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Artėja puolimas prieš Madrido bolševikus
tankistu vadai pareiškia, Madridui
gana maskuotis komunisto sukilimais

URUGVAJUJE BAIGIAMI
NAIKINTI VISI
KOMUNISTU£ LIZDAI . .

Madrido šone sutraukta
gausinga kariuomenė

Popiežius Pijus XII iki vainikavimo
bus užimtas tik privačiais priėmimais

M0NTEV1DE0,
Urugva
Kalbama, balandžio mėnesį
jus, kovo 8. — Dar neseniai
įvyks konsistorija
šioje respublikoje Maskvos fi
PARYŽIUS, kovo 8. — Iš
Frankistai pareiškia, kad
paskiros privačios audienci
nansuojami komunistai turėjo VATIKANAS, kovo 8.
Burgąs, Ispanijos, paskelbta, j jau gana Madrido raudonųjų
svarbią gūžtą. Dėka naujos ' askelbta, kad Šventasis lė- jos. Popiežius priėmė penkis
kad frankistų karo laivynas vadains maskuotis komunistų
vvriausybės pastangoms šį vas Pijus XII iki vainikavimo kardinolus ir du žymiuosius
pradėjo perdėm blokuoti visas 1 sukilimais ir reikalauti “gargūžta jau baigia smukti. Res- .iškilmių neturės jokių viešųjų pasauliečius.
raudonųjų valdomas Vidurže bingos” taikos. Pareiškiama,
publikos naujas prezidentas priėmimų (audiencijų). Bus Kalbama, kad balandžio mė
mio jūros pakrantes. Praneš kad gen. Franco atmeta jų
gen. Alfredo Baldomiras pasi užimtas tik privačiais priėmi- nesi įvyks popiežiaus konsisto
ta, kad visi laivai, nepaisant siūlomus taikos pasitarimus.
rija. Bus skiriami nauji kar
ryžo komunistus visiškai iš- mais.
nacionalybės, bus skandinami, Visoki raudonųjų vadų apsi
Šiandien įvy'ko septynios dinolai.
naikinti.
jei artinsis prie pakrančių, ar metimai jiems nepadės.
Taip pat baigia nykti fašistų
ba raudonųjų valdomi} uostų.
Iš Burgos nepasakoma, ka
ir nacių sąjūdžiai. Gyvuoja-vi- RŪPINASI KAIMO MOTE
RŲ MOKSLINIMU
da puolimas prieš Madridą
siška laisvė žodžiui ir spaudai.
HENDAYE, Prancūzija, ko
bus pradėtas. Tik pažymima,
Valstybės biudžetas subalan KRETINGA. — Žemės Ūvo 8. — Iš Burgos, Ispanijos,
kad gali būti pradėtas kas va
suotas.
kio Rūmai kas metai apskrity
radijo stoties frankistų auto landa, gal rytoj, jei raudonųjų
Urugvajus yra maža valsty je suruošia eilę įvairių kursų
ritetai šiandien paskelbė, kad važiai dels pasidavimą.
bė.
Užima 72,153 ketvirtainių kaimo moterims. Paskutiniu AVASHINGTON, kovo 8. —
frankistų gausinga narsioji ka
mylių plotą ir turi apie 2,200,- metu ir ūkininkės daugiau do- Prezidento Roosevelto antra
riuomenė paruošta sukelti ga Madrido Valencijos frontan
000 gyventojų. Kadangi pati misi joms ruošiamais kursais sis sūnus Elliottas federalinei
lutiną didelį puolimą prieš sutraukta dešimtys tūkstančių
nori ramiai gyventi ir jai kai ir noriai juos lanko. Šią žiemą susisiekimų komisijai (FCC)
Madrido raudonuosius, kurie frankistų kariuomenės su tan
mynai negrasina, užlaikoma dviejose vietose bus suruošta vakar pasakojo, kad radijo
vis dar atidėlioja besąlyginį kais, artilerija ir kitais kari
tik 8,000 vyrų savanorių ka 3 mėnesių namų ūkio (ruošos) klausime yra reikalingas nau
pasidavimą, kad tuo būdu duo niais pabūklais. Šimtai kari
riuomenė.
kursai. Taip pat dviejose vie jas įstatymas. Anot jo, radijo
ti progos didesniam skaičiui nių lėktuvų paruošta ir lakū
tose tokie pat kursai. Taip turi tarnauti žodžio
laisraudonųjų vadų žudikų pas nai laukia vyriausiojo vado
pat dviejose vietose tokie pat vei ir privačiai inicijatyvai.
įsakymo.
prukti į užsienius.
kursai vieno mėnesio (vieni iš Transliavimai neturi būti baijų jau vyksta Salantuose), mės varžomi. Radijo stočių sa
Modernioji statyba Kaune. Pažangos
Dviejų savaičių bendri namų vininkai neturi bijoti, kad jų
rūmų puošnusis fasadas. (VDV).
ūkio kursai įvyks 4 vietose, stotys dėl menkniekių galėtų
AVASHINGTON, kovo 8. — rankdarbių dviejų savaičių būti uždarytos.
I Amerikos Darbo federacijos kursai 3 vietose ir vasaros me Jis nurodė, kad žlodžio laįsRYGA, kovo 8. — Žiniomis pareiškiama politiniam biure.
i viršininkai atmeta CIO vado tu dešimtyje vietų bus suruoš vė, imant apskritai, gyvuoja
Šio biuro narys ir prekybos
iš Maskvos, užsienių reikalų
Lewiso sumanymą iš dabarti ta 4 dienų uogų konservavimo tik J. A. Valstybėse. Totalitikomisaras Litvinovas pašalin komisaras Anastas Mikojanas
nių kelių darbininkų organi- kursai. Be to, šiomis dienomis nėse valstybėse ne vien spau
tas iš aktivios tarnybos ir gy stengiasi atstatyti sugriautą LONDONAS, kovo 8. — 100 rublių; viršutiniai marški zacijij sudaryti vieną “Ameri 15 vietų bus skaitomos higie da, bet ir radijo vyriausybių
vena Maskvoje iš Stalino ma sovietų prestižą pasauly. Šiuo Sov. Rusijos diktatorius Sta niai mažiausia 40 rublių.
can Congress of Labor” or nos paskaitos apie motinos ir kontroliuojami. To bijoma su
vaiko1 higieną.
laukti ir Amerikoje. O taip ne
tikslu jis nusprendė už du linas su savo komisarais des Tai vadinasi raudonųjų “ ro ganizaciją.
lonės.
turėti būti.
Bolševikų politinis biuras šimtus milijonų dolerių vertės peratiškai dirl>a, kad kokiu jus’
Jie pažymi, kad, matyt, šis NORIMA IŠKELTI TURGŲ
Jis sako,į kad radijo stotis
kaltina Litvinovą apsileidimu. įvairių mašinerijų įsigyti už nors būdu šalyje padidinti
Lewiso sumanymas daromas
operuoti leidimai turi būti išSako, jis sugriovė sovietų pre sieniuose. Jo nuomone, tik su maisto kiekybę ir drabužių ga LIETUVOS PREZIDENTAS dviem sumetimais:
norima ALYTUS. — Dabartiniu
stižą užsieniuose. Šiandien dideliais užsakymais galima mybą. Daugumas gyventojų,
suregimentuoti laiku Simne turgai vyksta mie Įduodami visiems laikams, bet
APDOVANOJO CHICA- darbininkus
šeRusija yra izoliuota nuo viso atstatyti sovietų prestižą, ku jypač darbininkai, dažniausia
1940 metams remti demokratų stelio didesnėse gatvėse. Tai,11® taip kaip šiandien tik
GIEČIUS
pasaulio. Tai Litvinovo kaltė, rį Litvinovas padžiovė.
yra išalkę ir nudriskę. Toks
partiją ir norima vaduoti įsi- trukdo judėjimą ir, be to, su- šiems mėnesiams,
stovis yra pavojingas ir žiau Lietuvos prezidentas vasa- galinčius CIO organizacijoje daro labai blogą įspūdį. Ka
PREZIDENTAS PRIEŠI
dangi šis reiškinys ątgyveno KOMUNISTAI NORI VIE
riausiam diktatoriui. Alkio rio 16 d. proga apdovanojo kairiuosius gaivalus.
NASI REFERENDUMO
TOS BALIOTE
savo amžių, tai valsčiaus savi
spaudžiamos milijoninės mi šiuos cbicagiečius: Gedimino
Geležinkelininkų
unijos
taip
PLANUI
valdybė pradėjo rūpintis nau- Chicagos komunistai subrunios yra pasirengusios patį ordino trečiuoju laipsniu Pet
pat priešingos Lewiso suma
jos rinkos suradimu, t. y. is Z(j0 darbuotis įstatyti savo
AVASHINGTON, kovo 8. — Kremlių pakeisti griuvėsiais.
rą Daužvardį, Lietuvos kon nymui. Jos pareiškia, kad
miestelio gatvių turgų iškelti kandidatus į majorinį baliotą
Kongrese yra sumanymas, kad
Vyresnieji komisarai pripa- sulą Chicagoj; ketvirtuoju lai- jaustųsi laimingos, jei nebūtų
RYGA, kovo 8. — Rusijos prieš paskelbsiant karą šalies žįsta, kad šiemet numatomas ,psniu: dr. Joną Pošką ir Kazį kliudomos tos rūšies sumany- ir sukoncentruoti vienoje vie- rinkimams balandžio mėnesį
toje.
Šiam jų žygiui atkakliai prie
bolševikų spauda giriasi, kad vyriausybė privaloma atsi
Šveikau mais.
blogas derlius. Bet sako, kad Steponavičių. Mečys ŠveikauTuo reikalu valsčiaus tary šinasi Cooko apskrities Ame
sovietams puikiai sekasi Sibi klausti apie tai gyventojų navyriausybė turi grūdų ištek skas apdovanotas Gedimino
ba padarė nutarimą, nupirkti rikos Legijonas, nes komunis
re auksą kasti ir gaminti. cionaliu referendumu.
SENATAS PRIPAŽINO
lius sandėliuose ir nesama bai medaliu.
prie miestelio ribų sklypą ir į tų peticijai trūksta reikalin
Girdi, šiandien Rusija esanti Prezidentas
Rooseveltas mės Rusijai. Darbininkai ir
KARIUOMENES BILIŲ
Gedimino ordinu apdovano
rengti turgams aikštę. Žyde go piliečių parašų skaičiaus.
žymiausia ir stambiausia au griežtai priešingas šiam su
valstiečiai žino, kad tas grū- tas ir kun. Juozapas Valantie AVASHINGTON, kovo 8. — liai sužinoję labai susirūpino
Šį klausimą svarsto rinki
kso gamintoja visam pasauly. manymui. Jis sako, kad tas
jdų išteklius skirtas ne jiems. jus, AVa terbury,, Conn,, liet. Senatas pripažino1 kariuome
ir dabar daro visas pastan mų komisionieriai.
Čia stebėtojai nurodo, kad pakirstų šalies saugumą.
bet kariuomenei. Stalinas pir par. klebonas.
nės bilių, kuriuo skiriama 358 gas, kad tik nebūtų iš gatvių
bolševikams bepig didžiuotis
moje vietoje rūpinasi kariuo
milijonai dolerių ginklavimosi iškeltas turgus.
DU PLĖŠIKAI PAŠAUTI
aukso gamyba. Kaip kitose, DAUGIAU RUIMINGESmene, bet ne kuo kitu.
PAVYZDINGA TVARKA praplėtimui. Iš tos sumos aIR SUIMTI
NIŲ KELIŲ AUTO
taip ir aukso kasyklose dirba
Valstiečių stovis apverkti
ITALIJOJE
pie 300 milijonų dol. bus pa SUGAVO DEGTINDARIŲ
Du plėšikai puolė svaigiųjų
MOBILIAMS
dešimtys tūkstančių vergų,
nas ir jų likimas komisarams
“
KARALIŲ
”
naudota įsigyti iki 6,000 kari
gėrimų krautuvę, 74 W. Madi
ROMA, kovo 8. — Italijoje
kurie už savo sunkų darbą ne
SPRINGFIELD, IIL, kovo negalvoję. Darbininkai dauŠIRVINTAI. — Širvintų son gat. Krautuvėje tuo laiku
Tad nių lėktuvų.
tik neapmokami, bet dar kiek 8. — Legislatūroje yra suma 1 giausia maitinasi kopūstais ir pabrango gyvenimas.
buvo užėję du policininkai ci
žmoniškiau ir nemaitinami. Su nymas skirti 140 milijonų dol. bulvėmis. Visam pasauly ne vyriausybės įsakymu visų pra DAUGIAU LYGIŲ TEISIŲ policija jau seniai ieškojo
ir sugavo
žymiausią apy viliniuose drabužiuose.
monių darbininkams tuojau
vergais sovietai atlieka daug naujiems ir platesniems ke
rasi aršesnio darbininkų liki
MOTERIMS
Vienas policininkų, Antho
linkės degtindarį Karčiauską,
padidintas atlyginimas. Kas
darbo ir žeriasi didelį pelną. liams Cooko apskrity (Chi-

PREZIDENTO SŪNAUS
PAŽIŪROS APIE RADIJO
STOČIŲ STOVĮ

Komisaras Litvinovas nustumtas j
sali; gyvena Maskvoje su “vilko bilietu” Bolševistiniam “rojuje” stinga maisto ir
drabužiu; daugumas išalkę ir nudriskę

DARBININKO VADAI
YRA NEPALANKŪS
LEWISO SUMANYMUI

SOVIETAI GIRIASI
DIDELE AUKSO
GAMYBA SIBIRE

cagpi) ir Illinois valstybėje.
Yra sumanymas iš Chicagos
miesto centro išvesti net šešis
ruimingus kelius į visas puses
ir šiam tikslui panaudoti 100
milijonų dol. Kiti 40 milijonų
dol. turėtų tekti kitoms vals
tybės dalims.

