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T. SĄJUNGĄ TURI Iš- 
BANOYTI SAVO AU

TORITETĄ

U gruodžio 9 d.įvykusiu Klaipėdoje B. Jnnušio laidotuvių; 1. Velioni*-- draugai prie knr-t**. (inu-ingi vi-uomenė* vai
nikai X ) kapu- velionį palydi minios žmonių. (VDV).

ŽENEVA, gr. 27. — Danei- 
gn miestas, kuriam* įsivyravę

Sekr. Hopkins stengsis milijonams 
darbininku surasti darba pramonėse

Sau talkon jis pakvies visus 
žymiuosius įmonininkus

WAMIIN<lTOX, gr. 27. — grąžinti jąmoii laikai, o mili-’ V«4tietijas nariai, yra T. Ką- 
suinažinta.* jungus žinyboje Dancigo rei-Naujas prekybos departane-n jraiam* žmonių 

to sekretorius Ilnpkinsoa pla skardau. kalu* tvarko T. •'m,jungus skir'
nn«ja milijonams darbininkų \Vasbingtnno daug kas nhe- 
surnsti darbi} privačiose pra-į joja apie tų žygių pavykintų 
munėse ir tuo būdu vyriausy- ir paniekia.
bei sumažinti Is-darbių šelpi
mo išlaidas.

Sekretorius užsimoja talkon 
pasikviesti visus šalies ly

ta* komitetas, kurį sudaro 
Anglijos, Prancūzijos ir ftve. 

kad bedarbių įdijos užsienių reikalų minis- 
* kaičius neims sumažintas ir trai.
kad šelpimo išlaidos vargiai Dancigo nariai rengia ty- 
sunmžės. dams pogromus, kad jais nu

sikratyti. Naciams laimi nori- 
si užgrobti žydų nuosavybes 
ir pačia* žydus pašalinti n lai I 
SVnjo mie-ln.

Pasaulio žydų kongreso pil-

Po Naujų Metų naujas kon 
miuosius įmonininkus. Arti- gresas susirenka sesijon. Ži
nda rainoj a laiku bos pndary- novai sako, kad bedarbių šėl
ta kampanijos programa, pino klausima* Ims triuL-rnin 
Bu* išjuodinto* jiranionės vi- gni svarstomas. Kai kurie
sos šakos kaip dideliuose, taip kongreso atstovai yra nuomo-| domusis komitetas susirūpino 
mažesniuose miestuose — mi- m’-s, knd Is-darbių .šelpimas' Dancigo žydų likimu, .lis krei 
lijomuus. bedarbių rusti ir Imtų pripažintas visiems lai-j pins jsis minėta* ministrus, 
duoti darbo, iš kurio būtų ga- kams ir nemažinamas. Tas rei kmI jie T. Sąjungoj vardu ne 
Įima pragyventi. kalinga politiniais sumeti- lei«tų narams vykdyti žydų

Unkėhna. kad si-kret’riu- mai-. Jei taip. tai M-kretonau* pogromų. Jei T. Sųjunga Dan p
TTojdiin-o užsimojimas pasine- Ilopkinso pastangos turės nie eigą globoja, ji turi pnnaudo. Bcn.-diktas lenu
kliu Tik tuo laidu šaliai būtų 1 kais nueiti. ti savo autoritetų, pnreiškin ,. “f * °nu jį

_______ __________ _ _________________ •'»*. kurs Priekulėje užpuoliku

Prancūzija smarkiai atsikerta Italijai 
Tunisijos, Korsikos salos klausimais

ŠALČIO BANGA IŠTIKO 
CHICAGA

KAI NAS. —. GrunUzomėn. ūjOrtO žmonių, jų tarj>c apie.liava. n«- velioni* laivo -i< - si-(daru*-, kad tvirtai stovėsi- 
dieną Klnijtėdos kapuose tūkstančio organizuot** <»rgnnizacij«>* narys me savo tautinių reikalų -ar-

lari’ininkijos. Didingos gedu-f Kapinė-* pnenkyt**- • kalis* gyboj* ir drųsiai ginsim*- ra
lingos eisenos priešokyje bu- **• buvo isihrėžinnin* velionio* v*i teises. Tebūna lengva tuu
vn nešami bažnytiniai ženklai, ramus, geras būdu* ir dora* laisvojo mūsų pajūrio žemė”.
23 vainikai ir gėles. Karsta- gyvenimas. Susivienijimo pir- Smilčių kapas, upb-tigtas
buvo oĮsb-ngta- KIai|*»l«<s mininka- -sv,i Laitu laigė jo- vainikai*, priglamiė amžinai

laidotuvės buv<» laitai iškil- krašto lietuvių darbininkų ir dfinim “Pri*- tavo kap<«. mie- ramybei jaunų auka. kritusių
minuos. Jose dalyvavo apie amatininkų .-n>ivi«-nijim<» vė- In-i- dari** drauge. m»-> pri nuo smurtininkų rankos.

Aje užpuolikų1 
: vokieti n inkų buvo žiauriai su
žalota* ir mirė ligoninėj*.

x.l»pw'^„ ha„CT KARD- MUNDELEINAS 
,ni.p. iaiko fhioųr, ir rito, APLANKE PREZIDENTĄ
vidurines vakarų valstrbe*. ------------

I Chicagoj sniego kol kas tik " ASHINGTON, gr. 27.

AMERIKOS BANKAI VA
DUOS VOKIETIJOS 

ŽYDUS?

Premjeras Daladieras neigia 
Mussolinio grasinimus

PARYŽIUS, gr. 27. — talija pareiškė. kad ji nepa- _ __ __
Gauta žinių, kad italų kariuo- tenkinta minėta sutartimi, ji J,,onft eilutė. Kitur, sakoma, BnineaRSi kardinolas
menė sutraukiama j pramMizų jstg<-idnujn didesnių plotų —Ljįpustyti ir n^jiravužiuojaini Cbiengos arki-1 ------------
Somnlijos pasienį. Knd taip. visos Tunisijos ir visos So-.keliai * Oro biuras praneša, 'vyskupas, vyk*lama* j Pietus BER1.V\'AS. gr. 27 
tai Prancūzija į ten siunčia rnalij***. neskaitant Korsikos krietn šiandien aplankė preiidentą Nacių sluoksniuose pran<
karo laivus. salos.

. Prane ūži j* i* premjeras Da-
PAKYZIl’S, gr. 27. — ladicrn- dabar atsako, kad jei

Prancūzija griežtai statosi Italija panaikina tų sutartį, 
prieš 1 talijų ir tolesnis žygis tas gerai. Italija neguos nie-

keletu
dienų.

Kitur toli šalčiau.
; šalčiai ypač žnybiu Paketu ir 
kitas valstybes. Kai kur pir.

Ispanijos frankistu armija paėmė 
strateginį miestą Katalonijos krašte

Šj kartą siekiama paimti 
Tarragona — pajūrio miestą

Roop^vcltų Įkaltuose ltūmuo- kad J. A. Val-tymų ir lim- 
PjjUjj se. B* to. kardinolas tarė-i su nijo* žydai bnakminkai turi 

apaštališku delegatu. pasiturimus su Vokietijos vy-
risusybe. Svarstomu* planą- 

'finansuoti žy«lų išeivysbf iš 
Vokietijos. Vokietijos vyriau-

Jo Eminencijai kelionėje 
. uuidienj šaltis siekė daugiau draiuuuja arkivyskupijos kan 

Tuni.ijc- ir Korei Pranrfiuja aat savo ten- iwnill0 a ’rl.ri. mons (i G Cn~-y ir
k- «,!« klao-iinai.- prikbo- toriju. knr „„ 'uMimdo bretono,
,y, nuo Moreolūuo. Ar.in.mo. B. to, ltato<bora- pukolU. w, „j ^Ip. j
siuoju laiku ba- žinoma, ar jis nepripažįsta Mussolinio

mons.

. .... į džio*. Trukdomas
Mufcsolini, grasindonuis Prnn- pasiūlymo, kad Prnneūmjai su gn(V,’ų.„rjgjn 
eflaijai, galingncda apsimeta, Italija tarpininkautų Hitleris.

susisieki- 
ir nutnbu-

»yb* at*t**vauja ftekttnarialas 
(iocringns. Už žydų išlaisvini- 
itin iš Vokietijos Hitleris pa-

ar iš tikrųjų ji- grasina. Ir pranešė, kad *nu»i<> mėnesį
. . , artitninusiomis dienomis pus-

«u.. Įvyk.to įwnM nelaimi,Xvu v

Pranešta, Šventasis Tėvus geidauja -avo tuščių vnlsty-

Pri'š keb'ta dienu Ttaliįn j»*». premjera* TbiVvli*ra«, a«-
pa*kHl»-, tuol jt jjinaisina 19- m*ni-kaj ajdankys i untsijų ir
36 m. su Prancūzija j»a<lnrytų Konrikų.
sutartį, ftia sutartimi buvo j Burnoje fašistų spauda Sfl- 
pripažinta Italijai apie 44,- kaujo. kn<l ta Daladiero kelio- 
(MM) ketvirtainių mylių Tunisi- nė būsianti ‘‘aiški provuknei- 
j»n* ir prancūzų Somulij**, l- ja”.

su automobiliais. Kam nėra 
*0 fvkaiJuO «•«* kilak< - *

lubų. verčiau jų nenaudotų.

SU2E1ST0S 4 MER
GAITES

llav » ‘ »

■ r' o

SKAUDUS ŽMONIŲ 
LIKIMAS

Is'-s iždų isipibl} t i mažiausia 'dn pro 
vienu bilijonu dolerių. Katal**n

HENDAYE, ct. 27. ■ 
tal"fiij<- ijir** fr**nte Ii 
olauū vit-nu kyliu Ispanijos 
Tranki*lai vakar |*nėmė did
žiai svarbų strateginį raudo
nųjų nneetų Borjas Blanea*. 
kars skait*tsi raktas į Ta rra- 
e«»na miestų, esantį pajūryje.

Borjas Blanras yra už 14* 
mylių |*i**trytų link imu Leri- 

jį <-ina svarbiausias 
n* fd*ntas ' Tarrs-

Illinois gubernatorius Homeris serga; 
jo pareigas eina įeit. giibernatorios

lUinoiso valstvliės guberna
torius Horneria serga atosto
gose. Sakoma, vargiai jis ga
lėsiąs grįžti j keletą savaičių. 
Kadangi sausio pirmomis die- 

, Ui>mi> luuūeaka valai) bė» le- 
gislatūra, gubernatoriaus pa
reigas pradėjo eiti Įeit. guls-r 
natoriu* J. Stelle. Jam pagal
boje yra keturi valdininkai — 
valstybė* departamentų vir- 
lininkai.

Ais laikinas valstybės kabi
netas dabar kasdien Spring- 
field*- jK*sė*Ižiaujtt. Tvarko le- 
frislatūrai tlarinj programą ir

ŪMA KONFERENCIJA 
UŽDARYTA

I^a Šalie gat. ir Chicago 
avė. saakryžyje automobilis 
sliduodama* smogė į 9 mer
gaites, euiančia* skeraai gat
vės. Sužeistos keturios mer
gaites.

Automobilistas Reulirn Po- 
tter, 38 m. amž., policijos su
laikytas.

PRAHA, gr. 27. - Čekos
lovakijoje vra apie 600 politi-. . .

., r. tais jr spaudžiami,aių b)-glių te vokietijo* ir Su .
dėto sričių. Čekų vyriauevliė 
pranešė, tad jiems prieglauda

i'«u-ti)sl*i. ha«T.ii vi«u« ZV- 1
dus spaudžiu ir la'ko ju**s į- ne
kultais. Girdi, žydai iš Vokie- 
tijos bus išleisti, jei Vokieti-jrm;:o,‘n ,",i* >rn
jai bus pripažintas didelis A» uiyb*** 
kreditas. Jei tas nebes (sula-: B°rjas 
ryto. žydai bus laikomi įkni

Tarp Boijn* Blanrns ir Tn-

tvirtas g*lil»»-tf*tiincs pemei- 
jas. kuria* dalmr frankistai su 
orinėmis liomliomi* ir »unki<*- 
r-io- nrtib-riju- šoviniais su
daužė.

Ihiugiaa kaip vienas tūs
tantis rnndorųjų milicininku 
|«umta nelaisvėn. L ran kie
ta m- kliuvo daug karo med
žiagos.

Kiek sunkinu rrankistams

uėjų, pnzangiuoti. Tenai rau
dotieji turi sutrauk*- daug mi 
lieijos.

Kitų frontų kai kuriose da- 
lllanra a py linkės*1 lys*- fraakistai taip jmt • laužo 

: raudonųjų milicija įsitaisė raudonųjų pozicijas.

AMERIKA ATNAUJINA 
PROTESTĄStebėtojai )>arei.škia, kad 

i-nune ateitikiiiit- reikalingas j
Čekoslovakijoje užtikrinta tik hP ’sP*rk“,m-» *M’t '°'| \v.vš||IN<iT(iN. rr. 27. —

!LlS«tlLHI t 1111« i V7B 1 Vltlf t

J. A. Valstvbės atnaujina
■**» ošti j* uom ifv i iii ia* un . •

jj. •«.»»_».• r ‘kietijai pasaulio valstvbiųiki sausio 1 d. Paskiau ju-bus ,___f;. ’ '
išduoti, jei Vokietija jų reika
laus. Jie bando lėktuvais pus- 
prukti į vakarinę Euro)ių.

KATALIKŲ SOCIOLOGŲ 
SUVAŽIAVIMAS

CHICAGOJ

SUIMTAS ČEKIŲ KLAS
TOTOJAS

LIMA. Peru. gr. 27. — Po- 
namer Juraška konferencija. Bridllon Parko noova<lo(, 
užsibaigė ir uidnnda 21 tralo- polHj< kl„,otq
Lybių atstovams pasirašius kd(^ TieiIlAn„t 7(i
bendrų saugumo ir gmimosi m< wn£ gu klMtoUb

AUDRA SU SNIEGU 
SUSTABDĖ SUSISIEKIMĄ

kumšti*. Visos valstybės tu
rėtų snsim**sti priei Vokietiją, 
ir priversti nacius nutraukti 
šėlimų prie* žydus ir krikščio
nio.

