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PIJUS XII LAIMINA 800 0
Daigiau kaip 800,000 žmonių visa
diena bangavo bazilikos aikštėje

NACIAI KRITIKUOJA
ČEKUS; PALAIKO
SLOVAKŲ TEISES

Apie 5 valandas tęsėsi
įspūdingos ceremonijos
VATIKANAS, kovo 12. —
Daugiau kaip 800,000 žmonių
šiandien Ibuvo suplūdę Šv.
Petro bazilikos aikštėje ma
tyti Šventojo Tėvo. Pijaus XII
vainikavimo iškilmes. Ir matė, kaip Pijus XII įspūdin
gai buvo apvainikuotas su ti
ara bazilikos balkone 262-uoju popiežium. •
Šventasis Tėvas suteikė apaštališkų laiminimų minioms
ir visam pasauliui.
Ceremonijos prasidėjo prieš
9:00. Pirmiausia švenčiausio
jo Sakramento koplyčioje po
piežių soste pagerbė vysku
pai ir Vatikano kapitulos na
riai.
Kaip 9:00 Šventasis Tėvas
kilnojame soste sėdįs procesi
niai pro priešakines duris at
lydėtas į bazilikų, kurioje jau
buvo susirinkę Vatikano auk
štieji asmenys, diplomatai,
ankštosios kilmės romėnai įr
tūkstantinės tikinčiųjų minios.
Procesijos priešakyje buvo
Vatikano sargyba, paskui ku
rių paeiliui sekė įvairių or
dinų vienuoliai, kunigai, vys
kupai, arkivyskupai, Šventa
sis Tėvas kilnojame soste ir
kardinolų kolegija.
Bazilikoje popiežius griaus
mingai pasveikintas. “Tegy
vuoja popiežius!” ir aikštėje

aidėjo

kai

okeano bangos

skalaudamos pakrantes. Entu

ziazmas buvo tikrai beribis
popiežiui pasirodžius bazilikos
balkone, kur Jo Šventenybei
v
,
ant galvos uždėta trilypė popiežiškoji tiara (vainikas).
Vainikavimo iškilmių Mišios
ir visos kitos svarbiosios ža
vingos ceremonijos atlikta
bazilikos viduje. Tik su tiara
vainikavimas atliktas balko
ne.
Minias aikštėje tvarkė italų
kariuomenė.

T

Iškilmingas pontifikalines
Mišias bazilikoje laikė Pran
cūzijos kardinolas Gerlieras,
Lvono arkivyskupas. Jam
prie Mišių asistavo du kardi
nolai dijakonai. Iš jų vienam
— kardinolui Caccia Dominioni, teko garbė popiežių su
tiara vainikuoti. Mišios buvo
laikomos, prie .Išpažinties al
toriaus, šalia kurio buvo spe
cialiai įrengtas popiežiui sos

BERLYNAS, kovo 11. —
Dedama žinias apie slovakų
sukilimus prieš čekus nacių
spauda rašo tokiu pat tonu,
koks buvo naudojamas prieš
užgrobsiant Austriją ir SudeUikr^“ose inatnei ontrOkitau “Pairai TV
tosi antraštės “Čekai peržen
gia slovakų teises”, arba “Če
kai nesiskaito su slovakų tei
sėmis”. Be to, yra teisybė,
kad Slovakijos sostinėje Bra
tislavoj slovakai demonstraci
jų laiku vakar ėmė šūkauti
'“Heil Hitlerį” Reikia pažy
mėti dar ir šį faktų, kad slova
kų sukilimai supuola su Aus
trijos vienerių metų užgrobi
mo sukaktuvėmis.

3l3

! Apie
darbininkai ir jų vadai teismo nuteisti kalėti už peržengimų “injunetion” sėdėjimo streiku
Ffcnsteel fabrike, No. Chicago, savanoriai pasidavė autoritetams, kad atlikti teismo skirtas bausmes, ka
dangi su apeliacijomis nieko nelaimėta. Tarp nuteistųjų yra ir CIO darbininkų organizatorius M. Adelman
(ųešinėje pusėje). Jam skirta 240 parų kalėti. Ir jau kalėjime.
(Aeme photo).

Nacių konservatorių sluoks
“Okupavę B
lavų ir Slo, giandien laidojama
niuose pažymima, kad Vokie-! vakijų čekų generolai turi bū
tija mažai interesuojasi in-1 ti patraukti kar# teisman. Pra mirusi vienuolė
kiais Čekoslovakijoje. Nė ne- h& turi
kad jos do_ M. Tarei,šia
pageidauja, kad čekoslovalu-1 minavimas jaa yra gugę8 Ce
Po gedulo pamaldų Šv. Ka
ja susistaUdytų. Gird., tuomet
nieko neišm)ko is
BERLYNAS, kovo 12. — riuomenė peršovė vienų Hlizimiero Seserų koplyčioje į
Vokietijai būtų daugiau nes ties istorijos,
t dvidešimts
Šv. Kazimiero kapus bus nu Slovakijoje sudarytas naujas nkos sargybos narį. Tas įvymagumų, nes mažos valstybė metų jie atkak
varžė slova
lydėta šiandien mirusi šios ministrų kabinetas. Pirminin- kis neužmirštinas, pareiškia
lės taipusaviah nuolat peštu&i.
j
en dar kongregacijos narė vienuolė kas
slovakų vadai ir jie dar datrBet oficiali Vokietija stovi kan(jo juos suklupdyti. Praha
priešingas Slovakiją giau pasiryžta išsivaduoti
už slovakus. Sako, čekų prezi-yra
su
kariuome M. Tarcisia (Marijona Bune- kurs
atskelti nuo Čekijos ir Mora čekų priespaudos.
tas.
dentas Hacha neturėjo teisės ne. Bet slovakų pasiryžimas y vičiūtė).
Oficialiuose sluoksniuose
Popiežiui klusnybės aktas pašalinti slovakų ministrų ka ra galingesnis už viskų ir slo Gedulo pamaldos prasidės vijos. Žiniomis iš Prahos, če
kų vyriausybė esanti paten kalbamo, kad Hitleris nuspre
padarytas Šv. Grigoriaus ko bineto. Oficiali Vokietija pri vakai laimės ne tik laisvę, bet 10:00 ryto.
kinta naujo slovakų ministrų ndęs nesikišti į Čekoslovaki
plyčioje. Šį aktų padarė kar pažįsta, kad pašalintas slova nepriklausomybę ’ ’.
kabineto sudarymu. Ji tikisi, jos vidaus reikalus. Bet jis
dinolai, patriarkai, vyskupai kų ministras pirmininkas Tiso
kad slovakų sambrūzdis dėl įspėjo Lenkiją ir Vengriją,
ir kiti aukštieji prelatai. Po prisiuntė Vokietijai protestų Durchansky prieš porų sa
Slovakijos
nepriklausomybės kad jos nesinaudotų Čekoslo
to prasidėjo iškilmingos auk prieš Čekų vyriausybės žy- vaičių buvo Berlyne. Atrodo,
nustelbtas.
vakijos suiritėlmis ir neban
štosios Mišios prie Išpažinties gius. Kalbama, Hitleris pa kad Vokietija okupuos Slova
Bet
žiniomis
iš
Bratislavos
dytų
užgrobti Karpatų Ukrai
kiją
ir
paims
jų
savo
globom
siuntęs ultimatumų Čekų vy
altoriaus.
riausybei reikalaudamas, kad
j Chicagoj leidžiamo rusų dien kitaip pranešama. Čekų ka- nos (Rusinijos).
PASIKEISTA ŽYMIAIS
čekai nutrauktų slovakų engi
iraščio “Rassviet” redakto
KOMPANIJA TRAUKIA
KALINIAIS
mų ir ištrauktų čekų kariuo
rius M. Zolotariovas vietos
TEISMAN UNIJĄ
menę.
HENDAYE, kovo 11. — Įangliškoj spaudoj praneša, jis
Oficiali Vokietija iškelia ai Frankistai su raudoiaisiais .gavęs žinių, kad sov. Rusijos • nnuUULy OltJIITlUO
PHILADELPHIA, Pa., ko
kštėn, kad slovakų sambrūz šiomis dienomis
vo 12. — Apex Hosiery kom
pasikeitė užb. reikalų komisaras Litvidis
išliko
slovakams
nusprenVATIKANAS, kovo 11. —
panija traiikia teisman unijų
dviem žymiais kaliniais. Fran novas Maskvoje sušaudytas.
džius sudaryti nuosavų kariuo kištai išlaisvino iš kalėjimo Jis sako, kad ir buvusio sov. BERLYNAS, kovo 11. — už jos darbininkų turėtų sė
Šventasis Tėvas Pijus XII sa
menę ir su savo generaliniu raudonųjų generolo Miaja sū Rusijos ambasadoriaus J. A. Paryžiaus laikraštyje Journal dėjimo streikų 1937 m. šios
vo valstybės sekretoriumi pa
štabu. Čekų vyriausybė tam nų, o raudonieji — Miguelį i Valstybėms A. Trojanoviskio dės Debats paskelbti spėjimai kompanijos fabrike. Reikalau
skyrė kardinolų Maglione, bu
griežtai pasipriešino ir atsisa Primo de Riverų, buvusio Is- likimas nežinomas. Jis atšau-, apie Hitlerio planuojamus nau ja iš unijos daugiau kaip pus
vusį nuncijų Paryžiuje.
Vakar viso pasaulio kata
jus žygius Europoje išjudino
Kardinolas Maglione yra 62 likai buvo susijungę su įvyku kė Slovakijos reikalus finansi panijos diktatoriaus
sūnų, ktas į Maskvą. Litvinovas joj visus nacių vadus ir jie ata ketvirto milijono dol. atlygi
m. amžiaus — vieneriais me siomis Vatikane Šventojo Tė niai remti.
kurs buvo Valencijoj kalina- pasigailėjęs ir jam parūpinęs kuoja rašinio autorių ir patį nimo.
tais jaunesnis už popiežių. Jis vo Pijaus XII vainikavimo iš Pašalintas slovakų ministrų mas.
užsiėmimo užsienių reikalų ko
kartu su popiežium kitados kilmėmis. Visose bažnyčiose kabineto darbo ministras Dur Miaja sūnus pasisakė, kad misarijate. Bet jei Litvinovas laikraštį.
AREŠTUOTA MOTERIS
Tai, girdi, negudri propa
mokinosi Capranica kolegijoj, turėta iškilmingos pamaldos. cbansky pabėgo į Vienų ir ten jis vyksiąs pas savo tėvų Ma- sušaudytas, tai ir TrojanovsŠAUKIAS VAIKŲ
ganda skelbti, kad Hitleris
Romoje.
kis yra dingęs.
Tas įvyko ir Chicagos arki per radijų štai kų pranešė: dride.
planuojąs įsiveržti Olandijon,
Mrs. Ruth Swanson areštuo
Aiškėja, kad popiežiaus Pi vyskupijoj.
arba
Šveicarijon.
Matyt,
tuo
ta. Anądien ji du savo mažus
“Visados buvau tikras” pa
jaus XII nusistatymas bus
būdu
norima,
pareiškia
na

vaikus pametė jų išsižadėda
reiškia Zolotariovas, kad TroMilijonai katalikų visose
kaip buvęs popiežiaus Pijaus
ciai,
Macįrido
puolimo
reikšmę
janovskio likimas bus traginma. Dabar jų šaukiasi.
XI laikais, tai yra darbuotis šalyse gavo progos' per radi
sumažinti.
gas. Jis netiko sovietams —
Vaikai yra prieglaudoje ir
jų girdėti Vatikane vykstan
už tarptautinę taikų.
Tai
kitas
įdomus
didžiųjų
vargiai jai bus grąžinti.
buvo per “aukštos klasos.”
Kaip popiežius, taip jo val čias žavingas vainikavimo iš
Maskvos
bolševikai
visados
jį
demokratijų
neprotingas
iSsistybės sekretorius yra įgudę kilmes.
HENDAYE, kovo 12. — Ži kad raudonųjų kariniai vadai
“biurokratu”. Jis savo šokimas prieš totalitines vals- UKRAINIEČIŲ SUVAŽIA
diplomatai ir nuodugniai su
niomis iš Ispanijos, frankistu susitaikė su komunistais ir kilme buvo iš aukštosios rusų tybes, kurios demokratiškiau
VIMAS CHICAGOJ
sipažinę su pasaulio, o ypač KONFISKUOJA LOŠIAMAS karo vadovybė, nesulaukdama
anarchistais,
kurie
bandė,
šeimos. Kitados buvo “balto tvarkosi už demokratiškiau
MASINAS
Europos, negerumais ir nuk
Amerikos ukrainiečių naci
raudonųjų pasidavimo, pradė kaip jie sako, užgrobti val sios sargybos” karininkas ir sias valstybes.
rypimais nuo krikščioniško
onalinės sąjungos viena gru
Cook apskrities šerifo poli jo Madridą pulti iš pietryti džios viršūnes.
kovojo prieš sovietus. Paskiau
kelio.
pių turi suvažiavimų Chica
cija pradėjo kovų prieš lošia nio šono.
Susitaikius jie imasi bend perėjo bolševikų pusėn. Litvigoje.
mąsias mašinas, kurių visur
Artilerija skaldo raudonųjų rai gintis prieš
frankistus. novo proteguojamas buvo pas
IR VĖL KALTINA
pilna. Mašinos konfiskuoja pozicijas. Matyt, daro kelių Kaip jie ilgai galės gintis, kirtas į diplomatinę tarnybų.
Chicago City Hali valdinin
KOMUNISTUS
mos.
pėstininkams, kuriems bus greitai paaiškės. Gana to, kad Wasbingtone jis dažnai rengė kai pareiškia, kad miesto ma
Iš Springfieldo įsakyta šeri lemta akis į akį susikirsti su raudonieji visgi neturi noro iškilmingas vaišes diploma joras Kelly majoraudamas su
HENDAYE, kovo 12. —
raudonaisiais, jei šie bandys besąlyginiai pasiduoti. Bet jie tams ir labai buvo popularus. mažinęs mokesnis. Bet tylima
CHICAGO SRITIS. — Nu
Raudonieji iš Madrido prane fui naikinti mašinas.
priešintis.
bus priversti privalomai pasi Tas jį ir pražudė”.
apie mokesnių sąskaitų sulai matoma giedra ir šilčiau.
ša, kad tenai komunistai ir
Saulė teka 6:06, leidžiasi
duoti, pareiškia kariniai žino
kymą prieš majorinius rinki
vėl subruzdę pulti naujų rau SKAITYKITE VIEN KATA
LIKISKUS LAIKRAŠČIUS
donųjų režimų.
PLATINKITE “DRAUGĄ"