Apskritai imant, bolševikijoj darbininkas už darbą gau
na iki 240 rublių atlyginimo
per mėnesį. Eilė gi papras
čiausių viršutinių drabužią
kainoja apie 200 rublių. Ir tai
sunku įsigyti Apavų pora me mato vien pasibiaurėjimą. gį pripažins Sį balių.

ANGLIJOS PASKOLA

KINIJAI

LONDONAS, kovo 8. —
Kinija sudarė 50 milijonų dol.
fondą savo valiutos sustiprini
mui. Anglija prie to fondo su
25 milijonais doL prisidėjo.

“ro-

mo kaip bolševistiniami
juje

panašaus nėra vadinamose de , SPRINGFIELD, III., kovo
8. — Senatas 32 balsais- prieš j
mokratinėse šalyse.
7 pravedė bilių, kuriuo moteBERLYNAS, kovo 8. — rims pripažįstama teisė būti
Vokietijoj keliam kampanija jury narėmis nagrinėjant by
moteris atpratinti nuo rūky las teismuose. Iki šiol tik vy
mo. Patsai propagandos minis rai naudojasi šia privilegija.
Spėjama, žemieji rūmai ir
tras Goebbelsas moterų rūky-

vadinamą degtindarių “kara- ny Thurson, abu plėšikus pa
lium”, kuris buvo labai įžū- šovė ir suėmė.
lūs, nuolat degtinę gamino ir
plačiai po apylinkę pardavinėjo. Jo pagamintoji degtinė
irgi turėjo savo markę: buvo CHICAGO SRITIS. — šianlien debesuota ir šalčiau.
vadinama “karčevska”.
Saulė teka 6.12, leidžiasi
PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ' 5:49.
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Pasirodo, kad Popiežius Pijus XII gerai
atsimena ir tai, kad tais laikas, kuomet dar
vyskupas Shahan buvo Katalkų Universite
to Vašingtone rektorium, jis (dabartinis Po
piežius) buvo pakviestas į šio universiteto
profesorius dėstyti Romos teises. Jis tik
rai būt apsiėmęs, bet tuomet buvęs popie
žium Pijus X, jį sulaikęs. Apie tų kvietimų
maloniai prisiminė 1936 m., kuomet lankėsi
Jungtinėse Valstybėse ir sakė savo istoriškų
kalbų Katalikų Universitete.

Didvyrio Tiltas

Pijis XB4asis - Maldos Ir Mokslo Vyras,
Diplomatas

“L. A.” praneša, kad ryšium su Lietuvos
nepriklausomybės šventės sukaktimi Raimo Naujo Popiežiaus Išrinkimas Džiaugsmingai
ndus Bebris “Briva Zenui”, latvių laikraš
Priimtas
čio skiltyse atspausdino gražų straipsnį apie
pirmąjį žuvusį mūsų karininkų, pirmojo pul Galima sakyti, jog vien tik atsipalaidoja nuo1 viso, kas ap
ko vadą ir steigėją Antaną Juozapavičių su maža išimtimi, Kardinolo link jį, lyg atsiduria kitame
Mes labui dėl to esamo
“Didvyrio tiltas”. Autorius savo straipsnį Pacelli išrinkimas nauju Po pasaulyje. Visą laiką, matyt, Po Svietą Pasidairius
i
susiklapatiję
ir nežinome, ką
piežiumi, visame civilizuota juda lūpos, veržiasi iš vidaus
šiaip pradeda:
Slaunus prof. Kampininke: lfeikia dafyti Kiti
net
Jei jūs kada keliausite per vaišingosios me pasaulyje priimtas su nuoširdi, nepertraukiama nia
Mes, 1 icburko tautiškos pa- „pavednės pas jį .neiti. Suko,
Lietuvos galingą Alytaus gelžbetoninį tiltą džiaugsmu ir pasitenkinimu. Ida. Tada jis pasirodo tikras
per Nemuną prie Alytaus, žinokite — tai did Jau nekalbant apie Katalikų tarpininkas tarp Dievo ir žmo rakvijOB načalstva, negalime 8pttVedojo mus visokie prabas
vyrio tiltas. J ūsų dėmesį patrauks tilto barel Bažnyčią, kurios gyvenime nių. Būdamas valstybės sekre sau išsitlumočyti vieno tinksoičiai; lbučeriai) ^.^.^1, ule
tik ]ietuviškai. O dabar
jefas, kuriame atvaizduota lietuvių tautos Popiežiaus rinkimai yra vie torium, kad ir visad užimtas ir mūsų tautiškos galvos to ne
didvyrio Antano Juozapavičiaus mirtis prieš nas svarbiausių įvykių, visas daugeliu valstybės diplomati valioja suprasti. O tas tink-, vangjftinistra ims mums bambė
20 metų. Dėl to šis tiltas yra Juozapavičiaus pasaulis buvo labai susirūpi nių reikalų, Kardinolas Pace sas yra toks: Morčiaus 3 d. ti “in Polish”. Gal loskaunas
ant pirmos stronicos angels- prot. mums patluinočytum, ką
vardo, ir kiekvienas ėjėjas ir važiuotojas,
nęs, kam teks būti garbingo lli niekad nepaleido iš min
kos popieros “The South Side mes turime daryti.
vykdamas per tą tiltą, nusiima kepurę ir
ir mylimo Pijaus XI-tojo įpė ties maldos svarbos: ją jis
Journal” buvo išdrūkavota to Taut likos parapijos načalstva
pamaldžiai nulenkęs galvą didvyriškumo si
diniu. Visi civilizuoto pasau laikė ir laiko savo gyvenimo
mboliui atsimena 1919 metų vasario 13 d.
kia objavlienija; “There vvill
lio
žmonės
—
kuriems
rūpi
ir
pašaukimo
pagrindu.
Ši
rytą”.
be a high Mass in Polish,
šiame tamstų, tavorščiai, pa
Toliau Raimondas Bebris labai gražiai ap tikybos pagrindiniai dėsniai, brangi dovana — gili maldos Sunday morning at 9:00 a. m., klausime svarbiausias daiktas1
rašo a. a. A. Juozapavičiaus gyvenimą, jo tikėjimo išganingi privalumai ir susitelkimo ypatybė — duo and there vvill be a Polish ser.yra “Polish”, kurį galima ke
santykius su Latvija ir Latvijos kariuomene — pripažįsta, jog Pijui XI- da vilties, jog apart kitų nu- inon at St. George’s Church, leriopai tlumočyti. ‘‘Polish”
ir pagaliau jo nuopelnus Lietuvai, kada jis ajam laibai gerai pavyko pa veikimų, Pijaus XH-ojo val 103 South 19-th Street”. Fi-Į reiškia lenkiškas, lenkiška šne
vasario 13 d. anksti rytą ant Alytaus tilto laikyti tuos tikybinius pagri dymas pasižymės žymia dva geriuojam vienaip ir kitaip ir
ka ir “Polish” taip pat reiš
amžinai padėjo galvą už Lietuvos laisvę. Per ndus, kuriais remiasi pasaulio sine pažanga. Ši brangi, dan
negalim išfigeriuoti, ką tai kia šveitimas, pališavimas (ko
tiltą jojant jo žirgą ir jį patį pervėrė raudon civilizacija. Pijus XI-asis pa giškoji dovana taipgi užtik
znočija “high Mass in Po- kio nors daikto). Valug mano
armiečių kulkos.
saulio akyse tapo patikimas rina, jog Pijus XIl-asis pil lish” ir “a Polish sermon”?
delno, sutrumpintai išeitų: len
Šis puikus straipsnis pailiustruotas a. a. autoritetas ir skaisčių vilčių nai sugebės valdyti jam pa
U
A. Juozapavičiaus atvaizdu ^ir Karo Muzie versmė, kurioje apart kitų da vestą skaitlingą tikinčiųjų šei Pas mus juk nieko nėra “in kiškas pališavimas. Lenkai,
polish”. Tai rodo objavlieni kaip žinote, save vadina šliakjuje esančio šios didvyriškos a. a. A. Juoza
lykų, pasaulis ypač vylėsi pa myną ir jai garbingai vado ja iškalta ant kampinio1 ak
cic, o lietuvius laiko lyg pus
pavičiaus mirties paveikslo nuotrauka.
šaulio taikos. O kaip Piju- vauti.
;
į -j
mens, kad tai “Lietuvių Tau laukiniais, nekultūringais, neXI-tasis pasaulio taikai pasi Diplomatas, Mokslo Vyras
tos Bažnyčia’ . Tat ką tai rei-. tašytais ir t. p. Kad atrodyti
Galų Gale
davė ir visiškai pasišventė,
Kardinolas Pacelli per 38
kia “in Polish”?
i šliakcicų, nesvarbu, kiek būPo ilgų derybų, po visos eilės statytų są mums visiems labai gerai ži savo kunigavimo metus pasi
Kltas tinksas yra toks. Vartuin kultūringas, bet iš lauko
lygų, pagaliau, vasario 8 dieną Vilniaus vai noma. Ne be reikalo jis pa rodė tikrai genijalus diplomą
nos
ant tvorų kvarksi, kad da pusės turi būti pališuotas. O
vada patvirtino Vilniuje naujai steigiamos vadintas “Taikos Popiežius”. tas ir drųsos vyras. Per tą
bartinis mūsų praboščius yra kadangi visos Lietuvių TattLietuvių Mokslo Mylėtojų Draugijos įstatus
Netekus šio garbingo Baž laiką Bažnyčiai atliko labai
Patvirtintus įstatus steigėjai apsiėmė vasa nyčios vado, Bažnyčia ir ben didelių reikalų. Jis tarnavo buvęs vargamistru kur ten De- tiškos Bažnyčios yra lenkų vatroite ir lietuviškai giedojęs, lioj, todėl, gal, ir įsakyta len
rio 9 dieną. Dabar beliko1 tik sušaukti stei drai visas pasaulis todėl tiks
keturiems Popiežiams — Le
gi paskui pas kokį ten učitelį kiška šneka pališuoti iš vir
giamasis susirinkimas, išrinkti valdybų — ir
draugija galės veikti. Spėjama, kad steigia-! liai susirūpino, kuriam asine onui XIII, Pijui X-ajam, Be Skrantuose išėjęs klesas, pali šaus lietuvius nazaliezninkus,
niui teks tęsti Pijaus XI-toje nediktui XV-am ir Pijui XImasis susirinkimas įvyks greičiausiu laiku.
kęs prabaščium ir pas mus da kad jie pritiktų šliakcicų naroKaip žinia, naujai įsteigtai Lietuvių Mok garbingų darbų, toliau palai ajam. Tuoj po įsišventinimo bar laiko “high Mass in Po- dui.
slo Mylėtojų Draugijai Vilniaus vaivadijos kyti Bažnyčios garbingas tra Pacelli Leono XĮII-ojo paski
darbuotis. 1912 rodė turįs plačiai siekiančio jo nepaprasti gabumai ir kilįstaiga yra pažadėjusi atiduoti visų pertai dicijas, eiti Kristaus vietinin rtas Vatikane
w
ko
ant
žemės
pareigas,
vado

m. Pijaus X-ojo paskirtas val sumanumo diplomatijos srity- nios ypatybės, padės jam garuždarytos Lietuvių Mokslo Draugijos turtą,
vauti
pasaulio
skaitlingai
dva

kurį iki šiol valdo valdišku būdu paskirtas
stybės sekretorio pagelbinin- je, todėl savo sunkius uždavi-| bingai eiti Kristaus vietinin
siškai tikinčiųjų šeimai, būti ku. 1917 m. Benedikto XV-ojo
kuratorius.
nius garbingai atliko.
ko ant žemės pareigas ir sėk
Lietuvių Mokslo Mylėtojų Draugijos vei viso pasaulio žmonėms, ypač pasiųstas nuncijum į Bavari
Pijus XII-asis gilaus moks- mingai pasaulio tautose ir
kimo plotas — visa Lenkijos valstybė. Drau katalikams, garbingu Ganyto- ją, su kuria 1924 m. pasirašė
gijos veikimo tikslas:
jumi ir užjaučiančiu Tėvu. | konkordatą. 1920 m. kaipo Po- lo zmo8us; gilaus proto, grei kraštuoja įnešti Kristaus viea) tyrinėti lietuvių tautos gyvenimų, kul Naujo Popiežiaus rinkimam piežiaus nuncijus pasiųstas tas mažiausius dalykus patė nybės b -i taikos.
tūrą ir istoriją,
myti, apsipažinęs su plačiaja
Melskimės,
tat, už mūsų
pasibaiguis, rasit sunku būtų

