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GĖN. FRANCO VYRIAUSYBE PRIPAŽINTA

Frankistai tuojau imsis vaduoti
užsilikusią centrine Ispanijos dali

Numatomas gausingas piliečiu
dalyvavimas “primary” balsavimuose

Visok:s komunistų liekanų
priešinimąsis bus sumaltas
LONDONAS, vas. 27. —
Anglijos ir Prancūzijos vyriausybės šiandien formaliai
pripažino Ispanijos gen. Fran
co vyriausybę.
Tuo būdu Ispanijoje civilinis karas, kurį ten sukėlė komunistai, socialistai ir anarchistai plėsdami ir degindami
bažnyčias ir žudydami kunigus ir pasauliečius katalikus,
tarptautiniai uždarytas.
Civilinis karas tęsės ilgiau
pustrečių mėtų dėka tarptau
tiniams raudonųjų gaivalams,
kurie visomis pastangomis rė
mė Ispanijos raudonuosius ti
kslu te,n sukurti sovietų val
džių.
f fF’Jg
Visos jįj pastangomis nie
kais nuėjo pakilus ispanams
patrijotams vaduoti šalį nuo
komunistų, socialistų ir anarchistų, sudarusiųjų raudonųjį

šmų. Bet tas .nepakeitė vyriau
sybės nusistatymo,
Ministras pirmininkas nuro
dė, kad frankistai jau visiškai
suklupdę raudonuosius. Raudonųjų režimas suskilo j dalis
ir jo daugiau nėra. Tad frankištai ten tikrieji valdovai,
kadangi raudonųjų liekanos
centrinėj Ispanijoj neturi vadų ir negali tęsti karo. Bet jei
ii- norėtų tęsti, tai tik trumpų
laikų ir dar labiau galėtų nukentėti.

frontų.

Taip pat pareiškia, kad-sve
timų šalių vyriausybių rūpini
masis vaduoti tūkstančius rau
donųjų žudikų be jo sankcijos
daromas. iTad jo vyriausybės
nusistatymas nekeičiamas.

Anglijos ministras pirmi
ninkas Chamberlainas gen.
Franco vyriausybės pripažini
mo faktą pranešė parlamente.
Kairieji atstovai sukėlė triuk-

ŽENEVOJ UŽDARYTA
ISPANU RAUDONŲJŲ
DELEGATŲ RAŠTINĖ'

BURGOS, Ispanija, vas. 27.
— Gen. Franco nusprendė
greitai pradėti valyti ir va
duoti užsilikusių centrinę Is
panijos dalj.
Jis pareiškia, kad visokis
komunistų ir socialistų ginkluotų gaujų priešinimųsis be
atodairos bus sutriuškintas.

KATALIKŲ JAUNIMO OR

GANIZACIJA TURI 1,100
KUOPŲ

PARYŽIUS.

—

Katalikų

Abiejų partijų kandidatai
reiškia vilties, kad Chicagos
piliečiai šiandien, kovo 28 d.,
gausingai dalyvaus ‘primary’
balsavimuose.
į
To tikisi ir vardų aldermo
nų kandidatai.
Balsavimų vietos atidarytos
nuo 6:00 ryto iki 5.-00 vakaro.

J. A. Valstybių vyriausias teismas
nusprendė prieš “sėdėjimo” streikus
AVASIUNGTON, vas. 27. —
Vyriausias teismas šiandien
paskelbtu nuosprendžiu nupei
kė “sėdėjimo” streikus ir iš
teisino kompanijas, kurios pa
šalino iš darboi “sėdėjimo”
streike dalyvavusius darbinin
kus.
Teismas nurodė, kad darbi
ninkai turi teisę streikuoti,
bet neturi teisės paimti savo
žinion fabrikų.
Šis teismo nuosprendis pas
kelbtas Fansteel Metallurgical Corporation, North Chi
cago, reikale.

PARYŽIUS, vas. 27. — Is
panijos raudonųjų režimo at
sistatydinęs prezidentas Aza
MIŠIOS PER RADIJĄ
na vakar vakarų su keliais pa
lydovais ir ambasados na
ANGLIJOJE
riais traukiniu išvyko į Švei
LONDONAS. — Andai pir
carijos pasienį, ambasada už
mą kartų Anglijoje per radi
daryta.
jų buvo transliuojama Mišių
Sakoma, raudonųjų režimo
eiga iš AVestminsterio kated
daug svarbesnių rekordų ir
ros.
dokumentų, kurie nepriklausų
Gedulo iškilmingas Mišias Ispanijos valstybei ir kurie iŠ
už Šventųj į Tėvų Pijų XI lai Katalonijos atvežti į Prancū
kė apaštališkas delegatas An zijų, būsiu sukrauti į laivų ir
glijai, JE. arkivyskupas AV. pasiųsti į Meksiku.
Godfreyas.
Žiniomis iš Madrido, tenai
raudonųjų armijos vyriausias
32 ARABAI UŽMUŠTA
vadas gen. Miaja jau pasitrau
PALESTINOJE
kęs iš vadovybės ir atvyksta į
HAIFA, Palestina, vas. 27. Prancūzijų. Ministras pirmi
— Šiandien su britų kariuo ninkas Negrinas su keliais sa
mene įvykusiuose susirėmi vo kabineto nariais turi pa
muose 32 arabai užmušta ir 50 rengęs privatų lėktuvų apleis
ti Ispanijų.
arabų ir 2 žydai sužeista.
Kol kas Negrinas, Prancū
zijos ir Anglijos padedamas,
PARAPIJOSE STEIGIA
darbuojasi iš centrinės Ispani
MOS MOKYKLOS DAR
jos prisiųsti į Prancūzijų apie
BININKAMS
10,000 karinių ir civilinių rau
Detroit, Mich. — je. ar donųjų viršininkų su jų seimo
kivyskupo E. Mooneyo pastan mis. Darbuojamasi, kad jie
gomis Detroito arkivyskupijos (tai daugiausia teroro ir župarapijose steigiamos mokyk- dynių vadai) nepakliūtų į
los darbininkams. Daugumoj frankistų rankas. Kol kas dar
parapijų mokyklos jau veikia. negautas gen. Franco sutiki
Dėstomas Bažnyčios mokini mas tuo® tūkstančius išvaduo
mas apie pramonines proble ti.
mas.

Stambiausių išlaidų dalį su
daro algos — daugiau kaip
690,000 dol. per metus, ir atly
ginimai daugiau kaip 93,000
dol. Nuoma— apie 100,000 dol.
Universitetas turi 19 pas
kirų pastatų.

5:38.

leidžiasi

14 asmenų sužeista, iš jų 4 sunkiai sužeista nušokus nuo bėgių Keleiviniam
traukiniui Wyomingo valstybėje. Keturi Pullmano ir vienas klubinis vagonas nu
sirito nuo 20 pėdų aukšto pylymo. Nelaimė įvykus trūkus vienam bėgiui.
.
(Acme telephoto).

tuvos Žemės bankas Klaipė Negrinas Madride vakar išl<
doje nupirko lentpiūvę už 1,- do “dekretų”, kuriuo parūp
400,000 litų.
j- | narni pasai visiems centrinė
Ispanijos asmenims, nuo 1'
KAUNAS, vas. 18. — Daly iki 55 m. amž., nepaliestiem
vaujant valstybės prezidentui, karinės mobilizacijos, kurie’
vyriausybei, diplomatams ir į gal norėtų pasprukti iš Ispa
vairių šalių prekybos rūmų nijos.
specialiems delegatams, iškil
Suprantama, jie yra kraštu
mingai atidaryti Lietuvos Pre tiniausi kairieji — komunistai
kybos. Pramonės ir Amatų ir socialistai, kurių rankos su
rūmai.
teptos kriminališkaig darbais, i

KAUNAS, vas. 20. — Įs
teigta “Darbo Žvaigždė” nu
sipelniusiems
amatininkams,
darbininkams, verslo
žmo
nėms pagerbti. Nepriklauso
mybės šventės proga pirmų
kartų apdovanoti keli versli
ninkai ir darbininkai. Valsty
bės prezidentų, be anksčiau
praneštų, dar pasveikino Ar
gentinos prezidentas.

Geriesiems Ispanams nerei
kalingi pasai, nes jiems nėra
reikaloi apleisti savo tėviškes.
Jie džiaugiasi Ispanijos išva
davimu. Tik bažnyčių ir kata
likiškų įstaigų apiplėšėjai ir
katalikų žudikai bando išsisu
kti nuo užtarnautos sau baus
mės. Vargiai jie visi nuo to
išsisuks.

Įdomu tas, kad Negrino
“dekretai” leidžiami netekus
prezidento ir neturint jo san
KAUNAS, vas. 18. — Kau
kcijos. Toki “dekretai”, kaip
ne pasirašyta Lietuvos Lenki
čia pažymima, yra be jokios
jos keleivių susisiekimo sutar
vertės.
tis. Tų pačių dienų Kaune įs
teigta pirmoji Lietuvoje oro
SKAITYKITE VIEN KATA
skautų draugovė.
LIKISKUS LAIKRASCIUS

KAUNAS, vas. 19. — Lietuvos Vakarų sųjungos šuvažiavime nutarta plėsti sųjun
gos kultūrinę veiklų Didžiajai
ir Mažajai Lietuvai suartinti.

VARŠUVA, vas. 24. — Len
kų laikraščių žiniomis, vokieuių bankai esu suteikę penkių
milijonų markių kreditų supir
kinėti Lietuvoje įmones.

KAUNAS, vas. 20. — Lie
tuvos stalo teniso rinktinė iš
vyko
pasaulinių pirmenybių
SOUTH BEN D, Ind., vas.
27. — Bendixo fabrike apie Egiptan.
400 darbininkų sukėlė “sėdėji
KLAIPĖDA, vas. 24. —
mo” streikų.
Gyvulių gydytojas Neumanas
LONDONAS, vas. 27. —Ka įsakė steigti Klaipėdos jaunų
dangi žydų ir arabų delegaci jų vokietininkų organizacijų
jos negali padaryti taikos, An nacių Hitlerjugend pavyzdžiu
glijos vyriausybė joms įdavė ir darbo frontų.

KAUNAS. Vasario 22 d. at
vyko žinomoji anglų lakūnė
Jen Batten, kuri vasario 23 d.
skaitė paskaitų kauniečiams ir
pažadėjo kitą kartų atskristi į
Kaunu.

DAR

VIENAS

“SĖDĖJIMO”

STREIKAS

savo planų Palestinos reikale.
Plano turiny® nežinomas.

ORAS
6:28,

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS IŠTEISĖTAS NEGRINAS
VILNIUS, vas. 20. — Vil LEIDŽIA “DEKRETUS”
lietuviai šiemet iškilmių
DAROMOS PASTANGOS niaus
gai paminėjo Lietuvos Nepri MADRIDE
KAIP NORS IŠVADUOTI klausomybės šventę.
PARYŽIUS, vas. 27.
Žlugusio Ispanijos raudonųj
ISPANIJOS ŽUDIKUS
KLAIPĖDA, vas. 20. — Lie režimo ministras pirmini nkč

Kompanijos turi teisę
pašalinti streikininkus

NEW YORK. — Fordhamo Franco vyriausybę, nors vals Be to, vyriausias teismas
universiteto prezidentas kun. tybės departamente apie tai šiandien atsisakė kų nors pa
R. I. Gannon, S. J., metiniam tylima.
dėti tiems 39 nuteistiesiems.
raporte pažymi, kad, imant
apskritai, universitetui reika
linga daugiau kaip pusantro
milijono dol. metiniij išlaidų.

Saulė teka

Nominuojami demokratų
respublikonų partijų kandidi
tai į majoro, miesto klerko
miesto iždininko vietas.
Be to, kiekvienam warde
liečiai renka po vienų alderi
Į nų.

