnyčios mokslo lini
Vokietijos naciai staiga apsi
priedų,
kuriais
norima
patai

ja, kuri negali būti įlaužiama.
žiūrėjo, kad Čekoslovakija
syti Wagnerio darbo santykių kažkodėl yra jiems atšalusi ir
įstatymų, kad darbo boardas nerodo karšto noro, kaip tikė
nebūtų šalinis, bet atstovautų tasi, rištis glaudžiais ryšiais
VAIKŲ LITERATŪROS darbininkus, darbdavius ir vi su Vokietija.
Miręs Popiežius Pijus XI
Gavus žinių apie Popiežiaus
Tad nacių vyriausybė, kaip
PREMIJA TEKO
suomenę.
gimęs Lombardijos miestelyje Pijaus XI mirimų, Jo Eminen
patirta, atnaujina savo reika
MAŠIOTUI
Desio 1857 m. gegužės 31 d. cija kardinolas Mundeleinas,
lavimus Čekoslovakijai. Reika
ŽYMI GYVULIŲ ŪKIO
KAUNAS, vas. 7 d. —Lie
Pranciškaus ir Teresės Ratti Chicagos arkivyskupas, tuolauja:
PAŽANGA
tuvos Raudonasis Kryžius pa
ketvirtasis vaikas. Krikštijant jau nutraukė atostogavimų
Formaliai išsižadėti turimos
skyrė tūkstančio litų vaikų li ŠAKIAI. — Paskutiniais
duoti Ambrosiaus Damijono Floridoj ir pasiruošė be atide
sutarties su sov. Rusija.
teratūros premijų aušrinin metais Šakių apskr. gyvulių
Achille vardai. Mirusiojo Po liojimų vykti Romon — daly
Prisijungti prie Romos Ber
kui ir žonomam pedagogui ūkis padarė žymių pažangų.
piežiaus tėvas, versdamasis vauti naujo Popiežiaus rinki
Pranui Mašiotui.
Pieningumo atžvilgiu Šakių lyno ašies antikomunistinio
šilko pramone, pasiturinčiai muose.
apskr. yra šeštoje vietoje. pakto, kuriam priklauso Itali
gyveno.
Mirusiojo Popiežiaus rinki
PEREME TEISIŲ-ADMIKontroliuojamos karvės jau ja, Vokietija, Japonija, Manmams Bostono kardinolas OAcbille Ratti (miręs Popie
NISTRACIJOS DE
sudaro 6,3% visų karvių skai džiukas ir Vengrija.
Connell keliomis valandomis
Čekoslovakija savo trečdalį
PARTAMENTĄ
žius) iš pat jaunų dienų buvo
čiaus. Tuo tarpu vidutiniškai
nesuspėjo. Nes nuo Popielinkęs Bažnyčios tarnybai. žiaus mirimo iki naujo Popie- KAUNAS, vas, 7. — Iki Lietuvoje kontroliuojamos kar aukso atsargų turi paduoti
(Vokietijai, kaip Sudėto sričių
Prie šios tarnybos jį paveikė Į ž,ia.ns rinkimų buvo nustatyta šiol buvęs Lietuvos įgaliotas vės sudaro tik 5,82%.
dalį.
daugiausia tėvų pamaldumas vos 12 dienų. Popiežius Pijus ministras Romoje p. Čarnec Pernai pieningiausia karvė
Nereikia nė aiškinti, kad
ir dėdė kunigas Damijonas'XI šį laikotarpį prailgino iki kis grįžo j Kaunu ir jau per buvo ūkin. V. Unguraičio, Žvi
Ratti, taip pat Desio parapi-į 18 dienų, kad davus progos ėmė užsienių reikalų ministe rgždaičių valse., kuri per me naciai laimės spauzdami Če
koslovakijų.
jos kun. Giuseppe Volontieri. iš toliau atvykti kardinolams. rijos teisių-administracijos de tus davė 6,104 kg. pieno, 3,Dešimtuosius metus amžiaus Pijus XI per penkias die partamentų.
79% riebumo ir 231,4 kg. rie
PARAPIJŲ MOKYKLOS
eidamas jau mokinosi šv. Pe nas buvo kardinolų renkamas.
balų. O vidutiniai kiekviena
TURĖS GEDULO
tro Kentėtojo seminarijoje Keturioliktuoju balsavimu iš ATIDARYTA PRANCŪZŲ kontroliuojama karvė pernai
PAMALDAS
MENO PARODA
Milane. Būdamas didelių ga rinktas.
davė 2098 kg. pieno, 3,66%
Chicagos arkivyskupijos mo
bumų mokslui jaunas Achille
KAUNAS, vas. 4. — Daly- riebumo ir 109 kg. riebalų. Gi
Ratti neužilgo nukeltas į kitų DIEO KOMITETUI PAS vaujant valstybės prezidentui, vidutiniai Lietuvos kontroliuo kyklų boardas praneša, kad
seminarijų, pagaliau į mokslo
KIRTA 100,000 DOL.
vyriausybei, diplomatams ir jama karvė davė 2,786 kg. pie visų parapijų mokyklos atei
įstaigas Romoje. Kanoninių WASHINGTON, vas. 10. — visuomenės atstovams, švieti no, 3,7% riebumo ir 104,9 kg. nančią savaitę turės gedulo
teisių,
teologijos
ir. filosofijos .Kongresas paskyrė 100,000 mo ministras Tonkūnas atida riebalų. Pieningiausios karvės pamaldas — Mišias savo baž
, .
.
..
“ 'dol- «»H<J
komitetui to- rė didelę prancūzų meno pa produkcija Šakių apskr. per nyčiose mirusio Popiežiaus
Pijaus XI atminimui.
versitete Romoje. Kunigu įš
nai pakilo ,351 kg. pieno.
liau tirti ir aikštėn kelti ko rodų.

ČEKAI NELABAI
LINKĘ KOOPERUOTI
SU NACIAIS

POPIEŽIUS PUUS XI
GIMĘS LOMBARDIJOJ
1857 M., GEG. 31 D.

ventintas 1879 m. gruodžio 20

PARYŽIUS, vas. 10. — Ži
d. Po to Bažnyčios tarnyboje
niomis iš Madrido, tenai nus
greitai kilo.
kridęs Ispanijos raudonųjų re
žimo ministras pirmininkas
KARO LAIVYNO
Negrinas su-keliais savo paly-(
MANIEVRAI
dovais ir su gen. Miaja nus
prendęs kariauti su naciona WASHINGTON, vas. 10. listais.
Pirmadienį prasideda J. A.

CHICAGO KARDINOLAS
SKUBIAI IŠVYKO
VĖUAUSIOS Iš LIETUVOS
Į VATIKANĄ

munistų, fašistų ir nacių neamerikoniškų veiklų J. A. Val
stybėse.

BALTIJOS KRAŠTŲ TU
RIZMO KOMITETAS

KAVNAS, vas. 7. — Balti
jos valstybės Lietuva, Latvija
SĄJUNGOS
ir Estija ne tik laikosi vienos
NBW DELPHI, Indija, vas. užsienio politikos linijos—neu
10. — Visos Indijos naci ona11 tralumo, bet šiomis dienomis
Gen. Miaja pareiškęs, kad Valstybių karo laivyno ma nio kongreso susirinkimas (le paaiškėjo, kad artimiausiu lai
1922 m. sausio 22 d. mirus jis neturįs jokių taikos dery nierai. Daug laivų sutraukta gislatfira) priėmė rezoliucijų šku pradės veikti ir Baltijos
Popiežiui Benediktui XV, va bų su gen. Franco,
į Karibėjo jūrų.
Indij&i išeiti iš T. Sųjungos. I kraštų turizmo komitetas.
t
F
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INDIJA IŠEINA 1S T.

GRIPAS CHICAGOJ

PLINTA

Pamaldos įvyks antradienį,
arba trečiadienį, kaip leis ap
linkybės parapijų klebonams.

Praneša, gripo epidemija
Chicagoj ir apylinkėse plinta.
Susirgusiųjų skaičius didėja.
Yra ir mirimų nuo plaučių už CHICAGO SRITIS. — Šian
dien numatoma giedra ir šal
degimo.
ta.
Saulė teka 6:52, leidžiasi
SKAITYKIT! VIEN KATA
5:17,
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
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Bendradarblama lr korespennentama raitų nenrųMna.
let neprašoma tai padaryti lr neprislunčiama tam tiks
lui neito lenkių. Redakcija pasilaiko sau tols* tai.
a/tl lr trumpinti Tisus prisiųstus raktus lr ypač ko
respondencijas aulyg aavo nuoMOroe.
Korespondentų
pmle raiytl trumpai lr aliklal (Jei gedima raiomaja
mėli akle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos lr asmenlikumų.
Pasenusios korea-

kančiais metais tapo priimtas į narius Ka
rališkosios Istorijos Dr-jos. Tais pat metais
buvo paskirtas Vatikano knygyno viršininku.
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Javonis

LIETUVIAI BRAZILIJOJ

Lietuviškų emigracijų BraBalandžio 25 d., 1918 m. būsiantysis šv.
Tėvas buvo paskirtas apaštališkuoju vizita zilijon reik skirti į prieškaritorium Lietuvai ir Lenkijai. Jisai aplanke nę ir pokarinę. Prieškariniai
Lietuvų. Tai buvo pirmutinis popiežius bu imigrantai Brazilijon atvyko
vęs Lietuvoj. Artimų pažintį turėjo su a. a. 40 ar 50 metų. Tikslus skai
arkivyskupu Jurgiu Matulevičium.
čius sunku nustatyti. Spėjama
Spalių 28 d., 1919 m. Varšuvos katedroj apie 200 šeimų. Tačiau nevisi
Lenkijos kardinolas Kakovskis būsiantįjį po
vienais metais imigravo ir ne
piežių konsekravo titulariu Lepento arki
vienoj vietoj apsistojo. Pirmųvyskupu. Prieš konsekravimų jisai turėjo re
jų imigrantų pėdsakus užtin
kolekcijas, kurių vedėju buvo tada buvęs
kame daugiausia Pietų BraVilniaus vyskupas Jurgis Matulevičius.
Birželio 13 d., 1921 m. paskirtas kardino , zilijoj, apie Porto Alegre, Florestų. Vieni jų yra amatninlu ir Milano arkivyskupu.
Vasario 6 d., 1922 m. išrinktas popiežium. kai, kiti dirba žemės ūkyje.

Toesa, kur buvo žmoniškesni
šeimininkai ar jų ūkvedžiai
pargyvendavo ir pragyvena
neblogiausia. Nemaža lietuvių
yra ir šiandien dar užsiliku
sių fazendose, po kelias ar
keliolikų šeimynų, niekur ne
sudarydami didesnio vieneto,

Po Svietą Pasidairius

Vakar nuo vieno savo tavor
kad galėtų išlaikyti lietuviškų
bažnyčių, mokyklų. Tai vis ščio gavau tokių gromatų:

viernų tavorščių įnitin; ų, pa
kviečiau dar naują, vožnų nur
kurig apie
80saįdę nieko nežano, įr apznaiminau
jjemg veikimo planų, tai yra,
kad nųsitrauksim pikčerių.
p^ag visiems patiko, ir visi
s5sti
tikrų
£
. „ari nusodinęs i
kad
"

neplaningog emigracijos ‘nuo “l’ašenavotas prof. Kampipelnas’.
ninkė;
■ntered ns Seoond-Claae Matter Maroh 11, XIII at
rudo ms
lianvin
I “ Pakarniai atsiprašau už
Cbleaco, Illlnola Under he Act of March I. 1171.
D* .. ė
‘
Z dręsi, užkalanti tokių vožnių
įteikę nuėstuoju. K™oj asa^
uiaula liub
CTkis duoda gražaus pelno. Pa
MODERNIŠKAS POPIEŽIUS
v,etoj skaičiumi yra Sao Pau- sakydavo
,.VaiWi> jei
Šv. Tėvas Mirė Didžių Iškilmių
žymėtina, kad lietuviai ūki
VISOS
Pijus XI pasirodė modemišku popiežium. ninkai stovi pirmose eilėse lo. Priskaitoma ligi 15 tūks busi visados pakamas, tai ,ne vožnios vietos jau kitų užiniIšvakarėse
tančių lietuvių. Paskui Rio de tik didelės asabos tave mylės, tos ir man palikęs tik
Jo senoviškas uolumas ir darbštumas ne tik pažangiųjų ūkininkų.
kainJ
Janeiro su vienu tūkstančiu, ale dar ir visokių loskų nuo
nesumažėjo, o padidėjo. Jisai pamate, kad
Nors
kampas
mano
cinui
Bespausdinant pereitą. “Draugo ' numerį,
Pirmųjų imigrantų tarpe ne Porto Alegro su 300 lietuvių.
atėjo ir laikas ir proga modernizuoti -popie
pritiko, ale vainos neatėjo žinia, kad Žv. Tėvas persiskyrė su
buvo lietuvių kunigų, nei šiaip Visoj eilėj kitų miestelių gy jų apturėsi. I aigi, ii prašau
žiaus gyvenimų.
šiuo pasauliu. Tada “Draugo” presas buvo
pas profesorių vienos loskos, nor(gjau kelti ir ant pikoerio
Iki šiol popiežiai skaitė save Vatikano ne- , daugiau prasilavinusių žmo vena po mažesnį skaičių.
būtent,
leisk man ant tavo dėl išėjau ant kampo.
sulaikytas ir įdėta žinia apie jo mirtį. To
laisviais. Tokiais jie vadinosi nuo to laiko, nių. Išsiskirstę po plačiuosius
Į
Sao
Paulo
miestų
daugiau

dėl ne visi “Draugo” numeriai išėjo su ži
no pasiskusti savo bėdom ir Ale, kaip teisingai yra pa
kai Italijos vyriausybė atėmė iš popiežiaus j Brazilijos plotus taip kita- sia yra suvažiavę-todėl, kad
nia apie popiežiaus mirtį.
priepuliais.
sakyta, kad juo žmogus dau
Romų ir pasaulinę valdžių. Velionis popie Į taučių, o ypač sueidami į mi Sao Paulo yra didžiausias pre
Šv. Tėvas mirė didelių iškilmių ir svarbių
“
Pirmiausia
noriu
pasaky

