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HITLERIS SUSKALDĖ ČEKOSLOVAKIJA
Prahos vyriausybe besąlyginiai
pripažino Vokietijos visas sąlygas

šventasis Tėvas Pijos X!l vainikuotis
naudojo popiežiaus Pijaus IX tiara

M

Rytojaus dienai sušauktas
Slovakijos parlamentas
BERLYNAS, kovo 13. — Vokietijos diktatoriaus

Autoritetai stebisi didelių
minių suplūdimu į iškilmes
Hitle

VATIKANAS, kovo 13. — singumas tiek buvo didelis, ko
Papildomomis žiniomis apie nesitikėjo nė patys Vatikano
vakar įvykusias popiežiaus Pi- autoritetai. Jie spėjo, kad l>ūrjaus XII vainikavimo iškil- šių, iki pusės milijono žmonių,
mes reikia pažymėti
šiuos Bet buvo suplūdę daugiau
svarbiuosius įvykius.
kaip 800,000 tikinčiųjų.
Šventasis Tėvas Pijus XII
Vainikavimui Šventasis Tėvainikuotas bazilikos balkone, vas Pijus XII pasirinko tiarą
tai yra viešai išlaukuje, ko ne- (popiežiškas vainikas), kurią
būta nuo 1846 metų. Tais me-1 naudojo popiežius Pijus IX
tais popiežius Pijus IX buvo i savo vainikavimui 1846 raevainikuotas bazilikos išorėje. Į tais. Tuo būdu simbolizuotas

rio įsakymu Čekoslovakijos respublika suskaldyta j tris nepri

ye

klausomas dalis: Bohemiją, Slovakiją ir Karpatų Ukrainą.

Hitlerio įsakymu Vokietijos vyriausybė pasiuntė čekų vy-

riausybei notą, reikalaudama respublikos suskaldymo.
Iš Prabos gauta atsakymas, kad čekų vyriausybė besąlygi
niai pripažįsta Vokietijos statomus reikalavimus.

NACIŲ KARIUOMENĖ
KONCENTRUOJAMA
TIES SLOVAKIJA

PRAHA, kovo 13. — Hitle
ris įsakė rytoj susirinkti Slo
vakijos parlamentui .(seime
liui) ir pasisakyti, ar nori ne
priklausomybės.
Parlamentą rytdienai Bra
BERLYNAS, kovo 13. —
tislavoje sušaukė čekij vyriau
Slovakijos pasienyje Vokieti
sybės pašalintas
Slovakijos
ja sutraukia kariuomenę ir iš
ministras pirmininkas kun. J.
kitų Vokietijos dalių daugiau
Tiso.
jos siunčiama.
Nacių valdininkai aiškina,
BERLYNAS, kovo 13. —
kad kariuomenės kilnojimas
Diplomatų sluoksniuose kalba
yra surištas su rengiamomis
ma, kad Hitlerio vyriausybė
Vienoje iškilmėmis. Trečiadie
pasiuntė notą Čekoslovakijos
nį Hitleris aplankys Vieną ir
vyriausybei. Reikalauja, kad
jo pagarbai ten rengiamas ka
•r*'- l*11
be jek.io delsimo Čekoslovaki *
riuomenės paradas. (Vėliau
jos respublika būtų padalinta
pranešta, kad tos iškilmės ati
į tris viena kitai nepriklauso
dėtos).
mas valstybėlęs:
Bohemiją
Kiek žinoma, nacių Vokieti
(Čekiją), Slovakiją ir Karpa
ja nepatenkinta čekų žygiais
tų Ukrainą.
Slovakijoje ir nelinksta pripa
Sakoma, Hitleris dar reika
žinti ten sudarytos naujos vy
lauja, kad čekų vyriausybė
resnybės. Sako, slovakai turi
būtų pertvarkyta. Jis nori,
teisę apsispręsti ir nepriklau
kad iš ministrų kabineto išei
somai gyventi, jei jie to pa
tų apsaugos ministras gen. Si
geidauja ir čekai neturi teisės
rovy ir susisiekimų ministras
jų sambrūzdžio malšinti. Tuo
gon. Elias.
remiantis Vokietija nepripa
Iš Prahos gauta žinių, kad
žins slovakų naujos vyresny
tenai kas valanda laukiamas
bės, jei jos nepatvirtins slova
čekų ministrų katoneto atsis
kų legislatūra.
tatydinimas.
Nacių spauda praneša, kad
Žiniomis g-i iš Bratislavos,
čekai malšindami sukilusius
tenai slovakai patys pasiren
slovakus Bratislavoj (Slova
gę paskelbti Slovakijos nepri
kijos sostinėj) be kitko sužeiklausomybę.
dę ir nemažą skaičių vokiečių.
Atvyko ir buvo Hitlerio pri
Sudėto nacių spauda prane
imtas čekų vyriausybės paša
ša ji girdėjusi, kad Vokietija
lintas Slovakijos
ministras pasirengusi okupuoti Slovaki
pirmininkas kun. J. Tiso.
ją, jei ten nebus reikalingos
Nacių spauda puola čekus. tvarkos.
BRATISLAVOJ DEMONS
TRACIJOS, RIAUŠES

BRATISLAVA, Slovakija,
:ovo 13. — Vykdomos slova:ų demonstracijos ir riaušės
iries čekus. Čekų kariuomenė
>rieS riaušininkus naudoja aarines bombas ir durtuvus.
ČEKAI SUSIKIRTO

SU VOKIEČIAIS

PRAHA, kovo 13. — Čekolovakijos mieste Brunn, Ausrijos pasienyje, vakar vokie
čiai surengė vaikštynes su iš
eita swastika. Čekai žygiuoančius pradėjo pulti. Įsikišo
čekų policiją. Yra sužeistųjų,
keletas vokiečių areštuota.
Numatytas nacių Vokietijos
riuksmas prieš čekus.

Nuo to laiko visi buvę popie- • Vatikano susitaikymas su Ita
žiai buvo užsidarę Vatikane. lijos valstybe.
Šventasis rėvas rijus XII Lš Šv. Petro ba-iuKos uaiKono iaumna supiuuusias aikštėje gįs popiežių užsidarymas paSvarbiausias ir įspūdingiau
milžiniškas minias.
(Acme telephoto) | naikintas 1929 metois popie- sias iškilmių momentas buyo,
žiui Pijui XI padarius su Ita kaip Pijus XII su tiara ant
lija Laterano sutartį. Tad Pi galvos pakilęs nuo laikino sos
jaus XII viešasis vainikavimas to balkone teikė “urbi et or
pirmą kartą įvyko praėjus 93 to’’ (miestui ir pasauliui) ametams.
paštališką laiminimą. Banguo
Nuo 1846. metų per visas jančios minios griausmingai
VILNIUS, kovo 10. - Len- 'buvusias popiežių vainikavimo suraliavo ir puolė ant kelių.
VATIKANAS, kovo 13. — BURGOS, Ispanija, kovo 13.
Šventasis Tėvas Pijus XII — Gen. Franco vyriausybė tu kai atidavė valstybiniam ar- iškilmes J. A. (Valstybės netu
Tuojau po palaiminimo vie
Šiandien priėmė ambasadorių ri sudarius programą naujai chyvui Lietuvių Mokslo Drau rėjo savo specialaus atstovo. nas kardinolas perskaitė loty
Kennedy Britanijai ir jo šei Ispanijai gaivinti. Programa gijos istorinius dokumentus.
Vakarykščiose iškilmėse atsto niškai, kitas — itališkai po
numatyta šalį pakeisti taip va
mos narius.
vas turėtas. Nors oficialiai jis piežiaus brevę, kuriąja sutei
Ambasadorius Kennedy po dinama kooperatyve valstybe
KLAIPĖDA, kovo 9. — Sei vadinosi prezidento Roosevel kti pilnieji atlaidai dalyvavu
piežiaus vainikavimo iškilmėse ir pačią savaime išlaikyti, taip mėlio rinkimų komisija pripa to atstovu, bet iš tikrųjų jis siems vainikavimo iškilmėse.
atstovavo prezidentą Roose- kad ji neturėti} priklausyti žino rinkimus teisėtais. Numa atstovavo J. A. Valstybes, nes
Iškilmės užbaigtos apie 1:30
veltą.
kokiai nors svetimų šalių do- toma, kad seimelis susirinks 'patsai prezidentas Roosevel- popiet. Šventasis Tėvas iškil
minacijai politiniais ir finan apie kovo 25 dieną.
tas reprezentuoja visą šalį ir mingai kilnojame soste išlydėDAUGIAU JAUNESNIŲ
siniais reikalais.
jos vardu dirba.
tas iš bazilikos į savo apartaKARININKŲ ARMIJAI IR
JAUNAS, kovo 10. — Ar Šv. Petro aikštėje minių gau mentus.
Pažymima, kad Ispanija pa
LAIVYNUI
kankamai ištverminga ir tur timiausiu laiku steigiamas Lie
Cliarbine. KLEBONIJOJ SUGAUTAS
WASHINGTON, kovo 13. — tinga žemės ūkio ir gamtinių tuvos konsulatas
Iškeliamas sumanymas, kad turtų žvilgiu. Numatyta, kad
*en ^uvo gar^®s ^on’
VAGIS
J. A. Valstybių kariuomenę ir naujojoj Ispanijoj nebus dide su^as Kovšaras, dabar viesįs
Šv. Petro parapijos klebo
karo laivyną aprūpinti jaunes nių turtuolių, taip pat nebus New Yorke.
nijoje, 816 So. Clark gt., sek
niais aukštesniosios
rangos'ne vargšų, arba bedarbių. ,ViKAUNAS. — Kovo 9 d. pir madienį popiet kun. L. Conkarininkais. Tas motyvuoja si turės teisę iš darbo gyventi
BERLYNAS, kovo 13. —
mininkaujant valstybės prezi ley sugavo jauną vagį, Ray
ma, kad pas jaunesniuosius ir visų pareiga bus dirbti.
Slattery,
23
m.
amž.,
ir
pave