Vokietijai, su kuria 1929 m.
b) tyrinėti senovės ir dabartinių laikų su buvę Šv. Petro įpėdiniu iš padarė konkordatą. Gruodžio literatūra ir mokslo pažanga. Šventąjį Tėvą, “kad Viešpats
lietuvių tautos gyvenimu susijusias krašto rinkti tinkamesnį asmenį, kaip mėnesį 1929 m. Pijaus XI-ojo Giliai išstudijavęs teisės mo išlaikytų jį sveikų, jį gaivin
vietas, gamtos, etnografijos, istorijos, eko kardinolų Eugenijų Pacelli, pakeltas į kardinolus. 1934 m. kslus; buvęs sekretoriumi ko tų, laimingų padarytų čia že
nomijos, statistikos ir kultūros atžvilgiais, kurs bbvo mylimojo ir gar kaipo šv. Tėvo atstovas da misijoje, kuriai šv. Tėvo pa mėje, ir neišduotų jo į rankas
ugdyti lietuvių menų ir literatūrų,
bingo pranokėjo — Pijaus Kl lyvavo Tarptautiniame Eucha skirta kodifikuoti Bažnyčios jo priešų”.
d) tyrinėti ir populiarizmo bendrus moks ojo — atminimui pasirinko Pi
kanonus. Mokąs senų kalbų ir
rištiniame Kongrese Buenos
lus.
laisvai vartojo astuonias šių
jaus XII-ojo vardų. Mes ži Aires
mieste,
Argentinoje.
Žinios - Žineles Iš
Šių tikslų siekdama, Lietuvių Mokslo Drau
nome, jog naujojo Šv. Tėvo 1935 m. taikos reikalais Pi dienų kalbas. Buvęs mokytoLietuvos
Taigi, naujasis Popiežius visais atžvilgiais gija galės daryti narių susirinkimus, rengti
asmenyje, Bažnyčia susilaukė jaus XI-ojo pasiųstas Londo jumi Pontifikalinėje Akade
paskaitas,
leisti
mokslo
ir
literatūros
vei
gerai pažįsta Amerikų. Jis gerai yra susi
mijoje, kurioje dėstė diploma
—Karo mokyklos viršinin
kalus, rinkti folklorą ir archeologinius bei garbingo vado, Tėvo, Gany nan. 1936 m. aplankė Jungti
pažinęs su viso pasaulio kraštais.
tijos mokslus. Malonaus būdo, kas pik. Kazys Skučas pakeletnografinius dalykus, teikti aukštesniųjų tojo, o pasaulis — gabaus di nes Amerikos Valstybes, pats
mokyklų jaunuomenei medžiaginę paramą, plomato, užtarėjo, tarpininko. kalbėjo su josios žmonėmis, pamaldus; rimtai nusistatęs tas brigados generolu,
Argentiniečiai Džiaugiasi
teisingumo principams, drąorganizuoti mokslinio pobūdžio ekskursijas, Maldos Vyras
Vasario 16 dieną Vaišu-’
1 arčiau pažino jos reikalus, va sus, kur saugotina teisybė.
“Sviturys”, kurį leidžia Argentinos Lietu skelbti geriausiai parašytą mokslinių veika
Pijus XII, kiekvienų, ku rgus, Bažnyčios gyvenimą ir
radijas suruošė lietuvių
vių Katalikų Federacija, reiškia didelį džiau lų konkursus ir už juos skirti dovanas, lai riam teko jį arčiau patėmyti, pažangą. Ypač skaudžių nuo Paprastas kasdieniame gyve- vos
gsmų atvykstančiais iš Siaurės Amerikos Tė kyti mokslo ir meno rinkinių muziejus, bi
nime, vengiąs visokio ištai literatūros, dainos bei muzi
imponuoja savo gilia susikau tykių ir didelių keblumų per
kos valandą. Dainavo ameri
vų Marijonų misijonieriais.- kun. J. Jakai bliotekas ir skaityklas, moksliniam darbui
gingumo.
pimo ir maldos dvasia. Dva gyveno Kardinolas Pacelli, ka
kietė
dainininkė Drangelienė.
čiu, kun. A. Andriušio. ir kun. K. Vengru. laikyti dirbtuves, rinkti kalbos žodžius, liau
sios susitelkimas yra viena da jam teko užtarti Bažny
Iš
to,
kas
čia
trumpai
pasa

— Su Sov. Rusija Lietuva
Laikraštis pastebi, kad Tėvų Marijonų dė dies melodijas, archeologinius dalykus, drau
gražiausių
jo
ypatybių.
Kurie
kyta,
aišku,
jog
Pijaus
Kil

čios
reikalus
Vokietijos,
Ispa

pasirašė naują prekybos su
ka ir gerų žmonių parama nuo dabar Pietų gijoje sudaryti atskilus mokslo skyrius ir
matę
Kardinolų
Pacelli
mal

ojo
platus
prityrimas,
kelio
nijos,
Meksikos
ir
Rusijos
pe

Amerikos lietuviai turės pastovius sielų ga sekcijas, organizuoti liaudies universitetus
tartį. Derybos ilgiau užtruko,
doje,
tvirtina,
jog
jis
tada
ti

nių
nuotykiai,
gilus
ir
arti
rsekiojimų
laikais.
Tačiau
tų
nymui karštai atsidavusius dvasios vadus.
ir mokslo kursus, įsigyti nuosavybėn kilno
nes Sov. Rusija stengėsi išsi
“8-rys” perspausdino mūsų Federacijos
jamąjį ir nekilnojamąjį turtų, viešai ir pri krai imponuojanti, rimta fi sunkių ir slegiančių bandymų mas apsipažinimas su pasau- derėti savo prekėms žymiai
Tarybos pareiškimų visuomenei, kuris buvo vačiai rinkti aukas ir t.t.
gūra; jis tada rodos visiškai metu, Kardinolas Pacelli pa- lio žmonėmis ir jų reikalais, aukštesnes kainas.
priimtas Tarybos suvažiavime 1938 in. gruo
džio 15 d.
kas, 1 rusas; Malkaučinos šen. — 6 lietuviai, tenkino tik Budriškės seniūnijos skundą. ĮĮrodo Krašto Lietuviškumą
/'
■
.
I
3 lenkai, 3 gudai; Kamara vo šen. — 8 lie vykus antriems rinkimams, išrinkta iš lietu Apdovanotieji
Praėjusiais keleriais rinkimais dauguma tuviai, 3 lenkai, 1 rusas; Kunčioginos šen. vių sąrašo 10 lietuvių, iš valsčiaus šalininkų
Prieš porų savaičių miręs Oskaras Mila
Amerikiečiai
šius, per keliolikų metų dirbęs Lietuvos di Vilniaus krašto apskričių aiškiai įrodė savo — 8 lietuviai, 4 rusai; Jurgeliškės šen. — sąrašo tik 2 rusu, lenko nė vieno.
plomatinėj tarnyboj, buvo pasaulinio masto lietuviškumą. Pavyzdžiui “L. A.” paduoda 7 lenkai, 5 rusai; Staniūnų šen. — 12 lietu
Pranešama, kad Vasario 16
Rinkimų kovos metu lietuviai nusiuntė mi
poetas. Kadangi jis visų savo amžių pralei šių valsčių (Švenčionių apskrities) seniūni vių, 3 lenkai, 1 rusas; Gaspariškės šen. — nistrui pirmininkui Varšuvoje 3 telegramas proga
Lietuvos Prezidentas
do Prancūzijoj, nors ir lietuvis buvo, tačiau jų tarybų rinkimus.
6 lietuviai, 6 lenkai; Rubelnikų šen. — 13 ir 5 skundus; be to, siuntė prašymus ir skun apdovanojo šiuos amerikie
Melagėnų seniūnijoje išrinkta 11 lietuvių, lietuvių, 3 lenkai; Zacišiaus šen. — 7 lietu dus Storastai, prokurorui ir vaivadijos poli čius: Šv. Pranciškaus Seserų
savo kūrinius rašė prancūzų kalboje. Jo ke
letas kūrinių yra išversta ir lietuvių kaibon. 5 lenkai; Bernotų šen. — 16 lietuvių; Gilūtų viai, 5 lenkai; Nevaišionių šen. — 1’ lietu cijos komendantui.
viršininkę Motiną M. Aloyzą
Prancūzų kritikai aukštai vertino Milašio šen. — 14 lietuvių, 2 lenkai; Budriškės šen. vių, 3 lenkai. Iš viso visame Melagėnų valsNesnaudė ir antroji pusė. Negalėdami lie (Pittsburgh, Pa.) ir laikrašti
— 10 lietuvių, 2 rusai; Buckūnų šen. — 10 biuje išrinkta 187 lietuviai, 59 lenkai, 15 ru tuvių nustelbti ramia kova, griebėsi teroro:
kūrinius.
ninką Kazį Vidikauską (iš
lietuvių, 5 lenkai; Krikonių gen. —> 14 lietu sų ir 3 gudai.
du veiklesni lietuviai suimti ir dar iki šiol
Philadelpria,
Pa.) Gedimino
Katalikų veikėjai neturėtų užmiršti, kad vių, 2 lenkai; Kirkučių šen. — 4 lietuviai,
Melagėnų valsčiuje rinkimai buvo nera laikomi Švenčionių kalėjime; be to, Kirku
dabar eina katalikiškojo veikimo ir spau 7 lenkai, 1 rusas; Bielionių aen. — 11 lietu mūs. Rinkinių komisijos nepriėmė visos ei čių kaimo 15 rinkėjų ir Gilūtų kaimo lietu ordinu ketvirtuoju laipsniu ir
dos vajus. Kiekvienoj parapijoj turi būti su vių, 1 lenkas; Ceikinių šen. — 13 lietuvių, 3 lės atskirai sudarytų lietuvių sąrašų. Lietu viui mokytojui V. Subačiui keliamos bau Oną Ramanauskienę - Lužienę — penktuoju laipsniu.
daryti vajaus komitetai, surengtos prakalbos. lenkai; Žardeliškės šen. — 10 lietuvių, 1 len viai skundėsi apskrities Storastai, kuris pa džiamosios bylos.
c)

i

i

l

i

Ketvirtadienis, kovo 9 d. 1939
REDAKTORIAUS ADRESAS)
402 Tabor Street,

Esplln, Pittsburgh,

Pittsburgho Lietuvių Žinios

Raštus siųskite šiuo adresu:
201S Carson St.

