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Britanija, Prancūzija pripažins gen. Franco
Patirta, rytoj to žygio bos imtasi;
raudonoji) režimas ignoruojamas

Gazo kompanija pralaimėjo teisme;
netari pagrindo didinti kainas

Raudonieji gali kariauti,
arba besąlygiai pasiduoti
PARYŽIUS, vas. 22. — 18
patikimų šaltinių
patirta,
kad Prancūzija ir Britanija
nusprendusios šį penktadienį
oficialiai ir formaliai pripa
žinti gen. Franco vyriausybę
Ispanijoje ir uždaryti dėl Is
panijos kilusius visus tarptau
tinius nesusipratimus.
Tuo 'bildu Ispanijos raudo
nieji pašalinami iš tarptauti
nės arenos ir paliekami savo
likimui.
Prancūzija iki pat galo
bandė vienaip, ar kitaip va
duoti Ispanijos raudonuosius,
kaip “teisėtus” šeimininkus.
Bet jiems prakišus Katalonija, vadavimas pasirodė' to
liau negalimas.
Nežiūrint to, vis dar ban
dyta juos parmuštus pastaty
ti ant kojų. Norėta, kad gen.
Franco pripažintų raudonųjų
kokį nors sąlyginį pasidavi

Milijonai dolerių gal bus
grąžinta vartotojams

mų. Bandyta išsirūpinti jiems
nors pasigailėjimų, kad jų
vadai išvengtų užtarnautos
bausmės už savo kriminališkus darbus.
Kai tas neatsiekta, nutarta
pripažinti gen. Franco vyriau
sybę.
Tuo būdu Prancūzija ir
Britanija vaduoja savo pres
tižų Ispanijoje.

Prieš trejus metus Peoples prieš Illinoiso prekybos ko
Gas Light and Coke kompani misijų.
ja Chicagoj sugalvojo padi
Komisija šį svarbų reikalų
dinti gazui ratas už naminį pasuko į vyriausiąjį valsty
vaitojimų 30 centų kas mė bės teismų.
nesį. Illinois prekybos komisi
Vakar šis teismas paskelbė
ja, kuri, kaip paprastai, nus savo nuosprendį. Panaikino
tato ratas, pasipriešino kom žemesniojo teismo išduotų gapanijos norams.
zo kompanijai “injunetion”
Kompanija neturėjo noro pažymėdamas, kad komisija
klausyti minėtos komisijos ir ' ne kas kitas, turi autoritetų
Po įvykusio gen. Franco
pripažinti jos autoritetų. Ji gazui ratas nustatyti.
vyriausybės pripažinimo pa
kreipėsi teisman. Išpradžių ji
Kompanija nuo 1938 m. va
aiškės, ar Ispanijos raudonų
Garsusis Lietuvos Šatrijos kalnas. Jis slepia daug gražių padavimų apie didingų Lietuvos gavo laikinąjį teismo uždrau sario 4 d. pradėjo imti dides
jų ginkluotos liekanos dar
dimų, kad komisija nesikištų nes ratas už gazų ir iki šio
praeitį. (VDV)
kovos sn frankistais, ar pasi
į kompanijos ratas ir leidi i laiko tuo padidinimu surinko
NAUJAS MINISTRŲ KABI
duos.
iki 3 milijonų dolerių. Dabar
mų didinti ratas.
NETAS BELGIJOJE
Raudonųjų režimo vyriau
1938 metų pradžių kompani kaip atrodo, tuos perimtus pi
sieji šulai išsisklaidę ir var
ja pagaliau gavo pastovų tei nigus turės grąžinti gazo var
BRIUSELIS, vas. 22. —
giai frankistai galės juos kur
smo
draudimų,
nukreiptų totojams.
Senatorius Hubertas Pierlot,
nors sugriebti. Visa atsako
katalikas, sudarė naujų belgų
NUŽUDĖ DRAUGĄ GAUTI
mybė už kriminališkus dar
KAUNAS. — Kiekvienas
BERLYNAS, vas. 22. — Na ministrų kabinetų.
IŠPIRKIMĄ
bus teks žemesniesiems rau
Kauno gyventojas gali pama
cių spauda ir vėl prapliupo
Į naujų kabitetų įeina 'ka
f MORRIS, III., vas. 22. —
donųjų vadams, kurie negaus
pulti Amerikos vadus dėl žydų talikai, socialistai ir keli ne tyti šiurpių ir siaubingų vaiz
progos išdumti į užsienį.
ūkininkas
Elvin
dų, rašo Stasys Mingaila ‘Lie Suimtas
“nesuvaldymo”. Žydai, anot priklausantieji parlamentui.
tuvos Aide’. Tereikia nuvyk Wood, 37 m. amž. Jis išpažino
nacių, rimtai grasina Ameri
ti Į Šančius ir užeiti į kalnų sekmadienio vakarų nužudęs SPRINGFIELD, III.,. vas.
kos vokiečiams, norintiems bū POPIEŽIAUS MISIJŲ IN
savo draugų turtingų nevedu
ti ištikimais savo tautos va TENCIJA KOVO MENESI atšlaitėje stūksiantį fortų, ku
22. — Legislatūros. atstovų
sį ūkininkų Abner Nelsonų,
ris
gerai
matomas
iš
Juozapa
rūmų komitetas tiria valsty
dui Hitleriui.,
38 m. amž. Nušauto Nelsono
vičiaus
prospekto.
Prieškari

NEW
YORK,
vas.
22.
Šis nacių spaudos subruzdibės demokratų administraci
mas sukeltas dėl įvykių New Mirusiojo Šventojo Tėvo Pi- niais metais šiuose betono la lavonų žmogžudys savo auto jos išlaidumų.
lini norėtų žinoti, kokių pozi Yorket, kur, anot nacių, žydai jaus XI palikta misijinė in- birintuose buvo numatyti įren mobiliu nuvežė į Illinoiso upę
Jis surado administracijos
cijų Lenkija užimtų Italijai apnykę vokiečių masinį susi- tencija kovo mėnesį — mels- Iglti mėsos šaldytuvai. Prieš ke ir jon įmetė. Lavonas rastas
išlaikomų tarnautojų ir darbi
susikovus su Prancūzija Vi
upėje.
lėtų
metų
čia
norėta
įrengti
tis
už
Palestinų,
kuri
yra
ninkų armijų. Dabar bando
rinkimų tikslu jį išgriauti.
duržemio jūros pakrantėmis
Wood pasisakė, kad jis Nei
slėptuvė. Tačiau dėl drėgmės
krikščionybės lopšys.
iškelti aikštėn, kiek daug iš
Nenuostabu, pareiškia na
Yra žinoma, kad Lenkija iš
ir iš kalnų besiveržiančių šal šonų nušovė, kad gauti iš jo leidžiama tos armijos išlaiky
naujo gretinasi su Prancūzi cių laikraščiai, jei žydai Ame VATIKANAS IŠLEIDO PI tinių visi pradėtieji darbai ne giminių išpirkimų pasakius,
mui, kaip didelės algos moka
ja, nuo kurios ilgų laikų buvo rikoje taip įsivyravę. Antai,
NIGĖLIUS
buvo baigti. Dabar čia gyvena ikad Nelsonas pagrobtas.
mos ir mokėtos per paskuti
nutolusi. Lenkijos pozicija y- senatotorius Key Pittmanas
žmonės.
PANEVĖŽYS. — Ramyga- nius ketverius metus.
VATIKANAS. — Išleisti
ra svarbus dalykas Italijai. (dem. iš Nev.), senato užsieTai savotiškai ir nepatiki
Senato demokratai subruz
I los valsč. prie Sokelių km.,
Matyt, bus bandoma Varšuvą nių reikalų komiteto pirminin penkių ir dešimties lirų ver- mai skamba. Kaip gali žmonės
auto sunkvežimis, vairuoja do savo keliu vesti tirimus ti
patraukti į Romos Berlyno kas, per radijų kalbėdamas tės pinigėliai, kuriais pažymi- gyventi tame betone, kurio la
mas Eriko Naujoko, užkliudė kslu administracijų teisinti,
Washingtone puolė totalitines mas Popiežiaus sosto aptuštė- birintais srovena kalnų upe
ašį.
keliu važiavusių Barborą Kau jei tas būtų reikalingų.
valstybes pažymėdamas, kad jimo laikotarpis,
liai? — daug kas gali stebėtis.
pienę ir sunkiai sužeidė. Nu
amerikiečiai pasiryžę mirti už
„-----------------------O čia gyvena ne tik suaugu kentėjusi yra Panevėžio savi
PASKYRĖ DARBININ
GRIPAS CHICAGOJ
krikščionybę, moralumų, tei
sieji. Čia tūno šeimos, auginan
KAMS PINIGINĘ PREMIJĄ
valdybės ligoninėje.
DIDĖJA
singumų ir laisvę. Tai visa na
čios po aštuonis vaikus; tuose
ciams nepakenčiama.
UKMERGĖ. — Ukmergėje
Chicagos sveikumo depar- urvuose užuovėjos ateina ieš kra yra tryliktų metų, o jau
Be to, naciai puola ir pre- tamentas praneša, kad inies- koti paliegėliai, labirintuose niausias sūnus — pusantro vyksta darbininkams — metalininkams braižybos kursai,
BURGOS, Ispanija. — Iš zidentų Roosevelta dėl jo ki- te paskutinėmis dienomis gri skutais kažkokių drabužių, ku mėnesio.
Barbastroi miesto bažnyčios šimosi į Europos reikalus ir pu ir plaučių liga susirgimai rių paskirties jau negalima
Taip pat gausi šeima yra Tuos kursus lanko įvairių įraudonųjų pavogti bažnytiniai gelbėjimų Britanijai ir Pran- buvo kiek sumažėję. Dabar gi išaiškinti, miega gatvinės mo YlazĮgevSjčgūtės'^Zalubiepės-M ik- monių darbininkai, tačiau di
džiausių lankytojų procentą
terys.
šventi indai ir nužudyto vys cūzijai ginkluotis.
ir vėl didėja.
šienės. Jos, vyriausias vaikas
Kalneliu kopdamas į šį for yra 19 metų, dirba prie viešų sudaro Korpuso mechaninės
kupo kryžius rasti sumesti į
tų tiesiog negali aprėpti tų jų darbų. Pirmojo vyro, Zalu- dirbtuvės ir liejyklos darbi
šulinį.
vaizdų, kuriuose pateikia pir bos, kuris jau miręs, yra trys ninkai.
KARDINOLAS PACELLI
Tos įmonės savininkas, no
mieji žingsniai. Siauru ir pur vaikai. Su antruoju vyru, Mi

IR KAUNAS NEGALI
PASIGIRTI, KAD TEN
VISKAS BŪTŲ TVARKOJE

NACIŲ SPAUDA
ATAKUOJA AMERIKOS
VALSTYBĖS VYRUS

KOMITETAS TIRIA
ILLINOISO VALSTYBĖS
IŠMOKAMAS ALGAS

Italijos užsienin reikalo ministras
Ciano nyksta i Varšuva “medžioti”
ROMA, vas. 22. — Italijos
užsienių reikalų ministras Ci
ano rytoj vyksta į Varšuvą.
Pažymima, kad Lenkijos už
sienių reikalų ministras Be
ckas pakvietęs jį ten... me
džioti.
Aiškus dalykas, kad tarp
tautiniais klausimais pasitari
mai “medžiojimu” pridengia
mi.
Italijos diktatorius Musso

JAPONAI GRASINA
RAUDONŲjy VOGTI
TARPTAUTINĖMS
ŠVENTI INDAI
SRITIMS ŠANCHAJUJE RASTI ŠULINYJE
TOKIO, vas. 22. — Šan
chajus
miesto
((Kinijoje)
tarptautinėse srityse vykdo
mos politinės žmogžudystės.
Japonų priešai kinai žudo ja
ponams tarnaujančius kinus
išdavikus.
Kadangi tas sritis valdan
čios svetimos valstybės nesi
rūpina panaikinti politinių žu
dymų, japonai grasina sritis
paimti savo kontrolėm

DĖKOJA

SEKRETORIUI
HULL

WASHTNGTON. — Valsty
bės sekretorius Hull gavo kaNumatomi japonų rimti ne blegramų iš Vatikano. Jo Esutikimai su britais, amerikie min. kardinolas Pacelli dėko
ja už pareikštų užuojautų mi
čiais ir prancūzais.
rus Popiežiui Pijui XI.
TRYS

ASMENYS

ŽUVO

TORNADE

WTNDSOR, N. C., vas. 22.
— Tornado (viesulas) ištiko
Green Crossroad apylinkę. 3
asmenys žuvo ir nežinomas
skaičius sužeista. Eilė ūkių
nukentėjo1.

SENATAS KASDIEN ATI
DARO SESIJĄ SU MALDA

Britai pasiryžt Palestina pavesti
arabams sudarius fedemota valstybe

LONDONAS, vas. 22. —
Britanijos vyriausybė yra pa
siryžusi paskelbti, kad pasku
tinio karo laikais išleista Balfouro dekliaracija,
kuriųja
Palestina pažadėta žydams
kaip nacionaliai jų namai, pra
ktikoje neįvykdoma. Tuo re
miantis, Palestina pavedama
arabams ir žydų ten stovis
priklausys nuo arabų.
Britanija turi planų sudary
ti arabams federuotų valsty
bę iš Palestinos, Transjorda-

VVASHINGTON, vas. 22. —
Senatas vakar nusprendė, kad
jo sesijos kasdien būtų atida
romos su malda. Tas vykdo
ma.
nijos, Sirijos ir Lebano.

Žydų vadai pareiškia, kad
jie pasiruošę atkakliai kovoti
prieš Britanijos tuos ir visus
kitus planus, nukreiptus prieš
žydijų, kur per ilgus metus
daug pasitikėjo Britanija ir
daug dirbo Palestinoje atgai
vinti savo nacionalius namus.