Vokietijos karo laivyno virši
dentui Smetonai ir dalyvau
vyrus randasi daugiau energi
Svetimi} šalių kapitalams ne
dė
policijai.
ninkas admirolas Raeder val
jant švietimo ministrui prof.
jos.
bus vietos Ispanijoje, kadangi
stybės operos rūmuose kalbė
Tonkūnui, prezidentūroje įvy
Prieš savaitę laiko Slattery
Daug kas tai pripažįsta.
šie kapitalai šalį tik išnaudo
damas pripažino, kad Vokieti
ko pirmasis Lituanistikos Ins buvo apvogęs šią kleboniją.
Bet patirtis ir sąvoka turi
ja. Vidaus reikalams vyriau
ja įsiginklavusi ir dar dau
tituto tarybos posėdis.
Vagilius neseniai paleistas
svarbesnį vaidmenį. Senesni
sybė išleis popierinius pini
giau ginkluojasi ir barė kitas
iš Bridewell kalėjimo.
patyrę karininkai yra atsakin
gus, su kuriais bus galima įsi
šalis už ginklavimąsi.
ROMA, kovo 10. — Popie
gesni.
gyti maistas ir viskas, kas tik
Jo nuomonę, Vokietija gin
žiaus Pijaus vainikavime Lie
PASIKEIS VEIKIMO
gyvenimui reikalinga.
kluojasi savo saugai ir taikos
tuvos vyriausybę be nuolati
ŠAUKIAS POLICIJOS
VAIZDAS
palaikymui. Kitos gi valstybės
Perdėm bus sutvarkytas že- nio atstovo prie Švento Sosto
PAGALBOS
KRETINGA.
—
Šiais
me

ginkluojasi naujam karui.
mės ūkis ir perorganizuota Į dr. Gaužinio dar atstovaus
(Viešbučių ir restoranų tar
tais
manoma
suaktyvinti
KreNACIŲ VIRŠININKAS TA
Jis sakė, kad tik kriminalis
pramonė taip, kad ji būtų specialiai pasiųstas užsienių
reikalų
ministras
Juozas
Url>
tingoa
apskrityje
trobesių
kai
nautojų unija imasi organi
RĖSI SU SLOVAKŲ
tai pageidauja naujo karo. Ir
naudinga ne svetimiems, bet
gys
muose statybą ir sodybų pla
zuoti
visų
restoranų
tarnauto

VADAIS
jei valstybės jų klausys, Vo
tik savo šaliai ir tautai.
jus Chicagoj. Restoranų savi
navimą prie viešųjų kelių, kietija bus pasirengusi karan.
BUDAPEŠTAS, kovo 13. —
ninkai prieš organizatorius ko
BUVUSIO KAIZERIO SŪ
KLAIPĖDA, kovo 10. — plentų, geležinkelių.
Vengrų spauda praneša, kad
voja ir skundžiasi, kad unija
SAKO, TAS JOMS NE
NUS PRANCŪZIJOJE
Direktorija šiomis dienomis vi
Slovakijos sostinėj Bratisla
Kretingos apskrityje trečda
prieš juos naudoja terorą, vy
GALVOJĘ
sas šešias lietuvių kalba mo lis žemės ploto teberiogso dir
va lankėsi Vokietijos valsty
kdo vandalizmą. Unijos virši PARYŽIUS, kovo 13. — Bu
kyklas krašte pavertė vokiš vonais, akmenynais ir vadinabės sekretorius W. Keppleris.
LONDONAS, kovo 13. —
vusio Vokietijos kaizerio sūninkai tai užgina.
komis, o lietuvius mokytojus momis “ganyklomis”, be jo Anglijos ir Prancūzijos vy
Jis ten pasitaręs su slovakų
inus nacis princas Augustas
Restoranų
organizuoti
savi

atleidinėja. Visos lietuvių or kios naudos. Šiais metais bus riausybės pasisako, kad joms
vadais skubotai grįžo į Berly
^Vilhelmas atvyko į Prancūzi
ninkai šaukias policijos pagal
ganizacijos Klaipėdos krašte stengiamasi didesnius plotus nerūpi Čekoslovakijos krizė,
ną.
ją. Paryžiaus priemiesčio Ivbos.
susijungė} bendrą frontą savo išvalyti bei išplėšti ir paversti Girdi, tas yra Vokietijos rei
ry kapuose jis pagerbė kare
Savininkai
susiorganizavę,
teisėms ginti, o lietuviškoji dirbamomis žemėmis.
ITALIJA ORGANIZUOJA
kalas.
žuvusius vokiečių karius, ku
bet jie priešinasi tarnauto
spauda reikalauja sudrausti
KOLONIJINĘ ARMIJĄ
rių pagarbai pastatytas pamin
jams orgianizuotis.
vokiečių sauvaliavimą.
ROMA, kovo 13. — Fašistų
normalius. 0 santykiai su So
kias.
spauda rašo, kad Italija šiau
vietų Rusija esą draugiški.
MAJORAS GRJŽO IS
rinėj Afrikoj organizuoja ko
SAN RĖMO, Italija, kovo
KAUNAS, kovo 7. — Kau Ta proga ministras pirminin
CHICAGO SRITIS. — Nu
ATOSTOGŲ
lonijinę iš tenykščių jaunų vy
13. — Fieldmaršalas Goerin no tautininkų vadovybės meti kas kun. Mironas pareiškė, matomas debesuotumas; tem
rų armiją, kurios užduotis
Chicagos majoras Kelly grį gas, Vokietijos oro ministras, niam suvažiavime ministras kad Lietuvos vyriausybės pa peratūra kyla.
bus kovoti ten prieš visus Ita žo iš atostogų ir įsiremia I staiga nutraukė atostogas ir pirmininkas apibūdino Lietu lankumas klaipėdiečiams nega
Saulė teka 6:03, leidžiasi
politinę kampaniją.
išvyko į Berlyną.
lijos priešus.
vos-Vokietijos santykius kaip li išeiti iš statuto ribą.
5:55.
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Bažnyčia Triumfuoja
Popiežiaus vainikavimo diena praėjo labai
iškilmingai ir didingai. Galima sakyti, kad
šiose istoriškose iškilmėse dalyvavo ne vien
tik milijonas žmonių šv. Petro aikštėje, Ro
moje, bet visas krikščioniškas pasaulis.
Pirmą, kartą, isterijoj popiežiaus vainika
vimo iškilmės buvo transliuojamos per radijo
į viso pasaulio kraštus. Tas davė progos ši
mtams milijonų žmonių, katalikų ir nekatalikų, ne tik girdėti gražių giedojimų, galin
go šauksmo "‘Tegyvuoja naujas Popiežius,
tegyvuoja šv. Petro Įpėdininkas!”, bet gir
dėti net žmonių alsavimą. Romoje iškilmin
gam, istoriškam momente, girdėti paties tri
jų ir pusės šimtų milijonų sielų ganytojo
balsą. Katalikuose
tai sukėlė nepaprastą
džiaugsmą, nekatalikus vertė susimąstyti, kad
Šventojo Tėvo, kaipo Katalikų Bažnyčios gai
vos, reikšmė pasaulyje yra didelė, kad Popie
žius, tai tikrosios Kristaus Bažnyčios vadas,
tikrasis šv. Petro Įpėdininkas.

Reikia, dėl to, pripažinti, kad radijo labai
daug pasitarnavo Katalikų Bažnyčiai.
Daug pasitarnavo Bažnyčiai ir spauda. Nekatalikų leidžiami didieji dienraščiai Ame
rikoje (neabejojame, kad ir visur kitur) ir
prieš vainikavimo dieną ir po iškilmių pa
davė smulkmeniškiausias žinias. Specialiai
pasiųsti į Romą dienraščių korespondentai,
darydami savo pastabas, vieni tiesioginiai,
kiti netiesioginiai, tačiau pripažino, kaip di
delę reikšmę ir dvasinę galybę turi Apašta
liškasis Sostas. Su jo autoritetu u- icikšme
negali lygintis jokia kita.jėga pasaulyje.
Per pastarąsias dienai*ir radijo praneši
muose ir spaudoje nekartą pastebėjome pa
brėžiant lyg ir nusistebėjimą; kas tai gali,
girdi, būti, kad Popiežius, kuris neturi nei
armijos, nei ginklų, bet su juo skaitosi di
džiausios pasaulyje galybės?
Bet čia pat ir atsakymą paduodavo: taip
yra dėl to, kad Katalikų Bažnyčia, kuriai
vadovauja popiežius, nesiekia užkariauti jo
kių teritorijų, neieško medžiaginių, žemiškų
gėrybių, bet tik rūpinasi žmonių sielų išga* nymu, rūpinasi visų žmonių lygybe, gerove,
rūpinasi, kad. visur viešpatautų teisingumas,
dorovė, kad būtų patogios sąlygos žmonėms
apsirūpinti ne tik žemiškais, bet, svarbiau
sia, sielos reikalais.
Be to, radijo ir spaudai taip sėkmingai
tarpininkaujant, visų pasaulio kraštų žmo
nės turėjo progą gerai pažinti Popiežiaus
Pijaus kilnią asmenybę, jo šventą gyvenimą,
jo didelius darbus Bažnyčiai ir mumijai
praeity, jo tinkamumą užimti garmngiausią,
tačiau atsakomingiausią ir sunkiausią vietą
pasaulyje.
žodžiu, Katalikų Bažnyčia triumfuoja.

Žaidžia Su Ugnimi

Morkus

Kas Palaiko Vergiją
— Ne vien pas gydytojus, dą ant virvagalio pasisvėręs
“Mūsų laikais dažnai tenka girdėt žmo ligoninėse, bet ir šiaip jau į- suksi ir suksi, tai galutinai

St. Bugnaitis, “Garso” bendradarbis, rašo:

“D R A U G A S”
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Iš Po Mano Balanos