Slovakijoje sudarytas kitas muistai
kabinetas; Hitleris įspėja priešus
ministras-
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“D R A U G A s”
Uelna kasdien išakyrua sekmadienius.
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Entered aa Second-Class Matter March 31, 1916, at
Chicago, Illinois Under the Act ot March 8, 1879.

Vilniaus Reikalai
linl
ikams

spaudžiant Lietuvoje uždaryta
Vilniui Vaduoti Sąjunga, kuri veikė nuo
1925 metų, berods, balandžio mėnesio pabai
gus. Per tų laikų ji buvo išaugusi į milži
niškų organizacijų. Jos skyriais buvo nusėta
ne tik visa Nepriklausomoji Lietuva, bet ir
lietuvių kolonijos užsieniuose. Jos organas
“Mūsų Vilnius“ buvo skaitomas ne tik VVS
narių, bet ir šiaip atskirų lietuvių visame
pasaulyje.
Suprantama tat, kad likvidavus organi
zacijų, uždarius plačiai skaitomų žurnalų, ne
vienas galvoja: kas bus toliau. Ar mes, Amerikoje, ir kitur gyvenantieji turime taip
pat likviduoti turimus VVS skyrius? Ar mes
turime burtis j centrus, kuriuos mums re
komenduoja buvusieji VVS pirmininkai ir
veikėjai?
Čia reikia kiek stabtelti ir pagalvojus at
sakyti.
Lenkai Lietuvoje laimėjo ne geruoju, bet
priespauda. Lenkai ten laimėjo jėga ir tik
diplomatiškai. Lietuvos visuomenė žino, kas
jai yra Vilnius ir Vilniaus kraštas ir atsisa
kiusi nuo V V S-gos — ji širdyje neatsisakė
ir neatsisakys nuo savo teisių į sostinę ir
brolius lietuvius. Lietuvos visuomenės krū
tinėje paliko stipri Vilniaus laisvės organi
zacija, kurios jokie lenkų spaudimai negali
panaikinti, kaip nepanaikino rusų žandarai
didžiojo laisvės troškimo — siekiant nepri
klausomybės.

Mes Amerikoje esąapę J(įętųyių-Jautus da
lis., kurios lenkų spaudiOfe čia nepasiekia,
mes čia galėtume ir galime turėti Vilniaus
Vadavimo Sųjungų, tik ar ji, kaip tokia,
naudinga patiems vilniečiams ir Vilniaus Seinų - Suvalkų kraštui?
Vilniaus vadavimas galimas buvo tiesiog
iš Nepriklausomos Lietuvos ir ten tiko to
kia organizacija, kuri būrė talkininkams, va
duotojus. Mes, amerikiečiai, buvome tos or
ganizacijos rėmėjai, mes turėjome čia sky
rius ir palaikėme ryšius su centru, Kaune.
Sakoma dabar reiktų sudaryti VVS Cent
rų Amerikoje. Su Nepriklausoma Lietuva
tokis centras ryšių palaikyti negalės, nes
ten tokia organizacija neegzistuoja. Mes kaip
VVS rėmėjai Laisvoje Lietuvoje nesame rei
kalingi, o Vilniaus reikalas palieka gyvas
visai lietuvių tautai, palieka ypač gyvi vil
niečių rėmimo reikalai. Tuos reikalus, kaip
žinoma, anksčiau rėmė uždarytoji VVS, o
mes, kaip jau sakyta, rėmėme vilniečius per
savo centrų, per VVS Nepriklausomoje Lie
tuvoje.
Lieka vienas kelias, ir tai tiesiausias ir
teisingiausias, kelias, tai remti vilniečius, jų
kultūrinius reikalus, -populerius Amerikoje
Vilniaus našlaičius, kurių nemažai ten rasi
me, skurdas ten didelis. Tik jei mes remsi
me vilniečius Vilniaus Vadavimo Sųjungos
vardu, suprantama mūsų aukos nebus ten
įleidžiamos, nes vadavimo organizacija ten
bus laikoma politine organizacija. Mes gi
ten jokios politikes nevarome ir nemanome
varyti. Mes tik norime paremti savo brolius
jų skurde, mes tik norime kelti jų tautiškųlietuviškų kultūrų, mes nemanome eiti ten
ir dirbti nelegalų darbų. Amerikietis visuo
met atviras, tiesiakalbis, tai reiktų jam ir
organizacijų turėti tokių, kuri atitiktų jo
siekiamus tikslus.
Vilniečius remia ir rems didžiuma Ameri
kos lietuvių. Nei vienas geras lietuvis nuo
to neatsisako, daug aukų ten nuplaukė per
įvairius tarpininkus, tai ar negeriau dabar
mums remti vilniečius tiesiog ir sudaryti
Amerikoje ir visoje išeivijoje Draugijų Vil
niečiams Remti. Galėtų tokia draugija tu
rėti savo centrų, galėtų turėti skyrius, galė
tų turėti ryšius tarp savęs ir su kitais.
Mums išeiviams pažįstama Kaune veikia
nti organizacija Draugija Užsienio Lietu

viams Remti? Galime ir privalome panašių
organizacijų turėti.
Šios organizacijos aktyviausieji veikėjai,
ypač, turėtų būti patys Vilniaus krašto lie
tuviai, gyvenantieji išeivijoje. Galėtų čia ir
įvairių vietų vardais vadintis tos draugijos
skyriai. Sakysime, kur daugiau gyvena švenčioniškių — gailėtų būti Švenčionių Draugija
ar komitetas, kur daugiau seiniečių — galė
tų būti Komitetas ar Draugija Seinams Re
mti.
Metu čia palaidas mintis, leidžiu jas dis
kusiniu straipsniu. Gal kas sugalvos kų ki
tų, gal kas atras kų nors naujesnio, gyvesnio, bet viena yra aišku, kad veikti reikia.
Prasikalstame prieš lietuvių tautos istoriją.,
jei mes sunkiu broliams vilniečiams laiku
jų reikalus užmirštume, jei jų neparemtume,
Chicagietis

APŽVALGA
Pijus XI Ir Lietuva

KAIP PIJUS XI GYVENO IR DIRBO
Popierius yra ne tik mažosios Vatikano valstybės bet
ir viso pasaulio krikščionių
centrinis asmuo. Nors jis ir
monarchas, tačiau jo rūmuo
se nėra jokios karališkos pra
bangos. Ligi popiežiaus Leo
no XIII popiežiai neturėjo net
laikrodžio, o laiko klausdavosi savo sekretoriaus.
Mirusiojo popiežiaus Pijaus.
XI gyveninio dienotvarkė bu
vo nesudėtinga. Net paskuti
niosios ligos pradžios metu
jau nebegaluodainas keldavo
si punktualiai 5:15 vai. Iki
7 vai. melsdavosi, laikydavo
pamaldas, pusryčiaudavo, o
paskui ilsėdavosi ir vaikščio
davo sode.
8 vai. Pijus XI pradėdavo
darbų. Keldavosi į antrų auk
štų, į darbo kambarį, vadina
mų bibliotekos salę. Kamba
rio viduje stovi medinis sta
las ir paprasčiausios medinės
kėdės. Čia popiežius praleis
davo didesnę dienos daroo da
lį. Darbo kambaryje popiežius
rasdavo tos dienos korespondencijų. Pas jį atvykdavo kardinolag sekretorius ir trys ste-

į sodų pasivaikščioti. Po poilsio kartais dar priimdavo
audiencijas, o paprastai bi
bliotekos kambaryje skaity
davo daugelio tautų spaudų,
misijų informacijas, mokslo
ir religinės knygas. Pijus XI
buvo nepaprastai
darbštus:
neretai prie knygų išsėdėdavo
iki 2 vai. ryto, o 12 vai. jį
visuomet užtikdavo beskaba
ntį. Paskutiniu metu jau sma
rkiai negaluodamas kartais
kiek nukrypdavo nuo įpras
tos gyvenimo tvarkos. Jau si
rgdamas visus bažnytinius rei
kalus atlikdavo ir įvairius pa
reigūnus priimdavo sėdėda^
mas nešiojamojoje kėdėje.
Vatikano valstybę aptarnau
ja keturių rūšių kariuomenė.
Pirma rūšis susideda iš švei
carų, parinktų iš katalikiškų
jų Šveicarijos kantonų. Antrų
kariuomenės rūšį sudaro žan
darai. Jie parinkti iš turtin
gesniųjų italų šeimų. Šių abiejų rūšių kariuomenės yra
180 vyrų, kurie gyvena dvie
jose atskirose kareivinėse.
Trečių ginkluotos kariuomerūšį sudaro aristokratų
gvardija. Visi jie yra Romos
miesto turtingi karininkai;
gyvenų ne Vatikane, o Romo
je. Pastarieji į popiežiaus val
stybę atvyksta paskirtomis va
landomis, kada Šv. Tėvas pri
imdavo aukštus svečius. Ket
virtų ir paskutinę Vatikano,
valstybėlės kariuomenės dalį
sudaro sumų gvardija, susi
dedanti iš italų miestų gy
ventojų. Jie palaiko tvarkų
didesnių iškilmių metu, kai
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ŽVIRBLIAI

•l !• J-' ■ '
I, ' f, P
Kas pavasarį, kas metas —
Kai neblankos sniegas baltas;
Kai margi špokai atvyksta
Ir žolė iš žemės dygsta —
Pirm negu saulužė teka
Žvirhiiai po palėpėm šneka,

Galvas kraipo ir plasnoja,
Žydrių giesmę atkartoja: —
Yra verta padūmoti
Kur namus sau budavoti.
Mūras be langų, persviręs,
Visokių žmonių patyręs,
Buvo mums saugi tvirtovė
Bet gadynė jį nugriovė.
Reik surasti ramų aukštį,
Kad nesiektų žvirblį — paukštį
Nei katyčių švelnūs ūsai,
Nei žaibų ugniniai pirštai. —
•
*
*
Žengia rytas; saulė rieda,

Meilės giesmę žemei gieda:
Jausmo būna pilnos širdys,
Džiaugsmo tonais kalbos girdis.
Žvirblis žvirbliui žmonų perša
Ir vestuvių groja maršų:
Skrenda žvirbliai tad į medį,
Ryto laimė juos nulydi.
Ten. jie pešas, ten jie mylis,
Ten jų mirgantis pasaulis.
Baigę vestuves ir puotų.
, Rūmų jie apleid šakotų;
Renka lizdui žemės kraikų:
Plunksnų, ,lapų, šiaudų menkų;
- Nutup ir ant lauko, kelio
Ieško dirvose grūdelio.
Bet kai dulkė sušlamėja
Ar šešėlis sumirgėją
Baimės jausmų žvirbliai gauna
Pasislėpti greitai šauna.