Britanijos valstybės vyrai
pareiškia, kad Palestinos klao
simas turi būti išspręstas vio
naip, ar kitaip, nes negali tea
ilgiems laikams pasilikti ne
‘pakenčiamas stovis.

vinn labirintų patenki tarsi į
nežinomos pasaulyje kažko
kios tautelės miestų. Elektri
ne lempa apšvietus erdvių ai
kštę, jos pakraščiais matai vi
sų eilę ‘ grįčių sukaltų iš len
tgalių. Vienos su šokiomis to
kiomis durimis, kitos visai be
durų. Tai primena knygose
aprašytų laukinių tautelių kai
nuošė gyvenimų.
Pirmasis iš kaires ‘namas’,
į kurį patenki pro palos užuo
laidų, yra Liudviko Skeinio
šeimos. Tai pati gausiausia
šeima. Du tėvai ir aštuoni vai
kai, visi maži. Vyriausioji du-

kšiu, augina du vaikus.
Viengungiai vyrai gyvena
kitame forto sparne. Norint
pas juos patekti, pirmiausia
reikia perbristi fortu tekantį
upelį, paskiau pareiti penkis
“kambarius”. Jie gyvena šeš
tame. Tai gerų klojimų pri
menąs cemento keturkampis.
Šeštame kambaryje jie gyve
na tik žiemų. Vasarų persike
lia į antrąjį kambarį. Kai bū
na šalčiau, susikuria ugnis,
kurios atstoja ir šviesų. Jie
ms lovas atstoja šaltas cemen
to grindinys. Gerai, jei kuris
po šonais turi naujų šiaudų.

rėdamas paskatinti darbinin
kus sėkmingesniam darbui, sa
vo įmonės darbininkui, ge
riausiai baigusiam minėtus
kursus, paskyrė piniginę do
vanų.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKHKU8 LAIKRAMIU8

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian
dien giedra ir kiek nors šil
čiau.
Saulė teka 6.*35, leidžiasi

5:32.
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Šeima Ir Lietuviškumas
“L. A.’1' įdėjo V. Žilinskaitės - Vileišienės
straipsnį, kuriame nurodo mišrių šeimų kenk
smingumų. Kadangi mums, Ameriaos lietu
viams, šeimų ir lietuviškumo klausimas ypa
tingai yra svarbus, dėl to p. Vileišienės
straipsnį ištisai perspausdiname:
“Dabartinės kartos pareiga, — išauklėti
ateinančių kartų tvirto lietuviško nusistaty
mo ir lietuviškos kultūros.

tų ir naujų kultūrų pažinimų. Tačiau nereiš
kia, kad šis svetimos kalbos mokėjimas turi
apželdinti tų kelių, kuris veda į mūsų tau
tos ir gimtosios kalbos didesnį pamilimų.
Gimtoji kalba yra lyg ugnis, kurios užge
simas aptemdytų ir nuslopintų tėvynės mei
lę. Ji yra natūraliausia priemonė lietuvišku
mui ištaikyti.
Tačiau kartais, dar prieš pradedant tarti
pirmuosius žodžius, vaikas atiduodamas į
svetimtaučių auklių rankas, ir tokiu būdu
jo pirmas žodis esti ne lietuviškas, bet koks
nors prancūziškas, angliškas ar vokiškas.
Tėvai džiaugiasi, kad jų vaikas mokės ku
rių nors svetimų kalbų, kad turės puikų ištaką, kirčiavimą ir U. Mūra abejonės, kad

LIETUVOS BAŽNYTINIO MENO
PARODA
(VDV). Buvo laikai, kai.
Lietuvoje menas plačiau galėdavo pasireikšti tiktai bažnyeiose ir dvaruose. Liaudies
menas tūnojo sodžiuose, nie
kam nežinomas ir nepastebimas. Liaudies menas tylomis
kūrėsi ne reklamai, ne paro
doms, o grynai mūsų žtnonių
meniniu pajėgumu ir pamė.
«“"• Uaba*'
^trauktaa

Bažnytinio meno muziejus
per keletą metų labai praturtėjo įdomiais ir retais eksponataL. Tuo nesitenkindama,
''i;
bažnytinio meno draugija pasistenge dar suruošti bažny1
tinio meno jubiliejinę parodą,
i— Lietuvos krikšto 550 me
Ir pekloje yra teisingumas, tiškų dainų” rinkinio:
tų ir nepriklausomybės 20 me
XT . ,
....
..
Brangi šalie, žaliųjų rūtų,
Norint apie tai daugelis a- .
.-iii
tų sukaktuvžms pagerbti.
. . . . .
.
.. .
vis nedrįstu klausti,
foejoja ir in tai netiki, bet te- Kas Tav(J
vargui
; Visą pereitą vasarą ir ru gal tas, ka salonais aprasay- lludien pasikaU8t{.
iios kalbos mokėjimas vaikui duos daugiau
uezuuoB ir liaudies »‘enaa
denį draugijos atstovai važi siu, būna 'pavyzdžiu:
Į Kas Tave varguolei daliai
naudos. Juk ir jaunam medeliui skiepijant Lietuvių liaudiės meno dirbi nėjo po Lietuvą ir rinko re
Ant pekliszko susirinkimo šiandie pasikinkė,
nedidelę atžalų tikimasi jo rūšį pagerinti. niais šiandien džiaugiamės ir čiausius ir įdomiausius paro
per
Naujus Metus pas Liuci- Ar mes patys, ar kiti kas
Tas tiesa. Bet ta pati atžala, ta mažytė ša stebimės ne tiktai mes, bet ir
dai eksponatus. Parodoje su- pieri ėjo kirmėlė ir apjuodin- tyčią susirinkę?
kelė, suteikdama medžiui naujų savybių, vi kitataučiai. Lietuvių būdingi ...
.
.
,
.. .
, . .
T
,. r rinkta apie 600 eksponatų: me tojas arba liežuvninkas. Be- Mes paliekam, mes užmirštam
sai pakeičia jo prigimtį.
kryžiai, rūpintojėliai, audinių
.
. .
,
,
. .
iniėkai pagamintų arnotų, ka- eidami susibarė prie sales.
Tave pakelėje
jau pla- į »
.. ,
...
Ankstyvas svetimų kalbų mokymas yra rastai, rankdarbiai
“Tu duok man pirmybe inv\8 nor^m ^ar įtikint,
. .
y t - 1
'mzų, paveikslų, vėliavų, kry
¥.
.: ...
«
panašus į šių atžalų. Jis atitolina vaiao sie ciai žinomi ir uz Lietuvos ru- žiu,
kielikų ir kitokių bazny- eiti nes asz pirmutine”, sulų nuo gimtosios kalbos pamiiimo ir palieka bežių.
Tai todėl nūnai ir noriu
tinių daiktų. Paroda vaizduo- cype per dantis (kirmėlė,
Iš dvarų daug meno kūri
širdimi paklausti,
joje didelį svetimtautiškumo atspalvį.
ja didelį Lietuvos bažnytinio
“Blusti, tu szliaužiojanti
Todėl svetimų kalbų mokymų geriausia nių yra jau sudėta į muzie meno lygį. O bažnyčios anuo ^bestija” — atsiliepe apjuo- Kieno rankos didžiam vargui
Tave pasikaustė?
pradėti mokykliniame amžiuje, kada vaiko jus. Pastaraisiais laikais paaMptota l^ik“nti"ir'baž^!“’tn b"™ 'yg
”,uzie;'ai’, dintoJa> “ •“ czionais tu’
sieloje ima reikštis patriotiniai jausmai. Ta
Sakoma, kad Lietuvoj dau
da jis pradeda savarankiškai ir net kritiškai tinį meną. Prieš keletą metų kur aukštasis menas buvo pa- rįu pirmybe ir esmių svar- gelis žino, kieno rankos ją pa
žiūrėti į kiekvieną, jam siūlomą daiktą. Sve-; Kaune įsitūrt Bažnytinio me- šiekiamas ir ugdomas mūsų besnis. Po teisybei tavo gylis sikaustė, tik bijoma atvirai
visoje tautoje. Todėl bažnyti- yra asztrus ir trucinantis bet
timtautiškumo įtaka, žinoma, nustoja savo no draugiK kuri 8m4si
pasakyti.
nio meno parodai skyrė daug ka jis ženklina priesz mano
galios, ir svetimų kalbų mokymas tampa nau
kinti ir globoti bažnytinį me
dėmesio ne vien dvasininkija! liežuvi. Juk pekloje tik tasai
dingu. dalyku.
ną. Draugija Kaune įsteigr
— Seniau būdavo žmonių,
O vaikystėje išmokta gimtoji kalba pasi
ir visuomenė, bet ir vyriau- yra geresnis kuris daugiau ir
turtingą bažnytinio meno mukurie galėdavo pasidaryti ne
lieka akstinu, neleidžiančiu žmogui nutokti ’“*’*“®* ~
sybė, kuri parodos ruošinių giliau žmogų apjuodina”.
regimi.
nuo savo tėvynės, kad ir kažin kaip toli nuo “ Jų’ *
“ Į.
,,
narėmė ir
Pat-1 “Giriesi” — suriko
u ~ ui„
parėmė
ir įmedžiao-iškai.
'medžiagiškai. Pats',
kiihne
ir dedami bažnyčiose bei kle
— Y ra tokių ir dabar, — at
jos gyventų.
Respuvlikos Prezidentas An- ie įr norėjo inslinkti in sale
Todėl, kurdami jauną šeimų, kurkime jų bonijose esamieji ir jau ne tanas Smetona su arkivysku-' kad sztai Liucipierius pa-> siduso užkabintasis. — Pa
kanka būti išgarsėjusios mo
ant tikrai sveiko, lietuviško pagrindo, nes vartojami meno vertę turį dai pu Skvirecku yra parodos glo1 zauke:
ktai:
paveikslai,
vėliavos,
ar

ters vyru, ir niekas tavęs netada su mūsų karta nesibaigs ir tos idėjos,
“Turi teisybe žmogau, apteb6(u
kuriomis pulsuoja visas mūsų tautos gyve notai, kryžiai, dokumentai ir bėjai. Parodą atidarė (1.29)
nimas. Jos bus suprastos ir tęsiamos atei pan. Pažymėtina, kad bažny- Respublikos Prezidentas, da juodintojas ant nieko nežiū
nančių kartų. Jos bus gerbiamos, ir saugoja linio meno muziejaus steigi- lyvaujant aukštajai dvasiški- ri o kirmėlė tik ar arti gali
AUKSINES MINTYS
žmogų. Apjuodintojas
mos, kaip šventoji ugnis, jei kiekvienas iš mo sumanymą buvo iškėlęs a. jai, vvriausybės, meno, spau- inkasti
. ,
. „
...
..
Sauso nieks neklauso.
mūsų, jausdamas karštų tėvynės meilę, įdės ta Maironis - Mačiulis ižvmu- j
•
. ,
inkanda žmogų ne tik arti sa
a. maironis Mačiulis, įžymu jos ir vl,SUOmenes atstovams
, * . . „
sis Lietuvos atgimimo dai- „
, ,
h
i, s,
VeS
* 1SZ
0 ° j° PO ,
Turėdamas -pinigų ir su su-.
ją giliai į savo vaiko mažytę širdį.”
nius. Jau būdamas mirties pa- ParOda bUS atldaryta keturi£i dinimai apibėga greitai po vi plyšusiais drabužiais būsi vi-

Todėl, KieKviena Semia ir kiekvienas žmo
gus, turi jausa šventą, pareigą išaugėti savo
varnų, ne savanauuzm puieoiu, net žmogu
mi, Kuris ginai atjausdamas savo tautos rei
kalus, kiekvienu atveju jai padėtų. To gamina
pasiekti
taua, jei vaikas nuo pat mažens
nus auginamas lietuviškoje dvasioje ir nus
sąmoninamas į tų kultūrų, kurių mūsų tė
vai kure ir ūgae graz.axS savo sielų pasireiskimuis. d ei ši avasia mums patiems bus
artima ir nrangi tai ir savo varnams galė
sime jų giliai Įsųmomnti. Todėl svarbu, kad
patys uUbume tautiškai susipratę, kad musų
av*uxos out tikrai netuviskųs, t. y., kad tetale priminė savo artimiesie- menesius» nes nonma> kad « sa svietą. Szalin, kirmėlė. Ap snr pagodotas. Be pinigų ta
V(U> n* motina oūtų lietuviai, o ne vienas iš
ms pageidavimą, kad jie ne- 8alėtų aplankyti didesnis žmo juodintojui priguli pirmybe vęs nieks nematys ir šilkijų, kurios nors araugių^os ar nedraugingos
užmirštų tokio muziejaus stei- nių skaičius ir iš provinci- pekloje prie mano sosto!”
Į alinu pasipuošime.
tautos atstovas.
Mišrių seimų vaikai retai kada esti lai
Primena Kairiųjų Praeitį
“Saulė” j
Maldingiausiu žmogum yra
jos.
girnų.
mingi. Vaikas, turėdamas lygias teises į dvi
----------------Į tas, kuris bažnyčioj paskęsta
Komunistai ir socialistai paskutiniais ketėvynes, dažniausiai neturi ne vienos. J.s pa
Lietuvoje tarp kitų tautiškų maldoje tada, kai kunigas eiGOETHES FAUSTAS BUVO DIDELIS
silieka kryžkelėje, neturėdamas jok.o tvirto leriais metais pasidarė Lietuvos “mylėto
dainų dabar mėgstama yra ir na pro jį rinkdamas aukas
jais”. V. Sirvydas, “Vienybės” bendradar
nusistatymo tautyoes atavngiu.
APGAVIKAS
ši daina iš A. Miškinio “Tau- bažnyčiai palaikyti.
usaugęs, toks žmogus tampa savanaudžiu. . bis, jiems štai ką primena:
“Tos Amerikos lietuvių srovės, kurios
Gounodo operos didvyris tams jis pasisakė pažįstąs IJis pasirenka darniausiai tų pusę, kuri ma- į
augusiems. Bet tai yra dar
mažiausia
prisidėjo
Nepriklausomą
Lietuvą
Fausta^
nėra Goethės fanta- liados
ir Odisėjos herojus. Kas Tie Skautai?
ter±aiiU atžvilgiu jam yra naudingesnė. Apie į
bams, kuris atneša malonumą
pastatyti, dabar daugiausia rėkia apie jos zijos kūrinys: tai žmogus, ku- Studentų įprašytas iššaukti jų
patriotizmų tokie žmonės nelinkę galvoti. Tau ’
Skautai!
Kas
jie?
Kodėl
air vaikučiams ir mums patie
Nepriklausomybės gynimą! Kodėl? Todėl, ris gyveno XVI amžiuje ir dvasias, jis primityviomis prie
tos reikalai jiems esti visai svetimi arba jų
pie
juos
šiais
laikais
tiek
daug
kad 20 metų patyrimas parodė jiems, jog
žinomas veik visoje Eu- monėmis padarė tokį elektą,
ms. Paaukokime mažą savo
visai neįdomauja.
yra
kalbama
ir
rašoma?
Lietuvos Nepriklausomybės idealas yra
je Jo ,-vai buvo netur_
laiko dalelę šios organizacijos
kad išgąsdino ne tik studenKartais atsitinka ir kitaip. Tėvas bei mo
Skautai — tai pasaulinis labui, o tikrai nesigailėsime.
brangiausias vis, lietuvi, idealas Todėl
viurtemberg0
tina turėdami lygias teises vaiko auklėjime, '
bet ir visus to miesto gyven
nepolitinis judėjimas. Tai jau- Ji atneš daug naudos visais
šiandien žmones, kaip Grigaitis ir Audru- , ®
.
.
.. . , ,
stengiasi vienas ir kitas patraukti vaikų į
lis - Bimba, daug rėkia, nors 21 metas
pakankamai pamturj kad tojus. Visi manė, kad jis turi
namečių organizacija, turinti atžvilgiais. Pagelbėkime savo
savo -pusę. Tautybės klausimas pasidaro oatgal Grigaitis Naujienose rašė, kad Lie- ®nnų ga ėtų išleisti į mokslus, ryšių su velniu, bet ant lau
virš milijono narių. Tai kul jaunimui. Vaikučiai nori ir
pus, ka±p atvira žaizda. Kai, pvz., tėvas no
tuvos nepriklausomybės idealas yra impe-1 Kur Faustas iš pradžių mo- žo jį sudeginti bijojo.
tūrinis vaikų auklėjimo pro prašo skautų. Ar mes jų pra
ri vaikų palenkti į savo pusę, tai motina
rializmo įrankis ir tautininkai turės nuo kėši, nėra žinoma, bet univerKartą, tiesa, jį buvo suėmę,
jektas.
reia.ua nepasitenkinimo, o kai motina vaikų
šymą galime atmesti?
jo greitai atsisakyti, o Bimba ir Andrulis sitetą baigė Krokuvoje. Anais bet jį išgelbėjo kunigaikštis
✓’
Šis judėjimas ne naujas. Jis
vanoja, tai tėvas priešinasi, bijodamas, kad
nedrįso prieštarauti Angariečiui, Kapsu- laikais visuose universitetuose Entenfusas, su 'kuriuo paskum
(
Seum Skautas
jo kūdikis gali nutokti nuo tų tradicijų ir
jau tūri 20 metų amžiaus.
kui, kurie skelbė: “Kas stato Lietuvos ne- mokė baltosios magijos,
ir Faustas labai susibičiuliavo.
putuummų, kurie jam yra brangus, iš to
Ir Chicagos lietuvių tarpe
priklausomybės klausimą, tas atlieka reak- Faustas šitoje šakoje ypatinApie
Fausto
mirtį
pasako