IŠLAISV INO NACIUS 
SUKILĖLIUS

pr**t*stą Jupmijai <U-I ja{**nų 

lakūnų boiiibaidaviinų ameri
kiečių nuosavylnų Kinijoj*-.

Amerika pirmiau protesta
vo, ls-t jate*nai neatsakė |*fi- 

{•TiKinuiH-iai.

nuo užpuolimų sutartį, 
fermeijo*

Kon I.čdaais jis surinkęs iki
atstovai išvažinėjo.

ANTINACINT ORGMTZA- 
CIJA VIENOJE

2(0

ARABAI PAGROBĖ BRI 
TĄ BANKO VIRŠININKĄ

PA RYŽIUS, gr. 27. - Ne
paprasta audra, šaltis ir snie-, SAXTIAGOt f-j,,-.. Rr 2’ 
gas sustabdė oru susisiekimą _ gptt0<bi
tarp Anglijos .r Europos le-' muJq pre.
myno. To nebūta per 10 metų. p A kuni> .

MANĖ, KAD LIŪTAS YR,\ 
AVINAS

ZEMĖS DREBĖJIMAS 
TT ALI JOJE

SANTA MONICA Cal, gr 
. — Ocenn Parko koncesi- 

įsakymu iš kalėjimų paleisią Jos tarnautojas S. M Kirby, 
nariai sukilėliai. Tarpe j»ol«-je Xi m. muz., imttdč įrodyti, kad 
tųjų yra ir sukilimo variai. narve laikomas hutas yra .tik

i— — ■ ■ <ras avino* — jis ne kanda.
ROMA, gr. 27. — Romos a- TOLEDO, O, gr. 27. — Va-'Tad Kirby pro fdežinius vir-

Amerikos Katalikų Sociolo
ginė draugija turi im-tinį sa
vu./, im ima Cbicaguje.

Pirnuulieni atidarius suva- 
žiavimų kun. K. A. Gallagher 
}: i rniin-niMn parei
škė. kad rasinis sąjūdis yra 
dauginu niekas, kaip tik prie
taras ir apie tni negali būti 

iIuiIIm»\

ORAS*

CHICAGO SRITIS. — ftinn- 
diea itumatuiu« giedra ir to
liau šalta. Vakar rytą žemiau 
šia temperatūra buvo 4 L au- 
ta'iau 0.

JEkTZALft. gr. 27. - Ar-VIENA. gr. 27. — Slaptoj
niobių abiejų rūmų pasitvar- policija (Gestapo) čia suseku ti Jericho arabai sukilėliai apylinkėse atjaustos lengvas karų vėjas Mactnee upės vau- balus įlašo ranką, 
kymą, ypač kad nebūtų nuos- si aotmaciaę organizaciją.,pagrobė britų baako urfcaia- žemės drebėjimo*. Nuostolių denį suginė ežeran. Trūksta, Tarnautojui ranka ainputuo
koudoa demokratų parijai. Jau 22 asmenys anotuota. 'ką Louis La Boavierą.



Lietimą Ir Pasart»č Pareda KAIP YRA SU LIETUVIŲ MOKSLO 
DRAUGIJA VILNIUJE?

KAINAS (VDV.) — Nėra- Neseniai lenkų vaidilų* j»u

••DRAUGAS”

2334 S. Oakley Avė., Chicago, Illinois
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“DRAUGAS”

au itia m a tara.

IVilniaus Krašto Lietuviškumas 1
Besamai Vilniaus kraite įvyko savivaldy- 

Ha rinktinai, kurių padariniai, kaip jau bū
va pranešta. yra labai įdomūs.

fttai, Švenčionių apskrities ažtoontotikoa 
Mriftaijų taryfetidnkais bei padėjėjai* Brink
ti 150 Uetoviai. o gudų. rusų, žydų ir lenkų 
kurtu ttriakto tiktai 68.

Ir aiškinti nereikia, kų tai relikto. Stot ' 
linkimų yarirmto labai vaisdtiui kalba ai 
tai, kad tas kraites Lietuvai priklauso ir 
kaipo teks Lietuvai ir turėtų būti sugrų-

Ir ne tik Švenčionių, bet ir eilė kitų Vii 
alaus kraito apskričių yra grynai tirtnvttki. 
Jie iiliko lietuniki. nežiūrint, kad per ai 
tuomohkų metų Lenkijos vaidila stengėsi 
juos sulenkinu.

Žinodami, kaip lietuviškas yra Vilniaus 
kraštas. kaip stipriai to krašto lietuviai lai 
kosi ir nepasiduoda nutautinami, mes platės 
niu nzsimoj.jiu turėtume dirbti Vilniaus at 
gavimo darbus ir. kuo tik gaiedami. gelbėti 
to krašto savo tautiečiams ir toliau taip 
stipriai laikytu.

• * •
Jau prasideda Chicagos nuėsto majoro rin

kimų kampanija, kuri žada būti labai gyva 
ir įdomi Keli stiprūs abiejų partijų kandi
datai jau žinomi. Dabartinis majoras £d- 
ward J. Kelly anų dienų pasisakė, kad jis 
ir vM yru kandidatai, žinoma, jts yra stip
riausias demokratu partijos kandidatas. Res 
publikonai stato rinkimams gana populia
rų žmogų Duight Green ir buvus) majorų 
W. H. Thompsanų. Ar eis kas is demokratų 
prieš Ed. Kehy, dar nėra žinios

Ar pastebėjote, kad Tėvynė ‘ prie n ujo 
redaktoriaus padare paiangą . Ji ncinvt 
išdrįso savo katodinio numerio pirmame pus 
lapy jdėti sveikinimų ne žiemes Svenuiuu 
bet Sveiki sulaukę šventų Kalėdų". Bet 
ta "Turi" pažanga nesidžiaugiame, nes tų 
gružų sveikinimą sudarko savo priešreligii 
kais, nekatalikiškais straipsniais, apie ka 
riuos mūsų dienraštyje netrukus bus para
šyta pla-'ižu.

Komunistų dienrašti* • Vilnis" irgi pada 
rė pažangą . Ligsiol ji sn Kalėdų tven
tėmri nei pati nesveikindavo savo skaitlio
jų, nei kilų sveikinimų nvpnnuuaio. tiesuet
kas kita. Net specialų Kalėdotu pnedų al 
spausdino, kuriame pilna biznierių sveiki
nimų sa Kalėdų šventėmis. Bet me* nesi 
džiaugiame nė komunistų “pažanga". Jie 
kaip ligiiol buvo ateistinio komunizmo sklei
dėjai, tokiais pasiliks ir ateityje.

• * •
Prancūzija griežtai atmetė Italijos ralis

tų kolonijų reikalavimų. Kadangi italai U 
naujo kelia savo reikalavimų. Europoje ro
doma rimto susirūpinimo. Siūlyta kompromi
sas, bet nė viena putė į kompromisus eiti 
nesutinka. Didžiosios Britanijos premjeras 
Chamberlainas turi “naujų galvos skaudė
jimų”.

Lenkai juokavo, kai Hitleris puolė kitus 
kratas. Bet, sakoma, paslrisusiojo juokas 
yra geriausias. Lenkai pasiskubino juoktir 
ii saro kaimynų. Kai Hitleris užmynė ant 
skverno Lenkijai, juokai, brol, } šalį. Ponai 
lenkai jau prašo talkos tų. iš kurių jie dar 
taip ncsviuai juokus krėtė.

Su sausio 1 d. per Katalikų Radijo Va 
landą pradeda kalbėti žymusis radijo pamok 
alininkas prelatas Fulton J. Sheen. Katalikų 
Universiteto profesoriui Jį girdėsime visais 
reknadimiait bgi Velykų — balandžio men.
8 d. Jis kalbės labai aktualiais klausimais 
Katalikų Radio Valandą Chicagoj girdima 
B vai po pietų sekmadieniais. Patys klau I 

ir kitiems apie tai pranefidme.

Lietuviu Laikraštis Argentinoj m‘ **** '“rkr *'yk* M ai lininio ir tautiškų šokių
* Im I^il teJl lt 1 l#l. I^MrateLn L lllu*l« ■ >«..!* * t**«Aw • * Vf .m- Pasaulin* Parota. kutoijr inokvtvjo*, p. Baruuaitėa. Mū- nūu valdiška lenkų telegra skirta* kuratorius advokatas

!'‘y J*1*™"-* <Wyv«lw ir Lietuva. Italu- sų jaunimas atvykstančių «• mų agentūra "Pat” buvo pa Vilanovskis buvo sukvietęs *
LV 1*2“?...’- kUnLrU? \,M, *rm‘r^k‘w*ij,i luri vo aritMta »j»rcialistų raakoH-.jdfeibtoų kad lenkų inldfca lenkų ir lietuvių mokslo feno- •

Argentinos lietuvių
leidiia savo laikrašt) ___
Buenos Airis mieste. Leisdamas j pu*«ul| <JO džiaugti*, kad mūsų Tėvy-
ėtKMųjj numerį ”S rys” rašo: , vieaiatėlė ii Baltijos vul

"400-tųjį kartų BVYTUBYS pasiekia ra- ' 
vo skaitytoju*, narnėdamas Lietuvos, vietos 
lietuvių ir j«MUilinm tinimą, įvairias pasi* 
skaitymu*. tiaivindai><a« toli feno gimtojo 
krašto atskirtuose lietuviuose meilę tėvynei.
Primindamas savo rašiniuose jos žalinstos 
pievas, ežeru*, tauku*, nft kurtų laisvę ne 
vieno čion atkiydiiHo broli* ar tėvas galvų
padėjo. AMrtlb

••Per tų laikų AVYTVRY8 nepaliaujamai 
aiškina. kad viri galėtų suprasti, jog Kris
tau* įstatymai yra vienatinis gyvenimo pa
grindą* nešą* žmonėm* geresnę ir šviesesnę___ , __________
steilį — Din o karalystę. Jis ragina auklėti Į Jis lietuvių padėtį, sažadim 
jaunųjų kartų religinėje šviesoje, kad ji ^ jaunoje kartoje tftflnraesniiis

* 1 • - * • t jaararaa lietuvybei, tiksliau
gailestingumo jausmai.

•‘Per tų laikų teko pasakyti daug kar
čios teisybės, kuri daugeliui nepatiko, ta
čiau tas buvo damom ne iš blogos ralios, 
bet su viltimi, kad padarytos klaidas ir ui- 
sųmolimai nebūtų daugiau kartojami.

stybių, priėmė Jungtinių A- 
merikos Valstybių kvietimų 
dalyvauti Paraalinė> Faredo- 
je draugo sa keliomis dešim
timis valstybių. Visiems mums 
suprantama, kad Lietuvos da
lyvavimo faktų galėjo žymiai 
nulemti Uetovos rūpinimasis 
savo gausinga išeivija. Lietu
vos dalyvavimas, be abejonės 
pakels Šioje šalyje viso* lie
tuvių tautos vardų, onrtiprin*

tarės geriausios progos sėk
'vilingai išmokti lietuviškos dai 
uos ir Unti&ų Šokių. Ben
dromis — Lietuvos ir išeivi
ja* — jėgnmi« mftsų jaunimas 
turės sužavėti žiūrovų mases 
lietuviška daina, lietuviiku 
šoklu, lietuviška elgsena.

Darbas prieš akis labai di
deli*. Jis pareikalaus ne tik 
įtemptų dvasinių jėgų, bet ir 
nemažai lėšų. Kaštuoja cho
ram* dainų gaitių pagamini
mas, jų išsiuntinėjimas, kal

davusi leidimų toliau veikti nių, pasitari mų draugijos tu- 
Vilmųje Lietuvių Mokslo rto aprangos klausimu. Ka- 
Draugijai. Tačiau draugija to-' me buvę pripažinta, kad drau* 
rėdanti penitvarkyti, pusi- ’ gijos turtas galįs būtį uprau- 
riakti saujų pavadinimų. Tu- gotas nuo nykimo, jeigu jis 
Iriai mokslinio pobūdžio drau- bus nuolat prižiūrimas ir tva- 
gijai būrius perduotas Lietu- rkomas patyrusios mokslinto 
vių Mokslo Draugijos turtas įstaigon. Oal iš Ma ir kilo ii- 
— archyvas. knygynas, elno- nia apie naujos mokslinto po- “ 
grafiniai rinkiniai ir kita. di- budžiu draugijos strigimų ar-* 
tai žiniai buvo jiatikėta ir net bo Lietuvių Mokslo Draugijos 
buvo pareikšta pasitenkinimu, pertvarkymų.
ne* ėia buvo įžiūrėta* lenkų Vilniuje sklindų gandui, 
politinis j gerųjų pu*ę )«kry- kad naujųjų Lietuvių Mokslo 

tuoja eborų lankymas, kaštuo- pj0lUl Vilnijos lietuvių atžvil- Draugijos vadovybę turėsiu 
jn komiteto tisrioginU darbas. g».

------------ -----------------vedant susirašinėjimų ir visų ninkai k Mo.
ranritimLTari1 w ^luvw C^mo tikrovė aeputvirtiMi Draugijos valdyba. Dalį

.trhfe Mitini . KomiteL », T?krwJ'’**” ' B#'*”

merikieėių ir via© pa-aulio j tarė išleirii Lietuvių liienai '‘•y1® • nleto ne- unrrrrritetaK Tkigi atrodo„
3n<l °r* M kokius draugi-|tod lenkM1 “*»■ pn«»«**ę au

pardavimo gauto- jariamo*1 mokslininkai, ir jiem. leidžia- !rj y^uvių Mok-lo Dmugijor 
bu* sunaudotu- tiktai l*anxk» |>raucijo- mokslinę ined-lturto

tu* lo-i morali stiprinimų, tikrdamicri ir to- ’,,a> v'i*untinę žmonija ku! 
Imu *v»“, taip vertingus jamuno*”. turų.