žius suprato, kad “nelaisvės” metai turi šrias moterystes,
daugelis kybos, bei industrijos cent
giau dirbi, tuo daugiau neprie
sukaktuvių išvakarėse.
ti,
kad
aš,
nors
jau
sulaukęs
baigtis. Ėjo -prie to, kad susitaikyti su Ita greit nutautėjo. Yra ir tok.ų
ras visoj pietinėj Amerikoj. tokio amželio, įkuris nuo gal telių susilauki. Taigi ir dėl di
DVIGUBŲ SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS
lijos vyriausybe. Ir susitaikė.
pavyzdžiui apie Florestų, Ca- Todėl čia yra didelis, o ypač
delio darbo savo sosaidei susi
vos
visus
plaukus
nurovė
ir
laukiau tokios padėkos kad aŠiandie sueina 10 metų nuo sudarymo tai
Toliau velionis popiežius modernizavo Va sca gyvenantieji ūkininkai lie prieš keletu metų buvo, di
tik
kelis
juodus
plaukelius
kos tarp Italijos vyriausybės ir Apaštalų tikanu. Pašalino iš Vatikano dvaro arklius tuviai yra išlaikę lietuviškų
delis pareikalavimas darbini paliko apie ausis draikytas, tėmė iš manęs net prezidento
Sosto. Iki tos taikos sudarymo šventasis Tė ir karietas, o įsitaisė automobilius. Įrengė kalbų ir papročius.
nkų. Lietuviai, kaipo ištver vis dar nesu vadinamas ofici cinų. Mano sveikatai ir ner
vas skaitė save Vatikano Belaisviu. Prieš Vatikane radio stotį ir pirmutinis is popie
vams tas taip paveikė, kad tu
Pietinėj Brazilijoj ūkinin- mingi darbininkai, pirmoj ei- aliai daktaru, kaip yra vadidešimtį metų nesusipratimai tarp Italijos vy žių prabilo į pasatuį per radio. Įtaisė Vati
, rejau nors kampininko vietoj
•- -• .• j. r londų, is ,kur ir
riausybės ir Apaštalų Sosto pasibaigė ir su kano dvare geležinkelio stotį, modemiškų kai daugiausia pelno gauna Į lėj yra pageidaujami, negu mi kiti tos 1profesijos
. . tavorsv..
i išvažiuoti
kiaulių,
kviečių
ir
pieno
j
kiti.
Prieš
keletu,
metų
bepra

įs
čiai. Tas mane labai mučija. I .n„ ,
.
daryta trejopa sutartis. Viena iš jų nustato sanitarijų, transportųcijų ir apsaugų nuo ug
** . rašau tų gromatų.
Calis.
ūliio. Kiaulės auginti labai dedą gražiai įsikurti lietuviai
santykius tarp Apaštalų Sosto ir Italijos nies.
“Toliau noriu prof. pasis____________
lengva. Kukurūzai duoda di smarkiai nukentėjo nuo kri kušti, kad mano kolegos labai
vyriausybės, antra išriša finansinius klau
simus tarp tų viešpatysčių, o trečia tai kon
delį derlių. O kiaulėms nupe zio. Dauguma liko be darbo, pavydi man užsislužytos gar' Labas Ryts!
Velionis popiežius pasižymėjo skaitlingo
kordatas Italijos vyriausybės su Apaštalų
nėti daugiau nieko nereik be pastogės ir be duonos kųs bės ir šlovės. Tiesa, su papRašo Jonas Skelly
mis enciklikomis įvairiausiais klausimais. At
Sostu.
nio.
kaip
tik
kukurūzų
ir
vandens.
rastu
narodu
aš
nelaikau
josiliepė ir įspėjo pasaulį apie svarbiausius
Julę.: .— Kas turi artimiauŠių dešimtmetinių taikos sukaktuvių proga
Praėjus krizini,
atsiradus ki°s tavorščystės. O jei pasidienų dalykus ir reikalus. Enciklikose pa Tvartų nėra, nes jie nereika
sį panašumų į pusę sūrio?
šventasis Tėvas kvietė Romcn viaus Italijos
lietė socialius klausimus, darbininkų reika linga. Ir žiemos laiku gyvu darbų, pragyvenimą^ pasida- taiko dalyvauti kokiam mitinvyskupus konferencijom Praėjusį sekmadienį
Marė: — Nežinau.
lus, įspėjo pasaulį po daug sykių apie ko liams nėra šalta būti lauke. rė šiaip taip įmanomas, nors Se>
visados ligeriuoju pabuvo šv. Tėvo 17-kos metų sukaktuvės nuo
Julė: — Kita pusė sūrio!
munizmo ir nacizmo paveju, apie klaidingų
Kviečiai vidutiniškai duo
ponjeneljus

lalkraitln

nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

PASIŽYMĖJO

ENCIKLIKOMIS

susi-taupyti ateičiai yra labai i tekti į kokį cinų, predsedatekryptį švietimo reikaluose. Pats mėgo spor da penkiasdešimtų grūdų. O sunku, nes ptagyvenimas yra U
Miręs vyras guli ant lentos.
tų, bet nurodė, kad perdidelis sportui atsi gerais metais septyniasdešim
nepigus, o pinigų vertė yra
' Tik vienu daiktu galiu pro Našlė lieja karčias ašaras ir
davimas yra kenksmingas. Skatino katali tų ir net aštuoniasdešilmtų. Jų
žema.
Dauguma
lietuvių
darfesoriui
pasigirti,: buvau pre- dejuodamas sako:
kus prie katalikiškos akcijas, rėmimo misi kaina visuomet gera, nes Bra
bininkų, nors labai sunkiomis gidentus vienos sosaidės. Ar — Ir dar vakar norėjau jį
ANTROS SUKAKTUVĖS
jų, katalikiškos spaudos. Įspėjo nuo tvirki
zilijai
savų
kviečių,
bei
ruI
sąlygomis, stengiasi įsigyti1 profesorius esi kada buvęs apdrausti ant didesnės sumos,
Antros sukaktuvės, kunos būtų buvusios i nančių filmų, netikusių radio programų, ne gi, neužtenka įu.portuoja m' kokį nors nuosavybę.’sįiy prezidentu solidūs?
Jei ne, bet iš tolo nesileido agento...
minimos šia proga, yra tai 17-kos metų Šv. tikusios spaudos. Vatikano knygyne įvesdino užsienio. Jei būt racionaliai
gos
įsigijimui
nėra
sunkiau-;tai
nei
nežinai,
kų
tai
reiškia
moderniškų
tvarkų.
Vatikano
ofisuose
atsi

Tėvo vainikavimo sukaktuvės, kurios pripuo
rado rašomosios mašinos (typewriteriai) ir organizuotas, pieno ūkis duo- sios. Išsimokėjimui keliems būti prezidentu asablyvai toVienas žodis ne šneka, vie
la rytoj, vasario 12 d.
tų didelio pelno.
modemiška telefono sistema.
metams
duodama
žemės
sklyjg
OS
gosaidės,
kurių
net
kai
nas
vyras ne talka, kai du
Šitokių tai didingų iškilmių išvakarėse Šv.
Vidurinėj Brazilijoj ūkis y- pai! Taipgi ir statybos med- kurie jos nariai vadina lyg Stos, visados daugiau šnapso
KARDINOLAS PACELLI EINA
Tėvas ir persiskyrė su šiuo pasauliu. Itali
POPIEŽIAUS
PAREIGAS
ra dažniausia vienos kurios žiaga. Dažniausia kiek šutau- kokiu postu, stovinčiu ant vie- iškliurkuos ir rankomis mos
jos vyskupai, arkivyskupai ir metropolitai
1
šv.
Tėvo
sekretorius
kardinolas
Pacelli
da

šakos. Pavyzdžiui kavos, va po, tiek išmoka kas mėnuo tos — nei šen nei ten. Kiti teltuos.
■■važiavo Romon turėti su Šv. Tėvu konfe
rencijų, o pasirodė, kad jie suvažiavo i jo bar eina popiežiaus pareigas. Tų jis darys tos ir kit. Bendrai Brazilijoj už žemę ir paimtų skolon sta- savo, kad tas priklauso nuo
Ud bus išrinktas naujas popiežius.
žemės ūkis yra dar tik pirmuo tybos medžiagų. Turinčių nuo prezidento. Tegul bus ir taip, Ar rūpinėsi bilom? Ar suki
laidotuves.
Kardinolas Pacelli yra 62 metų amžiaus. sius žingsnius žengia. Gaila, savybės dokumentus dar ne j Bet kad parodžius ne tik at- galvų, kaip užsimokėti skolų?
TAIKOS POPIEŽIUS
Jisai jau plačiai žinomas visame pasaulyje. kad tie kurių žinioje lietuviš daug yra. Todėl ir bet kokiam i žagareiviams
sosaidės na- Nesirūpink! Pasiskolink pini
Mirusis šv. Tėvas Pijus XI buvo 261-masis Yra daug keliavęs. 1936 m. aplankė Jung ka emigracija nepadeda suor- visuomeniniam reikalui, nors įriams, aie įr vįaam ljetuvišgų, atmokyk turimų skolų, nu
popiežius. Už jo uolų darbavimąsi taikos rei tines Amerikos Valstybes ir buvo svečiuose I ganizuoti lietuviškų žemės ū- zmonės ir labai norėtų, neiš- kam svietui, jog tokia sosaisipirk automobilį, porų naujų
kalais jis buvo pavadintas Taikos Popiežium. pas prez. Rooseveltų. Yra galimybė, kad kar
. kio kolonijų. Čių lietuvybei tesa. Po kelių metų, kai iš- dė gyvuoja ir jog aš esu jos siūtų, pasilik činčiaus ir būsi
Mirė Romos laiku 5:31 vai. ryto, o Chicagos dinolas Pacelli liks nauju popiežium.
| būt daug mažiau pavojų kaip bris iš skolų, daugiau galės prezidentu, sušaukiau savo big šat.
laiku 10:31 vai. vakare, vasario 9 d. 6:38 vai.
Pagal nustatytų tvarkų naujo popiežiaus
paremt kolonijom kultūrinius ________________________ _
didmiesčiuose.
ryto Šv. Petro Bazilikos 11 tonų varpas už rinkimai turi prasidėti po 15 ar 18 dienų
reikalus.
bas prasidėjo 1928 mt., kai iš zilijoj”. Jos vardu buvo stagaudė, o tuoj jį pasekė kitų Romos Daznyčių po mirimo senojo. Dabar yra spėjama, kad
Pokarinė emigracija Brazi
Lietuvos atvažiavo kun. Va-' tomas mokyklos, nors pinigai
varpai, pranešdami šv. Tėvo persiskyrimų naujo popiežiaus rinkimai prasidės vasario lijon prasidėjo 1925 metų pa Kultūrinis gyvenimas
su šiuo pasauliu. Romoj yra 400 bažnyčių.
28 dienų.
baigoj. Viso Brazilijoj dabar Daugumų imigrantų sudaro laitis, kuris suorganizavo‘Lie- iš Lietuvos prisiunčiami. Tik
Popiežius sunegalėjo praėjusį antradienį,
Iki šiol Amerikos kardinolai nesuspėdavo yra skaitoma arti 40 tūkstan- Lietuvos darbininkija, kuri tuvių Katalikų švento Juozą-į visa nelaimė, kad tai sųjunkuri šių gai vadovauti paskyrė keletą
kai pagavo influenzų. Gydytoja* dėjo visas patekti į rinkimus. Bet kadangi dabar lai įčių lietuvių. Vieni atvažiavo savo tėvynės gyvenimu nepa- po Bendruomenę’,
pastangas, bet dėl iš seniau nusilpusios svei vai greičiau eina ir kadangi sausžemio ke
, savo lėšomis, kiti valdžios sų- sitenkino. D pokarinių enii- metų sausio m. . iškilmingai avantiūristų, kurių priešakyje
katos, neatsilaikė. Jisai buvo sulaukęs 81 lionę galima atlikti orlaiviais, tai dabar pir
skaiton. Brazilijos valdžia de- grantų tarpe nebuvo intelįge atšventė savo darbo dešimt- stovi žinomas Majus, Lenkimetų amžiaus.
mu sykiu Amerikos kardinolai dalyvaus po
yra tarsi joj organizavęs batai i jonus —
lto vežė, kad .jai buvo reika- ntų, išskiriant tuos, kurie dėl inetį. Bendruomenė
.
....
piežiaus rinkimuose.
lingu darbininkai kavos fazen- kriininaliuių, ar politinių nu-j koks visų Sao Paulo l.etuv.ų prieš Lietuvų. Kolonija yra
JO KILIMAS
išrinkimo popiežium, bet tų dienų jis pra
leido be jokių iškilmių, nes* norėjo savo jė
gas taupyti šių reikšmingų sukaktuvių pro
gai.