ky ta tėvų nesantaika, kuri yra zaunga ne
jau padalyta šio judėjimo už Mines Kryžiaus Kelii
cijos dairbąf prisideda prie kovos su revo- gaį pasižymėjo. Baigęs unive- ja visokių legendų. Pagal vietik vaiko auklėjimui, kadangi žemina tėvų
liucijoa laimėjimais ir atitraukia lietuvius rei,tetSj jj, pastarą “klajoja-,"„a versiją velnias vidunaktį uomazga. Dievo Apvaizdos pa Sukaktį
autoritetų, bet ir vaiko sielos vystymuisi, t.
rapijoj —
darbininkus nuo bendros kovos“.
nti studentas”, kurie anais išjojęs Fausto vėle kuria jis' '7'"?
T 18-tos kolonijoj įsi*":
y., jo dvasiniam gyvenimui, kuris tampa ne
Š’kis metais sukanka 300
Daug kas negali suprasti kodėl kairieji laikais buvo labai mactoje.
į buvo pardavęs už tai, kad iš ir jau pradėjo veikti. Yra viipastoviu ir nesusiformavusiu.
kai Žemaičių Kalvarividuriniais aanfiaia tikėjo į velnio buvo patyręs kokią tai! UeB ka(, skautų veikiąją* neTačiau, kartais dėl ramaus sugyvenimo, taip atsimainė. Kai kurie net džiaugiasi j,
buv0 ivesti Kry*“““ Ke, .
...
. , . .
arba dėl kitų aplinkinių priežasčių, mišri “atsivertimu”. Bet džiaugtis nėra ko, nes
|ig
CM liai.
°
velnius, kurie slankioja po paslaptį. Kita gi legenda aa- trukus
šeima nuslopina tautybes klausimų ir susi iš tikrųjų jie nepasikeitė. Komunizmo jie ne
pasaulį su jaunystės eleksy ko, kad Faustas kariu su ku cagos lietuvių kolonijas.
į Kadangi kryžiaus keliai Zesuka į pilkų, neaišiuų masę, nezmia kam išsižadėjo, O komunizmas buvo ir bus Lie
Entenfusu daręs
rais, meilės gėrimais ir Lt. nigaikščiu
kZoki
alchZiZ
bandvuja.
?
etkarčiais
bua
dau
<«''
tori didelę reikėn.ę,
tuvos priešas.
gy venančių ir kam tarnaujančių.
Tarp klajojančių studentų bu ■RpbanJant
KnirunTnus ra8yta aPie skautus, kad tė- tai ši sukaktis bus iSkihninTokios neaiškios, o taip pat ir įvairios
B
bandant
Įvykęs
sprogimą., yaj geriau suprastų, kodėl y.
vo daug apgavikų, ir dr. Fau
mišrios šeimos paraiižuoja aktyvų tautos gy x
gai paminėta. Minėjimas įNeturėtų Užsileisti
'w sv,rbUj k(M, vafk|li
n
stas tą armiją dar padidino. ir «bu alchemikai žuvę.
venimų. Jos balsiai kelia savo reikalavimų
vyks per didžiuosius atlaidus
Tik kų paskelbtomis žiniomis, 1938 metais
Su dresiruotu šunim jis vaiir reiškia nepasitenkinimo, bet pačios visuo
Tikrai žinoma tik tiek, kad metų amžiaus prisidėtų prie liepoj mėn.
meninių pareigų nėra linkę atlikti. O nei- Vytauto Didžiojo universitetų baigė ir aukš- kščiojo iš vieno miesto į kitų, dr. Faustas mirė 1537 m
skautų organizacijos. Jei ku>
gianuausm, jų pusė yra ta, kad jos neužtik tojo mokslo diplomus įsigijo 326 asmenys.' pranatev0 ateitj? nuroainėjo
rie iš tėvų įdomauja šiuo vei
rina tautai tokios būsimos kartos, kuri eitų Tame skaičiuje lietuvių yra 234, žydų 82, vietas, kur pakasti lobiai, mul
kimu ir norėtų daugiau apie
— KRUOPIAI. Vienan ūki
ta pačia vaga ir kovotų dėl tos pačios idė lenkų 6 ir rusų 4. Pavertus santykiniais skai kino lengvatikius žmones ir
Sumaišę
kibirą
smėlio,
kijį
žinoti,
tesikreipia
į
Lietuninkas atvažiavo į Kruopius
jos, dėl kurios tėvai ir protėviai kovojo. Mū čiais: lietuvių 71,9 proc., žydų 25,1 proc., le gyveno, kaip karalius. Jis ibu- birų vandens ir kibirą comen-1 vių Skautų Komisijos pirmimalūnan
susimalti. Dėl “suši
sų mažai tautai ypatingai yra svarbu būt nkų 13 proc. ir rusų 13 proc.
Žydų mažuma nesudaro nė 6 proc. visų vo sąmoningas, veiklus ir ne to jfts gausite vienų kibirų ninką J. P. Rakštį, 1900 So. limo” nuėjo į restoranų. Beužtikrintai dėl ateinančių kartų lietuvišku
gerdamas pritrūko pinigų ir
valstybės gyventojų, o jų akademinis prie apsakomai drąsus. Žmonės ti glaisto ('mišinio). Pagalvoki- Halsted Str.
mo. Ir todėl jai yra brangi kiekviena lietu
kėjo,
kad
jis
gali
prikelti
nu

Tarp kitų dalykų, skautų atėjęs į malūną pardavė atsi
te, kaip čia atsitinka.
auglis lygus net ketvirtadaliui viso 1938 me
viška šeima, kuri drauge su ja kenčia ir
mirėlius,
pagaminti
auksą,
pa

tais išleisto Vytauto Didžiojo universiteto
tikslas yra kiek galima dau vežtus javus. Pragėręs už ja
drauge džiaugsmu dalinasi.
sidaryti
neregimas
ir
kad
jie
Senovės graikų filosofas giau darbuotis savo tėvynei, vus gautus pinigu^ sugrįžo
Kita svaroi sąlyga gyvai lietuviškumų iš akademinio prieauglio.
yra velnio numylėtinis.
Demokritas, vadinamas besi-' visuomet gelbėti kitiems, už atgal malūnan ir pardavė ką
laikyti, — mūsų kalba. Todėl patys gražiai
“Verslas“ ta proga rašo, kad nebus jo
juokiančiu
filosofu, pats sau' laikyti sveikų kūnų, dvasią ir ten turėjo: arklį, pakinkomus
Venecijoje dr. Faustas ban
lietuviškai kalbėkime ir mokykime vaikus kios neteisybės, jei lietuviai dar kartų užak
ir kt. Paūliavojęs, pagyvenęs
savos kalbos.
centuos jų nuolatos keliamų lygybės šūkį: žy dė skrieti, (bet tat jam nepa išdūrė abi akis, kad išorinio 1 dorovę.
Skautizmas
—
■
tai
žaidimas
sisekė,
ir
po
to
jis
turėjo
ilpasaulio
vaiadų
netrukdomas
restorane porų dienų sugrįžo
Svetimų kalbų mokėjimais yra febai nau dų akademikų negali būti daugiau per o proc.
vaikučiams, bet — darbas su- Į į namus pėsčias.
dingas dalykas. Jis atveria kelių į kitų tau visų akademikų.
gai gydytis, Erfurte studen- galėtų mųstytl
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LIETUVA SPARČIAI RUOŠIASI NEW YORKO PARODAI
Kovo mėn. eksponatai išsiun*
ciami į Ameriką

New Yorko parodoje mūsų
skyriaus įrengimo darbai šiuo
metu vykdomi visu spartumu.
Jau prieš kurį laika dailinin
kai baigė Lietuvos skyriaus
papuošimo eskizus, kurie da
bar jie jau realizuojami. Kovo
1 d. visi eksponatai jau bus
išsiunčiami į Ameriką.
Lietuvos skyrius New Yor
ko parodoje žymiai erdvesnis,
palyginti su turėta vieta Paryžiaus pasaulinėje parodoje.
Jis bus taip išplanuotas: pirmaine aukšte garbės salė (per
kurių bus galima į Lietuvos
skyrių įeiti), ir trys kamba
riai, kuriuose bus pavaizduo
ta Lietuvos dvasinė kultūra.
Prieš mūsų skyriaus fasabus pastatyta (J. Mikėno)
J) m aukščio skulptūra, vaiz
duojanti Naujųjų. Lietuvų, o
fasadų puoš didelis Vytis (V.
Andriušio). '

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda

tuva Mindaugo laikais, galin
goji Lietuva nuo Raitijos jū
ros iki Juodųjų marių, Lietu
vos padalinimas ir Naujoji
Lietuva. Prie kiekvieno žemė
lapio bus atitinkami paaiškini
mai, kad lankytojas geriau ga\
lėtų įsigilinti į jų esmę. Istori
nės Lietuvos žiemėlapius ruo
šia dail. A. Kairys.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939

KULTŪROS SEKCIJA
Iš garbės salės parodos lan
kytojas pateks į Lietuvos kul
tūros sekcijų, kuriai pirmame

ankSte skirti <ln kambariai.
yjpname kambaryje bus pa
vaizduota mūsų liaudies seno
ji kultūra, iš kurios išaugo šių
dienų kultūra. Čia lankytojas
turės progų įsitikinti, kad Lie
tuvos kultūra nėra išaugusi
kitų kraštų kultūrų dėkų, o
organiškai kilusi iš liaudies
kultūros. Senosios Lietuvos
liaudies kultūros skyriuje Uis
išstatyta būdingoji liaudies
skulptūra, audiniai ir t.t.
Gretimame kambaryje bus
GARBĖS SALĖJE
pavaizduota šių dienų Lietu
Bus pavaizduoti patys bū
vos kultūra. Čia bus pavaiz
dingiausieji Lietnvos istorijos
duota mūsų knygos raida nuo
etapai. Šios salės viduryje bus
or
,v«.
x r, ,v. Mažvydo laikų iki šių dienų.
2,5 m aukščio Vytauto Didžio-K-..
. , , . .
v. ,
Diagramos lankytojui paro
jo statula. Pagal Kosiubos ,
_ ,
*
. ,
, .
,
‘ dys musu knygos augimu, o
projektą statula jau daroma.'
v. •••»,,
.. ,
. .
gražiai i ristos knvgos liudys
Apie1 Vytauto statulų bus i- _
’ ,
y
*
r
J
musų spaudos pažangų. Grarengtas gražus gėlynas. Gar- v. .
,
,
°?
ziosios knygos eksponatus
bės salės sienos bus dekoruo,, ,
, .
....
(New Yorko parodai ruošia
tos tapybiniais pano. Tokiu
, , ,. _ .
, ,r111
*
/
‘ Valstybines Amatu Mokyklos
pano bus septyni. Juose bus
.....
.v. .
,
r
, .
...
. mokiniai knygrišiai vadovau
pavaizduoti ryškieji praeitų jami Lomsargio.
dienų Lietnvos gyvenimo eta
Taip pat šiame skyriuje bus
pai. Pano ruošia keli mūsų
pavaizduotas švietimas Lietudailininkai: du tapo Petras
.
, ,
Kalpokas, vien, Rimtas Kal-lT0]? P™Wa"t P“Prasta »«5