Netrūku* “š-rio” bendradarbių -kaičius I •n-a ui i nėję Parodoje Lietu
dar |Kiiiidė.-s ue-> Uteurio mėnesį i-važiuoja vn ne tik turė- savo Skiriu 
dirbti Argentino- lietuvių tarpe Tėvai Mn- — Paviljoną, bet ji pasirūpi- 
rijūnai — kun. A. Andriušis ir kum K 
Vengras.

reiknlnm-.
Kad dailia- būtų -ckminga*. 

reikalinga kolonijose tuojau 
no. kad virna diena parmloje organizuoti vietiniu- k»»uiite-
-jH-eialiai būtų (Miskirta Lie- tu- Pasaulinei Ibirodni remti, 
tuvių Tautai. Toji diena bn« Vietinių komitetų dailia- bu* 
1939 m. rugsėjo 10 d., sekma- sukelti finansinę juirmnų, or-Apie Uždarytąją WS

lg. Petrikonis “XX Auti.” apie uždurv- dienh 1" Tautos 6ven- ganizuoti gausingas ekskursi
jų Vilniui Vaduoti Sąjungų rašo: ' (rugsėjo 8 d.,. Šioje die- jas į Lietuvių Dienų, padėtitųjų 

“Vilniau

Sąjungų 

Vadavimo Sąjunga
noje (*a-kirta labai garbinga *avo eboranų atkeliauti į New 
imreiga ir tnnma. lietuviam.- Yorkų. priimti svečius iš Lie- 
niuenkieėiaote. Mums palikė- turo* ir t.t. liabar dar nega
ili suruošti milžiniška Dainų linui numatyti viso darini iki 
ftventė. kuri minių miniom- didžiausio tikslumo, l»et ji- 
kitataučių turė- atverti gru- nuolat rvškė-. kai artiu-is Pa- 
liausią- daina- -ukūnuio* tau rodo* atidarymo laika-, kai
!«»• •!•• 1 • •• A t V 1 ki .• i y

IJciiiviM at«akitunj riau* orgatnuitoruiL Aj ir la:
iniciatyva šiomis dienomi* lietuvių vi-uoturne bu,- nu<- 
N« w V.nke įsteigta- Pasauli- b‘l informuojama per spaudą, 
neį Porintai Kemti Lietuvių radijų ir kitokiomis priemo 
Komitetą.- (VVorld’s Fuir Li- nėmis.
tbuantnn Conuuittee). kurį su
daro lietuvių amerikiečių ce- 
ntrnlinių ideologinių, frnter- 
nalinių ir profesinių organi
zacijų ntriovfii. Komiteto tiar- 
bė* Pr»-iidiumo nariai- |«-

euvaidino
nr|«pra.-tai didelį vaidmenį mūsų tauto* ir 
validybė* gyvenime. Atsisveikindami *u ja. 
iiesib-i-ime | jo- veiklu- kritiką. Savo užda
viny galima -akvti. jį tn*nt i> dalie.* atli
ko Tie-a. jo- ui-ibn-Mn- uždaiinv- neitum 
rendzuota-. bet nitai {*nt - \ ilninu- ideala- 
inuco į lietuvių sielą, sąmonę, ir lok? ji* 
i*A-lllks.

Niekam, iki mūsų drauuaiu*, m-i nedrau
gam* nepu-liipti-, kaip mū-ų tauto- gyveni
mas vra -uniige* *11 Vilniumi. IHdSioji niii- 
-ų profili- Vilniuje. Mn-ų kuutgnikšėių 
ka)>iti — V iluiiije. Jdū-ų v iso seuosiv- val
stybė* istorija — Vilniuje, ir uiekaa šio 
foku užginčyti negali, nieką* Vilniau- iš 
mū-ų istorijos neišbrauks. Kiek atsiminimų, 
kiek rielvnrtų. kiek mū-ų tauto- džiaugs
mų ir laimėjimų »urišta -u V ilniun- vardu.
Net mūsų atgimusio* vatotvbė* lopšv- —
Vilnių - V ■ ... nylėt ' .’t f',.. ' ' - * ’ ’ :v’“ Is
Išgama ji, būtų, jeigu nemylėtų.

JJet ir lenkai -ak *1 Vilnių nivlį. Tni gi-
■ h... Indija, priMiHi,. IU g»l taip lik V” VVorlil'. Kalt Litlmaniai, C.

dėl to ir jie supra* mūsų ineitę šiai mū*ų ' O,UI* bulry*. Lietui o- Kon- mmiitce, 16 VV. 75 NL, Ne*
I tautos šventovei. Vilniau* meilė, jų kulta- I etia* Daužvardi*. Lle- y^j.,

>»kiu būda neturėtų Imti Inikonn* mūsų ne- ’uv‘*' Lnrhė* Kon-ula- Kana-
nuoširdumu -antykiuose mi jai*. Vilnių- ^doje pulk. Lrant-Suttie ir Lie- unuteto y .

, mulus amžinai šventa* miestą*. 2v*lai, am- 'tnvo* Sky riau* Parodoje Ge
bai, kaip plačiai jie bebūtų išblaškyti jai neraiini- Komisarą* Magdele-, 
vi-ą jm-aulj, v;-» dėlto turi savo Jeruzalę, na Avietėnaitė. Komitetą* vi-1 
*i»vo Meką ir Medinų. Ir jie būtų blogi iy- .„ nuoširdumu nori atlikti jam 
dai arba arabai, jeigu jie joitys ar jų minty* patiki ,MrTjg»*. jo ,Urboi
į šia* šviiitove* neplauktų. reikalinga visų lietuviškų im-

G.I tai k«i. .IrodJA kad tni yra gryna, |n||iii .f

Forma

Jubiliejinis Kcncertas

mt-avtnimo
(švelninti.

sentimentai*, toli tino realybė*. Neužmirškit, 
jog ir -entimenta* vra realu*, kurtai* rea
lesni* nž Ind k/*kia« konkretybe*.

t*»uo metu kviečiame Imlu 
vilkos visuomenė* veikėju*, 
tautai ištikimų lietuviškų d m g 

m.ių vadovybe- pradėti steig
ti -mo kolonijose skĮriii. Pa 
saulinei Parodai lietuti ir t*

» it gi«IUUXiO. 4lli) Siti- Mt-----, „--------- - r—
ntotcii- Nepopra-tas I’ariu- Koinįtetu New Vorkc, kurio 
ntiny* Povilas Žadciki*, Lie- rfaUrtmia adresą* yra tok*: 
tuvo* Ccneratinis Konsulą* . Wa.*i.i’- »r-i. 1 :*i----- :— *•-

SEKMADIENYJE,

Sausia-January 22,1939 Metais
SOKOL SVETAINĖJE
2345 South Kedzie Avė.,

Giicago, Illinois

miotnikn. Šio Komiteto tie-!

Pinn. Juoaas B. Lanėka, 
V*icepiriii. Dr. Aid. Atinpritč u 
Vicv-pirin. K. J. Krvžūulcu 
Sekr. Iri i. J. Mažeika 
Ižd. Inž. F.X.Bani!a«ikaa 
Iždo globėja* AJLTraūiricee 
Iždo globėja* Dr. A Petriką

ioginiu darbu bu* suruošti į Verėnui* mažai mokant du- 
Vilniau* Vadavimo Sąjungos nebėra, bet Lietuvių Dienų, tin- rai gyventi, negu neteisėtai

lietuvių tautoje moliam* lieka jo* sukurta* ^"mn' j Parodų atvyk- <-lgti<.- turint augsi u* ue*k»-
Viluiaoft kulto*, nenutapiaaMta Yilnian* mei- tančiu-* .vėčius iš Tėvynė* ir lūs.
lė. lanika* būtų galvoti apie sudarymų Vii- * visomis galimomis priemonė- _______ _
ninu- Mylėtojų organiRarijo*. kuri, kad ir tni* pagelbėti būrimam Lietu- Mrilė. tai gyvenimo feritini*,' 
neturėdama **uųjų VVS (mlitiuių jmbūdžbi vn- Skyriui Pa-aulinėje I»aro- nnkrtina* įtaria*, meilė auk*'- 
nždavinių (jiv** spręidi |nsičmė vyriausybė) doje.
ir nuoširdžiai atsižvelgdama į reikalą .-anty- c murins gyveninio tiktas ir

....................... .... - Ibirhn* jau pralieta- Damų pnlniimntųjų amžinasis uždui
km- idė.-t, ir gilinti .-u Lenkija, \ durnus keU ,ūUUl^in,
nieilę kur-tytų priaugnočioj kartoj, tynnėtų ouo|jų >0 ’________
\ ilntaus šventove*. ■ -&. « ,1.-ž.ur.in,,,- r,..„kun. ...Iy vadovyb.^. j IM „fra

kurni*

Koncerto pradžia 5 v. vak. 
Šokiai prasidės 8 vai. vak.

Kviečiame atsilankyti 
Tikietai jau parduodami

Įvairios Mintys Meilė veržias į aukštų, liet* 
vįsuoiiH-t pa&irrngu* nužengti

•‘Kna turi jėgų sava naga- npano*. 
lėti, ta« tam gimę*, ta» stovi j Meilė «tipn, bet taipogi ir t
viri visų ta« nešiojiui cliarnk- •‘•kli.

pažangos, (ėringą šventojo žymę”. į Meile ojw-ti+čla ir dang kų
ku- tokiu*, kokie jie m. nratsirakvkime k°“P **»•! lror’** re- »l»pijt
savo tradicinio nnoširriumo <antykioow »u ,r"*- <*»hia- nėra karalystė*, h* rmu- riraldyti, kariai* daagiana ga
kaimvn*i.*, taigi ir *m lenkais, bet nentnuri- nic L’ L*rtiw»a atvykstant lė* pačiame gyventoje ttofca Ii pakenkti dartm, nekaip at* 

j kūne’ir tat, kas virai tautai braagu”. J pntynuiv diriprato^ m KjApųrao. ||»

Ka* tarnauja tironai.
jna joje raafcn
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SKYRIUS XIII

Kodėl Tu Nedl&ikei?

motina ir jo* naminiai rfipe*- 
ėiai ubbsla ant jo* dreban
čių dirkstiių skaudų įtempimą. 

1 Yru tūk*tnii,i* dalykų jų iš-
M tirti. Ym jai >ittttow visados pn-

l už-ilnikyti biciliai ir kantriai. 
Kartais silpnumo ir nuovar-

,Tęsinys
Mū-ų mažiausi liurlini 

lieėia kitų gyvenimų ir išju
dina dorovinio įspūdžio *ro-, . .....
v.-, kratai riti. .-r .raSn. «’° i »»-l»J»

M e* nežinome, ką gali reiki 
ti Kristaus prieiasty.* nnt ir

-avęs i*u-ivali]ytno ir kalba ne- 
| m (artinai. Neišlaikyti rnninu-

“Lietuvos Mokykla” '*< 
Pitsburgo Universitetui Jį

K AI X \S (Virt I - Skul B 
piurių, Petru- Ruoša, poiį*ta S 

Jina* ir amcrikieėiaui* lietu 
v iuili*. vyL-la i Italiją, l.ur '<

. • 'f '• ' i::.' ..
-,»vo |ui-l. uliuiun-iu- 1,iltiniu-. Si 
kuriuo- pnr-ive/ė ». .Intv.-ti ” 
tiių Ameriko- Ynlstyhių. Skul- 
ptnriu- j Itatijų VriM*i ir

AtICTION SALE
KETVIRTADIENI

GRUODŽIO
mes ir kitoms žmogiškom.- *ie 
lotns. jej vne- bfr-ime tei»in 
gi ir ištikimi kuriai nor* ūm
iai valandėlei. Me- nežinome, 
kokio* akys įsmeigtu- j imi- 
paprastų dienų paprastame gy 
venime — žiūrinėm* j mus, 
ne kritiškai, nepasitikėdamas

K
1
į

Rii
11 VAI.. RYTOLietuv/»- mokyklos*’ ori gi-

Nio tipo Amer. .1. Y. kariuomenė. lėktuvas • botubmšy- kuri* taip |wit bus it
lublo. rodo*, yru mažu daly- kelvje iš Rnn Nnfnel, Cnl.. j Montgoutery. Abi.. patekę* į t;,N|int.,. brongos. 19CI9 rin
ku. Nėra nieku paprastesnio, didelę audrų nukrito ir -udužn. Manoma. žuvo -eptyni a- ,u Įirn,,;j„... tt»«--l»nt«
' • '''' ... ............IV..H- l.l.plH^.I^ , .v..- ,...k.Uh" ...... Į.IV.iU

»rewvos kariuomene pirmūnų Xv.m/ ji-s,i

a, leidžiam'iai apie savo pn MEDALIS
vargusius dirk-niiis ir kaip .. „ ........1 j KAUNAS (VDV.) — Tie ,9(7 

nsmr
steigė

tai sunku yra visados būti ra-

,te.-. •‘I.ie
tuvo. mokyklų*’ yni nu,nikę 

1»19 metais paima- '♦'"• nki.-.'iai lietuviai ir jų pa-

Jeigu rakandu jums butu ir nereikalinga, jį 
vistiek jūs turėtumėt atsilankyti į šį didelį Jį 
išpardavimą.