nių kalbant, kad šioje gadynėje įvest ver žymesnėse vietose sutinkame tas puodas taip įkais, kad ir
giją nebūtų galimybės ir ji negalėtų ilgai žmogaus griaučius gražiausiai kiaušinį išvirs. Galilėjus neiš
tverti, nes žmonės, girdi, jau dabar susipra sunarstytus. Vadinasi, žmo manydamas, kaip nuo neišma
tę. Tad, girdi, vergiją greit nusikratytų. Ži gaus visi iki vienam kaulai nėlio atsikratyti, ilgai nelau
noma, vergija nėra galima ten, kur žmonės nušutyti ir taip tobulai ant kęs paduoda jam virvę, puo
tiki į Dievą ir užlaiko Jo prisakymus. Kur drato sunarstyti, kad veik į dą ir kiaušinį, na, ir dabar,
žmonės nutolsta nuo tikėjimo, nebesilaiko
gyvą žmogų panėši. Tokie girdi, sveikas, suk .. Kai pa
Dievo įsakymų, ten vergija visai lengvai įve
griautai teikia daug tik pa- duosi man kiaušinį taip išvirdama ir palaikoma.
tą, žinosiu ką kalbi.
Rusijoje, kur dabar viešpatauja žiauriau prasto žingeidumo ir papras
sia vergija, kokios pasaulis nematė net pago tam žmogui. Na, o gydytojui,
— Šv. Patrikas ir da gere
nijos laikais, buvo visai lengvai įvyaainta. — tai tikrą raktą į visą žmo
Leninas, nuvykęs su dvidešimt savo pasekė gaus kūno ir kaulų sudėjimą. sniu priešu pasididžiuoti gali.
jų, po nuvertimo caro, įvedė tenai vergiją, Be tokio skeletono, kai juos Pasisako tūlam ištikimam ir
kuri jau dvidešimt suvirs metų viešpatauja visuomet vadinama, gydytojo draugiškam
asmeniui
apie
ir nežinia kiek dar desėtkų metų ji gali te darbas veik nebūtų įmanomas. kai kuriuos nemalonius gyve
nai prasitęst. Tas įvyko dėlto, kad rusų ti Bet, kol kas ve kas mums rū nime dalykus, ant kurių nu
kėjimas buvo susilpnėjęs. Jie vietoj utiev o pi, tai yra, skeletono istorija. slydo! dar vaikėzu būdamas.
pradėjo garbinti savo kūną, kaip kokį die
Daug maž vienuoliktame a- Pirmutinei nemalonei pro
vaitį ir rūpintis vien jo užgaidas, gašlumus,
mžiuje Europos katalikai su gai pasipynus, anasai asmuo
Šv. Tėvas Pijus XII kilnojamam soste nešamas j Šv. Petro
patenkinti. Rusai pasirodė kaip čempijonai
sitaria atimti Šventąją Žemę ant tų pėdų rėkti ima, kad baziliką iškillningam vainikavimui 262-ju Kristaus vietinin
šešto Dievo įsakymo laužyme. Kain nėra
būk šventasai tik dabar blo ku ant žemės. (Acme teleplioto)
žinoma, kad rusų valdžia be jokio trukdymo' iš turkų. Po šio sumanymo ve
leido laikyti miestuose viešas paleistuvystės liava subėga ne vien narsūs gais keliais žangioti pradėjo!
ir prityrę karžygiai, bet ir Kai matai užsiliepsnojo bai SKIRKIM PELUS NUO GRŪDŲ; MAISTĄ
įstaigas.
• . ;
?
siausi papiktinimo liepsna, ku
NUO NUODŲ
Tas pat būt įvykę ir Ispanijoj, kas įvyko maži vaikai. Žodžiu, ne tiek
rią
apgesinti
reikėjo
daug
ir
kareiviai,
kiek
krikščionys;
li

Rusijoj, jei ispanai nebūtų sukrutę savo lais
Apie lietuvių spaudą mažai, Gera spauda rašo apie sovę ginti. Bet ispanai yra tikinti žmonės. Jie1 ne tiek ginklu, kiek malda ir ilgų metų, kančių ir ašarų.
pamatė, kaip liberalai, kurie savo gražiais, tikėjimu apsidraudę eina šve- (Tuo tarpu Patriką valdžia rašoma, o turėtų būti rašoma cialį teisingumą, kad darbi(kuo
skaudžiausiai baudžia. labai dažnai. Nes spauda turi ninkams būtų teisingai atlyviliojančiais pažadais apsuko- galvas ir jie ntą daibą atlikti.
Kaip kitur, taip ir čia, pas j ^r’e to P^ita, kad jį nuo didesnę jėgą, negu nitro-gli- ginta, už jo darbą.
pavedė jiems valdyti savo kraštą, bet pa
ėmę rankosna valdžią, tuoj ėmėsi deginti jų vienus būta Dievo baimės dau-' bažnytinių pareigų ėjimo su- cerinas. Su nitro-glicerinu ga
Bloga spauda pilna roman
lima
sunaikinti
tik
tam
pas

bažnyčias, žudyt jų vadus kunigus ir juos'
sų su tokiais paveikslais, Į
giau, o pas kitus mažiau. Vie- laikyta, kol galutinai viskas
pačius. Nesimato reikalo kartoti visų tų bai ni ėjo kad ir paskutinę galve- j° lftbai išsilukštenta. Pasiro- kirti} žemės plotą, bet spau kuriuos šlykštu pažiūrėt net
senybių ir žiaurumų, kuriuos papildė lifcera- lę atiduoti, kiti ėjo šiek tiek dė,
kad, jei kas blogo jo da sunaikins visą žemės ka vedusiam žmogui. O ką kal
lai-bedieviai Ispanijoje laike savo viešpata
muolį.
bėti apie jaunimą. Tai nuodai
besiderėdami. Būta ir tokių, gyvenime ir buvo, tai buvo
vimo, nes laikraščiai plačiai apie tai rašė.
Taigi,
nors
aš
esu
nedaug
sumaišyti su nuodais, kurie
jau net trisdešimts metų tam!
Tokiu būdu ispanai išsigelbėjo nuo vergijos; ką būtinai reikalavo, kad mi
mokytas,
bet
žinau,
kad
spau

užmuša jaunimo dvasią.
Daug pirmiau, negu net ir su
Išsigelbėjo dėlto, kad jie dar Dievo nebuvo rus jų kūnai būtų namo par
da
yra
galingesnė
už
nitro

gabenti ir vietos kapuose pri sapnavo, kad kada tai kuniSkaitydami šių laikų spau
paniekinę.’*
gliceriną.
Tačiau
turi
būti
ži

glausti. Sutikta. Bet kelionę
dą: knygas, laikraščius, žur
noma,
kad
spauda
yra
dviejų
pradėjus, pasirodė, kad ši są
nalus ir žiūrėdami paveikslų
700 Metų Lietuvos Valstybei
rūšių:
gera
ir
bloga.
Bloga
—
Apiei
šimtas
ir
trisde

lyga negalima. Ir kaipgi tokį
stengkimės atskirt pelus nuo
“Pasaulio Lietuvis”, minėdamas Lietuvos kūną atgal pargabenti, jeigu šimts metų, kai pirmas gazo rašys, kad nėra Dievo, gena grūdų ir nuodus nuo gero
Nepriklausomybės 21-nių metų sukaktį, įdė pati kelionė kelis mėnesius lai žiburys nušvito. Londono gy rašys, kad yra Dievas.
maisto.
Alb. Pilipaitis
jo įdomų rašinį, kuriame tarp ik o kito rašos
Bloga
spauda
rašo,
kad
Kri

ventojai
taip
išsigando,
kad
ko ėmė? Negalima. Bet ka
“Juk jeigu tokiu dideliu, tiesiog stebuk
stus yra mitas, tai yra prama
dangi žodis buvo duotas, rei bėgo kuo toliausiai, manyda
lingu daiktu mes laikome šiandykštį Lietu
nytas. Gera spauda rašo, kad Dėde Kastukas Sako:
kėjo laikytis. Ir, štai, ką da mi, kad, gal, sprogs ir visus
vos valstybės atkūrimą arba atstatymą, tai
ant vietos nudės. Ir kokių dy- Kristus gyveno, mirė ir tik
Rašo
ne mažiau dideliu ir gal ne mažiau stebuk roma. Vietoje, kad visą kūną
rai
kėlėsi iš numirusių. Nes,
vų
nebūta,
kai
įtikrino,
kad
Adv. K. J. Savickus
lingu daiktu reikėtų laikyti ir tą patį pir namo gražinti, gražinta tik jo
jei
nebūtų
kėlęsis,
apaštalai
ir
galingą
gazą
suvaldyti
ir
mykštį, tikrąjį Lietuvos valstybės įkūrimo griaučius. Reiškia, numirėlis
nebūtų už Kristų kraują pra Lietuvos Sportininkai
nušutinta ir stambesni jo kau savo naudai pavergti žmogus
faktą.
į
,
lieję.
Kada ir kaip jis įvyko!
lai išimta, nudžiovinta ir taip jau išbioko!
Šiemet, gegužės mėnesio nuo
Mūsų praeities tyrinėtojai arba istorikai, atgal parsiųsta. Suprantama,
Bloga
spauda
rašo,
kad
vis

Berods ir šiandien žmonės
20 d. iki 30 d., Lietuva turės
tuo tarpu visą savo dėmesį nukreipę į di pirmieji tokie griaučiai atrodė nuo gazo žiburio bėga. Tik, kas, t. y. žemė, planetos ir ki
kovoti ir išlaikyti savo meis
dingus Lietuvos valstybės praeities laikus, ne kaip. Betgi sekantieji jau
ti
dangaus
kūnai,
pasidarė
pa

ne dėl to, kad jo bijotų, o tik
terio vardą krepšinio žaidime.
kur tiek daug yra ir taip svarbių neišaiškin sunarstyti taip, kad veik gai
tys
per
save.
Gera
įspaudą
ra

dėl to, kad elektra geriau pa
Kaipo Europos čempijonas,
tų ir painių klausimų, Lietuvos valstybės lėta po žeme kišti. Laikyta. O
tarnauja. Gazas, kaipo žibu šo, kad iš nieko, yra niekas. Lietuva šeimininkaus trylikai
įkūrimo pačią pradžią specialiai dar nėra
Ir prieš l,000,0(X),000 metų, svetimų tautų, kurios jau pa
net kai kur ir pardavinėta. rys, savo laiką jau atbuvo.
pakankamai nušvietę ir išaiškinę.
Neilgai trukus iš to daug ne
jei
kur nieko nebuvo, taip ir sižadėjo dalyvauti rungtynėse
Ar ilgai elektra tęsės? Sun
Todėl, pasiremdami tarptautinio istorijos
malonumų išeita. Bažnyčios ku atsakyti. Žiūrint, vienok, nebus. Bet kad Dievas sutvė Kauną. Ar šiemet mūsų spor
mokslo pripažinta teze, mes paprastai sako
valdžia buvo verčiama tokį pažangos akimis, galima nu rė šį pasaulį.
tininkai iškovos pirmą vietą,
me, kad Lietuvos istorija prasideda su Lie
žygį uždrausti.
manyti, jog irgi neilgai. Ne Bloga spauda, lašo apie mi sunku spręsti, nes latviai ir
tuvos valdovo ir karaliaus Mindaugo vieš
patavimu, kurs, paveldėjęs sostą iš savo tė
ir nėjimą Lietuvos nepriklauso italai pąsiryžę tą garbę s£
Beje Bažnyčios priešininkai užilgo storiausi stulpai,
vo Rimgaudo, Kernavės kunigaikščio, įkūrė
pasinaudodami, sakydavo, dratų tinklai, ką nūdien pa mybės. Bet kur toji spauda paimti. Lenkai irgi atsiųs k
mūsų valstybę. O Mindaugas, kaip žinome, kad Bažnyčia mirusiųjų lavo- keles ir namų kiemus teršia, buvo 21 metai atgal?
.• mandą į Kauną.
viešpatavo tarp 1240 - 1263 metų................ nus ,
draudži ' k t
Gera spauda rašo, kad jei, Gyvenimas Europoj tikrai
bus tik praeities baubai. Jųjų
Taigi, laikydamies tik tos visų kitataučių
suprask, pažangai trukdo. Ne vieton stos daugiau tinkames ir visą pasaulį turėtum, o jei keistas. Čia viena tauta renistorikų vienodai pripažįstamos tezės, mes
tiesa. Bažnyčiai nerūpėjo pa ni pabūklai šviesos šešėlius po mirsi blogam stovyje būda-'gia draugiškas rungtynes, (uo
turime teisės sakyti, kad