New Jersey pakraščiuos siaučiant rūkams susidaužė du prekiniai laivai: Bull
linijos “Lillian” ir vokiečių “Wiegand”. Pirmasis nuskendo. Įgula išva
duota.
,(Acme telephoto). į
• -

1937 m. šios korporacijos
.
__
, . Dirbančiojo Jaunimo PrancūŽENEVA, vas. 27. — Švei- ...
.
..
fabrike darbininkai sukėlė “sė
carijos autoritetai uždarė čia “J°Je or^nizaz:ija, paprastai dėjimo” streikų, paneigė teis
Ispanijos raudonųjų pašto- ^noma jucistų vardu, turi mo įsakymą apleisti fabrikų.
vios delegacijos T. Sųjungai pau ^300 paskirų kuopų (sa. Policija jėgomis išmetė iš fa
raštinę. Visi raštinės daiktai
Numatoma trumpoj atei- briko darbininkus. Korporaci
ir rekordai
užantspauduoti. ^yj® (lar iki 900 kuopų sudary ja daugumai “sėdėjusių” at
Raštinės tarnautojai išvyko į
sakė darbų, o teismas 39 va
Paryžių.
dus ir darbininkus už įsakymo
Pranešta, kad gen. Franco MATYT, IR J. A. V. PRIneigimų nuteisė kalėti ir bau
^yriausybė priklausys T. SųPAŽINS GEN. FRANCO
domis.
Nacionalinis
darbo
jungai.
VYRIAUSYBĘ
santykių boardas įsakė korpo
racijai priimti į darbų visus
AVASHINGTON, vas. 27. —
pašalintuosius.
Korporacija
UNIVERSITETO IŠLAI
Čia kalbama, kad, rasi, ir J.
KYMAS YRA BRANGUS A. Valstybės pripažins gen. apeliavo.

CHICAGO SRITIS. — Šian
dien numatomas lietus ir šal
čiau.

Yra teisėtai įsiregistravusi|
1,827,363 vyrai ir moterys.r

KAUNAS, vas. 24. — Val
stybės prezidentas šiomis die
nomis amnestavo 67 asmenis,
kurie buvo nubausti karinių
teismų.

KAUNAS, vas. 22. — Ka
riuomenės vadas
generolas KAUNAS, vas. 22. — Lietu
AVASIUNGTON, vas. 27. — Raštikis buvo išvykęs į Tali vos garbės konsulas Charbine
Čia mirė buvęs Japonijos am nu vizituoti Estijos karinome p. Kaušaras įteikė Lietuvos
basadorius J. A. Valstybėms nės vadų generolų Landonerį karo mokyklai Tolimųjų Ry-

Hiroshi Saito, 5ū m. amž. Jis ir dalyvauti Estijos Nepri- į tų lietuvių padovanotų lauko
patrankų.
klausomybės Šventėje.
planavo grįžti į Japonijų.

«
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mieste gerą tvarką. Dėl to sulyg savo nusi
manymo renkame tokius kandidatus į val
džią, kurie, matome, yra tinkamiausi.

Dabartinis miesto majoras, vadovaudamas
miesto valdybai per šešerius metus, parodė,
kad jis yra geras administratorius, kad rūpi
nasi ir miesto ir darbo žmonių gerove. Prie
jo gerai sutvarkyti visi departamentai, su
lašinta išlaidos, statyba ir visokie pagerižynuai pastūmėta pirmyn.
Be

to,

joras

kaip

Edward

jau

J.

keletą

Kelly

kartų

yra

ma

rašėme,

geras

lietuvių

- Tėvas Ambraziejus Pabrėža

Vašingtonas - “Bolševikas”

Lietuviškieji komunistai priėjo prie tokių
nesąmonių,
kuriomis net socialistų laikraš
.■<14* n* u “DRAUGAS" brlnca beat reeulu
čiai piktinasi.
Anuo kart R. Alizara, rašydamas komu
■ •* aaadten Uekynia
nistų “Laisvėje”, užgiedojo, kad, girdi, WaM MATOS KAINA: i. AmetlAoa valatyMae.
II •». Puael Meta — »>.»•; Trlma mtae
shingtonas buvo tų laikų bolševikas’. ‘N-nos’
14
Vienam mteeMal —- ,78a Kltoee raldėl to taip rašo:
oniunerata: Metama — 87.»»į Puael metu
Pavieni* anm. le.
“Tą demokrutijos vadą komunistas Mi1.1 ui u kalno* orMnnl
zara lygina su Rusijos bolševikais, kurie
>«udradarbiame tr koreapenaentama raitų necrųMna,
įepraloma tai padaryti Ir neprtMuačlama tam tlkasutrempė demokratiją, ginkluota jėga iš
oelto tenklu Redakoljn paallalko ano teta* tol
ti ir trumpinti rlaua prlalųatus raitu* Ir ypač kovaikė visų žmonių išrinktą Steigiamąjį ♦Su
-.pumieaotjae sulyg savo nuoki® ro*.
Korespondentų
<A -akyti trumpai Ir eliklal (Jei galima raiomaja
sirinkimą, panaikino žodžio, spaudos, su
••cele) paliekant dideliu* tarpua pataisymam*. venooiemlkoe Ir asmenlikumų.
Pasenusios korea
sirinkimų ir organizacijų laisvę, suorgani
jo* lalkraltln nededamoa
zavo pasibaisėtiną politinę žvalgybą val
.niared aa Seoond-Claaa Matter Maroh BĮ, III# at
džios priešams gaudyti ir žudyti, įvedė
nilnoto Under he Aot ot Maroh S. 1871.
mirties bausmę už (politinius nusikaltimus,
pavertė darbininkus* ir valstiečius valsty
Šiandien Balsuojame
”|
bės vergais, sugrūdo tarp 5 ir 7 milionų
žmonių į kalėjimus ir koncentracijos sto
vyklas ir dabar galabija jau ne tiktai opo
Šiandien Chicagos miesto piliečiai balsuo
zicinių partijų žmones, bet ir savo parti
ja. Renkame miesto valdžią. Nėra abejones,
jos vadus!”
visi norime geros valdžios, kuri palaikytų
.»»

Toliau tas pats laikraštis pažymi, kad ko
munistai yra priversti meluoti ir veidtmainiauti, apsimesdami Amerikos “patriotais”,
nes jiems taip įsakė jų bosai Maskvoje. Pri
sidengdami Vašingtono vardu komunistai ba
ndą “(prašmugeliuoti savo anti-demokratines
idėjas į Amerikos visuomenę”. Pastebi ir
tai, kad seniau komunistai griežtai buvo
priešingi Amerikos “buržuazinės”, “kapita
listinės” demokratijos steigėjams.

PftOt.

Jei yra buveinių dide
lėms sieloms, dykumų tė
vų, tų atgailos kentėtojų,
sieloms, tai turi būti jų
ir mažiems vaikams.
Sv. Teresėlė Kūdikėlio
Jėzaus.

nkimų parap., Vecių k. Jo tė
vai buvo ūkininkai. Pati Pa
brėžos jaunystė neaiški; labai
mažai žinių teužsilikę. Dau
gumas spėja, kad, (pirmąjį iš
silavinimą gavęs iš tėvų. Pa
skui jaunas Pabrėžų sūnus bu
vo išvežtas mokytis į Kretin
Džiaugiasi tėvas ir motina,
gos pranciškonų mokyklą. Ją
sulaukę sūnaus kunigo. Did
baigė dar prieš 1812 m. Vil
žiuojasi kaimas, kuriame au
niaus universitete
studijavo
go vyskupas ar didelis val
mediciną, bet nebaigęs gydy
stybės vyras. Bet mes neįsi
tojo mokslo 1812 m. įstoja į
vaizduojame to žmogaus lai Varnių Kunigų Setminariją.
mės, kurio artimą, pažįstamą
Greit baigęs Seminariją, jau
ar giminę į dangaus šventųjų
nas kun. Pabrėža grįžta į tą
šeimą įrašo. Tokių laimingųjų
pačią kaimo visuomenę, kaip
nedaug pasaulis teturi. Pran
Kristaus apaštalas. Jaunasis
cūzijoj, Lisieux karmeličių
kunigas nepaprastai yra su
vienuolyne, tebegyvena jaune augęs su Žemaičių kraštu: iš
snioji šv. Teresėlės sesuo. I- čia per visą kunigavimo lai
talijoj yra vienas kitas žmo ką niekur nebuvo iškeltas ir
gus šv. kun. Joną Boską pa dirbo tik savo brolių žemai
žinęs. Ir mūsų vyskupijos Ge čių sielos ir kūno labui. O jo
neralvikaras Jo Kiln. Prel. U- darbas buvo nepaprastai vai
rbanavičius turėjo laimės su singas: šventas gyvenimas,
Jonu Bosku susirašinėti. Mes žnionių mej|s ir Mev0 duota

Daro Visokių Trukdymų

neįsivaizduojame

jų

laimės, i5kalba sujungtai buv0 nau.

bet jaučiame, kad vienas šve- <ioJami sieloms ge|bėti. Apie
nto pažįstamo žmogaus prisi- j 1830 m kun Pabr6ža dil.bo
minimas mūs
dvasių skaid-! Kartcnos parapijoj. Kaip an.
riausio džiaugsmo ir laimės | kgaau> ,aip ir įj {ia p0 visas

Po Svietą Pasidairius

paruošta vieta beprotnamyje.
— Ką!?

Sakoma, kad ženočių tarpe
— Na, visai paprastai ir
vyras yra galva, o moteris nėra ko čia pykti Esi laisva
širdis’. Ale vienas mano ta- manis ir laisvai manai. Bepro
vorščių, A. P-tis, kitaip fili- čiai irgi didžiausi laisvama
zofuoja. Jis sako, kad vyras niai, nes jie kuo laisviausiai
tik tuomet būna galva, kad mano arba ir nemanydami tik
gauna pėdės po šimtą dole savo instinktais vadovaująs.
rių į savaitę ir ją parnešęs a- Kadangi tu sakaisi esąs lais
tiduoda žmonai, negaudamas vamanis, tai ir eik pas lais
jokios resytės. Bet jei vyras vai manančius.
gyvena “Huverio čėsus”. o
žmona jam dažnai barškina: — Na ir tavo liežuvis!
“Tu purvinas, pasenęs kerč susigėdo laisvamanis.
ia, tavo raukšlėtas snukis...
Algirdas Vargas.
Ana, tas ir tas gerai uždirba
ir yra bagotas, o tu... fui su Kauno “Kuntaplis” rašo,
tokiu žmogum... Rodos, im kad Lietuvoj kultūrinis ben
čiau ir tekėčiau už kito, di- dradarbiavimas tęsiasi. Esą,
vorsą nuo tavęs atsiėmus... kai vieną sekmadienį atvykęs
“Ir tt. tada jau ne galva. O iš Lenkijos Kaune skambino
jei da savo “širdžiai” kaip pianu žynius lenkų pianistas
pasipriešinsi, gausi kočėlą ir Kočalski, tuo pačiu metu Bo
paskui pasodins j kalėjimą. cianskis Vilniuje skambino te
Taigi, neviauoniet vyras y- lefonu savo žvalgybai, kad ji
ra galva...
daugiau pakankintų lietuvius.

žemaičių parapijas važinėda-

piiipildytų.

— Klausyk, esi davatka ir
Gaila mums lietuviams pa- !vo vesdamas misijas ir reko- didžiausias kvailys, kad eini Į Labas Ryts!
tienis savęs: mes niekada ne- ' lekcijas. Tikrai yra žinoma, bažnyčią — įrodinėja laisva
Rašo Jonas SkeJly
matome savęs, savo artimųjų, f kad tuo metu apaštalaudamas
manis.
Alės sielojamės, stebimės, kad ! jis lankėsi Darbėnuose, Salan- — Palauk, brolau... Kaip tu — Ar nori pirkti siutkeisį?
kartais kur tolimam Prancū tuose, Skuode, Mosėdy ir ki vadiniesi, jeigu jau nesi da — Na, dabar! Ką aš su juo
zijos Liurde Dievas parodo tose parapijose.
veiksiu?
vatka ir neini į bažnyčią?
savo galią, bet nematom Jo
Vieną pavasarį iš Kartenos — Aš laisvamanis.
— Drabužius susidėsi. Ypač
malonių savo Kalvarijoj, Plu pačiam paleidime kun. Pabrė — Labai puiku,
kelionėj.
ngėj ar Kretingoj. Tiek vie žą vežė pas ligonį. Reikėjo
— Tuomet aš kelionėj būnoj, tiek kitoj vietoj Dievas važiuoti per upę. Vanduo iš čia tarp mūsų gyveni, tau jau siu nuogas ?
gausiai duoda. Panašūs reiš laužė ledą, ir pasibaidę ark
džios priešakyje stovėtų žmogus su tinka
Draugijos steigėjai šios sąlygos priimti ne
momis kvalifikacijomis, su patyrimu, atsi galėjo. Turėdami galvoje, 'kad žymi lietuvių kiniai yra ir su šventųjų gar liai su vežimu, kuriame su kinių velykinės kortelės rodo, jęs žmonėse, užrašė jų vardus,
davęs miesto reikalams, savo tautiečiams pa gyventojų dalis dar yra Baltstogės ir Nau- binimu. Kitų kraštų, pvz., I- Švenčiausiuoju važiavo Pabrė kad T. Ambraziejus buvo šios ir šiandien tas begalinės ver
tariame balsuoti už dabartinį majorą Ed- gardėlio vaivadijoje, draugijos veikimą apri talijos katalikai ne tik save ža, pateko į smarkią apės sro mokyklos kapelionas. Be kape- tės mokslo rinkinys yra Kauno
ward J. Kelly.
boti vien Vilniaus vaivadijoje jie rado ne krikštija, bet ir gatves, ir vie vę. Gelbėdamas Švenčiausiąjį lionavimo, T. Pabrėža ypač Vytauto Didžiojo Universite
galimu, juo labiau, kad uždarytosios Lietuvių šbučius, net restoranus vadi ir save, pasižada kun. Pabrė buvo atsidavęs mokslui. Vie to Botanikos muziejuje. Šve
Mokslo Draugijos veikimo plotas taip pat na šventųjų vardais. Ten ti- ža stoti į pranciškonų vienuo- nuolyno sode jis turėjo pasi ntasis vienuolis pas Viešpatį
Ispanijos Karui Pasibaigus
kintieji suaugę su šventųjų lyną ir stebuklingai išsigelb- sodinęs dideles lysves įvairių iškeliavo 1848 m.
Ispanijos komunistų - socialistų frontas buvo visa valstybė.
bendraviniu. Mūsų žmonės y- sti.
susmuko. Vadinamieji “respublikonai - lojažolių. Visą nuo mokyklos ir Neseniai Kretingoj mirė pa
Draugijos steigėjai šį savo nusistatymą pa
listai” nugalėti. Jų vyriausybė jau pasiduo reiškė vaivadijos įstaigai sausio 27 dieną. ra kuklesni, nedrįsta šventų
bažnyčios atspėjamą laiką uo skutinis žmogus, kuris prisi
Jis

bičiudus.