Šv. Tėvas Pijus XI gimė šiaurinėj Itali
joj gegužės 31, 1857. Į kunigus buvo įšven
tintas, turint tik 22 metų. Primicijas atlaikė
sekančių dienų po įšventinimo.
Iš pat jaunų dienų jisai buvo veiklus. To
kiu liko iki pat savo i’go ir garbingo'am
žiaus galo. Mėgo bažnytinę muzikų ir jų
studijavo. 1878 m. pasirodė jo pirmas veika
las apie bažnytinę muzikų. Buvo gilus moks
lininkas. Giliai studijavo kanoniškas teises,
teologijų ir filosofijų. Aukštus laipsnius už
tuos mokslus gavo 1882 m.
Jisai nebuvo užsidaręs mokslo vyras. Mė
go sportų. 1888 m. įstojo į Italijos Alpų klu
bų. Rūgs. 1 d., 1890 m. užlipo ant aukščiausies Alpų kalnų viršūnės vadinamos Mont
Blanc. Athado į tų kalnų naujų takų, kurs
ir pavadintas jo vardu. 1907 m. popiežius
Pijus X paskyrė jį savo namų pralotu. Se-

dose (formose). Įvažiavusie,, akaltimų išbėgo iš Lietuvos, i ce.ntra8' J”> atstovauja betų- Ubai pasipiktinusi, kad

jos

“Studentų Žodis” praneša, kad sausio 14
savo lėšomie apsistojo ir pa- Du metu nebuvo lietuvio ku-!vlSk* Pa™P'M- Prm jos yra švietimo reikalai yra pavesta
d. gerb. kun. Kazimieras Urbonavičius su
laukė 65 metų amžiaus, o vasario 7 d. 42 sirinko darbus kur kam pa- nigo. Kairysis elementas, a- ’n<"«a"»ra»te atskiros katulu tvarkyti Lietuvos išdavikui,
v5,n*> 3aunun0 * kuris ir
r«!«metų kunigavimo. Kadangi jo literatinė dar .'tiko. Daugiausia miestuose nuomet Brazilijoj veikė lais- k,1i
jungos.
Turi
nuosavų
ir
pirgavo
komunistinį
laikraštį
buotė prasidėjo dar seminarijos laikais, taj štojo dirbti fabrikuosna. At- vai. Įvairūs sovietiško rojaus
,
.
UV1^ Garsas”. Majus moka taidabar galima sakyti, kad jam sueina 45 me važiavusieji valdžios lėšomis agentai pradėjo organizuoti j n1^ ,?.le^ _ niy.rl
tų literatinės darbuotės sukaktis. Garbusis prievarta buvo varomi va- kairiųjų partijos ir ii«tuvių ‘ Utakkų batay&ų. Lerdha sa- kintis prie aplinkybių. Iš ko
Geriau- munisto perėjo tuoj į didžiau
jubiliatas yra daug nusipelnęs lietuvių kar žiuoti į fazendas. Daugumoj išeivių tarpi*. Tuoj buvo suor- vaitraštį “Šviesų”.
talikiškai spaudai. Dabar jisai redaguoja Bo fazendų gyvenimas buvo ne- .ganizuota “Susivienijimas,”, sias lietuvių choras irgi yra šių “patrjjotų”, ypač kai jo
stono “Darbininku” ir taipgi prisideda prie
pakenčiamas. Lietuvis nebuvo “Kultūra”, “Aušra”. Kai Katalikų Bendruomenės cho žmona, neturinti pradžios mo
redagavimo “Studentų žedžio”. Jisai yra
kyklos diplomo, buvo paskir
pripratęs prie atogrąžų kli- Brakilijos vyriausybė sužino- ras‘
išleidęs keletą veikalų slapyvardžiu Jonas
ta mokytoja. Ir d&bar dar te
mato, neįprasto, Jabai prasto jo, minėtos organizacijos buįsteigus Sao Paulo konsu.
.
Kmitas. “Studentų žodis” pastebi, kad “kie
.
.
,
,
.
j-.
.
,
bėra
didžiausios
lietuviu
nio
kvienu aktualesniu klausimu jisai savo nuo maisto, o prie to viso dar pri- .vo likviduotos policijos inter latų, mokyklas prafleio selpi
’
Afloin
Vi
?
r
1
ii
«
u*
aidėdavo žiaurus fazendų ūk- vencija. Tikrieji komunistai ! ti ir užlaikyti DULR. Tam ti- kJk^0S vedeJa- Mokyklų viinsmone nusveria viešąją Amerikos lietuvių ka
....
.
rektoriumi yra paskirtas S.
.
”
talikų opiniją taip, kad jau mes esame pra vedžių elgesys su darbinin- pradėjo veikti slaiptai laikas kslui buvo suorganizuota fik- į.
fyvi
kelblikoz
anonių
orgaBakšys,
Liųtnvoj
priklausęs
tę į kun. Urbonavičiaus - Kmito pareiški kais. Ir lietuviai kiek laiko nuo laiko išleisdami savo ornizacija, kuriai buvo duotas
grupėms. Didėsmą žiūrėti kaip galutiną klausimų išrišimą”. pabuvę fazendose slapta, na- ! ganų “Mūsų Žodis”,
(Tęsinys 3 pusi.)
Išeina.* Kmitas locutus ėst, causa finita.
ktimis pabėgdavo į miestus. į Katalikų organizuotai dar- vardas “Lietuvių Sąjunga BraI,

I

Šeštadienis, vasario 11, 1939

dheuoes

Lenkai Smarkiai Giria Lietuvą

“Amerika” —
J Dienraštis
1

“Maistas” yra mėsos diktatorius Lietuvoje.
Tik Septyni procentai bedarbių
jau mėsos rinkos diktatorius.
Czenvony” paskelbė savo ko Milžiniški tos įmonės laimė
respondento straipsnį “Lietu jimai, kati ir nepralenkia avos rekordai”, kuriame apra merikoniškų rekordų, aiškiai
šomi Lietuvos laimėjimai že pabrėžia lietuvių organizacinį
mės ūkio srityje. Šiandien lie instinktą. Ne vien tik “Mais
tuviai gali didžiuotis savo že tas” nusipelnė ypatingos pa
mės ūkiu. Jie sugebėjo aukš garbos. Ir kiti panašūs koo
tai pastatyti suvo gamybą, su peratyvai ir bendrovės patar
rasti jai pelningų rinkų ir ją nauja žemės ūkio produktų
išpopuliarinti. “Maistą” įstei gamybai ir eksportui kelti.
gė valstybė. Bet, organizaci Toliau laikraštis kelia dide
jai sustiprėjus ir įleidus šak lius Lietuvos laimėjimus švie
nis visame krašte, valstybė timo srityje. Milžiniškų vy
į darbą įtraukė ūkininkus, a- riausybės ir visuomenės pas-1
t įduodama į 100,000 ūkininkų tangų dėka šiandien Lietuvo
rankas tos didžiulės įmonės je esama vos tik 7 nuoš. be
veikla. Šiandien “Maistas” raščių.

BROOKLYN, N. Y. — Nuo
pat

Vytauto

lyne

“Dobry AVieczor — Kurjer

katalikų Brook-

lietuvių

Spaustuvės į-

steigimo buvo dažnai šioje a-

pylinkėje

savo

katalikiškojo

dienraščio klausimas keliamas,

svarstomas ir gvildenamas.

Tas klausimas visuose
tuvių katalikų draugijose
keletą metų buvo gyvai
keliamas, judinamas ir

lie
per
vis
dis-

; kilsuojamas.

Pereitame Rytinių Valstijų
Lietuvių Rymo Katalikų sei
melyje. kuris įvyko sausio 29
dieną Karalienės Angelų pa
rapijos salėje, kampas South
Fourth ir Roebling Sts., Broo
klyn, N. Y., draugijų atsto
vai griežtai pareikalavo, pa

Zarasų kraštas, ežerų vieta, kur tankios girios krantus apstojo.
Kiek tengi giesmių aukštyn išlieta, kas įkvėpimo ten neieškojo. (VDV photo)

LIETUVOS ŪKININKAMS TROKŠTA DARBININKU

darytą prieš dėvvnis metus,

Oood looklng hair is ati ausi

to a man. H štampe him as a
•rali groomad gentleman. Foro-

“Vytauto Didžiojo” Spaustu •I gives a man's hair glo*»>
Lietuviai Brazilijoj
vės steigėjij nutarimą įgyve tag heaith and handsom*
KAUNAS (VDV.) — Jau darbo reikalus pertvarkyti.
(Tęsinys iš 2 pusi.)
ndinti, tai yra pamažu nuo Įgrooming through its amazlng
kelinti metai girdėti Lietuvos Kokios bus tos vyriausybės
Laukia naujo geležinkelio
,
Mokosi lietuvių kalbos
savaitraščio eiti prie dienraš t2-fold pavrar^^Jt cleans and
nė
dalis
kitų
'mokytojų
irgi
radikalios
priemonės,
tuo
tar

‘fiourishas. Fom-ol is a rlch,
ūkininkų tarpe nusiskundimų
čio,
ir
jie
pažymėjo,
kad
jau
Šakių
'foamlng oil shampoo which
indeferentai. Nepaslaptis, kad ŠAKIAI. — Ministerių Ta-' GELGAUDIŠKIS,
lauko darbininkų trūkumu. pu neaišku.
atėjo
laikas
“
Amerika
”
sa

takas unkempt, siekly hair
Tas trūkumas ryškiau pasirei Negalima tvirtinti, kad jau prie šitokio auklėtojų sąstato rybos deklaracijoje buvo pas- apskr. — Gelgaudiškyje, kaip
vaitraštį
dienraščiu
pakeisti.
(man's, womon's or child'st
kšdavo tiktai atskirose vieto Lietuvai bendrai trūktų darbi labai nukenčia katalikiškas kelbta, kad vyriausybė svarsto įr daugelyje kitų vietų, šauand leaves it dean as a whis»
Lietuvių Universalio Biuro tia and sparkling with Health.
se, ir jį buvo galima pašalinti ninku. Juk kasmet po 26-28000 auklėjimas. Ir dabar dar vis klausimą apie naujo geležin- Jįai atidarė lietuvių kalbos ir
Klausyto- (pirmiau buvusios Vytauto Fom-ol is so economicalj a little
lanko darbininkų perkilnoja žmonių priauga. Emigracijos stengiamasi iš Lietuvos siųs- kelio statybą nuo Kazlų-Rū- istorijos kursus.
mu iš vienų vietų į kitas. Šį beveik nėra. Dar prieš keletą ti kairiojo bloko, ar partijos dos per Šakius iki Tauragės, jams bus patiekta 40 paskai- spaustuvės) šėrininkų seime- goas a long way. Ask your
Šita naujiena sukėlė visoje tų. Pažymėtina, kad beveik lis, įvykęs vasario 4 dieną šių druggist for the regular 50c
reikalą tvarkyti ėmėsi valsčių metų po 8-10,000 darbininkų valdančios žmones.
Net ir oficialūs Pietų Ame- Zanavvkijoje didelį susidomė- visi kursų klausytojai yra metų, atsižvelgdamas į Kata- tižo. Or, wrhe for a generous
savivaldybės.
Savivaldybėse išvykdavo laukų darbams į
trial bottle, endosing 10c to
užsirašydavo ūkininkai, ku- Latviją; dabar išvažiuoja tik rikoj valdžios atstovai remia <Bmą *r džiaugsmą. Ypatingai šauliai ūkininkai, kurie uoliai likų Seimelio reikalavimą, nu- oover oacking and postage.
riems reikalingi darbininkai, tai lal>ai mažas skaičius. Bet komunistinį elementą. pavyZ. i šiuo reikalu yra susidomėję ū- stengiasi geriau pramokti lie- tarė artimoje ateityje “Ameriką” leisti kasdien — ją die
ir lauko darbininkai, kurie ieš Lietuvos ūkio visokeriopas ki džiui Lietuvos atstovybė Pie-1bininkai, nes naujasis geležin- tuvių kalbos ir istorijos.
ti)
Amerikoj
si,
savo
sostine
kelis
jų
ūkio
pro-1
------------------------------nraščiu padaryti.
ko darbo pas ūkininkus, l’er to limas kasmet vis reikalauja
daugiau
darbininkų.
Miestuo

Buenos Aires. Kad tai yra tie- <’uktl) P™tatym, i
ir
kį tarpininkavimą, darbininkai
Tam reikalui jau keliamas
Viešėjo V. Uždavinys
Swe than«snampao... b treatmenti
se
eina
didelė
statyba,
kuria

sa!
Lietuvos
vyriausybei,
ja,
Seniūnijų
ir
kitokio
būdavo pervežami, pavyz
ir ugdomas fondas ir ruošia
Sausio 24, 25 ir 26 dieno masi “Amerikos” dienraščio
džiui, iš Dzūkijos į Šiaurės si naujos pramonės įmonės. patikimi asmens yra dokume-,80 įninką sueigose šis klauProvincijoje
vyksta
kelių
tie

ntaliai
įrodę.
Prie
to
viso
dar
8
*
mas
gyvai
aptariamas.
Lietuvą, ar kitur. Daliar jau
mis Pliiladelpbijoje viešėjo leidimui, kuris labai šiai apy
simas,
žemių
sausinimo
darVincas Uždavinys. .Tis čia pla linkei reikalingas, o kuriam
tokio tarpininkavimo nepa
1 reikia pridėti DULR-o užlaikanka, nes lauko darbininkų į bai, žiemą darbai miškuose, ir komą spaudą, kuri katalikų Kultūrėja jaunimo pramogos tina ‘'‘Pasaulio Lietuvį” ir ri čia ateitis matosi labai graži.
trūkumas vis labiau jaučia- kita. Šie visi darbai suima atžvilgiu yra labai agresingi, i SMALVOS>
apskr. nko tam bei kitiems laikraš
S. K. L.
mas. Vadinas, reikia ' imtis dau« darbininkų. Bet tie dar- aig, ,r pats DUL as tų— gįos apyjįnkgs daugumas čiams ir “Lietuvos Enciklo
, ,
... bai ne visi nuolatiniai, o vyk- griaunamą darbą palaiko. Į.
pedijai” bei savo žadamai iš
.
naujų priemonių darbo rinkai
.
.
.
r
jaunimo
priklauso vienai ar
sta su pertraukomis. Pavyz °
ris savo laiku buvo Lietuvos
Su entuziazmu lietuviai kajaunimo organizacijai, leisti knygai medžiagą.
reguliuoti. Vyriausybė rado džiui, nusausinimai vykdomi
Geriau Įeitam nuori, nei ki
Tarp kitko, 25 d. sausio va universiteto profesorium, o
reikalo net dekleracijoje pažy tiktai vasarą, miškų darbai talikai sutiko seseris Pranciš- Beveik kiekvieną sekmadienį
dabar ruošia spaudai lietuviš to prašyti.
mėti, kad ji rūpinsis radikaliai dirbami tiktai žiemos metu, ir kietes, kurios suorganizavo organizacijos ruošia vakarus j kare jis pasakė ir puikią kalAklas aklą netoli nuves.
Sao Paulo mieste katalikišką su atitinkamomis programo- bą per radio lietuviškam pus ką žodyną.
pan. Todėl miestuose protar
mokyklą. Nuo vasario 1 d. jau mjs Pažymėtina, kad jauni- valandv. Viešėdamas čia buv<
piais atsiranda net bedarbių,
>7pradedamas darbas. Mokyklos mag j)er organizacijas išmoko apsistojęs pas Pennsylvania
NAUJOS IR
I o kaimuose nuolat trūksta išlaikymo našta yra labai su ruošti kultūringas pramogas į universiteto prof. Senną, kuPERDIRBTOS
darbininkų.
nki. DULR-as kol kas nieko ir jose gražiai elgiasi. Kailio- {--------------------------------------------------|
Dalykas toks, kad pastebi neprisideda. Patys vaikų tė
• —■ “ “ “ “ “ ■“ — — ““ ““ —
SKALBIAMOS
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis....................$2.50
se
dabar
jau
vengiama
negrą•
mas didelis darbininkų verži vai yra neturtingi darbinin
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais
MAŠINOS
REUMATIZMAS
masis iš kaimų į miestus. Nors kai. O reik samdytis patalpos, žiu žodžių bei keiksmų ir ben
virš., paauksotais lapų kraštais..................................$3.75
SAUSGĖLE
miestuose daugeliui darbinin mokėti portugalėms mokyto drai pramogose elgiamasi kui
Nesikankykite
savęs skaus
tūringai,
išvengiama
nesusi