Čekoslovakijoj vėl neramiu. Slovakijoj at
sirado grupė, kuri nebepasitenkina autonomi
jos, bet pradeda kovą už visišką nepriklau
somybę. Dėl to tarp čekų ir slovakų įvyksta
susirėmimų. Juose figūruoja vokiečių naciai.
Dėl to nesunku suprasti, ką tai reiškia.
Vokietijos naciai nepasitenkina Sudetų kra
što atpiėšimu nuo Čekoslovakijos. Nepasi
tenkina ir tuo, kad tą visą kraštą pasiėmė
savo kontrolėm Jie siekia toliau. Jų agen
tai veikia ir Čekijoj ir Slovakijoj. Jie veda
judošišką kurstymo darbą. Kaip tos dvi tau
tos rinitai ims tarp savęs grumtis, Vokietijos
naciai, atsimindami priežodį — kur du pe
šasi, ten trečias naudojasi, gali užpulti ir,
kraštą hAra.minrifl.mi, visai okupuoti. Dėl to,
mūsų manymo, slovakai ir čekai šiuo mo
mentu žaidžia iikrai su pavojingu dalyku —
su ugnimi.
Malonus skaitytojau, ar jau gavai naują
skaitytoją dienraščiui “Draugui“? Ar prirašiai bent vieną narį prie bet kurios kata
likiškos organizacijos?

gu
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Nereikia neaiškinti, kad tas didingas, net
pasaulinės reikšmės istorijos įvykis ir visos
tolimesnės iš jo išplaukusios pasekmės ture
jo milžiniškos įtakos ne tik aniems, bet ir
šiems, mūsų laikams.
Niekas negalės užginčyti, kad
ta

didinga

rė

ir
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iki
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kos
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Katalikai Ir Unijos

,Jfl

žanga už skverno traukti, o pakelius ir gyvenimų vietas mas, t. y. su 'mirtina nuode-i pačiu laiku kitos tautos ren
ine, visas gyvenimas bus už ginsi karui. Maža Lietuva yišnešioti.
tik kaltininkus nubausti.
niek.
ra pavyzdis kitoms tautoms.
Bloga spauda rašo, kad reik Iš visų pusių ją spaudžia kai— Ir kas tų priešų neturė
uždaryti visas bažnyčias, iš- mynai, o jinai ieško tik drau
tų? Ne tik tiek. Ant kiek žmo
Daugelio
klaidų
išvengsi,
vyt visus dvasiškius, uždraust giškumo. Už tiesą ir gerumą
gus įžymesnis, ant tiek jo prie
jei mokėsi susivaldyti, mylėti,
viešai melstis, baust už pasa kartais reikia daug kentėti.
šai atkaklesni. Nekartą tie
darbuotis ir kentėti.
kymą, kad esi tikintis į Die
siog juokingi. Garsiam žvaigKaine nėra malonės, nė pa
ždininkui Geidėjai tokių prie Perdaug nesivaizdink teisiu vą, panaikint kryžius, visus
sigailėjimo,
nėra nė tikrosios
šų irgi niekad netrūko. Ypač gurnu ir veiklumu, nes pakly- šventųjų paveikslus, rodyt pa
veikslus, prieš tikėjimą, visur doros.
tūlasai Sarsi jam nekartą iki diman įpulsi.
pačiam gyvuonrai įkyrėjo. Vie Netikėliai ir bedieviai dar tvert bedievių draugijas ir
Kame gi nėra tikrosios do
ną kart prisispyręs aiškina buojas ir vargsta teikdami jas remt valdžios lėšomis, vest ros, tenai nėra nė tikrosios
Gelilėjui, kad, jei kiaušinį blėdžio žmonijai, o tu nenori propagandą prieš tikėjimą, liuosybės.
puodan įdėsi ir paskui tą puo- pasidarbuoti vardan teisybės, kur tik galima.

AUKSO GRŪDELIAI

“Darbininkas”, plačiai aprašęs apie dar
bininkų unijų vienybės reikalingumą, sako:

net yra
“Katalikai be jokios baimės gali prisidėti jam ir
prie Amerikos Darbo Federacijos, prie CIO, lauti iš
LDS
arba prie Railroad Brotherhoods, nes tos ustojo

nijos
neieško
paneigti
žmonių
tikybos,
bet
žiūri,
kad
pagerinti
jų
gyvenimą.
Kataliko

bus.

J LDS

ir

- Kame nėra įstatymo pagar
priedermė prisidėti prie unijos, kuri visoms pastangoms, kuriomis būtų galima bos, tenai nepildomos nė prie
kitiems darbininkams padės išreika-» sudaryti vieną didelę darbininkams vienybę. dermės.
Reikia tikėtis, kad darbininkai, susilauks
darbdavių pragyvenimo atlyginimą.
Kame nėra priedermės pil
galingos
vienybės, k?uri yni ne tik jiems di
ir organas “Darbininkas” visuomet
džiai reikalinga, bet ir visai visuomenei bus domos, nėra tenai tvarkoj te
stoįja

remia

už

darbininkų

teisėtas

unijas

ir

unijų

ypač

vienybę,

pritaria

nai nėra ir sutikimo.

naudinga”.
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SVEIKATOS KELIU
Rašo

Dr. A. G. Rakauskas

las yra surištas sn kraujo
plūdžiu, neatsižiūrint nei į
tumoro didumų, nei j vietų
Baus vra moterų kurioms
kurioje jis augtų. Kraujui pa
tenka nusiskusti negalavimais
laipsniui nutekant, seka ane
nuo kurių vyrai yra liuosi.
mija ir visapusiškas žmogaus
Šių negalavimų delei nekartų
silpnėjimns. Tuomet rigonio
vyrai nesupranta ir, žinoma,
padėtis darosi rimtesnė. Be
moteris už tai skaudžiai nu
tiesioginės ligos tuomet tenka
kenčia. Turiu omeny taip va
gydyti prisidėjusių komplikadinamus fibroid tumorus.
’cijv mažakraujystės formoje.
Šie tumorai dažniausiai pa- j
sitaiko moters pusamžy. Tarp
ra atsitikimų, kur pasirei20 ir 30 metų šios užaugos škę tumorai pasilieka nepa
yra retai tesutinkamos. Bet vėjingais visam moters arnuž tai sulaukus 35 metus gan į ^,ul Manyti, kad gal tai ar į
didelis moterų nuošimtis (apie ^ai moteriai gali būt galimy30 nuoš.) pradeda šiais tumo- j kės kūt priskaityta prie šios
rais negaluoti. Bangelis ju vi- , neskaitlingos grupės yra labai
siškai nekreipia dėmesio j tai klaidinga. Šiam atsitikime
hr net neieško gydytojo, kad (vien tik «eras daktaras gali
gauti tinkamų sau pagalbų , patarti. Jo, tat, atsiklausus
laiku. Suprantama, tuo kart į neteks gailėtis.
kada užaugos yra savo .augi- j Tumoro augimų diagnozuoti
mo pradžioje, jos yra nedide- .yra nesunku. Padidėjusį gaba
le? ir todėl ypatingų simptogalima lengvai užčiuopti ir
mų nerodo, taigi ir moteris < atskirti nuo normalių organų,
nesijaučia turinti priežasties Kuri iš moterų turi šios rit
perdaug skustis nesveikata. šies ligų yra svarbu kad ji
Laukia todėl iki pasidarvs ge būt tinkamose rankose, kad
riau, no, o jei to nesulauks, atėjus reikalui jos galėtų tei
jei darysis blogiau, tai tik ta kti medikalę ar chirurgiškų
da reiks pasimatyti su gydy pagalbų.
toju. Labai dažnai eina prie
gydytojo, kuomet draugės ar'
kaiminkos išmėginti gydymo LietUVOs Generalinio
MOTERŲ

TUMODŲ

8
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,A‘ I Konsulato Aukų
rtėjant laiko permainai šie tu
morai pradeda keisti savo po Pakvitavimas Nr. 2

inėtus, vienoj pusėj ties did
žiuoju altorium nutapytas Vy
tauto Didžiojo paveikslai, o
kitoj pusėj šv. Kazimiero. Ap
žiūrėję ir prisiklausę apleidom
bažnyčių. Išeinant pastebėjau
senų moterėlę klūpančių baž
nyčios pakraštyje. Nematė ji
nei aiškinančio klebono, nei
mūsų būrio. Akys įsmeigtos į
altorių, lūpos šnabžda maldų,
rankas susidėjus — ramiai it
statula nejudėjo. Tik ašaros
upeliais plovė jos veidų...

diškai nuplėšė rūbus nuo jau- laidotas Jonavos bažnyčios po
no vyskupo, neleido jam nei žemyje, kur palaidota ir jo
i?.;:
"f'#.
paskutinį kartų įeiti į bažny- motina. Ant jo kaisto buvo
čių.
padėta Napoleoniška iškilmių
Kas norėjo pažvelgti į kar kepurė, kuri puikiai išsilai
stų vidų buvo įteiktos degan kius iki šių dienų.
Pamažu liko pravertas gra
čios žvakės. Susidarė savotiš
kai mistiška aplinkuma. Ne žuolio adjutanto karstas. Bevisi ir visos drįso eiti žiūrė 'likęs vien skeletas. Ant gal
ti, bet vistiek atsirado keletas. vos gražiai užsilikus genero
'Pirma, atidarė vysk. Kasa liška kepurė. Prie šalies kar
kausko karstų, kuriame tūno das. Kutruoti antpečiai, pa
jo vien jo kaulai. Matyti dar lietai, tebepuošia skeleto pe
jo mitra. Labai krito j akis čius. Viena, kita saga mirga
Požeminiais laiptais pateko smarkiai perkreiptas žandi tarp krūtinės grobų. Juos
me į po bažnyčia esamų salę, kaulis, kuris yra išdava jo mens vietoj dar užsilikus dir
žo saga ir kojų kaulai slepia
kuri irgi liko įrengta paminė žiaurios mirties, pakorimo.
Tame pat užkampelyje, kiek si ankštuose, juoduose, kadai
ti Vytauto D. metus, rerėję
salę ir scenų, patekome į rūsį. žemiau, stovi kitas karstas, se blizgančiuose batuose, pa
Čia viename iš mažų kamba tai buvusio paskutinio .Napo puoštuose Napoleono sagom.
(Bus daugiau)
rėlių stovi du karstai. Vienas leono I adjutanto J. Kasakowtai vyskupo Kasakausko, ku- skio. Adjutantas buvo lenkų
Klausykite
ris matydamas kad Lenkija I generolas. Po Kosciuškos su
žeista, nenorėjo prisidėti prie kilimo pralaimėjimo, daug le- PALENDECH’S TRAVEL
BUREAU
unijos, rengė lietuvių konfe- ! nkų karininkų išvyko į PranEtery
Sunday
Irom 1—2 P. M,
deracijų. Supratę, koks dide- |cūzijų. J. Kasakowskis buvęs
Folklore
Radio
CTogran,
lis priešas yra jo asmenyje,! labaį gražus ir Napoleonas I
lenkai jį drauge su kitais Lie- j*pas>kvietė jį kaip savo adjutuvos magnatais Varšuvos ai-^tantų. Skaudu jam buvo perTuojau po vainikavimo iškilmių Šv. Tėvas Pijus XII išė kštėje 1794 m. pakorė. Bešir- nešti Napoleono ištrėmimų į
Šv. Elenos salų. Sugrįžęs į
ję į balkonų pirmam palaiminimui 500,000 žmonių minios,
suplaukusios į bazilikos aikštę. (Acme telephoto)
Vilnių savo namus pavertė
i Tėvų Marijonų
Napoleono muziejumi. Jam
Vedamų Misijų
mirus, jis giminių buvo pa-

Tvarkraštis

Iš Tėvynes Lietuvos

ATHOL, MASS., kun. P.