buvo

Chicagos

pirmas

majoras,

Iš Vilniaus pranešama, kad Lietuvių Mok
slo Mylėtojų Draugijos įstatai iki šiol buvo
laikomi i» studijuojami Vilniaus vaivadijos
įstaigoje. Kaip buvo rašyta, vaivadijos įstai
ga dėl įstatų draugijos steigėjams buvo sta
čiusi visą eilę sąlygų. Paskutinę sąlygą bu
vo pastatęs pats vaivada Bocianskis. Jis pa
Mūsų dienraštis nėra partinis. Jam nerūpi reikalavo iš įstatų išbraukti tą straipsni, kur
nė vienos partijos reikalai. Tačiau rūpi to kalbama, kad draugijos veikimo plotas — vi
sa Lenkijos valstybė, ir siūlė pasitenkinti
m irato gerovėj kuriame gyvena virš šimtas
tūkstančių lietuvių. Tad; norėdami, kad val vien Vilniaus vaivadijos plotu.

kuris

skaitėsi

daugiau
bet

kad

pripažinimo

kuris

jį

vėl

pažinimą

mums

lietuviais

su

kitas

išrinkus,

šio

seniai

mūsų

ligšiol

miesto

ir

kuris

tautiečiams

buvusių.

iškovosime

politikos

sau

davė

negu

Tikimasi,

tokį

gyvenime,

pri

koks

priklauso

da, nes todau kariauti nebepajėgia. Ligšiol
juos rėmusi Didžioji Britanija ir Prancūzija
pripažįsta nugalėtojo generolo Franco, nacio
nalistų vado, valdžią. Ispanija išgelbėta. Tuo
įvykiu džiaugiasi ispanų tauta, džiaugiasi ir
visas civilizuotas pasaulis, nes padarytas ga
las baisiam terorui, kuris siautė tame kraš
te per trejetą metų.

Per savo įgaliotinius jie paprašė įstatus, ko
kie jie dabar yra, pasiųsti Varšuvon, vidaus
reikalų ministerijom
Vaivadijos saugumo
skyriaus viršininkas Jasinskis (pareiškė, kad
šis steigėjų prašymas būsiąs patenkintas.
Taigi dabar belieką laukti vidaus reikalų

tačiau

ir

jų savo draugais kviestis,

o

gal mūsų ir tikėjimas per
silpnas, gal mes medžiaginiais
dalykais rūpinamės ir tik nuo
stolingos nelaimės atkreipia
mūsų žvilgsnį į šventuosius.
ministro sprendimo.
Gal mes šventųjų vengiam ir
dėl to, kad neturime tinkamų
šventųjų gyvenimo aprašymų.
Amerika rašo, kad Vašingtono gimtadienį Dažnai jie atrodo mums sve

Įstojęs Kretingoj į Mažųjų
Brolių Ordiną, kun. Jurgis Pa
brėžą gauna tėvo Ambrazie
jaus vardą. 1831 m. T. Ambra
ziejų sutinkame dirbantį Kre
tingos vienuolyne mokykloje.
Jo rankraščiuose rastos mo

gi

labai

įdomu,

kaip

tu

man

dar

lusis pranciškonas naudojo au minė šventos atminties tėvą
galams stebėti, aprašinėti jų Ambraziejų. Iš jo pasakojimų
gyvenimą ir tirti jų gydomą susidarome vaizdą, kad tylu
ją galią. Per savo amžių kun. sis mokslininkas vienuolis bu
Pabrėža surinko daug įvai vęs nepaprastai uolus sielų

riausių augalų, pasiklausinė-

(Tęsinys 3 pusi.)

1940 m. rinkimų belaukiant

Apie Klaidingą Amerikonizaciją

Kaip mūsų skaitytojams gerai yra žinoma,
Maskvos iniciatyva susidaręs komunistų socialistų bendras frontas prieš trejetą me
timi, ne mūsų sąlygų žmonės.
tų visokiomis suktybėmis ir apgaudinėjimais minint nemažai skleidžiama ir klaidingos aTačiau mes turime šventų
■““laimėjo“ rinkimus. Paėmę valdžią j savo merikonizacijos agitacijos, kurį bruka vi
siems įtikinėjimą, kad, norint būti tikru jų, kurie vienose ganyklose su
rankas, pirmoje vietoje užpuolė bažnyčias,
amerikiečiu, reikia nepaisyti savo tėvų tau mūsų tėvais ir protėviais ban
vienuolynus, katalikų mokyklas, ligonines ir
kitokias k&takikų įstaigas. Jie degino baž tybės, s’avo gimtosios kalbos. Tai agitacijai dą ganė; šventųjų, kurie brido
atsispirti turi pats jaunimas su savo vadais. tą patį baudžiavos laikų klanyčias, vienuolynus, niekino kryžius, žiauMalonu pažymėti, kad idealistiniame jauni nųpų purvyną, kurie su mumis
riausiais bodais žudė kunigus, vienuolius ir
vienuoles, kankino ir persekiojo visus tikin me auga susipratimas, kurs neneigia gimto džiaugės ir verkė. Tik jie už
čiuosius. Statistikos duomenys rodo, kad lo- sios kalibos.
mus daugiau Dievui gyveno,
Jaiistai išžudė didesnę pusę Ispanijos dva
Marianapolio Kolegijos ir Šv. Kazimiero uoliau Jo garbei dirbo ir šian
siškuos. Tie baisūs komunistų - socialistų
Akademijos pastogėse leidžiami mėnesiniai dien yra amžinaja laime ap
fronto valdžios žiaurumai sukėlė pasiprieši žurnalai, Studentų Žodis ir Š. K. A. Aidai,
dovanoti. Prieš tokį šventąjį
nimą ir, energingam gen. Franco vadovau savo puslapiuose vartoja tik lietuvių kalbą
patys linksta lietuvio Keliai;
jant, pradėjo karą prieš tuos tautos nenau
ir tuomi jų leidėjai didžiuojasi. Daug jau juodu vienas antrą abiau su
dėlius. Sukilėliai šiandien triumfuoja. Trium nimo chorų savo pramogų programoms mo
pranta.
fuoja visa ispanų tauta, kurią norėjo pasi
kosi išimtinai lietuviškus kūrinius. Tik rei
grobti komunistai ir ją panaudoti kovai prieš
Daug turėtume kandidatų į
kia jaunimo gerus norus nuolat turtinti, ne
Dievą ir kovai už Europos sukomunistinimą.
brukti nereikalingų svetimybių, ugdyti juo šventuosius, bet dėl laiko ap
Dėl to, reikia pasakyti, kad lojalistų pralinkybių ir, gal būt, dėl mūsų
se pasigerėjimą lietuviška kultūra.
laiAeJimAs Ispanijoj yra milžiniškas smūgis
apsileidimo ir religinio abe
Sovietų Rusijai, kuri tiek daug pastangų
“Garsad ’ praneša, kad pirmą dovaną Lie jingumo jie negali įžengti į
dėjo, kad lojalistai laimėtų, ir bendrai dide
tuvių R. K Susivienijimo Amerikoj naujų altorių garbę. Čia norėtume
lis smūgis komunizmui. Dalinai nesmagu yra
narių prirašinėjimo vajuje laimėjo 163 kuo
prisiminti neabejotino Šventu
ir angCams bei prancūzams, kurie, medžia- pa Chicagoj — Marąuette Parke. Chicagai mo
žemaičių krašto darbuo
ghūų išrokavimų Vedami, rėmė komunistų tekio ir daugiau dovanų — 5-ta, 8-ta ir 12-ta.
toją tėvą pranciškoną Ambra
socialistų frontą, šiame krašte taip pat bu
Iš viso Illinais valstybėj dovanas laimėjo
ziejų — Jurgį Pabrėžą.
vo tokių, kurie jiems pataikavo. Norint ar
šešios kuopos. Iš to galima suprasti, kad
Tėvas
Ambraziejus
gimė
nenorint, dabar ir šio krašto vyriausybė tu
LRKSA kuopos Illinois valstybėj išsijudina
rės pripažinti Franco vyriausybę.
1771 m. Kretingos apzkr., Leveikti. Bravo!
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SVEIKATOS KELIU
Ražo Dr. A. G. Rakauskas

ATSARGIAI SU
LAIKOMAIS NAMIE
VAISTAIS

Yra sakoma, kad, jeigu ne
būtų buvę priežasties, nebūtų
buvę ugnies. Su nelaimėmis
visokį taip yra. Nelaimės prie
žastis turi kur nors būti. Kas
vengia nelaimės priežasties,
tas išvengia nelaimės.
Vaikai yra ne tik tėvams
brangiu turtu, bet ir tautai,
kuri davė jiems kilmę. Iš to
jau aišku, kaip rūpestingai
reikia teikti jiems apsaugą.
Paprastai, vaikai mėgsta ty
rinėti kur kas yra padėta, pa
slėpta. Namuose nerasi kum
elio, kurio jų smalsi akis neriūrinėtų. Tai darydami, raę bet kokius daiktus, juos
iščiupinėja ir net jų skonį iš
mėgina, nekartų tat, jiems te
nka nuryti kokių nuodingų
vaikams daiktų formose vais
tų ar panašiai. Kas yra žalin
ga vaiko organizmui, visu uo
lumu reikia slėpti.
Pas žmones vra priprasta
pirktis ir laikyti namuose įVairių patentuot;] vaistų. Šie
dažniausiai yra spalvuoti ry
škių spalvų dažais, kurie pa
traukia vaiko ak). Radęs dė
žutę su pilėmis, jis, bematant,
išmėgina jas. Labai dažnai to
kių pilhj paviršinis turi saldų
lukštų ir žinoma, saldumas pa

ragina vaikų naudotis proga.
Bet štai neopilgam užsinuodijimo delei vaikas nulėpsta,
nebent apie užsinaudijimo ne
laimę tapo patirta anksčiau,
na, ir su didžiausia paskuba
nuveža vaikų prie daktaro or
tiesiog ligoninėn gelbėti vai
ko gyvybę.
Tyrinėjimo daviniai yra įrodę, kad įvairios viduriams
liuosnoti patentuotos pilės ta
lpina gan daug strycbninos.
Paėmęs viena ar dvi tokias pi
lės, suaugęs žmogus, lengvai
pakelia, kuomet mažiau tokia
paiL^oza yra aiškiu nuodu.
Kai kada ir labai ūma pagal
ba neduoda teigiami] rezultatxy delei perdidelės nuodij kie
kybės patekusios į vaiko vi
durius, ir, žinoma, priseina
ankstybų kapų supilti.
Atsargumas gėdos nedaro,
sako patarlė. Jeigu žmogus yra atsargus su turtu — pini
gais ir tų savo atsargulmų de
monstruoja lobio padėjimu po
užraktu ir tai dažniausiai ba
nkų geležinėse spintose, labai
pravartu ir nuo širdies pata
riu visokius vaikams žalingus
daiktus laikyti taipgi po už
raktu su gerai paslėptu raktu.
Taip darant visuomet bus ga
lima užtikrinti vaikams geres
nė sveikata, o tėvams ir na
miškiams didesnis džiaugsmas.