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

Garsusis Pažaislio vienuolynas netoli Kauno. Jis yra vienas žymiųjų pastatų Europoje.
Čia palaidotas generolas Lvovas, carų Rusijosbimno “Bože caria chrani” autorius (VDV)

tatyti Valstybės Teatre ėju čio vežimas, sutiktuvės ir tt.). mus. Be to, šiame skyriuje
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
sių lietuviškų veikalų ibūdin-į. Lietuviškąsias vestuves ruo- lankytojams bus teikiama in- ’
AGENTŪRA
gesni eskizai, bus parodyti šia Tulienė — Petrikaite.
I formacija apie Lietuvos į užkeletas maketų). Gražioji ke- į Aplink visą Lietuvos turis sienį eksportuojamus gami
2334 So. Oakley Avė*
Tel. Canal 7790
ramika tautiniais motyvais tinio skyriaus salę eis foto nius ir atskirus eksporterius.
Mirsi) skyrius New Yorko
parodys mūsų pritaikomosios montažo juosta, kurioje bus
dailės šių dienų lygį. Kerą-* pavaizduota gražioji Lietuvos , parodoje bus atidaras nuo ry Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Škvriuje
mikos eksponatus ruošia ke gamta, vasarvietės, miestų, to 9 vak iki 22 vai. “L. A”,
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.
li keramikai ir valstybinė ke miestelii) ir sodžių naujoji
ramikos mokykla. Visi dar statyba, pajūris ir tt. Viena Žinios - Žinelės
lių draugija kreipėsi į kai ku
bai vykdomi Strolio priežiū me šio skyriaus gale bus kū
riuos Lietuvos veikėjus, siū
Iš Lietuvos
roje.
no kultūros skyrius (šaulių,
lydama įsteigti lietuvių - len
Šio skyriaus viduryje bus karių, skautų mankštos). Ki — Paskutiniai statistiniai
Don! lake Draslic Drugs
Your Kidney, contaln B mlllion ttay tubea
įrengtos stiklinės
vitrinos, tame šio skyriaus gale bus duomens rodo, kad dabar Lie-' kų susiartinimo draugiją.
or Uiters whlch may be endangered by neglect or drastlc, lrrltatlng drugs. Be careful.
functlonal dlsorders oi the Kldneys or
kur bus parodyti mūsų meno informacijos apie Lietuvos se tuvos lietuviškose gimnazijo
— Ekonominės organizaci ItBladder
make you suffer from Getting Up
Nlghts, Nervousness, Leg Patas. Oreles
mokyklos ir amatų mokyklų kcija, Čia bus mūsų knygų, se ir progimnazijose yra 18,- jos iškėlė sumanymą įsteigti Joints,
Under Eyes, Dlzziness, Backache. Svrollen
Excess Acldity, or Burnlng Passages,
don't rely on ordinary medlclnes. Flght
dirbiniai. Šių dienų Lietuvos gaidų ir įvairių svetimomis 470 lietuvių mokinių arba virš fondą, kurio lėšomis būtų re such
troubles wlth the doctor’s prescrlp
Cystex. Tystea starts worktag ln 3
kultūros sekcijai reikiamus kalbomis apie Lietuvą leidi- 87 nuoš. ir kitataučių girnna- miama lietuvių pramonė. Sva tlon
hours and mušt prove entlrely satlsfactory
ln 1 week, and be exactly the medicine you
or money back ls guaranteed. Tele
baldus ir vitrinas daro Telšių nių. Vietoje lankytojai, ne tik j zijose ir progimnazijose 2r| rstomas ir pramonės banko need
phone your druggist for Cystes (Slss-tex)
today. The guarantee -rotgcts you. Copr.
’
1957 The Knox Co.
Valstybinė amatų mokykla.
galės gauti inforfmacijų, bet'624 mokiniai, arba virš 12 steigimo klausimas.
š
norintieji galės įsigyti bilie nuos.
TURISTINIS SKYRIUS
— Lietuvoje atpiginus alų
tus vykti į Lietuvą. Salės vi— Foto mėgėjų draugija jo gamyba ir suvartojimas be
Iš Lietuvos kultūros sekciduryje bus “Marginių” įruo- Kaune surnošė fotografijos iš veik patrigubėjo. Pernai bu
na ir baigiant modernia Nau
pokas, du St. Ušinskis, vienų
i jos lankytojas pateks į turis
sta vitrina su , gražiausiais radimo 100 metų sukakties vo pagaminta per 18 milijo
josios Lietuvos mokykla. Čia
Ad. Smetona ir vienų A. GaL
tinį skyrių. Vienoje vitrino moderniais šių dienų liaudies minėjimą.
bus pastatyta P. Rimšos ‘Var
nų litrų alaus; taigi kiekvie
dikas. Be to, garbės salėje ka
je, kuri bus 3,5 m ilgio ir 1,- dirbiniais.
go mokykla’ (apie 1,5 m aukš
bos penki žzemėlapiai, kuriuose
— “Dirvos” bendrovė kny nam gyventojui, dideliam ir
20 m. aukščio, bus butaforiTuristinės
sekcijos
skyriu

bus Lietuva vaizduojama nuč,'"^'
I niu būdu figūrėlėmis pavaiz je dominuos Valstybės Prezi goms leisti iškilmingai atžy mažam, išeina per metus dau
priešistorinių laikų iki šių die
Šių dienų Lietuvos kultū- duotos lietuviškos - vestuvėmėjo 20 metų sukaktuves. giau kaip po 7 litrus.
dento Antano Smetonos bius
nų. Žemėlapiai bus šio turi- ros skyriuje bus pavaizduo- kaimo sodybos fone. Tokių
Kviestinei publikai Jbuvo pa - — Kaune siaučia gripo liga,
tas, apsuptas Lietuvos gam
darytas pranešimas apie ben kuria serga apie 20,000 Žmo
nio: priešistorinė Lietuva, Lie! tas lietuviškasis teatras (išs figūrėlių bus 30 (svočia, krai
tos jaunimo ir karių.
drovės veiklą, koncertas ir nių. Kai kurios gimnazijos ir
Pirmojo aukšto pereinamo
kitos mokyklos laikinai uždąjoje salėje j antrąjį aukštą vaišės.
Varšuvos Lietuvos bičių- rytos.
bus apie Lietuvą rinkinys tu
ristinių plakatų.

Help Kidneys

SAKYK—MANO ELEKTRIKI
NIO EROSO JAU TIK NEGALI
MA PRALENKTI!”

• “Imk jj iš manęs—tai yra būdas balti

niams

prosyti.

Toks

paprastas ... toks

greitas . •. toks lengvas.
“Tik pagalvok apie tail Dabar, aš visus
savo skalbinius galiu išprosyti—paklodes,

rankšluosčius ir net marškinius—sau pa

LAIKINOS VERTYBES
Dabar dar duodama, perkant elek
trinius prosus ir skalbyklas Jųsų
elektrikus įtaisų krautuvėse

togiai pasisėdusi.
“Ko daugiau bereikia, kad prosyti tik

šposas. Bet kas svarbiau, kad kiekviena

daug yra tokių naudingų dalykų, bet kol

moteris gali išmokti į nenustatyta laiką

nepamatysi to modernojo elektrikinio pro

prosyti paklodes ir įvairiausiai siutas suk

so veikiant, tol negalima įsivaizdoti kaip

neles—kaip ekspertas.”...Taip, jau šim

lengvai galima

tai moterų meta senąjį prosijimo būdą—

Kodėl, tad, neužeiti ir paprašyti parody

keičia modernišku elektrikiniu prosu. Dar

mo dykai... kad ir šiandien.

prosijimo

darbą

atlikti.

ELECTRIC APPLIANCE DEALERS AND
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

Antrasis aukštas — milži
niška salė, kuri bus padalin
ta tam tikrais skyriais ir čia
bus pavaizduotas susisieki
mas Lietuvoje ir jo augimas.
Didžiulis žemėlapis parodos
lankytojui parodys šių dienų
Lietuvos prekybą sn įvairio
mis šalimis ir susisiekimą su
pasauliu. Toliau: miškinin
kystė (miškų tvarkymas ir
priežiūra, eksportas, dirbi
niai, mūsų miškų tvarkymas
ir priežiūra, eksportas, dir
biniai, mūsų miškų žvėrių kai
liai), “Lietūkis” išstatys ek’ sportuojamos žaliavos pavyz■ džių (linų pluošto, vilnų ir
; k.), “Pienocentras” savo sky
I riuje parodys pieno produki tų eksporto augimą, Lietuvos
> pieno ūkio kilimą. “Maistas”
— maisto produktų eksportą
ir jo augimą. Kituose skyriuo
se — mūsų parfumerijos ga
miniai, saldainiai, vaistažolės,
medus if kt. Žemės min-jos
skyriuje Žemės Ūkio Rūmai
plakatais, įvairiais modeliais,
plėšiniais ir diagramomis pa
vaizduos Lietuvos ūkio augiį mą, kaimų į viensėdžius skir
stymą, melioracijos ir kt. dar
bus. Audinių skyriuje “Mar
giniai”, išstatys liet. audinių
pavyzdžius, Tamošaičiai kili-

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS
Check Belos? And See If You Hare
Any Of The Signa
Quiverlng nėr ves can make you old and
haggard looklng,
lo
eranky and hard to Bve
svita—
-can
i
keep you asrake nighta and rob

you of good health, good times and iohs.
Don’t let youraelf r‘go” likę that. Start
taking a good, rellable tonie—one made eeperiallt /or vernon. And could you ask for any
thlng vrhoee beneflta have been better proved
Į ban vrorld-faraous Lydia E. Pinkham’a
vegetable Compound?
Let the vrholeeome herbą and roota of
Pfnkham’e Compound help Nature calm
your shrieking nervea, tone up your System,
and help leesen dlstress from female funetional diaordera.
Make a note NOW to get a bottle ot thla
time-proven Pink ham s Compound TODAY

Oeod looklng hdfr b on omo!
te
vrlthout fall from your druggist. Over a mll
lion vromen have vrritten ln letters reporting
vrdoderful beneflta.
For the paat 60 yeara Lydia E. Pinkham’a
Vegetabk Compound haa helped grateful
illing
thru"
iling thru
” trylng ordeala.
vromen go
Why not let it help
lelp YOU?

• omo. N stamps him os •

erei groomed gentieman. Fon>
gi gfvee e eion's hair glo**-

tef

health and handioma
iftaomlng through Ils amazlng
OMald power^Jt deans and
Fom-ol is a ričių
eit shampoo which

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
naudotis mano patarnavimu.

Midvrest Service Station
Patarnauja Lietuviai

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

takas unkempt, sickiy hair
|paaX woman’s or child'sį

gpri leaves lt ciean at e whie>
Ne and sparkling with health.

f

oi b se economical) a littie
gees a long way. Ask your

A

druggist for the regular 50c
•be. Or, wrte for a gsnerous
Iriai bottle, endosing 10c to

FOM-OL
Sntai«HM...i

24 Valandų Patarnavimas
glc Jviknta «av

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 8764

___________

DRZTTglB

Ketvirtadienis, vas. 23, 1939
Bepročio

%
REDAKTORIAUS ADRESAS i
40» Tabor Stasei,
EtpUu, PllUbursti, Penu*.

Pittsburgho Lietuvių Žinios

Raštus

siųskite šiuo

adresu:

nereik

su

žiburiu

ieškoti.