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

lio kapų, ant kurio pastaty
tas puikus akmens pamink-

Pasibaigus kursams liepos !
_ ,
. TTV . . T .
las. Dr. Ralys buvo žymus vimen. Palangoj, Užsienio Lie-'
_
.. . •
r.

..

ta

•

• •

1 suomenes veikėjas ir, kas sva-

Juraičio klebonaujamoje baž
nyčioje, kovo 13—19 — kun.
Adomas Morkūnas, MIC.
WESTFIELD, MASS., kun.
O. Puidoko klebonaujamoje
bažnyčioje, kovo 20—26 —
kun. Adomas Morkūnas, MIC.
BROCKTON, MASS., kun.
J. Švagždžio klebonaujamoje
bažnyčioje, kovo 27—9 balan
džio, kun. Adomas Morkūnas,
MIC.

Night and Morning
l//*'f-OR/OUR

Y/rite for Free Book

I
I **A

Dėl akių pavargusių nuo Saulės,
. Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
žus Mūrinei Palengvinu nuvargu*
sias akis.
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems
Visose Vaistinėse.

MURINĘ COMPANY^

.

World of Comfort for Your Byoa*’

visiems1
. ,¥
/ .
\
.
būdį. Tuomet jau tikrai yra
AVaterbury, Conn. lietuvių ,tuviams. Remti Dr-ja
v_ , .
. | rbiausia, išvertė' i lietuviu kasuruose eksKursi-' ,
Tr
svarbu kreipti dėmesio. To ne auka per J. Aleksį vilniečiams kursantams
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
. v.
T. ,
t,
Iba Homero Ilijadų ir Odisė
jų plačiau po Lietuvų. Rug-,. '
. . ’ - . v
,
darant, duodama progos pa našlaičiams — $33.73.
naudotis mano patarnavimu.
• _v o
,
x
i jų. lo paminklo viršuje atpiucio 1 d. 8 vai. rvto, nuo i
. . / ,
v. . .
sireikšti vėžio ligai.
T,
,. _
. vaizduota knvga, apačioje jo
Clevelando lietuvių auka per Dr-jos U. Liet Remti
buvei.
. ;
,
kuu.
ELIZABETH,
.. .
..
*• paties atvaizdas. Iš kapų vėl
Žmonės labai dažnai mėgsta Alekų Banį ir K. S. Karpit) nės •
epn
ausomv
es
**
Į
traukėme
bažnyčios
linkui,
ste
J.
Simonaičio
klebonaujamoje
šiuose atsitik?muose kelti klau Lietuvos Apsigynimo Fondui
Kaune, special US, 1110- ....
.
. , ,
x. .
,
,
T
.
_
bedami
miesteli.
Labai
atkrei
bažnyčioje,
kovo
26
—
balan
simų, kaip tat yra kad vienos
$100.00.
derniškas autobusas. Laisves
pė vietinių akis į save. Daug džio 9 kun. Juozapas VaitkePatarnauja Lietuviai
moterys nuo šių užaugi) yra
Ansonia, Conn. lietuviai, ku Alėja pasuko Ukmergės plento labai čia gyvena žydų ir kitų. vičius, MIC.
linosos, o kitos ne; lyg tos
Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
rių tarpe J. Kantautas auka link.
SCHENECTADY, N. Y.,
Jonava garsi baldų išdirbi
tikrovės žinojimas jiems kų
Mašinų Plovimas
vo $1.00, per I. Žilevičių, Ra Ekskursijoj dalyvavo iš šiau niais, tad kas kelintas kiemas kun. A. Orvido klebonaujamo
gelbėtų. Keiktų kur kas dau
dzevičių ir Bujanauskų auka rėš Amerikos: II. Kacevičius, matai iškalba: “Baldų dirb je bažnyčioje, kovo 26—2 ba
Taipgi parduodam Pečiams
giau rūpintis susipažinti su
vo Apsigynimo Fondui $21.00. B. Ivanauskas, E. Styra J. tuvė”. Rusų laikais į Jonavų landžio — kun. J. Jančius, M.
ligos ženklais, kurie, nereikia
Range Aliejų
Asmuo nepanorėjęs skelbti Ručinskaitė, A. Zanevičius, J buvo kolonizuota daug rusų; LC.
abejoti, kiekvienų paragintų
Tire ir Battery Service
MONTREAL,
CANADA,
ieškoti gydytojo pagalbos lai pavardės, iš Nortb Grafton, Matutinis, A. Čebatorius, J bet šie buvo išsigimę, arklia
24 Valandų Patarnavimas
Subačius, O. Karpienė, H. Ra- vagiai ir kolonizacijai netikę, kun. Bobino klebonaujamoje
Mass. — $21.00.
ku.
Vir JnkolA, •»!
| siliūtė, P. Mačiulaitis, 3 Sesu nepadarė Įtakos. Dabar Jona bažnyčioje, balandžio 3—9 —
Viso — $175.73.
Dažniausias šios ligos ženktės vienuolės: Marija Bonove- va iš viso turi apie 5,000 gyv. kun. J. Jančius, MIC.
2335 South VVestern Avenue
I ntūra, Imelia. Iš Pietų Ame Ties bažnyčia mus sutiko pats
PITTSTON, PA., kun. J
rikos: L. Majienė. Iš Tilžės: kun. Vaitekūnas, kuris yra Kasakaičio klebonaujamoje ba
TELEFONAS CANAL 3764
i V. Banaitis, A. Paulaitis. Iš Į kartu ir to miesto burmistras. žnyčioje, kovo 12—14; 40-tės
Latvijos G. Rukenas, M. Mac- Į Sužinojęs, kad dauguma esa- atlaidai — kun. P. Malinaus
iaiSižžŠB
Jr
! kauskaitė. Keletos kursantų me iš tolimos Amerikos, klau- kas, MIC.
DETROIT,
MICH.,
kun.
J.
i iš š. Amerikos dar truko, nes sinėjo šį bei tų, bet daugiaubuvo jau išvykę atgal. Eks šia pats rodė ir pasaltojo su Čižausko klebonaujamoje baž
kursijai vadovavo energingas, didžiausiu atsidėjimu. Bažny nyčioje, kovo 26—2 balandžio
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
1 .
visad linksmai nusiteikęs prof. čios piliorvje apžiūrėjome ant- — knn. P. Malinauskas, MIC.
“GRI PSHOLM“
SPRINGFlELD, ILL., kun.
Kuzmickis. Autobusas puikiu kapį, kuris yra tos bažnyčios
plentu riedėjo pirmyn, o mes statytojo vyskupo Kasakaus- S. Yunkerio klebonaujamoje
Geg.-May 31 d., 1939
i visi pasipuošę jaunuoliška šy- ko. Čia kuu. Vaitekūnas pa- bažnyčioje, balandžio 7—9 —
psena, apsišarvavę smarkio- Į pasakojo, kad vysk. Kasakau- kun. P. Malinauskas, MIC.
mis dainelėmis, leidome per skas, dar jaunas būdamas, pa
PHILADELPHIA, PA., ku
Nežiūrint kada jfls ma
akis besikeičiančius vaizdus teko į seimų. Ten, knd turėti nigo Ig. Zimblio klebonauja
note važiuoti į Lietuvų,
pro autobuso langų. Čia, žiū įtakos reikėjo įsigyti miestų. moje bažnyčioje, kovo 20—26
pradėkite ruoštis iš anks
rėk, miškas, tai pakrypus pir Tada norėjo nusipirkti Skaru — kun. V. Andriūška, MIC.
to. “Draugo” laivakorčių
kelė, tai laukų plotas nnt ku lių dvarų. Nepavykus, jis iš
PROVIDENCE, R. I., kun.
agentūra išrūpins jums vi
rių didingai auksuoja rugių nuomavo jį, sklypais išdalino, J. Vaitekūno klebonaujamoje
sus kelionei reikalingus do
gubos. Tai vėl sušvytruoja apgyvendino daugelį šeimų ir bažnyčioje, kovo 30—2 balan
naujas puikus namelis ir miš taip įkūrė Jonavos miestą. Sa džio — kun. V. Andriūška, M.
kumentus. Darykite rezer
kas. Tik žiūrėk, tik dairykis. koma, kad bnvo draudžiama LC.
vacijas kuogreičiausia.
X ..
Mūsų pirmas sustojimas bu statyti bažnyčių, vežti plytas.
PITTSBURGH, PA., kun.
vo:
“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
! Vy skupas nustatęs tūkstan J. Vaišnoro klebonaujamoje
Jonava
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
čius žmonių ir plytas per ran bažnyčioje balandžio 3—9 —
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
Sustojome ties bažnyčia, ku kas atgabenęs, ir taip pasta kun. V. Andriušika, MIC.
PHILADELPHIA, PA., ku
ri, sakoma, statyta dar 18 ši- tęs šių bažnyčių, kuri jau kun.
nigo Ig. Zimblio klebonauja
mtmetyj. Šventoriuj Marijos Vaitekūno dėka perremontuomoje bažnyčioje kovo 26—29
koplytėlė 1304 m. Visad gy ta, atnaujinta. Stacijos dary
— kun. J. Mačiulionis, MIC.
Ray Stana, clevelandietis bedarbis, buvo sugalvojęs jam vomis gėlėmis papuošta.
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
tos anų laikų žymaus meni THOMPSON, CONN., Ma
išrodantį gerų būdų darbui gauti. Užkopęs ant vieno aukšto
Nesuradę ant greitųjų kas
AGENTŪRA
tilto atsisėdo ir pareiškė, kad sėdėsiąs tol, kol kas nors
ninko Bartušievič, kurį glo- rianapolio Kolegijos studen
mums
paaiškins,
paradų
per
tams rekolekcijos, balandžio
jam pažadės dadbų. Tačiau sėdėti jam teko tik šešias va
2334 So. Oakley Avė.
Tel. Canal 7790
landas: atvykę gaisrininkai prievarta nukėlė nno tilto, o dar-'
traukėme kapų link. t.kojęs pats vy. k. Valan’ . 2—5 — kun. J. Mačiulionis,

Midwest Service Station

Tiesiogine tkskorsija i Klaipėda

bo kaip negavo, taip ir negauna.