LIETUVOS LIGONINIŲ LIGONINE
(VDV). Kaune, Žaliakalny gvdytojai. Taigi, universitetas
je ties Neries upe, jau antri išleis geriau išmokslintus gy
metai vykdoma didžiulė sta dytojus, kurie pakels ir viso
tyba. Kai kuriais protarpiais •krašto sveikatingumų.
čia dirbo 1,000 darbininkų.
Kaip gydykla, klinikos tu
Tai Vytauto Didžiojo Univer- rės 700 lovų. Jos aptarnaus ne
teiteto klinikų statyba. Klini-1 vien Kauno ir jo apylinkių
kog bus lyg ligoninių ligoninė,' gyventojus, bet į jas bus suvisos Lietuvos sveikatos cent vežami iš viso krašto sunkėsras. Klinikos bus didžiausias
pastatas Lietuvoje. Jos, kar
tu su parku, apima virš 13
hektarų žemės plota. Klinikų
pastatymas su moderniškiausiais medicinis-kais ir kito
kiais įrengimais kaštuos apie
13 milijonų litų.

Lietuvos sųlygose vyriausy
bė ryžosi įdėti į klinikų sta
tybų tokių didelę sumų pini
gų, nes tautos sveikatos rei
kalai turi pirmaeilę reikšmę
Sr svarbų. Klinikas vertė sta
ti ta aplinkybė, kad Lietu
je vis dar trūksta ligoninių;
nebuvo ligoninės, kuri turėtų
visus skyrius ir moderniau
sius gydymo prietaisus. Be to,
klinikos turės stambų moks
linį vaidmenį. Jose, profeso
rių priežiūroje, praktikuosis
vyresniųjų kursų medicino’
fakulteto studentai, busimieji

Natasha Gorin, viena iš tri
jų rusų, šnipinėjusių Sovietų
Rusijos naudai. Ši šnipų tre
jukė buvo pavogus svarbius
Am. J. V. karo laivyno slap
tus dokumentus. Dabar juos
teisia federalis teismas Los
Angeles, Calif. (Acme photo)
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Nariai Iraųo delegacijos atvykę į Londonu konferencijon Palestinos problemoms rišti. Vi
su konferencijos metu delegacija bus Anglijos vyriausybės svečiai.
(Acme photo)

ni ligoniai, reikalingi stpecia- ŽEMAIČIŲ LAUKIAMAS
braziejaus raštų, ir baigiamas
rašyti jo gyvenimo smulkus
linio gydymo. Sveikatingumo ŠVENTASIS — TĖVAS
B. J. (Ž. Pr.)
reikalai Lietuvoje dar nėra AMBRAZIEJUS PABRĖŽA aprašymas.
tinkamai sutvarkyti, nes sun
(Tęsinys iš 2 pusi.)
Jei nori patirti ramybės sa
ku buvo per keliolikų metų
išsiugdyti reikalingų gydytojų ganytojas, didelis mokslinin voje širdyje, slopinkie piktus
skaičių ir pasistatyti daug kas, nepaprastai mylįs varg norus.
naujų ligoninių. Po karo te stančius žmones, gailestingas
Jeigu neturi įtakos ant ki
ir
švento
gyvenimo
žknogus.
buvo keliolika nedidelių, me
tų, kaip-gi nori, kad tave pa
Nuo
jo
mirties
praėjo
jau
ar

nkai įrengtų ligoninių dides
sektų ?
ti
100
metų,
bet
žmonės
te

niuose miestuose ir apie 400
gydytojų. Dabar Lietuvoje jau bėra jo nepamiršę. Tiesa da
yra apie 900 gydytojų, 600 bar nebeina ligonys prašyti
dantų gydytojų, 220 felčeri , jo surinkti] gydomų žolelių į
Don’t tolerate grey hair. Grey hair
500 akušerių ir 400 gailestin vienuolynų, bet, peržengę se makes you look old and feel old.
gųjų seselių. Šitoks medicinos nųjų kapų slenksti, jie klau Try the Modern* Method for Coloring Hair . . . CLAIROL. You’ll
personalas dar nėra pakanka pias prie gailestingojo gydy appreciate the quick, pleasant treat
akmeninio kapo, ment. No bleaching required to
mai didelis, bet jau jis pajė tojo šalto
the hair when you ūse
gia aptarnauti pagrindinius prašo jo su ašaromis, ir daž aoften
CLAIROL. You’ll love the results
sveikatos reikalus. Pernai, vy-, nas grįžta Dievo malone pa on your hair — beautiful, naturallooking color that defies detection.
riausybės ir savivaldybių pa gydytas.
See yourself as you would likę to
stangomis, pradėta visuose
Nepaprastas džiaugsmas i- be. See your hairdresser today or
valsčiuose steigti sveikatos ma, kai išgirsti savo tautietį ■end this coupon NOW.
punktus; kiekviename jų yra besiartinantį į altoriaus gar
Naturally..'ivith
gydytojas, akušerė ir gailes bę. Mūsų pareiga melsti Aukl
tingoji seselė. Sveikatos punk čiausių, kad kuo greičiau mū8« tara to look for thii mark of
tai teikia medicinos pagalbų įsų kraštui šių lailmę suteiktų,
GENUINE Clairol on tfto bottle.
*
The
perfect
combination of rich oil, fino
už nedidelį atlyginimų, o be kad leistų mums susilaukti sa
ooap and delieate color that can’t be copied
... a blend that only Clairol containa.
turčiams visai nemokamai. vo tautietį dangišku užtarėju. * —
• —— —o OOM* MHO
m*
Dar ne visus sveikatos punk T. Ambraziejaus šventojo pa JOAN CLAIR, CLAIROL, Inc.
132 VVest 46th St., Neto York, N. Y.
tai įsteigti, nes trūksta gy skelbimo reikalu uoliai rūpi Send
FREE booklet, advice and analytia.
dytojų.
nasi tėvai pranciškonai. Ypač
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A. VARASIUS
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). P. WASILAUSKAS
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TIKRAS DARBO ŽMONIŲ DRAUGAS

Balsuokite už

0 JUOZĄ M. AŽUKĄ

DON’T BE GREY

CBMROl

Greiti traukiniai prie pat laivo
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę j Kauną
ir Klaipėdą

3301 S. Lituanica Avė.
į 11-to Wardo ALDERMONUS

Antradienį, Vasario-Feb. 28 d.
Vienintelis Lietuvys Kandidatas
Balsavimo vietos atdaros nuo 6 vai. ryto iki 5 v. vakaro.
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Tiesiogine Ekskursija j Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINLIOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939
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Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvų,
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo” laivakorčių
agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičiausia.

N ame......

Dabar Lietuvoje yra 75 li- šio didžiojo vyro gyvenimo
Addreu
goninės ir sanatorijos, eilė a- studijoms yra atsidėjęs gerb. City........
State
mbulatorijų, sveikatos centrų ; kun. P. Ruškys. Jo pastangoMy Beautician
ir punktų, miestuose ir mies mis yra surinkta daug T. Amteliuose gana daug privačiai
praktikuojančių gydytojų. To
NAUJOS KNYGOS
• kiu būdu sveikatos reikalai
S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA ............................................. 05c
jau pusėtinai aptvarkyti, žmo
B. Skurkis, TIKIU ....................................................... 05c
nių mirtingumais sumažėjęs,
LIETUVOS KARALIENE.......................................... 05c
gyventojų priaugimas padidė
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI ................ 05c
jęs. Baigiamos statyti didžiu
J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALE................... 05c
lės universiteto klinikos bus
B. Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA............ 05c
visų sveikatingumo srities pa
T. Alekna, GEGUŽĖS MENUO.................................. 30c
stangų apvainikavimas.
T. Alekna, KRISTAUS KANČIA................................50c
NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... $1.50
Juo daugiau bus varžoma
teisė, tuo mažiau bus Iiuosa į
priedermė.
Juo mažiau liuosybės turės
priedermė, tuo mažiau bus ge
ros valios, vaisingos ramybės
ir tikruosios liuosybės.

|
|

Su užsakymais kreipkitės į

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
2334 So. Oakley Avė.
Tel. Canal 7790

“DRAUGO” KNYGYNĄ
23 34 South Oakley Avė.

Chicago, III.

i Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arbi
į Norėdami Ka Nors Pirkti. Atminkite ’Dr go’ Classified Skvr
By H. T. Elmo

Kviečiu

visus

kaimynus,

naudotis

mano

draugus

ir

pažystamus

patarnavimu.

MiM Service Station
Patarnauja Lietuviai

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

2335 South IVestern Avenue
TELEFONAS

OANAL

8764

v
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ANTS OF AFRICA VSIILL ATTACK AND
i* DEVOUR ANYTHING FROM A
SNAKE TO A MAN... THESE ANTS
MOVĖ ALONG IN COUJMNS IN REGOLAR
MILITARY FASHION AND EXEOJTE

«•»»»»•

i. - v i

Yorko buvo kun. Pauliukas,
vienuolis. Iš Athol buvo ke
letas atstovų, vadovybėje kle
bono kun. P. Juraičio. Iš ki
tų kolonijų: So. Bostono, Canibridge, Broekton, Lowell,
Lnurence, ir kitų buvo po
mažiau atstovų dėl blogo oro
ir slidaus kelio ryte.
Rap.

NoįVELLUS
Tl BĖRIUS,

INTRICATE FLANKMOVEMENTS. FIRE
AND WATER ARE THE ONLY ELEMENTS
KNOWNTO STOPTHEIR ADVANCE....

CORIOUS ENOUGH IS THE FACT THAT
THESE ANTS ARE TOTALU/ BLIND/ 2ia)

JlCtt

AFAMOOS' DRJNKER. OF
ANCIENT ROME,WAS KNlGHTEOl
BY HI5 EMPEROR FOR DOWNlN<iį'
ElGHTEEN PlNTS OF WINE
AT ONE TIME...

SKAITYKITE VIEN KATA

LIKISKUS LAIKRAŠČIU 8

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. YARds 3146

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116

4070 Archer Ava

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
Sekmadienį susitariąs

Teletonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
2 iki
2—4 Ir 6—8 vai. vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniai#
Susitariąs
iki 9

čiui sukalbėjus maldų, sugie VALANDOS. Nuo 11 iki 12,
4 ir 7 iki 9
dotas Lietuvos sininas, skam Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7
binant 'muzikui J. Žemaičiui.
Šventadieniais: 11 iki 12
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽISKIS)
TeL CANal 6969
Pažymėtina, kad seimely da
lyvavo daugiausia worcesterie
dei nesukėlė daug diskusijų
nystei, kuriai Dievas mus pa Mass. Valstybės
(Tęsinys)
čių iš abiejų parapijų. Iš to GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Antanas F. Kneteys, kun.
ir Akinius Pritaiko
skirs, nežiūrint kiek auklėji Lietuvių Katalikų
limesnių
kolonijų
buvo
dauTat priimkite širdin šių mas atsieis. Mes visi esame
K. Urbonavičiui dėl svarbiu
2155 West Cermak Road
3343 So. Halsted Street
i ginusia iš Nonvood, kurie at
paprastų painokų, kuomet liū godūs pirmyn pažangos gy Seimelis
priežasčių neatvykus seimeliu,
OFISO VALANDOS:
vyko autobusu. Nemažai buvo
desiai buriasi, ir negalite dai venime. Mes esame pagerbti, Dalyvavo apie 250 žmonių
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
padarė trumpų pranešimų air pagal sutartį.
iš Marianapolio Kolegijos stu
nuoti: laikykitės Tėvo geru kuomet mūsų draugininkai
pie prof. Dovidaičio fondų,
dentų, vadovybėje rektoriaus
AVORGESTEK, Mass. — Va
DANTISTAS
mo tiesos; tikėkite, kad liū- žmonės mums paveda naujas
katalikiškųjų spaudų ir laik
Ofiso TeL CANal 2346
kun.'
dr.
J.
Navicko,
MIC.,
sario
22
d.
(Pelenų
dienoje)
1446
So.
49th
Court,
Cicero
dėsis yra tiktai stebėtino pla ir svarbias atsakomybes. Žino
raščio “Darbininko” reikalus
kun. dr. Jagmino, MIC. ir kun. Antradieniais, Ketvirtadieniam ir
įvyko
Naujos
Anglijos
Lietu

no dalis kurs per skausmų nės yra prisirengę praleisti
Po to skaitė pranešimų apie
Penktadieniais
dr. Pauliukonio, MIC. Iš Nevv Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-tf P. M. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
duoda galę dainuoti linksme metų metus sunkiame studi vių Katalikų Seimelis Šv. Ka Vilnių ir VVS.
2158 W. Cermak Road
zimiero lietuvių parapijoje, tos
3147 b- Halsted St, Chicago
snę dainų”.
Visus
iškeltus
klausimus
da

javime, ir panešti aštrių drau parapijos svetainėje.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
LIETUVIAI ADVOKATAI
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakar#
Šeštadieniais
lyviai
rimtai
ir
gyvai
svarstė
Trečiadieniais pagal sutartį
Mes turėtume būti prisiren smę, kad jie galėtų užimti tū
Seimelis prasidėjo šv. miValandos: 3—8 P. M.
Res. TeL CANal 0402
ir
priėmė
rezoliucijų
komisi