— Al __ -J •«•••• ‘r Išvaroje ui-iUikaBmeti kokių nor- ydų nminy-e. _ . • ...
, , __ . .. eitu liet tuo tarp kokių |«bet su kuo tiohauMu noru su-

Virš £20,000 vertės rakandu bus išpar- 
kai . .lar Ku-ijoje lini.. kan. laiku, ym tarno h" 4 duota, kad ir už mažiausia ju verte.

igė ir dalyvavo lietnviš- Vitebsko lietuvių batalione. Į M,eV» ių kntttk-inui.
kz*-»- kariuomenė, daly**-, va- Stnolen-ko lietuvio tatalione. 
diliumi Lietuvos kariuomenė* Uovno lietuviu batalione. Si 
pirmūnai. Yru parengta
tavos valstybės ordinų,

...........„. i:..,,..........M, tatai;.....si1" -a Kakanda. susidedanti is parlor setu, di-

.tii- Uo- i.irz, liotuviu ................. , kic. ................ -\j ning roon, setu, bedroom setų, karnety,
.„..b. m-., raudu, • i. K Jra ... ....... w. m gesintu ir aitrintu pečiu, lempu, stalu ir

nuo zen i tuvių lauko - nu j» mana*, sprrnizin krašto ap- J staliuku. Tie visi rakandai buvo nupirkti
tatai * l*it iiok.nti.^i »r ,la rl*.. Ii.*, m ii* L «•. ’ aK • *

tų kmiiitetuose; dalyvavę Q Rakandai susidedanti iš parlor setu, di-
.... ................ miltinu i,ieiuv<is k«i niniiiem-- iiovnn lietuviu ti.miitom-. "i ...... . ,W • . *

iv-.- • i • , ... .. rantu* imsi«*l?irua. ant jautrių tuje pngdhėti aidai būti iš- 1 * v
filtimai. va,kV gyveninio? Blogu, ne

rami nuotaika yra j»npra»tai! .... .............
Tūkstanė-iai. kurie šiaip #in- aeteiriaga. karšti. *ku,»»i- ’r *** paMtymejiiun

; nin* fc-rtato.; u.'ri_ i : i k>V įstatymo inpiblvma*. kn ngėaa>-e ir dirt** lieto*in kn . . , . . .. _ __.. i .mi kr ip p<o K11 .«• i ...i v t;» n.'-i .u. i i- ir u ■ . . . . j -uHjri- num-tro skirta i- imt- k Ltiuoiiš Tom^r Liimiture K omnanilOStau* artu* MoSiml mm k’t'i a i*r. t m>‘ ilftWJ «e- rm sajungo-e: 4 -nt (alintame I . I aiiK U Viliu. Iltrntlllli I\ ‘ j u |tau* «r na nusisuk- nuo Kn*- gaunanti. jbMiziai, kurie degi- u a-no-rui k<uui*ijn • v r* ik v _ •• rv_l_
tan* ^nivrr >A tr.;n u. . ► • - i • . • <*" *- komitete Petraiti h j*-: Ynkn ..7 . . 1 ** ir Krause rum. Mfg. Komnanifos. Dabartau.*, -*ui v g to. kaip nu-- is- nu ir perveria, todiuti kutu- ' •/ kariuomenės pirmūnų tm-iltt Jj . _ *• ’ „
bandymų išlaikv* iiur ar neiš niekad m-t ui ėjo l ūli išlnrti.| Paminėti lietuvių kariškai nb I'»ti.i vnl.nrų t bnuiunų jj^ ,b-*jmb,ik<«* prrcidonto ’t? turi būt PARDUOTI Į DVI DIENAS, 
laikysime. Mu-ų pergalė jiems Prie to. motina stovėjo u/ tautiškam aųjudiiui. vyku- trouto komitetuo-ej armijų, vanlii. n|»lovan«». u krr.šv, ap- w nežiūrint kokią kainą JUS pasiulvsit. Gal

įvairių junginių, daliu ir įgn-isan^ mini-tm.*. « „„pi^c p^y parlor setą už dolerį g
PAVĖLUOTI JUBILIEJINIAI LIETI VOS M 31+13 lx>nkis- K

_ . --------------* “ »a S
Nepamirškite laiko nei adreso

GRUODŽIO 29-tą dieną, 11 vai. ryto X 
įj iki 7 vai. vakaro. Ir paskutinis uždarymas X 

duru penktadienį, Gruodžio 30, nuo 11 X
vai. rvto iki 7:00 vai. vakaro.

ii nnt i ar y m malonė.* Kris- sekų turėjo u e iii no< nepride-

reiškia tikėjimų į Krietno* Kristų jo- vaikų aky*.- ir ji >inin 1917 - 1919 metai* Ru-
galybę pagelltėli; bet mft-ų nei-tengė (tarodyli jietu* Kri- *ijn* karitume-nėje ir turėju-
prnlftinįėjima* reiškia tikėji. >tau* stiprumų, ramybę ir gro- šiam tikslų at«1atyti Lietu-
nm ir viltie* omdlpnėjunų, gn, xį. vos valatybę ir sudaryti jo-
mirli. Mes niekini nrž.in»i»r, Krj.|1(> vnl ta||||j kantn|4 «Mtl«»l« |»?OT. -IdgtaaiM 
k»« sali pnlĮlnu-yn nūn ra#- Mi Ju KnmvMnm#, |.innfinų įranta
sų buvimo ištikimai* ir tvir- x- . . , . lis... , nuo. kad nte. danaor ką ga-

‘T* - T* j bw»e: tariau im>. Imė-tnm,- ,te- Kariuomenė* jarniūnų mr-
V ar ta ka> gali Imti pro jaMJ geroje'<bdio vyresniškumo eilė— po

nLta jei nu* imis vsiine. n„(^aj^oje< W(,j j,.j įtempimo* j Imtuvo* kariuomene* kūn’jų 

savanorių medalio.

PAŠTO ŽENKLAI

priklaasomybėsk dvidešimtine tiktai ateinanėbi meti; va*a 
eini paminėti IJetuva* jašta* rio mėnesį, 
nusistatė išleisti jubiliejinius
|uiš|«) ženklus. Pašto ženklų

Xem valandžiukes kuomet, i .... , .. yra skaudus, situo-e kasdie-
sk irt u m o n ei kiro ar mes iš- . . . . . ..
A... . minuose uh‘.s turime iiarasvti
tikimi ar ne. Mutn* Ihevo m . ... . .„ 1 musų zmb arba do. ir ne. ta*
gailia yra reikalinga papra- ... _ . .. .... . . .* . , , . i lėtume rašyti tiktai tų. kas
to*e dieno•<• tiek <laug. kntt« . .. .. , • - . .. - — . .... tikrai u-h-*t ine- mu*ų Mok v-}
to$e. kurios išrodo didelės. ... . .

. . ... ... ,ojo dvasių ir gyvenimų,
Mmns visiems dnknai reikia

Ka* liebiitų kalta* dėl šių
.... ... ,w»b» ženklų siivėliniino. bet

piesiniums iingntionli dar |ier-. ... , . .1 . ... . . pa-tui sunku iia-i,ei*int| prieš
nni gruodžio luetiesi buvo pa- . , , -visutuiu-nę. kad ji* ,s-r metu- 

laiko ne«agebėjo |Mgauiinti
jnbiliejinius (Kišto ženklu*.

Kas tėvo motino* įtekinu*'*.

Kariuomenės pirmūnų me- „kelbla,# k«mkur.*a-. Bailiais į 
.bliu n|M|ovaaojami karinome- patiekė k<mk nr*ui 4*5 |Me
nė- |tirntūnai. Karinranem— šinin*. toėina komisija nė vie . 
pinnnnai* yra lietuviai kn- , no nerodo tinkamu Pa-kui 

iriai ir karo knjs-lbuiai. kurie pi*-šinini buvo užmkyti š(>į|. ; 
sukalbėti maldų panašių j šių:, Vienas yni giliame lifidėsv-1 daro ant orio. sielvartoje. Ims m- dailininkam-. kur*ų patie--

“Dieve, pagelbėk luum* j»er Ž*- Ji* tmri-y, būti klii-nu* IHe »i*tencdan»a* tą vixų uteiliai kttts ptrštaias teko pertais-<

luitus nuo dulkių pintas, kuo ,*WM> vabadfciakėje įu> munuė- prie|»onli* buvo perėję*, jb :« dienų piešiniai buvo rabi 
met mintis yra pavargus ir -i0, Alba ji* buvo susirgę- ir užklnunktvu savo prietelių: tinai jmtvirtimi. Tokiu h.’idu 
rankos rilpnai kelia savo na*- ‘nedaryta*. Tai buvo sunku “Ar skundžiau*? Aš neno- i jubiliejinių pašto ženklų špun
tų, kadangi jos turi kelti. U- hft,» tykiam ir ramiam. Yra rėjau skųsti.”. Ji* vbodos Minima* prastas tiktai šių 
tos erriaaario* rftpmtfa* die* j apie rimų, dievotų aaJiftndavo. jei ji* jmmnnė. „Hų CTWM|Ho.ni<iat j. jykilie-

jiuinitt- Mietam- In -iiiaicinut.

10ANS t INSURANCE
iv vi.i itsc.i: v\< m-

Building Management
JOHN P. EWAI.I)
Jtt M.TY (<t.Mr.YXt. lar.

3236 S. Halsted St.
rbvw cALvsurr *u* -

ROOSEVELT
FURNITURE CO.

OUTLET

230*1 W. Roosevelt Rd.

(Skersai Gatvės nuo Senosios Krautuvės)

no-e mums dsngian.ia reikia kur* turėjo dažnu* iri km, ji* pratarė vienų vieną
maldos stiprumo”. -markin- laimi iiidelio rkau*- nekantrumo indį nrl»a aima-

Viena yra, kuri šaukia į .ii-, “•» priepuolius koriuos ji* navimų.

de,į kantrumo išbandymų. Tai| vii* galėjo ,minešti. Ji* gulė-j (Ihuiginu bu-)

Pasadena, CaL, kolegijos studentės metimą™ rohy testini*. (Aeme peoto)

(Ol/Ol/ MAN TėlėJPAK£ff£X TRUPUT, Ik7aTW||
skauda
pe^n i

muskulus.
D NET 

SITIEST, 
NEGALIU.

Y.UtA.' IR PUMMM iil<£*

PAMATYSI, KAIP < 
ŪMAI SKAUSMAS. * 

PALENGVĖS

•31
Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

Turėdami Non Parduoti, Mainyti, linuomuoti — Arb» 
Norėdami Ka Kon Pirkti Atminkit* Drgn' ClautfieH Skvr

THING5 THAT NEVER HAPFEN”iiffl

4A7 5 Au. C^7.

GOT U)75 or 7Wč 
ro AUU- AA/D J 
/XAY AS kUcU- UIIA

\ W 60 A«FA0 - i-ve

Naujas 1939 m. Radios

,’aveik-le parodoma gražu* 1939 iii. Zenitli Rndio 
atp. /.n’.'- i! CQQKA ..... 1 »'
dą ui jū-ų -eną radio. JA* galite pabrinkti *au nulio 
kokį tiktai norite Budrike Krautuvėje — R<’A, Y,C
tor. Radionn*, Philco. Mažo- nulio* po $6 95 

Ri \ \ ietoi Midg«*t už $9 95

Jos.F.BudrikJnc.
3409-21 South Halsted Street

Radio programa iš IVt’FL, — 970 k. nedėlioj 5:30 P..M, 
WAAF\ 9_0 k. pnnedėliau ir pėtayviomūi 3:30 P. M. 
WHFC, 1430 k- ketvergai* 7 P. M. Chieagot laika.

«
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Švč. Panelės Marijos Guodalupės Apsireiškimas Meksikoje
(Užbaiga) *

— Klausyk, mntu» Mitinu, tai 
Kų tau sakysiu. Nieko* I-m 
drumsčia Uivh sielos nitui bė>. 
Tenebaidu tavęs nvi liga, nei 
sielvartas, nei kukta kita sk«u. 
sminga nelaimė. Ar n esu nš 
via jmt, nr nesu tavu .Molina?

Ui urtistiškiu nutapytos ar .kų sakiusi, pilnai įsitikino tų'jų garbinimui. Pastačius pas- 
niMimhn* indėno kultoje. Pus- įvykiu darniu sutapimu ir ste- kui n|Mdreiškimo vietoji- kop 
(ritėję tokį nepriprastų didiką. huklingumų. Stebuklo gnrsu* lye»ą, Marijos (io>wbdll|lė> Pa- 
tuoj pranešė vyskupui. Jonai* pasklido |«» visas nrtiinųsins veikslas su didžinustn iškilme 
Pi«*gus, pasimatęs su vyskupu, apylinkes. Žmonės, kaip upės, buvo ja*m«-»tns jos pačio* uori- 
pnuitsė. jog atnešę* iš svė. Pu- į plūdo būriais pagarbinti ste- man vieton, štai vienių nors ir 
neles ženklų, kurio prašęs. Fra buklingu bildu nusitapusio Mu nevisai tobula jioesijoti atžvil- 
skleidžinut indėnui n|tsinusty, rijos paveikslo. Vysku,ms, tai giu, tos procesijos giesmė, su- 
luduio aut žemės rožės ir ,wsi-! regėdamas, perkėlė šv. Paveik- dėta spėjamo, bet tikrai neit-

4

Ar tu nesi muilo prieglolistii s,....................... A .... . , , . . . , .
• \r i, n n- ovvvliė r’*’’ J" k«poJ*‘»tspnui‘taK švč. |t>lų j didesnę ltnxoy<ių ir patui- nonai dnimnus, t«» sveatn irstė

Hiuvėjojo? Ar msu aš «y 
ir sveikata* Ar m»si p«i mano 
apsiausto priedanga? Ar ne 
mano reikalu esi siunčiamas!
Gal esi n-ikalingas kitko? Per
daug nesigraužk ir nesisielok
dėl dėdės ligos. Jis nemirs ir

. . .. . , i t iitaiin- imveiksle vyskupus is lgali Imti tikras, kad jau yra ' . . i
sveikus. .................

. ... i-i nies. Šteinuos! taip imt ka tikJomis I bėgli.- pilimi buvo su ,
.. nusliintouus rasotomis, kvaps-rummtas ir puguosUts tų .Ma- .....

... . , . iiioiuis gėlėmis — buvo, mat,rijos motiniškų ir maloningų e .
. ... žiemos metus — ir nuostabiaižodžių. . . . . . -

... , . , grožiu, ivmriaspnlviu paveika-— Siųsk. tat. mane, — juigu- ’ ’ ! .