(Acme telephoto)

Kapinėse aplankėm Dr. J. Ra- į Paminėti

Vytauto

Didžiojo

MIC.

bnvr» 14 <1., 19?9

.LITTLE BUDDY

F" mdm , oo

By

Bruce

Padaryti kam nors gero, į tytų savo namus miškuose, o
padaryti kaip reikia.
'žmonės pramintų takus į jo
Geras žmogus, nors pasta- namus.
Vasarų su talkom, žiemų su Dora spauda — laimės šviesa.
maldom.

Stuart

va;

*TWlWK

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. YARda 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

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso TeL OANal 2346

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road

DR. V. A. ŠIMKUS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakaro
Trečiadieniais pagal sutartį

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko

2305 So. Leavltt Street

Res. TeL OANal 0402

3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS

VAIZDELIS Iš NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ
Sulietuvino S. K. Lukas.

(Tęsinys)

— Žiedry, — tarė Alnos, pa
darydamas tokia savo veido
išraiškų, iš kurios tuoj galėjai
suprasti, kų jis norėjo pasa
kyti, — mes žinome ir supran
tame, kų kiekvienas mano ir
jaučia apie šiuos įvykius ir
kovas. Kadangi tu pats dau
giau už mane apie ūkį nusima
nai, aš pageidaučiau, kad tu
pasiliktumei namie — ūkį pri
žiūrėti, o aš atliksiu šeimos
karinę prievolę.

PHILA, PA, LIETUVIŲ KRONIKA
Džiuginanti Žinute IŠ

blogiausiai sekasi už svetini-

Tėvynės Lietuvos

šaliu’:

ma, priešingų pažvalgų žmo
nės nesavuosius nemėgsta gi
DANTISTAS
1446
So.
49th Court, Cicero
rti; nebent, jei kada pas tuos
Aatradieniaia,
Ketvirtadieniais ir
nesavuosius įvyksta kų nors
Penktadieniais
nepaprasto. Taį ir tada vos Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L
3147 S- Halsted St, Chicago
pripažįstamas kreditas.
| Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Turbūt, iš tikrųjų, tas Vy
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.
čių choras visus kitus Pliila- '
delphijos lietuvių choras yra*
į ožio ragų suvaręs...
(ilEIN AltAlSKAS)

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2-tros labos
CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDvray 2880
OFISO - VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. ▼.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

4

z
yra lietuvių, kurie prieš keKovo G d. gavau laiškų iš lėtų metų pradėjo prekiauti,
Telefonas HEMloek 6286
Kauno nuo Vinco Bilevičiaus, arba įsisteigė kokių pramoįžymaus viengenčio, patyru- nės įmonėlę beveik visa skoGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šio kooperatininko, puikiai su lon, o šiandien graziai verGarbė Dzikui. Sykiu reikia GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900
South
Halsted
Street
2415 W. Marųuette Rd.
prantančio ekonominius daly čiasį ir gyvena. Žynius nuo pripažinti kreditų ir kun. Juo
TELEFONAI:
kus ir dabartinio kooperatyvo šimtis, žinoma, ir žuvo; bet zui Čepukaieiui, klebonui an- Ofiso WENtworth 1612
Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
Res.
—
YARda
3956
“Lietūkio”, Šančių skyriaus, gabesnieji visi išsilaikė”.
driejiečių — už organrzavimų
2—4 ir 6—8 vaL vakaro
VALANDOS:
Trečiadieniam ir Sekmadieniai!
vedėjo. Jis kų nors gerai ne
Vyčių ir supratimų, kad rei 2 iki 4OFISO
popiet
7 iki 9 vakare
Didelis pagyrimas
Susitari na
šinus, neapsvarstęs, nei vieno muzikui A. Dzikui
kia kviesti ne kų kitų, bet tik Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.
žodžio apie tai neištars, o juo
Antanų Dzikų, kad jis lavintų
Tos
pačios
dienos
vakare,
labiau, neparašys. Todėl kiek
tų jaunuomenę dainos mene.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
teko
būti
tarpe
griežtai
kai

vienų
jo
dodelį
galima
priim
K.
V.
Išgirdęs tai Žiedrys, nuste
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Ave.
riosios liberališkos pakraipos
ti
už
gryniausių
teisybę.
bo, ir, žiūrėdamas į Amų, ta
VIRginia 1116
4070 Archer Ave
TaL YARda 0994
Ir, štai, kų jis tame laiške, žmonių. Besikalbant kaž kaip Tel. Pullman 7235
rė;
Rea.
TeL PLAza 2400
Valandos: 1—3 ir 7—8
mūsų kalba nukrypo prie Phi- Res. Pullman 0263
tarp kitko, rašo:
Kasdien išskyrus Seredą
VALANDOS:
— Aš geriau mylėčiau ūki
ladelphijos Vyčių choro, va- '
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėlioaiis nuo 10 iki 12 vaL dienų
“
Pas
'mus
beveik
jau
suSekmadienį susitarius
ninkauti, negu kariauti, bet,
dovaujamo muz. Antano DziDANTISTAS
pažvelgus iš antros pusės, tai' Srlž0 1 prieškrizinę padėtį, ko. Vienas liberalas pasakė,
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
atrodytų labai neteisinga, kuo Daugumas, ypatingai valdim- kad jis dalyvavo pas andrie10758 S. Michigan Ave.
TaL YARda 6921
Ofiso Tel. Canal 6122
met aš sau ramiai namie sėd- ilka1’ Sana Sražiai gyvena. C- jiečius IG Vasario paminėji
Rea.: KENvood 6107
Res. 8342 So. Marshfield Ave.
Chicago, Illinois
o tu už šalies laisve savo ikininkai irSį Padeda gražiai me ir pradėjo labai girti Vy
Res. Tel. Beverly 1868.
— Aš nematau reikalo su žiu,
OFISO VALANDOS:
anglai. dėl to, ką mes kova1 gyvybę i pavoją statai. Ai la-'Šventi. S-arkiai auga lietu- čių chorų, kaip ir jo dirigen 9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
viską pramonė ir prekyba.
jau įgijome, tartis, — kalbėf?erai tų suprantu, bet ki
Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:34
tų A. Dzikų.
,
DANTISTAS
LIETUVIAI ADVOKATAI
756 VVest 35th Street
jo Amas, — Nors ir viskų mes ti žmonės to nesupras ir visai Nors sunkiai, bet pasakysiu,
2201
VVest
Cermak
Rd.
gautume, bet mums valstybės khaip apie mus pradės galvoti kad lietuviams šioje srityje ne Gi, kaip visiems yra žino Telephone YARda 1001
TėL CANaI 6969
VALANDOS:
kariauti,
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
nepriklausomybė nebūtų už Kartu pradėjome
turi Philadelphijoje apie 18,- iš jos išvyks, mes jį kelyje už
6 iki 8 vakare
kartu
ir
toliau
kare
pakaito

tikrinta. Dabar jau mes turi
LIETUVIS ADVOKATAS
(MM) vyrų ir, be to dar, gal tu- pulsime ir sekantis mūšis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais
ir Sekmadieniai*
me savo kraštų ir stengkiinės mis, kaip iki šioliai dalyvausi ri muliažai kareivių Anglijo su britais turės įvykti kur 4631 So. Ashland Avenue
pagal sutartį.
2155 VVest Cermak Road
me.
jį laisvu palaikyti.
je. Kaip suėmėme Burgoynų ir nors tarp »Philadelphijos ir Res. 6515 S. Rockvvell Street Res 6958 So. Talman Ave.
OFISO VALANDOS:
Res. TeL GROvehiU 0617
Visi įtakingi žmonės yra pa
Amas, gerai savo brolį žino užėmėme Saratogų, mes suar Nevv Yorko miestų.
1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Telephone REPnblic 9723
Office Tel. HEMloek 4848
iz pagal sutartį.
linkę tartis, — pažymėjo žie damas, žinojo, kad šis jo pa dome Britų kariavimo planus, — Kada iai įvyks?
drys, — ir taip pat visi mūsų sakymas buvo paskutinis, nes 'kurių tikslas buvo perskirsti
TaL OALnmal 6974
(Bus daugiau)
OFISO VALANDOS
vadai tam pritaria.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
kų jis pasako, tų ir veikia, ir kolonijas pusiau ir ištiesti ka- Į
LIETUVIAI ADVOKATAI
vai. ryto iki 8 t. vakare, iiakiziaat
— Visi mūsų vadai? Žied savo duoto žodžio nekeičia, rinę linijų nuo Kanados iki! Juo didesne liuosybe naudoVai. 2—4 ir 7—9 vak.
sekmadieniu iz czačiadiauna
6322 So. VVestern Avenue
ry! Titk bailiai ir turtuoliai, bet visuomet ištęsi.
1446 So. 49th Ct
New Yorko. Mes tų jų linijų sis piktybė, tuo mažiau liuoVALANDOS:
Subatomis
nuo 7—9 vakare
kurie bijo, kad jų turtai nebū
jau sunaikinome.
sybės turės gerumas.
Panedėlį, Utarninke iz Ketverge
Ketv. ir Nedėliomis susi t aru*
Kareiviškas brolių pasikal
DANTŲ GYDYTOJAS
nno 2 iki 9 vai. vakare.
tų nusavinti už tai, kad jie ei
— Matai, koks aš esu gud Juo daugiau įsigilinsi, tuo Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 4 v. v.
bėjimas.
na už britus ir teikia jiems vi
3259 S. Halsted Street
Phone YARds 4787.
Subatoj nno 12 iki 4 v. i.
rus, — ištarė Žiedrys. — Aš aiškiau patirsi, kad visuome
CHICAGO, ILL.
TaL
Prospect
1012
sokiaropų pagelbų. Vašingto — Generolas Vašingtonas ir
TaL BavnbHa SA47
maniau, kad Saratoga buvo ninis darbas tam reikalingas,
Ofiso TaL VIRginia 0036
nas nenori tartis, bet kovoti kariuomenė laukia Klintono,
tik viena paprastų mūšių vie
Reaidencijoa
TaL BEVarlay 8244
4645 So. Ashland Avenue
iki galo, kol laimės.
kuris nesenai užėmė llovvo ta.
Ofiso Valandos
— Aš būčiau laimingas kad vietų, puolimo, — aiškino A— Viena iš svarbiausiųjų
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tas viskas greičiau baigtųsi. mas, — mes žinome, kad jis
Nedėliomis pagal sutartį.
vietų kare, — pastebėjo, —
Namų Telef. PROspeet 1930
4157 Archer Avenue
bet dabar, brolau, britai turi
Ofisą nL: 2—4 iz 4—8 P.
THINGS THAT NEVER HAPPEN naujus planus sudarę: Kana
Tai OANal 6121.
US9 Bo. Claremont Ava.
By GENE BYRNES
dų ir New Yorkų jie laikys
Valandoa: 9-10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį
savo svarbiausiomis vietomis,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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— Kaip atrodo jūsų kariniu
kas? — paklausė Žiedrys Amų.
— Labai sunkiai jam einasi
su mūsų mokymu. Jis daugiau
turi mus geruoju prašyti, ne
gu gali įsakyti. Vorvvarts!
Ach Bonnervvetter! Du DumRopi. Mit der lei't iood! dau
giausia sau vokiškai šūkauja.
Žiedrys nusijuokė ir žvalgy
damasis į ūki tarė;
— Ąš negaliu įsivaizduoti,
koks yra ižiaurus karias, kuris
viskų be pasigailėjimo naiki
na. Jeigu mes galėtumėm su
angįlais besitardami kų nors
atsiekti, aš tuoj mesčiau gink
lų ir vėl paimčiau arklų į ran
kas.
, ,
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DR. STRIKOL’IS
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Mi,

KELIONE PO Pily AIHUį
KUN.