Apie tai “Ūkininkas” paduoda tokių pa
pildomų žinių;
Pijus XI — pirmasis popiežius, kuris aa
vo akimis matė mūsų kraštų ir kuris jam
paliko gražų atmininių. Kai jis buvo apaš
tališkuoju nuncijumi Lenkijoje, atvykęs į
Vilnių žavėjosi Aušros Vartais ir 8 dienas
klausė vysk. Matulevičiaus vedamų rekolek
cijų, nors turėjo žinių, kad šovinistiniai Le
nkijos dvasiškių sluoksniai labai nemėgo
vysk. Matulevičiaus ir darė visokias pink nografai. Per vienų valandų
les, kad jis iš Vilniaus būtų pašalintas.
peržiūrėdavo korespondencijų
•
SĮ.
*
Tada jis panorėjo pamatyti ir tų Lietuvos ir duodavo sekretoriui nuro
Kas pavasarį, kas metas
dalį, kuri buvo pačių lietuvių valdoma. Vil
dymus. Nuo 9 vai. prasidė
Jų gyvenimo verpetas
niaus valdininkai darė visokių kliūčių, kad
davo audiencijos, kurias po
Tuo pačiu ratu vis sukas:
jis negalėtų į Kaunu nuvažiuoti. Nuncijus
piežius Pijus XI vacuno at
Brėkštant rytui tarias, čirška;
tik per Berlynu tesusižinojo su Lietuvos vy
Smarkių kovų priešui reiškia;
darais langais į pasaulį... Pi
riausybe ir susitarė, kad jis atvyks į Vievį.
Džiaugias tuo kų laikas duoda;
Kai Vilniaus valdininkai patyrė, kad sutartų rmiausia priimdavo kardino
Tyliai apverk dienų juodų;
dienų lietuvių traukinys lauks popiežiaus ties lus, arkivyskupus, o po šių
Savo vieton jaunus ugdo.
Vieviu 7 vai., tai iš Vilniaus savo traukinio įvairių kraštų maldininkus
Eglės Saka
ilgai nedavė. Mūsiškio traukinio garvežys bei ekskursantus. Visiems sa2—28—39.
ilgai belaukdamas pristigo vandens ir su nuo- vo svečiams popiežius pasatykiais šį žygį atliko.
kydavo kelius žodžius ar il
Rimtu pritariuau ir ištver Kun. P. Mačiulionio,
Vis dėlto, 1920 m. sausio 29 d., nuncijus gesnes kalbas, kurios vėliau susirenka daugybė žmonių. mingumu dangiau atsieksi, ne
&.V.D., Paskaitos Su
Ratti atvyko į Kaunu ir čia dvi dienas sve būdavo išleidžiamos atskiru Trečiųjų ir ketvirtųjų kariuo gu iš vietos į vietų besiblašky
čiavosi pas vysk. Karevičių, buvo susitikęs leidiniu. Audiencijų metu ka
Paveikslais Iš Misijų
menių dalis taip pat sudaro dama.
su prez. A. Smetona ir kitais.
talikai sveikindami popiežių
Nekalto Prasidėjimo para
Melskis, kariaukie, darbuo
180 žmonių. Taip popiežiaus
Iš lietuvių, po arkiv. Matulevičiaus, popie
priklaupdavo, o ne katalikai
pijos svetainėje, kovo 12 d.,
kariuomenėje viso yra 360 ka kis, nes tai priedermė kiekvie
žių Pijų XI geriausia pažino vysk. Būčys,
tik žemai nusilenkdavo. Šitų
7:30 vakare.
no kataliko.
kuris “XX Am.” pareiškė:
etiketų buvo nustatęs pats Pi rių.
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
Laimė ar nelaimė, dažniau
“Popiežiaus palankumas Lietuvai pasireiš jus XI.
jos
svetainėje, West Pullman,
kė gana greit 2 kartus stipriau, kaip lenkų
siai nuo tavęs paties pareina.
Pasibaigus audiencijoms, Pi
vyriausybei. Asmeninio palankumo lietuviams
Protingas vyras gerai ir kovo 13 d., 7:30 vak.
jus XI eidavo pietauti. Pie
Visuomeninis darbas
juo tiesiai mano, bet viso savęs
Pijus XI rodė labai daug. Pijaus XI suteik
Šv. Kazimiero Akademijoje,
taudavo visados vienas, tik
tąsias dekoracijas nešioja daugelis veikėjų,
bus visuomeniškesnis ir nau neatveria.
kovo 15 d., 2:30 popiet.
retkarčiais pasikviesdavo ku
pradedant Prezidentu p. Smetona ir buv.
dingesnis, tuo daugiau rūpin
Kame nėra liuosybės, nėra
užs. reik. min. Lozoraičiu, nepraleidžiant nė rį kardinolų ar bičiulį. Jo vi- sis žmonijos gerove.
Dievo Apveizėtos parapijos
gerbiamas nė įstatymas.
p. Voldemaro, kuriam Pijus XI padarė tų rėjumi buvo vienuolis pran
svetainėje, kovo 15 d., vaka
Pažinkie savo gabumus ir
Juo didesne liuosybe naudo
garbę, kokių atsisakė padaryti min. Beckui” ciškonas. Po pietų paprastai
re po pamaldų.
popiežius automobiliu važiuo tyrinėkie kame jie kuodau- sis piktybė, tuo mažiau liuo
(Lenkijos užsienio reikalų minis lenui).
Visų Šventųjų parapijos sve
Lietuvio kardinolo klausimu vysk. Būčys davo pasivažinėti ar eidavo giausiai reikalingi.
sybės turės gerumas.
taip pareiškė:
tainėje, Roseland, kovo 16 d.,
“Pijus XI ypatingai gerbė arkiv. Matule- vien tik pralaimėjimų zona, pasidarytų pa7:30 vakare.
Inteligentai Ir Liaudis
vičių. Jei Lietuvos medicina būtų sugebė- galiau Lietuvos laimėjimų tvirtove.
Švento Kazimiero parapijos
“Vaire” D. Cesevičius nepriklausomybės
jusi išgydyti suvėlintų apendicitų 1927 me Taigi: jėgas semkime iš atgaivinto kaimo
sukaktuvių proga nagrinėja šviesuomenės svetainėje, Gary, Ind., kovo 17
tais, šiandien Lietuva neturėtų reikalo abe ir kreipkime jas į jūrų”.
vaidmenį nepriklausomybės stiprinimo dar d., vakare po pamaldų.
joti, ar bus Pabaltijo kardinolas, ar ne, nes
be. Tarp kitko pažymėjęs, kad toks nepri
Matulevičius jau seniai būtų juo buvęs”.
Vis Dar Tebesipeša
Šv. Kryžiaus ligoninėje, ko
klausomybės stiprinimas ir gynimas esųs ga
_
■ —•
Tarp socialistų ir tautininkų eina kova
limas tik tada, kai inteligentai esu organiš vo 18 d., 7:00 vai. vakare.
Ragina Rūpintis Žemaičiais
dėl SLA centro raštinės iškėlimo iš New Yor kai įsigyvenę į tautos sąmonę, straipsnio au
Šv. Juozapo parapijos sve
Leidžiamų Kaune “Studentų Dienų" ben ko. Tų klausimų valdyba leido nariams nu torius toliau rašo:
tainėje, So. Chicago, kovo 19
balsuoti referendumu. Nubalsavo centrų kel>
Bet tarp aktyviųjų inteligentų ir pušy v i odradarbis iškėlė tokį klausimų:
d., 4 vai. jmpiet.
ti į Pittsburgh, Pa. Tuo balsavimu tautinin sios tautos dalies — plačiųjų masių---- turi
“Kiekviena proga prieš užsieniečius, bro
kai nepatenkinti, nes jame mažai narių te eiti tautinės sąmonės asimiliacija: inteligen
Šv. Kryžiaus parapijos sve
lius amerikiečius ir visus mėgstame pasigir
dalyvavo. Spaudoje triukšmauja. Socialistai tai ima iš liaudies tautiškosios sąmonės ir tainėje, kovo 20 d., 7:30 vak.
ti Kauno moderniškumu. Štai kam mes jėgas
ginasi.
tautiškumo formos, o liaudžiai duoda tautiš
ir viskų aukojom. O kaimas! Rausti reikia,
Aušros Vartų parapijos sve
Prieš savaitę buvęs SLA centro valdybos kumo turinį. Galima būtų net taip pasakyti:
kartu su užsieniečiu žiūrint pro traukinio
inteligentai ima iš liaudies primityvų bet tainėje, kovo 21 d., 7:30 vak.
langų į mūsų lūšnas, pelkes — į tų Kaimų, susirinkimas galutinai turėjęs raštinės iškė
limo klausimų sutvarkyti, bet atidėta toliau, natūralų tautiškumų, o liaudžiai duoda pa
Šv. Antano parapijos sve
kuris yra mūsų pagrindas, kuris mus išgel
nes, anot, Brooklyno komunistų laikraščio, gilintų, kultyvuotų, suaktyvintų ir sustiprin tainėje, kovo 23 d., 7:30 vak.
bėjo.
“kažin kas yra įskundęs Pildomųjų Tarybų tų tautiškumo sąmonę. Inteligentų mintys,
Kaimui reikia ir mokslo, šviesos: įrenkim
Šv. Pranciškaus parapijos
Pennsylvanijos departamentui ir dėl to pri- žodžiai ir veiksmai turi stiprinti tautoje ne
daugiau (bibliotekų, skaityklų, renkim dau
priklausomybės
sųmonę.
seis kam nors iš Pild. Tarybos vykti Harrissvetainėje, Indiana Harbor,
giau įvairių kursų, apiberkim kraštų speciaburgan dalykus ištaisyti, skundėjų melus at
Mūsų aplinkybėmis reikėtų daugiau veikti Ind., kovo 24 d., vakare po pa
linėmis mokyklomis, padėkim neturtingie
mušti”.
ta kryptimi, kad mūsų masės, mūsų liaudis maldų.
siems siekti mokslo — ir prasiskraidrins

’ AUKSO GRfiDEUAI

mūsų kultūrinio gyveninio padangė.
Mūsų jėgos — ir tos, kurias dabar turime,
ir tos, kurias išmiesime iš pašeTto, atgaivin
to kaimo — kreiptinos į jūrų, į pajūrį. Be
jūros Lietuvos nebus. Todėl verta susirūpin
ti ypač ta dalimi, kuri susisiekia su jūra ir
Klaipėdos kraštu — mūsų Žemaitija. Visas
jėgas sukaupę, budinkim, kelkim žemaičius
aukštyn, kad Lietuvos pajūris, buvęs iki šiol

“N-nos” neabejoja, kad skundėjai yra iš
tautininkų “Sargybos” klikos, “kari viso
mis keturiomis priešinosi ir tebesipriešina
centro kėlimui iš New Yorko”. Prie to dar
prideda — “Tie desperatai priemonių nepai
so”, jie esu — “Tikri besarmačiai”.

Nėra abejonės, tokios varžytinės už vietas
valdyboje, už vietų raštinei, visokie skundai
— organizacijai į sveikatų neina.

daugiau įsisąmonintų nepriklausomyvės idė
Loretto Ligoninėje, kovo 25
jų, kad daugiau įsisąmonintų tai, kad ji gy
d.v 7 vai. vakare.
vena savoje valstybėje, kad savos valstybės
reikalai yra kartu ir visų jos piliečių reika
Šv. Mykolo parapijos svelai, kad visi piliečiai stengtųsi aktyviau su tainėje, kovo 27 d., 7:30 vak.
prasti viešuosius reikalus, kad aktyviau vie
Sv, Petro parapijos svetai
šam gyvenime dalyvautų.
Toks veikimas yra nepriklausomybės stip nėje, Kenosha, Wis., kovo 29
d., vakare po pamaldų.
rinimas.