Telef. Hemlock 2204

— Žemės Ūkio Rūmų salėje
atidaryta jaunųjų ūkininkų
ratelių namų pramonės ir ra
nkų darbų paroda.
—Atvyko į Lietuvos kariuo

— Nuo vasario 15 d- visuo
vulionienę ir S. Kelnaickienę,
Bedarbė tebesiaučia. Tas dimenę metų laiko stažui atlik
pereiti per parapijų iv parin- Į kčiai trukdo parapijos darbui, se Lietuvos paštuose pradėta
ti du nauji latvių karininkai.
Kaip kitur, taip ir pas mus kti aukų gėlėms papuošimui Northsaidiečiai tačiau, nežiūpardavinėti jubiliejiniai pašto

Šv. Kazimiero Parapija

JDOMŪS PASIKALBĖJIMAI

Gavėnioj aptilęs visoks veiki
mas. Tik viens dalykas šiemet
pastebimas, kad žmonės uo
liau lankosi į pamaldas, ypač
trečiadieniais. Dalinai ir jau
nimas šiemet daugiau susido
mėjęs, negu kitais metais.
Dabar pas mus eina spau
dos vajus. Prie bažnyčios pa
rdavinėjama įvairios knyge
lės ir užrašinėiiama įvairūs
laikraščiai. Pardavinėtojai pa
stebi, kad su spaudos vajum
labai sunkiai einasi. Žinoma,
pradžia.

altorių per Velykas, ši drau
gija jau nekartų yra gražiai
pasidarbavusi bažnyčios pa
puošimui.

rint blogų laikų, sngetojo su- ženklni> ku,.ie iš,eisti
tvarkyti papuošti savo bažny- J
tėlę, sugebės, be abejo, aptva
rkyti ir klebonijų. Tik visi tu
rėtų stoti darban, visi turė
*
*
tų prisidėti. Vieningu »utav«
tino darbo reikalingumas dikTiktai
čiai jaučiamas dar North Side
pačių katalikų tarpe. Jei vie
na draugija kų sumano ir vei
kia, tai kitų draugijų nariai
visai neremia. Užtat mūsų pa
rengimai esti neskaitlingi. Ne
svarbu kas rengia, tik svarbu
kokiam tikslui.

6, uo-

Du Lietuvos karininkai yra
išvykę metams į latvių ka
riuomenę.

kad tas bedievis tapo bedie
viu ant syk? Žinoma, ne. Jis
pradėjo po biskį skaityti, kiau
RAULAS: Jonai, aiškinai sytis bedievių ir tokiu būdu
Choras rengiasi naujas mi
man, kad geriausias (būdas pri tapo (bedieviu. Kad padaryti
šias ir įvairias giesmes per
sidėti prie katalikiško veiki jį vėl geru, reikia laiko ir
Apribotam Laikui
Velykas pagiedoti. Bravo!
mo yra skaityti katalikiškus kantrybės. Vienų kartų jis
Taip ir reikia. Tam juk ir
laikraščius. Bet kų reik dary įmes į pečių, kitų kartų pra
choras, kad vis kų nors nau
ti, kad mano kaimynas neno dės iš žingeidumo žiūrėti kas
jo giedotų. Labai smagu pa
ri pirkti, nei užsisakyti kata gi ten rašoma. Kartų, kitų pa
stebėti, kad mūsų choras la
likiško laikraščio, nei knyge žiūrėję pradės žingeidauti, pra
bai gražiai darbuojasi. Tik
lės. Jie skaito bedieviškus.
dės skaityti ir bus tavo laibūtų gražiau, kad 'būtų skaitJONAS: Raulai, apgailėti mykis, o tuo pačiu ir jo bus
lingesnis. Jaunimo netrūksta,
nas dalykas, kad lietuviai re didesnis laimykis — jam ati
tik, bala žin, kodėl musų jau
NUOLATINI APTARNAVIMĄ KARŠTU VANDENIU
mia bedieviškų o ne katalikiš- darys akis, pamatys šviesų, Praeitų sekmadienį kun. J.
nimas nerangus prie gražių ir
Mūsų
Sodalietės
praeitų se
Skripkus
pakrikštijo:
Pranų*kų spaudg. Yra keli būdai, supras tiesų ir atras savo Ra
kmadienį turėjo pasitarimų ir
Jonų, sūnelį Prano ir Konsta kilnių darbų.
kaip galima juos papratinti mybę ir Laimę.
Įrodysime, kaži ir Jūs Taipgi Įsigalite Naudotis
regis jos ir turės greitu laiku
ncijos
Slančauskų.
Kūmais
bu
skaityti gerų spaudg. Pirmas,
Nesusilygintais Gerumais, Turėdami Nuolatai
RAULAS: Jonai, kų reikia vo Mykolas Slančauskas ir AMaciau, pas mūsų klebonų kokį parengimėlį, kad užbaireikia gražiai pakalbėti jiems
Karštų. Vandenį!
buvo atsilankęs, regis, moky-, gUS mokėti skolų už Tabernadaryti, kad kainpyno vaikai delė Kudla.
apie svarbg katalikiškos spau
neskaito lietuviškų laikraščių.
klos draugas kun. Dembins-į kuią. Moterų klūbo narei Odos. Antras, dar geresnis, yra
Siuvėjų
Rūtos
klūbas
sma

Štai visiškai naujas jums pasiūlymas, kuriuo įrodysime,
Jie sako: “Nesuprantame”.
kis. Pats klebonas irgi buvo i nai Krikštonienei padaryta
tas: ar tu, Raulai, turi gerų
kad jūs galite turėti nuolatai karštų vandenį savo na
rkiai darbuojasi, kad pasisek išvažiavęs, sako, į kunigų su
sunki operacija Šv. Jono li
JONAS: Tuo atžvilgiu mūs tų jų rengiama card party ba
muose. Štai jums trijų mėnesių išmėginimas. Jūs da
katalikiškij knygų ir laikraš
sirinkimų tartis apie metinį goninėje. Eina sveikyn.
vadinamų
tautiečiij
ir
visų
bar
sužinosite, kų tūkstančiai Chicagiečių kasmet suži
čių?
landžio 16 d., 3:30 po piet. Do Federacijos Pittsburgho apsk.
no: Karštas vanduo, čia pat, tik kranų pasukus, ateina
RAULAS: Taip, turiu gana bedievių vaikai yra nuskriau vanų bus daug ir beveik vi susirinkimų, būsintį mūsų pa
taip pigiai, kad be to prietaiso niekas, neprivalėtų apsti tiek tikėjimo, tiek tauty sos rankų darbo — siuviniai,
Parengimas Seserų
daug užsisakęs.
rapijinėje svetainėje, kovo 19 ,
seiti.
bės srityje. Nes tik katalikų kurie net akį traukia. Per
Mokytojų
Naudai
JONAS: Labai gerai. Kuo
d. Federacija visi turėtų la
tėvų vaikai turi progos tų card party bus laimėjimas vie
Galionas Prie Galiono, Karštas Vanduo Nekainuoja
met perskaitai, nunešk savo
bai susidomėti, nes tai viena Kovo 19 d. įvyks kortomis
brangi} turtų gauti, suprasti, no brangaus siuvinio.
Ptk. tinė- įstaiga, per kurių tik
Daugiau Su šiuo Nuolatai Karšto Vandens Prietaisu!
kaimynui ir tiems, kurie skai
lošimas ir dovanų traukimas
ir įvertinti. Nes tiktai katali
to bedieviškus raštus, palik
tegalimas Katalikiškas Veiki mokytojų seserų Kazimieriekų tėvų vaikai turi progos tų
Automatiškas vandens apšildymas gesu duoda jums karštų
ten ant stalo, dovanai. Arba
mas įvykdinti.
Dėdė čių naudai Šv. Andriejaus pa
vandenį už labai pigia kainą. Ištikrųjų, imant galionais, tai
brangų turtų gauti, suprasti,
ir gerg knygelę perskaitęs pa
jums šis šiltas vanduo nei
kiek\ nebrangiau atseis už seno
rapijoje. Daiktus laimėjimui
ir įvertinti. Nes tiktai kata
duok savo kaimynui ir dar
višką
šildymo
būdą.
Automatiškas
Gasinis Vandens Šildytu
North Side
aukojo: ponios J. Daniels, Fr.
likiškose mokyklose visa tai
Mokiniai
reiškia
gilių
už

vas vandenį įšildo kai sykis iki tokio laipsnio, kokio pageidau
pagirk, kad tai yra gera, gra
Pūkas ir J. Balnis, K. Dudo
tegali gauti. Todėl, Raulai, uojautų O. Stankevičiūtei ir
Kovo
3
d.
staiga
mirė
Jo

jate. Jums nereikia nieko saugoti. Viskas ką jūs turite da
ži ir naudinga knyga.
apgailestaudami bedievių vai jos broliui Raimundui, dėl mi nas Bulevičius, 67 metų am nis, W. Strogas, G. Barvainis
ryti yra tai atsukti kraną — karštas vanduo ten visados —
RAULAS: Labai geras pa kučius, duokime jiems sors
ir K. Žemaitis.
dieną
ir naktį.
tarimas, bet ar bus sėkmin angliškų katalikiškų spaudg, rties jų brangios mamytės. žiaus. Palaidotas kovo 6 d.
Įėjimo ir laimėjimų bilietusTaigi pasinaudokite šia siūloma potogia propozicija —
gas praktikoj? Nes, as Kartų kurių tas jaunimas galės pa Laidotuvių dienoje visi dides Šv. Kazimiero kapuose. Ado
nieji mokiniai dalyvavo šv. mas Marčiulaitis rūpinosi lai smarkiai platina: P. Staniškis,
vėliau džiaugsies tai padaręs!
taip vienam bedieviui pada sinaudoti savo reikalams to
Mišių aukoje už jos mamytės dotuvėmis. Bulevičių šeimyna Urbienė, Adomaitienė, Stanišriau, o jis supykęs metė tų
je kalboje, kurių jie supranta. vėlę.
mažai buvo žinoma N. S. lie- kienė ir kitos seserų mokytojų
laikraštį į pečių. Kas iš to?
Sesuo M. Paula ir sesuo M. tuviams, nes tolokai gyveno rėmėjos, taipgi šv. Andrie
ARBA ŠAUK WABASH 6000
JONAS: Raulai, ar manai,'
Ernestina dalyvavo ‘'Science nuo lietuviškos bažnyčios, ta jaus mokyklos vaikučiai.
Tik sakykit: **l want to know all al>oiit tlie 90-Day Proof-of-Kconomy
Convention” posėdyje. Po to čiau savo pareigas link para Laikams pablogėjus, ir vai
Offer on ('onstant Hot Water Service in my home".
Iš Federacijos 52 Skyriaus Darbuotės
pijos atlikdavo kuo geriau kų skaičiui lankančiui suma
apžiūrėjo parodų.
MODERN COOKEtY.. CONSTAMT NOT WATIi .. SIIENT tEFtIOEtATION .. OAS HEATINO
Dar viena kontestantė išrin sia. A. a. Jonas paliko gyvų žėjus, seserų padėtis pasidarė
Kovo 5 d. bažnyčioj gerb. rinkimui ir prakalboms bei
THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
sunkesnė.
Tuo
labiau,
kad
jų
tarpe
moterį,
du
sūnus
ir
kun. Kazėnas plačiai aiškino koncertui. Draugijos valdyba kta dalyvauti mašinraščio ko
joms, kaipo vienuolėms, neva
apie Kat. Spaudos vajų ir ra pažadėjo užleisti, jei gaus iš nkurse, būtent, Beatricija Ju- tris dukteris.
lia skųstis, o vien bnn links Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
gino žmones kuo daugiausia miesto valdžios leidimų. Ko rgaitė iš Homestead.
Moterij klūbo narės yra jau mom ir visuomet nuduoti paVasario mėn. 28 d., gerb.
platinti katalikiškų spaudų po munistai leidimo negavo ir
Norėdami Kų Nors Pirkti. Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skvr
namus ir prie (bažnyčios, kur jiems salės durys neouvo at Motinėlė M. Aloyza su sesele susirūpinę kokių pramogų tu tenkintom.
yra naudingų knygelių ir laik darytos. Lyderių privažiavo iš Donata aplankė mūsų mokyk- rėti tuojau po Velykų (bai.
Sumanymu Petro Staniškio,
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
23
d.)
ir
kur
tų
pramogų
lai
raščių, ypatingai jaunimui.
New Yorko, Detroit, Philadel
kalbamų vakarų rengia Mal
kyti.
Neturint
nuosavos
sve