JURGIS

DR. S. BIEŽIS

PASKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

ON

agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius
tr daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.
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Office Phone
Res and Offiee VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
PROspeet 1028
2359 8. Leavitt St.
6 iki 8 vaL vakaro
Vei: 2-4 pp. iz 7-9 vak. CANaI 0704
TaL YARda 2246

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

Sweeps away surface deposits...
breaks up dūli, ūgly tooth film
likę maglC. Yov'rt nerer bellcre how fant

the NEW Listerine Tooth Pašte clerns
and nolishęa li«th. Ita new, mlracla-r.lea isInff Ingredlert, Luster-Fontn deterge.it,
whiak« a» ay ūgly surface deposits ln a jiffy.
Thnlnstant hrush and saliva touch amnzIng Luster-Foam detergent, lt surges Into
a roam of tlny, active bubbles, whlch sweepg
Into and cleans pits and eraeks so minute
et en water may not enter them . . . Ieaves
your whole mouth tingling wlth Ufe . . .
starta your teeth sparkling wlth new luster.
Get, the big 25/ tube. or better štili, the
douhla-slse
tube containing more than
Ū pound at any drug counter. Lambert
Pharmacal Co., St. Louis. Mo.

THaNfWreaMuiA

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

wHh

arti 47th Street
Vai) nno 9 ryto iki 8 vakaro

Nedaliom tz Trečiadieniais
Pagaal Sutartį.

2334 So. Oakley Ave.,

Chicago, IU.
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Parduoti,

Pirkti,

Mainyti.

Atminkite

Išnuomuoti

‘Dy go*

—

Classified

Arba

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

Skyr.
UKISKHS

VIEN

Seredoj pagal antartį

DR. V. E. SIEDLINSKI

4300 So. Farfield Avenue
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<-LUSTER-FOAM'S
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4645 So. Ashland Avenue

2403 VV. 63rd St, Chicago
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DR. G. J. SVENGISKAS

“DRAUGO”
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

leL LArayette 8016

Galima gauti: —

DLC.

KATA-

LATKBAšmipr

Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAPayette 3650
Antradieniam, Ketvirtadieniais iz
Penktadieniais

4631 South Ashland Ave.
TeL YARds 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais iz
Šaitadieniaia

Neieškok malonumų, baimė
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Lenktynes

.

Nuoširdi Padėka

CICERO. — Kovo 19 d. pa
rapijos salėj bus labai gražus
margumynų vakaras, kurį re
ngia Marijonų Rėmėjų 21 sky
rius parapijos naudai. Vietos
rėmėjos, paskutinėmis dieno
mis sujudo visu smarkumu,
kad vakaras gražiai pavyktų
ir atneštų gražios naudos. Jei
kas norėtų tame darbe padėti,
prašomas kreiptis į pirm. K.
Sriubienę, arba O. Rimkienę,
kurios mielu noru priims ir
bus labai dėkingos už liuosnorę pagalbų. Bulvariškių ta
rpe eina didelės lenktynės. B.
Kaulienė, S. Ališauskienė pa
sikvietė į talkų B. Kaziūnienę,
Deikantienę ir Stričkienę, ir
pareiškė, kad, girdi, vieni bulvariškiai parapijos salę užpil
dys. Tat, ciceriečiai prašomi
nepasiduoti. O kiek dar iš ki
tų kolonijų atvyks. Žadėjo da
lyvauti bizn. R. ir E. Andreliūnai, 6324 S. Westem Avė.,
K. ir O. Vilimai, A. Pukelienė ir daugelis kitų.
Taigi, prisirengkhne tų die
nų būti Šv. Antano parapijos
salėj, o artistų grupė, vado
vaujant Simonui Kvietkui, pa
rodys tai, ko dar nesame ma
tę.

J.

Praeitų mėnesį liga mane
suėmė taip, kad turėjau pa
siduoti operacijai, kurių darė
dr. J. Stonis, cicerietis, lietu
vis, Loretto ligoninės daktarų
štabo narys.
Šiandie jau esu namie ir
jaučiuosi suvis nauju žmo
gum.

Onos Katkauslcaitės
Koncerto Bilietai
Jau Platinami

pia į
Žinias” ar “Dir
UNIVERSAL
vų”, taipgi pas P. Vilkelius.
Aldona Vilkelienė, komisijos
RESTAURANT
pirmininkė, vadovauja platini
Moderniškiausia ir Pato
mui bilietų. Galima gauti ir
giausia Valgykla
Bridgeporte
pas sekančius komisijos na
rius: dr. A. J. Kazlauskų, J.
750 W. 31st Street
Iš angliško vertė
Ditchmanų, Jurgį Arbukų, N.
A. Vilkelį, Elenų Peckaiciūtę,
Tel. Victory 9670
Beatr. Urbšaitę, Onų Stapulior
nienę, Onų Karpienę, Onų G. Kovo 14 Diena
Milielich.
Jie užklausė Mylėtinį kų jis
Komisija laiko susirinkimus jis laime reiškė. “Tai skaus Don’t tolerate grey hair. Grey hair
penktadieūiais pas Vilkelius, mas”, jis atsakė, “Meilei už tnakes you look old and feel old.
Try the Modem* Method for Col6522 Superior Avė.
gimęs”.
oring Hair . . . CLAIROL. You’U
“Liet.

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS :

Kovo 19 d. sueina vienas
metas, kaip išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo kilnios dvasios ir
CLEVELAND, 01110. —
galiestingos širdies a. a. Ago
ta Kairaitė. Ji buvo kilusi iš Čia rengiamas koncertas Ma
Garliavos parapijos, Suvalki žajam Teatre miesto Auditori
jos. Jauna atvyko į Amerikų. joj, Lietuvių Kultūrinio Dar
Apsigyveno Chicago. Uoliai želio naudai, balandžio 21 d.,
dirbo ir taupiai gyveno. Ta 8:15 vakare.
čiau savo sutaupų geriems tik Kaip buvo skelbta, Onas
slams nesigailėdavo. Ji rėmė Kaskas, Amerikoje garsinama
visus kilnius sumanymus Die “Glamorius American Contravo garbei ir artymo meilei ke lto of the Metropolitan Opera
Company ’ ’, žadėjo padaryti
lti.
Vienas iš a. a. Agotos troš aukų dykai išpildydama pro
CUTS-BURNS-SCALDS
kimų buvo — išleisti į kuni gramų. Komisijoj bendrai dar
fthould be ąuickly treated to prevent bad afterVisuomeninis
darbas
juo
effects as well aa relieve palu. Ūse OIL-of-SALT.
gus - misijonierius neturtingų buojasi Clevelando Lietuvių
Wonderful too for aore, tired feet. At your
bus
visuomeniškesnis
ir
nau

druggist’s—money back if not satisfied. For
mokinį. Jos troškinąs tapo Universiteto klubas ir Lietu
free sample write Mosso Laboratories, 215 South
dingesnis, tuo daugiau rūpin Leavitt Street. Chicago. ■»
patenkintas. Ji paėmė netur vių Moterų klūbas, taipogi
sis žmonijos gerove.
QUIGK RELIEF FOR FEET
tingų tėvų sūnų ir savo lėšo programos asistentas artistas
Pažinkie
savo
gabumus
ir
mis išleido jį į kunigus - mi — smuikininkas Vincas Grei
tyrinėkie kame jie kuodausijonierius. Tikrai kilni auka! čius, Jr.
COULD NOT DO HER
giausiai reikalingi.
Gražus gailestingumo pavyz
Bilietų kainos: rėmėjų $1.Rimtu pritarimu ir ištver
dys!
50 (vardas tilps programoj), mingumu daugiau atsieksi, ne
VV7HEN every
Mirdama, ji visų savo turtų o sekantieji $1.00, 75c ir 50c.
vV thing you at
gu iš vietos į vietų besiblaškytempt is a burden
paliko Dievo garbei: šv. Mi Bilietai rezervuoti. Kas an—when you are
dams.
šioms, bažnyčioms, vienuoly ksčiaus pirks, pasirinks ge
nervous and irriMelskis, kariaukie, darbuo
table—at your
nams.
wit’s end—try
resnes vietas. Jei kas negalės kis, nes tai priedermė kiekvie
this medicine. It
Kadangi a. a. Agota gyve komisijos matyti, lai atsikrei no kataliko.
may be just what
you neea for extra
ndama mylėjo Dievų ir buvo
energy. Mrs. Charles L. Cadmus of
Trenton, New Jersey, says, "After
gailestinga žmonėms, ji turėjo
doing just a little work I had to lie
down. My mother-in-lav> recomlaimės mirti Šv. Juozapo, lai
mended the Vegetable Compound;
DIREKTORIUS
I can see a wonderful change now."
mingos mirties globėjo, dieno
je. Ji mirė aprūpinta šventais
sakramentais ir visiškai atsi
VEGETABLE
COMPOUND
davusi Dievo valiai.
UIUOIU I* DIDŽIAUSIA LAIDOJISO {BTAISA
Lai a. a. Agotos pavyzdys į
Protingas vyras gerai ir
paskatina ir kitus žmones prie1
tiesiai mano, bet viso savęs
AMBULANCE
Dievo meilės ir gailestingų
neatveria.
darbų.
Lai ji ilsisi ramybėje!
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
Kun.