SO1S Canon Sk
Telef. Heiuloek

2204

Telefonai HEMIock 6280

DR. A. G. RAKAUSKAS

i nepaprastomis pievo malonė- “numerių epidemija” pas mus praeitų savaitę. Džiaugėsi me-1 organizacijai išrinkti mūsų
Sr
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ims turime pasinaudoti. Ypač daugelį taip apsvaigino, kad rgaitės, kati Gerb. Tėvelis “Senioriems” dramos veikalų.
2415 W. Marųuette Rd.
melsti 6vZ*w Jėzaus budies, nesimato jokios išeities. Yra kvietimų priėmė ir apsilankė,
Vasario 18 d. mokiniai bu Ofiso valandos:
kad šiais metais labiau susi- žmonių, kurios vaikams gai-,‘‘Glee Club” gražiai darbuo10—12 vak ryto
-/Z
vo išvykę pamatyti “Kamiadomėtumėm Katalikišku Vei- lisi atatinkamo (maisto, kad jasi
2—4 ir 6—8 vaL vakaro
ir Sekmadieniais
110”, Tėvo Damiano gyveni- Trečiadieniais
Katalikiškas Veikimas Šv. Kazimiero Parapija kimu, taptumėm tvirtais ka tik nusipirkus “laimingųjį nu
Susitariąs
Sesuo Al. Paula, musų mo”, o tasai “laimingasis , ,,
.• , , . .
(Tęsinys 4 pusi.)
Atneš Artimui Laimę I &tHi imi ir Gavėnia Tai talikais tikrais Kristaus . se-lmerį
I
.
.
kyklos direktore, pase mo’ J
'
kėjais, ne tik vardu, bet dar- numeris , vienas is tūkstan- . , .
!>•;«;„ • ru<uiib»
TeL CANaI 6969
:
pasninko,
maldos,
atgailos
ir
7
J
,
..
.*
M
..
,
kyklos
mokinius
j
Katalikų
KAULAS: Jonai, kadangi1 iL: ...... L-.... ............ bais ir visame savo kasdie- cio. Na, ir atspėk 4 žmogus. Drft
.natliriru Būrelį
Bflreli _. Orirani
. 1 LIETUVIAI DAKTARAI
Dramaturgų
Organijau ateina gavėnia ir tuo lai- Kristaus Kančios apmųstjmo niniame gyvenune.
“Spėdami” kai kurie taip nu- za€.įjos tikslas: platinti kata-1 Tel. YARda 3146
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ku negalima laiko leisti link- laikas. lodei mūsų bažnyčioje
,iteratart| Pavesta 5W [VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki
šios progos nuliu dar smunku, kad nieko namie ne2155 West Cermak Road
smybėms, kas būtų geriau da- bujj baugiau pamaldų.
pIipUm Beatsilošdami vie,
|
4 ir 7 iki 9
vis dnr
dar I
paminėti, kad prie anglių va Lbelieka.
Pirmadieniais
:
2
ki
4
ir
7
iki
9
OFISO VALANDOS:
ryti Katalikiškame Veikime! dieniais 3 vai. popiet Grau- jaus, kurs seniai jau užsibai daugiau pralošia ir tam pra
AKIŲ GYDYTOJAS
Šventadieniais: 11 iki 12
1 — 4 ir 0:30 — 8:30 vakara
JONAS: Gavėnioj geriausia dūs Verksmai”, kuriuose visi gė, dar prisidėjo Walter škre- lošimui galo nesimato... Geir pagal sutarti.
proga darbuotis Katalikiško- turėtli dalyvauti ir visi sykiu bis $2.00 ir .Valavičiene Ko- nibleriams sumokaima didžiau
Ofiso Tek OANal 2346
Na, kajJ jaugiau! sios sumos, o saviems reika
jo Veikimo srityje. Daug yra.#ledoti> nes “kas gieda, du zali*
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
. .
----. .
. vau r K molJ'/i o ’’
veikimo būdų. Pavyzdžiui, į
meldžiasi
ir Akinius Pritaiko
Žiema dar neužsibaigė, kuro lams, kaip tai naudingai kny
3343
So. Halsted Street
bažnyčių kas sokimadienį ne ’ Trečiadieniais 7.30 vai. Ro- dar reikia. Prašau.
gelei nusipirkti, geram laik
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tik pačiam ateiti, bet ir savo žalčius, pamokslėlis ir palairaščiui užsisakyti, mokyklos,
2158 W. Cermak Road
kaimynų atvesti.
minimas Švc. Sakramentu.
Vai.:
2—4 ir 7—9 vai. vakar*
bažnyčios palaikymui, arba aTrečiadieniais pagal sutartu
KAULAS: Jonai, kas dary- Svarbu visiems dalyvauti to
SPECIALISTAS
Ras. ToL CANaI 0402
Per Gavėnių aptilo visas nglims nupirkti nič nieko ne
DANTISTAS
OPTOMETRICALLY AKIŲ
ti su tokiais, kurie neklauso se pamaldose, nes už atkal- veikimas. Lietuvių biznierių belieka. Na, tada ir valdžia
2305
So. Leavitt Street
LIETUVIS
1446 So. 49th Court, Cicero
kada aš juos vadinu į bažny- bėjimų bent vienos dalies Ko- vakarienė Užgavėnėse, atrodo, kalta ir viskas nebegerai. Aš
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir
Suvirš 20 metų praktikavimo
Penktadieniais
Mauo Garau tavi mas
-,į^l
žančiaus bažnyčioje prieš švč.
bus nusisekus. Dar negalima
kad ir ne kunigas, patar
Valaandos:
10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. IL
akių įtempimų, kas es
JONAS: Keikia gražiu bū- Sakramentų,
^rameinų, viešai
viešai įstatytų
t
Rurie bizmeriai čiau visiems atsilošiantieins ti Palengvins
priežastimi
galvos
skaudėjimo, 3147 S. Halsted SL, Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu- D.
du prikalbėti. Kita, reikia už arba esanj altoriuje, suteikti
. id-. *r kokb
liko numerių pirkėjams dėl meilės mo,
Trečiadieniais ir
skaudamųakių karštį, atitaiso ; rirmadiemaih,
VIRginia 1116
4070 Archer Ava
ir toliregystę. Priren
Šeštadieniais
juOs pasimelsti.
visuotiniai atlaidai. Graži pro- *parapijai. Apie tai
r pranešiu iešpaties Jėzaus
-kentančio
■ - trumparegystę
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
Valandos: 1—3 ir 7—8
Valandos:
3
—
8
P.
M.
kimuose egzaminavimas daromas su
RAUDAS: Na, kokia niųn's* lengvu bŪdų įsigyti visU0‘ vėĮįau
Kaadien išskyrus Seredę
dabar, Gavėnioj, tų kenksmin- elektra,
parodančia mažiausias klai
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
das. Specialė atyda atkreipiama į Ofiso Tel. Canal 6122
bus nauda, jei aš melsiuos už j ^nus atlaidus tiek sykių, kiek Choras uoliai rengiasi prie SU įpr°tį pažaboti ir pamuš mokyklos
vaikus. Kreivos akys ati
Sekmadienį susitariąs
Res. 8342 So. Marsbfield Avė.
taisomos.
tinginius bei bedievius!
sykių atkalbama ibent viena vaidinimo Verbų sekmadienį į
kam ir kokių nauda yra Valandos: nuo 10 Iki S vai. vak. Res. Tel. Beverly 1868.
JONAS: Kaulai, Čia tai ir ,Rožančiaus dalis. Pamokslė- religinės dramos “Piloto Du įš tų “numerių”. Tai būtų1
Nedėlioj pagal sutartį.
yra tikras Katalikiškas Vei- šil* diem* klausimų. Proga šį
Daugely atsitikimų akys atitaiso
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
labai sveika: kūnui, (.lūšiai, mos
ktė”.
Im- akinių. Kainom pigiem kaip
DANTISTAS
.vimas, padėti žmogui grįsti be*
išmokti tikėjimo dalyvisai šeimynai, na, ir parapi pirmiau.
OFISAS
-Rūtos
klubas
pastarame
su-'
liai
taipgi
bus
pritaikinti
prie
4729 So. Ashland Avė.
prie Dievo, kad ir jis apturė
jai.
Ptk. 4712 SO. ASHLAND AVĖ. 2201 YVest Cermak Rd.
2-tros labos
VALANDOS:
tų amžinų gyvenimų. Daug kuose. Ant galo apturėti pa sirinkime nutarė balandžio 16
9:30
iki
12
ryto
1
iki
4:30
popiet
CHICAGO, ILL
LIETUVIAI ADVOKATAI
Kązimiero
vertesnė yra malda už kitus, ties Viešpaties Jėzaus Kris d 3:30 vul. popiet surengti, g g
6 iki 8 vakare
Telefonas MIDvvay 2880
y
w
negu už save. Nes tokiu bū taus, esančio Švč. Sakramen kortaviino pramogų, į kurių Mokyklos
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
OFISO VALANDOS:
Telephone YARds 1001
Pastoges
kviečiami
lietuviai
ne
tik
iš
pagal sutartį.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki t
te
palaiminimų.
Mums
bran

du parodome, jog esame ka
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryte
talikai ir mylime savo artimų, gus yra tėvų palaiminimas, South Side, bet ir iš viso Pitt- Kai kurie mūsų mokiniai,
šburglio
ir
apylinkės.
Klūbas
LIETUVIS
ADVOKATAS
brangus
yra
kunigo,
vyskupo,
ypač “fuksai“, rodo didelį
itaip patys save.
( BE L\ AltA C fetvAb j
Popiežiaus palaiminimas, kaip rengia begalo daug gražių ir įdomumų ir gabumų gamtos 4631 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gavėnioj ne tik sekmadie- gi neapkainuojainai turėtų bu brangių dovanų. Tat, nei vie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
moksle. Be jokio vargo ir Res. 6515 S. Rockwell Street 6900 South Halsted Street
mais yra reikalas eiti bažnybrangesnis paties Viešpa- nas nesigailės atsilankęs.
TELEFONAI:
Telephone REPnblic 9723
4631 So. Ashland Avė.
pagalbos panaudojo ISesers
Ofiso WENtworth 1612
cion, bet ir paprastomis die-i tjeii jėzaŲS Kristaus palaimi Taip pat po Velykų choras, mokytojos paaiškinimus ir pa
Tek YARda 0994
Res. — YARds 3955
momis, kuriose įvyksta pamal- Į nįliias.
kaip mes turėtumė- turbūt, “ženys Kaulų”. Tai
Rea. TaL PLAaa 2400
OFISO VALANDOS:
mokas praktiškai — V. Jan-I
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
dos. Gavėnios metu daugiau- me rūpintis visomis pajėgu labai graži operetė. Apie j%< kauskas ir V. žiaukas įtaisė į
VALANDOS:
LIETUVIAI ADVOKATAI
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
siai atsiskyrėlių sugrįsta prie
kad tų Jo palaiminimų dar teks kitų sykį plačiau pa-1 ejektrįkįnį skambutį mokyk- • 6322 So. VVestern Avenue
pagal sutartį.
Nedėliosfis nuo 10 iki 12 vsl. dieni
sv. Tikėjimo, nes tai yra pa-] kuo dažniausiai įsigyti,
.Įoje.
j'
VALANDOS:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Panedėlį,
Utamiake ir Ketverge
togus laikas. Dėl to, kad žmoPenktadieniais 7:30 vakare
Mūsų jaunuolių “Bingo So-* Antrokai (“Glee Club” na-j
nao 2 iki 9 vai. vakare.
L YARda 6921
:iės dažniau lanko bažnyčių, stacijos, arba Kryžiaus Ketr Pėtnyčioj — 2 iki 4 v. *. Res 6958 So. Talman Ava.
cial Club” sėkmingai tebežai- rįaį), pakvietė kun. M. J. Ka-1 Seredoj
Res. TeL GROvehiU 0617
s.: KENvrood 6107
Babatoj
nno
12
iki
6
v.
v.
meldžiasi viens už (kitus, daro iįai, palaiminimas Švč. SakraOffice TeL HEMIock 4848
Tel.
Prospect
1012
į gavo Valentinų vaišes I
R*. TeL Republic 6047
atgailas. Kada yra daugiau mentu ir adoracija Šv. Kry- džia šį labai populerų ir smagų lošimų. Per šv. Valentinų
maldos, tada yra daugiau ir žiaus relikvijų. Čia reikia atGYDYTOJAI IR CHIRURGAS
[klebonas visiems (buvo suren- tir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso vaL nuo 1—3: nuo 0:30—8:30
pasekmių.
•
Įsiminti, kad už kiekvienų sta- .
v. . ,
.
756 Wes| 35th Street
RYULASKokia
čia
nasek1
••
t
ir
•
gęs
vaisęs.
Visi
buvo
paten
2423 W. Marąuette Road
KALLAb. Kokia tia pa^ek Cijų apėjimų yra suteikti vi- Vint; lr
fimnrk,RT
kinti ir žadėjo dar smarkiau
Tek OALuaeė 6974
.ne, kad tinginys ateis į baz- suotiniai atlaidai.
Vnl
9-4
ig
M
■*.
OFISO VALANDOS
dąrbuoitis. Į klūbų yra susi
1446 So. 49th CL
9 vaL ryto iki 8 i. vakasst ižakiriaai
.įyciųT
j Gavėnioj turime daugiausia
Dovanos
•
Dovanos
spietusius veikliausios jėgos.
eekmadieuiua ir trečiadienius
Bubėtomis nūs 7—9 vakare
JONAS: Taip, yra didelė apmųstyti Kristaus Kančių, Nuo lapkričio mėnesio jau yKety. ir Nedėliomis susitarus
“DRAUGAS“ dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
pasekmė, nes atsiskyrusiam į Stacijų vaikščiojimas yra leOffice hours:
ra uždirbęs virš $1,500.00 pa
rie tuojaus atsiųs į “Draugo" administracijų $6.00 prenumeratų
DANTŲ GYDYTOJAS
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
nuo Bažnyčios sunkiausias da- ngviausias būdas Kristaus Ka- rapijos naudai. Gražus pasi
už 1939 metus.
Sundays by appointment
lykas yra pradėti eiti. Kuo-jnčios apmųstymui. Tat kiek3259 S. Halsted Street
darbavimas. Labai malonu,
Tie,
kurie
atsiųs
prenumeratų
už
1939
ir
1940
metus
tuojaus,
CHICAGO, ILL
mct sykį bei kitų ateis, jam Į vienas turėtų pasinaudoti tu*
kad jaunuoliai supranta para
gaus dovanų $4.00 knygomis.
Ofiao Tsl, VIRginia 0036
PHYSICIAN and SURGEON
pasirodys, kad viskas gerai, niis malonėmis,
pijos reikalus ir juos uoliai
Residencijos
Tst BBVsrlay 8244
Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iž žemiau talpinamo
o ypač jo sųžinė pasidarys ra- j Šv. Kryžiaus relikvijos A- remia savo darbu. Lai gyvuo
4645
So.
Ashland
Avenue
surašo.
OFISO VALANDOS:
mesnė. Jis pradės ieškotį tos merikoje yra retenybė ir jos ja jaunuolių Bingo klūbas!
Vus2iki4irauoliki8v*Liai
GYDYTOJAU U 0HRC
1. fivč. Jėsans širdies Intronizacija ................................................. J20
ramybės, trokšti tos drųsos labai sunku gauti. Bet Šv. Ka- Tik nekartų jie apgailestauja,
Nsdittoaais pagal sutartu
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresai —
OfflM TsL YAKAldTr
4157 Archer Avenue
— pradėti. O pradėjus, kuo- zimiero bažnyčia, rūpesčiu Tė- (kad mūsų pačių parapijonai
Bmu Tat PROspsst 19M
parašė Vysk. Pr. Būčys,M.I.C.................................................. 1.00
duo vaL: 2-4 ir 0-8 P. M.
inet pasidarys drąsesniu, pra- vo Pasijonisto a. a. kun. Gul jų neparemia ir labai mažai
Hesideneija
3. Adoracijos Vadovėlis ....................................................................
.40
Tsl OANal SUS.
8989 So. Claremont Avė.
dės eiti ir prie .Sakramentų, do, gavo tas relikvijas ir jo- lankosi į lošimus. Daugiau
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun...............................................
Valandos: 2-10 A H.
pasidarys Dievo kūdikiu, lai- mis galima naudotis. Turime siai svetimtaučiai. Savieji tų-»
Nedėliomis pagal sutartį
K Matulaitis, M.I.C...................................................... L...125
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
uiingu, kaip vaikelis po šv. mažų dalelę tojo kryžiaus, ant rėtų labiau savuosius parem
6. Mišių Maldos — (LotynųirRytų Apeigomis) ............................. 25
Tsl OANal 0257
&«. TeL PROspeet 6668
Krikšto. Trumpai sakant, jis kurio buvo Viešpats Jėzus pri- ti. Ant nelaimės, kaip klebo 6. Malda nž Jaunimų — parašo Kun.
2201 W. Cermuk Road
J. Vaitkevičius, M.I.C.................................................... .................... 10
pasidarys laimingas. O suteik kaltas. Tai, ar gali būti kas nas kartų bažnyčioje sakė, dau '
Valandos: 1—3 popiet ir T—8 v. v.
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C... .70
ti artimui laimę yra kilniau brangesnis!
REZIDENCIJA
geliui labiau rūpi “gembleGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė .Kun.
6631
S.
California Avė.
sias Katalikiškas Veikimus.
1821 So. Halsted Street
Viskų sutraukus į krūvų, riavimas numerais”, j Kuriuos
K. Matulaitis, M.I.C..........................................................
1.00
Telefonas REPubllc 7868
Rezidencija
6600 So. Artesian Ava.
Todėl, Kaulai, stengkis ga Gavėnioj metu visomis tomis sukišama paskutinis centus. Ši
9. Krikščioniškoji teima parašė Kun. J. Vaitukaitis............ 10
VALANDOS
: 11 v. ryto iki 3 popiet
Office Phone
Rea and Office
vėnioj atvesti keletu atsisky
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.LC.......... 1.25
6 iki 8 vsL vakaro
PROspeet 1028
2369 8. Leavitt Sk
IL Išsipildė — vertė K Giedrutis ................................................. 76
rėlių į bažnyčių ir prie šv. Sa
Vsl: H PP* “ 7-9 vak. CANaI 0706 TeL YABds 2240
12. tv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis......... 76
kramentų, o padarysi savo a13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Knn. Durickas ............................ 75
rtimui didelę malonę, nes su
14. Pordjnnkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V... .05
(KOWARfiKAS)
dantistai
teiksi jam laimę.
J. V. 8.
16 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėsų vertė K V. K... .05

ĮDOMŪS PASIKALBĖJIMAI

DR. WALTER J. PRILUPS

Prie

Sekma-

DR. V. A. ŠIMKUS

1

DR. F. C. MINSKUNAS

*

Kun.