kų nepavyksta susirasti nuola joms algos, pirkti visas rei
raudonais lapų kraštais.......... ‘................................... $3.00
mais:
Reumatizmu, Rausgėle,
pratimų.
Kaulų Gėlimu, arba Mėšliuntinio, pastovaus darbo, bet kalingas mokyklai invento
giu — raumenų sunkumu, nes
skaudėjimai naikina kūno gyvirš., paauksotais lapų kraštais................................ $1.75
juos į miestus traukia links rius. Nežiūrint tų sunkumų
I vybę ir dažnai ant patalo pai guldo.
Angelas Sargas, juod. paauks. virš............................... $1.50
mesnis, įvairesnis gyvenimas. pasiryžta įsteigti naujas ka
'
CAPRICO COMPOUND mos| tis lengvai prašalina viršminSMaldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais................... $1.25
Tuo būdu tenka rūpintis pir talikų kultūros židiny e.
tas ligas: mums šiandien dau' gybė žmonių siunčia padėkones
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais............... 60
miausia sulaikyti darbininkų
| pasveikę. Kaina 50 centų. Per
Be minėtų organizacijų dar
pašta 55c. arba dvi už $1.05.
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais.................................. $1.50
bėgimą iš sodžių į miestus. veikia kairesnio jaunimo nu
I Knvga:
“SAT.TINIR
RVKIKAI TOS”, augalais gydytis — kaina
Maldų Rinkinėlis, juod gerais virš........ • •................... T5c
Vien draudimais šitą uždavinį 1 sistatymo organizacija “Ry
50 centų.
neįmanoma išspręsti. Reikia tas”.
i Justin Kulis
DRAUGO KNYGYNAS
darbininkams žemės ūkyje su
Yra dar viena kita organi
daryti palankesnes gyveni- I
2334 So. Oakley Ave.,
Chicago, III.
zacija, kurios veik jokio veimo sąlygas. Ir šioje srityje , kimo neparodo.
jau šis tas daroma. Pavyzd i
Jr
žiui, vyriausybė nuo pernai ' Yra trys savaitraščiai: ka
Maytag keturkampė už
metų pradėjo mokėti premijas talikų “Šviesa”, kaires/nos vi
£49.00
; ūkininkams, kurie stato dar- suomenės “Lietuvių Aidas
Thor, Cylinder nž
į bininkams gyvenamus namus. Brazilijoj” ir tautininkiškos
£39.00
Patys ūkininkai stengiasi ge- krypties DULR-o pinigais leiBALSUOKITE VĖL IŠRINKTI
Thor, Agitator už
rinti su savo samdomais dar- . džiamas, kuris kolonijoj yra
£14.00
liininkais
santykius, duoti' pasižymėjęs smarkia akcija
Šis Vernon B. Browne, GleThor 3 šmotų su prosu už jiems tinkamesnį išlaikymą ir I prieš katalikus, “Lietuvis”,
| Aldermonus 12-tame Warde
£32.00
panašiai. Nuo šių metų prade- Charakteringa, kad kazionais ndale, Calif., policijos virši
AVestinghouse naujas, ver ta drausti žemės ūkio darbi pinigais leidžiamo laikraščio ninko, atvaizdas iškėlė aikš
Atidarymas California Avenue nuo 49-tos gatvės.
tėn, kad 19216 metais jis yra
tas $79.00, už
ninkus nuo nelaimingų atsiti mažiausias tiražas.
Perstatymas reikalavimo įvesti Gatvėkariu Bušų patarnavimą ant
sėdėjęs kalėjime už išeikvo
£49.00
kimų. Dar lieka pasirūpinti
California Avenue.
Yra vilties, kad po vizito jimus. Kada miesto taryba
Pastatymas Kelly Ankštesnės Mokyklos.
Skalbiamas mašinas ir dul lauko darbininkų kultūriniais p. Skipičio DULR-ro pirmini
pradėjo
žiūrėti
rekordus
ir
Pastatymas
Ugniagesių Stoties prie Archer ir Sacramento Avenue.
kių valytojos pataisome
reikalais, ir bendrai dar lau nko padėtis pasikeis gerojon
rado, kad tuo metu jis buvo
Alėjos jo warde niekados nebuvo geresniame stovyje kaip dabar.
už 50c
ko darbininkų būklė tebėra žy pusėn.
Jis kovoja ir kovos prieš aukštus taksus.
bankininkas
ir
į
kalėjimą
pa

miai blogesnė, negu pramonės
Sulig dienas, apie 325,000 kvad. pėdų šalygatvių WPA sutaisė be
darbininkų.
' ^'į^kyti. Kaip ten bebūtų, neten- teko už tai, kad skolino pini
jokio kašto piliečiams.
3409-21 So. Halsted St.
Šiemet ūkininkai ypatingai ka labai nusiminti pasireiš- gus užstatui, dėl teikimo farRadio Valanda.
skundžiasi darbininkų trūku- kiančiu žemės ūkio darbininkų meriams paskolų, nubalsavo
WCFL — 970 k. nedėlios ! mu. Todėl teks imtis dar eilės trūkumu, kuriam pašalinti ga- palikti savo vietoje.
£
vakare kaip 5:30 leidžiama ' priemonių šitam reikalui tvar Įima surasti būdų. '

Iš Lietuvos miestu ir kaimo
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Dievo
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BRYANT HARTNETT
Kaikurie

JOS. F. BUDRIK, INC.

(Acme

photo)

iš

jo

didesnieji

nuveikimai

buvo

šie:

vasario 11, 1939

DRTTTGTB

piuose. Bet, kas ypatingai da- paminklų, aikščių, namų ir į- j Dėkingi esame mes, SemiLIETUVlAl DAKTARAI
ro įdomius, tai, jog juose ra- staigų. Įsitikiname, jog ne vi narijos klierikai, broliams Mo
ndame daug vaizdų iš žmonių sa taip plasta, kaip bendroji tūzams ir nuoširdžiai tariame Telefonas HEMlock 6286
gyvenimo. Čia nenuobodauja- nuomonė yra įpratus piešti jiems ačiū už jų malonų , mm « p DAVAIICi/AC
me žiūrėdami vien į Šiaulių,
Paveikslų eigoje, broliai Mo atsilankymą ir taip gražių pa- ! tlH* Ai Ui (inKnUulvAu

Minint Vasario 16-ją
ROCIIEKTBR, N. Y. — Sau
šio 5 d. kleb. kun. J. Bakšys
bažnyčioje per sumą, po pa
mokslo, gražiai aiškindamas
žmonėms apie vasario 16 d.,
Lietuvos Nepriklausomybės 21
m. paminėjimą, apvaikščiojant
ją 19 d. vasario koncertu ir
operete vietinio Šv. Cecilijos
choro, karštai ragino ir jau
nimą, lankytis j minėtą pra
mogą. Sakė, ryto į sumą baž
nyčion visiems, ypatingai drgijoms vyrų ir moterų reikės
sueit bendrai. Po pamaldų cho
ras ir visi dalyviai bažnyčio
je sugiedos “Lietuva, tėvynė
mūsų ’ ’

Vilkaviškio ar Kauno namų tūzai turi pritaikinę įvairios veikslų parodymą. Linkime
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
sienas ir stogus. Tiesa, ir Mo- muzikos, kuri paveikslams su- broliams Motuzams kuo ge-2415 W Marquette Rd
tūzai turi parinkę įvairių mie- daro atatinkamą foną; girdi- riausios laimės ir pasisekimo Ofiso valandos:
stų vaizdų, tačiau taip gražiai me gražių lietuviškų melodi- jų ke.ionėje po lietuviškąsias
10—12 vaL ryto
.

.

■

juos įterpia ir gražiai perstato, jog nejuntame jokio sunkūmo ar varginimo. Žmonių
gyvenimą matome pareiškiantį jų darbuose, įvairiose šve
ntėse, suvažiavimuose į atlaidus, iškilmėse, paraduose ir
taip toliau. Matome tikrą lietuvį, jauną ir seną, vaiką ir
suaugusį, paprastą pilietį ir
karininką, liūdintį
ir besilinksminantį, taip kaip jis šia| ndien Lietuvoje gyvena ir žeilgia pirmyn. Matome,
kai Į)
lietuviai Lietuvoje
šiandien
auga, dirba ir žaidžia.

.

° .

*

KAI & ZARETSKY

KLAUSYKITĖS

Ok.

Dovanos

.•

Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs j “Draugo” administraciją $6.00 prenumeratą
už 1939 metus.

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)

fteštadieniais —
Penktadieniais —
Sekmadieniais —

Tie, kurie atsiųs prenumeratą už 1939 ir 1940 metus tuojaus,
gaus dovanų $4.00 knygomis.
Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo
sąrašo.
1.
2.

Svč. Jėzaus Širdies Intronizacija .................................................. 20
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

3.

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

4.

6.
6.

7.
8.

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

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

.

2—4 IT 6—8 vai. Pakaro

e

OR. f. G. MNSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

~0R. P. ATKOČIŪNAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL CANaI 0402

DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

2305 So. Leavitt Street

Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir
Penktadieniais
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

DR. A. J. MANIKAS

3147 S Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai*
šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir

VIRginia 1116
4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą
Seredoinis ir Nedėl. pagal sutartį
_______ Sekmadienį susitartus

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

OR. CHARLES SEGAL

DR. GEORGE I. BLOŽIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DANTISTAS

OFISAS

2201 West Cermak Rd.

4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos
VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
CHICAGO, ILL.
6 iki 8 vakare
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
_________ pagal sutartį.
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

DR. P.N J. BEINAR
( BJLl

AKA USKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAURICE KAHN

6900 South Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. ,

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612
Res. — YARds 3955

Tek YARda 0994
Rėz. Tel PLAza 2400
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
1 iki 9 vakare
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.
Nedėlioms nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ei YARda 5921
ea.: KENwood 6107

P.es 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel HEMlock 1848

DR. A. J. BERTASH

OR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:38

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 West 35th Street

2423 W. Marųuette Road

TeL OALumet 6874
OFISO VALANDOS
9 vaL ryto iki S y. vakaro, išakiriail
aekmadieaioa ir trečiadieaina

YaL 2—4 ir 7-9 vak.
1446 So. 49th Ct
Bnbatomis nuo 7—8 vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

DR. A. P. STULGA

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

DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street

DR. STRIKOL’IS

CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL VIRginia 0036
Reaidencijoa TeL BEVerley 8244

PHYSICIAN and SURGEON

Nuo 7 iki 8 v. v.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

4645 So. Ashland Avenue

DR. T. DUNDULIS

OFISO VALANDOS:
N«o 2 iki 4 ir ano • iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal eitartį.
Office TeL YARda 4727
Namų TeL PROapect 1938

•TDYTOJAH S CHIRURGAI

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2-4 ir 6-8 P. M.
Reaidenoija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos: 9—10 A. M.
i
N edeliomia pagal antartį

Tel OANal 6122.