Dwxtroxa

Pirmadienis, keto 13 d., 1939
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Rašo Eleonora Bortkevičiūtė, amerikietė Lietuvos
vyriausybės stipendininkė Vytauto Didžiojo
universitete.
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-----------IT IS ASAiNST

kykla, kuri viena kainuos 2
THE LAW
TO WALK
milijonai litu. Jau pradėta
IT iŠ A
Su P. Kregžde, Žemės Ba
Does IN
THE
statyti ir iš plano atrodo, kad
nko eentro direktorium, vyr.
VIPBIIUII
this Park.
TO W
bus vienas iš gražiausių ir
£XX3S
bug. Valaičiu ir kitais, auto
THIS
:"'±C
moderniškiausių pastatų. A--.s
mobiliu teko apvažinėti, ap
part pamatuose rūsio sandė
■■
žiūrėti Klaipėdos miešti} ei
liams, bus įrengta apsaugai
nančią statybą. Pirmiausia at
nuo duji} (karui kilus) kam
•o.
lankėme Žemės Banko skyrių
Wrrr%»r
St(is
bariai. Pati mokykla turės TTTKlaipėdoj, kur mus priėmė še
čiame aukšte 200-tams moki
rnas ir Kybraueas. Tš ten pir
nių bendrabutį, su visais pa didelius mūro namelius, pil-1 lėlio. Pušynui pasibaigus, pra- lietuviškai nemoka. Paklau- gėrėdamasis žengi įkaitusia ■3F ~ ZOl/Ol/
S
ma sustojom j dirbtuvę, kur
nai įrengtus ir su patogumais. Į sideda paplūdimys puikaus sus, kodėl tokioj puikioj vie- auksiniu smėliu pirmyn. Iš ■ J6VJ SKAUDA
SlVKAUOAMĄ VIHĄ ufCjSi
togumais.
Ten
kur
statoma
tos
buvo pastatyta per mėnesį lai I
SU MME1KIUMJ r
Prie kiekvieno namo sande-1 balto smėlio. Maudyklos labai i toj mūsų lietuviai nevasaroja vieno-s tavo pusės tvistą, mėly ASj č) MUSKULUS. PAMATYSI.
KAIP < * W '
■~7r 4\ KAO NET
didžiulės mokyklų įstaigos,
■**< <*\lSSlTIESTI
ŪMAI SKAUSMAS
liukas, užvestas sodelis ir pa-, patogios, nes vanduo seklus, gavau atsaką, kad čia pragy nuoja jūra, iš kitos į dangų
ko. Toje dirbtuvėje bus ap
----JĮ/
NEGALIU. j
RALEM6VES
, pradėta statyti ir namai valliktas darželis. Visą gatvė nu- 1 Čia, kaip ir Palangoje, yra venimas labai brangus. Jau stiepiasi didžiulės smėlio ko T* p, kronęūt drouųot. J«i įui konk.no ikoutmot ir Misti*
dirbama visi medžio reika
rimas įysų muskulų, koipo pateka oratroufcio parpūtimo,
, din'mkams, mokytojams. Šie
or pertidubimo. nekentokite šių skausmų berei, sodinta vaismedžiais. Kiekvie- moterų, vyrų ir bendros mau kas turizmo namas, bet, gir- pos, kalnai. Šoniniai, mažes- ftuaroręia
lingi dalykai naujai statybai.
kofcngai. Naudokite linime«stq. kurį jūsų tavai ir tavų tavai
c. . ,
. . . .
. . . * ,bus didesni ir jų kaina bus
. v
noudaįa nuo IS67 metų. • Paklauskite savo drougų kaip
Statybos miciatvva ėmėsi Že. v, . T
, .
,
nas namukas turi žemai po dyklės, sakoma, kad kas va statoma vienas, kitas lietuvišir kuomet įie naudoja Pain Ei pele rį. Be atidėliojimą nusi*
•,
_ . .
.
. lankstesne. Jau dalbar pasta- ,
, .
.
*
lėt,
kad
žemė
yra
sunku
gatt
nieji
labai
plapirkite kartį ut f PoinEi pelerio ortimiousioje jums vaisti
es bankas.
,
n9 valdininkams
u- • i
• du kambariu ir virtuvę ir 2 sarą, sykiu su vasarotojais,
Bes,
da,y, Pradėjo vienoje,,
sWy tvta
nėle. ReikoJoukite Pain-Ei pele rio su Inkaru ont kiekvienos
namai i
.
v
deiutės.
~
(Tęsinys 5 pusi.)
čia atsikrausto vasaroti ir ei ti pirkti. Tą vokiškai slepian
.
,kiekviename
. , .
po 4, ,butus
na- kambarių viršuj,
*” kuriuos pa
r 
čią, miestelyje sukeltą nuolai
™pus, laukus, ir šiaip žemės
prastai išnuonruoja. Viskas niai.
me. Kur statoma mokyklos
ką pataisoma, kaip tik išei
gabalus. Ant supirktos žemės
numatyta pravesti puiki Alė duodama irgi ant išmokėjimo Juodkrantė...
. * ’la
ni iš miestelio. Čia jau batus
padarė miesto planą. Išvesta
20-čiai metų.
ja, kurios gale bus greit sta
Keletą kilometrų nuo Smil susikrauni sau ant pečių ir
S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA...................
05c
plačios gatvės. Ištisos gatvės
Paprastas darbininkas prie
toma ir bažnyčia. Numatyta
tynės randasi šis modernus
B. Skurkis, TIKIU .......................................,.... 05c
nustatyta moderniškais nastatyti: skaityklos, salės pa-i statybos uždirba nuo 8 iki 15 kurortas paskendęs parke, mi
LIETUVOS KARALIENĖ........................................ 05c
Tėvų Marijonų
• mais. Sklypas su namu duo- silinksminimams, krautuvės, lit. į dieną. Visą kas man te
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI .............. 05o
ko matyti darė nepaprastai ške. Į Juodkrantę galima pa Vedamų Misijų
dama išmokėjimui prieinama , ,
,T
. , , .
J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALE.............. 05c
, .
. .
, ,. . ,
teatras. Namai duodami isgero ir tiesiog jaudinančio į- tekti garlaiviu, kuris plaukia
kama lietuviams darbminka-! .... . ...
,
B Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA
05c
Tvarkraštis
_v
.
, . ,
mokėjimui tik lietuviams daspūdžio. Po kiek laiko viso' iš Klaipėdos, sustoja Juodkra
ms. Is viso jau pastatyta 67 1 ... .
v .
. _
T. Alekna, GEGUŽES MĖNUO ...............
30c
.
...
rbimnkams su šeimomis. PnATHOL, MASS., kun. P.
Lietuvoj bus tas praktikuoja ntėj ir plaukia į Nidą. Mies
namai po 4 butus kiekviena
T.
Alekna,
KRISTAUS
KANČIA
............................
50c
einama kaina duodama išmo
ma. Tr po 20 metų jau nebe- tukas turi apie 800 gvv. Yra Juraičio klebonaujamoje baž
me. Tr toks vienas namas iš
NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... *1.50
kėti 20-čiai metų. Darbininka
pristatyta turistams moderni nyčioje, kovo 13—19— kun.
pažinsim visai Lietuvos.
duodamas vienam savininkui.
ms įnešti tereikia po 1.000 li
škų namų. Nemažai vasaroto Adomas Morkūnas, MIC.
Su užsakymais kreipkitės j
Yra pastatyta 22 namai po 8
Berods,
Žemės
Bankas
im

tų, valdininkai po 8.000 lit.
WESTFIELD, MASS., kun.
jų apsistoja ir žvejų patogi uo
butus ir atiduodama 2 savi
Žemės Bankas jokio darbo sis atstatyti Palangą šiuo pat se nameliuose. Pragyvenimas, O. Puidoko klebonaujamoje
ninkams. Žemės banko staty neatiduoda jokiems rangova būdu: planingai, moderniškai
“DRAUGO”KNYGYNĄ
maždaug, kaip Palangoj: nuo bažnyčioje, kovo 20—26 —
bos reikalais rūpinasi inž. Da- ms. Viską kas reikia patys ir praktiškai, kad palengvinus
10-18 lit. dienai. Apie 1870 m. kun. Adomas Morkūnas, MIC.
2334 South Oakley Ave.
Chicago, III.
činskas, inž. Ražaitis. Kiek gamina, tuo pigiaus kainuoja įsigijimą per išmokėjimus be
BROCKTON, MASS., kun.
Juodkrantėj būta didelė gin
vienas toks namas yra mūri statyba, ir taip pigiau gali nuošimčių.
taro kasykla, kurioj dirbo a- J. Švagždžio klebonaujamoje
nis. aprūpintas visais moder atiduoti darbininkams. Plytas,
Lietuvos Sahara...
pie 600 darbininkų. Juodkran bažnyčioje, kovo 27—9 balan-1
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
niškais reikalavimais: elektra, vandentiekiams
vamzdžius,
džio,
kun.
Adomas
Morkūnas,
naudotis mano patarnavimu.
Nereikia važiuoti į tolimą tės gamta graži, papuošta įvandentekiu, vonia ir t.t. Te medžio apdirbimą, ir k. t. pa
MIC.
vairiaif?
padavimais.
Ievos
ka

Afriką, ir Lietuva gali did
ko vieną jau baigiamą apžiū
tys gamina. Tas darbas pradė žiuotis savo Sahara. Visas lne per Jonines esti jaunimo
ELIZABETH, N. J., kun.
rėti iš vidaus. Likaif titfrtū
tas vos porą metų atgal, ir
šventė. Puikiais vaizdais gali J. Simonaičio klebonaujamoje
sužavėta. Kiekvienas butas su jau apgyvendinta 3,000 žmo Klaipėdos pajūris savo gro
pasigerėti nuo Garnių ir Ra bažnyčioje, kovo 26— balan
sideda iš 3 kambarių, virtu- nių — lietuvių. Tai nepapras- žiu, pradedant Smiltyne, bai
ganos kalnų. Jdomus — Nuo džio 9 kun. Juozapas Vaitke
vės ir maudynės. Kambariai tai reikSmingas (larhas visais giant Nida, traukia vasaroto
dėmių Kalnas, ant kurio auga vičius, MIC.
labai puikiai suplanuoti, švie-1 atžvilgiais. gis aan1as darW jo ir praeivio akį.
SCHENECTADY, N, Y.,
sena, sena liepa, sakoma, tusus, saulėti. Įvestas centrali- ninku miestas Klaipėdoje at Smiltynė...
Mašinų Plovimas
rinti net 1,000 metų. O taip , kun. A. Orvido klebouaujamonis šildymas. Virtuvės nedide rodo tikrai pasakiškas. Vos
Smiltynės kurortas — paj" pavadinta tik dėl to, kad se ! je bažnyčioje, kovo 26—2 balės, bet jaukios. Balto koklio pradėta, o jau taip gražu ap
novėje po ta Nuodėmių liepa landžio — kun. .J. Jančius. M.
plytos, sienose įmūrytos spi linkui, tik žiūrėk ir gėrėkis! ris patogus tuo, kad iš Klai
pėdos kas kelias minutes žmo žmonės atnašaudavo dievams I.C.
ntos (eloset) ir praustuvės.
Susisiekimas su miesto een- nes kelia puikus “keltuvas”, aukas ir atgailą darydavo.
MONTREAL,
CANADA,
Sienos dekoratyviai nntapy- ,ru hM antohnsais. Centras
kun. Bobino klebonaujamoje
ir garlaivis. “Keltuvas” talpina Nida...
tos, grindys raudonai dažytos.
„,^,„„,1,5. i,abai
*»<• Jnknte.
Gražu yra aplankyti Smil bažnyčioje, balandžio 3—9 —
Prie kiekvieno namo palikta : daag var-yma „.rika pakelt; 1,000 žmonių. Smiltynėj tvar
tynę, pamatyti Juodkrantę, kun. J. Jančius, MIC.
vietos darželiui, gale namo, dėl vietinės valdžios Klaipė ka nepaprasta. Jau persikėlus
2335 South Western Avenue
PITTSTON, PA., kun. J
geras sklypas žemės, ar tai doj, bet vistiek darbas spar randi puikius takus su aiš bet nebūti Nidoj, tai tikrai
kiais užrašais, kur kuns veda. nuodėmė. Nida, kaip kurorto Kasakaičio klebonaujamoje ba
TELEFONAS CANAL 3764
sodeliui užvesti ar daržovėms čiai varomas pirmyn.
žnyčioje, kovo 12—14; 40-tės
miestelis,
nėra
didesnis
už
Prieš
praidedant
pušynui
yra
pasisodinti. Viskas aptverta
Netoli Klaipėdos, Žemės didelis, moderniškas lestora- Juodkrantę. Namų pastogės, atlaidai — kun. P. Malinaus
dažyta tvorele. Gatvės nuso
kas, MIC.
dintos medeliais. Gatvių gale, Bankas pasirūpino ir ūkio pa nas. Jame jauties, kaip kad langinės, durys dažytos ryš
DETROIT, MICH., kun. J
palikta aikštelės vaikams žai dieniais, darbininkais kurie kokiame užsienio restorane. kiai mėlyna ir balta spalva.
Stogų galus puošia gražūs Čižausko klebonaujamoje baž
sti. Tokių gatvių išplanuota vasarą dirba laukuose, o žie Pro langus matosi puikus Klai
Įar daug, ir bus nustatyta mą neturi kur dingti. Čia nu pėdos miesto vaizdas, kitoje ornementai: stilizuoti žirgeliai nyčioje, kovo 26—2 balandžio
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
—
kun.
P.
Malinauskas,
MIC.
—
pušynas,
parkas.
ir
k.
t.
Žvejai
savo
valčių
pirko
Takų
dvarą
ir
jį
išda