M.

J.

Kazėnas

DR. VAITUSH, OPT.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. J.

DR. GEORGE I. BLOŽIS

JOSEPH J. GRISH

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. J. BEINAR

UR. MAURIGE KAHN

KAL & ZARETSKY

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. J. BERTASH

!!EXTRA!!

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR. S. BIEŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

AAilliens prefer this "flavor
that is different"

jaujų

Pirtis

vi

vainoja,

o

Ulini,

abid

Pamėginkite šj nania Salad

suodės.

Dressing.
Kad

padaryti

savo

tiktai

vaduoja

ne

žmogaus

būdu

iš

gyveni

mų ilgesniu, galima
žiau laiko skirti miegai.
Mandagumas

Nauju

visada

moralinį

ma
pa

in.

DR. C. VEZEL’IS

GYDYTOJAS IR OHOLTOGAS

4645 So. Ashland Avenue

2403 W. 63rd St, Chicago
Nedėliom ir Trečiadieniais
Pagaal Sutartį.

TeL LAPayette MIS

plaktas, padarytas iš geriau

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

sių medžiagų.

to

Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius .................... 1.00
Praeities Pabyros —- parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C......35
žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakitya ............................ 25
19.
DvmU -» parašė Vysk. Pr. Būčys, M.LC. ..................... L00

16.
17.
18.

DR. J. J. KOWAR

**aft

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAI

4100 So. Farfleld Avenue

bulumų.

4 MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—,
Nuo

kęs,

savo

kito

burnos

uepamylėsi.

aeuutrau-

FAR MORE—OF THE CO5TLY INGREDtENTSI

Turšduni Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arbg
Noršdmni K) Nors Pirktų Atminkite Di gu’ Ctodied Skyt

OFISO VALANDOS 1
U v*L ryto iki • vuL
“ " “
!■ I

arti 47th Street
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
SereUpj pųg^l »nterU--------

DR. V. L SIEOLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATaystts 8660

A nirsH.AU.sis

K siviri sd įsn isia

įm

Penktadiraaais

4631 South Ashland Av_
M. VARds 0004

Sračiedia^Ble

N,

Ketvirtadienis, vas. 23, 1939

DnAŪOAg

tad sodalietės jai dovanų nu perstojančios Pagalbos bend- A. Mareiulaitienei ir A. Nau
Į jalaitei, kurios prižiūrėjo visų
pirko gražių statulų. Dėdė jau dai ėjo prie šv. Komunijos.
—— tvarkų, K. Stravinskienei ir
nai porelei linki Dievo palai
IS SV. KAZIMIERO
kiu Dievui, kad nors gavėnios m06 įr pasisekimo naujame
Garnys aplankė Vitkauskų F. Woshner už bilietų rinkilaiku apsistos card partės, Į gyvenime.
Apgailestaujame, namelį ir paliko sveikų dUkre- mų prie durų, A. Sikorskienei,
MOKYKLOS PASTOGES
bingos, šokiai ir kiti išmislai.' kad Bronei prisėjo taip toli lę, kuriai prie šv. Krikšto su- Paskevičienei ir P. Valukevi(Tęsinys iš 3 pusi.)
Gal tie išmistai ir nėra patys nuo mūs atsiskirti.
teiktas vardas Kita - Pranei- čienei už skanėsių paruošimų
mų tarp raupsuotų Molakai ®avyJe blogi, bet kuomet be
ška. Krikšto tėveliais buvo svečiams pavaišinti ir P. Jasaloj. Veikalų statė “Catholic
mūsų paiapijos negali išJuozas Vitkauskas ir Elena ekstis už loterijų. Taip pat dėSenas
homesteadietis
TeoDrama Guild”. Mokiniai bat»‘ Ukrai apverkti
šauliūtė.
kojame visiems didžiai ger------------biamiems klebonams už atsilaDasiaukoiimu
reikia griebtis aukščiau mi-,mestead 1 išvažiavo j PhilaŠv. Vincento dainos choras, nkynių į vakarėlį ir visiems
P
J________
į nStų priemonių ir dar maga-! delphųs «5'ventL Apgadeatauved. varg. A. Sadausko, taria- geriems lietuviams. Ačiū Pi
jaiine, kad mus apleido, ypač
Komercijos mokytoja tšrin- ry«'i Pf‘d«i piknikus su svai
si po Velykų kų nors- suruoš- J liečiu klubo nariams už salę,
gaila motinos, kuri ibuvo labai
ti. Jaunimas matyti pasiryžęs1 mūsų geraim kapelionui, didž.
ko penkis mokinius dalyvauti Smanciais gėrimais, tai yra
veikli visuose parapijos dar
mašinėlių rašvnm konkurse l ‘something wrong some place’.
......
pasidarbuoti parapijos labui. gerb. kun. J. Skripkui už vimašinėlių rašymo konkurse.
°
' kuose ir beveik prie visų priIšrinktieji yra: A. Žąsinas, G.!baitais negiiauname vienaOrui dažnai mainanties, dau sų rūpestį ir darbų.
klausė draugijų. Tegul juos ir
Baltrėnaitė, L Baziūtė, J. Ba- ian^a> kų kita statome. Apie
Negalėdamos kitokiu Dūdų
gelis šalčiu sirguliuoja.
ten
Dievas
laimina.
tai reikėtų gerai pagalvoti ne
atsilyginti, prižadama Jus ir
ziūtė ir A. Baier.
Vietinis
tik dvasiškiams, bet ir visieJūsų intencijas primint Gai
Praeitų
savaitę
mirė
mūsų
aukštesnė
mokyklos
ms
katalikams.
Daugiau
milestingiausiam Viešpačiui, kad
Mūsų
‘“mažiukai” nors ir nekartų
rekolekcijų mums reilkia vyskupijos kancleris pralotas Padėka
Jis gausiai atlygintų.
P.
Danner.
Laidotuvėse
daly

Dėkingos,
Geri darbai, Dievo garbei
pralošė basketball, bet garbin
vavo ir mūsų klebonas. Ma- į atlikti, užsitarnauja gausaus
gai. Žiūri į ateitį su viltimi. Homestead
Sv. Pranciškaus Seserys
žai a. a. jis buvo kam iš pa atlyginimo. Šv. Pranciškaus
Jie jau pakviesti į Catholic
sekmadienį mūsų sauliečių žinomas, bet katedSeserų rėmėjai, vadovaujant
High Schools Base Bali Lea- ...
KANKINA KIŠKIUS
, .
......
. . klebonas bažnyčioje
------ ----išdavė roję per jo laidotuves vysku- centro valdybai, su Gray ir
gue, kaip vieni vikriausių lo,,
SUV. KALVARIJA. — Kai
7 . ’
,
. v.
.
smulkmeniškų praeitų metų pas paskelbė, kad labai daug Thomson priekyje, atliko ypasėjų. Be abejo, ir čia parodys
parapijinę įeigų ir išlaidų at yra 'pasidarbavęs ir daug už- tingai gerų darbų Dievo di- varijos apylinkėje yra labai
savo gabumus: apgins Šv. Ka
paprotys medžioti
skaitų. Pasirodo, parapija y- sitarnavęs visoje vyskupijoje, jesnei garbei, o mūsų vienuo- paplitęs
zimiero aukštesnės mokyklos
ia labai gerame finansiniame Amžinų atilsį, duok jam, Vie-' Ujos naudai. Jos suruošė me- kiškius kilpomis. Tokie bra-ir parapijos garbingų vardų,
konieriai giriasi, kad praei
,
. stovyje — visai be skolos ir špatiel
Dėdė Įįnį kortavimo vakarėlį. Nuokuomet didesnieji ir vyresme-1,
, . ,
. .., .
..
tais metais sugavę po 40—50
. J .
, . . ,.
. 1 dar gerokai turi ižde įvairiems
širdų s ačiū visiems, kurie ku kiškių. Šiemet pasisekimas eji apie tai nekreipia dėmesio.
parapijinių nuosavybių patairiuo nors būdu prisidėjo prie sųs mažesnis nėva todėl, kad
symams. Tai retai tarpe lietu- ™€St Eflu
vakarėlio pasisekimo.
nėra sniego.
North Side
vių parapija be skolos. Mums
Vasario 19 d., Šv. Vardo
Kur nepasisuksi, ten šian labai malonu apie tai girdėti.
Ypatingų padėkų reiškiame Pasiteiravus, paaiškėjo, kad
draugijos narių kortavimo pra
dienų ligonį užtiksi. Ne vie
didžiai gerbiamoms A. Bart- miesto laukuose pašešupyje imoga gana gerai pavyko. Sunas nusiskundžia “šalčiu” ar
Per Gavėnių pas mus bus i- važiavo daug sveteliiį ir iš nikienei, N. Milerienei, C. Ma- ki hidroelektros stoties beba gripu. Jei kuris nepasi- vairios pamaldos, kurias pra- apylinkės. Vietinių gi skait- rčiulaitienei, S. Strelauskienei, veik prie kiekvieno krūmelio
saugoja, tai susilaukia ir pa eitų sekmadienį klebonas pa-j Įįngaį prisirinko. Taip dalyvojingesnės ligos. Yra pata- skelbė bažnyčioje. Kiekvienų vįų matėsi kun. A- Jurgutis
NAUJOS KNYGOS
narna sėdėti namie, nepavar-' sekmadienį 8 vai. bus ypatin- ir adv> E> Schultz. Rengėjams
S. Yla, ŠEJMOS ŽAIZDA ... ..................... ............... 05c
gti, gerai išsimiegoti ir kojų gos pamaldos prie Viešpaties pasisekė gražių dovanų paB. Skurkis, TIKIU ................................................
05c
nesušiapti. Neatsargumas ne Jėzaus Kančios ir ta intencija, >rinfeti. Iš tos pramogos liks
LIETUVOS KARALIENE.............................................. 05c
vienų nuvarė į kapus.
Mišios šv. Trečiadieniais ir vįp§ šimtukas parapijos labui,
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI ............ ... 05c
penktadieniais stacijos, arba p0
pramogos Šv. Vardo
J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALĖ................... 05c
Susirgo “fili” a. a. Juozo Kryžiaus Keliai, vakarais 7:- draugijos nariai nemano nuB. Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA . .............. 05c
Kizio žentas Charles McGin- 30. Visi turėtumėm dalyvauti leisti rankų: vasarų žada su
T. Alekna, GEGUŽĖS MĖNUO .................,.............. 30c
nis. Sirguliuoja ir Marė ’Gri- tose pamaldose ir labiau įsi ruošti didelį piknikų. Girti
T. Alekna, KRISTAUS KANČIA................................ 50c
NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... $1.50
gelienė nuo California avė. Te gilinti į savo sielų reikalus — nas jaunųjų pasišventimas pa 1
Dievas gražina jiems sveikatų1 gerai atlikti velykinę,
rapijos lalbuį.
Su užsakymais kreipkitės į
ir teapsaugoja mus visus nuo
gripo epidemijos.
“DRAUGO” KNYGYNĄ
Praeitų savaitę moterystėn
Praeitų sekmadienį motinė
įstojo: Henrikas Goetz iš Ha lės po globa Šv. Marijos Ne2334 South Oakley Avė.
Chicago, IH.
Vasario 19 d. pasimirė Jo rtford, Conn., su Brone Valennas NemČauskas 19 metų vai tiejūte. Liudytojais buvo: Pra
“Income Tax”
kinas. Pasimirė miesto įstai nas Balažantis ir Anelė Vagoj Mayview, kur yra globo lentiejūtė. Tuojau po vestu Reikalu
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jami protiškai pabėgusieji. vių jaunavedžiai išvažiavo' į
6. Valst. federalinė valdžia
Laidojamas Šv. Kazimiero ka Hartford, Conn., ir ten, kun. pasiuntė į mūs raštinę A. S.
puose vas. 23 d.
Amboto parapijoje, žadėjo ap Valūnų — Intomal Revenue
sigyventi. Bronė buvo veikli darbininkų, pagelbėti lietu
OI DIDUAUBIA LAIDOJIUO {BTAMA
Štai, ir gavėnia, atgailos lai sodaliečių draugijos narė, už viams išpildyti Income Taz
kas, mąstymo ir maldos lai
blankas, ir duoti atsakymus
kas. Triukšmas apsistoja, pra
DIENĄ IR NAKTĮ
į visus klausimus kas link In
EVERY W0MAN
mogos nutraukiamos, šokių sa
come ir Sočiai Security tak
I KN0W REUES 0N
Visi Telefonai YARDS 174M742
lės tuštėja. Prasideda ypatin
sų.
LISTERINE
4605-07 So. Hermitage Avė.
gos pamaldos bažnyčiose, vi
P-nas Valūnas bus “Drau
FOR
4447 South Fairfield Avenue
sur mintys kreipiamos prie
TeL LAKAYETTH D727
DANDRUFF go” raštinėje nuo vasario 23
Dievo, prie maldos prie susi
d. iki kovo 1 d., nuo 9:00
kaupimo. Tačiau ne visi krei
Clinict prooc Littcrinc Antfaeplfe vai. ryto iki 6 vai vakare.
pia dėmesio į gavėnių, kiti
reach.i and kilia dandruff garm
There le no easier, more dellghtful, or
šis patarnavimas, tai yra
dar su didesniu įnirtimu užsi effeetly.
way of keenlng dandruff under
control than wlth Liaterine Antlseptic,
spyrimu laužo bažnyčios pa- famous for more than 25 years as a mouth blankų išpildymas ir notariKMuyklto mftaų Ufftmrių radio programų Baitadienio ralfhrala,
wash and (antie. Just rub lt ln and fol)ow
zavimas, veltui, čionai bus ga
rėdinius ne kaipo demonstruo wlth pr°lot>Kcd mamute.
7:00 raL vakaro Ii WHT0 stotiea (1420 K.) — PraneUjaa
Llsterlne Antlseptic gete rid of dandruff
because it kilis the germ that oausee dan
BALTI1DBKAJS
dami savo ‘nepriklausomybę’, druff—the queer little bottle-ahaped bac- lima ir čekį išpirkti dėl mo
terla (Pltyroaporum ovale) that surmunds
afišuodami “netikėjimų” ir the halr and covers the scalp.
kėjimo taksų.
Don’t vraete tlme with remedies that
merely
attack
symptoms.
Ūse
Llsterlne
neva “‘apšvietų”. Atrodo lig Antlseptic, the proved treatment that gets KAS TURI PILDYTI
the cause. The only treatment we ltnow
jie kam pasididžiuodami ker at
of that is backed by ten years of research INCOME TAZ BLANKAS
*n(l a ellnlcal record of iscoese ln the
šytų. Keršyje žinoma sau ir great majorlty of rases
•AKT, HTD. LAIDOTUVIŲ DOLBETOBIAZ
Kiekvienas nevedęs žmogus,
lambert Pharmacal Co., SL Louit, Mo.
eina vis smulkyn ir smulkyn
KELNER-PRUZIN
pilietis ar ne pilietis, kurio įOariauiaa patarnavirnaa — Moteris petarnanja
iki visai pagaliau išnyksta su
plaukos
buvo $1,000.00 ar
Phone 9000
620 W. 15th Ava.
visa šapo “bravado”. Tai ne
THE PROVED TRCATMENT POR
daugiau, nuo algos dividendų,
grynos sąžinės blaškymasis. A-'
* DANDRUFF

PinSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS

John F. Eudeikis

FOR DELICIOUS
SNACKS . ..
Vasario 23 Diena
“Tačiau reikia jausti, ypa
tingai pagundos pradžioje;
nes tuomet yra lengviau prie
šų pergalėti, jei niekaip nelei
džiame jam įeiti pro mūsų
proto duris, bet už durų, vos
pradės dunksnoti, jį pasitik
sime.

Todėl kažkas pasakė: ‘pra
džioje atsispirk: veltui gydais,
kuomet ilgai beviUkinant liga
sustiprėjo.’ I) (Kristaus Seki
mas, Knyga Pirma, Skyrius

KRAFT

CHEESE SPREADS
• Just bring out several varieties of Kraft Cbeese Spreads
and crackers ... and company
refreshmenta are all ready!
These Spreads are grand for
sandtviches, appetizers and
salads, too. Notice the smart
new circle-dot design on the
Swankyswig glasses Kraft
Spreads come in.
•

Greit pagadinsi, bet negreit
—....
> pataisysi.
Kas neatskiria klaidos nno
yra kilpa, kame net tikrieji
medžiotojai užtinka nusikali tiesos, tam apgauiingu pinigu
bus užmokėta.
kinusį kiškį.
XIII, 5).

— 1938 metų valstybinė li
teratūros premija (5,000 lt.)
pripažinta poetei Salomėjai
Nėris už jos eilėraščių knygų
“Diemedžių žydėsiu”.

EUrba Flovver Shoppe^

4-180 Archer Avė.
Phone LAFAA"ETTE 5800
į'jtiėles Mylintiems — Vestuvėms —
Bankietanis — I-a Motu v finis —j
Papuošimams

BOY» H0W THIS
1USTER-T0AM
GETS RID 0F
^TOBACCO STAINS

Sweeps away surface deposits . ..
breaks up dūli, ūgly tooth film

likemagic. You'd nevor belleve how fast
the NEW Llsterlne Tooth Pašte dėt jis
and polishes teeth. Its new, mlracleclea tsing Ingredient, Luster-Foani deterge.it,
whisks;away ūgly surf ace deposits in a Jiffy.
Thelnstant brush and saliva touch amnzIng Luster-P’oam detergent, it surges Into
a foara of tlny, active bunbles, whlch sweeps
Into and cleans pits and eraeks so minute
even water may not enter them ... lea ves
your wholo mouth tingling with life . . .
atarta your teeth sp&rkling with ncw luster.
Get the big 25< tube, or better štili, the
double-size 40i tube containing moro than
'i pound at any drug counter. Lambert
Pharmacal Co., St. Louis.
* —’ ”
Mo.
»HI

HEW PORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
S

superchaiged with

B-LUSTER-FOAM S
NEURITIS
RILIIVI PAIN IN FIW MINUTES

To relieve the torturing pain of Neuritis,
Rheumatism, Neuralgia or Lumbago i n a
few minutea, get the Doctor's formula
NURITO. Dependable—no opiates, no nareoties. Does the work ąuiekly—mušt relieve
cruel pain, to your satisfaction in a few
minutes or money back at Druggist’s. Don’t
suffer.
USe! NURITO
]
i <on this guarantee today.
~ ”

LAIDOTUViy

VERONIKA ŠERIENĖ
(po tėvais Binkliitc)
Mirė vasario 21) d., 193!) iii.,
2:00 vai. po piet, sulaukus se
natvės.
Gintus Lietuvoje, Panevėžio
apskr., Troškūnų parap.
Amerikoje išgyveno 38 me
tus.
Paliko dideliame nuliūdime:
du sūnus — Kasparą, ir Povi
lą, dukterį Teofiliją Pabarškienę ir žentą Joną (Kenosha,
Wise.), du žentus: Antaną Bū
dvietį ir Kazimierą Kuncą, 8
anūkus, daug brolvaikų ir ki
tas gimines.
/
Priklausė
prie
Tretininkų
Brolijos.
Kūnas pašarvotas J. F. itadžiaus koplyčioje, 668 W. 18th
Street.
laidotuvės įvyks šeštadienį,
vasario 25 d. iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta į Dievo
Apveizdos par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam tis-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Sūnai, Duktė, Žen
tai. Anūkai, Brolvalkai ir Gi
mines.
Laidotuvių direktorius J. F.
Badžius. Tel. CANal 6174.

DIREKTORIAI

AMBULANCE

F.

NARIAI CHICAGOS, C10ER0S LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III Akl P C PATARNAVIMAS
AlYlDULAnbL dieną ir naktį
DYKAI

P. 1. Mlias

Telefonas YARds 1419

Antliūay B. Petkus

6834 So. Westem Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109___________

LaMez ir Sunai

2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlmar. 1270

LISTERINE

pardavimo namų, stakų, bonų

per 1938 metus, turi išpildyti
blankų.

Vedę žmonės

TRAO

KINO!

turi pildyti

blankų, kurių įplaukos buvo

Be considerate! Don't cough in public places. Carry with you
Smith Brothers Cough Drops. (TVro kinds—Black or Menthol, 5<.)

I

Biznieriai

blankas,

turi

kurių

išpildyti

įeigos

buvo

$5,000 ar daugiau, neskaitant

ar buvo taksuojama atsako

mybė ar ne.
Smith Bros. Cough Drops aro the only drops containing VITAMIN A

This is the vitamin that raises tbe resistance of the mucoua
membranes of the nose and throat to cold infeations.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATAJUTAVIMAfl DIENA

viri -2,500.00.
MARK

LEONARDAS
H

EAXT|

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51it St
f •

TeL YARDS 1278

■
Res. 4543 South Paulina Street

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
3354 So. Halsted St.

4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
Antanas H. Ptillips
1.1. Zolp
Albert V. Petkus

3319 Lituanica Avenue
Phone YARda 1138-1139
3307 Lituanica Avė.
Phone YARds 4908
1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue
Tel. LAPayette 8024

i
Kun. J. Sitavičiaus
Pareiškimas

I

Pernykščių, 1938 metų ru
denį išleista taip vadinamų
nezaležninkų “kun.” J. V.
Liūto knygutė “Po žaliuoju
Ąžuolu” skelbia, kad “Buv.
Kan. J. Tumo padėjėjas kun.
Sitavičius yra Amerikos lie
tuvių Katalikų bažnyčios ku
nigas”. (32 p.)
Šiuomi pareiškiu, kad ne
žiūrint mano asmeniškų su kai
kuriais tautinės atskalos žmo
nėmis pažinčių, aš niekada ne
buvau, nesu ir nebūsiu jų sek
tos narys, o esu ir noriu su
Dievo malonės pagalba pasi
likti iki mirties ištikimas RY
MO KATALIKŲ BAŽNYČIOS
kunigas.
Sykiu protestuoju kuo grie
žčiausiai prieš “kun.” Liūto
drąsą, panaudoti manu vardą
savo propagandos tikslams ir
Rymo
Katalikų
Bažnyčios
šmeižimui ir žmonių klaidini
mui.

parūgas
Tėvų Marijonų
Vedamų Misijų
Tvarkrastis

WESTFTELD, MASS., kun.
O. Puidoko klebonaujamoje
bažnyčioje, kovo 20—26 —
kun. Adomas Morkūnas, MIC.

kalams. Jis yra to nusistatymo, kad valdininkas, gaudarnas žmoniškų atlyginimų, vi-1
sų laikų turi pašvęsti savo
pareigoms ir neturi užsiimti

privatišku bizniu.

Mūsų aldermono šūkis yra
#— tarnauti visuomenei. Jisai
išklauso visų skundų, patari
mų. Jo ofisas yra — 3516 S.
Washtenaw avė., kurį galima
rasti bet kurį vakarų ir at
likti bet kokį reikalų, kuris
yra surištas su jo užimama
.
.

v.eta. Oalinia be sunknim, ansitifkti su juo ir City Hali.

Savo apylinkei aid. Hart
nett yra daug padaręs. Vie
nas iš stambiųjų jo darbų, tai
atidarymas California Avenne
prie 49 gatvės. Šis reikalas
buvo aktualus per 25 metus.
Jis išrūpino fondus iš WPA

i

Kas seno žmogaus kaip rei- Be nuodėmės niekas negimkia negodoja, tas iš anksto sa sta, niekas negimė, Ir niekas
vo namus griaut stoja.
negims.

Pats neturėsi kitas nepriRanka rankų mazgoja, kad
duos.
* ”
Pirmų savaitę ftv. Jurgio abidvi būtų baltos.
parapijoje 3230 So. Auburn
Mirtis neįveikia tų žmonių
Klausvkite
avė., Chicago, III.
i * *
garbės, kurie dirba žmonių 1 1
Antrų savaitę ftv. Juozapo labui.
PALENDECTfS TRAVEL
parapijoje, ISS01 Saginaw avė.,
BUREAU
So. Chicago, III.
Every Sunday from 1—2 P. M,
Trečių savaitę ftv. Antano
Folklore
Radio
parap. 1515 So. 50th Avė., Fought ln 3 Minutes
By dlssolving tad removing mucus or
phhgm that causes strangllng. choklng.
Cicero, III.
Atlhm* attaeks, the docter's prescriptlon
CBTS-BURNS—SCALDS
jhould be ąuicJtly jtnated tojaetent bad afterKetvirtų sav. ftv. Pranciš
’eHeett U weha»re) ievJ pain*uii OIL-of-SALT.
________ _ _____ ___ .___ „ r jo. years
kaus parap., 94 Bradfoird St., youngestronger, and eat anything. Ouarantee. > ompletely satisfactory or money
Lawrence, Mass.
back. i. your drugglst ls out ask hlna to

Asthma Cause

Penktų ir šeštų .sav. Šv. Jurgio par. 207 York St., BrookBROCKTON, MASS., kun. lyn, N y.
J. Švagždžio klebonaujamoje
bažnyčioje, kovo 27—9 balandžio, kun. Adomas Morkūnas,
Moterų Sąjungos Chicagos į
MIC.
EI.IZABOTH, N. J., kun.
^'rinkimas iyks
t csekmadieni vasario 26 d., 2 .
J. Simonaičio klebonaujamoje i
.
. , *
TZ. v.
v v v. .
,
, vai. popiet, Sv. Kryžiaus pa-,
bažnyčioje, kovo 26— balau..
... m
„ T it
,v.
/
T
,, ...
rapijos salėj, Town of Lake
dzio 9 kun. Juozapas Vaitke-'
.
i
MTf*
I kolonijoj. Kuopų atstoves pra ,

Pranešimai

visų tvarkų bažnyčioj
- ir atsilankymų sykiu su kun. VaBrightonparkiečiai remia
Širdingai dėkoju vasario 12 Iuckiu į puotų. Nemažiau priHartnettą
d. “vyrų vakarienės” rengė- sidėjo prie gražaus įspūdžio
Daugiau kai 10 metų Bry-'jams* Antanui Galinauskui, varg. Mondeikos vedamas cho
ant Hartnett buvo 12 wardo Jonui Liubauskui, Jonui Ka- ras, kuris puikiai sugiedojo.
aldermonu. ir visomis savo nnnskui ir Pranui Kurpaliui Taip pat ačiū seselėm už baž
jėgomis (rūpinosi tos apylin- inz i^virimų taip skanios va- nyčios išpuošimų.
kės gerove. Aldermono vietoj karienės, kad net moters saToliau negalini pamiršti jbūdamas jis padarė šaunų re-|k«: ‘ Kaip bus kita parapijos vairių draugijų dovanas, mūkordų dėl to, kad jis yra vie-• vakarienė, tai irgi šie vyrai sų artimų draugų telegramas,
nas iš tų, kuris visų savo lai- privalės virtį ’.
mandagų gaspadinių ir patar-

kų pašvenčia 12-to wardo rei-Į

Tėvas J. Kidykas, S.J.,
Gavėnios Metu Duos
Misijas

KENOSHA, WTS., kun. P.
Skruodenio
klebonaujamoje
bažnyčioje, vasario 24, 25, 26;
40-tės atlaidai — kun. P. Ma
linauskas, MIC.
ATHOL, MASS., kun. P.
Juraičio klebonaujamoje baž
nyčioje, kovo 13—19 — kun.
Adomas Morkūnas, MTC.