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
Norddami Ką Nors Pirkti. Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr

100
40

Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun..............................................
K. Matulaitis, M.I.C...................................................................... 1-25
Mišių Maldos — (Lotynųir Rytų Apeigomis) ......................... 25
Malda ui Jaunimą — parašė Kun.
J. Vaitkevičius, M.I.C................................................... •..................10
Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....7l>
Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.
K. Matulaitis, M.I.C...................................................................... 1.00
Krikščioniškoji Seimą į*rašė Kun. J. Vaitukaitis ................ pi
Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C........... 1.25
Išsipildė — vertė K. Oiedrutis ................................................. 76
Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis......... 75
Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ............................ 75
Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05
Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K V. K. .. .05
Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ................... 1.00
Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C......... 35
Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys ............................2ft
Sv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčya, M.I.C......................... 1.00

1

DR, V, A. ŠIMKUS

JOSEPH J. GRISH

Paveikslų nutraukimas yra
artistiškas. Įvykių, vietų ir
j vaizdų parinkimas įvairus ir
įdomus. Paveikslai apima Lie
tuvą įvairiuose metų laikotar-

d

OR. VVALTER J. PHILLIPS

Vakare, parapijos svetainė
je koncertinė dalis. Kleb. sa
AKIŲ GYDYTOJAS
kė, kad ir Nevv York katalikų
seimelis, sausio 29 d-, nutarė,
jog vasario 1G d. apvaikščiojimas visose kolonijose būtų
pradėtas tą dieną bažnytinė
veiksluose atvaizduota Lietu
mis pamaldomis. Sakė, mes,
vos gamta tikrai maloni ir pa
ročesteriečiai, jau nuo 1930 m.
traukianti. Tiesa, iš kitų šaltai praktikuojant, gi Nevv Bri_
,
. , . „
,
-v
tinių esame girdėję, jog LieNeturėdamas jokio fondo, negaudamas iš sakes jokios ii.
tain, Conn., lietuviai, nuo 1925 nansinės
paramos, šis jaunuolis, Illinois universiteto studen- uvoje yra purvo, e paga
ar 1924, metų įvedė giedojimą tas, East St. Louis, Ilk, siekia nominacijos į miesto komi- ^au ne v’sai
visur yra vien
bažnyčioje “Lietuva, tėvynė sijonierius. (Acme telephoto)
purvas. Gražūs yra Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kas es
mūsų” per Lietuvos nepri
miškai, laukai, slėnys ir eže- ti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių įtempimo, nervuotuklausomybės šventės paminė- virsiu akis vilioja ir tuom Broliai Motuzai
rai; gražios lygumos, lankos, , mo,
skaudamą akių karštį, atitaiso
' trumparegystę ir toliregystę. Priren
jimą. Reiškia, newbritaniečiai Į pat laiku taikosi smeigti geupės
ir
pievos;
gražių
yra
gia teisingai akinius. Visuose atsitij kiniuose egzaminavimas daromas su
ir ročesteriečiai lietuviai pir-|luonį nuodų. Taip ir Lenki Marijonų Seminarijoj
elektra, parodančia mažiausias klai
Pereito mėnesio 23 d. pas
das. Specialė atyda atkreipiama į
ntieji įvedė iškilmingesnį Lie- jos vyriausybė gražiu čiulbėmokyklos vaikus. Kreivos akys ati
mus, į Marijoną Seminariją,
taisomos.
tuvos nepriklausomybės ap- siu nori tik Lietuvos budruValandos: nuo 10 iki S vai. vak.
atvyko broliai Motuzai su sa- i
Nedėlioj pagal sutartį.
vaikščiojimą. Bet, ar nebūtų mą nuneigti. Prieš kelias dievo gražiais, neseniai atvežtais
Daugely atsitikimų akys atitaiso
dar garbingiau, kad, be pa- nas gavau laišką nuo giminių
mos be akinių. Kainos pigios kaip
iš Lietuvos judamais paveik
pirmiau.
maldų, ir pasilinksminimo pra iš Punsko parapijos. Sako,
slais. Dėl susidariusių aplin- (
4712 SO. ASHLAND AVĖ
mogų, darytų bažnyčioje rink-' Lenkija dar jokių lietuviams
kybių, ne visus paveikslus teliavą, o ir koncerto pusę pel-! palengvinimų iki šiol nedavė,
LIETUVIAI ADVOKATAI
matėme. Bet kuriuos matėme,
no skirtų Suvalkijos, Gardino vien tik laiškai iš Lietuvos
Telephone YARds 1001
apie tuos kalbame.
ir Vilnijos lietuvių kultūri- leidžiami.
Ant. Žiemys
Brolių Motuzų
paveikslai ’
niams bei politiniams reika-,
—-----------------LIETUVIS ADVOKATAS
lams paremti. Nemanykim,' Be nuodėmės niekas negini pirmi tokie, kuriuos esame
4631 So. Ashland Avenue
kad su tuščiais, kad ir griaus- sta, niekas negimė ir niekas matę. Jie vaizduoja Lietuvą
Res. 6515 S. Rockvvell Street
spalvose. Esame pirmiau ma
mingiausiais, šūkiais lenkų negims.
Telephone REPnblic 9723
kankinamiems lietuviams pa-Į Mūsų ateitis bus ta. kuo tę Lietuvą paveiksluose, bet
niekad nebuvome jos matę
Daniel A. Knaggs, majoras
gelbesim. Tusti sūkiai dar dau mes ją padarysim,
giau įskaudins
nelaimingus
Kaip jaunas aukso suole spalvose, o spalvose ji daug Monroe, Mich., 1937 m. per
LIETUVIAI ADVOKATAI
mūsų viengenčius. Tat ne šu- sėdi, pasenus šuo kaulų ncbe- gražesnė. Spalvos visai kito plieno darbininkų streiką pra 6322 So. YVestern Aveniu
kią sukelia nuotaiką ir visai šalinęs iš imiestelio C. 1. O.
kiais, o aukomis juos šiemet j ėda.
VALANDOS
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge
paremkim. Netikėkim Lenki-1 Cieeroj pas VI. Šemetulskį, skirtingą palieka įspūdį žiū unijos darbininkus, paskirtas
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
rovuose. Žinoma, pagaminti Michigan valstybės darbo ir Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v.-v.
jos vyriausybės, nei jos spau-, 1440 So. 51 Ct.
Snbatoj nuo 12 iki 6 v. v.
dos, gražiems
čiulbesiams., Greit pagadinsi, bet negreit tokius paveikslus daug kaina pramonės departamento komiTel. Prospect 1012
vo, tačiau Motuzai tais pa sijonierium. (Acme photo)
Kaip piktoji gyvatė savu pa-1 pataisysi.
Ren. Tel. Repnhlic 6047
veikslais gali pasididžiuoti, o
mes, amerikiečiai, pasidžiau
gti ir pasigerėti.

!! EXTRA !!

1‘

jų, dainų - dainelių ir maršų. Amerikos kolonijas.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Snsitarius
Kur reikalinga, patiekiama
S. P. Vaiča-Ą MIC.
paaiškinimų, kur ne kur įpiTel. CANaI 5969
nant mūsų dainių ir rašytojų
LIETUV1A1 DAKTARAI
e.nų ir minė ų.
Tel. YARda 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki ; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Žodžiu, Motuzų paveikslu
4 ir 7 iki 9
Lietuvą perstato patraukiani 2155 VVest Cermak Road
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
viliojančią ir kviečiančią
OFISO VALANDOS:
Šventadieniais: 11 iki 12
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
aplankyti; jie sukelia noir pagal sutartį.
vykti ir pačiam pamatyti
įr pajusti visą tą gražumą,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofiso Tel. CANaI 2345
ir Akinius Pritaiko
malonumą ir gyvumą.
.
____ ____________________ _ 3343 So. Halsted Street

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel CANaI 0257
Rea. TeL PROapect 6669

2201 W. Cermak Road

f

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
naudotis mano patarnavimu.

DR. P. Z. ZALATORIS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6631 S. California Avė.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai

John Torio, iš Nevv York.
buvęs Al Capone bendrinin
kas, vyriausybės patrauktas
atsakomybėn už suokalbį iš
sisukti nuo mokesčių už 1933,
1934 ir 1935 metų pajamas,
kurių suma siekia $86,643.41.

(Acmfl photo)
f.**.

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

1821 So. Halsted Street

Telefonas REPnblic 7868

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

DR. J. J. KOWAR

DR. G. VEZEL'IS

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

2403 W. 63rd St, Chicago
Nedėliom ir Trečiadieniais
Pagaal P n t.arų

Tel. LAEayette 8016
Flc Juknls, sav.

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAI

2335 South Western Avenue

4300 So. Farfleld Avenue

TELEFONAS CANAL 3764

OFISO VALANDOS i
H vaL ryto iki B vai. vakaaro
to1

Į

arti 47th Street
Vai: nao 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal antartį

! DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAEayette 8660
Antradiaaiaia, Ketvirtadieniai* ir
Penktadiaaiaia

4631 South Ashland Al
TaL YARda 0894

t

Šeštadienis, vasario 11, 1939
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Onos ir Šv. Petro dr-jų susi
rinkimai.

Šv. Petro parapijos svetai
nėje visų draugijų “Vienybė”
Šių savaitę mokyklos kam
rengia Lietuvos nepriklauso bariuose buvo suorganizuota
mybės paminėjimų, vasario 1? Tėvų ir mokytojų orgainzaci-

no pirmiausiai dukrelės, to mirštant kad visi turim dirbti
liau įvairios draugijos. Buvo vedami vieno obalsio Dievui
Lietuvaitė
sudainuota ilgiausių metų, į- ir Tėvynei!!!!
teikta daug dovanų, ir teleg
ramų. Bene įdomiausias svei Serga Biznierius
kinimas, kaip ir visuomet, bu
vo gerb. klebonu, nemažiau Jau seniai serga ciceriečiams gerai žinomas biznierius
šiidingas ir kun. Valucko.
Ant galo padėkojo abu PraKemdzius. Apskrities ligonas ir Ona už visas dovanas n*n®J Jani padalyta sunki opeir sveikinimus. Kalbėjo abu racija. ^la vilties, kad pasusijaudinę, nes tikrai ta die-1 dve‘ks.
na jiedviem neužmirštama.