Taip pat buvo sušauktas phia ir iš kitų kampų. Valan
Sveikiname “šrimpsus”, lai
dos Apaštalystės draugija. Vi Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skvriuje
tainės
negalima
padaryti
taip,
mėjusius
krepšinio
rungtynes
Federacijos 52 skyriaus meti dų pastovėję lauke po biskį
si lietuviai, suprasdami reika
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.
(19—15) kovo 1 d. Žaidė su kaip norėtųsi ir dažnai, beieš lo svarbumų, prašomi padėt
nis susirinkimas, kuriame da iškriko.
kant
svetainės,
praeina
noras
lyvavo ir pats klebonas kun.
Kreditas Piliečių draugijai, Šv. Jurgio mokyklos koman
padaryti šį vakarų tikrai sėk
darbuotis.
Girdėjau,
kad
mū

da. Jie taip pat laimėjo žai
M. J. Kazėnas. Čia plačiai ai kad švariai laiko salę.
mingu.
F. P.
sų
moterys
kreipėsi
prie
kun.
J. B. Tamkevičius dimų su Šv. Justino mokyk
škino Federacijos išsišakoji
i
la (24—23). Žaidime ypač pa Vaišnoro su prašymu užleisti Fedetacijos pittsburgho
mų po visas katalikiškas pa
joms
Šv.
Vincento
svetainę
ba.
.
Kjf
.
.
&
sižymėjo V. Moceika.
rapijas organizacijas ir drau-*
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
landžio 23 dienai. Kun. Vaiš-į Apskrities Metinis
“Šrimpsukai”, nepasiduo
gijas ir ragino paklausyti Šv.
“GRIPSHOLM”
Kovo
4
d.
vestendiečiai
iš

kit
“dičkiams”! Bus dar vie noras mielai sutiko. Žinoma I Susirinkimas
Tėvo raginimo — vieningai
kilmingai minėjo šv. Kazimie nas šį sezonų “baisus” susi rengti tokių pramogų sveti
stot į Katalikiškų Akcijų.
Sulyg A. L. R. K. Feder.
Geg.-May 31 d., 1939
Visos draugijos, priklausa ro, Lietuvos globėjo, dienų. rėmimas su Šv. Justino mo moj parapijoj ir nejauku ir Pitts. apskrities valdybos nu
nčios prie Šv. Kazimiero pa Šv. Mišios buvo giedotos su kyklos “dičkiais”. Tai bus ne visai patogu, bet kų pada tarimo, metinis apskrities su
Nežiūrint kada jūs ma
rapijos, užsimokėjo Federaci pritaikintu pamokslu. Painal-1 galutinas išsprendimas, kas rysi. Tur būt priseis pasinau sirinkimas įvyks sekmadienį,
doti
Espleniečių
gerumu.
Jei
dūs
dalyviai
kėlė
maldų
savo
galingesni: “Šrimpsukai” ar
jai metines mokestis. Valdy
note važiuoti į Lietuvų,
kovo 19 d., 4 vai. po pietų,
sudėję
rankas
sėdėsime,
nieko
širdis
prie
Aukščiausiojo,
kad
“Dičkiai”?
ba užgirta toji pati, būtent:
pradėkite ruoštis iš anks
Šv. Petro ir Pauliaus parap.
neveiksime ir tik dirbančius
teiktųsi
apsaugoti
Lietuvos
ne
dvasios vadas kun. M. Kazė
svetainėje, Homestead, Pa. Ato. “Draiugo” laivakorčių
pašiepsime, tai ir nieko neiš
nas, pirm. J. B. Tamkevičius, priklausomybę.
Homestead
pskrities valdyba išduos me
agentūra išrūpins jums vi
eis. Praeis dar 30 metų ir vis
rašt. Jonas Palmer, kas. Jo
tų veiklos apyskaitų. Bus sva
sus kelionei reikalingus do
Kovo 5 d., sodalietės ėjo ✓Gavėnios metu žmonės skai- tiek nieko neturėsime. Visi D.
nas Zimnickas.
rstomi svarbieji šių dienų gy
kumentus. Darykite rezer
Pirmininkas prašė draugijų bendrai prie šv. Komunijos, tlingai lanko bažnyčių: eina Ž. parapijonys turėtų rodyti venimo reikalai, daromi pla
Kryžiaus
Kelius,
rožančių
ka

taipgi
laikė
mėnesinį
susirin

tiek
gyvumo,
tiek
energijos
ir
vacijas kuogreičiausia.
išrinkti nors po vienų narį
nai ateities veikimui ir t.t.
lba
ir
šiaip
labiau
susidomėję
noro
darbuotis,
kiek
rodo
mū

kimų,
kuriame
nutarė
rengti
į Federacijos apskr. metinį
“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
sų moterys. Jos mano supir Kviečiame visus Fed. sky
suvažiavimų, kuris įvyks ko kas antrų ketvirtadienį drau sielos reikalais.
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
kti naujus rakandus kleboni rių atstovus, arba valdybos
vo 19 d., 3:30 vai. Šv. Petro giškus vakarėlius.
Praeitų savaitę sunkiai su joj. Gražus sumanymas ir rei narius, taip pat parapijų bei
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
ir Povilo parapijoj, HomeParapijos komitetas jau pra sirgo Ona Gudukienė. Nuveš- kalingas, nes kai kurie D. Ž. draugijų atstovus ar valdybas
stead.
dėjo ruoštis prie metinės pra ta į Mercy ligoninę. Yra vil klebonijos baldai yra matę ir abelnai veikėjus, kuriems ajau žilų senovę ir jųjų globai peina tautos bei religijos vei
mogos, kuri įvyks balandžio ties, kad pasveiks.
jau pradeda rodytis. Tuo rei kimas, skaitlingai dalyvauti
16 d., parapijos labui. Per
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
Prieš du mėnesius kokia tai daug metų komitetas ruošia Praeitų sekmadienį Alto kalu turėtų susidomėti visa šiame mūsų katalikiško vei
AGENTŪRA
rusų komunistų organizacija tokį kortavimo vakarų Bu pa- riaus draugija laikė susirin parapija ir manau, kad tų kimo susirinkime.
Fed. Pittsburgho
2334 So. Oakley Avė.
Tel. Canal 7790
prašė Lietuvių Piliečių Drau marginimais ir jie esti sėk kimų, kuriame išrinko T. Ka- padarys. To reikalauja geras
J*
Apskr. valdyba %:
,* šelionienę, I. Stučkienę, Z. Sa- vįsų N. S. lietuvių varaas.
gijos užleisti jiems salę susi mingi.

Katalikų Veikimas Platinti Spaudę
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Iš Švento Kazimiero
Mokyklos Pastogės

Z

J.

V.

M ATYKIT SAVO APIELINKĖS PLUMBERĮDEALERĮ

S.

li

West End

Geras

Piliečių

Nusistatymas

Draugijos

K

Tiesiogine Ekskursija Klaipėda

1

gBIPOIB

Ketvirtadienis, kovo 9 d 1939

domu ir linksma, tai išgirsti, Tel. Pullman 7235
Padaryti kam nors gero,.tytų savo namus miškuose, o
Res. Pullman- 0263
padaryti kaip reikia.
jus kalbant lietuviškai.
I žmonės pramintų takus j jo
Visiems užjūrio tėveliams
Geras žmogus, nors pasta- namus.
kurių vaikučiai atvykę į Lie
Vašarų su talkom, žiemų su Dora spauda — laimės šviesa.
DANTISTAS
tuvų gražiai lietuviškai kal
maldom.
bėjo ir nesigėdijo tos kalbos,
10758 S. Michigan Avė.
*
LIETUVIAI DAKTARAI
buvo reiškiama, jaučiama pa
Chicago, Illinois
LIETUVIAI DAKTARAI
garba. Jų gražios pastangos
OFISO VALANDOS:
Ofiso Tel. OANal 2346
džiugino ne vienų širdį Lie 9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12. Tel. YARds 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki
tuvoje.
4 ir 7 iki 9

f

Iš Tėvynės Lietuvos

D R. A, W. JAGOBS

Rašo Eleonora Bortkevičiūtė, amerikietė Lietuvos
vyriausybės stipendininkė Vytauto Didžiojo
universitete.

tinti. Mėgiami labai pasivaik
ščiojimai saulei leidžianties,
Adomų ir levų kostiumai
I pajūriu nuo tilto iki Birutės
LIETUVIAI ADVOKATAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
(Bus daugiau)
Pats pajūris padalintas j kalno.
2158 W. Cermak Road
Šventadieniais: 11 iki 12
Telephone YARda 1001
keletu maudymosi vietų. Ties
Pragyvenimas Palangoje ne
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
Basanavičiaus Alėja gilyn j brangus: nuo 5 iki 15 lit. dieRea. Tek CANai 0402
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ulETUVIS ADVOKATAS
jūrų yra pastatytas ilgokas1 nai. Maistas visur labai ge2305
So. Leavitt Street
ir Akinius Pritaiko
Jiggs IV, Amerikos Jung
I dalis - Aaventinė* u 4631 Su. Ashland Avenue
tiltas pasivaikščiojimui bei šo- ras, užtektinai jo duoda, net
3343 So. Halsted Street
tinių Valstybių marinų corps Kalėdinės giesmės, harr.. J
Res. 6515 S. Rockvvell Street
kiniams į jūrų vartojamas.; keturius sykius į dienų. Iš
maskotas savo uniformoj.
Telephone REPublic 9728
Seniau tas tiltas buvo pasta- Palangos veik kasdienų ruoŽodžius ir melcrLias pai»A<
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISAS
(Acme
plioto)
tytas laivų priplaukimo pato- šiamos ekskursijos į visas gra
Seirijų Juozai.
DANTISTAS
4729
So.
Ashland Avė.
gurnui. Į dešinę nuo to tilto žiausias apylinkės vietas.. Kas
1446
So.
49th
Court,
Cicero
aaIETUVIAI ADVOKATAI
II dalis — Gavėnios ir Ve
tęsiasi moterų maudyklės. Čia vakaras galima nusisamdyti
2-troa labos
Aatradieniais,
Ketvirtadieniai* ir
CHICAGO, ILL.
Penktadieniais
vyrams draudžiama vaikščioti motorinius laivelius ir plau kalbininku iš Anglijos p. Jop- lykų giesmės, harm. AJ. Ka 6322 So. W estern Avenue
Telefonas MIDway 2880
son. Šis anglas lietuvių kalbų čanauskas. 30 giesmės 50c
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
VALAND08:
maudymos metu, nes visos mo kioti po Baltijų. Turiu pasteOFISO VALANDUįi:
Panedėlį, Utaraiake ir Ketverge '3147 S- Halsted SL, Chicago
puikiai išmokęs iš knygų. Pi
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
III dalis-a) Gegužės niėn
terys maudosi ir kepinasi sau- bėti, kad vasarotojos labai pui
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Treciadieaiais
ir vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
rmų kartų Lietuvoje, ir pir giesmės, harm. Al. Kačanans- Reredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki I v.v. I Pirmadieaiais,
Šežtadieniaia
Įėję Ievos kostiumuose. Už jų kiai ir moderniškai pasirenSekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ry to
Subatoj ouo 12 iki 0 v. V.
Valandos: 3—8 P. M.
mų progų jis gavo išgirsti ir kas. 28 giesmės 35c
toliau į Naglio kalnų yra ben-1 gusios. Jokio skirtumo nėra
Tel Prospect 1012
Telefonas HEMIock 6286
V..I nn,,„ab.
kalbėtis lietuvių kalba. Atva
dras, šeimyninis paplūdihys, nuo Amerikos, dar net pralen
III dalis-b) — Svenč. Sak
žiavo susipažinti kiek su mū
(BLINAHAlSKAS)
kur jau vartojami maudymosi kia savo apdarų skoningumu.
sų kraštu ir ypač pralavinti ramento giesmės, harm. Al.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kostiumai. Į kairę nuo tilto
Kas mėgsta sportų, čia irgi savo kalbų. Kaip jis sako, nes Kačanauskas. S giesmės 15c.
6900 South Halsted Street
2415 VV. Marųuette Rd.
tęsiasi bendros, o už to vyrų
gali naudotis tuo malonumu, tik kalbėdamas išmoksi kal
TELEFONAI:
III
dalis-c)
—
Birželio
mė
maudyklės, kur jie maudosi
Ofiso valandos:
Ofiso WENtworth 1612
nes yra kelios sporto aikštės. bų. Mokėdamas gerai 30 kal nėšio giesmės, harm. AI. Ka
10—12 vaL ryto
Adomo kostiumuose. Už to
Res. — YARda 3955
S
—
4
ir
6—8 vai. vakaro
Gamta žavėtinai graži, ty bų šis profesorius pareiškė, čanauskas. 36 giesmės 50c.
Sweeps away surface deposits ...
OFISO VALANDOS:
toliau ties Birutės kalnu, vėl
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
breaks op dūli, ūgly tooth film 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
ras pušų oras, sveikas, švie kad, išskyrus airių, lietuvių
Susitariąs
moterų paplūdinys. Čia mau
Trečiadieniais
ir
Sekmadieniais
IV dalis-a) — Giesmei j
likę magic. Yoii'd novpr believo how fast
žias maistas, saulėtos dienos kalba yra visų sunkiausia pa
the NEW Listerine Tooth Pašte clet.ns
pagal sntartį.
dymosi tvarka visai netokia,
and ĮK>lIshes teeth. ltsnew, miraele-clea įsDievų, hann. Al. Kačanau^
ing ingredient. Luster-Poam deterge.it,
ir vėsūs vakarai, vilioja ne saulyje dėl to, kad yra viena
whiska,away ūgly surface deposits in a jiffy.
kaip U. S. A. Paprastai, pus
The instant brush and saliva touch amaz
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vien vietinius vasarotojus, bet seniausių ir mažiausiai pasi kas. 18 giesmių 25c.
ing Luster-Foam detergent., it sarges into
ryčiai čia 8 vai. ryto. Tad
a foam of tiny, aetive bubbles, which sweeps
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pritraukia ir iš užsienio. Čia keitus. Paklausus, kas jam
4631 So. Ashland Avė.
into and cleans pits and cracks so minute
Taipgi galima gauti LIE
maudymasis skaitlingiausias
eien water may not enter thern . . . leaves
your
whole
mouth
tingiing
with
life
.
.
.
4070 Archer Avė
. . ,
.
. .
vasarojo mokytojų ekskursijos buvo sunkiausia mokantis lie- i TUVISKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ starts your teeth sparkling wilh new luster. VIRginia 1116
Tek YARds 0994
ir prasideda nuo tos valandos ... ...
- , ,
...
Oet
tlie
big
25d
tube,
or
better
štili,
tbe
tuvių kalba atsakė kad žod niipiginta kaina — Piano $L. double-«ize 4O«i tube containing more tban
iki 9
A „i. 9 18 Šv.'.lljos,
Čekoslovakijos,
Rez. Tel. PLAza 2400
Valandos: 1—3 ir 7—8
ir tęsiasi iki 2 vai. Apie 2
'i pound at any drug counter. Lamljert
Kasdien išskyrus Scredą
VALANDOS:
Latvijos, Anglijos. Šių vasa žių galūnės ir kokioje žodžio kitiems instrumentams po
Pharmacal Co., St. Louis. Mo.
Seredomis ir NedčL pagal sutartį Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
vai. valgomi pietūs. Po pietų
rų Palangos miške buvo tarp dalyje dėti kirtį. Pastebėjo, 50c.
IMI NEW FORMULA
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vai. diena
Sekmadienį ausitarius
daugiausia eina pamiegoti, ar
tautinė skautų stovykla.
kad mūsų kirčių mokslas dar
LISTERINE TOOTH PAŠTE AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
“DRAUGAS”
šiaip po medžiais pasilsėti.
nenusistovėjęs,
kas
sunkina
superctiartjed with
Taip kad sėdėdamos pajūry
2334 So. Oakley Avė.
Maudytis tuo laiku jau niekas
TeL YARda 6921
Ofiso Tel. Canal 6122
r
mokinimų'si. Puikiai susipaži
Chicago. IIL
nebeina ir visi apsirengę vai je, parke, ar restorane išgir
Rea.:
KENvrood 6107
Res.
8342
So.
Marshfield
Avė.
"S"' xx x z y / /
< \\w
nęs
su
mūsų
praeitimi
bei
ko