namais. Kartu statoma moder
SPRINGFIELD, ILL., kun.
“GRIPSHOLM”
Per kelias minutes, parki- stiebus irgi puošia savotiškai
niškas vaikų darželis, lopše- ’ lino į sklypus po vieną hek
lis, gimnazija; prekybos ins- tarą didžio. Ant kiekvieno pasieki jūrą. Niekur nepama- į išpjaustytomis viršūnėmis. Ni- S- Yunkerio klebonaujamoje
titutas ir didžiulė amatų mo- sklypo pastatė po dailius ne- tysi popierėlio ar kokio šapa- doj randasi nedidelė bažnyčia bažnyčioje, balandžio 7—9 —
ir kapeliai, kuriuose pastebė kun. P. Malinauskas, MIC.
PHILADELPHIA, PA., kujome savotiškų senų puminkNežiūrint kada jūs ma
lų. Miestelio gale ant aukšto- nigo Ig. Zimblio klebonaujanote važiuoti į Lietuvą,
ko kalnelio, pasislėpęs tarp se- ' moję bažnyčioje, kovo 20—26
pradėkite ruoštis iš anks
nų medžių tūkso Nidos mu- — kun. V. Andriuška, MIC.
to. “Draugo” laivakorčių
ziejus. Pats namas cliaraktePROVIDENCE, R. I., kun.
agentūra išrūpins jums vi
ringas tuo, kad jo stogas de- J- Vaitekūno klebonaujamoje
ngtas šiaudais. Tai hm o pir- bažnyčioje, kovo 30—2 balansus kelionei reikalingus do
mas muziejus, kurį teko at džio — kun. V. Andriuška, M
kumentus. Darykite rezer
lankyti po šiaudine pastoge. r.c.
vacijas kuogreičiausia.
PITTSBURGH, PA., kun.
Muziejuje sudėti, tam kraštui
“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
pavaizduoti įvairūs rinkiniai. J. Vaišnoro klebonaujamoje
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
Viena pusė muziejaus skirta bažnyčioje balandžio 3—9 —
pavaizduoti senovės pirkiai su l^un*
Andriuška, MIC.
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
PHILADELPHIA, PA., ku
jos židiniu, pasogine skrynia
nigo Ig. Zimblio klebonauja
ir k. t.
Naujoji statyba...

J___

MAN IAIP

PAKINTĖK 1BUPUU IKI
VIKRIAI i« PAKANKAMA 6IW ■

NAUJOS KNYGOS

Midwest Service Station
Patarnauja

Lietuviai

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

Tiesiogine Eksbrsija i Klaipėda
Geg.-May 31 d., 1939

moje bažnyčioje kovo 26—29

Deja, Nidoje, vasaroja labai
— kun. J. Mačiulionis, MIC.
daug vokiečių, ir miestelyje
THOMPSON, CONN., Majauties kaip Vokietijoj. Res-

rianapolio Kolegijos studen-

Senatorius Carter Glass iš Virginia pifcietuotojų eilės praleidžiamas į Mayflower viešbutį, orayuos® negausi žmoni ° tam8 rekolekcijos, balandžio
Washingtone, I). C., kur senatorius turi rezidenciją. Trylikos didžiųjų Washingtono viešbu-1 va'K’°> viskas vokiškos garny- '2—5 — kun. J. Mačiulionis,
•ių darbininkai yra įšėję į streiką. (Acme elephotę)
• bos; kai kurie padavėjai net |MIC.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Ave.

Tel. Canal 7790
S

fiBipnss

Pirmadienis, kovo 13 d., 1939

CTS YOU NEVER KNEW1 > J

By H. i\ Elmo

56 >IAR OLO t
FRAU BERNKARD
SHEINBER6 OF FURTH, BAVARIA,
' DIED IN į6*76. BŪT NOT
BEFORE SHE HAD BROUGMT
C9 CHILDREN INTO THE
^WORLD. SHE HAD
16 SETS OF TVVINS,
OOADRUPLETS, AND
NUMEROOS TRIPLETS..
"\HER HOSBAND
ymarried AGAIN AFTER

HER DEATH AND HAD
18 CHILDREN BY .
HIS SEC.OND WIFE/
..

r
HAtP'
MOicyj

CARPENTER, 5HOT HIS FRIEND, DUSAM
MARJANOVIC INTHE STOMACH IMTH A PI5TOL.
THE BULLET P6NETRATED THE VICTIM'S
BOOy, DOING NO HARM.. INSTEAD IT HAD
ACTUAl.LV PERFORMED A SURGICAU
©PERATION VVrTHOUT WHICHTHE MAN
VVOULD HAVE DlED....

HAVE

_ BILL
RĖCENTLV
INTRODUCED
AT THE

r

Geras žmogus, nors pasta- namus.
Vasarų su talkom, žiemų su Dora spauda — laimės šviesa.
maldom.

alasama
CONGRESS
called FOR
SAVING OF THE
POOR OySTERS
FROM THE
cXL.KUL.tAl
iro KAMIN
EXCROCIATING
PAlN —Į

Tel. YARds 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki
4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

o
’<_7

DR, V. A. ŠIMKUS

vak

masis, kuris buvo visai skir- kuri nešė didelę taurę Amui
tingo būdo, negu Amas, kuris giros,
buvo tikrai pastovaus būdoi
Gerų rytų, — atsakė Aasmuo. Koks buvo jai sunkus i
Sulietuvino S. K. Lukas.
/f | vieno is jų abiejų pasirinki- į
, ..
mas!
— Amai, — tarė šypšodadavosi, gyveno ant salies tau(Tęsinys)
Jieins basikalbant, atėjo ir mosi Morta, — koks tu didekų ir buvo visu kuo PliilaNastės tėvas, Jonas Štormas, lis užaugai.
jVašingtono kariuomenė ne
deiphijos turtingųjų aprūpin
— Labai malonu girdėti, —
,1 pasisveikino su Amu, pradėjo
buvo labai gera ir ištikima,
ti.
klausinėti, kaip jam sekasi ka išgėręs girų ir duodamas ativartų Vašingtonas, patikrinęs
Besvajodama tarpduryje sa reiviauti, o Nastė, pasinaudo- gal taurę Nastei atsakė Amas.
savo- kariuomenės dalis, supy
vo virtuvės^ Nastė, pažvelgusi dama proga, nubėgo į virtuvę 1 — O dabar iki pasimatymo.
kęs rašė Kongresui: “Aš ra
į pietų pusę, pamatė tolumoje Amui giros atnešti, kas jis Neužilgo ir vėl, gal, jus atlandau daug karininkų, kurie bu
paupiu raitelį atjojant. Nors dulkes iš savo gerklės išplau- kyšiu.
vo pačių kareivių išrinkti, ap
ir smarkiai raitelis, sukelda tų.
sileidę savo pareigose, ir jų
Anias, dar kartų pažvelgęs j
mas stulpus dulkių aplink sa — Kaip einasi generolui
daugumų, dėl apsileidimo ir
ve, jojo, bet Nastei jis ir jo 'Vašingtonui I — paklausė Jo Nastę, sėdo ant žirgo ir išjojo
netinkamumo, reikėjo praša
iš Štormų kiemo.
žirgas atrodė labai pažįstami. nas.
linti. Kai kurie karininkai pa
Ji pamanė ar tik ne Amas iš
— Labai užimtas, — juokė Amas su Žiedriu susitikę la
siimdavo su savim po kareivį
karo parjoja. Taip manyda si Mnas, — ir savo kariuome bai meiliai pasisveikino ir plo
į savoi ūkius atlikimui įvairių
ma neapsiriko. Raitelis, prijo
nę jis visados laiko užsiėmi jo viens antram iš džiaugsmo
ūkio darbų, o užmokestį už tų
jęs kelelį, pasuko jos namų
me. Jis turi karininkų prūsų per petį.
laikų, pasiimdavo iš valsty bės
link. Nastė, pabraukus sau Baronų Stoibenų, kuris muši
iždo. Pastebėjęs, kokia dabar
(Bus daugiau)
ranka per plaukus ir kiek pa nuo saulėtekio iki saulėleidžio
yra kariuomenėje betvarkė ir
sitaisius savo prijuostę, išėjo moko. Kariuomenė jį myli, nes
nupuolusi karių dvasia, aš nė
Klausykite
į kiemų svečių pasitikti.
jis yra geras žmogus. Aš jau PALENDECH’S TRAVEl
kiek nebūsiu nustebintas jei
Amas, kaip ir Žiedrys, buvo esu puskarininkas. Viskas pui
kurių nors dienų, daug mūsų
BUREAU
aukšto ūgio vyras, turintis il- kiai sekasi. Kas naujo pas
narių pabėgs”.
(livery Sunday from i—2 P. M
Igas kojas, plaėius pečius, lie- Jumis!
FolUon
Program
Vašingtonas buvo labai pikkūnų, didelę galvų, pilkas — Anglija, — patikimai S to r
tas ir kuomet jis įniršdavo bū akis, gražų veidų ir puikių gy mas Amui kalbėjo,
pasiunliavo negailestingas. Už tai jį'psenų. Jis jojo ant didelio
ti'ijų asiUenų komisijų, ku
smerkti daug negalima, ži juodbėrio žirgo, kuris atrodė
rion įeinu Earlis iš Carlislo,
nant, kad. visi kariai, sudaran jau buvo labai pavargęs. AYVillimas Edenas ir guberna
tieji jo kariuomenę, buvo tik mas, prijojęs prie Štormų na
torius YVillimas Johnstonas,
trumpam laikui įstoję ir, pasi mų, nušoko nuo žirgo ir pasi
kuriems ji davė parėdymui!
baigus jų tarnybos laikui, jie sveikinęs su Naste pradėjo nusileisti ir sutikti su šios ša
turėjo atgal į savo namus kalbėtis ir vienas antrų klau
lUagiC. You’d never heli eve how fast
lies žmoniij visais nepriklau  likę
the NEW Llsterine Tooth Pašte cles.ns
grįžti. Tad nėr stebėtina, jei sinėti.
and polishes teeth. Its new, miracle-clea įssomybės gavimui reikalavi ing Ingredient. Ltister-Foara deterge.it.
whisks,away ūgly surface deposits in a jiffy.
jis savo kariams, pasibaigus
instant brush and sali va touch imnzBesikalbėdama su Amu Nas mais. Trys mūsų generolai; IngThe
Luster-Foam detergent, it surges into
jų tarnybos laikui, kad ilgiau
a
roam
active bubbles, which sweeps
tė. juto, kad jos juto, kad jos j Uatės, Arnoldas ir Lee yra Into andof tiny,
cleans pits and eraeks so minuto
Kariuomenėje pasiliktų, turėjo
even water may not enter them . . . leaves
širdis kas kartas vis labiau ir paskirti su Anglijos komisija your whole mouth tingllng with lifn . . .
starts your teeth sparkling vvith new luster.
net iš anksto bonus sumokėti.
Get the big 251 tube, or better štili, the
labiau ėmė plakti, o jos skruo- 1 tartis.
double-size 4Ot tube containing more than
Po mūšio prie Trentono aW pound at any drug counter. Lambert
stus užliejo karšta kraujo — Gatės yra politikas, — Pharmacal Co., St. Louis. Mo.
merikiečių kariuomenė žiemų,
srovė. Jeigu nebūtų Žiedrio, nusišypsojo Amas, — kai Ar
THI NtWFORMULA
.leturėdama gerų ir šiltų dra
ji sau galvojo, tai Amas būtų noldas su Wayniu didį žygį LISTERINE TOOTH PAŠTE
bužių ir pusbadžiu, su dideliu
jos vienintėlis mylimasis, kurį prie Saratogjos atliko, tai jis
supcrdiarged with
vargu praleido palapinėse Va
jį be galo ir krašto mylėtų už tai sau garbę pasisavino.
Hey Forge, Pennsylvanijoje.
//z// 4 4 4 « u» *
vien tik dėl jo laukiniško bū- Arnoldas yra vedęs anglę, kuBritų generolas Howas su do, kuris, ji tikėjo ir manė, rį^ jįs iaūaį myli jr vaikiškai
•avo kariuomene žiemavojo buvo jo būdo dalis-ypatvbės,! jos klauso> Lee<>, čia
I ’hiladelphijoje pilname per bet jeigu nebūtų Amo, tai Žie sustojo kalbėjęs, bet paskui
tekliuje, ir, kaip jų kariai gir- drys būtų vienintėlis jos nali- rimtai tarė, — Aš čia apie

GYDYTOJAS

AKIŲ

Sweeps away

breaks

up

deposits .

dūli,

ūgly

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS
OPTOMKTKICALLY AKIŲ
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo
Manu Uarautavintas

VYHEN VVAfrER. PECPMES
ICE, RICHORP, WH«T
&REAT CHANGE 77)K£S

PtflCE

The

Gkeatest

CHANUE , TeACM CK, i
15 the fHflNęe
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ir.
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GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISAS

DANTISTAS

4729 So. Ashland Avė.

Ketvirtadieniai*

ir

Penktadieniais
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. IL
3147 S. Halsted St, Chicago
Trečiadieniais

Pirmadieniais,

ir

Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiem kaip
pirmiau.