d., 2:30 va,, popiet. Įžanga ju,,visur žinoina kaipo Parents
dykai.
•
Teacliers association.
Šiam paminėjimui sudaryta
Tikslas yra -bendras veikiPo vakarienės visus išjudipritaikinta tai dienai progra- mag tėvų sU mokytojais var
Juozas Daunis, 1231 So. 49
no smagi orkestrą. Grojo viCt., darbe sužeidė kojų. Jau
mą iš vietinių ir kitų koloni- kūčių ir mokyklos 'gerovei,
1 sokius šokius, bet lietuviškoji
.
. , .
jų dalyvių. Rengėjai kviečia
Valdybon išrinkta: pirm. pšildė
P
en
ki°
s
savaitės,
kai
koja
polka už vis daugiausiai
taip sakant, sucementuota, bet
visus Kenoshog ir jos apylin- nįa p, Videikis, vice pirm. pir linksmino.
kės lietuvius dalyvauti. Išgir- nift c Stec įr iždininkė — pjau eina geryn.
Tad baigiant čia noriu ir
sime įdomių kalbų, pasiklau nia J. Klevickis.
vėl
palinkėt •“jaunavedžiam”
sysim lietuviškų dainelių n
J. Geryba, 1324 So. 50 Ct.,
Į daug pasisekimo visur, ir dar
pamatysim savo jaunimo vei
Vasario 5 d., Čikagoj, Šv.
seniai kai serga, bet dabar
! daug metų ir toliau dirbti sekimų.
Jurgio parap. •svetainėje buvo
(Tęrinys 6 pusi.)
Amerikos Jungt. Vai. komercijos sekretorius llarry Hopkins (dešinėj) patenkintas, kad kmingai lietuvių tarpe, neužAdv. Kazimieras Česnuli įs Tėvų Marijonų seimas, o vaČikagos bus vienas iš svečių 1 kare bankietas išleisti mūsų nUO šio laiko jau vadinsis grandfa'ther. Jo sūnus (vidury) susilaukė pirmo šeimos nario,
albėtojų.
' buvusį klebonų kun. A. AnDain. Eleonora Kandratai-1 driušį, MIC., į Pietų Ameritė iš Čikagos, Seserų Kazimie- kų. Ir aš, turėdama laiko, nuriečių auklėtinė, savo dainom vykau į tas nepaprastas iškil,vos konsulas P. Daužvardis, šios šv. bus atvelykyje. Iš ei
Pluoštas Įvairių visus sužavės.
mes. Iš Kenoshos sutikau ge
i kun. A. Valančius ir K. De lės tai jau bus 8 kunigai iš
Paminėjime dalyvaus ir Ko rb. klebonų kun. Pr. Skrodenį, Įdotniy Žiniti
veikis, Jr.
Šv. Antano parap. Dar du mo
nosbos miesto manager H. C. MIC., S. Simonaitį, Hildų Sikinasi Mundelein, keturi QuiŠio šeštadienio vakare, paLauglilin, apskrities gynėjas monaitytę, Uršulę MilkintieCiceros miestas vis grožė gley Preparatory seminarijoj,
-r i
......
• ,
i
x.. •
• .
• rapijos salėj, bus labai šaunus
John P. McEvoy ir kiti. šv. I nę, Adoltinų Šiunenę ir Louis ...
v , . .
.
.
_ ,
,
.
L;
v
.balius su šokiais, kuų rengia ja ir didėja. Jau baigiama sta du pas Tėvus Jėzuitus ir du
Petro parapijos choras ir mo- Hauser su žmona.
.
..
T• * •
± n •
......
'
...
I Amerikos Lietuvių Katalikių tyti tiltas ant 52 per geležin pas Tėvus Pasijonistus, o du
kyklos vaikučių, seserų Pran-! Atsisveikinant su kun. An-' , ,
.
•
UIHV
... . ..
, ’ .
• I , . ..
......
..
Dukterų klubas. Klubui pn- kelį. Šis tiltas daug pagerins yra broliukais.
ciskiecių (vadovystėj margu- dnusiu, zadeio is Argentinos , .
Cicero
lietuviais
apgyventų
.
*
i
•
• x.
d
klauso veik VISOS
visos čia gimumynai. Programų ves Antanas atsiųsti Sv. Petro parapijoLook Old
sios, augusi os moterys ir me dalį. Pakilg nuosavybės. Da Žymūs parap. biznieriai ir
Demenčius.
Jnams sveikinimus. Tad linkibar jas galima įsigyti už pri geri parapijonai S. P. Bukau
rginos.
Ulhen It’s So Easy
---------me jam laimingos kelionės ir
einamų kainų. Šis tiltas taip skas vasario 19 d. minės 25
Klūbas
gražiai
darbuojasi
ir
Ateinantį sek. Šv. Vardo sėkmingos darbuotės mūsų
pat pagerins susisiekimų ir su in. vedybinio gyvenimo suka
To look Voung...
savo aukomis remia kilnius
dr-jos susirinkimas po 8 vai. brolių lietuvių tarpe,
seserų Kazimieriečių vedama ktį. Rytų bus iškilmės bažny
Kenoshietė re^a^us- I^aktaro P- Atkočiū Loretto ligonine.
šv. Mišių. Po sumos įvyks Šv.
čioje, o popiet, parap. salėj
uiith
no žmona yra klūbo pirminin
pietūs
ir
graži
programa.
Kitas naujas didelis tiltas
kė.
yra statomas virš geležinke Nuoširdžiai sveikiname Bu
kauskų šeimų.
ls your hair grty *
Šio sekmadienio vakare, pa lio ant Cicero ir Ogden avė.
rapijos salėj, Ciceros Lietuvių Čia visuomet esti didelis au
lt it going grty?
1
Biznierių ir Profesijonalų klū tomobilių sus^imšimas ir su Sidabrinių Vestuvių
lt it drab, ladtd or ttrtahtd?
Šv. Baltramiejaus draugija
Džiaugiasi Bendrobas rengia vakarų su gražia nkus pervažftmaas. Dabar Aidai ’
vasario 12 d. vakare, Lietu
programa ir labai geromis do viskas palengvės ir nuosavy
Darbo Vaisiais
vių Auditorijoj, rengia vaka
Prisiminus pereito sekma
vanomis. Visus kviečia atsi- bės pakils.
ir šokius. Pro- , , ..
, . ,,
.
Šv. Baltramiejaus ir Šv. rų? su programa
dienio įspūdžius, džiugu šir
°
lankyti. Sykiu bus paminėta
Juozapo draugijos, pirminin- gramo, Ims dainų, niunkos, Abrahain Linco|no gh„tadie.
16-ta gatvė, apie kurių la dyje darosi, kad lietuvių tar
kaujant A. J. Sutkui ir Ale-! komedijų ir kitų pamargini- nįB
grie- gera orke8. bai daug lietuvių gyvena, ku pt; taip gražiai atšvenčiama
kui Jankauskui, laikė bendra mų. Be kitų, programoj daly- j.ra
ri perdalina Grant Works dis- svarbi diena, kaip kad padarė
susirinkimų praeitų sekmadie vaus ir žilgalvių stygų orkes
triktų ir Park Home, bus a- Pr- ir Ona Miliauskai atšvęsnį, savo name (Lietuvių Au tra.
Ciceros lietuviai iškilmingai biem pusėn išcementuota. Ko darni savo sidabrinį jubiliejų.
ditorijoj), kad išklausius me
minės Lietuvos Nepriklauso vo mėnesį prasidės darbas. Juodu gyvena adr. 1425 So.
tinio namo komisijos raporto
49th Avė., Cicero. Ten pat sė
Praeitų savaitę naujo alto mybės Šventę — 16 Vasario. Kontraktas jau pasirašytas.
ir nustačius tvarkų bei vedi
kmingai veda duonos kepyk
riaus fondan aukojo Šv. Juo Ryto 18 vai. bus atlaikyta iš
mų svetainės reikalų šiais me zapo draugija $100.00 ir Šv. kilmingos šv. Mišios už Lietu Mūsų gerb. klebonas kun. lų.
Ask yeer beeutidan. Write for Fhll beofcto*. Fili
tais.
>
ef bok eod Fili boeety *MwUysb.
J.
Vaičūnas,
šį
mėnesį
minės
Baltramiejaus draugija $100. vos 'gerovę ir klebonas pasa
Vasario 5 d., sukaktuvių
Ar tik ne pirmų kartų sus- Taigi fondas sparčiai auga ir kys pritaikintų pamokslų, o 57 metų amžiaus sukaktį. Nuo diena, buvo pradėta šv. Mi
me dalyvavo abiejų draugijų galima tikėtis, jog neužilgo paskui suteiks palaiminimų širdžiai sveikiname.
šiomis, Šv. Antano bažnyčioj,
Not wftA coomoo M-hshfanid h»tr <fjr« Bet
visi nariai. Mat, įdomautasi, bažnyčioj pamatysim naujų di Šv. Sakramentu. Vakare 7 v.
kuri buvo labai gražiai išpuo
bažnyčioje bus trumpos pa Trumpoje ateityje mūsų ge
Nxrwtxuy...wit4
ar, ištikrųjų, draugijų naknas delį altorių.
šta. Į bažnyčių pradėjo pama
maldos už Lietuvų ir šv. Ka rb. klebonas pasiduos operaci žu įeiti palydovai, kurių buvo
yra be skolos, kaip skelbta.
Svetainės komisijos pirminin Mirtis neįveikia tų žmonių zimiero relikvijos adoracija, o jai, kurių, greičiausia darys 25 poros; visi vienodai pasi
S«v«rty Ktn*. Cl«lr>l. tee, 132 Wm» 44fe O, M»w
H. t.
kas Jonas Junčius ir audito- garbės, kurie dirba žmonių 7:30 tų patį vakarų, parap. Loretto ligoninėj dr. Stonis, rėdę. Moterys vyno spalvos
salėj įvyks gražus progai pri šios kolonijos lietuvis gydy sukniom, o vyrai su “tuxeriai patvirtino, jog, baigiant labui.
programas ir kal tojas ir chirurgas.
1938 metus, baigta skola ir
A ±
. taikintas
----------- *~
dos”. Jiems sustojus į šalis I
... .
, , .
, i Dieviški įstatymai liepia at
r,
ižde jau yra keletas šimtų do- , ......
, .
.
,bos. Prograi nų išpildys para
Oty.
įėjo mažytė porelė nešina si-'
, . *
. . leisti ir tiems, kurie mus nepijos choras, mokyklos vaikulerių. Visi nariai džiaugiasi
Musų klebonų aplankė kun. dahrinių gėlių puokštę. Po
#y
apkenčia.
(
čiai ir parapijos mokyklos be- Valantiejus, klebonas lietuvių ^ rįmtu žingsniu atėjo “jauir dėkojo valdybai, bei komi
sijai, už tvarkingų svetainės , Kas palinkęs į mielaširdys-1 nas vadov. seseriai M. Salva- parap. VVaterbury, Conn., pa-Į nieji”. Įdomu, kų juodu mųreikalų vedimų. Kad paminė- tę, to neaplenks garbė už ją.
torai. Kalbėtojais bus Lietu matęs parapijos įstaigas, jo- gĮg tarne momente! Ar prisi
Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
ti skolos panaikinimų, nutarta
ims laibai gėrėjosi, ypač kad niįnė, kaip žengė panašiu taKurie Yra Toli Keliavę
po Velykų surengti bankietų
artt tokių įstaigų parapija maprįeš 25 metus, kada visa
su programa ir viešai užakce
žai skolos turi.
ateitis buvo prieš akis, o šian
Vyskupo P. P. BftMo, M. I. O. “KELIONE APLINK PA
ŠAULĮ
” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
ntuoti, jog vienybėj dirbdami
dien jau palydovų tarpe buvo
TRALIJOJE
”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
daug galime nuveikti.
Šv. Antano parap. semina juodviejų abi dukros, is kurių
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui
ristai iš Mundelein, Ilk, turė viena jau vedusi.
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti:
Šiems metams, be senų li
Puslapių 244. Audeklo apdarais 11.00.
jo trumpas (10 dienų) atos
kusių komisijos narių įėjo ir
Nuo
altoriaus
atėjo
pasitikt
togas ir lankėsi pas savo kle
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE
keturi nauji, būtent Pranas
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
bonų kun. Vaičiūnų, kuris gra kleb. kun. H. J. Vaičūnas, ir
Rumšą, Pranas Alekna, M.
mių paveikslų net 48. Knyga tnri pusi. 187. Audeklo ap
žiai kas rytų svečius priim prie altoriaus, suteikęs palai
taisais
$1.50.
Malinauskas ir Pr. Bakšys.
davo. D. Mozeris šį pavasarį minimų, pasakęs begaliniai
Linkėtina komisijai ir toliau
jau bua Šventinamas j kuni-'«raŽŲ P“™*’1*.
darbuotis, lietuvių draugijų
gus. Taip pat ir Juozapas įtei rantų gerus dėl bažnyčios ir
labui, taip pat ir visai lietu
2334 So. Oakley Avenue
kus. šis priklauso VVichitta, tautos darbus, atlaikė iškilmi
vių tautai. Lietuviai čia drųKansas, diocezijai ir mokina ngas Mišias.
Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti. Išnuomuoti — Arba
siai gali pasirodyti svetimtau
si St. Meinards seminarijoj.
Popiet parapijos salėj pra Norėdami Ka Nore Pirkti. Atminkit* ‘Dr-go’ Olassifiod Skyr
čiams, jog yra darbštūs ir, be
D. Mozeris mokinasi Munde sidėjo vestuvinė puota. Sve
Sužeidė

kojų

Atrodo

daug

sveikesnis

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS

KAS GIRDĖT WAUKEGANE

ŠAPŽ.

Don’t let these tefl-tale marles of age remahk
They make you look and feel old beyond your
years. Erose them guiekly and simply vvith
Clairol vvhich shampoos, reconditions and tinto
your hair back to its own natural-looking cotor
...glowing with youthful highlights...m
triple-oction treatment.

^

Enrikas

DRAUGO ”

KNYGYNAS

Chioago,

kieno nors pagalbos patys įvykdo didelius sumanymus.

atostogauja, bet už tai vasarų turės sunkiai dirbti, lein, Ilk, ir priguli Chicagos čių galybės, apie 500. Per va
Tai profesijonalai basebolo žaidėjai (Acme photo)

arkidiecezijai. Jo pirmos Mi- karienę “jaunuosius” sveiki-

Illinoy

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

(I

Šeštadienis, vasario 11. 19.39

DKAOGAS

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Dievo Apvaizdos
Parap. Žinutes

West Pullmano
Naujienos

Praėjusį penktadienį prasi
dėjo nuolatinė novena
prie
Panelės Švenč. Sopulingos, ku
ri bus laikoma kiekvienų pen
ktadienį. Pradžia buvo iškil
minga. Atsilankęs gerb. Prov.
kun. J. Jakaitis pašven'tino
stacijas ir atlaikė pirmąsias
pamaldas. Po pirmų sekė ant
rosios pamaldos, kurioms va
dovavo kun. A. Kiškūnas. Abiejose pamaldose skaitlingai
dalyvavo žmonės, kurie gėrė
josi jomis ir už tai yra dėkin
gi gerto, klebonui už jų įdėji
mą, mūsų bažnyčioje. Lietuviš
ka novena prasideda 7 vai.
vakare.

Moterų Sų-gos 7 kuopos pi
rmininkė ir žinoma veikėja,
E. Strazdienė, grįžo iš Šv.
Pranciškaus ligoninės — Blue
'Island, III., kur buvo padary
ta operacija. Ligoninėje išgu
lėjo apie šešias savaites. Da
bar Strazdienė jaučiasi svei
ka ir labai yra dėkinga lan
kytojams ir už jų dovanas,
taipgi ligoninė slaugėms uz
gerų priežiūrų.

Vasario 3 d. Šv. Pranciš
kaus ligoninėje, Blue Island,
Ilk, ilgai sirgęs sunkia liga,
mirė Antanas Tverkus. Velio
nis buvo nevedęs ir ilgus me
tus gyveno AVest Pullmane.
Aštuoniolikiečiai uoliai re Nuo parapijos įsikūrimo pri
ngiasi prie parapijos Užgavė klausė ir buvo geras parapinių vakaro, kuris įvyks sekm., i jos rėmėjas. Be to,
keliais
vasario 19 d. Programa bus I atvejais buvo parapijos komi
labai įvairi. Pradžioje bus pa tete. Jam sergant, parapijos
minėta Lietuvos nepriklauso kunigai dažnai lankė ir apI
mybės sukaktis, dalyvaujant rūpino Šv. Sakramentais.
įžymiems kalbėtojams ir par.
Vestpulmaniečiai, apgailes
chorui, paskui bus atvaidinta tauja, kad a. a. Antanas nelinksma komedija ‘“Aptieko- buvo laidojamas iš tos bažny
rius” ir kiti margumynai. Pro čios, kuriai jis taip daug gy
gramai pasibaigus
prasidės vendamas dirbo, bet nuvežtas
“Užgavėnių linksmybės”
su į kitų parapijų. Taip neturė
vaišėmis ir gera orkestrą. Ee- tų būti.
ngkimės visi į šitų šauni} pa
rapijos parengimų.
Gerb. cbieagiečiai ir vest

Vyskupas Sheil
Apie jaunimę

Rytoj Visi Eikime
Į Kauliukais Žaidimo
Pramogą

Chicagos vyskupas Bernard
J. Sheil, kuris pagarsėjo savo
veikimu jaunimo tarpe, šio
mis dienomis paruošė labai įdomių straipsnių jaunimo rei
kalais ir kas reikia daryti pa
gerinimui jaunimo padėties Amerikoj.
Vyskupas Sheil yra direk
torius C. Y. O. (jaunimo or
ganizacijos).

CLASSIFIED

Stasio Piežos pastangomis
jo aprašymai tilps Chicago
Evening American, pradedant
pirmadieniu,
vasario 13 d.
Kiekvienas tėvas ir motina, ir
jaunimas, turėtų paskaityti kų
vyskupas Sheil rašo apie jau
nimų.
Jaunimas didžiausis šių die
Rap.
nu klausimas!

Vyskupas B. J. Sheil

CICEROS MS

Koks

tas

Statkus?

RADIO

Rap.

J.

LIKIŠKUS

VIEN

LAIKRAŠČIUS

Lietuvytis

Komisija abidvi būtų baltos.

Jr

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Artinasi Prie Tikslo
WEST SIDE. — Simano
Daukanto Federalė Taupymo
ir Skolinimo B-vė, kaip jau
buvo skelbta, yra pasiryžus
pasivaryti pirmyn tiek, kad
per šiuos metus pasiektų mi
lijono dolerių.
Iki šiol depozitai taip di
dėjo, kad išrodo, jog tikslui
pasiekti nereikės visų metų.
Taigi bendrovė šuoliais arti
nasi prie tikslo. Jos senieji
šėrininkai privalėtų prie šio
bendrovės vajaus uoliai pri
sidėti.