Res.
Tel.
Beverly
1868.
kštinėja. 5 vai. duodami pava- si kalbančių įvairiomis kalkariai, po kurių paprastai ar-' bomis. Kadangi vietos inteli- vomis dėl Nepriklausomybės.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
ba einama į parkų muzikos gentai, studentai, laisvai var Prieš karų jam teko tikrinti
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:3*
DANTISTAS
756 VVest 35th Street
naudotis mano patarnavimu.
klausyti ar lankoma vietos re toja vienų, kitų, net keletu laiškai einanti iš U. S. A. į
2201 VVest Cermak Rd.
Lietuvos
teritorijų
per.
Lon
storanai, kur galima prie kau svetimų kalbų, tad svetimša
TeL OANal 6969
VALANDOS:
niškių orkestrų pasišokti, iš liai vasarotojai jaučiasi kaip donu dėl informacijos karo
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
6 iki 8 vakare
gerti, arba ledų (ice cream) namie, turi progos pasidalin reikalams. Iš tų jis sau pasi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
darė
dvi
kopijas
lietuviškų
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
valgyti, kurio, deja, čia daž ti įspūdžiais, išmokti vienų
pagal sutartį.
2155 VVest Cermak Road
Patarnauja Lietuviai
nai pritrūksta. 8 vai. vakare kitų lietuviškų dainelę. Su ku laiškų, kuriuos gavau progos
Res 6958 So. Talman Avė.
paskaityti.
Labai
charakteri

OFISO VALANDOS:
vakarienė. Po vakarienės čia riais tik teko sueiti, visi džiau
Res. Tel. GROvehiU 0617
Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
I — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ngi,
senoviška
lietuvių
kalba
Office TeL HEMIock 484?
jau vasarotojų tradicinis da giasi, kad linksmai ir pigiai air pagal sutartį.
Mašinų
Plovimas
rašyti,
pasenusiu
stiliumi,
bet
lykas tai pasivaikščiojimas tostogauja. Yra tokių, kurie
TaL OALnmat N74
Taipgi parduodam Pečiams
ant tilto. Čia sutinkama seni jau kelinta vasara Palangoje pilni lietuviško nuoširdumo,
07180 VALANDOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dievotumo, ašarų ir skundo.
• vaL ryto iki 8 v. vakare, iiekiriaat
pažįstami, čia matome kas ar kitur vasaroja. Apskritai,
Range Aliejų
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
aekmadieaiaa iz trečiadieaiua
vasaroja Palangoje, kas nau amerikiečių ekskursantų ma Šiuos laiškus išvertęs į anglų
Tire ir Battery Service
1446 So. 49th Ct
jas atvažiavo, na, ir kas su žai. Atvažiuoja vienai, kitai kalbų rašydamas veikalų apie
Subatomis nuo 7—9 vakare
24 Valandų Patarnavimas
Ketv. ir Nedėliomia auaitarua
kuo flirtuoja. Pasivaikščioji dienai pasižiūrėti, o šiaip dau mūsų literatūrų bei kalbų.
DANTŲ GYDYTOJAS
Vio Jakui*, sav.
mai baigiasi visai 11 vai. va giausia vasaroja kaimuose bei
Prof. Jopson esant Palan
3259 S. Halsted Street
Phone YARds 4787.
kare. Skirstosi jau apie IG lanko gimines.
goje, tuo laiku kaip tik su
CHICAOO, ILL.
2335
South
VVestern
Avenue
koncertu atvažiavo choras
vai. nes tuo laiku esamuose,
Ofiso TaL VIRgiuia 0036
Teko susipažinti ir net tu
TELEFONAS
CANAL
3704
Reaidencijos
TaL BEVerley 8244
4645 So. Ashland Avenue
restoranuose vėl prasideda šo rėjau garbės būti jo mokytą “Pirmyn”. Profesorius nau
Ofiso V alandos
kiai ir, kas nenori ilsėtis, trau ja, kaip pats juokavo, su Ox- dojosi visomis progomis susi
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
pažinti su lietuviais, ne vien
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kia ten savo kojas pamankš- ford Universiteto profesorium,
Nedėliomis pagal sutartį.
vietiniais, bet ir užsieniečiais. Jr
Namų Telef. PROapect 1930
4157 Archer Avenue
Taip sutikęs vienų lietuvaitę
Ofiso vaL: 2-4 ir 8—8 P. M.
Raaideneija
Tai OANal 61BS.
THINGS THAT NEVER HAPPEN amerikietę, klausė kur ši ap
8939 So. Claremont Avė.
By GENE BYRNES
sistojus. Gavo atsakymų, kad
Valandos: 9-10 A. M.
Nedėliomia pagal sntartį
“
Kudirkos
”
viloj.
Tas
tuojau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
*‘
Tel OANal 0267
jos užklausė, ar ji žinanti, kas
Res. TeL PROapect 6669
2201 VV. Cermak Road
toks Kudirka yra buvęs. Jau
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. I.
nuolė laisvai atsakė, ne. Ta
Parašė
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
da šis anglas pradėjo aiškinti
6631
S.
California Avė.
KUN. JURGIS PASKAUSKAS
1821 So. Halsted Street
Amerikos lietuvaitei, kas toks
Telefonas REPublic 7868
Reaideneija
6600 So. Artesian Ava
Kudirka buvo ir kuo jis Lie
Office Phone
Rea and Office VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai apituvai brangus. Visi, kam teko
PROapect 1028
2359 S. Leavitt St.
6 iki 8 vaL vakaro
Vai:
2-4
pp.
ir
7-9
vak. CANai 0706
pasakoja
lietuvių
gyvenimų
Brazilijoj,
Argentinoj
ir
Urtai matyti ir girdėti, buvo sa
TeL YARda 2246
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums
votiškai paveikti. Kažin ar
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius
toji lietuvaitė suprato kokį
(K0WAR8KAS)
DANTISTAS
tr daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
liūdnų vaizdų ji sudarė. Be to,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avenue
tartina Šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.
prof. Jopson, išgirdęs tų jau
2403 VV. 63rd SL, Chicago
arti 47th Street
nimų tarp savęs kalbant an
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Knygų susideda iŠ 96 puslapių gražiuose apdaruose.
Nedaliom Ir Trečiadieniais
Berodoj pagal sutarti
gliškai, sakydavo: užteks, at
Pagaal Sutartį.
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
sikalbėsite angliškai Ameri
TeL LAFayette 8016
laida.
koje. Sunku ir jam buvo kal
Dantistas
bėti lietuviškai laisvai, bet
4143 South Archer Avenue
DANTISTAS
jis dėjo visas pastangas.
Telefonas LAFeyette 3650
(Tęsinys)

DR. F. G. WINSKUNAS

JOSEPH J. GRISH

NAUJAS GIESMYNĖLIS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. CHARLES SEGAL

KAL & ZARETSKY

UR. P. ATKOČIŪNAS

OR. P. J. BEINAR

OR. A. J. MANIKAS

Ofi. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

LUSTER-FOAM

DR. GEORGE I. BLOŽIS

Mitai Service Station

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

NAUJA KNYGA

DR. S. BIEŽIS

KELIONE PO PIETŲ AMERIKA

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. KO WAR

DR. G. VEZEL’IS

DR. V. E. SIEDUNSKI

DR. C. J. SVENCISKAS

Vietos

lietuviai piktinasi,

4300 So. Farfleld Avenue

Galima gauti: —

išgirdę Amerikos lietuvių jau

nimų Lietuvoje kalbant an
gliškai. Sako, kad jūs mokate
angliškai, tai mes žinome ir
nevęrta rodytis. Kas mums į-

“DRAUGO”

KNYGYNE

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

Ofiso Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro
Sekmadieniais ir Trečiadieniais
Pagal Sutartį.

SKA2TMTK VISK KATA*

UMUKtfa u

iasouib

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniai*
4631 South Ashland Avė.
TeL YARds 0994
Pirmadieniais, Tfečiadienlaig ir
Šeštadieniais__________

Neieškok malonumų, baimė
akAn.šmp jr&uyka.

f
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DuiTTGAS

the opportunity to acliieve
! our own destinies in our ora
Į way.
Sincerely yours,

TNE BALTIG AMERICAN SOCIETY OF WASHINGTON,
D. C. MARKS ESTONIAN AND LITHUANIAN DAYS
ON GEORGE VVASHINGTON'S BIRTHDAY
(Pabaiga)
The Buitie American Society of \Yashington, D. C. was
indeed honored with the presence of the Lithuanian Minis
ter and Mine. Povilas Žadei
kis >vho \vere the guests of
the Societų for the first time.
The Minister gavę a sliort interesting talk about his eouutry and touelied upon variuos
political and economic factors
eonl'ronting his land. Likewise, tire Latvian Minister,
Dr. Alfred Bilmanis, gavę a
sliort talk appropriate to the
occassion. Dr. Sigurd von Nu
mers, Charge d’Alfaires a. i.
of the Finnish Legation, who
\vas not in position to attend,
sent the following letter which
was read by the Vice-Presi
dent, Chairman of the Finnish
Section:

(Signed) Ellis llavvorth
President

'

nity to assemble together in
order ta cenient friendslūp
vi’itli eacli other and to remember the countries from where
they theaneselves or their ancestors came liere.
May the Baltic American
•Society of Washington, D. C.
prosper and earry on its good
work of furthering friendly
relations amotng its members.
Sincerely yours,
(Signed) Sigurd von Numers
Charge d’Alfaires a. i.