4712 SO.

ASHLAND AVĖ.

DR. P. J. BEINAR

D R. A. W. JACOBS
DANTISTAS

— Kaikurie iš mūsiškių, —
— piktai Jonas tarė, — nori
su Anglija susitaikinti. Vie
nas iš jų yra Žiedrys.
— Žiedrys, — tarė Amas, —
yra mųstytojas, o aš ne. Až
myliu kariuomenę. Jei ne šis
ūkis ir motina, aš visų laikų
pašvęsčiau kariuomenei.
Gera

rytų,

--

damau

Stornūenė

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.
LIETUVIAI ADVOKATAI

prie

jo

su

savo

artįfl-

dukra,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:
10—18 vai ryto
8—4 ir 6—8 vai. vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitariąs

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.

4070 Archer Avė

Valandoa: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį
Sekmadienį suaitarius

Tek YAKds 0994
Res. TeL PLAza 2400
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

TaL YAKds 6981
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36

756 YVest 35th Street

2201 YVest Cermak Rd.

Telephone TABde 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avenue

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
* pagal sutartį.

Res. 6515 S. Rockvvell Streel Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Telephone REPublio 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 2—4 ir 7—9 vale.

1446 So. 49th CL

VALANDOS:
Panedėlį, Utaraiake ir Ketverge
nuo 2 iki 9 vat vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 9 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
TeL Prospect 1018
Baa. ToL Reonblis 6047

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

Office TeL HEMIock 4848

Subatomis nuo 7—9 vakare
Ketv. ir Nedčliomis susitarus

TeL OALaael 6976
OFISO VALANDOS
8 TSJL ryto iki 8 V. vakar*, iislririesi
seksiadissiia ir trečiadieniai

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street

Phone YARds 4787.

CHICAGO, ILL.

DR. STRIKOL’IS

Ofiso Tek VIRginia 0036

4645 So. Ashland Avenue

Residencijos TeL BEVerley 8846

Ofiso Valandos

DR. T. DUNDULIS

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį.
Namų Telef.

PROspeet 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso xaL: 2—4 ir 6—8 P. M,

R«gi Gorimi.

Tel OANal USS.

LIONE PO PIETD AMERIKĄ

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Parašė

2201 W. Cermak Road
JURGIS

KUN.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. IREZIDENCIJA
Knyga

pasakoja

agvajuj.

niekad

tr

lietuvių

Taip

pat

Knygų

Parsiduoda

knygų

susideda

už

daug

krašto

įsigyti

25c.

iš

ir

96

Imant

ir

Argentinoj

žingeidžių

žmonių

atydžiai

daugiau,

žinių,

gyvenimų,

Kiekvienam

puslapių

aiškiai

labai

Brazilijoj,

įvairenybių.

kitokių

šių

randasi

to

kalba

lengva

gyveninių

negirdėtų,

daug

tartina

parašyta

api-

ir

Ur-

mums

papročius

lietuviui

pa

duodama

Telefonas REPnblic 7868

apdaruose.

didelė

(KOWAR8KAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

nuo

Nedėliom lr Trečiadieniais

Pagaal Satartį.

DR. C. J. SVENCISKAS

—

DANTISTAS

“DRAUGO”

KNYGYNE

2334 So. Oakley Avė.,

Turėdami

Kų

Parduoti,

Nors

4300 So. Farfleld Avenue

Chicago, III.

Kų

Non

Pirkti,

**

i.

Res. ToL PROspeet 6661

Mainyti,

—

Arba

COagsified

Skjr.

Išnuomuoti

Atminkite

‘Pt-go’

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro
Sekmadieniais ir Trečiadieniais
________ Pagal Sutartį.
TI8N

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue
arti 67th Street
Vai: nuo 8 ryto iki 8 vakaro
_______8eredoj pagal auUrtt

Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFaystte 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.

> Ofiso Valandos:

UOKMfi
Norėdami

Tel OANal 0257

DR. Y. E. SIEOLINSKI

ZeL LAFayette 8016
gauti:

Valandos: R—10 A IL
Nedėhomis pagal sutartį

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava
Office Phone
Res snd Offiee VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
PROepect 1028
2359 S. Leavitt St.
6 iki 8 vaL vakare
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706
TsL YARds 8846

DR. J. J. KOWAR

perskaityti.

gražiuose

6631 S. California Avė.

2403 W. 63rd SL, Chicago

Galima

8889 Se. Olarenumt Are.

PASKAUSKAS

pasveįkiųo

Amų,

DR. A. G. RAKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SKAITOTE
Mortų

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

10758 S. Miehigan Avė.
Chicago, Illinois

..

pagal sutartį.

VIRginia 1116

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDŲ#:

Telefonas HEMIock 6286

laida.

—

c*RT<jort - cp.H.v,

2305 So. Leavitt Street

Palengvins akių įtempimų, kas es- 1
(BE1NARAUSKAS)
ti priežastimi
galvos
skaudėjimo, j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svaigimo, akių įtempimo, nervuotumo, skaudamų akių karštį, atitaiso
6900
South Halsted Street
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
TELEFONAI:
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai Ofiso WENtworth 1612
das. Specialė atyda atkreipiama į
Res. — YARda 3955
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
OFISO
VALANDOS:
taisomos.
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Valandos: nuo 10 iki 8 va!, vak.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Nedėlioj pagal sutartį.

NAUJA KNYGA

KIDS

2158 W. Cermak Road
Vai.; 2—4 ir 7—9 vai. vakar*
Trečiadieniais pagal sutartį

DR, P. ATKOČIŪNAS
Antradieniais,

•LUSTER-FOAM-

juos daugiau nieko nekalbėsiu.
Nei Y’ašingtonas, nei kariuo
menė į pasitarimus neisime.
Tik tiek aš Jums pasakysiu,,kas mes jau nesame Anglijos
kolonija. Mūsų šalis yra jau
nepriklausoma valstybė. Pran
cūzija su Ispanija jau mus
kaipo nepriklausomų tautų pri
pažino. Prancūzija jau atsiun
tė mums net laivynų ir daugy
bę kareivių su vadu Markvijtuni Lat'ayettu. Jei gu visi J
prancūzai yra taip geri ka
riai, kaip jų vadas, tai jie pui
kūs kariautojai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Wn

tooth

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. CHARLES SEGAL
i

“DRAUGĄ”

surfaee

Ofiso TeL OANal 2345

Res. TeL CANaI 0402

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

VAIZDELIS Iš NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ

PLATINKITE

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

L

OF BEING EATEN ALIVE/ Į

-

Padaryti kam nors gero, į ty tų savo namus miškuose, o
padaryti kaip reikia.
'žmonės pramintų takus j jo

S TOJAM DIMITRIJEVIE, A BOL6ARIAN

KATĄ

UffgaAttinS

Tel YARda 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir

Sažtadiemaia__________
Neieškok

m&lonumų,

AkAosma ųmnyka.

baimė

DnlTTGSB

Pirmadienis, kovo 13 d., 1939

B.
Mūsų mieloji Sesute
sia, Tu regėdama skaistųjį
Ganytojo šešėlyje ir Jo bal Kristaus veidų primink Jam
sas ataidėdavo kaip pieme ir mus, Tavo Sesutes, tebeke
nėlio laukuose birbynėlės ai liaujančias į Jo meilės namus.
das, kad jau Jis ateina jų ves
Ramiai ilsėkis Viešpatyje,
tis į amžinus nalmus, kur miela mūs Sesele. Tave mylė
džiaugsmo ir laimės bangos jome kuomet buvai gyva, ne
paners jų begalinės meilės gel užmiršime Jūsų ir dabai', nes
mėse.
palikai mums gražiosios mei
Nudžiunga Seselė, ji pasi lės, kantrybės ir nekaltumo
rengusi keliauti — žengia, bet dorybės pavyzdį, kuris visuo
štai ir vėl Jis pasislepia. Lyg met unus ves pasiaukojimo ke
žaidžia Sužieduotinis su savo liu į angelų ir šventųjų kara
mylima karalaite ir bando jos liją
ištikimybę Jo meilei.
Įvairios Mintys
Neužilgo pasigirsta ir kitas
pakvietimas. Šis paskutinis Juo mažiau liuosybės turės
kalbinimas neapvylė Seselės. gerumas, tuo daugiau bus
Ji Sužieduotinį sutikusi, mei varžoma liuosybė.
lingai paėmė Jo rankų ir pri Kame nėra sutikimo, nėra
siglaudusi prie gailestingos nė vienybės.
Širdies tyliai sušnabždėjo: —
Jėzau, Marija, Juozapai, ati Jei nori sulyg tikėjimo gy
duodu Jums mano širdį ir sie- venti, bukie išmintingas ir at
Ią
* sargus.

Užmigo Viešpatyje
Gedulo šydas nusileido liū
dnai ant Dievo gėlyno. Mir
ties šalna beliesdama nekal1 tusias gėlytes pakirto vienų
skaisčiųjų lelijų — mūsų my
limų Seselę M. Tarcisių.

Prieš keliolikų metų ši jau
nutė siela išgirdusi Viešpaties
balsų atsiliepė linksmai kaip
Samuelis: — Klausau, Vieš
patie, — ir nukreipė savo žin
gsnius į Kristaus išrinktųjų
Nepaisant kas esi, jei nepasiekęs 18 metų amžiaus, turi lankyti mokyklų. Tokie yra A- vynuogynų.
merikos įstatymai. Šiame atvaizde matome leidžiamus lenktynėms (Santa Anita raee
Tuoj po susižiedavimo su
traek, Areadia, Calif.) arklių jojikus (jockies), kurie liuosu laiku, nori ar nenori, privalo
savo Mylimuoju Viešpačiu, Jis
lankyti mokyklų. (Acme photo)
taip pamylėjo Seselę, kad Jų
LLI dalis-c) — Birželio mė
—
vokiškas
herbas.
Beveik
išsirinko Jį palydėti į Kal
Iš Tėvynės Lietuvos
visi bėgdavo už vartų ir su nesio giesmes, harm. Al. Ka varijų. Seselė Tarcisia drų
Tęsinys iš 3 pusi.)
šukdavo: — Aš jau Vokieti čanauskas. 3b giesmės 50c.
šiai priėmė pakvietimų ir su
joj!
Bet
Lietuvos
sargybiniai,
nuotai pušelėmis. Tas duos
IV dalis-a) — Giesmės į malonia šypsena sekė Išgany
gražaus vaizdo, tyro oro ir kurių čia muitinėj buvo ke Dievų, lianų. Al. iva.cana.un- tojų Galgotos kelyje. Ilgesin
gai ji laukė, kada jos širdis
sulaikys kopas “nuo vaikščio letas, neleido toliau eiti kaip kas. 18 giesmių 25c.
vokiečių
ženklas.
sutirps kaip žvakutė gyvoje
jimo”. Smiltys tokios lengvos
Taipgi galima gauti
Numarinę
troškulį,
pasieny

aukoje ant kentėjimų alto
ir birstančios, kad kopos ke
TU VISKŲ ŠUKIŲ ALBUMĄ
je
stovinčioj
lemonado
parduo
riaus. Ne kartų mielasis Su Ir patiko Viešpačiui ši gy
liauja. Vėjas jas perpila į ki
nupiginta kaina — Piano $1,
tuvėj,
pasikalbėję
su
sargybi

žieduotinis norėdamas jos il venimo audrų nesudrumsta
tas vietas, arba net nustumia
kitiems instrumentams po
niais
atgal
traukėme
jau
pa

gesį pasotinti, slėpiningai pa siela ir nuskynė jų kaip skai
j jūrų. Besigėrint ir žengiant
50c,
jūriu.
Saulei
leidžiantis,
ža

sirodydavo, tartum, Gerojo sčių lelijų.
vis į priekį, atsiduri viename
-DRAUGAS
”
vėtinai
puikus
vaizdas.
Vaka

didžiuliame smiltyne, o prieš
tave stūkso saulės spinduliuos ras tykus. Jūra vienodai savo 2334 So. Oakley Avė.
Chicago^ UL
paskendęs didelis smilčių kal senų pasakų šnabždėjo — o
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
mes,
išsiskirstę
traukėme
panas. Kopia visi, reikia kopti.
Niekšai moka melui pasi
Ne taip jau lengva. Smėlis jūrin rinkdami gintarų, bei švęsti, o tu vangus savo teisiu
slysta, byra, bet jėgas sukau gražius, savotiškai įdomius a- ganie pašaukime.
pęs dumi į viršų. Įkopęs, ma kmenėlius.
J Kiekvienas amžis tui ėjo sa
•mamiA n didžiausia laidojimo {Staioa
Prie aukštų (65 inetr.) smė
tai kad tai dar nepaskutinis
vuosius didvyrius, ir juo sun
toks kalnas, kad vėl reikia lio kopų stovi Nidos sklandy kesnės buvo valandos, tuo nar
AMBULANCE
leistis į smilčių slėnį, ir vėl mo mokykla. Mokyklų lankyti sesni kovon ėjo karžygiai.
kopti dar aukščiau. Nusilei galima visiems. Iš Nidos, tam Juo daugiau įsigilinsi, tuo
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
dus į slėnį jauties visai kaip tikrais vežimais, atsilankusius aiškiau patirsi, kad visuome
4605-07 So. Hermitage Avė.
Saharoj. Aplinkui smėlio plo vežioja į vietas, kur elniai va ninis darbas tam reikalingas,
4447 South Fairfield Avenue
tai, stūkso smėlio kalnai, su sarų vasaroja, o žiemų žiema- Netinginiauk, o darbas tau
išimtimi — vienoje pusėje tvi voja. Plaukiant į Nidų ir iš nebus baisus.
koplyčios visose
ska jūra. Šioj Saharoj nemė jos į Klaipėdų, mūsų garlai Meilė veržias į aukštų, bet
Chicagos dalyse
giamos yra žmogaus pėdos, vyje be perstojimo skambėjo, visuomet pasirengus nužengti
kurios tuojau užlygintos tam dainos. Apart mūsų mažos ku lig apačios.
pa. Taip norėtųsi čia pabūti rsantų ekskursijos, dar va
Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais,
ilgiau, pasigėrėti, bet nenuo žiavo stovyklaujančių mokyto
7:00 vaL vakaro iš WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
ramos jau toli, jau kiti kopia jų — vyrų ekskursija.
P. SALTOHEKAS
į viršų ir vėl tenka sekti. Bau
gu pasilikti vienai Saharoje...
LIK

Tel.