Simano Daukanto Federalės
Taupymo ir Skolinimo Ben
drovės adresas: 2202 W. Cer
mak Rd. Jos vedėjas yra pla
Šis nemažo
,.;slo vyras, sergąs amnesija, per aštuonis čiai žinomas Ben. J. Kaza
metus Jackson, Miss., miestely buvo žinomas kaip “Mr. X.”. nauskas.
Neseniai jis buvo pakviestas įvienų radio stotį New Yorke.
Ne viskas auksas, kas žiba.
Laikraščiai įdėjo jo atvaizdų ir tuojau iš Marian, Ala., atsi
Svetimu arkliu netoli nujosi
šaukė Mrs. J. P. Ilaley (kairėj) pranešdama, kad tai yra
Meilė stipri, bet taipogi ir
jos brolis AVilliam H.
Lawrence, kuris 1931 m. be žinios
saldi.
dingo iš Birnnngham, Ala. (Acme photo)

NAUJA KNYGA

KELIONE PO PIRŲ AMERIKA
Parašė
KUN

JURGIS PAŠKAUSKAS

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, III.
PLATINKITE

“DRAUGĄ’'

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

SMITH & SON
2267 Clybourn Ave.
Cfhicago,

Illinois

K.

KATA

atsilankykite į vakarų. Pama
tysite gražių programų.

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

TOWN OF LAKE. — Ry
toj, vasario 12 d., visi, kas tik
750 W. 31st Street
nori gražiai praleisti laikų,
prašomas ateiti į parapijos sa A. A. NORKUS, savininkas
Tel. Victory 9670
lę, kur townoflakiečiai turi su
rengę gražių bunco party. Ma
rijonų Rėmėjų 8 skyrius visus
svečius ir vietinius maloniai
sutiks ir priims, o po žaidi
REIKALINGAS DARBININKAS
mo ir dovanų duos. Taigi, kam Reikalingas darbininkas prie tikies.
Turi turėti patyrimu. Gera mokes
laikas leidžia, neužmirškite, tis geram darbininkui. AtslSauklte:
Adam Italnkcviez. Cu -ter. Mieli.
rengimo komisija — p-nai Ge
PARDAVIMUI
dvilai, P. Turskienė, O. Sriu Namas su bizniu, pieninė Ir grosernS. Biznis gerai išdirbtas, randasi
bienė ir kitos jų gerosios pa- lietuvių
kolonijoje,
Cieeroje,
arti
bažnyčios. Namas turi po
gelbininkės turi surinkę dau 4lietuyių
Ir 4 gražius kambarius. Groser(rengti visi fikfičeriai. yra Ir
gybes gražių dovanų iš gera nūje
naujas elektrinis šaldytuvas ir pil
nas pirmos rūšies stakas. Gera prie
širdžių biznierių ir šiaip geros žastis
pardavimui.
Atsišaukite pas
lavininkų: W. Stankus, 1325 South
valios žmonių.
50tli Court. Cicero.
Toįvnoflakiečiai savo pare
Klausvkite
ngimais yra žinomi nuo senų
laikų, į kuriuos, tikiuosi, kad
PALENDECH’b TRAVE1
susirinks ne tik vietiniai, bet
BUREAU
atvyks ir iš kitų kolonijų.
Žaidimas prasidės 3 vai. po Every Sunday from i—2 P. M
Folklore
Radio
Program
pietų. Laikas visiems patogus
Prašomi nepamiršti.
J. K.

Vasario 11 d. vak., Liuosybės
gas, kilnios širdies, mokantis
svetainėj rengia šokius su dau
savo darbe užjausti — kitiems
geliu dovanų Grant ir Parkpatarnauti ir visu kuo padėti.
liolme Business Mens League.
(Tęsinys iš 5 pusl.)
Kaip matyt vienintėlis laido
tuvių direktorius, kuris jautė
Visus kviečia.
atrodo daug geresnis. Dieve,
pareigų ir matė reikalų da
lyvauti bankiete. Jis remia duok visiems greit pasveikti.
Žemaitis
rašo “Drauge”,1
mūsų katalikiškų veikimų ir Netekom gero parapij ono
Vasario 0 .1. iŠ Šv. Antanokad Statkus kandidatuoja į
darbus, dėlto užsitarnauja mū
sų simpatijų ir parama. Savo bažnyčios į Šv. Kazimiero ka knygyno direktorius, bet ne- O. Skevenute, J. Romanas,
parašė nei kandida'to vardo'
specialus duetas, graži
reikaluose turime prie tokių pines palaidotas M. Yusevinei adreso. Ciceroj yra daug
muzika ir t. t.
kreiptis ir leisti jiems mums
čius. Velionis buvo geras pa
patarnauti. Jaunasis direkto
Statkų. Piliečiai nori žinoti,
Primintina radio klausyto
rius savo mandagiu ir gražiu rapijonas. Seniau, kada buvo kuris Statkus.
elgesiu visus žavi ir savo dar-' geresni laikai, buvo ir “Draujams, kad rytoj 11 valandų
bu visus patenkina, nes juo'go” skaitytojas. Netikėtai nu
prieš piet, Progress krautu
galima pasitikėti, tai asmeny-! rg vasario 3 d.
Padėka
vės programoj dainuos Ona
bė, kuri niekuomet neapvilia. yįgį susįęUbo
Skeveriutė,
Jonas Romanas,
Nuoširdžiai dėkoju p-nams
pulmaniečiai! Įvyksta nepa
Gavėnios laikas jau netoli. Miliauskams, 1425 So. 49th specialus duetas. Bus smagios
Prieš keletu dienų buvo iš prastas parengimas tuoj po Rytoj Vakare Visi Į
Dėl to draugijos ir klūbai sku- Ave., kurie aukojo praeito se- muzikos ir kitokių įvaireny
kilmingai palaidotas a. a. An Velykų gražiam Shoreland
Parapijos Svetainę
ba su savo pasilinksminimais. | kmadienio išleistuvių misijo- bių. Be to, radio klausytojai
tanas Jaminas, 24 metų am viešbutyje. Eengkimės visi iš
išgirs įdomių žinių. Ypač no
Vasariol ---------------------------------------- , nieriams bankietui, duonų. Pr.
NGRTH SIDE.
žiaus. Jis buvo ištiktas neti anksto. Kitų sykį plačiau pa
Party
ir Ona Miliauskai kiekvienam rintieji namam reikmenų gir
kėtos mirties: iškritęs iš ve rašysime ir apie parengimo 12 d. draugystė Šv. Cecilijos ButlCO
BRIGHTON PABK.-šie.'™“6 yr<“ Pasire"«' Pa«e>- dės gerų žinių iš Progress
žimo, kuriuo vežiojo valgo tikslų.
Rap. rengia nariams pagerbti ma
krautuvės
didelio Vasario
rgų vakarų, parap. svetainėje. met Šv. Kazimiero Akademi
mus produktus ir pardavinė
mėnesio išpardavimo.
Rėmėjos švenčia 20 m.
Noriu Peninti, kad p-nai
Bus išpildyta graži programa. jos
jo, suskaldė galvų ir po poros Pažvelgus per TT.
Patartina nepamiršti pasi
Dalyvaus dain. dr. Svencis sukaktį nuo įsisteigimo. Ta! Miliauskai praeitų sekmadiedienų neatgavęs sąmonės pa
klausyti.
Dep. J.
kas, A. Čiapas, šokėja-akro- proga rėmėjos rengia įvairias, ni apvaikščiojo savo 25 metų
simirė. Tai buvo rimtas ir pa Marijonų išleistuvių
batė Bertuliukė, o seserų Ka- pramogėles, kad greičiau SU-' vedybinio gyvenimo sidabrivyzdingas jaunikaitis, kuris vakarienę
Turtas vlrfl
Reserve
savo darbštumu rūpinosi iš Džiugu buvo matyti tiek zimieriečių prirengti mokyk silau'ktumėm naujos akademi nio jubiliejaus sukaktį. Ta
proga, linkiu brangiems jubi
laikyti savo šeimynų.
daug profesionalų ir biznie- ' los vaikučiai patieks juokin jos, kuri yra būtinai reika
gų komedijų. Taip pat daly linga. Ir G skyrius neatsilie liatams ilgiausių metų ir lai
rių, susipratusių
katalikų,
Zarasiškių klūbo mėnesinis dviejų misijonierių vvsktan- vaus varg. N. Kulis su vyrų ka. Rengia bunco party’ atei- mingos a'teities sulaukti auk
susirinkimas įvyks sekmadie čių į Pietų Amerių vakarie clioru. Žodžiu programa bus nantį sekmadienj, vasario 12 sinio jubiliejaus.
d., 2 vai. po pietų, Lindžių
nį, vasario 12 d., 2 vai. po nėje. Tarp inteligentų buvo tikrai įdomi.
Marijonų R-jų dr-jos vardu,
piet, Liuosybės svetainėj, ka ir mūsų jaunas, gerai žinomas
Draugijos yra nutarta šia- namuose, 2ol 1 V. 45th PI.
Apskr. rašt.
mpas 49th Ct., Cicero, III.
me vakare priimti naujus na- Prašome visus brighton park i e
Bridgeporto kolonijos laido4192 S. ARCHER AVENUE
Bepročio nereik su žiburiu
Klūbo sekr. I tuvių direktorius, p. Antanas rius iki tam tikro amžiaus čius ir iš kitų kolonijų sve(North East Corner Archer and
dykai. Programa prasidės 6 {®*us skaitlingai atsilankyti. ieškoti.
Sacramento Ave.)
Phillips. Vienintėlis savo luoBus
gražių
dovanų
ir
skaniais
Išalkusiam
tik
duona
rūpi.
Phone
LAFAYETTE 0461
! mo atstovas. Tai asmuo, ku- vai., o šokiai 8 vai.
Ranka rankų mazgoja, kad
United States Government
Taigi, visi norihsaidiečiai, užkandžiais rėmėjos pavaišins.
l ris sąžiningai eina savo pareiSKAITYKITE

UNIVERSAL
RESTAURANT

priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

Išmokėjom
ja
Už padėtus flfi /q
pinigus
'
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgičių
Safety Deposit Dežutea Galima
Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

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

$6.«*

NUT ........................
BIG LUMP ................................. .
MINE RUN ..............
’CREKNINGS .................................

$6.06
$6.06
$6.76
$5.$6

rJGG

Tel. ARDmore 6975

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api
pasakojo lietuvių gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir Ur
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimą, papročius
h* daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
ta rti na šią knygą įsigyti ir atydžiai perskaityti.
Knygų susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose.
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo

JUSTIN MACKIEVVICH
President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

UTILITY LKJUOR
DISTRIBUTORS
Incorporated

Tel.

laida

Prospeet

0745-0746

Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Ave.

Galima gauti: —

“DRAUGO"

-O-

KNYGYNE

2334 So. Oakley Ave.,

Chicago, III.

Pas mua rallma rauti tikrai Llatuvtflką Importą Valstybinę Deg
tine.

Meg Ir Viai Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M Dzimidas
Savininkai

TIK S42.OO
CHICAGOS VĖLIAUSIA
NAMŲ STATYBA
73-ėla gat. Ir California Ave
Du blokai nuo Marquette Pk.
Mūriniai, lnsiuluotl namai 6
Ir 6 kambarių, su beismentu.
lotas S 0x125 p6dų su visais
įtaisymais.
Namo kaina $6,000.00. Mažas
pradinis jmokejlmas, likusieji
kaip randa, tik po $42.00 )

mSnes).
š) suma padengta
nuošimti, taksus, apdraudų lr
mėnesinę dai) paskolos.
Namai

statomi po
F. H.

A.

priežiūra

Pamatykite, o steb«sttes.
Ofisas prie 78-člos gatvės lr
California Avenue.

I

Se5rt«dienis, vasario 11, 1939

D

CHICAGOS LIETUVtl) ŽINIOS

m 3CTT BT S

delį bulių su šokiais šio mėn.
19 d., parap. svetainėje. Šis
balius bus seno komiteto na
rių išleistu\ės (kurie atsisakė
nuo tų pareigų) ir naujų na
rių priimtuvės. Balius žada
būti įdomus. Tat, visi kvie
čiami atsilankyti.

Lietuviškai
Pasilinksmino

Reiškiame gilios užuojautos

7
.Sekmadienį iš WGES, nuo Kumskis Jau Užėmė
11 iki 11:30 vai. ryto.
jAukštę Vietą
Antradienį iš WGES, nuo 7

Urbienei, vienai komisijos na
rių, (taip pat visai Stoškų šei
mynai), dėl mirties jos myli iki 8 vai. vakare.
j Praėjusį ketvirtadienį Al.
mo brolio S. Stoškaus.
Antradienį iš WGES, nuo G. Kumskis, plačiai žinomas
9:30 iki 11:30 vai. vakare.
jaunas lietuvių politikas, užė
Liūdna žinia taipgi pasiekė Chicagos lietuvių skautai ši mė Chicagos pietinų parkų
laikr. R. Andreliūnų, 6324 S. rdingai dėkoja Budrikui už viršininko vietų. Jo ofisas ra
Western Avė. Vas. 4 d. gavo brangų laikų radio programai ndasi VVashiogton Parke. Jo
laiškų iš Lietuvos, kad mirė pereita ketvirtadienį.
priežiūroj yra apie 50 didelių
jo mylima sesutė Ona Čižienė. Dėkingi ir Peoples Furni ir mažų parkų. Į tų vietų jį
ture kompanijai, ‘Margučiui’, paskyrė majoras Kelly.
Raulbūnai vas. 1 d. minėjo Progress Furniture kompani
; Iki šiol Al. Kumskis buvo
savo aštuoniolikos metų ve jai ir Povilui Šaltimierui.
Marąuette Parko užvaizdą.
dybinio gyvenimo sukaktuves
Jaunam, energingam tautie
Linkime jums ir toliau laimi
Šv. Kaz. Akad. Rem.
čiui linkime geriausios kloties
ngo gyvenimo.
Metinis Vajus
naujoje aukštoje vietoje.
Onai ir Antanui Zaleckiams VVEST SIDE. — Rytoj, Au
buvo surengta “surprise par šros Vartų par. salėje 6 vai. PLATINKITE “DRAUGĄ”
ty” sausio 28 d. jos tėvelių vakare, rengiama vajaus pro
Zlzbengų namuose dešimts me ga vakarienė su programų ir |Urba Flovver Shoppe!
4180 Archer Avė.
tų vedybinio gyvenimo suka šokiais. Per vakarienę kal
Phone LAPAYETTE B800
ktuvėms paminėti. Sudėta da bės seselių Kazimieriečių ka
—•—
S Gėles Mylintiems — Vestuvėms—į
ug dovanų ir linkėjimų.
B&nkletAms — Laidotuvėms —į
pelionas, kun. B. Urba, TT.