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Kovo 9 Diena

A similar letter was sent to
Nėra didelis dalykas ben
M r. Kuusik, the Estonian drauti su gerais ir maloniais;
Consul General in New York nes šis yra įgimtai malonu vi
City.
siems ir visi noriai džiaugiasi
There were Severai musical ramybe ir myli tuos geriau
numbers before adjournment siai, kurie sutinku su juo.
and with the singing of the
Bet galėti ramiai sugyventi
good American standby, the s'u kietais, ištvirkusiais asme
Star Spangle Banner, another nimis, arba su betvarkiais, ar
successful affair of The Bal
ba su tokiais, kurie eina prieš
tic American Society of AVa
mus, yra didelė malonė ir
shington, D. C. came to a ha
pagirtiniausias ir labai vyriš
ppy close.
kas dalykas.
L. J. Esūnas

John N. Penwell su žmona iš Belvidere, 11L,
šiomis dienomis šventė 72 metus vedybinio
gyveninio sukaktį. Abu, sakosi, jaučiasi kuo
geriausioj sveikatoj ir tikisi susilaukti dei
mantinio jubiliejaus. (Acme telephoto)

Likewise, Mr. Kari Kuusik,
Consul General of Estonia in
Charge of Legation, who was
not able to attend, sent the
following telegrain whicli was
read by the Vice-President,
Chairman of the Estonian Sec
tion:

KASDIEN SU KRISTUMI

Help Kidney*
Don't Take Drastic Drugs

Your Kldneys contain !) mllllon tiny tubes
or Uiters which muy be endangered by neglect or drastic, lrrltatlng drugs. Be careful.
If funetlonal disorders of the Kldneys or
Bladder make you sufler from Oettlng Up
Nlghts. Nervousness, Leg Palns. Clrcles
Under Eyes. Dlzziness, Backaclie, 8wollen
Jolnts. Excess Acldlty, or Bur.ilng Passages,
don't rely on ordinary mediclnes. Flght
such troubles wlth the doctor's prescrlp
tlon Cystex. Cysteu starts worktng ln 3
hours and mušt psove entlrely satisfactory
ln 1 week, and be exactly the medlclne you
need or money back ls guaranteed. Tele
phone your drugglst for Cy.tex «31ss-tex)
todav. The guarantee irotects you. Copr.
1937 The Knox Co.
*

Nervous, Weak,
Ankles Swollen!

Much nervousness is caused by an excess of acids and polsons duo to funetlonal Kidney and Bladder disorders
whlch may also cause Oettlng Up
Nlghts, Burning Passages, Swollen
Jolnts, Backache, Clrcles Under Eyos,
Excess Acidity, Leg Pains and Dlzzlness. Help your kldneys purlfy your
blood with Cy«tex. Usually the very
first dose starts helplng your kldneys
clean out excess acids and this soon may
make you feel likę new. Cyatex mušt
satisfy you completely or money back is
guaranteed. Get Cystex (siss-tex) to
day. It costs only 3c a dose at drugglsts
and the guarantee proteets you.
r

Kari Kuusik Consul Gene- congratulations to the PresiJuo daugiau įsigilinsi, tuo
ral of Estonia in Charge of dent and the citizens of the
— Prekybos, Pramonės ir aiškiau patirsi, kad visuome
Bepublic of Lithuania upon
Legation.
Amatų Kūmai Kaune pasista ninis darbas tam reikalingas. į^Scratching
this occasion.
tė didelius namus. Namai yra
Before the close of this lar-j
RELIEVE ITCHING SKIN Q<zAA/y
ge and colorful affair, the l lt is our liope that, through vienas puošniausių Kauno pa
Even the most stubborn Itehing of eezema,
blotches, pimples, athlete's foot. rashes and
President of the Society read I working together in making statų. Jų pašventinimas ir a- (Urba Flovver ShoppeI other externally caused skin eruptions,
4180 Archer Avė.
liutekly yields to pure, cooliug, antiseptic,
lifiuid D.D.D. Prescription. Clear, greasethe following letter which was a positive contribution to tidarymas įvyko vasario mėn.
Phone LAFAVETTE 6800
less and stainless—(Iries fast. Its gentie
Dr. Ellis Haworth, Presi approved by the Executive \vorld peacei, our respective 18 dienų, dalyvaujant ekonooib soothe tho Irritation. Stops the most
lntense Itehing in a hurry. A 35c trial bot
| Gėles Mylintiems — Vestuvėms —
dent of The Baltic American Conunittee and then handed it nations may continue to enjoy ’ mistams ir iš užsienių.
Bankietanis — Laidotuvėms — BI tle, at all drug Stores, proves lt—or your
money back. Ask for D.D.D. Prescription.
1‘spueilniams
Dr. Filis Haworth, President Society of AVashington, D. C.,
over to the Lithuanian Minis
The Baltic American Society 132 13th Street, Southeast.
ter:
of \Vashhigton, D. C.
Regreting very much my The Baltic American Society
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
132 13th Street, S. E,
absence. I want to present my
of AVashington, D. C.
AVashington, D. C.
Your
Dėl aklų pavargusių nuo Saulės,
greeting to all those present
Vėtfo ar Dulkių, vartokite kelis la
22 February, 1939
šus Murinę: Palengvina nuvargu*
I
My dear Dr. Haworth;
at tire joint celebration of the
slas akis.
Lithuanian M r. Povilas Žadeikis,
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems.
Madanie von Numers and I Estonian and
e. Ve
UKU1MU a DIDUAUSU LAIDOJIMO prTAl.a
Visose Vaistinėse.
Days
of
Independence
under
Lithuanian
Legation,
regret exceedingly not to be
J Write for Free Book I
AMBULANCE
in a position to accept the the auspices of the Baltic So- 2622 Sixteenth Street, N. AV.
I **A World of Comfort for Your tye»“ 1 MURINĘ COMPANYtį'f,Jo .
ldnd invitation to be the!dcty of Waehington, D. C. I AVashington, D. C.
DIENĄ IK NAKTĮ
guests of the Baltic American should likę to express my My dear M r. Minister;
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
’l
NAUJOS KNYGOS1
Society of AVashington, D. C. deep conviction that the
4605-07 So. Hermitage Avė.
The
Baltic
American
Socie

strong
ties
existing
between
at its banąuet on February
S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA ...................................... 05c
4447 South Fairfield Avenue
all the sister republies in the ty of AVasliington, D. C., a22.
B. Skurkis, TIKIU ................................ . .......... 05c
_________ Tel. LAFAYETTE 0727___________
Baltics is a real and vital ssembled this evening at a diLIETUVOS KARALIENĖ........................................ 05c
May I, therefore, take this
force for peace. They stand nner in commemoration of the
r\
V7
VAI
koplyčiom
visose
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI .............. 05o
opportunity to send through
for the principle of peaceful anniversary of the birtliday
I-/
I
IX
/
>
X
Chicagos dalyse
J.
Totoraitis, LIETUVOS JERUZALĖ................ 05c
you, my heartiest greetings to
International cooperation and of George AVashington, first
B, Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA ........... 05c
the Society and to all present
are contributing teir share President of the United Sta
T. Alekna, GEGUŽĖS MĖNUO ............... ............ 30c
Klausykite mūsų Lietuvių radiu programų Šeštadienio vakarai*,
at the banąuet. I am especiatowards peace and understan- tes, and of the Independence
T. Alekna, KRISTAUS KANČIA............................ 50c
7:00 vaL vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėja*
lly glad to learn that many
ding in the Baltic through Days of Estonia and Lithua
NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... $1.50
P. fiALTIMIEBAS
members of the Finnish Secclose collaboration.
nia, sends through you its
tion will take part in celebraSu užsakymais kreipkitės į
ting the Estonian and Lithua
“DRAUGO” KNYGYNĄ
•AEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
nian Days of Independence. Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
KELNER —PRUZIN
2334 South Oakley Avė.
Chicago, III.
Finland, Estonia, Latvia and
Kurie
Yra
Toli
Keliavę
Geriausia* patarnavimai — Moteris patarnauja
Lithuania have always mainPhone 9000
620 W. 15th Avė.
tained close relations with
Vyskupo P. P. Bučio, M. L O. “KELIONĖ APLINK PA
each other, both officially and
ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
unofficially. Therefore it is
TRALIJOJE“ su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
LEONARDAS EŽERSKIS
a great satisfaction to know
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti:
that people in AVashington
Poslapių
244.
Audeklo
apdarais
$1.00.
and Baltimore, who hail from
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ
these statės have the opportukopumu dykai
PO EUROPĄ“ ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
I

•
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URME, Night and Morning

John F. Eudsikis

r-%

s

r

LAIIOTJIViy

PAUKMAYIMAS

mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

DIENĄ

MAKT]

TeL YARDS 1278

2025 W. 51«t St

“DRAUGO“ KNYGYNAS

a

A
Res. 4543 South Paulina Street

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M P C PATARNAVIMAS

AITIDULAIiul dieną ir naktį

Chicago, Illinou

2334 So. Oakley Avenue

DYKAI

PAMINKLUS

PIRKITE

r- .'
-r,

|l«

šįč

ša#;

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ

Udf

1

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTBS
MEDŽIAGA

- GERIAUSIA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
Garsaus prohibicijos laikais'
Ibttt lagerio Al Capones motina,
kuri šiomis dienomis atlankė
savo sūnų federaliam kalėji
me Terminai Island, netoli Los
Angeles, Calif. (Acme photo) ;

North Western Avė.

DIREKTORIAI

Chioago, lllinoia

Telefonas SEELEY 6103

Lataicz ir Sni
I. Liulevicius
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips
1.1. Zolp
Albert V. Petkus
P. J.

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

2314 West 23rd Place
Phone OANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Thone PULlman 1270
4348 So. Califomia Ąve.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė.
Phone YARds 4908

1646 We8t 46th Street
Phone YARda 0781-0782
4704 S. We8tern Avenue
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St.
Telefonas YARda 1419

Skyrių* randasi skersai nuo Holy Sepulchre Kapinių, 5900 Wert lllth Street

Aiithony B. Petkus

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

Ketvirtadienis,

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

SKELBIAMAS “DRAUGO” VAJUS
Visi Kviečiami į Talką

North Side Žinutes

Dėmesio.

Kun. P. Mačiulionio,
S.V.D., Paskaitos Su
Paveikslais Iš Misijų

Nauji
Būdai
Pagražinti
Veidę

kovo

9

d.

1939

RHEUMATISM

Pain—Agony Starta To Leave ia
24 Hours
Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—how this old world