P. .Mūri,,., jai veiksliu, kurs' pino ohnrinjt: viešam tikinčių buklingu poveibdu garbei:
dulmr raudasi jos gurbai ,uis- 

. mtytoje kizilikoje. Keturių ši
mtmečių laikotarpis neįsti-ngė 
palikti savo ,H*dsnkų tame ste
buklingai ntsispnudusinmi! šve
ntame [uiveiksle. Vyskupus iš 
lo aiškiui ,minute >t« i.itkl,. *-y- i

b.įauginus u grirjaus imu gužtrdžūtis gėlynais, 
Vaisotais tuimksukillio :n »Mm, labai kt i /muii aus; 
llhjujn ji r slelmkhngai žavingi tr f) raiti s,
Tm'n tikit ateduir atviroms linu i b’uus,
U Mulum mūsų, Šventoji Minija.

l'iuidinų Įslknintrsv gtvdujn šunta Miilijtl: 
"Esu žydiniu/ ĮtuiHĮtarfUiĮ gražinai mnlihs,
" Esu iinuulihu lubuhiiusiiyo biriu šutinys, 
"Esu gražiausia iš tisų t varui n/."

r ,ė
*» čšl

V

Minčių Žiupsnelis
Meilė kantriai tyli, bet kar

tu ir labai plačiai kalba.
.Meilė pritaria geram dar

bui, meilė imsišvenėia.

Meilė visuomet darbuojas 
ir visuomet kantriai nukenčia.

•Veršiuos mažiaus žinant iš
vengti paklydimo, negu daug 
imant klysti kas žingsnis.

Kas neatskiria klaidos nuo 
tiesos, tam nitgaulingu pinigu 
Ims užmokėta.

LIETUVIAI ADVOKATAI

fVAIROS DAKTARAI

TaL CANal nes

DR. WALTER J. PHILIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Centtok Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 8 JO — 8 JO vakaro 
ir pagal sutarti

lu, kuri |eigurtunęs, kaip šven
ta .įniktu, ir atriši** aut indėno

linu sušuko pilnas džiaugsmo
— mis vv.-knĮ-ų ir duok man 

,, , ’ • • : i kaklo paveržta katei, putalpimantikių. kur, esi ptuadejusi imi- 1 ' ' f 1 1
rūpinti * iVo koplytėlėje, dėkodamas 

viii u Marijai už taip ypa- 
ingą malonę. Tų dieną vy,-kil 

neišleido Jono Diego iš
savo anaoi. Kilų dieną nuolan
kus imkim- p.ilydejo vyskupą 
i ap-irei-kimų lietą »r nurodė 
.-/iih> plotą, kur švč. .Marijų 
iii.ivj.i, kini jai mitų jm-lalytn

liii u siila, iišrrulii Minija, taip yyia Įtai iiksh.
Mts tnribijinu visi iš I tulžu įsius Knyi/ofi — apeigų k u į/y o. 
bžitiyavum u šukinėjom diiaagsniu apimt i,
() hi, igsktijM-, tisą miisiĮ tfrr, juimoksb} sukri ant rlrra P'*oto).

.kiauto
Taip gausių giliu, u Minija, Ihrvus siitirrr laec, 

p. štui. iii miniai line giiguiiili,
\ ii/m šiltinius tai u l įiskupijuj Pai rtksbi.

\atisiabmi timttlajiė, brangioj murškuj 
1'iisisb'Įn' lin u sirįns /itisinilis, 
l'tskas Ira tohuhi ii dailu.
(b. riš Norėliau na tisai! ygiiuti.

Nvžiiiriut visokių snlurėių 
tarpe didžiųjų valstybių, ku
riomis “ nžtikrimimn taika”, 
Lotiduim gyventojai dirhdina- 
si priešdnjtnes ir priešbmnbi- 
nes slėptuve*. Ainme atvaizde 
mat/mie vienų tokių slėptuvių: 
viršui įėjimas j slėptuvę, o 
apurioj slėptuvės vidus. (Arnu*

TelophoM YABds 1001

JOSEPH J. 6RISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockweii Street

Teteghoae KEPnhlic 87ŽS

Trt. CAPIlOl

DR. W. J. KRS1UR
GYDYTOJAS 2B GBX&UB0AS

4309 W. Fullerton St

01780 VALANDOS:
1-4 po pirt ir

— |iioi. romo*, mielas if IPė 
žyli sūneli. kai'ėjo tolinu 
Marija, to kalno viršūuėii. 
kur pirmiau buvni mane r» •• 
jęs. Kasi ten auc.'iiiėin* rožes.
Nuskink ja* it -adėk -aid ka 
|m».“ .-Jcvermuu (Kapa tai *«•
v- rūši' - l.aiii. kurią indeliai |ll,/|.\rn,. 
vnrtoja daiktam* nešioti mū*ų t(, v\..kUp„
krepšio vieloje.) Atue.-k ja- )..j,|į„M, apianki Ii -j.vo dėdę, 
man, ir a- mu pasakysiu, ką liUr, plikęs -crgaulj. Vysku- 
turi daryti eU jomis. J*;*.- dnvė jam k-tetą pm^tlovų.

I akliui-..* j.*indelio.- tie ki«*k . |qI(j atvestų Joną Bernai .imu 
m-sipra -iiiiiumas. nors tikrai j ,;,y(, riimus, jei kartais luitų 
žinojo, kini iiiit'i uolotuose pagijęs. Dėtie, išvydęs savo 
kalnuose u'-le.- iistii inaii v;,ikaiij. i-,N-uių lydimą ir di-
1 iisiokę.- viršūnę, rudo Jungis- gerbiamą, jiaklausė jo.
ko grožio Kastilijoj .iarž. lį. V|I<1|| ,l(. hVt.

prisėtą i.vepiia-ių if/ią. ,.įuj J.,na- Diegą.- {rapu.-akojo 

šulu dėdei vi-ą Maiijo- pa-i-

hol.m its uiioh hs sklridžia sai'o ki upsnj, 
l'iiumins if,l, 1,1 į pinti lakas •!!! n aronmhi. 
Ji t», tilt, i/gi t ilsiu aš dainius,
tt I.lriiisgl.it manu aidžiai ln -II rižmui ui' ip

uMiNmt
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVestern Avenue 
VALANDOS:

Pariedėk, L'Urtuuko » Ketverge 
nuo 2 iki 9 vaL v n k art. 

Cjervdoj ir Pėln.vėioj — 2 riti fi ». v. 
Sobaloj nuo 12 iki 6 r, t.

Tek Prospect 1012 
Raa. Tek tUunhlic ftM7

DR. A. J. MANIUS
GYDYTOJAS IK CBIBUKGAS

VIKcinia U18 4070 Arčhor Ava
Valaadoa: 1—3 ir 7—6 

Kasdien iiakynu Sarodv
Saradouia ir Nedėk pagal aatartį 

Sekmadieni maftarina

LIETUVIAI daktarai

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTA8

atrodo taėmu. ka<l .Marija a,e |446 So. 49th Coun, Cicero
leistų savo numylėtą tautą p.-r ...... ....

1 ' Antradieniam, Keturtiiuii-iuau
sekiojimo audros . Anksėiuu 

yra tikriausias lai.las, ka.| pra- Hr V4-,,iju, |nik, ................  .f

ziuės laisvę varžą pančiai ir 
Tufinjnk'o padangėj karštu

Ta- nežemiškas kūrinys-
jtaveik.-lns viuztluojn Mariją Avis naujo leliginm atgimimo 
Nekulti* Prasidėjimo pa.-lupty- rytas. Nm- jau ir praėjo tiv
je, imlietės mergaitės asmeny- uudringi ir kruvini Knlk-s lai-Į tikįnėiųjų širdžių vėl Miškam
j, g. lb.i.osm* rasės - Veidu iš kai, kada katalikų kraujas u|h* Mnrijni jr ,-b j--

vhI I • - , CANal 23*5
himnai, skelrainmi Dievo Motimiš:.a kukli, nuolanki it meili, liais sruveno, dabartinė

ngą. Dieviškumo ir nekaltumo džia mųmliaujn siekusi pragui- IIOJ. ^el^lingo jatveikslo mn- 
bruožai nejmmėcždžiojamo gro Šdingų sav.. pinmitnkų tikslų. |„,IV. JM, kttlnUHUf Meksikos ša-

u
Peuktedioniaia

Valaaailoa: 1(1-12 ryte. 2-«, 7-9 P. M. 
3147 S- Halsted St, Chicago

Pinuftibt-ninis, Trrčiadiuuuue ir 
šratai! imin m 

Valomlm: 3—6 P. M.

pilną
spindim ių i„».»je. I z-ikorę.- 
ant kaklo savo kapą indėnų 
papi.H-in, pi įskyn 
lik galėjo tilpti k 
mm. .Marija j., ln 
lant prie i iea>< m 
no, m-toli -alttaėli 
giliai nusiletikdui
rijų, kIap-< uis |

li, kn-r 

skver-
-U2UŽ-

k. Indš 
..is prie- .Mn 

n usk iii-

ir

.|.

|.«lyiiiu t-tonjų u kad ji ūžti-
rimisi jo pagijimą

Ilgos. I 
iui*» khi 
laidui

; koks Oll', Ji i l|Ils

iš de*les i-gitdo, 
tą pačią mianiią

žm. Tu gražaus paveik.-lu ,-pnl- 
vo- dyrinai suderintos, 'fui to- 
buliaa-ia- usnis meno ir dai

Siekia lo puties tikslo, tik tai- 'i- 

kesuiti it tumesniu metodu, da
linai ki.-dumn tikėjimo aprilio*

M. /‘llšiUlr, C‘S. Z. >')

tų išpnžiniitią ir kitu Imru va 
rydama didžiausią InMlieimi
mo pl,.J‘:tu’.ltl'lą jillllHloiiieįiės 
taij». |m i vuldi.-kiis mokyklas, kis -av 
i)nltartinė karia auga tvnakio- Jei

Kas vyresnių 
ramybę ardo.

(lems -linu- visuomet

b- ntžvilginis kūrinys, kokio 
šioje žemėje niekad nisimatė.
M arijo- mcilitimimas mum* 
primemi, kaip graži turi būti 
um.-ų vi.-ų Motina ten danguje.

.u jaisirisUiusi Ln |uiti romu šiė. (.Tiodn'ujR- Marija yra je liedievybės atmosferoje. Ne- si, visada 1 
i: lokioj ji.il išvaizdoj. , _ n np-auktn Meksikos ir visus lo- . ■ 
gtązinilsi jam sveikatą n pra tyillsk"-|o. Amerikos (doliėjo. '

tus m//-. Maiij.i piunii jas j į.į^j pjltia|ytj Imžaimą b.ijc!J<>- iškilmė švenčiama gmo 1 
sm«i ranka ir, laikant indėnai vjvp,je> |j„r j,,, vui- dkio 12 d. Visa tuoksi kiečių tau
išskleistų kapą. svied*’ jas j'’ kniii- 
skvernan. Toje. i.it. vietnje ir 
tun iiiMiia-atu įvyko -<• iuiklas: 
Mūrijo- |i.u > ik- a- nt-i-| ..iidė 
ir ausilti]«ė grn/niit-iotuis -p.i- 
tvoad- to indėno kam - -?-i«<r 
tie.

Ji liti|i pat 
J,

negerbia, jų

Ini-
tėvu* pagarls'je. 

blogais zm.inėmi- tikė 
rasi njrgautu.-.

pn-nkiusi. ta. o yjuitiazai primityvūs ia-j 
kad j.— puv.ik-la-. nt-isjmii- dėiim, kurie ir ilidiur s m biro i
d*1- jo l. ip. je. luitu vadinamas visų gy ventojų tira-dalį, <lid- - -> " ------—
'•s-i. Mari,m <• lodai p ' l'ik žilti myli. garbina ir šlovina 
nepasakiusi. ...lel tokiu vaidu švė. ,’aaelę. O Marija nesi linu-

— Alai, tau ženklas, — knl- 
In-jo Marija, mesdama rože# 
skveriiu.il, kurį privalai nu-

iM
pnieik-lus. kiirdivuinii Jo rie tik šaukiasi jos užtarimu 

m* Diego palydovui toki uuos *av<> reikaluose. Gaila tik. kad 
tabu daly kų sutapimų, ausive- ĮMTsekiojama Meksikos tauta 
dė alui indėliu- į vyskupo rū- negali pilnai pareikšti religi

ni ..t i \y-kapui ir jam j».is.d.i \ yskaps išgirdę.- iš dė. <nių -uvo sielom Įsilekiu. PeraU-
li. kad įi’ kdytų mano piasy- f|^ |t,.nnirdiao lūpų, kokia li- varžiusi šinlžiu lakius skrv-1 
mų. Dėmėkis, mum. sumiu. tai jr kukni h.<Ju Tujj JUU {W1. i
ką tau s.il.nu n n. ti/.mii-k. kad M kokioj išvaizdoj kaiikauuii davė tikėjimo kauki-j«
pasitikiu tavimi. Na kam m ro. j;<m ,oji ir kurių pnUivUl> kn,uja«
♦lyk kely je, kų neši. Ne tu jwt« _________________________________________ _
neal-kl.-i-ki tos kapJą ats- ^7
kleis! tik vyskupt akivaizdoje 
ir juisakysi, ką esu sakiusi.
Ta.- ženklas paskatins vyskujui 
juistaty ti švmitoię mano gar
bei.

'lai pasakiu*. .Marija atsis
veikino indėną ir pritinku. Jo
nas Diegas nesitvėrė kailyje, 
nujausdamas, ka 1 šį kartą iš
dilsią gerai ir. kad jo darbas 
ir trūsufe nebusią tušti. Nešda
ma* gėles, gėrėjosi ii grožėjo
si jų kvupsauiuu ir gražumu.
|ži*agęs vyHcti(K) buMinėn. pra
šė taruų pranešti jam apie jn 
atvykimą Tarnai, matyduiui 
tnip gražins n»//•-, norėjo ke
blu ii-tniukti. Grybštelėję ke- 
lu kartu* angau, pastebėja 
kad tai nebuvo gėiH,

20 METŲ BIZNIO SUKAKTUVĖS £
lUMhoMk -V. K Al .Mg -UAfU III I UMIV.t Ml Ml P?

I.IMUME IISILLMS SAVO K«»MT1 MWa.AM.H IR OnAVCJUU
Jau 20 metų, kai tarnauju sarii-j 
Irioms. Naudokitės mano ilgų metų] 
patyrimo.