Telephone
YARds
1001
gę būti išauklėti visokiai tar- las vietas gyvenime, ir atlik šioanis 9 vai. ryte, kurias at- *
2305
So. Leavitt Street
Oiiso Tel. Canal 6122
ti pareigas reikalaujančias šve našavo kun. dr. Pauliukonis, jos rūpestingai paruoštas re
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
lnumo ir gabumo. Kuomet MIC. Pamokslų pasakė kun. zoliucijas įvairiais svarbiais
lies. Tel. Beverly 1808.
LIETUVIS ADVOKATAS
DIDELE
mūsų didysis Mokytojas nori dr. Jagminas, MIC. Ceremo klausimais.
4631 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Seimelis
užsibaigė
įmik
dusia
mus
prirengti
aukščiausiam
iš
NUOLAIDA
nijų vedėju buvo kun. KrušRes.
6515
S.
Roekvvell
Street
OFISAS
DANTISTAS
visų menų, — būti kitų sura- niauskas, Šv. Kazimiero par. nuotaika. Seimelis nuoširdžiai
Telephone REPublic 9723
DABAR
4729 So. Ashland Avė.
2201 West Cermak Rd.
dėkojo kleb. kun. Augustinui
i mintojais jų varge, — ar mos vikaras.
anai Petraičiui už suteiktas patal
2-troa lubos
Perkant Rakandus, Pečius, neturėtume jaustis pagerbVALANDOS:
10:30 vai. ryte prasidėjo sei
9:30 iki 12 rytu
1 iki 4:30 pupiet
CHICAGO,
1LL
Elektrikines Ledaunes,
pas, nuoširdumų, kurį parodė
I tais kad esame pašaukti at6 iki 8 vakare
uIETUVIAI ADVOKATAI
Telefonas MlDway 2880
melio posėdžiai. Vietinis kleb.
Radijas, Akordijcnus
j likti tokių jam tarnystę?
dalyvaudamas
posėdžiuose. 6322 So. Westem Avenue Trečiadieniais ir Sekmadieniais
OFISO VALANDOS:
kun. Augustinas Petraitis la
pagal sutartį._____________
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 du 4
Taipgi
dėkojo
visiein
s
Šv.
Ka

VALANDOS:
Tačiau, tai brangiai atsiei bai nuoširdžiai sveikino sei
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
zimiero
parapijos veikėjams li Panedėlj, Ltarniske ir Ketverge
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto
nantis paaukštinimas; nes mes melio dalyvius ir linkėjo gra
(Bl_,l A
:A c
)
i negalime būti palaiminimu žių ir naudingų nutarimų. Rei Seunininkėms už pasidarbavi- ’
Snbatoj nno 12 iki 6 v. v.
mų ir sumosimų pietų svetai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tiems, kurie nori tokio patar kia paižymėti, kad ALRK Fe
Tel. Prospect 1012
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nėje. Klebonui kun. A. Petrai6900 South Halsted Street
Re«
Tel ReDnblio 6047
navimo iš mūsų iki mes irgi deracijos apskričio valdyba tu
TELEFONAI:
4631 So. Ashland Avė.
nebūsime kentėję, ir neišmo rėjo nemažai rūpesčio, kol su
Ofiso WENtworth 1612
TeL YARds 0994
Res. — YARds 3955
kę patys suraminimo pamo rado vietų seimeliui. Kur val
OFISO VALANDOS:
Rez. TeL PLAza 2400
kos ties Dievo kojomis. Tat, dyba kreipėsi, lai gavo atsa
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
jei mes norime būti tikrai ir kymų, kad laikas nepatogus
pagal sutartį.
NedčlioMis nuo 10 iki 12 vai. dieni
giliai pagelbstanti, mes turi arba kitos priežastys kliudo
me būti prisirengę mokėti bra turėti seimelį. Bet kleb. kun.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ngaus mokinimo kainų. Mes A. Peraitis labai nuoširdžiai
TeL YARds 6921
lies 6958 So. Talman Avė.
‘Rez.: KENvrood 6107
turime mokintis giliai ir il- priėmė seimelį. Už tai seime
Kės. TeL GROvehill 0617
Ullice Tel HEMlock 4848
fcfe
gai pirm ne galime gerai mo lis nuoširdžiai dėkojo kleb.
kinti. Mes turime atydžiai įkun. Petraičiui.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
klausytis pirm nė būsime ga > Federacijos apskričio pirm.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso vai. nuo I—3; nuo 6:30—8:31
756 VVest 35th Street
tavi kitiems kalbėti. Mes tu A. Zavedskas, pasakęs įžangi
2423 W. Marquette Road
Naujos, mažos Radijos po rime būti prisirengę panešti nę kalbelę, pakvietė kun. Pet
XaL CALuael W74
T*L »-4 ii Z-i
OFISO VALANDOS
pagundų, kovų, ir varžytinę raitį atkalbėti atidarymo mal
I vai, ryto iki 8 T. vakaru, ilrifrchat
1446 So. 49th Ct
su nuodėme, ir įgyti pergalę, dų. Taip oficialiai pradėta se
sekmadieniu ir trečiadieniu
Subatomiz nuo 7—9 vakare
6 tūbų Victor Radijos
Ketv. ir Nedėliotai# tuaitaru#
pirm nė galime (būti pagelbi- sija.
vertos $25.00, po
Office houra:
Prezidiuman išrinkta šie:
ninkais tiems, kurie yra gu
DANTŲ GYDYTOJAS
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
012.50
ndomi. Mes turime būti užga vedėjas — Antanas F. KneiSundays by appointment
3259 S. Halsted Street
nėdinti kentėti, ir turime iš žys, pagelb. — Kastantas Ve
7 tūbų Kadi jos Gražiame
CHICAGO, 1LL.
Kabinete už
mokti kantriai kentėti, pirm nčius, raštininkai — stud. P.
And your hair is most important of all! For it’s your
Ofiso Tel. VIRginia 0086
PSYSICIAN and SURGEO1
nė galėsime dainuoti krikščio Kupraitis ir p. VileilRyce. Re
Rezidencijos
TeL BEVerley 8244
024.50
hair that tnakes or marš your Iooks. Let’s look at your
4645
So.
Ashland
Avenue
zoliucijų
komisija:
kun.
dr.
A.
niško džiaugsmo ir ramybės
hair now. Is it drab?—overbleached?—streaked?—
8 tūbų Zenith, Gražiame
OFISO VALANDOS:
Jagminas, muz. J. Žeonaitis,
dainas
į
pavargusių
ausis.
Mū
Nuo 2 iki 4 ir nuo • iki 8 vaL lak.
flecked with grey? Certainly you know that Clairol’s
Kabinete, vertas $00.00, už
GYDYTOJAS IR 0B
Nedėliomia pagal ■atarti.
sų pačių širdys turi plyšti pri J. Grigas. Mandatų komisija:
Modem*
Metkod
will
correct
these
defects
as
noth*
038.00
Office TeL YARdl 4717
4157. Archer Avenue
rengti imus suraminimo davi U. Daukantienė ir J. Smilgis.
Mamų TeL PROnert 19M
ing else can ... shatnpooing, reconditioning and
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. M,
R.C.A. Victor, Philco, Ila- niui, nes tiktai su širdies krau' Tvarkos prižiūrėtojai ir balsų
Recidenoija
TINTING in one triple-action treatment without
I Tel OANal 6121.
8939 So. Claremont Avė.
dionas didžiausia vertė ir ju mes galime širdis pagydy skaitytojai: J. Svirskas, Manpreliminary bleaching . . . adding natural-looking
Valandos: G—10 A. M.
nuolaida.
ti. Dievas yra visados prisi kus ir Rimša.
Nedėliomia pagal #utartį
color and glamoraus highlights . . . making a more
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pečiai: Universal, Norge, rengęs patepti tai šventai jų ) Seimely dalyvavo 171 at
Tel CANal 0267
youthful YOU. See your hairdresser or send this
Crown, Monogram, ir kiti draugininkų žmonių pagelbė stovas, kurie atstovavo 54 or
Re#. TeL PROspect
2201 W. Cermak Road
coupon NOW
su didele nuolaida.
jimo tarnystei tuos kurie kai ganizacijas. Apie 80 buvo sve
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Dabar pirkdami Elektri nų gali užmokėti. Vienas ra čių ir viešnių. Seimelio atsto
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nę ledaunę: Norge, General šytojas rašo apie ‘‘vyrų pa vų trečdalį sudarė šioje šalyje
6631 S. California Avė.
1821 So. Halsted Street
Electric, llotpoint, YVestinTelefonas REPublic 7868
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava.
gimęs ir augęs jaunimas.
ghouse, Crosley Shelvadore, darymų:”—
VAI.ANUOK: H v. ryto liti 3 popiet
Office
Phone
Res
and
Office
Daugiausia diskusijų sukėlė
6 iM 8 vai, vakaro
sutaupysite daugiau kaip
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St.
‘‘Kaip didieji dainiai ima
adv.
B.
Syke:iš
Norwood
re
Vai:
2-4
pp.
ir
7-9
vak.
CANal
0706
$50.00 ant naujo 1939 Ref- liūdesį ir skausmų jų dainų
TeL YARds 2246
feratas: “Religija ir Politi
rigeratoriaus. Lengvi ismo
B« rara fo Zoolr for thlt mtrk ot
kėjiniai suteikiami ilgam sudaryti: net taip kiekvienai ka” ir stud. A. Skiriaus iš
GENUINE Cltirol m tha bottlo.
sielai, nežiūrint koks jos liki
i, •
(K.UWARSKA8)
laikui.
DANTISTAS
Marianapolio referatas: “Ar
mas, — statant, padangėms
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• Tfia parftct combtnatlon of rich oil, fino toap ond dėlioto eolo»
4645 So. Ashland Avenue
that can’t bo eopied ... a blond that only Clairol contains.
įmanoma lietuvybė be lietu
-besiritant,
kų
nors
didelio
ir
arti 47th Street
2403
W.
63rd
St,
Chicago
JOS. F. BUDRIK
vių kalbos”. Pažymėtina, kad
Vai:
nuo
9 ryto iki 8 vakaro
stipraus ir laisvo, — dalykai
JOAN CIAU, CIAItOt, Ine.
Nedėiiom ir Trečiadieniai!
Serodoj
pagal sutartį
diskusijose
dalyvavo
daugu

FURNITURE CO.,
Pagilai Sutartį.
132 We»t 44th St, New York. N. y7
kurie užgauna ir dalykai ku moje jaunimas, kuria labai
Send FRRB booklet edvice »nd analysia.
TeL LAFayettu 8016
3409 S. Halsted St. rie darko nulipdo žmogų to gražiai vartoja lietuvių kalbų.
Dantistu
bulam girimui; supurtiniraas
Tel. Yards 3088
Mokytoja L. Šukytė skai
4143 South Archer Avenue
ir įtempimas ir sunaikinimas tė referatų: “Lietuvės Katali
DANTISTAS
Telefonu LAFayette S660
WCFL — 970 k. Radio va yra prietelingesni nekaip šy kės Moters Veikla”. Refera
Antradieniai#, Ketvirtadieniai# ii
4300 So. Fsrfleld Avenue
Penktadiaaiai#

Dalykai Kuriems Verta Gyventi

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

DR. V. A. ŠIMKUS

OR. WALTER J. PHILLIPS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DK. F. U. MINSKUNAS

JOSEPH J. GRISH

DR. CHARLES SEGAL

DR. GEORGE I. BLOŽIS

KAL & ZABETSKY

DR. P. J. BE1NAR

OR. J. J. SIMONAITIS

DR. MADRIDE KAHN

DR. A. J. BERTASH

06.95

DR. A. P. STULGA

... Clairol is to the hair!