does make progresą—now comei a
Nekalto Prasidėjimo para
Plačiajai Amerikos lietuvių, nas susipratęs katalikas ‘Drau Nors mūši} parapija mažy Federacijos Chicago apskri
prescription vhich le knovn to pharmaclata aa Allenru and vlthln 48
visuomenei pranešame, 'kad go’ vajui gali suteikti talkų. tė, bet veikimas virte-verda, ties susirinkimas įvyks šį ket pijos svetainėje, kovo 12 d.,
boura after you start to take thla
kvlft ketins formula paln, agony and
nuo kovo 7 d., 1939, prasidės Gali atsirasti tokių, kurie prie ypač
Inflammation cauaed by ezcesa urlo
jaunimas darbuojasi. virtadienį, kovo 9 d., 7:30 vai. 7:30 vakare.
acld haa atarted to depart.
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
PrnSalinklt erzinančius spuoguAllenru doea Juat vhat thla nuties
“Draugo” jubiliejinis vajus. geriausių nori} negali užsisa Štai, Šv. Vardo vyrų draugi vakare, Aušros Vartų parapi
aaya lt vili do—lt la ruaranteed. You
čius Ir Juodgalvius (blackheads).
can
sėt one generoua bottle at leadsusipažlndinimo pasiūlymas
Tęsis iki balandžio 30 d. Tų kyti “Draugų”. Gali būti to ja imasi didelių darbų, Kaip jos salėj. Šiame susirinkime jos svetainėje, AVest Pullman, M
Ing drugstores everywhere for 85
$1.50. r*o to bus $2.50.
centą and lf lt doesn’t bring the Joydienų jvyks “Draugo” pava kių, kad jie apie šį vajų su išleidimo pašvęsto parapijos bus išklausyta visa eilė prane kovo 13 d., 7:30 vak.
eus resulta you ezpect—your naoiey
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•hole heartedly returned.
Šv. Kazimiero Akademijoje, antakis.
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paskelbti vajaus rezultatai.
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ti geras dovanas, prašomi at rio mėnuo pagal dvasiškos vy ma 12 vai. šv. Mišios, kaip Liet. Vyčių Chicagos
comfort. Small size only 25 cents.
Mrs. Dorsie Williams of Danville,
Šv. Kryžiaus ligoninėje, ko
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Šv. Kryžiaus parapijos sve
tai ne vien vajininkų ir ‘Drau dos vajus geresnes pasekmes pasinaudoti tomis Dievo ma Praktika bus Aušros Vartų
Gavėnios Giesmes
tainėje,
kovo 20 d., 7:30 vak.
go’ administracijos darbas. duos, jei rengsime gavėnios lonėmis. Teko girdėti, kad da parapijos svetainėj.
Klausykite
Aušros Vartų parapijos sve
Tai yra darbas plačiosios vi metu, tai savo vajų ir nu ug šios kolonijos draugijų re
tainėje, kovo 21 d., 7:30 vak.
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suomenės. Yra tai visų dar kalėme į gavėnių.
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Šv. Pranciškaus parapijos
Folklore
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suprasti, kad jų darbo sųlyti talkon.
Parapijos choro rengtas
svetainėje, Indiana Harbor,
Kaip visi gali prisidėti prie gos bus patogios. Jiems bus praėjusį sekmadienį kauliu Demokratų Lygos
Ind., kovo 24 d., vakare po pa
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teikiama visokeriopa pagalba.
spaudos vajaus?
kais žaidimo ir kortavimo va Valdybos Inauguracija maldų.
PARDAVIMUI ŪKIS
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Viso vajaus priešakyje bus, “Draugo”
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žemės. 90 akerų dirbama,
Kovo 10 d., 8:30 vai. vaka
Loretto Ligoninėje, kovo 25
70 akerų girios. Pati numirė, par
žinoma, vajininkai. Visi vei- kun. Adomas Jeskevičius pa- rinkę žmonės parėmė choro
UNIVERSAL
duosiu gyvulius lr mašineriją. Viela
kėjai, darbuotojai ir visi susi- gal išgalę asmeniškai Ianky- pastangas. Už tai daug kre re, Lietuvių Demokratų Ly d., 7 vai. vakare.
tuščia. Kas pirks, galės apsigyventi
RESTAURANT
kad ir rytoj. 11 budinkų. Didelis va.gos raštinėj, 6912 So. AVestern
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j
kiekvienų
Chicagos
ir
pratusieji katalikai privalo
sarinis rezortas — Big Bass Lake.
dito priklauso veikliai to va avė., įvyks Lygos susirinki
Šv. Mykolo parapijos sve Moderniškiausia ir Pato Vanduo
iš ežero bėga per mano že
apylinkių
kolonijų
ir
gelbės
būti vajininkų talkininkai. Pi
mę. (Viena žuvis sveria 18 svarų.)
karo rengimo komisijai, kuri, mas ir naujos valdybos inau- I tainėje, kovo 27 d., 7:30 vak.
giausia Valgykla
Aliejaus yra po žeme: aš per senas
rmas daiktas vajininkų talki vajininkams. Pagal vajininkų matyt, daug dirbo tam reika
Ieškoti ir dirbti. Numeris kelio 669.
PASTABA:
ši
paskaita
su
Bridgeporte
guracija.
j
Kelias gerai ištaisytas. Taksai maži.
pakvietimų
administratorius
ninkai privalo patys užsisaky
Ūkininkai viską brangiai parduoda.
lui.
Visi klūbai kviečiami turė- | paveikslais iš misijų gyveni750
W.
31st
Street
John Šelmis, Box 46, Irons, (Lake
lankysis
ir
į
šeimynas,
kad
ti “Drangų”, jei jo dar ne
County), Miclilgpn.
ti pilnų kvotų delegatų. Po su mo svarbi tiek jaunimui, tiek
pagelbėjus
vajininkui
prenu

turi. Vajininkai turės ir dau
PARDAVIMUI
Draugija Šv. Juozapo Glo sirinkimo bus vaišės, kurias augusiems, nes bus nurodoma,
Tel. Victory 9670 West
6-kambarix mūrinis bungalov, 3426
giau kitokių propozicijų — meratorių gauti.
60th Street — furnaee apšil
bėjo paskelbė naujų narių va parūpins Al. G. Kumskis, nau kas veikiama Katalikų Bažny
domas, miegojimui porčlus. Visi tak
knygų, skelbimų, tikietų pla
Taigi vajininkams sųlygos jų, kuris tęsis per ištisus me
sai ir assesmentai užmokėti. Kaina
čios misijose ir kaip kiekvie
jas Lygos pirmininkas.
$4.660.00. Atsišaukite pas savininką:
Dulkių
prieš
vėjų
nepapūsi.
tinimui. Tad talkininkai čia geros. Kandidatai į vajinin tus. Todėl ta proga kviečia
5188 South Albany Avė. Telefonas
Visose lietuvių apgyventose nas gali prie Katalikų Bažny
Kas palinkęs į mielaširdys- PROspeet 4002.
galės savo paramų vajinin kus neprivalo svyruoti ir iš ypač jaunimų įsirašyti į šių
dalyse
(w arduose), kur tik čios misijų didesnio pasiseki tę, to neaplenks garbė už jų.
. PARDAVIMUI NAMAS
sisukinėti dėl patyrimo sto draugijų, kuri teikia visoke
kams suteikti.
3 aukštų mūrinis namas. 2 krau
veikia lietuvių organizacijos, mo prisidėti.
tuvės: Bučemė ir šiušapė pirmame
Toliau visi vajų gali ir pri kos arba kitokios priežasties. riopų pagalbų nariams ligoje,
aukšte.
2 4-kambarių fletai ir2
lietuviai varosi pirmyn ir ka
Šv.
Petro
parapijos
svetai

3-kambarlų fletai. Noriu parduoti ar
valo paremti savo palankiu Drųsiai į darbų, o pasekmės o mirus jų šeimoms.
Reserva
Turtas
virt
lbama, kad neužilgo lietuviai nėje, Kenosha, AVis., kovo 29 88308,000.08
mainyti ant mažesnio. 2059 West 2.3SCM,000.1
rd Street. Antras aukštas užpakaly.
žodžiu. Dabar visi ir visur pradžiugins ir vajininkus ir
vėl turės kandidatų į kokių d., vakare po pamaldų.
PARDAVIMUI
pradėkite kalbėti apie “Drau visų lietuvių katalikiškų vi
vietų.
Pulkus 2-fletų mūrinis namas —
go” vajų ir tarkite už tai pa suomenę.
5 kambariai } fleta. Geras bargen
Baigiant klebonui parapijo
Dabar Chicagoje organizuo ko veikimo ir veikia kaipo
as. Atsišaukite: 2836 W. 22nd PI.,
lankų žodį. Plačiojoj visuo
tel. ROCkvvell 2812.
nų lankymų (kalėdojimų), žy jama net trys nauji klubai, < ( civic” klūbas.
Juo daugiau bus varžoma mūs mūs kolonijos biznieriai
menėj sukeikime apie vajų
PARDAVIMUI
būtent 21 warde — AVest Side,
Mūrinis namas, 1-mas aukštas —
gerų nuomonę. Tuomet vaji liuosybė, tuo mažiau liuosy- Smithai kalėdninkams iškėlė 19 warde — Mt. Greenwood
6 kamb, 2-tras — 4. Greitas pir
— Klaipėdoje dabar esama
kėjas gaus “lucky bargain”. 63-člos
ninkams susidarys lengvesnės bės turės teisė.
gatvekariai priveža arti. Atsišauki
didelę puotų, per kurių pasi ir Englewood, kurį sudaro 16
te: 5811 AVest 64th Place. Klaus
darbo sųlygos. Tuomet jiems
Vienas geras darbas viešai tarta įvairiais reikalais, neap ir 17 wardai. Marąuette Par apie 1800 registruotų bedar
kite antrame nnkStvte. užpakalyje.
bių.
Ir
pernai
šiuo
laiku
bu

4192 S. ARCHER AVENUE
lengviau bns dirbti ir jie ga atliktas, pagamins dešimts vi- lenkiant nė parapijos darbų, ke taipgi numatoma tverti 15
AR MAINYS
vo toks pat bedarbių skaičius. (North East Corner Archer and 5 ir 5PARDUODA
kambarių, 11 metų senumo,
lės daugiau nudirbti.
i dujinių darbų artimųjų širdy- kuriuos pp. Smithai gausiai warde klūbų, nes senasis per
Sacramento Avė.)
apšildomas, mūrinis namas. South Ri
dėję. Savininkas parduos pigiai arba
Iš to matome, kad kiekvie- se.
Phone
LAFAYETTE
0461
remia. Gaila, kad toj puotoj sikėlė į 13 wardų ir jau ant
mainys ant lotų ar ant kelių akerų
žemės ar kokio kito mažesnio daly
United States Government
negalėjo dalyvauti p. Smith, ri metai atsisako nuo politiško su pinigišku priedu.
priežiūroje ir kiekvienai yPakuris yra išvykęs į FloTidų
tai pinigai apdrausti iki
Biznlavas namas su karčiama, prie
$5,000.00
Stock Yards vartų. Parduos pigiai
biznio reikalais ir pranešė near mainys ant lotų ar farmos. Rei
ISmokėjom
kia ir apie $2,000.00 plnigaia
suspėsiųs grįžti namo tai die
f
Už padėtus
Taipgi turime daugiau gerų barge
nai.
nų. Nepraleiskite progos, pamatykite
pinigus
juos greitai, arba paklauskite per
Duodam Paskolas ant l-mq
laišką: Joseph Vilimas 6800 South
Smithai turi didelę baldų
ūsų
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SKAITYKITE

LIKIŠKUS
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dirbtuvę, kurioje dirba nema
žas skaičius ir lietuvių darbi
ninkų. Daugelis Chicagos ir
apylinkės lietuvių baldus pe
rka Smithų gamybos, žinoma,
per įvairias baldų krautuves,
nes ši dirbtuvė mažais kie
kiais baldų neparduoda. Vi
siems lietuviams patartina vi
sur reikalauti baldų Smithų
išdirbystės.
Tokiu būdu paremsime sa
vuosius, kurie mūsų įstaigas
bei draugijas taip gausiai re
mia.

Praėjusių vasarų p. Smith
lankėsi Lietuvoje ir studijavo
prekybų bei pramonę. Jis sa
ko, kad gera proga Lietuvoje
varyti prekybų bei pramonę ir
labai džiaugiasi jos pažanga.
Jis ir ateinančių vasarų keti
na vykti į Lietuvų pramonės
reikalais. Good look Mr. Smi
Švedijos sosto įpėdinio žmonos džiaugsmas. (Acme photo) th.
Viskų

Žinąs

VIEN

KATA

LAIKRAŠČIUS

DIDELE EKSKURSIJA
Del informaciją kreipkitės į:

J. S

B. AMBRAZIEJUS
168 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Wolnut St. Novark. N. J.
JOHN SEKYS
804 Broad St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
183 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St.. Worcoator. Man.
PETRAS BARTKEVIČIUS
878 N. Main St.. Brockton. Mana.
PAUL MOUS
1983 — 2Sth St.. Datroit, Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1738 S. Halsted St.. Chicago. IU.
OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
K. S. KARPIUS
8130 Superior Aro..
CloToland. OUo

A. VARASIUS
2318 Sarah Bt.. Pittsburgh. Pa.
I. P. WASILAUSKAS
814 Bank St.. Watorbury. Conn.
DRAUGAS PUBLISHING CO.
>334 B. Oakley Ars., Chieago. UI.

| lIETUUfl
Rengia ir prižiūri
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SĄJUNGA
AMERIKOJE
Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽES 13, 1939

Morgiėii}
Safety Deposit Dėžutės
Pasirenduoti

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 ASSOGIATION
of

f&Į HJLMBUBG-AMEBICAN LINE
WnfllN0RTH GERMAN LLOYD

CHICAOO

PARDAVIMUI TAVERNAS

Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su
asla taverna
Renda $25.00. Priežastis pardavimo
— nesutikimas tarp vyro
tr žmo
nos. 4501 8. Hermitage Ava., Chi
cago, Dllnols.

NORI MAINYTI

Mainysiu mano taverną Ir na
mą ant privatiško namo. Apsišau
kite; 4635 Sonth Wood Street.
Netinginiauk,

nebus

JUSTIN MACKIEVVICH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.
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UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS Kainos Numažintos Ineorporated
Tel.

Greiti traukiniai prie pat laivo
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogių kelionę į Kauną
ir Klaipėdą

Maplęwood Avė., Chicago, Illinois.

Galima

Prospect

0745-0746

Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

-<►Pm mns galima gauti tikrai IJatuvllką Importą Valstybiną Deg
tinį.
Mes Ir Visi Mflsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmldas
Savininkai

ANGLYS
PIRKITE PABARI — MAUKITB
DIENĄ AR KAKTĮ
PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESOTUOSE.
$6 88
NUT .....................................................
BIO LUMP ......................................

$888

$8.08

MTNE RITT8 .................................... $8.78
8CREENING8 ............. ...................

$8 88

Tel. ARDmore 6975