Užlaikau deimantų, laikrodžių irj 
kitokių brangmeny.

laikrodžių taikymas, lai manospe-j 
ciulybė.

A. PETKUS
2456 W. 69th St., Chicagoj

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIAUKGA8 

2158 W. Ccrmak Road
VaJ.: 2—4 ir 7—9 lak rainuti - 

Ketver^aU pngai nutarti 
Tek CANal 0402

2305 So. Leavitt Street

DR. GHARlfS SEfiAL
GYDYTOJAS it 0HIKUKGA8 

0FI8A8
4729 So. Ashland Avė.

2-troa lotai
CHICAGO, 1LL 

Telefoną* UUhray 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vai. j*> jurtų ir nuo 7 iki 8:30 ▼. v. 
Sukūiadicnnm nuo *0 iki 12 ▼. ryto

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tok YARda 0»l

Rcs. TeL PLAaa £400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. r>lo; 2-3 ir’7-8 v. rak 
NtikUiimt* nuo 10 iki 12 vak Arąj

Telefonai HE&Uock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Ofuo valandoe:

10—12 vak ryto
2—4 ir 6—8 vak vakare 

TrrėindieMtaii ir imliąja
Suiitariu*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rei Ctr.'R 8o. Talmaa Aro.
Re*. TeL GBOvohill 0617 
Offtc* TeL HEMlock 4818

DR. J. J. SIMONAITIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I 2423 W. Marųuette Road 
V»l. 3-4 ir 7—9 rak.
1446 So. 49th CL 

Sabktoau nuo 7—8 vakar*
Kelt, ir Sedtiiomia aoiiiarn*

Offic* bonn:
2 to 4 and 7 to 6 P. M.
Sandayt by ająHitjjtmrul
DR/SmiS

PHYS1CIAN aad SURGEOfi

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

j Kas S iki 4 ir ow> € iki 8 raL 
ntertį.

Tek YARda 5Wl 
Re*.: KKNrrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oūm raL nuo 1—3; nuo 6 JO—3:30
756 VVest 35th Street

Tat CALamrt M74
0JI60 VALANDOS 

0 raL ryto ik ! v. vakare, ilrtiriait 
aekssadieaio* ir tro&adiMtaa

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
_____chicaoo, n.L

Ortlct T<
'Ma»q K

omia nacal 
YARdzcrrc

ino

MALDAKNYGĖS
Jėzus Mano Pagclba, didelėmis raidėmis................... $2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., pan .iksotai* lapų kraštais...................................$3.75
Dievo Malonių Šaltinis, jucd. odos viri.,
paaukuotais lapų knistais.................................................... $4.00
Dievo Malonių Šaltinis, juod. viri.,
raudonais lupų kraštais.....................................................$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., puauk.-otais lapų kraštais.................................... $1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš.............................$1.50
Maldaknygė ir BaŽ. Vad., odos viršeliais....................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., ruud. lopų kraštais...............60
Maldų Rinkinėlis, orios viršeliais........................^...$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virt....**....................75c

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė, Chicago, 11L

AAilIions prefer this "flavor 

that is different"

T*J CANal 6122.

DR.S.BEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cennak Road
Valaodoa: 1—3 popiet ir 7—6 ▼. », 

REZIDENCIJA
6631 S. Cafffomia Avė. 

REPublic 7W8

Ofbo Tai VTRciai* 0036
Bttabadjoa T«L REV«d«y 8244**

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS H UURURGAB

4157 Archer Avenue
Ofiso raL: 3-4 ir 6—8 P. M. 

Reudscrija
1938 So. ClannoBt Ara.
Valandų.: 0—10 R. 1L 
Nedoltomia pagal sutartį

Td CANal 0387
Boa Tol PROoect 6869

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS IR OHOCURGAS.
1821 So. Halsted Street •' 

Rccidracija 6000 So. Artcsiam Aro.
Res and Offiee VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

33» K Luaritt SU G M t K tafcm

Pumėginkite Sj nnujų Snlad 

Dresaing. Nauju būdu iš

plūktas, padarytas iš geriaa- 

rių medžiagų.

-» MIRAOf WH1P CONTA1.MS MORE—,

f Ag MORE-Of THE COSTIY tWGRta©4TSt

MS—3——PMSS 11 ■ r-

Oifiee I’hotH- 
PROvpoct 1038 
Vai: 2-4 pp. tr 7-0 rak. CANsi 0700

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS H OHlKUROAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 
No44U«a tr Troaadlenlai*

dr. c. ražais
4645 Sa Ashbnd Avenue

arti 47tN Street 
Vai: aoo 9 ryto iki G vakaro

Semdoj pngal ettort, -

Tssidaod £4 Sars Parduoti. Mainyti, Isnuomaoti — Arba• ĮURKUUNB-Aą OKJT:
&| HflO

K •016

DR. C. J. SVENCISKAS

Di-fo' flliMtfiifl 8kp»_  Mri

4300 Sa Farfield Avenue
Ofiso VALANDOS:

ryta UI wL
“ “ it

DR.V.Ę.
4143 South

I.lriiisgl.it
skveriiu.il


TraSaSenl*, gracS. 28, 1938
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BttXtr5XS
LABDARIŲ DIRVA

bai neužtikrinta*. bėganti* ir gailėjimo, tari turėti Uito ak- 
tnip kintanti?. Nė nepajusime men* širdį. Koka tokio negui- 
kaip ncliegalėoimo daryti ge- Ipatingo turi bfttj likimą?! At

kris o niekas jo nugirdės”
(Patari. 21, 13). Taipgi yra* 
pasakyta kad negailestingi

rų darbų ir pelnyti dangiškų >akytna>: ° Teisinas be jwx*i- bus pasmerkti pa»k ur taurioje!

R.-.Uw GaiUtrinm ' >«. .h.luuja. -Tta. LuūTZa >* '«» min- g.,lojimo. ta, ji. ..Iritajo, ditarijri.
I Klint uaucsungl ______ t ti<, įr kmp lnv pasigailėjimo” (Jok. 2, 13).

užtikrinta* mūsų gyvenimą? Negailestingo likimas bus to-

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karuhžkū

mėtinėji mų: bet tikėk 
žodžiams, tikėk Jo šventinti1 
ms ir pranašams, o nelaba* 
nno tarę- atsitrauk*”. (K
taus Sekimas. Knyga Kalvi 
ta. Skyrių* XVI!!*. 3).

(li kun. A. lankaus pamok
slo, pasakyto Lietuvių R. K. 
Labdarių Sųjungoe įeitu*).

“Taigi broliai: apsivilkite 
kaipo Dievo išrinktieji, Šven
tieji ir mylimieji širdingu gai
lestingumu...** (Kol. 3, 12).

Tai jūs esate išrinktieji u- 
pie kuriuo* šv. Povilas kalba, 
nes jft» esate krikščionys. A- 
paštolas liepia apsivilkti šir
dingu gailestingumu, arba ar
timo meilės dorybe.

Įsigilinkime ir jhitikriniki- 
me kad visokis gamtiškas Ir 
viršgnmtiškas gene yra do- 

neuiri pelnyta nuo Kero

da vargšui, pat* turės, tav ku
ria atmeta vargšo meldimų, 
nukentės sau nedaleklių“ 
(Prov. 28, 27).

Kokiu*, dalykus žuivgu* »ė*» 
tokiu* ir pjaus. Jei sėjo savo 
kūne, tat kūne ir pjaus supu
vimų. Del kad sėjo Dvasioje 
ir pjaus Dvasioje uuižiuųjį gj 
veninių. Tai yra, jeigu ima
gu* neišmintingai sunaudoja 
žemišku* daiktus bet turtus

yra užtektina priežastis sta
nginti mus viekų daryti ge
ra, o ypač daryti gailestingus 
darbus pakol galime. Apsivil 
kinte Krikščioniška gailėstin
gumo dorybe.

Dievas pirmoje vietoje įsa
kė “Mylėsi Viešpatį tavo Die

ki* kaip turtuolio Divas, ku
ris negailestingai pasielgė su 
lztzorium gulinėtu prie jo va
rtų.

iuindarybe savaime ipin'i 
škia vidujiniai gailestingumu 
o išoriniai maloningumu žo
džiuose ir darbuose išklausant

&t»i kų sako l*»ts V. Je 
žus apie gailestingumų, apie 
gerų uaryiuų; '*Ateikite, ma' 
nu levo palaimimieji, puvat- 
aekite jutus nuo pasaulio į* 
Kanaio pnreagtų karalystę. 
Aes as buvau išalkęs, ir jūs 
mane pa valgydinote j buvau 
ištroškęs, ir jūs mane pagir
dėte; bubau svečias, ir jus 
mane pnuuėte; buvau plikas,

Gruodžio 28 Diena
“Neatkreipk j tai dėmesio, 

nesiginčyk su tavo mintimis, 
nė neatsakinėk ant velnio už

Mokiniai privalo mokytis 
dėl mokytojo, b»-t dėl 
mo.

«vo geidulių iM.tenku.untu, A>‘ viwra,„
ta. .ėja kūne ir pjau. pnūū- ,.Bulieti>i kiek jiwi

vų visa širdimi, visa mintimi, n.i.*i-knndiwių. pasiguodimų ir .
o artimų kaip pats save“. La- afculaa pngalha. Jeigu su ki- ir jūs uionc apdengėte; ligo

nis, ir jūs mane aplankėte;] 
buvau kalėjime ir jūs atėjote

hdaringi darbai yra artimo tai* i»rielgi Jalui išdidžiai.
m-kuntriai išklausai jo pasi-

ų - jo femiiki turtai altai. u ir |M1.inuk„j„ g,.|iHUlolluu! 
jau. i»ėuuu prakeikiu^. O ir n.|Aįmiw.,
X-.su unogan, io.uu.lu. tur- „uli, britai. gėriui k dii,a. v.rKiui; — w „,a!„ntInw w

dovana. -Kiekviena J^aluTTrtT P*« Š> labdaringais darbais. ,rtiu» meile ir b, l.bdarin-
J“ luekvrena genančia p^ll». „b. krioktam, ge-|,H,V„ gi g H,ukitill0 „igaiįp, <brb nfbft, wu
dovana ateina nno dangiško- radaringiems tikslam?, ju sė-t dnrlm* i-. , , , - v .
4kT*r« ziMr 1 17 v n. lesungus aarous. jei nelnbdnringumo link ar-
jo lėvo. (Jok. 1, 17.) Žmogus ju Dvasioje, ir pinus miu am-i . ...................
kurtais klaidingai sau taria, iinųjį gy venimų, nes ateinam Ka* ,ikrai ”‘-vh hav0 art'-•. lr. vnrir*y |Mtwnykmie 
— aš įsigijau. aš užridirbau ėianie gy venime Dievas turi ir padguilėjimų, kuo- ««» D™«<* žodžiu.;
ir turiu. — Dėt štai kų žmo- riai apdovanos žmogų už lab- metinM^ ,naU’ '“»?* ‘r >*• ’lass . uz»iki*a au*»s
gų klausa. “Kų turi. ko nesi donngm darbus. Pne to, vra,<,o>’ Tnip Vk*‘“U *»- kad nvp,rd’h vargšų šauks-
gavęs! « jei gavai, ko giries, svarbiu motyvas daryti gai- n'JO P°^ihV»»4 nuaidėję «•*•. taip pat. kuomet jis šau-

knd nebūtumei gavęs“, lestingus darbu?, nes jie daug l,a,nS* ligoniams, vargšam* ir

guodimų, knlbi nedraugiškai, pas mane. Tuomet teisieji jam 
atmeti jų pagalbos prašymus atsakys ir tars: Viešpatie, 
kuomet lengvai gali suteikti kuomet me» tave matėme al- 

(Tęėinys 6 pusi.)

Urba Flower Shoppe 
Aieo Archer Avė.

1-lMMM UO* Ak Kris. Mtata
— VrMMbSatf —

bv „ . . _ ____ ,___._______„
(Kur. 3,7). sveria Dievo Teisme. ..Ka^irusiai miniai. Taip Sama-

Aventieji pasižymėdavo gai- daru gailestingus darbus yra <k‘n' ra**Sa,,cj»mū ir
lestingaiš darbais, artimo mei- teisus ir »u tei»iais jei* į am- n»dę> šnlykt-ly gulintį
1*. TSelbėti nelaimingus, Jelp- iinųjį gyvenimų; ka> nedalo 10>
ti vargšu? yra šventas dur- gailestingų darbų knUn priva- ,J“V kur‘* aavo
bas; lo ir guli, tas bus pumerktat nrUn,,> “"P^b ’‘U'argu?į

ėtv. Izidorius šelpdamas vo- amžinoje ugnyje“, ?ako šv. U'd

rg.-.i- dalir»«lavo*i »u j...- n-1 Jok. ’I- jj. >- t.. 
j«.-kutinį kų.-nį. Vienų kartų mo tam, kori? nedarė po>igai- t 
vargšui prašant valgyti šv. I- įėjimo; o jasigailėjimas išau- 
aidoriaus žmona skundėsi, kad kėtintns mikčiau teisimo“ 
viskas jau suvalgyta ir nš (Jok. 2, 13).
trupinio Kbfe. likę. šventa- Ik,nrfm>i „v.
su «kf: “Dėl D..-VO meili! ,
nuntak k, nota e Joti tau. minM>
vnrpm. Žmona imojo. knd fcjdfiu(IMj IluroJo
nieko nvU-liko imluo-e, ji i«i- i..,..;___atlyginimų, kuru yra pnreu-
emė indų parodyti »v. Izido- „,W1£ , . r . .f * g*®-* uz geru* denius, vpntiu-
riui, knd tuščia* liet nustebo ,gai ux gailestingu.', ir lal»da-
radu* vėl pilnų imių valgio. . ...i -r -o .ringu? darbuA, ir tai tikreay-
Po«irx*do. ka» vargšui rasigai- i « *»-eje. laųu km visi geri dur-
lėdarmia duodu to? savęs ne- . , .' - «»m ir gnih-titigi durimi

ImVIoii neturi pm-i-

LIUDVIKA KEA&AUSK1KNC 
(imi (n-vau

rnuu
S

t
I-OV1UV* MAl.lta.Vl sk.V*

(C>k-llu l-U liūtu.
PitulilM Stn-. I. į 

m ir* cruodii.) 14 4. 1*11 m, f (- iii baKtaf., aulriuriv- 1—•

nu-i.-k< įaudžia, nes jam Di«

Vytauto Parke 
Piknikai 1939 m.