Kun. J. Sitavičius
JuŪa Smith (kairėj), autorė-operos “Cynthis Parker” ir
Chicago, III., 1939, vas. 18 d. operos dainininkė Leonora Corona, kuri sakomoj operoj vai
dins. svarbiausių rolę. Pirmų syk ši opera bus atvaidinta ma
žam autorės gimtiniam miestely Denton, Texas. (Acme ph.)

E Poliliis Lauko

Ketvirtadienis, vas. 23, 1939

Padėkos Žodis

pas mus chicagiečiams:
Lietuvos Chorvedžiu
PHTLADELPHTA, PA., ku
1. Solistei O. Juozaitienei ir Suvažiavimas
nigo Ig. Zimblio klebonaujaakompanistei Emilijai Prose
(VDV). Kaune įvyko Mu- Į moje bažnyčioje kovo 26—29
vičiūtei už gražų programos
zikų Draugijos narių metinis — kun. J. Mačiulionis, MIC.
į išpildymų;
,
......
_ . •
I 2. Svečiams: J. Krukui, Za- syvaz’®yi™asraugijos na
PTTTSBU1RGIT, PA., kun.
ir iš automobilių taksų jis iš- bukui, Scbmitui — Schnuths,^ dldelę^
5^7 J’ Miaians klebonaujamoje ba
AA
JLO <AIA'VV/X11L7M11A |A
JIO AOa
*
f
1
1 1
V
Y*
•
•
> .
taisė daug gatvių, daug šąli- Palm Garden savininkui.
‘
haznyčaų
^nyčioje balandžio 10-16 —

gatvių, neųadidinant gyvento-1 Taipgi ačiū ftv. Kazimiero
jams taksų. Kelly High School par. chorui ir kvartetui už
chorui ir kvartetui už
mūsų apylinkei taip pat jo daineles.
rūpesčiu išrūpinta. Pastatyti • Šiandie mums malonu prisigaisrininkų gražūs namai prie minti tų gražų parengimų, knArcher ir Sacramento. Gauta rį net pats miesto majoras dr.
fondai sudėjimui
stipresnių E. L. Schaible pagerbė savo
Šviesų
ant Archer Avenue atsilankymu ir populerumo ka
nuo State Street iki Central ralaitės apvainilkavimu.
Park Avenue. ftis darbas jau
Pelno liko irgi virš $200.00
pradėtas ir bus užbaigtas aIš priežasties lengvo susirteinančių vasarų. Daugely vie- gSmo negalėjau anksčiau to
tų sudėta “stop and go” švie- pareikšti. Dėkingas jūsų
Kun. S. J. Draugelis, kleb.
soe, kas padidina žmonių sau

gumų.

zaci]1l c on^.c ,orv
5 ai" ^UTt
Andriuška, MTC,
ir «ava™^ Minavo --------------------------------------.
,,
.
chorvedžių ir chorų reikalai.
Draugijoje yra užsiregistravę
8ĄIN IN HW MINUTK
400 chorų su 17,500 daininin ■ Illiy.l
' ve the torturln* pain of Nauritta.
RlMvmaibi
4eur*l*i* or Lunbaeo in •
«et the Doetor’s formule
fesr minutes, tet
kų. Draugija parūpina cho
NURITO. Drnendable
‘ »—no opiatee.
opiatee, no nereoties.
Does
the
work eolekly
eolekiv—mos
most relieve
rams gaidų, jnos instruktuoja, sroret peln, to your'
satisfaction in a fear
minėtas or moner back et Druzfists. Don’t
ruošia rajonines dainų Iven- ■ofer. Ūse NURITO on this ruamntee today.
tes ir kt. Šiemet bus suruoš
tos rajoninės dainų šventės AIytuje, Rokiškyje ir Šiauliuo
se.

NEURITIS

Suvažiavime buvo nusisku
ndžiama, kad spauda daugiau
dėmesio skiria sportui, negu
muzikos kultūros reikalams,
kad visuomenė per mažai do
misi koncertais, kad muzikų
tarpe nėra sutarimo ir glau
daus bendradarbiavimo. Su- j
važiavimas pareiškė eilę pa
geidavimų, kurių įgyvendini-Į

Nors truputį vėlokai, bet
sakoma, kad geriau vėliau,
negu niekad. Tad norim šia
proga nuoširdžiai padėkot vi
siems, kurie kokiu noirs bū
du prisidėjo prie mūsų jubi
liejaus atšventimo.
Piimiausiai dėkojam gerb. mu pasirūpinti pavesta drau
Jonas T. Zūris, teisėjaskleb. Vaičūnui už dovanas, už gijos valdybai.
|

Tėnka pabrėžti, kad aid. B.
Hartnett yra lietuvių draugas.
Jis davė lietuviams darbų, ko
operuoja su lietuviais kiek
viename reikale, dėl to yra
Vertas lietuvių paramos būsitiuose aldermouų rinkimuose.

ĮSIGYKITE
Gavėniai Reikalingą
I
Knygelę

SCHENECTAOT, N. Y., s"”"s
I
.
.
.
Apskrities 'bėgamieji reikalai
kun. A. Orvido klebonaujamo.
. , v y. . ,
n ,
reikalingi visu kuopų dėmesio,
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba-i
S. Sakalienė, sekr.
laridžio
knn. J. Jančius, M.
I.C.
Amerikos Lietuvių Daktarų
MONTREAL,
CANADA, ..... ..................................................
kun. Bobino klebonaujamoje nrauS1l°s mėnesinis susinnbažnyčioje, balandžio 3—9 — kimas jvyks penktadieni, vasario 24 d., 9 valandų vaka
kun. J. Jančius, MIC.
| PITTSTON, PA., ikun. J ro, daktarų Strikol - Vežei oKasakaičio klebonaujamoje ba flSe’ 464:5
Asrland ave’

žnyčioje, kovo 12—14; 40-tės
atlaidai — kun. P. Malinaus
kas, MIC.
DETROIT- MICH., kun. J.
Cižausko klebonaujamoje bažnyčioje, kovo 26—2 balandžio
Širdingai ačiū populerumo nautojų, ir p. Kundroto, ku- _ kun. P. Malinauskas, MIC.
kontestininkėms: naujai ap- ris taip gražiai vedė visų va
SPRINGFIELD, ILL., kun.
vainikuotai “populerumo ka karą.
S. Yunkerio klebonaujamoje
ralaitei” p-lei J. Benzin ir
Pagaliau dėkojam širdingai bažnyčioje, balandžio 7—9
jos darbuotojoms: S. Kuizi- visiems draugams ir pažįsta- kun. P. Malinauskas, MIC.
nienei ir M. Benzinienei bei miems už prisidėjimų prie do- į PHILADELPHIA, PA., kup-lei Elenai Vmspalytei su jos Vamj, už dalyvavimų bažny- nigo Ig. Zimblio klebonaujarėmėju Pranu Kurpaliu, ku- ėioj ir bendrai visiems už at- «moje bažnyčioje,, kovo 20—26
ris buvo šio kontesto inicia- silankymų.
Atsiprašom už —kun. V. Andriuška, MIC.
torius.
į bent kokius trūkumus,
kuPROVIDENCE, R. I., kun.
Dėkoju taipgi ftv. Kazimie- pinos gal kas pastebėjo, nes
ro parap. atletam ir choris- sunku buvo mums viskų pa J. Vaitekūno klebonaujamoje
tam vaikinam už patarnavi- matyti, tarp tiek daug žmo bažnyčioje, kovo 30—2 balan
džio — kun. V. Andriuška, M.
nių prie stalų.
nių. Tikimės, kad atleisit.
I. C.
Ypatingo dėkingumo žodis į
1
' Ona ir Pranas Miliauskai,
PTTTSBURGH, PA., kun.
priklauso ypač - Peoples Fu1425 So. 49th Avė.,
railure kompanijai už paaa.
J. Vaišnoro klebonaujamoje
Cicero. III.
bažnyčioje balandžio 3—12 —
kojimų saloninio seto $69.50
kun.
J. Mačiulionis, MIC.
vertės loterijai ir atvykusiems „
~
~

order Mendaco for you. Don’t ~*rf auother
day. The guarautee proteeta jou.

Dr. A. J. Gussen, sekr.

RHEUMATISM
RILIIVI PAIN IN PIW MIKUTIS
To relieve the torturing pain of Rheumatiam, Neuritia, Neuralgia or Lumbago, in a
few minutes, get the Doctor’s formula
NURITO. Dependabie—no opiates, no nareoties. Does the worlc ųuicldy—mušt relieve
cruel pain, to your satisfaction in a few
minutes or money back at Druggist's. Don’t
suffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI
ir
Gavėnios Giesmės
Atspausdinta iš maldakny
gės “Ramybė Jums”

10c.
DRAUGAS PUB. CO,
2334 S. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

SIF-IED
PARDAVIMUI NAMAI
•241 So. Talman Avė., puikus 2 flety mūrinis namas. 2 — 6-kambarių
fletai. Ąžuolo grindys lr (taisymai.
Karšto vandenio žiluma. 2-karų pa
rėdžius. Lotas 30x125. Kaina $7,500.

Vakarytlnls kampas 64-tos lr Camp.
bell Avė. Pulki 7 kamb. rezidencija,
kaiptlk nauja. 3 dideliai miegamieji
kambariai. 2 drabužių kamb. kiek
viename. Puikios ųžuolo grindys Ir
(taisymai. 2-karų marinis garadžius.
Gali būti paimtas už $2,000. Balahsas vidutiniškas.
NORMAN GEYER & CO.. Ine.
4801 So. Aishland Avenue,
Tel. YABds OSOO.
PARDAVIMUI

Namas su bizniu, pieninė lr grosern8. Biznis gerai ifidirbtas, randasi
lietuvių kolonijoje,
Clceroje,
arti
lietuviu bažnyčios. Namas turi po
4 lf 4 gražius kambarius. OrosernSje (rengti visi fikSčeriat, yra ir
naujas elektrinis šaldytuvas lr pil
nas pirmos rūSles atakas. Gera prie
žastis pardavimui.
AtslSaukite pafl
Mvininkų: W. Stankus, 1325 South
5Oth Court, Cicero.
TEISINGAS PATARNAVIMAS

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

750 W. 31st Street
A A. NORKUS, savininkas

Tel. Victory 9670

Per. mus galite pirkti bile kokių
nuosavvbe bile kur. už mažiau pi
nigu. Taipgi galite parduoti ar iš
mainyti bile kokių nuosavybę grei
čiau ir geriau. Atnauiinkit savo bai
giančių apdrauda (Insurance) per
mūši; rastinę. Kainos nupigintos.
Lengvi išmokėjimai. Naudingos do
vanos duodamos su kiekviena ap
draudos pollcy.
CHARLES URNICH
(Kazys Umlkas)

25()O West «3rd St. • Antras aukštas
Durys nuo Campbell Avė, pusės
NORI MAINYTI

Mainysiu mano tavernų lr naant privatiško pamo. Atsišau4035 South Wood Street.

SKAITYKITE VIEN KATA

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN
due to dust, sun, light-glare,
driving, movies, reading, etc ?

Jei nori sumanymus nugaLIKISKUS LAEfcRASčIUS lėti, mokykis kentėti.
--------------------------------------------- 1 į Musės įkyrios ne didumu,
bet daugumu.
Reserve

Tortas virt

Do vour eyes bum—feel
tired, uneomfortable? Try
Murinę. It contains 7 help(ul ingredients wkich
eleanse and dear eyei reddened from fatigue—malte
your eyea feel clean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid.
Send for trial bottle. Mail 10c (štampe
or coin) witb your name and address to The
Murinę Co.. Dept. MF. Chicago, 1IL

f/VC

4192 S. ARCHER AVENUE

//V“ EVES
AT

ALL

DRUG

M O V IN G
Anglys
Malkos
JUOZAPAS MOCKUS
2358 So. Leavitt Street
Trokų Išnuomuojame Pik
nikams ir Visiems Kitiems
Reikalams

STORES

(North Ęast Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

PERKAM
senus auksinius, sidabriniup
ir varinius Amerikoniškutpinigus. Mokame gerų kai
nų pagal vertę.

SMITH & SON
2267 Clyboum Avė.

TSmokėjom
Už padėtas
pinigus
'
Duodam Paskolas ant 1-nuj
Morgičių
Safety Deposit Dažotės Galima
Paairendnoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė
Knn. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.
Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina $1.00
Užsakymus siųskite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois

PIRKITE DABAR1 — 8AUKITB
DIENĄ AR NAKTJ
PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.

egg

••••••• ••••••••••• •— $••«
$e.ee

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

««.<>«_

SCREENINGM .................................

$B»«

MTNB RUN ....................................

$5 7*

Tel. ARDmore 6975

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAOO

Chicago, Illinois

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Kainos Numažintos ANGLYS

JUSTIN MACKIKWICH
Pfesident
HELEN KUCHINSKAS, See.

UTILITY L10UOR
DISTRIBUTORS
Incorporated -

Tel.

Prospect

0745-0746

WholMal« Only

5931-33 So. Ashland Avė.
Pm mua antim* ga<ntt tikrai Llatn vilk* Import* Vialatybin* De<ana.
Mea Ir Virt Mflmj Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dztmldaa
Bartninkai

TIK H2 OO
CHICAGOS VĖLIAUSIA
NAMŲ STATYBA
T«-«a va*. Ir Oallfomla Avė
On Mokat nao Marqaette Pk.
Mflrlnlal, Inatuluotl namai B
Ir < kambarių, au belam en tu.
lotaa 30x125 pMų au vlaaia
(talaymaia.
Namo kaina $*.000.00. Malaa
pradiniu Jmok«]lmaa. llkuatejl
kaip randa, tik po $*>.00 (
m*nea|.
Ml auma padengia
nuodimt), takaua apdraudė lr
m*neainę dal| paakoloa.

Namai

atatnml po
P. H. A.

prMUOra

Pamatykite, o atebMt*a
Oflaaa prie 7S-čloa gatvda lr
California Arenu*