DR. STRIKŪL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR. S. BIEzIS

DR. P. Z. ZALATORIS

Naturally,.. witb

ClA'BOl

DR. J. J. KŪWAR

DR. C. VEZEL1S

DR. Y. E. SIEDUNSK1

DR. C. J. SYENGISKAS

landa leidžiama kas nedė
lios vakaras 5:30 iki 6:30
P. M. Chicago laiku.

tas buvo gražiai paruoštas ir
fturiningas, tik ne visi galėjo

psojančios dienos”.
(Seks Skyrius XXII)

'-A.

girdėtj panelę skaitant, ir to-

f

b*'
/-.y

•

Cky.

State.

My BoattticJaa

Ii

DUSO VAJLANDOSi
vai. ryta iki i vai. vakaan
Mr

4631 South Ashland Ar
M. YARda 9994
h
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SV. KAZIMIERO DIENA
Cbicagos
Vyčiai,
Vyčių Jo Garbei, o mūsų naudai, pirDraug&i ir šv. Kazimiero Ga mų kovo mėn. sekmadienį, kai
rbintojai Lietuviai:
po artimiausių Jo Bažnytinės
šventės dienai.
4 d. kovo, 1464 metais, tai
Šiais 1939 metais Chicagos
yra prieš 455 metus, Lietuvos
Vyčiai kovo 5 dienų, Nekalto
žemėj, Gardine, mirė mūsų
Prasidėjimo Šv. M. P. bažny
Tautos ankstyva gėlelė — šv.
čioj susirinks išklausyti šv.
Kazimieras.
Mišių, išgirsti liečiantį orgaJo siela, sulyg neabejotino nzacijos gyvenimų pamokslų,
Sv. Bažnyčios sprendimo, dan prieiti prie šv. Komunijos, o
guje Šventųjų taipe iš Die ipo paimaldų su dėkingumu pa
vo malonės, Tautos Globėjo sinaudodami L. V. 36 kuopos
sostų užėmė ir iš tos dangiš pakvietimu ir dalyvauti pa
kos savo sostinės laimina mu ruoštuose svetainėj pusryčiuo
ms, pavestiems Jo globai.
se.

Jo šventas kūnas ilsisi atniMieli Vyčiai ir Vytės neap
žinai Tautos sostinėj, Vilniu leiskite tos gražiausios progos
je, Katedralinės Bažnyčios Al viešai parodyti ištikimybę sa
toriuje.
.
vo brangiai organizacijai, jos
Jo mirties diena Nepriklau kilniems katalikiškiems idea
somoj Lietuvoj, kaipo priva lams ir brangiems, draugišku
loma visiems piliečiams šven mų stiprinantiems papročiams.
tė, yra švenčiama.

Mes, Vyčiai, Amerikoj, įsi
gyvenusiu (papročiu, švenčiam <,

Jūsų Kristuje,
Kun. M. Urbonavičius, MIC.
,
dvasios vadas

PITTSBURGH, PA., kun.
«
J. Vaišnoro klebonaujamoje
bažnyčioje balandžio 3—12 —
kun. J. Mačiulionis, MIC.

PHILADELPHIA, PA., ku
nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje kovo 26—29
— kun. J. Mačiulionis, MIC.

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Vasario 28 Diena
. v ’s

“Be meilės paviršutinis da
rbas nieko nepadės: o kas iš
PITTSBUiKGH, PA., kun.
meilės daro, nors tai išrodo
J. Misians klebonaujamoje ba
menku daiktu, visad tampa
žnyčioje balandžio 10—16 —
vaisingu.
kun. V. Andrinška, MIC.
Nes Dievas visuomet žiūri
su kokiu noru ir meile darbas

Serga Kun. P. Juras

atliktas, negu į tai, kiek pa
LAWRENCE, MASS. — Va daryta. Daug daro, kas daug
sario 19 d. “bronchial pneu- myli.
monia” — plaučių uždegimas
Daug daro, kurs gerai at
paguldė į lovų mūsų mylimą lieka”. (Kristaus Sekimas,
kleb. kun. P. M. Jurų. Krizė Knyga Pirma, Skyrius XV,
praėjo. Sveikata gėrėja. Va- 2£
i sario 26 d. jo vietoje Mišias
James J. Hines, stambus New York politikierius, vadas garsiosios Tammany Hali, džiūrės gVe laikė kun. Oblitas.
Įurba Flovver Shoppe j
pripažintas kaltu už rakieteriavimų. Dešinėj distrikto prokuroras Thomas E. Dewey, kurio
4180 Archer Avė.
Pbone LAFLYETTB UM
Tų pačių dienų apsirgo tai
pastangomis nubaustas tasai stambus politikierius. (Acme telephoto)
—•—
pgi plaučių uždegimu ir mū
•člee Mylintiems — Vestuvėms —
Bankietains — Lakiotavėma — Į
landžio — kun. J. Jaučius, M. sų varg. P. Sakas. Ir jo svei
Tėvų Marijonų
Apsunkinami
Panao&imams
I. C.
kata taisosi.

Svetimšaliai
Brazilijoj

Vedamų Misijų
Tvarkraštį

PADĖKONĖ
MONTREAL,
CANADA,
Jei nori prakilnesnį darbų
kun. Bobino klebonaujamoje
atlikti, žinok, kad reiks ir nu
Atsako West Pullmano Marijonų Rėmėjų
ATHOL,
MASS.,
kun.
P.
Ieva Strazdauskienė, gyve
A.|A
bažnyčioje, balandžio 3—9 —
ELEONORA
ŽEKIENĖ
kentėti,
pavargti.
Juraičio
klebonaujamoje
baž

nanti Chieagoj (3247 S. Green
21-mo Skyriaus
kun. J. Jančius, MIC.
Raporteriui
(po tėvais d.togeriutė)
St.), gavo laiškų iš Brazilijos nyčioje, kovo 13—19 — kun.
Persiskyrė su šiuo pasauliu
PITTSTON, PA., kun. J.
“Draugo” Nr. 40 vasario Susirinkimas
vas. 8-tą, o po iškilmingų pa
nuo savo brolio,
Silvestro Adomas Morkūnas, MIC.
maldų šv. Jurgio par. bažny
Kasakaičio klebonaujamoje ba
17 d. 1939 m. aprašyta mano
čioje, palaidota šv. Kazimero
CICERO. — Kovo 1 d., šį! Stripino, kuris taip kitko rakapinėse vas. 13 d., 1939 m.
WESTFIELD,
MASS.,
kun.
žnyčioje,
kovo
12
—
14;
40-tės
brolio laidotuvės. Šiuomi duo trečiadienį parapijos mokykŠiuomi reiškiame širdingą
šo, kad turėjęs viešnių iš Šiau O. Puidoko klebonaujamoje
padėką gerb. pralotui M. L.
atlaidai
—
kun.
P.
Malinaus

du atsakymų Weet Pullmano los kambary 7:30 vai. vakare rėš Amerikos, tai yra Seseris
Krušui, kun. S. Petrauskui,
kun. P. Gašlūnui, kun. J. MaBARBORA STRIPINIENĖ
bažnyčioje,
kovo
20
—
26
—
kas,
MIC.
raporteriui. Jeigu Antanas įvyks Tėvų Marijonų Rėmėjų Pranciškietes, kuriosr atvežučiulioniui, ir kun. A. Jeskevi(po tėvais Intas)
čiui už gedulingas pamaldas
kun.
Adomas
Morkūnas,
MIC.
Tverkus buvo ištikimas AVest Draugijos 21 skyriaus susi- j sios jam dovanų nuo jos, I.
Mirė vas. 26, 1939, 12:45 v.
DETROIT, MICH., kun. J.
bažnyčioje. Dar dėkojame kun.
popiet, sulaukus pusės amž.
S. Petrauskui už pitaikintą pa
Pullman parapijai ir visiems rinkimas, į kurį kviečiami vi- J Strazdauskienės. Toliau rašo,
Gimus Lietuvoje, Mažeikių
BROCKTON, MASS., kun. Čižausko klebonaujamoje baž
mokslą.
apskr., Židikių parap.
Dėkojame varg. A. Pociui,
draugams ir dar statant baž si rėmėjai, “Laivo” skaityto- kad pradedama apsunkinti J. Švagždžio klebonaujamoje nyčioje, kovo 26—2 balandžio
Amerikoje išgyveno 27 met.
Šv. Kazimiero seselėms, ypač
Paliko dideliame nuliūdime:
seselei M. Felicitai už vaikučių
nyčių įrengė vyrų pusėje Sal jai atsilankyti. Susirinkimas
vyrą Pranciškų, sūnų Pranciš
chorą, kuris giedojo laike pa
svetimšaliai Brazilijoj. Reika bažnyčioje, kovo 27—9 balan — kun. P. Malinauskas, MIC.
kų, dvi dukteris: Sophie ir
maldų.
džiausios Širdies altorių, tai svarbus, tat ir pageidaujama
Kleofą šešauskas, žentą Ste
širdingą ačiū tariam dr-joms
linga išsiimti vidaus pasas, džio, kun. Adomas Morkūnas,
SPRINGFIELD, ILL., kun.
poną, du anūkus: Steponą ir
—Tretininkų, Apaštalystės Mal
ko dar daugiaus norite, kad kuo daugiausia narių jame da- nes kitaip bus atleisti iš dar MIC.
Albert, tris brolius: Antaną, Jo
dos, Amžinojo ir Gyvojo Ro
S. Yunkerio klebonaujamoje
ną ir Klemensą, seserį Lucy
žančiaus, Šv. Juozapo ir Ne
po jo mirties vadinate velio- Į lyvauti. Turiu pasakyti, kad bo. O pasai nėra pigūs, tokiu
(Washington, D. C.), ir gimi
perstojančios
Pagelbos Dievo
ELIZABETH, N. J., kun. bažnyčioje, balandžio 7—9 —
nes ir draugus. Lietuvoje pali
Motinos už šv. Mišių aukas ir
nį ubagu, nežinomu, ir apsi Ciceroje, Šv. Antano parapijoj būdu daugelis svetimšalių neko gimines ir draugus.
maldas.
J. Simonaičio klebonaujamoje kun. P. Malinauskas, MIC.
Priklausė prie: Susivienijimo
Dar dėkojame visiems gimi
leidėliu. Ir dar rašote, kad randasi netoli šimtas “Laivo” galės pasų išsiimti, nes ma
Brolių ir Seserų Lietuvių ir Anėms, kaimynams ir draugams
bažnyčioje, kovo 26— balan
paštalystės Maldos Dr-jos.
uš šv. Mišias, už lankymą pa
PHILADELPHIA, PA., ku
laidojamas buvo kaipo uba skaitytojų, o kita tiek randasi žai uždirbdami neturi susitau
Kūnas pašarvotas 2816 S. Ušarvotos velionės namuose ir
džio 9 kun. Juozapas Vaitke nigo Ig. Zimblio klebonauja
nion Avenue.
už pareikštus užuojautos žodžius
gas. Tai yra neteisybė. Velio vien rėmėjų. Taigi, brangūs pę tam pinigų. Taigi, jiems
Laidotuvės Jvyks ketvirtad.,
mūsų nuliūdimo valandose.
vičius, Mię.
kovo 2 d. Iš namų 8:30 vai.
moje bažnyčioje, kovo 20—26
Dėkojame visiems dalyvavu
nis buvo palaidotas taip, kaip ciceriečiai, jūs savo darbais gręsia bausmė ir deportavi
ryto bus atlydėta į Dievo Apsiems pamaldose ir lydėjusienua
veizdos par. bažnyčią, kurioje
priderėjo. Kurie buvo laidotu labai gerai žinomi, apie tai mas.
j kapines.
SCHENECTADY, N. Y., — kun. V. Andrinška, MIC.
jvyks gedulingos pamaldos už
Pagalios reiškiame nuošir
velionės sielą. Po pamaldų bus
vėse, matė kad mano brolis nereikia aiškinti, būkite taip
džią padėką gabnešiams ir lai
kun. A. Orvido klebonaujamo
PROVIDENCE, R. I., kun.
nulydėta J Šv. Kazimiero ka
dotuvių direkt. Antanui M.
pines.
buvo gražiai palaidotas ir dėl malonūs kuo skaitlingiausia
Phillips už mandagų ir tvarkų
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba- J. Vaitekūno klebonaujamoje
Nuoširdžiai kviečiame visus
laidotuvių surengimą.
gimines, draugus-ges ir pažjsO tau mūsų mylima ir bran
to piktinasi W. P, raporterio lankyti ir šaukiamus susirin
bažnyčioje, kovo 30—2 balan
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.
gi motinėle, po ilgų kančių šia
Nuliūdę:
SKAITYKITE VIEN KATA džio — kun. V. Andriuška, M.
me pasaulyje lai Gailestingas
kimus, tas suteiktų didelio
pranešimu.
Vyras, Sūnus, Dukterys, žen
Dievas suteikia amžiną atilsi.
tas, Anūkai, Broliai, Sesuo ir
Nuliūdus:
džiaugsmo pačiai valdybai ir
Giminės.
Mes visi vienam Dievui ta
duktė Agota Adomaitienė ir
S. Valst. federalinė valdžia LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS I.C.
Laid. dir. S. M. Skučas, tel.
šeimyna ir sūnus l’ranciškua
jums
patiems.
Turiu
vilties,
Monroe 3377.
rnaujame ir visose bažnyčio
žekas.
pasiuntė į mūs raštinę A. S.
kad
malonūs
ciceriečiai,
bul