Parapijos:

ftv. Jurgio — gegulės 21 ir 
rugpiūėio 27 d.

Ar Kretinu-. __birfeUo 28
ir ruępiūčio 20.

Nekalto I’rnsid. i*. w. — lie- 
po* 2 ir rugsėjo 17.

Gimimo Panelė? š v. — bir
želio H ir rugsėjo X

ftv. Antano — birželio 18 
ir rūpėjo 10.

Visų Šventųjų — gegužė* 
14 ir liepos 13.

Dievo Apvniados — birže
lio 4 ir rugpiūėio 6.

ftv. Mykolo — liepos 23. 
Aušros Vartų — rugpiūėio

13 <L

Av. Petro ir Povilo — ge
gužes 7 ir liepos 30.

Šv. Juozapo — gegužės 28 
ir spalių L

šv. Kazimiero — liepos 9 
ir spalių 8.

Lietuvos Vyčių — liepos 4.

Labdarių Sąjungos — ge
gužės 20.

Dienraščio “Draugo — ba-j 
landžiu 3ū ir rugsėjo L

Šv. Kazimiero Akademijos 
M.

p-
viilo būti nuoluto- daromi, jei 
norime tikėti- dangiško/; at- 
ly ginimo.

Šv. Poviia* suko: “Tat pa
ko! turime laiko, darykime 
gerus darbus visiem* žmonė
ms o yjMitingni tiems, kurie 
yra artimiausi, muo tikėjimo, 
-avo tauki- žmonės.

Mirt gruaO. S< <- 1>-I ui. t: S* n. V. -taMtakta* P«—s Mii.
U ttt. m Ur<v«<./r. Kn(ir>vw 

• io«.rtt>)-, pamptjoj..
IkiHtiij kalint-.

Aut. ni,ui. Utn^'tip >| iiiH 
l'ulthu tlul.-tlume nulia<lifn< : 

du aunu- lft*-|H>n« Ir Antanu, 
d, t ittabt.rta; Ju'ijong ir Iri ta-J- 

taa a-Bl«» TTi ib-,, ttaaa- 
H«4«roate& 4«> 
tS* Iv M*< S-*- -

fc», 4r-,iu«a »n<ibu» tr 4» tag 
kll* gtMMUg. draugų tr gtatg*- (MBS.

K3naa p*Mr'»‘.n lįsti *• 
l.tk-tnltl Am. Ti*. CVItmiUuri 
luC.

lAl-lutuifo |<r*« |M-nktDili*-ii| 
gruttal »■» U nriltn* k *» »u»
r)tv -ri- all>'44tn I •<. l*vt rn Ii 
l-viun tal»r.’S. kortaJj
|>>Vi «v»Ueafa •»»!<- l» maldų HM | S*. K*xkb)«t* k*.
pin-a.

SuotiHlUnl ktit-itoroa *-i«sa 
gUniurv. dr»uni*-g»« Ir 
tniiHta na dnljrvnMŪ VIimt laido- 
I u. Ak. . __

Suilirt- *uiuii
featin*. Manu»-. Anūkai Iv «l-

gt—V-tarto, J r

rimu, t-taJbMita,
*|itatani>jr. k*>«i**kjta pnr»g»- 
>»/.. Vteflkūtii ta Ilmjj.k

Atnmko ug**'a« •• tnv- tnn
|-nUiu> di.HIum. i.uliCi.tini<-: 

bn>l| Antanj Ir lirolltių EI. n, 
MuUūiuaklun ir JU k u..,, 1 pu— 
litullua: Julių. Juosam, u Kx- 
lUul.rg M,t>teiMiu» u <Uug 
kilų gualaita. dmtagi. Ir

KuUta, pa4»nvtn, MSi »»• 
M-nuKACt !„•»•

LAiUo-.uira J’Tk, knor-udū- 
H|. grunda* 1» <- U J 4*. Siu- 
4-iii tu kuplyCIc* 'tai ryt*
l.u* nil).l»lM» * *«. kntiaua
paltaptjaa ttatri>rtu. kurioj | 
,/S, gr-Julingn, p»int4o» tai 
%-tlOfllu iMiil* 11* l»m»l-lų bita
u ui*-i*’a* I •»- ICMrtir.trr* k»- 
S*a<*u«ut*r >Hm! Lvlrčun tžaaa* 
Riti* IŠMAl, * |f gMkJ) **
tatbMMha b*rmr> >H^B -
S'uliūilf ttriJl*. ĮUoIm-im . I*u— 

linilMl Ir UtmltM'-.
tritdotunu oir-liluriu. J r 

Ku'lctktta Tbintawui Varta, It<>.

v*

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONĖ PO PIETĮ) AMERIKĄ
Parai#

KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pasakoja lietuvių gyvenimų Brazilijoj, Argentinoj ir Ur. 
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mum* 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročiu 
fr daug kitokių jvairenybių. Kiekvienam lietuviai pa* 
turtina šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti

Knygų susideda iŠ 96 puslapių graliuose apdaruose. 
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

S
Galima gauti: —*

“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III. ||

NESUŽALOKITE SAVO 
“VIDURIU" SU

UUOSUOTOJAIS!
J<1 od!-ut vtttatlM * f**
nartt •—» li-Zio ta. J«»—
UWM*MnJ« — I“I J«i*» BVi-»k,ll*** ***** 
jbklo tlUtbMltlM rjrirmntat k«ri«ta»l

tuk. l.n.MH—l <•!*«. »«•*• •**»!!*» V—'»
»ik, ta.b, i, tamW> »»• 
u--;, «*. i»VrJll»-: . .t. Ita» .— M* »—•

*• ■■>»»« Uita J-ta, »•- i if K* 1-aB r**
- ;ww)!» urt— **•*ik’Caaa -•

MARIJONA
BIELSKIRNR

pu tH«4* IrtOaHJ-
a>lr« Oruos. >1 d . l»ll, |(M 
Vtal pu p Ir tų. aulaukua po*«, 
gniUaua

uu*« Ucrtnoj*.
As**rtk*j, Mg,,*** si m. 
l**IUo Irttrtl JolUMM Ir

Irau Krtruta, Kuru, ir j* 
*«a«. ***m Juo* ir <luki«n 
AJMM ir marti* Juac tr 4*ug 
kitų giminių.

K Ona* pakarrolaa 1411 VVr*t 
«»tJi |»lju a.

l.aiiju< uvr* |t ) ka Keti Iria- 
UP-nj. (iruuOUu 3» 4.. M it* 
mų ■ »»l rjto b«a atljili ta 
| M,** Arta-tadm para* UU- 
a>««*. kurtoje |,*k> r—<<*>•*- 
g** pamtal4ua iu uita*., 
tg r*. taujilA, l.u, D s.,M-u. j
•». Kaniui.r, kapota*.

Nu<4ir4rtal krtoCInm* n»u»
iniiiitirta.<Ir*tagu»-cr« u pnty*. 
tninua-ma* dalyt auti Mm* |*l- 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
RmjtnrrA tb rroti a ttsia latdojtmo yrririi

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTĮ

V« Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Sa Hermitace Av*.
4447 South Falrffcld Avenue

TeL LAFAYETTB 0727

pv V V A T koPlyc‘os v^ose 
JLJ I K fi 1 Cbicagos dalyse

(1OBKJ -

•aiT, mo. LAIDOTU VIŲ Diuunouaz 
KELNER-PRUZIN

O» W. IMS Ava.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PkTk2MAVmU MEKĄ 1S KĄITJ
K0PLIŪ1A DYKAI

2025 W. 51st Su TeL YARDS 1278

Rea 4M3B0. Piohaa 8«rwt

mtv* Orta»tkta :• 4. J»S1. » 
ral rak. mOaakr* p*m*« amt. 
(*♦**• 18* fca*» TMb Ch4> 
itagu. III

Uitu* MrluvoJ*. |-»n«»ūt»* 
k|*kr.. NauiumhiM^lu 
M*W»—W* kalina Amanluil* Ugj«»au ii ni.luta

l-tallk, 4W«lama nul»
OMHrn Valrrt*. p. teik 
k*t>t. 4.1 4»at-rw |ir S 
K. l*ik Ir *4r*k»it Kn«m« tr 
*rs-r) ^-,lart* Klorta. inuun „tur ■ tr >ų t»«m« Ir 
«t«n* kitų gtmlnlta

K0nu» |riU*.r*»l** keplySI*). 
!•»*« Pu. ttichlgun aviu II*- 
•elanil. III.
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Ntankadltal k»>«.u.in« TI 
glinint-ta Sraugna-g-a Ir j*i|»- 
lainila-iuH, dulyvault alus* lal- 
4arttrnm.

NutlOrif mi«a-rrt. Uuktrr**, 
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kritu., t u* tų iHnfct 
1’. tritda.kla. Tai. V

TM J.kl 
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1939 METŲ

“DRAUGO” KALENDORIAI
JAU PLATINAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šventėmis. 
Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Pavetk.-lų. Senieji 
“Draugo“ Skaitytojai Ir Naujai UJu>irašu.*ieji Gauna 
Kalendorius Dovanomi*. Kaina Perkant — 25c. j Lie
tuvą Su Pertiuntimu — 30c.

Mažas Sumos Galima Sių-di Pašto 2vaklais. 

Agentai Atsišaukite.

“DRAUGAS”
2334 So Oakley Avė., Chicago, Illinois

1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICZROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A ŽI P C PATARNAVIMAS 
AmD U L Alib C dieną ir naktį 

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

1.1. Zūlp
AJbert V.

Reto ir Eudeikis
P. 1. Ridikas
Anthony B. Petkus

JG4G Weat 4titli Street 
Pilone YAJCds 07814)782

4704 8. Wettern Areaua 
TH. VIKginia 0883

3354 So. Habted 8L

Telefono* YARd* 1419

6834 So. VVestern Avė. 
(J ItOvebilI 0142 
1410 8. 4lfth Lourt 
ClCero 2109

, . . . _ .2314 West 23rd Place

htacz ir Šonai 8tbUVflIUTIIUL II VtlIlMl phnne PULIinan 1270

L Liulen
$. P. Mažeika
Aitams M.

4348 Se. California Ava, 
Plmne LArayctU 3572

3319 Lituanika Avenae 
Phone YAttda 1138-1189

3307 IJtuaaica Avė. 
Pbone YADda 4906,

l.ua


TreSndlpnta, pruod. 2S, 103S

Klausykite
PALENDECH’b TRAVEL 

BUREAU
FelUm Radio Premua 

Every Sunday from 1—2 P. M 
Butlon WfWAK — U oo klloeyolc*

CLASSIFIED
RENTOM TAVERNAS 

Naujai jrvnfftM. batui Ir vlal JUlay- 
maL Gr>ra praau ■utnanlam CmoįruL 
Atattaukti* HIO Ko. 4»ih Avenue. 
Chv-fo. ll)lw»U.

r.UESKO VIETOS
kiek karty jūs tai padarėte jnOg gelbėdami sau pi lėtume ^uui.^Maionlklt^'krtipuI | 
vienam šitų mano mažiausių pelnyti Dievo malones ir iš- C oSJft“ At£"cXtaSSrm. 
brolių, man padarėte” (Mat. ganymą
25, 34-40).

IM.

Kaip bus gera tiems, kurie 
buvo gailestingi ir dnrė lnb- 
daringus darbus.

Bet štai kaip snaudžiai f-a-

TIKRAS BARGENAS 
Pardavimui moderniau** • kambarin 
mūrini* bunc*low. Kartto vandrnK 
M)įima. : kori) m-nultlua, uidarytaa 
porflua Imi p) r latro lubomla). UI 
r»iv(* tr airjn (alte?) nimokMa. Kal
iu, liktai Jl.ISG. iiuokSU.
balanas* boa mokama kaip randa 
Kavlninkaa ranfl*al: 5311 South Saw- 
jrcr AvrniM*. <1ik-*«o. III.

h

kys, tardomi: Viešpatie, kuo
met me« tave matomo alkaną, 
ar trokštant), ar svečią, nr ]>li 

Tęsinys as n pusi. nr ligoni, nr kalėjime ir

~ kaną ir tave valgydinome. Iro-Įtnu netarnavome? Tuomet jis 
X kštnntj ir tave girdėme* Kuo- atsakys, tardamas: 1--
77 rnet mes tave mntgine sv<vią ,l‘'r'.l.i’*. sakau jums, kiek ka- 
~ ir tave priėmėm, ar plika ir ,l1- Dii ne{uularete vienam iš 
ZZ tave apdengėme? Arba ku«- *‘*1*1 čaižiausių. ne man uepa- 
*lmet įneš tave matėme ligonį ar ^nr,'^p- (Mato 2.i, 41-4g).
X j kalėjime ir atėjome jins tave? Br. Kr. Dievas leidžia var- 
"" Ir atsakydamas karalius jiems ^„ms gyventi tarpe mūsų, 

tars: Htikrųj.i, Miknų jums, ;j.Os Alpdami vargšu*,

Labdariu Centro 
Priešmetinis Mitingas
šj vakarą Dievo Apvaizdos

Atvaizdą Budriko Radio ir Rakandų krautuves. Šįmet Budriko Kompanija apvaikš*
S čioja 24 metu gyvavimo. Budriko krautuve randasi po num. 3409-11 S. Halsted St. • 

TififinimnimminnmimHHiHHfHfHHHHnmiiiHiiiHmnnHHHHiHHiffuiiHHHnniv

k.o tiems, kurie buvo negailės- Pnr’ įvyksta priešmeti-
lingi ir nedarė labdaringu da- n*s Lietuvių K. K. lmbdarių 
rby; Sąjungos centrzi susirinkimės,

_ .. taniame turi dalyvauti vigų
“Tuomet .sakys ir fenu. kn0R blK

kurie bu, kairėje. Eikite 5a.