SO. CHICAGO. — Praeitų
ly j Chicagos majorus dėlto,
kad jūsų uoliausias rėmėjas sekmadienį Kazakevičių na
Chieagoj priešinas Roosevel- mus užplūdo svečiai iš visų
tui ir jo demokratiškiems pri apylinkių. Buvo net iš Wis.,
ncipams. Alano viengenčiai Ind. valstybių. Ir, kai Agota
lietuviai myli ir remia prez. Kazakevičienė parvyko iš a-1 Visas pelnas eis parap. nau
Rooseveltų ir jie nepalankiai I tostogų namo, tikrai nustebo dai. Šokiams grieš gera mu
žiūri į tokį kandidatų, kurį radus virš šimto giminių bei zika.
remia New Dealo ir žmoniš pažįstamų, kurie sveikino va
kos administracijos priešinin rdadienio proga.
Neseniai čia susiorganizavo
Svečiai
pavaišinti
puikia
kai.
N. P. P. Šv. mergaičių Sodali
Būdamas tiems principams vakariene. Vakaro vedėjum eija ir Valentine dienų, vasa
ištikimas, aš negaliu save pa buvo muz. K. Gaubis. Gražiai rio 14 d., rengia draugiškų
žeminti laikydamasis jūsų o- kalbėjo: K. Pakeltis iš Brigh pasilinksminimų parapijos sa
fise. Todėl ši uomi aš rezig ton Park, A. Aukštaitis iš Ma lėj. Tame vakare, sako, bus
nuoju, kaipo prokuroro padė rąuette Park, T Janulis iš I patiekti planai, kokius jauna
jėjas ir džiaugsiuos, kai ma Bridgeport, C. PetrovsKė iš draugija užsibriežė veikimu!
Racine, Wis. ir sočikagiečiai Į
no rezignacija bus priimta.
Dievo garbei ir žmonių nau
A. Kundrotienė ir J. Sucilla.'
Jus gerbiųs
dai. Tat paremkime jaunų me
Charles P. Kai Visi klojo puikius linkėjimus, j rgaičių draugija, kurios tiks
Adv. Kai, plačiai žinomas
Stebino visus gražia lietuviš
lietuvių veikėjas, iki šiol dilai ir uždaviniai yra begalo
ka kalba ir Kazakevičių duk
30 Cook County prokuroro Rytoj Choro Šokių
gražūs ir kilnūs.
tė Mary. Po vaišių visi sma
Jourtney ofise, kaipo jo pa
E. A. Marijonų seminarijos profeso
Nemuno Sūnus
Vakaras
giai
linksminosi.
gelbininkas. Dabar iš tos vie
rius kun. J. Mačiulionis, MIC.,
Vincentas
ir
Agota
Kaza

BRIGHTON
PARK.
—
Vi

tos rezignavo. Savo rezigna
Centro pirmininkė, p. A. Nau-1
kevičiai
seni
So.
Chicago
gy

skas
jau
prirengta
ir
visi
da
cijos laiške adv. Kai pareiškė
ARD 8 Skyriaus Balius
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ELEONORA ZEKIENĖ
po tėvais šliogeriutė
Mirė Vasario 8, 1939, 12:15
popiet, sulaukus senatvės amž.
Gimus Lietuvoje, Panevėžio
aps., Smilgių par. Pavinkšnių k.
Amerikoje išgyveno 18 meL

Paliko dideliame nuliūdime:
dukterį Agotą ir žentą Joną Adomaičius. sūnų Pranciškų Zeką, tris anūkes: Sofiją Peterson, Helen ir Eleanor. Adomai
čius, anūkės vyrą Joną Peterson,
proanūkę Jeanette Peterson, pusbrolį Julijoną Šlio
gerį, giminaičius: Kotriną ir
Povilą Bagdonus ir Agotą Daimontienę ir jų
šeimynas ir
daug kitų giminiu 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 J šv.
Jurgio parap. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentas, Sū
nus, Anūkės, Proanūkė. Pus
brolis, Giminaičiai ir Giminės.
Laidotuvių direktorius A. M.
Phillips, tel. Yards 4908.

DIREKTORIAI

PADĖKA

AMBULANCE

lykas’’. (Eliot).

KASDIEN SU KRISTUM
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verte

ONA POCEVIČIENĖ
({to tėvais Yesinskiutė)

“Jeigu stengtumėmės kovo
ti, it narsūs karžygiai, ūmai
išvystumėm Dievo pagalbų
mums iš dangaus nužengian
čių.
Nes Jis visuomet pasitaisęs
yra padėti kovojantiems ir
jo malonėje viltį padedantie
ms, nes Jis duoda mums pro
gų kariauti, idant mes pergalėtumėm”. (Kristaus Sekimas,
Knyga Pirma, Skyrius XI, 4).

Vasario 12-ta Diena
“Jei kasmet tik po vienų
piktų palinkimų iš savęs išrautifmėm, netrukus taptumėm
tobulais žmonėmie.
Bet dažnai jaučiame prie
šingai, kad pradžioj buvome
geresniais ir grynesniais, ne
gu po daug metų mūsų atsi
vertimo”. (Kristaus Sekimas,
Knyga Pirma, Skyrius XI, 6),

A

AUGUSTINAS
KATAUSKAS

Kun. Ant. M. Karužiškis

^Vasario 11-ta Diena
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DIENĄ IR NAKTĮ

Mirė vas. 10, 1938, 2:00 vai.
po piet, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje, Alytaus ap
skrityje, Udrėjoe kaime.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Juozapą, 2 dukteris: Oną
Kalzinauskienę, žentą Mykolą,
Ir Eleną, 3 sūnus: Juozapą,
marčią Elorence, Antaną, mar
čią Marijoną, Stanislovą, mar
čią Sophie, 1 anūką ir 4 anū
kes, brolį Ignacą Yesinskas ir
brolienę (Sheboygan Wis.) Lie
tuvoje paliko 2 seseris ir daug
kitą giminią.
Priklausė prie Švč. Širdies
Jėzaus ir Apaštalystės Maldos
draugiją.

Kūnas pašarvotas 10012 Exchange Avė.

Laidotuyės (vyks antradienį,
vas. 14 d. Iš namų 8:00 vai.
ryto bus atlydėtas į šv. Juo
zapo par. bažnyčią, kurioj (vyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėtą j šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Mar
čios, Anūkas, Anūkės, Brolis,
Brolienė Ir Giminės.

Laidotuvių

direktorius J. F.

Eudeikis, Ui. Y'AKd* 1741.

Kuris persiskyrė su Šiuo pa
sauliu sausio 13, ir tapo pa
laidotas sauso 17, Šv. Kazi
miero
kapinėse.
Skaudančia
Širdimi nulydėję J Saitus ka
pus savo mylimą vyrą ir tėvą
norime pareikšti nuoširdžiausią
padėką visiems kurie kokiu
nors būdu prisidėjo prie pas
kutinio patarnavimo. Ypatingai
norime pareikšti nuoširdų ačiū
kun. Valančiui, kun. Lukošiui,
kun. Juškai, kun. Urbai ir kun.
JuSkevičiui už at laikymą šv.
Mišių ir gerb. kleb. kun. A.
Skrypkal už pamokslą bažny
čioje.
Nuoširdžiai
dėkojame
klebonams ir kunigams už da
lyvavimą
laidotuvių
Mišiose,
seselėms
Kazimierietėms
už
puošimą Altorių ir taip pat
seselėms kurios lankėsi šerme
nyse ir prisiuntė užuojautas.
Ačiū dain. A. Pieržynsklenei už labai jausmingai giedo
tą solo Ačiū visiems kurie au
kavo
šv. Mišias.
Dėkojame
Tretininkų dr-jai už "in cor
pore'
priėmimą
bažnyčioje,
vargonininkams už pulkų gie
dojimą ir V. DaukAai už va
dovavimą. Dėkojame visiems,
kurie taip skaitlingai dalyva
vo laidotuvių pamaldose ir pa
lydėjo į kapus. Dėkojame lai
dotuvių direktoriui J. K. Eudelklui už gražų ir mandagų
patarnavimą. Priimkit visi nuo
Širdų ačiū.
Nuliūdę: Moteris. Kun. P.
Katauskas, sūnai, liuku rys ir
Giniiuės.

Pirmadien), vasario 13 d.,
8:00 vai. ryto. šv. Mišios bus
atlaikytos už velionio sielą šv.
Kryžiaus parap bažnyčioje.
Prašome gimines ir pažysta
mus atsilankyti ir išklausyti
Sv. Mišių už velionio sielą.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

_ _ 4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
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Phone 9000
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KOPLYČIĄ DYKAI

2025 W. 51rt St.

TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

Albert V.

Petkus ir Eudeikis
P. I. Ridikas
flntlmiiy B. Petkas
Lachawicz ir Setai
J. LiolemisI
C P1. Mo70llf
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LEONARDAS EŽERSKIS

dieną ir naktį

4704 S. VVestern Avenue

Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted St.

Telefonas YARda 1419
6834 So. Western Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CTCero 2109

2314 VVest 23rd Place
Phone CANaI 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.

4348 So. California Ąve,
Phone LAPayette 3572
331® Lituanica Avenue
Phone YABds 1138-1139
3307 Lituanica Avė.
Phoue YABds 4908

1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782

Aeštndienls, vasario 11, 1939
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SUKAKTUVIU IŠPARDAVIMAS

Jūs Stebėsitės Kada Pamatysite Tuos Didelius Bargenus. Vėliausios Mados Rakandai, Kurių Kainos Yra Tikrai Sumažintos, Kaip Šiame Skelbime Rodo.
ROOSEVELT FURNITURE KOMPANIJA Švenčia Savo 10 Metų Sukaktuves Vasario Mėnesy ir Visi Kurie Pirks Kad Ir Mažiausių Daiktų Gaus Naudin
gas Dovanas.

■
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liild

Mūsų pačių dirbtuvėje padirbtas ir pilnai garan

■

9 šmotų valgomo kambario seta§ susideda iš 6 kė
džių: stalo, buffet ir eliina closet, visados parda
vėm už $85.00, dabar tiktai ..,
*5900

tuotas. Vertas $150.00, tiktai .........

r

Didelis pasirinkimas visokių spalvų $69.00 vertės, tiktai

$69-00

OO

.'Vi
FJŠ?i

Springsinis matracas, vė
liausio išradimo springsai
apdirbti su tvarkiausia ma
terija — garantuotas pen
kiems metams. Vertas $39.,
per šj išpardavimų tiktai

K>)
yO

”14.50

500 yardų karpetų laiptus ap
dengti visados parsidavė po
$1.95 už yardų — dabar per šį
10 metų sukaktuvių išpardavi
mų parduodame už ....
už yardų.

95c

3 šmotų miegamo kambario setas, prirengtas su
springsais ir matracais; buvo parduodamas už

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

”39.00

Didelis pasirinkimas visokių išdirbysčių ir spalvų karpetų. Kainos nu
mažintos nuo 25% per iki 50% per
šį karpetų išpardavimų. Jūs galite
pirkti 9x12 karpetų už taip mažai

kaip ..................... $9.5O
Rašymui stalelis, kuris
reikalingas kiekviename
name — parsidavė nuo
$25.00 iki $35.00, dabar
tiktai .... $-|2.SO

H

N.<~

5 šmotų virtuvės setas, stalas ir 4
kėdės, ąžuolo medis, tvirtai padirb
tas, minkštos krėslų sėdynės. Pir
miau parsidavė už $18.00, dabar tik-

S

Matracai tvirtai padirbti. Didelis pa
sirinkimas visokių spalvų. Visuomet
buvo parduodami už $12.50, per šį 10
metu sukaktuvių išpardavimų tiktai

”6.95

....................... ”12.50
Springsai, 10
metų garancija,
verti $6.50, dab" ”3.95

Puiki skrynia, padaryta iš
cedar medžio, riešuto me
džio apdirbta. Parsidavė už
nuo $15.00 iki $20.00, dabar
per 10 metų sukaktuviij iš
pardavimų tiktai $9.5O

Puikus staliukas, viršus importuoto
iš Australijos medžio. Visuomet par
sidavė nuo
$18 iki $25,;
dabar tiktai

$12.50

Lempa pastaty
mui ant stalo,
visokių spalvų,
uždangalai, ver
ti $3.50, per šį
10 metų sukak
tuvių išpardavi
mų tiktai

95c

ilgjl
m

S
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i??. J,

Krėslas, tvirtai pa
darytas. Didelis pa
sirinkimas spalvų.
Vertas $6.95, dabar
tiktai

.. $3.95

i

ims-

Aliejų kūrenami pečiai, geriausių
išdirbysčių; $85.00 vertės, dabar
tiktai ....

”3900

Elektrikinis dul
kių valytojas. Ge
riausios išdirbys
tės Royal, naujas
ir pilnai garantuo
tas, parsidavė už
$39.50, dabar tik

”24.50

Vėliausios mados Rasi
nis pečius, visas porcelainuotas ir insuluotas,
visuomet buvo parduo
damas už $59.00, per šį
10 metų sukaktuvių iš
pardavimų tiktai

”29.50

Puiki ant grindų pastatoma lempa.

Verta $6.50, tiktai

$3.95

iper šį

10 metų sukaktuvių išpardavimų.

Roosevelt Furniture
2310 West Roosevelt Road

Chicago g
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