se yra tas patg Dievas ir bet
Valūnų — Intemal Revenue
kokioj katalikiškoj bažnyčioj variškiai šį paraginimų įver darbininkų, pagelbėti lietu
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tins, ir kovo 1 d. tikrai skait
gali pamaldos būti, nes visur
viams išpildyti Income Tax
A. V.
yra tokios pat pamaldos lai lingai atsilankys.
blankas, ir duoti atsakymus
komos už mirusius. Kad tams
į visus klausimus kas link In
vėse buvo daug žmonių, kurie
tai buvo malonus a. a. Anta
come ir Sodai Security tak
DVZAUEU II MDCAUBIA LAIDOJUO {KAMA
nas, galėjai ateiti ir duoti pa suteikė jam paskutinį patar sų.
skutinį patarnavimų, nes ži navimų. Aš pilnai esu užga
nėdintas ir sakau ačiū, kurie
nojai, kad buvo, Marąuette
DIENĄ IB NAKTĮ
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
P-nas Valūnas bus “Drau
dalyvavo a. a. Antano TverPark Gimimo P. Šv. M. baž
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
go” raštinėje nuo vasario 23
kaus laidotuvėse.
Via
Telefonai
YARDS
1741-1742
nyčioj gedulingos pamaldos, o
d. iki kovo 1 d., nuo 9:00
4605-07 So. Hermitage Avė.
patarnavimas
iš ten buvo nulydėtas į Šv.
vai
ryto iki 6 vai. vakare.
Frank Tverkus,
4447
South
Fairfield
Avenue
dieną
Kazimiero kapines ir laidotoŠis patarnavimas, tai yra
2515 W. 69th St.

“Income TaxM
Reikalu

John F. Eudeikis

LAIIOTUVIV

DIREKTORIAI

AMBULANCE

blankų išpildymas ir notarizavimas, veltui, donai bus ga
lima ir čekį išpirkti dėl mo
kėjimo taksų.

A * A
DARATA KERULIENĖ
Mlr6 Vasario 21 d.. il39, «:i»
vai. po pietų, bu lau k u« senat
vės.
Gimė Lietuvoje. Panevėžio
▲pakr., Ramygalos parap.. Butkfinų kaime.
Amerikoje išgyveno 17 m.
Patiko dideliame nottftdlma
du sūnus Joną, du annkus Jo
ną ir Telesforą, Povilą tr da
anūkus Andriejų ir Nataliją, ir
daug kitų giminių.
A a. Darata Kerulienė pri
klausė prie draugijų: Tretinin
kų Av. Pranciškaus ir Apafttalystės Maldos.
K8nas pašarvotas 1142 So.
Campbell

Avė.

Laidotuvės Jvyka Trečiadieni,
Kovo 1 d., 1929 m. 16 namų
• vai. ryto bos atlydėta J Ne
kalto Prasid ėjimo Avenč. Pane
lės parap. bažnyčią, kurioje Jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta i Sv. Kazimiero kaJU11C8.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges tr paAy*.
♦amus-mas dalyvauti iloaa lai
dotuvėse.
Nuliūdę kūnai, Anūkai ir
visi GimtaSa.
Laidotuvių Direktorius
Liuleviaus, ToL LATaystta
TA

■ -- -įgr-' • Lis.

—...-aL

J.

ŠI

AUGUSTAS
STEPANAUOKAS
Mirė vasario 26 d.. 1929 m.,
6:09 vai. ryte, sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Marijampo
lės apekr.,
Kalvarijos parap.,
Brazavo kaime.
Amerikoje išgyveno 41 me
tus.
Paliko dideliame nuliūdime:
tris brolius — JurgJ ir hrollenę, Juozapą, ir Adomą Jr bro
lienę. taipgi daug kitų giminių.
KSnas pašarvotas 1606 No.
Mason Avė.
Laidotuvės
įvyks ketvlrtad.,
kovo 2 d- 1939 m. 16 namų
vai. ryto
bus atlydėtas J St.
Angelą (1331 N. Menard Avė.)
parap. bažnyčią, kurioje Jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų
bus nu
lydėtas J dv. Kazimiero kapi
nes.
NuoUrdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjafltntua-aa dalyvauti Bose laido
tuvėse.

t

Nuliūdę:
Broliai,

Brolienės

vW “

Laidotuvių direktorius
Zalp. Tel. YABds 0711.

L

*r

KAS TURI PILDYTI
INCOME TAK BLANKAS
Kiekvienas nevedęs žmogus,
pilietis ar ne pilietis, kurio įplaukos
buvo $1,000.00 ar
daugiau, nuo algos dividendų,
pardavimo namų, stakų, bonų
per 1938 metus, turi išpildyti
blankų.

Vedę žmonės turi pildyti
blankų, kurių įplaukos buvo
viri -2,500.00.

Tat LAFAYETTE 0727

TA
VAT
LJ X
X

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Suiytite mikną Lietuviu radio programų Šeštadienio vakarais,
7:00 vaL vakaro li WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjai
P. 4ALTHCEKAS

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER —PRUZIN
Geriausiai patarnavimai — Moteris pataraanja
Plione 9000
620 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Biznieriai
turi
išpildyti
blankas, kurių įeigos buvo
$5,000 ar daugiau, neskaitant
ar buvo taksuojama atsako
mybė ar ne.

PATARNAVIMAS DIENA H NAKTĮ

KOPLHKA DYKAI
2025 W. 51it St
TeL YARDS 1278

■

Res. 4543 South Paulina Street

J.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AUD lll A M P C
HmDULHnbL
ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE
DYKAI MIESTO DALYSE

ABthony B. Petkus
Lachatricz ir Šonai
J. lilmis
S. P. Mažeika
Antanas W-Phillips
1.1. Znip
Albert V. Petkos
P. J. Ridikas

6834 So. Western Ava
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Plaee
Phone CANaI 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4348 So. California Avė.
Phone LAPayette 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YARda 1138-1139
3307 Lituanica Avė.
Phone YABds 4908

3646 West 46th Street
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Western Avenue
Tel. LAEayette 8024

3354 So. Halsted St.

Telefonas YABds 1419

Puota Šv. Kazimiero
Akademijoje

Kun. K. Vengras
Apie Kelionę

Sekmadienį vasario 26 d.
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 20-ties metų darbuotei
paminėti įvyko graži ipuota su
akademikių malonia ir įspū
dinga programa. IS visos Chi
cagos lietuvių parapijų suva
žiavo daug publikos paremti
Šv. Kazimiero Seserų gražų
veikimų auklėjimo darbe ir
-*ųirovai negalėjo atsigėrėti
bai turininga programa.

Vasario 27 d. sulaukiau ži
nių iš gerb. kun. Kazimiero
Vengro, MIC., kuris rašo tru
mpai ir drūtai: Kelionė gera
ir maloni. Oras šiltas ir pa
lankus. Viskas kuo puikiau
siai sekasi. Sveikinu visus!
Tai reiškia, kad Tėvai Ma
rijonai — dicflž. gerb. kun. J.
Jakaitis, kun. A. Andriušis ir
kun. K. Vengras, savo kelio
nę 'tęsia laimingai. Ačiū Die
vui.
Mes, čia, Šiaurės Amerikoj,
chicagiečiai kenčiame šaltį,
pergyvename labai nepatogų
onb girdisi daug susirgimų ir
nnrcių, o musų misijonieriai,
kelionėje išsivilkę, prakaitų
šluosto, ir pergyvena, kaip
praneša, malonias vasaros lai
kų valandas.
Labai džiaugiamės, nors ir
trumpute, bet drūta žinia, ir
linkime jiems laimingai baig
ti savo kelionę.

Akademikių orkestras žavėte žavėjo klausytojus savo kla
siškais kūriniais. Žinant, kad
šis lietuvaičių orkestras laiko
pirmenybę Chicagos kaialikiški} mokyklų tarpe, buvo labai
įdomu pasiklausyti šių gabių
ir priruoštų akademikių mu
zikos. Girdėjau tėvus kalbant:
“už metų kiti} ir mano duktė
gros šiame orkestre”. Matyt
šios orkestros maloni muzika
traukte traukia tėvų ir duk
relių širdis remti Sv. Kazi
miero Akademijų.
Buvo visiems malonu pasi
klausyti Laurinos Pilipavičiūtės sveikinimo. Trumpai bet
nuoširdžiai, tartum visų aka
demikių širdys jos vienoje, ji
i baigė: “Akademijos rėmėjai
mūsų, o mes jūsų”.

J.

should be ųuickly treated to prevent bad aftereflecta as well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT.
Wonderful too for sore, tired feet. At your
druggitt’s—money back if not satisficd. For
free sample srriteMoeeo Laboratoriee, 215South
leavitt Street. Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEET

Klausykite
Išbandyk
mūsų
mokslišką
“Ncw Idfe” galvos gydymą nuo
pleiskanų, nuo sausumo ir nuo
taukuotumo odos ir plaukų. Atnauink savo plaukus ir prirengk
juos
pavasariniam
sugarbiniavlmut.
Kaina 95c. — Tik šią savaitę.

Opening

gaus

į

16

Prieš porų dienų naktį vienoj Chicago viešųjų mokyklų — Brownell vardo _ kilo
gaisras. Netoli gaisro vietos stropus policininkas Thomas Wall sulaikė šiame atvaizde ma
tomus tris jaunuolius: George Walsh, Louis McHugli ir George O’Brien. Pasirodė, kad tai
jauni plėšikai, kurie, įsilaužę į mokyklų užsidegę popierinius žibintuvus, griozde kamba
rius ieškodami ko nor§ pavogti. Nuo pamestų žibintuvų ir kilo gaisras. Nuostoli padaryta
virš 100,000 dol. Žemiau atvaizde matome liepsnose paskendusių mokyklų. (Acme photo)

Dainuos

geri

kalbėtojai,

žinios,

ir

Aido

t.

choras,

šauni

pranešimai,

. State Prict1oday3i45YednAqo
25 ou neės for 254
Full Pack ••• No Slack Fillind
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT

2334 S.

dovanų

“Pasiuntinio”

j

SSS

3.

Ažukas

ant

Ažukas

sekamos

ir

ielas;

VBA.

tų mūrinis namas. 2 — 6-kambarlų
fletal. Ąžuolo grindys lr įtaisymai.
Karšto vandenio šiluma. 2-karų ga
radžius. Lotas 30x125. Kaina $7,500.
Vakarytlnls kampas 64-tos lr Camp
bell Ave. Pulki 7 kamb. rezidencija,
kaiptik nauja. 3 dideliai miegamieji
kambariai. 2 drabužių kamb. kiek
viename. Puikios ąžuolo grindys lr
Jtaisymal. 2-karų mūrinis garadžius.
Gali būti paimtas už $2,000. Balan
sas vidutiniškas.
NORMAN GEYER & CO., Ine.
4801

So. Ashland Avenne,

Tel. YATUls 0200.
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Per mus galite pirkti bile kokią
nuosavybę bile kur, už mažiau pi
nigų. Taipgi galite parduoti ar Iš
mainyti bile kokią nuosavybę grei
čiau ir geriau. Atnaujlnklt savo bai
giančią apdraudą (Insurance) per
mūsų raštinę. Kainos nupigintos.
Lengvi išmokėjimai. Naudingos do
vanos duodamos su kiekviena ap
draudos polley.

Durys nuo Campbell Ave. pusės

r' -

NORI MAINYTI

UNIVERSAL
RESTAURANT

Mainysiu mano taverną lr na
mą ant prlvatiško namo. Atsišau
kite: 4635 South Wood Street.