Kalėdos Astuonioliktoj
Aštunntolikicčini iškilmin

gai šventė Kalėtlas. Dievo Ap
vaizdos bažnyčia išpuošta iš 
vidaus ir ii lauko. Gicdojiinn- 
buvo pritaikinta*; šventei. lira 
žini •kambėjo gie*mč., juirap. 
ir mokyklos vaiku chorų, K. 
Saboniui vadovaujant Berne
lių Tisios buvo 5 vai. rvlo, o 
kitos kaip paprastais sekma
dienini.-. Vietiiiieins kuiiigniiif 
pognllinn buvo atvykęs gerb. 
kun. K. Vengras, M 1(’., kurj 
aštuunioliki<*ėiai gerai jmžĮstn 
ne? pmėjusir vasarą čia gra
žiui darbavosi, gerb. klebonuij 
išvykus Į Lietuvą. Svečias 
pasakė keletą jiamokelą. šis 
nt.-ilnnkymas buvo jo kaip ir 
atgisveikinimas- prieš išvyk-i 
siaut i Pietą Ameriką misijo- 
nieriautu.

Atsiprašome
Kalėdiniame “Draugo” nu

meryje Simono Daukanto Tau
pymo ir Skoloniuio B-vės svei
kinimo .skelbime Įvyko klai
da. Per neapsižiūrėjimą ben- 
dr.-ivė*; vardo klišė Įdėta Stan
dard Federal Savings and 
Eonu Ass’a of Cbicago, o tu
rėjo būt Si mano Daukanto

kutinta šiemet ir jj, taip sa
kant. “sponsina” dr. S. Bie- 
žta. Bus geros vaišės. Taigi, 
visi nariai prašomi dalyvauti 
šiame susirinkime.

JJLM. koresp.

Padėka

lin nuo manęs, prakeiktieji j 
amžiną ugnį, kuri prirengta 
velniui ir jo angelams. Nes 
av buvau išalkęs, ir jūs ma
nęs nepuvalgydinoto; buvau iš 
troškęs ir jūs manęs nejuigir- 
dėto; buvau svečios, ir jūs 
manęs nepriėmė!; plikas 
nenpdengete; ligonis ir kalė
jime, ir jūs noaplnnkėte ma
nes. Tuomet ir jie jam atsu-

noma svarbūs 
kalni.

sąjungos rei-
Valdyba

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

,r PIP.KJTE DABAR! _ SAUKITE 
DIENA AR NAKTĮ 

r P. ĮSTATYMĄ R MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Prieš porą savaičių mltau 
parapijoj.* Mi-iorganizavo be
rnaičių

\Vm. B. Šėlais, inn, Dnrius- 
,Urenąs Post No. 271 Ameri- 
e.'iu l.eevni vada- 1!*"9 meta
ms. Po šešių gyvavimo uodų 
liktai galima pu - ••Ižistue l i p* 
-to puti i jot iltini - darbai- ir 
kėlimu vardo -vvtliulančių (ii- 
I pe. HClil įlietam, užsihiėšta 
labui ploti veikimo programa.škim, ų būrys, kuri 

kieki ieną keti irtudienj ind.o „j priekyje energingą va- 
susirinkimus ir daro Įvairias
pratybas. .Skautam, taduvaii 
ja E. Daujotą-. Gloliėjnis iru
,1. J. Rakštis, lai-tiniiika-’. 
kun. A. Kiškūno- ir dr. J. 
Šimkus, danti-tn-, į pač daug 
dnrlmojn-i .1, J. Rakštis, k u 

Unolga-Ir“- u
nizavo skautai.

da. kokiu pasirodė siitiiaiiu- 
biznierins M’m. Scluistiun, ti
kinu-i. kad ta piogtanm lm- 
įvykinta gi vcnimnii. jei tik 
visi nuliai iš vien dirbs, kuip 
iki ši.d kad dirlio. po-t«i ko- 
re-p<»nd«Ti,ii- linki vi-iem. lai
mingų Naujų I!C1, Melų

J. A. M.

PAIU1AATMVI TAVERNAS 
Pilnai Irvnrtaa tavom** perduoda
mo* pigiai. AlaUanklto: 33MIH W. 
<3rd Slrm. Chieago, nitooU.

REIKAUNCA
Reikalinga moterta ar mer*tna prie 
nnmii tlnrbo Ir prlMOrtMI vienu val
kų. AtaUauklte tuojau:

1032 Ko. May Kirm.
Trlc-f.ma*. HAYmark(*t 71*3 

Cllleago. llltoot*

RKNDON TAVCRSAS 
Rendnn taverna* au l«mla Alalbin- 
kitę 1HX*I 7Vr>* Nortli A,eone, OU- 
easn. IIIIikHs.

Vt-SlsAKYKITE ANGLIS 
Illaek Gold l.ump or Ecir I*.00. 
Mine nin 7501 eoanu* Poca.
bonlna Mine run IT 75. GRVNOY 
MINING CO.MPANY. 3104 So. boo- 
mt* Slreel. lel. CANal 7417

KKtKAf.INGOS MERGINOS 
Sinrle needle alOvf-Jee t>rt«* valinių 
akullilamu aulini*llu Turi turvtl pa- 
Ivrim * liirluta |wr Vlaų ne tų. Gm- 
l| u* la. AlalAankltO tarp H:"® Ir
H...... vai ryto. ’MiiobT Itrelhrr*.Jt.flr ' 33iM» UnlianM.i Atetme.

»LOO —
je oo 
II.,75 I 
15 00

Lietuvių Vaizbos Butas šiuo 
Federal Savings and Loan.mi nori P’^^oti visiems at- 
As.-oeiiitiou of Chieago. I'ž
šią klaidų ” Draugo” admi
nistracija atsiprašo.

susidedantis iš direktorių: M.
Narvid, Kakšt is, Knlėdinskns, 

/.lankiusiems Į labdaringiems Knr(.iv{l ir Vftl(>ni<5 i5(|tt|ino 
tikslams bunco ir eard party,, IietuviŲ JM> $i50
gruodžio 7 d., Gimimo P. Av.

ego ..................
NT’T .............
mo T.VMP 
MINK FlfN . 
SeREKNINCS

Tel. ARDmore 6975
Skaitykite Biznierių 

Barbenus

(V
pa ra p. svetainėj.

Ačiū klebonui už suteikimų 
svetainės, stalų, kėdžių, viso
ms direktorių moterim^ už 
gražų pn-idnt buvimą lietuvių 
hiednuomenės naudai. Dau-

Marijonų Rėmėjų 
Bunco Party

TOAVN OF LAKE. — Tė
vų Marijonų Rėmėjų 8 .-kyr.
rengia l.un.-o party vasorio giausia pasidarbavo tikietų iS- 
12 d., parapijos svet. Pradžia platinime: ponios Wm. J. Ka
3 vai. popiet. reivn, J. P.

Koiiii-ijn daug darbuojasi z.i*kas, J. \V.
praiitogoii jiai ykiinui. būtent'Imstinn, M.
Elena ir du ozu pa* Gedvilui, kro.-b. A. Kuinskls, p. M 
Petronėlė Turskienė su sūnum Smitli. A. Vulonis ir J. Vili 
Kleiimu-u, dna Sriubienė ir ums.
-kyr. pirm. .Jtviziųin- Lasau.®- j Minėtai pramogai aukojo, 
kk- ! visi direktoriai ir taip put,

Bu- gražių ir Įvairių dova* Yunkee Food Products, Leo 
nų, kuria- gamina E. Gedvi- Norkų-, d r.. Ib-o PackingCo.J 
Ibmė. Į Fenzun Millinerv, Green Vai-

Priminga rengiama geram '* •' Btdhr and Lggs, Roose- 
ir grnžtn.ii tikslui. įrauksime 1‘uniituro ( o., Narvid k 

1 uv i \ | .n • C i l i* m iii l u i v
Co,, Tlw luiir krautuvė, <Jo-

Pranešimai ^''•ekX I
I Jrnugui uz davimą nebos J 

Darius Girėnu.- Po*t No. 271 aprušymntus, taip juit P. 6a,- 
Arnericun l>‘gion susirinkimas timierui, Progress ir Peoples 
Įvyks ketvirtad., gruodžio 29 Furniture Co. už pranešimus Į

ilsu ol-iuumani. tieuieja

W. B. Sebastian, 
Korcs]iondenta£

Varknla, S. Bul- 
Kellv, \V. B. Se-. 
Narvid, 0. Ne

Gruodžio 18 d. mokyklos I jų narių prirašymą, Įtraukiant 
vaikučiai atliko gružių kalė- j savo eiles rinktinj jiurap. 
dinę programą, kuri auiidėjo Jaunimą ir bendrui pndidinti 
iš dainų, vaidinimų, drilių bei kuopos veikimą. Susirinkime d., 8 vai. vakaru, Yuškos sa- per radio. Sis parekgimag do- 
Šokių. Ijibai niubinn buvo pa- taip pat dalyvavę S. Šimulis, jf.j. §įs dumi rinkimas bus pus- vė $132.00 pelno. Komiteto/
sižiūrėti j jaunus artistus, kn- nenuilstantis vyčių darbuoto- - ------------------------------------------ --------------
rie gražiai atliko savo uždno- jHs ir kleb. kun. L Albuvičius.
tj. Matyt, gerb. Seserys daug -----------
darbo Įdėjo, beruošdauios vai-j Mokyklos mikučiai paleisti 
knėhis, kad suteikus tėvnms j Kalėdų atostogom*. Mokslas
ir visiem* at-ilankiisiem 
tanią valandėlę. Baigiantis 
programai at.-ilankė Diedukai, 
kuris gausiai tųktavunoyi vai-

na imi-1 prnddėj, tik po Naujų Metų

OK’D BY MILLIDNS
mu(anrifiDit W (I

kilčių^

šventei**.

PASKUTINĮ SYKĮ /r

BRIGHTON PARK. — Šia
ndie, gruodžio J8 d. Juško? 
-ulėj broliai Motuzai rotlv-

MALDAKNYGES

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato 
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street

A. A. NORKUS, savininkas
Tel. Victory 9670

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

lneorporale<l

Tel. Prospect 0745-0740 
Wholca&le Ocdjr

5931-33 So. Ashlnnd Avė.-<>-
Paa tnna rallma raut! tikrai Ma
tu rU k* Importą Vatatyblnp De<- 

Oo,

Mea Ir Vlal Mūau Darhlntnkal 
l.lctuvlat pp P Ir M Drlmldaa 

Karininkai

Drobė Paklodėnis ir Užval 
kalamu Naujos Mados Už
dangalai (Bedspreads), Vil
noniai ftveterini, Pnnčjnkos, 
Pirštinės ir Kepurės.

Vilnoniai Apatiniai Mnr 
škiniai Vyrams ir Moterim-

BRIDGEPORT 
KN1TTING MILLS

504 West 33rd Street
Arti Momud A»p_ Ct>lra*u, III 

Telefonna VTCtory 34815
P. Selemonavich, Sav.

Atdara Kaa>ll«n Ir Vakarai* b 
•akiuadlrttlala

MINĖDAMI 25 METŲ BIZNIO 
SUKAKTUVES,
pranešam, kad užlnikoin ėeverykus vy
rams, moterims ir vaikams visokių 
stailių. Ypač didelis pasirinkimas da
bar Kalėdų metu.

Kviečiame naudotis mūsų ilgų metų 
patyrimu. Gausite patenkinantį patar
navimą ir tinkamą avalą, ypač jauni

mui — vaikinam^ ir luergitmuis smagių fieverykų šo
kiams.

UNIVERSAL SHOE STORE
Antanas Zaleckis ir Joseph Martinauskis, savininkai

3337 South Halsted Street

Telephone Canal 5233

IEST SIDE EIPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos 

2146 So. Hoyne Avenue Chieago, III. 
8. T. FABIONAS. Savininkas

Lietuvos Yvčią 4 kp. laikė 
savo priešmetinį su-irinkimų, 
karkine iikln.i.vla rnport.j i; P'-k'"'"''1 Pi™W «•

' praeit.) metę kuopos veikimo 'v” kuri..
I Kriuki., vaklvlu. kili......... . 'I,,r ....... d*1'"’ ""'V.

toms: pinu. E. Itaujotis. 'pt'-'>'»ml..kitr- progų Siondira
nn. O. Gudaitė, rašt. A. Pi-

kietytė. ižd. P. Zitkiiitė jr Meilė daro stebuklus, meilė 
E. Butkus. Su naujais imažin paklydimas, meilė nai- 
nusitarta pradėti nau-Įkin prasižengimus.

Angelas Sargas, jnod. virš. pank................................$1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos viri........................... $L25
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštai*........... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos viri........................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais viri.............................75c
JHus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis............... $2.53

••DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chieago, Illinois

JRIjy MĖTĮ, BIZNIO ATIDARYMĄ MINĖDAMAS!
Kviečiu visus kaimynus, draugas ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midvest Service Stationį
Patarnauja Lietuviai

Gasas, Aliejus, Luhrikacija, ir
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas

Vlc Jukai*. «v*

2335 South Western Avenue
TELEF0NA8 CANAL 3764