IB

SKAITYKITE

LIKIŠKUS

VIEN

0727

Užlipus ant tokios kelintos
kopos, ir pačios aukščiausios,
tolimoje pamatėme, vienoj ko
poj, būdelėj, lyg kas vaikš
čioja. “Tai rubežius, tai rubežius” — sušuko kas tai iš
būrio. Už tos būdelės jau Vo
kietija.
Pasėdėję, pailsėję,
traukėme rubežiaus link. Sau
dalis-a) Gegužės niėn
lutė iš viršaus mus kepino,
giesmės, harm. Al. Kačanaus
jūra linksmai šypsojos, vėjas
kas. 28 giesmės
darkė plaukus ir negailestin
gai daužė lengvas, gelsvas
smiltis visiems į blauzdas.
Seirijų

II

parašė

—

Gavėnios

giesmės,

čanauskas.

harm.

30

ir

Al.

giesmės

Ve

Ka

50c.

III

35a

III

dalis-b)

ramento

į

vo

mūsų

Vytis,

o

kitoj

pusėj

—

giesmės,

Kačanauskas.

Po kiek laiko prakalbino
me ir mūsų pasienio sargybi
nį. Klausėm, ar jis leis niurna
toliau eiti. Atsakė, kad čia
už šios būdelės prasideda neu
trali juosta, paskui teks.susi
durti su vokiečių sargybiniu.
Nežinia, kų vokietys galvoja
— geriau ten neikite, manda
giai ir su šypsena patarė 'mu
ms sargybinis. Pavaišinom jį
šokoladu ir apipylėm šimtais
klausimų, į kuriuos jis su ma
lonumu stengėsi atsakytu Pa-.
darėme keletu nuotraukų, at
sisveikinome lietuviška daina
ir palikome jį vėl bestovintį,
saugojantį “rubežių” ir, gal,
kas minute rizikuojantį su
gyvybe...
Šiuo kartu traukėme taku
miškų, kur matėsi kita di
desnė būdelė — namukas. Čia
jan buvo atkeliamais vartais
perdalintas vieškelis. Šioj va
rtų pusėj ant stiebo raudona

Ant.

M.

M

joan ciair, cuiaot, u*.
112 We»t 46th St. Ncw York, N.

Send

T.
FK£S booklat, adrica and aaaljrate

addrM-

Oty-----

..Stata..
My Beoinlrlen

Irba Flovver Shoppi
4180 Archer Avė.
Phone LAFAVETTE BSOO
į Gėles Mylintiems — Vestuvfcua —
Bankietams — Laidotavfims —
PananAlmains

LAIKRAŠČIUS

Mūsų mylima Seselė M. Tarcisia

mirė 1939 m. kovo mėn. 10 d. 10:30

vai. ryto,

A. A. Seselė gimė 1907 m. gruo
džio 4 d. Steger, Illinois. Duktė Juo
zapo Bunevičiaus ir Jievos Žiukiūtės.

!

•

Velionė vienuolyne išgyveno 18 metų.
Paliko nuliūdusias: Šv. Kazimiero

- - -J A

A.

Seseris, savo mylimą, motinėlę, dvi se-

sutes: Oną, Eleną ir gimines.

Laidotuvės įvyks

pirmadienį, kovo

13

Gedu

dieną.

lingos pamaldos prasidės 10:00 valandą, Švento Kazimiero
Seserų

Illinois.

koplyčioje,

2601

Po pamaldų

Road,

West Marąuette

bus

nulydėta

į

Chicago,
Kazimiero

Švento

kapines.

Nuolankiai prašo maldų už jos vėlę:

Šv. Kazimiero Seserys, mamytė, sesutės ir giminės.

KELNER—PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris {tetarnauja
620 W. 15th Avė.

Iš angliško vertė
Kun.

MBMM MM MM MM OM MM

• «MMM

Phone 9000

Karužiškis

Juozas.

dalis

lykų

melodijas

ir

Žodžius

GtHUIHt CMf tke totlfa.
• Th* perfect caahinadoa of ricb oil. fiae
■up and delicate color that can’t be copied
... • blend that only Ctairoi

(Marijona Banevičiūtė)

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

I

h (ere le /ool farMl tark ai

SESUO M. TARCISIA

DYKAI

PALAIMINTO RAMONO
NAUJAS GIESMYNĖLIS LULL KASDIENINĖS
dalis — Adventinės ir
MINTYS
Kalėdinės giesmės, harm. J.

Nahtratty..'ivith

KATA

NAKTĮ

LAFAYETTE

Don’t tolerate grey bair. Grey hair
tnakea you look old and feal old.
Try the Modern* Method for Coioring Hair . . . CLAIROL. You’ll
•ppreciate the ųuick, pleasant treatmeat. No bleaching required to
•often the bair wben yon nae
CLAIROL. You’ll love the reauka
on your hair — beautifnL aaturaL
looking color that defies detectiou.
See yourielf as you would likę to
be. See your hairdreeser today or
•and thia coupon NOW.

Išalkusiam tik duona rūpi.

John F. Eudeikis
DIENĄ

DON’T BE GREY

Tarci

9

Svenč.

harm.

giesmės

Sak

Al.

15c.

Kovo 13 Diena

LEONARDAS

Mylimasis Mylėtinio užklau
sė: “Ar tu atsimeni kų nors
kuo aš tave apmokėjau, kad
tu mane šiaip mylėtumei Ž’
“Taip”, atsakė My lėtinis,
“nes aš nedarau skirtumo
tarp ištyrimų ir džiaugsmų,
kuriuos Tu man atsiunti”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

-s

EATlUAVIMaS DIINĄ IK HARI
KOELZŪU! DYKAI
NARIAI

TeL YARDS 1278

2025 W. 51at St.

A
Res. 4543 South Paulina Street

DIREKTORIAI

LAIBOTJYIĮJ
CHICAGOS,

A II D III A M P C PATARNAVIMAS
H RI D U L R H U L DIENĄ IR NAKTĮ
w

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTBS
MEDŽIAGA

- GERIAUSIA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SO GOLD BOND CER'UFICATE

I. liiteroiis
S- P. Mažeika
Antanas M. Ptiilips

LJLZoĮį

koplyčios visose
MIESTO

4348

So.

Phone

Telefonas

SEELEY

Chicago, Illinois
6103

Skyrius randasi skersai nue Holy Sepulchre Kapinių, 6900 West lllth Street

California

3319 Lituanica
Phone

3307

1646

Tel.

3354

Avė.

YABds

YABds

S.

4908

46th

West

Alto! V. Petkus
P. J. Ridikas
Dnt|/|IP
.
retKHS
a**
Migi
Lactaitz ir Simai
4704

3572

1138-1139

Litn&nica

Phone

Street

0781-0782

Western

LAFayette

So.

Ąve.

Avenne

YABds

Phone

Avenue

8024

Halsted

St.

YARda

1419

%

6834

North Wo»tern Avė.

DALYSE

LAFayette

Telefonas

VENEIIAN MONUMENT COMPANY

LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

n
A T
D I RA1

PIRKITE

CIC1ROS

So.

Western

GROvehiU

2314

West

Phone

23rd

CANai

Skyrius

Phone

Avė,

0142

42-44

Place

2515

E.

PULbnan

108

St

1270

Pirmadienis, kovo 13 d.. 1930

B

kad, atidarant bankietų, kun.
CLASSIFIED
Černauskas, sulig to rašėjo
PARDAVIMUI MARQUETTE
terminologijos,
“bambėjo”
Parapijos vargonininkas J.
GAUKITE
PARKE
maldų. Susirinkimo dalyviai,
Brazaiti? labai sumaniai pri
. M CSV
apsvarstę tų klausimų, vien
• kambarli) kampinis bungalovr sn
rengė muzikalę programų. Pra
THKRM1C
gnradžiu. *1,600. cash. Pilna kaina
balsiai pripažino, kad tuo ap
*4,300.00.
PERMANENT
Kovo 5 d. įvyko Aušros Va džioj užžavėjo visus gražiu
rašymu, po priedanga religi
2 fietų marinis namas lr garaWAVE
rtų parapijos 35 metų jubilie balseliu Loreta Brazaičiūtė šio
džius. Parsiduoda pigiai — tiktai
nio baubo bandoma įnešti klū
*7,000.00 arba malnyalm ant blznlajaus vakarienė. Labai malonu vakaro debiutante. Būreliai
vo namo. arba ant namo su tavemo
biečių taipan neapykantų ir
Mos nevartojam nei mašinos,
bizniu bile kur.
nei elektrlkos. Garantuojame subuvo matyti skaitlingai susi jaunų vyrų ir merginų atski
esamos pavyzdingos vienybės
garbinluotl
bile
kokios
rūšies
Kampinis namas — B krautuvės Ir
plaukus. |5.50 vertybė — šia sa
rinkusius parapijonus ir ne rai padainavo rinktinių daine-^
du fletai, viskas ifirenduota. *5,000.
ardymų. Todėl įgaliota klūbo
vaitę tiktai $4.50.
cash. Balansas lengvais išmok ėji
mažų būrelį žmonių iš kitų lių. Pagarsėjusi jau solistė I-.
mais.
pirmininkas ir protokolų raš
BERNICE’S BEAUTY
parapijų. Turėjome dang gar rena Aitutytė per vakarienę
Pasidrąsink lr mainyk savo priva
tininkas tame reikale padary
SHOP
ti škų namų ant namo su bizniu ir
bės svečių, tarpe jų 'buvo ir pasirodė turinti ne tik gražų
nebereikės rūpintis apie darbą. Pra
ti viešų pareiškimų klūbo va
1725 WEST 47TH STREET
šome pas mane. Pigiau nuptrkslte,
Lietuvos konsulas P. Danžva- balsų, bet ir didelę išmintį,
Kamp.
Hermitage.
Tel.
Yards
2771
geriau išmainysite ir gausite teisin
rdu. Tat mes čia ir pareiškia
16 metų patyrimo.
gą patarnavimą.
rdis, kuris malonėjo atvykti kad, dėl parapijos vakarienės
me sekamai:
CHARLES URNICH
ir pasveikinti Aušros Vartų apleido kitų parengimų, kur
1. S. L. A. P. klūbas susi
(KAZYS TONIKAS)
parapijomis. Bnvo taip pat buvo labai kviečiama ir padaro iš apie 250 abiejų lyčių
2500 West 63rd Street
kun. J. Mačiulionis, J. Mac- geidaujama. Visų programų
narių be skirtumo politinių
2-tros lubos. įėjimas 15 Campbell
Avė. pusės.
kevičius, abu Kazanauskai su labai paįvairino J. Šarkauskas,
bei religinių pažiūrų,
Harold
D.
Smith,
iš
Michi