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

NEURITIS

750 W. 3 lst Street

" A'

A.

A.

NORKUS, savininkas

Tel. Victory 9670
SKAITYKITE

LIKIŠKUS

VIEN

KATA-!

LAIKRAŠČIUS

REIIIVE

PAIN

IN

FEW

MINUTES

To relieve the torturing pain of Neuritis.
Rheumatism, Neuralgia or Lumbago in a
few minutes, get the Doctor’s formula
NURITO. Dependable—no opiates. no nareoties. Does the work ąuiekly—mušt relieve
worst pain. to your satisfaction in a few
minutes or money back at Druggists. Don’t
suffar. Ūse NURITO on this guarantee today.

Jei nori sumanymu8
lėti’ mokykls
Musės įkyrios ne
bet daugumu.

nuga-

didumu,

įįg

.'i
Reserve
*880,000.00

Turtas viri
$8,900,000.04

MOVING

Park kovo 5 d. dvasinėn puoton, bendrai šv. Komunijai 9
valandų šv. Mišiose. Nek. Pr.
Šiemet šv. Kazimiero diena Panelės Šv. bažnyčia randasi
bus viena iškilmingiausių, vie prie 44-tos ir Fairfield ave.
na gražiausių.
Sophie

Nekalto Prasidėjimo P. Š. •
parapijos bažnyčia yra Brigh
ton Park, jaunimo pasiskirta
šv. Kazimiero dienai minėti.
Vyčių 36 kuopa tad kviečia
visas Chicagos Vyčių kuopas
ir visas kitas jaunimo drau
gijas suvažiuoti į Brighton

away

up

surface

dūli,

deposits...

ūgly

tooth

film

You’d never bellove how tas6
the NEVY Llaterine Tooth Pašte cler.ns
and uoliahes teeth. Its new, miracle-cleara
ine lngredient, Luster-Foam deterzent.
whlsksaway ūgly surface deposits ia a jifly.
The'lnstant hrush and saliva touch amazlng Luster-Foam deterzent, lt surges Into
a roam of tlny, active bubbles, which sweeps
Into and cleans pits and eraeks so minute
even water may not enter them . . . ieaves
your whole mouth tingling with lifo . . .
starte your teeth sparkling with new luster.
Get the big 254 tube, or better štili, the
double-size 404 tube containing more than
U pound at any drug counter. Lambert
Pharmacal Co., St. Louis.
*
Mo.

Pain—Agony Starta To Leave in
24 Hours
Happy Daya Ahead for You

Thlnk of it—how thls old world
does make prorress—now comes a
prescrtptlon whlch IS known to pharmacists as AHenru and wlthin 48
bours after you start to take thls
b vift ketina formula paln, arony and
Inflammation caused by ezcess urio
scld has started to depart.
AHenru does Just what thls imties
says lt will do—lt ls guaranteed. You
can get one genemue bottle at leadIng drugatorea everywhere for 81
oents and If lt doesn't brinr the Joysus results you ezpsct—your naaney
•hole heartedly ratnrned.

4192

S.

INI NE W FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE

Išmokėjom
Už padėtus
pinigus

4%

Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių

Safety Deposit Dėžutės Galim*
Pasirenduoti

Street

Kainos Numažintos ANGLYS
PIRKITE DABAR I — 6AUK3TB
DIENĄ AR NAKTĮ
PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.
tcGG

•••*••••••••••••••••

$8.oo

nut ...............................................
big lump .................................

$e.ee
$e.oe

MINE RUN .......................................
RCREENINGS ..................................

$6.75
$6.00

Tel. ARDmore 6975

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

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAOO

lupcrritargcd with

LUSTER-FOAM?

MOCKUS

Leavitt

ARCHER AVENUE

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypa
tai pinigai
apdrausti iki
$5,000.00
Sweeps

So.

Trokų Išnuomuojame Pik
nikams ir Visiems Kitiems
Reikalams

Phone LAFAYETTE 0461

breaks

Malkos

JUOZAPAS

2358

(North East Corner Archer and
Sacramento Ave.)

likemagic.

RHEUMATISM

Anglys

Gimbutas,

Komisijos pirmininkė

JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

AAilIions prėfer this "flavor
•4

that is different"
Pamėginkite

šį

naujų

JTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

Ralad

Incorporated
Tel.

Dressing.

plaktas,

Nauju

padarytas

būdu

iš

Prospect

0745-0746

iš

geriau

Whole«ale Only

5931-33 So. Ashland Ave.
sių

medžiagų.

platformos:

įšvalys

I’ARDAVnm NAMAI
8241 So. Talman Ave., pulkus 2 fle

CHARLES URNICH
( Kazys Urnikas )
2500 West OSrd St.
Antras ankstas

Illinois

kandidatuoja

7. Sumažins real estate tak
1. pataisys gatves 11-taJme sus, kad atgaivinti naujų na
mų statybų.

warde

CO,

Oakley Ave.,

Chicago,

6.

M.

Jums”

xxx Kvietimas Į Jaunimo
Dvasinę Puotą

2. Daugiau WPA projektų
vietos bedarbiams;
Daugiau žaismaviečių vai
kams;
Tarp kandidatų į alderma 4. Įsteigs nemokamų viešų
nus 11-tam warde (Bridge klinikų 11-tam warde;
porte) yra senas vietos biz
Kovos už valdžios pavyz
nierius, lietuvis — J- M. Ažu dinių namų statymų 11-to tvar
kas. Jisai yra senas politikas, do “Lūšnų Distrikte;
savininkas beveik istoriško
Padalins proporcionaliai
“Old Corner” taverno, adre
valdiškus darbus tarp tautų,
su 3301 Lituanica Avenue.
gyvenančių 11-tam warde;
J.

maldakny

PUB.

“DRAUGĄ’

PARDAVIMUI

t.

DRAUGAS

Program

Mūrinis namas, 1-mas aukštas —
5 kamb, 2-tras — 4. Greitas pir
kėjas gaus “lucky bargain”. 6 3-čios
g-atvekarial priveža arti. Atsišauki
te: 5811 VVest 64th Place. Klauskite antrame aukštyje, užpakalyje.

muzika

Grand

Radio

P. M,

CLASSIFIED

įdomybės

5.

BAKING
POWDER

“Ramybė

gės

Lietuvis Kandidatas
Į Aldermanus

vECONOMY and
SATISFACTION ūse
Thubk Tėsted/Doub/eAdionf

iš

Atspausdinta

1—2

from

PLATINKITE

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

bus

Sunday

Folklore

Gavėnios Giesmes

RADIO

Koresp.

M.

patyrimo.

metų

ĮSIGYKITE
Gavėniai Reikalingą
Knygelę

programa

J.

Every

1725 WBST 47TH STREET
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771

Graži

7 Hakcsuj Tbunfoc,
SpecūiliAtA, 'urfurmake,
not/ūsuj bui TiaJcčruj
TowdtA,...GofvUoiUiibu

PALENDECH’S TRAVEL
BUREAU

BERNICE’S BEAUTY
SHOP

K.

Naujoj Vietoj Atidaro
Modemiškai Įrengtą
Ofisą
Atsilankiusieji

28,

CUTS-BURNS-SCALDS

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio
MARQUETTE PARK. — ant stoties WGES, 3160 kiloChicago Taupymo ir Paskolų cycles, ir ipasiklausyti reguVeikalas “Tūlas Teisusis” bendrovė (Chicago Savings liarės antradienio programos,
. buvo nevien įdomus, bet .ir and Loan Ass’n) ateinantį še kurias leidžia savo ir lėšom
' pamokinantis, kurio greit ne štadienį, kovo 4 d., atidaro Peoples Furniture Co. krau
bus galima pamiršti. Akade moderniškai įrengtų naujoj vie tuvės, 2536 W. 63rd St. ir 4183
mikės moka imituoti ne vien toj ofisų adresu 6816 So. Wes- Archer Ave. Programoj daly
savo amžiaus mergaičių gra ttern ave.
vaus Aido choras, grieš šauni
žias ypatybes, bet jos sugabi
Ši Marąuette Park lietuvių orkestrą, bus įdomios kalbos
atlikinėti visokio amižiaus ir taupymo ir paskolų bendrovė ir pranešimai bei patarimai.
profesijos sunkias roles. Šia seniau vadinosi Chicagos Lie- Ypač tie klausytojai, kuriems
me veikale teko pasigėrėti tuvių Taupymo ir Paskolų b- reikalinga naujų namams reidramos gabumais sekančių lo vė (Chicago Lithuanian Sav-ikmenų, girdės gerų žinių iš
šėjų: D. Radavičiūtės, E. Mik ings and Loan Ass’n-. Ben- Peoples rakandų krautuvių ašytės, E. Ivanauskaitės, E. Šli- drovės direktoriams ilgų lai pie negirdėtus numušimus kai
terystės, A. Vaikutytės, E. Ge kų matant, kad daugelis sve nų ant visokių namams reik
dvilaitės, E. Kandrataitės.
timtaučių dėl vardo “Lithua menų. Patartina nepamiršti
\ Vakaro vedėjas kun. B. Ur nian” biznio reikalais kreipia patiems pasiklausyti ir patarba, palaikė jaukių nuotaikų si į kitas, toliau esančias, tos ti savo draugams. Rap.
tai sveikinimu 20-ties metų rūšies įstaigas, federalizuojant
pasidarbavusias rėmėjas, tai šių bendrovę, visuotinam šėprimindamas garbės svečius, rininkų susirinkime, vienbal
tai ragindamas sekti šv. Ka siai nutarta žodį “LithuaniŠį vakarų, 7:45 vai./ iš sto
an
”
išimti.
Po
to
staiga
pa

zimiero Seserų bei rėmėjų pa
ties WGES, 1360 kil., vėl bus
vyzdį prisidedant prie ugdy- justa, kad biznis žymiai pra graži “Pasiuntinio” radio pro
j mo naujos statybos fondo. Bet dėjo kilti ir dėl tos priežas grama, susidedantį iš dainų ir
visi nustebo, kada vedėjas va ties reikėjo ofisų kelti į dides muzikos, taipgi žinių iš sta
karienės pabaigoje pranešė, nę vietų.
tistikos. Be to, girdėsime įdo
Atidarymo dienų kiekvienas
jog uolių rėmėjų duosnumas
mų pranešimų iš Rapolo An
sielkė $1,200.00, kuriuos sudėjo galės apžiūrėti bendrovės nau dreliūno krautuvės, 6324 So.
jų ofisų, taip pat gauti dova Westem Ave., kur dabar eina
skyriai ir svečiai.
nų ir smulkių žinių apie ben
Pabaigoje programo kalbė drovės stovį, pinigų taupymų, didelis vasario mėnesio išpar
jo Lietuvos konsulas P. Dauž- paskolas, nuošimčius ir t.t. davimas. Jo krautuvėj galima
gauti visokių puošnių rank
vardis ir jis labai įvertino Šv. Bendrovė federalizuota ii
darbių. Tai K. Audrei iūnienės
Kazimiero Seserų pasišventi kvieno šėrininko taupmenos
darbas. Norintieji gali duoti
mų ir rėmėjų pagalbų akade iki 5,000 dol. yra apdraustos
užsakymus ir pagal kostume
mijai.
federalės valdžios. Už taupo rių norų bus pagaminta. Apie
mus pinigus bendrovė moka įvairias turimas prekes patar
4 nuošimtį. Paskolos teikia tina pasiklausyti šį vakarų
Jei nori, kad būtų ramybė mos lengvais atmokėjimais.
“Pasiuntinio” programoj.
tavo darbuose, ištikimai dar
buokis žmonijos naudai.

ILV

vasario

Ahttadienfs,

d

* MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—,

FAR MORE-OF THE COSTLYINGREDIENTSI

Pao mui galim* gauti tikrai IJetuvllką Importą Valityblnę Deg
tinę.
Mes Ir Virt Mūmj Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmldaa
Savininkai

TIKS42OO
OHIOAGOS VALIAUSIA
NAMŲ STATYBA
TS-£ltt gat. tr California Ave
Da Mokai nno Maivjaette Pk.
Milrinlal, Inrtuluotl namai 6
Ir $ kambarių, au belsmentu.
lotas 10x125 pSdų su visais
įtaisymais.
Namo kaina $8,000.00. Malas
pradinis ImokBJlmas, likusieji
kaip randa, tik po $43.00 J
mSnes).
fil suma padengia
nuolllmt|, takaus, apdraudą lr
mdneslnę dai] paskoloa
Namai statomi po prleilflra

». H. A.
Pamatykite, o stebSsltSa.
Ofisas prie 73-člos gatvės lr
California Avenua.