Dr.
Charles
ITumlberd
iš
Valandos: Rytais lr Vakarais lr
žmonomis, kurie yra žynius J. Ivanauskas, Šarkauskiūtė
i 2. Klūbo pamatinis tikslas gan, naujas, prezidento Roose
pagal sutart). (appolntment)
Barnard,
Mo.,
kuriam
Ameri
“Real Estate” vedėjai, ‘Drau ir Zauraitė — o viskų apvai
TOWN OF LAKE
kos milžinas Robert Wadlow yra — politinio bei ekonomi velto paskirtas, federalio biu
go’ red. L. Šimutis, banko pre nikavo panevėžiečių choras.
Vyrų,
moterų
ir vaikų pavasariniams
nio pobūdžio klausimus rišti, džeto direktorius. (Acme te '
drabužiams {dedame naujus pama
Ačiū parapijos komitetui už iš Alton, III., iškėlė bylų už
zidentas Jonas Brenza su žino
nius, tšvalom, suprosinam, iš senų
o ne kovų už ar prieš religijų. lephoto)
drabužių padarome naujus. Pasinau-^
na, daktarai Rakauskas ir Blo pasirūpinimu, kad vakaras pa tariamų apšmeižimų vienam
dokite.
J. Overllngas, 4002 Soutt
3.
Nors
“
Klūbietis
”
sako,
Woo«l Street. Chicago, Illinois.
žis su žmona, gerai žinomo sisektų, biznieriams, kurie ar medicinos žurnale. (Acme te kad pirmesniuose klūbo ban- tvarko. Pašalinis advokatavi
PARDAVIMUI ŪKIS
dantisto Kielo žmona, politi vienaip ar kitaip prisidėjo au lephoto)
I kietuose nebūdavę maldos ka mas nepageidaujamas.
160 akerų žemės. 90 akerų dirbama,
70 akerų girios. Pati numirė, par
kieriai Higgins ir Sakavičius komis. Ačiū ir visiems atsi
lbamos, tačiau tikrenybėje ta S. L. A. P. Klūbo vardu,
duosiu gyvulius Ir mašineriją. Vieta
lankusiems.
tuščia. Kas pirks, galės apsigvventl
ir daug kitų.
tradicija yra nuo seniai.
kad Ir rytoj. 11 budinkų. Didelis va
P.
Petronis,
pirm.,
•
Atspausdinta iš maldakny sarinis rezortas — Big Bass Lake.
Lai gyvuoja Aušros Vartų
‘ Seniai buvo matyti tiek
Vanduo iš ežero bėga per mano že
10453 So. State St.
Todėl, remiantis virš pami
gės “Ramybe Jums”
me. (Viena žuvis sveria 18 svarų.)
parapija.
Seki.
daug žmonių, susirinkusių j
Aliejaus yra po žeme: aš per senas
J.
Pivarūnas,
rašt.,
nėtais faktais ir pereitame
ieškoti ir dirbti. Numeris kelio 669.
parapijos vakarienę. Matyti,
Kelias gerai ištaisytas. Taksai maži.
22
East
lOlst
Place
klūbo bankiete nieks negalė
Ūkininkai viską brangiai parduoda.
kad parapijonai rūpinasi, dar
ROSELAND. — Vasario 28 jo diktuoti, kaip ir kų kas
■Tnltn Rclmlz. Box 40, Irons, (Lake
DRAUGAS PUB. CO,
Conntv). Mlchlgnn.
buojasi ir padeda mūsų klebo Mot. Sų-gos 46 kp. valdybai. d., laikytame S. L. A. P. klū turi kalbėti, bile neišeinama
2334 S. Oakley Avė.,
PARDAVIMUI
k
nui laikyti parapijų vienybėje. (Roseland). Pranešimas apie bo susirinkime, tarp kitų klau iš viešojo mandagumo ribų.
6-kambarlx mūrinis bungalow, 3426
Chicago, Illinois
West 60th Street — furnaee apšil
Šeimininkės — Moterų Sų-gos sus-mų netilpo dėl to, kad per simų, iškeltas klausimas tilpu- Kad kun. Čemauskui suteikta
domas. miegojimui porčius. Visi tak
sai lr assesmental užmokėti. Kaina
55 kp., vadovystėj Balčiūnie vėlai jį gavome. Pašto ant- sio “Naujienų”. No. 45 apra pirmas žodis atidarant ban
S4 650.00. Atsišaukite pas savininką:
5138 South Albany Avė. Telefonas
nės, prirengė tokių skanių va spauda rodo, kad pranešimas šymo klūbo bankieto, įvyku kietų, tai bankieto vedėjij hu
PROsneet 4002.
karienę, kad svečiai nenorėjo buvo išsiųstas penktadienį po sio vasario 19 d. To aprašy vo kaipo padėka už pasKelbi, PARDAVIMUI NAMAS
3 aukštu mūrinis namas. 2 krau
nė keltis nuo stalo. Ačiū šei piet.
mo autorius, tūlas “Klūbie mų bankieto iš sakyklos. Ga CICERO. —Kas žingeidautuvės: Bučernė Ir fiiušapė pirmame
2 4-kambnrių fletai ir2
mininkei Balčiūnienei. Ačiū
tis” daro priekaištus bankie lų gale, jog dėl minėtos mal ja gražiai praleisti ir daug Moderniškiausia ir Pato aukšte
3-kambarlu fletai. Noriu parduoti ar
giausia
Valgykla
juoko
turėti,
prašomas
atsi

mainvti ant mažesnio. 2050 West 23taip pat ir sodalietėms už gra SKAITYKITE VIEN KATA to vedėjams — pirm. P. Pet dos nieks nenukentėjo (neskai
rd Stroet. Antras aukštas užnakalv.
Bridgeporte
lankyti
kovo
19
d.
į
parapijos
žų patarnavimų.
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS roniu! ir J. Miseviuiai už tai, tant “Klūbiečio” išsigandiPARDAVIMUI
salę, kur Marijonų Rėmėjų 21
Puikus 2-fletų mūrinis namas —>
mo), tat kam kelti tų audrų
5 kambariai j fleta. Geras bargenskyrius rengia margumynų va A. A. NORKUS, savininkas as.
Atsišaukite: 2330 W. 22nd PI.,
šaukšte vandens!?
tel. ROCkwell 2812.
karų. Vakaro pelnas skiria
Jf
PARDAVIMUI
Ir kuomet mūsų klūbas 90 mas parapijos naudai. Tikslas
t Mūrinis namas, 1-mas aukštas —
• Y
—•
• i O
6 kamb.
KamD, t-lrnB
2-tras --— 4. vrrPllHH
Greitas pirpirnuošimčių katalikai ir tikin gražus ir visų parapijonų tu Tv i, •
Dulkių prieš vejų nepapūsi. ( kėlas ganą “luckv bargain”. 63-člos
tieji, tai malda buvo ir bus rėtų būti remiamas. Yra ži
Kas palinkęs į mielažirdyskalbama. O kam pasidaro kar nių, kad į margumynų vaka tę, to neaplenks garbė nž ją.
PARDUODA AR MAINYS
šta nuo maldos, taį gali neš rų atvyks ir chicagiečių. Tai
B ir 5 kambariu. 11 metų senumo,
tis kur tik nori su savo kro- gi vietiniams, kaip tik reikė
apšildomas, mūrinis namas. South Sldėie. Savininkas parduos pigiai arba
Renerva
Tarta* virt
meliu. Dėl to mes pareiškiam, tų įsitėmyti kovo 19 dienos
*2X0,000.00
mainys ant lotų ar ant keliu akerų
»Z,«O«,000.0
žemės ar kokio kito mažesnio daly
kad, kaip “Klūbietis”, taip rengiamų margumynų vakarų
ko su pinigišku priedu.
lygiai ir dienraštis “Naujie ir jame skaitlingai dalyvauti.
tfi’l į.|
J
Bizniavas namas su karčiams, prla
Rtock Yards vartų. Parduos piplal
nos” pasirinko per drąsi) žin Vakare vaidins artistai iš
«
„„.J
ar mainys ant lotų ar farmos. Rei
kia ir apie *2,000.00 pinigais.
gsnį bandydami nusakyti mū Marijos Kalnelių, Hinsdale,
Taipgi turime daugiau gerų barge
III.,
kuriems
vadovauja
gabus
sų klūbo vidujinę tvarkų. Užnų. Nepraleiskite progos, pamatykite
juos greitai, arba paklauskite per
veikalų
mėgėjas,
Simonas
tikrinam jus, kad pastangos
laišką: Joseph Vilimas 0800 South
Maplewood Avė,, Chicago. Illinois,
Kvietkus su savo grupe. Tai
-Oj
neduos geidaujami) sėkmių.
PARDAVIMUI TAVERNAS
Taigi perspėjam, kaip ‘Klū- gi, įsigykite tai dienai tikietų, 4192 S. ARCHER AVENUE Tavernas
turi būti greitai parduo
Didelė salė su
asla taverne.
bietį”, taip ir dienr. “Naujie kuris kainuoja tiktai 25c. ir (North East Corner Archer and tas.
Renda *25.00. Priežastis pardavimo
Sacrarnento
Avė.)
— nesutikimas tarp vyro
lr žmo
nas”, kad ateityje panašūs suteikite malonumo patiems
nos. 4501 S. Hermitage Avė., ChlPhone
LAFAYETTE
0461
cago. Dlinols.
pasireiškimai nepasikartotų, rengėjams ir naudos parapi
United
States
Government
Cic.
.
NORI MAINYTI
i Priešingam atsitikime klūbas jai.
priežiūroje ir kiekvienai ypa
Mainysiu mano taverną lr na
! skaitys jūsų elgesį nerimtu ir
tai pinigai apdrausti iki
mą ant privatiško namo. AtslšauVi»«. 4033 Sou'b Wood Street.
$5,000.00
nedraugingu mūsų klūbui. Tu Duosnumas be meilės tai ar
PARDAVIMUI
Išmokėjom
rite žinoti, kad klubas turi sa ba tuštybė, arba paties savęs
2-fletų namas parsiduoda pigiai.
Už padėtus
Šiltu vandeniu šildomas, po B kam
pinigus
vo įstatus ir sulyg jais save apgaudinėjimas.
barius, viskas naujausios mados

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

Kam Kankintis?

Aušros Vartų Parapijos
Vakarienė

ĮSIGYKITE
Gavėniai Reikalinga
Knygelę

STACIJOS

Redakcijos Atsakai

GRAUDŪS
VERKSIMAI
ir
Gavėnios Giesmės

S.L.A. Politikos Klūbo
9 Wardo Viešas
Pareiškimas

10c

CICERO

Pamatykite Parapijos
Naudai Vakarę

UNIVERSAL
RESTAURANT

750 W. 31st Street

Tel. Victory 9670

IŠPARDAVIMAS 200 NAUJU
PARLOR SETU
.J

JUST KIDS—Losi

—J'mriBER

vaski ąi
TIW»&lE 5AD
PtTCHfcB.1

Custom padaryti geriausių išdirbyseių Pullman Couch, Fenske, Kroehler ir kiti. Kainos stebėtinai žemos, nuo
00 iki QQQ.0Q.

$4*>

»y M Cartor

Sympathy.

3
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YČAM
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t tvtH »EEn»

y

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION
ot CHICAGO

Geras laikas išmainyti savo senų Parlor Setų ant naujo. Duodame
nuolaidų iki ............................................................. ...............

JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

Garancija 10 metų padarymui ir materijolui.
Didžiausias pasirinkimas Rakandų, Radijų, Elektrinių Ledaunių
Chicagoje.

JOS. F. BUDRIK, hc. RAKANDU KRAUTUVE
3409-11 So. Halsted St.

3417-21 S. Halsted St.

Duodam Paskolas ant l-mq
Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

Q
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UTILITY LIQUŪR
DISTRIBUTORS
Incorporated

Sa»O

Tel.

Tel. Yards 3088, 2151.

Prospect

0745-0746

Whole«ale Only
5931-33

So.

Ashland

Avė.

1028 S. 47th Court, Cicero, TUtnois

PILIETYBĖS
PAMOKOS
prasidės Kovo 14, 1939, 7:30
vai. vakare ir bus laikomos
kas antradienį.
vedėjas
ADV. JOSEPH J. GRISH
4631 So. Ashland Avė.
Telefonas; Yards 1001

Kainos Numažintos ANGLYS
PIRKITE DABAR I — MAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ

PRISTATYMAS MIESTE IB
PRIEMIESČIUOSE.
SOO ........................................... *«•«
NUT • >>>_» •••••••••• • s-s s-« *6 00
BIO LUMP ............................... - »« «•
MINU RUN ............................... „. **.7t

HCRRKNINOfl •

Budriko Radio Valanda WCFL Radio stotis nedėlios vakare 5:30
iki 6:30 P. M. Chicagos laiku.
Paz mni galima gauti tikrai Ma
tu vilką Importą Valstybine Deg
tiną.
O

S.

INTERNATIONAL CARTOON CO- .

fij

Mes Tr Vist Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. tr M. Dzlmldaa
Savininkai

S5.S®

Tel. ARDmore 6975
SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIHRAS0IUS