Rengimo

Tariu nuoširdžių ir viešų
padėkų gerb. dr. Stoniui už
sėkmingų operacijų, Seserims
Kazimierietėms už gerų prie
žiūrų ligoninėje, ypač ačiū se
seriai M. Patricijai ir Almai
už tiesiog motiniškų priežiū
rų; visiems, kurie ligoninėje
aplankė: dvasiškiams, seseri
ms, parapijonams ir visiems
kitiems už gėles, maldas, šv.
Mišių aukas ir šv. Komuni
jas.
Tegul gerasai Dievas, per
mano maldas už jus visus, at
moka jums šimteriopai ir lai
ko jus ilgiausius metus svei
kus ir linksmučius.
Kun.

Vaičium,

Šv. Antano parap. klebonas

K.

Barbora Jurgelaitė, Šv. An
tano parap. choro narė, uoli
darbuotoja draugijose ir pa
rapijoj, šeštadienį išvažiavo į
Dievo Tarnaičių vienuolynų.
Long Island, N. Y. Šį vienuo
lynų galima aplankyti tik vie
nų, kitų sykį į metus.
Barbora Jurgelaitė visuo
met buvo tikrai pavyzdinga.
Mirus tėveliams, ji buvo tik
ra motinėlė kitiems savo bro
liams ir sesutėms. Dalbar, kuo
met jau ir jaunieji paūgėjo
ir patys gali sau duonų už
dirbti, Barbora visiškai pasi
traukia iš pasaulio, stoja vie
nuolynam

LR

Įvairios Mintys

____________________________ Tel.

LAFAYETTE

CBMBO&
•« rara to foek f.r thit mark at
GCNUINC Clairol on tha bottla.
• The perfect combinetlon of rich oil, fino
ooap and dtlicate color that caa’t be copied
... a blend that only Clairol containa.

JOAN CLAIIt, CLAIROL, Ine
132 Waat 46th Se, Ncw York, N. Y.
land PRKB booklot, advico and analysia.

Addraaa-

„Stata-.

Clty-------

My Beautician

Duosnmnas be meilės tai ar
ba tuštybė, arba paties savęs
apgaudinėjimas.
Juo mažiau Ii uosy bės turės
gerumas, tuo daugiau bus
varžoma liuosybė.
Kame nėra sutikimo, nėra
nė vienybės.
Jei nori sulyg tikėjimo gy
venti, bukie išmintingas ir at
sargus.
Išalkusiam tik duona rūpi.

EXTRA
Remember—when you take a Smith Brothers
Cough Drop you get Vitamin A—extra!

rx VZ V Ą T

koplyčios visose
Chicagos dalyse

KELNER —PRUZIN
Geriausiu patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Ava.

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
patsuatous dibną nt maksi
gACT-TOTA niKAi
2025 W. 51st St
TeL YARDS 1278

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTBS - GERIAUSIA
MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North We»tenn Avė.

Chicago, lllinoia

Telefonas SEELEY 6103

/

Keliauti
teko.

Bučio,

|G€les Mylintiems — Vestuvinis —
Bankietanis — Lakiotu vfima — J
Paminsimam),

su

Kun.
PO

mių

Pr.

J.
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savo

ypač

48.

iš

ir

PA

AUS

žemė

pasaulio

gal

vyskupui

tik

vaizdžiai

kelionę

aprašyti:

$1.00.

labai

turi

“KELIONĖ

įspūdinga

Įdo

LIETUVOJE.

LAISVOJE

Knyga

APLINK

KONGRESĄ

lietuvių

apdarais

Vaitukaičio

ir

“KELIONĖ

paveikslu

pasaulį

moka

net

C.

autoriaus

Audeklo

EUROPĄ”

I.

M.

“EUKARISTINĮ

į

aplink

Jis

244.

pusi.

187.

Audeklo

ap

$1.50.

‘DRAUGO” KNYGYNAS

•AEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MARK

P.

lapiu.

taisais

Res. 4543 South Paulina Street

This is the vitamin that taisės the resistance
of the mucous membranes of the nose
and throat to cold infe> tions.

P.

kelionė

TRALIJOJE”,

Būčiui

Klausykite mūsų Lietuvių radiu programų šeštadienio vakarais,
7:00 vaL vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. fiALTIMIERAS

P.

arba

Puslapių

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A

PIRKITE

A

Phone LAFiYETTE &800

0727______________________________

Vyskupo

L/ JL JX.

Irba Flower Shoppes
4180 Archer Avė.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę
SAULĮ”

Skyrių randeli įkartai nno Holy Sepulchre Kapinių, 5900 Wost lllth Street

A.

Natūrali}... ivith

NAKTĮ

4605-07 So. Hermitage Avė.

savininkas

NORKUS,

appreciate the quick, pleasant treat
ment. No bleaching reųuired to
•often the hair when you ūse
CLAIROL. You’U love the reeulta
on your hair — beautiful, natūrailooking color that defies detection.
See youraelf as you would likę to
be. See your hairdreaser today or
•end this coupon NOW.

John F. Eudsikis

Dieve padėk tau, Barbora,
Mes melsimės už tave ir tavo
intencija. Nepamiršk ir mūs
savo maldose.
S.

A.

TOTBE grey

Komisija

4447 South Fairfield Avenue

Hafis Salich (kairėj), bu
vęs Amer. Jungt. Valstybių
karo laivyno slaptosios tarny
bos biuro narys, ir M. Gorin,
Sovietų Rusijos turizmo age
ntas A'merikoj, federalės gra
nd jury, Los Angeles, Calif.,
nubausti už šnipinėjimų Ru
sijos naudai. (Acme photo)

A.

Karužiškis

LAIDOTUVIŲ

K.B.P.

Juozapas Karpus, Šv. Anta
no parap. žymus parapijonas,
praeitų penktadienį išvyko aplankyti Šventųjų Žemę, Ry
mų ir Liurdų. Juozapas Kar
pus yra pavyzdingas višame:
kaipo katalikas nors ir dirba,
o niekuomet neapleidžia šv.
Mišių. Jis suranda laiko ne
vien šventadieniais ateiti ba
žnyčion ir priimti šv. Komu
nijų, bet ateina [bažnyčion kas
dien ir eina prie šv. Komuni
jos. Juozapas Karpus yra se
nas “Draugo” skaitytojas. Jo
namuose nematysi bedieviškų
šlamštų. Juozapas sako “aš
' ne gyvulys po nuodus ir dum
blus nenoriu voliotis”.
Juozapas dirba U. S. Post
ofise, turi gerų darbų ir ne
blogų atlyginimų.
J. Karpus pasiėmė porų mė
nėšių atostogų. Grįš apie vi
durį gegužės mėnesio.
Laibi ingos kelionės Juozą-'
pui ir lauksime grįžtant ku
pino žinių iš kelionės ir Šv.
Žemės. Šv. Velykas Juozapas
praleis Jeruzalėje.

M.

HOUSEWORK

DIENĄ

Išvyko Į Šv. Žemę

Ant.

LAIIOTBViy
NARIAI

4

CHICAGOS,

LAIDOTUVIŲ

Illinou

Chicago,

2334 So. Oakley Avenue

DIREKTORIAI

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

AURIU A M P f PATARNAVIMAS
HluDULftliUL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE
DYKAI MIESTO DALYSE

J. tiileričiiK
S. P. Mažeika
Antanas M. railliiis
L J. Zolp
Albert V. Petkas
P. J. Ridi
Anthoay B.
Lactaicz ir Senai

4348

So.

Phone

3319

1646

Tel.

3354

YARda

YARda

0781-0782

Weatem

S.

So.

So.

Weat

Avė.

0142

2109

Court

23rd

CANal

Skyriu8

1419

Weatern

49th

Phone

St.

YARda

S.

Phone

Avenne

8024

Halated

CICero

2314

Street

LAFayette

GROvehUl
1410

4908

46th

West

Telefonaa

6834

Avė.

Utu&nica

Phone

4704

1138-1139

YARda

Phone

Ąve.

3572

Avenne

Lituanica

Phone

3307

Califomia

LAFayette

42-44

Place

2515
E.

PTTLlman

108

St

1270

Antradienis, kovo 14 d., 1939

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Iš Šv. Kazimiero Akad.
Rėmė ji) Vakarienės

mandagų patarnavimu
stalų.

prie

Be muzikalės programos, bu
vo ir viena kita kalba. Kada
ngi daug kalbų sudaro nuobo
dumų, tai visų kalbėtojų var
du trumpai ir gražiai kalbėjo
patsai vakaro vedėjas kun. S.
Petrauskas, dėkojo publikai už
skaitlingų atsilankymų, biznie
Kiekvienas amžis turėjo sa
riams už aukas, šeimininkėms vuosius didvyrius, ir juo sun
už skaniai paruoštų vakarie kesnės buvo valandos, tuo nar
nę, Jaunų Moterį} klubui už sesni kovon ėjo karžygiai.

Atsišaukite; 1433 WolStreet, Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI
Parsiduoda grosernė ir pieninė. Vieta
gero. Visi Įrenginiai nauji. Parduosiu
nebrangiai, ŠĮ mėnesj turiu parduoti.
Jeigu kas norite namą mainyti ant
biznio, taip pat priimsiu. Namus tu
ri bflti Cicero, Park Holme arba
Marąuette Park. Atsišaukite: 1538
South 56th Aveiute,

6 katnbarhj kampinis bungalow sti
goradžiu. $1,500. cash. Pilna kaina
$4.300.00.

2 fletų mūrinis namas Ir gara
džius. Parsiduoda pigiai — tiktai
$7,000.00 arba malnysim. ant biznia
vo namo, arba ant namo su taverno
bizniu bile kur.

Cicero, Illinois.

Kampinis namas — 5 krautuvės ir
du fletal, viskas išrenduota. $5,000.
cash. Balansas lengvais išmokėji
mais.
Pasidrąsink Ir mainyk savo prlvatišką namą ant namo su biznių Ir
nebereikės rūpintis apie darbą. Pra
šome pas mane. Pigiau nuptrksite,
geriau Išmainysite ir gausite teisin
gą. patarnavimą.

GAUKITE
M CSŲ

CHARLES

THERMIC

Iš Šakių Apskr.
Klubo Veiklos

'būtų pasekmės. Komisija kvie gražiu vaidinimu balandžio 23
čia klūbiečius ir jų draugus 1 d. Įėjimas 40c. Pradžia 5 va-

atsilankyti į vakarų. Bus daug landų vakare. Programų išŠakių Apskrities klūbas lai dovanų ir durų dovana (door pildys Rožių ir Lelijų klūbo
kė mėnesinį susirinkimų An prize).
artistai - mėgėjai, vadovystėj

tanaičių name. Klubas rengia
buneo ir card party, kovo 18
d., Stanaičių name, 1602 So.
50 Ct., Cicero, 7:30 v. v. Į
komisijų įėjo S. Balsiūtė ir
P. Lapinskas. Reikia pažymė
ti, kad Balsiūtė yra čia augus,
bet pasišventus geriems tiks
lams. Apie Pranų nėra kų kal
bėti. Jis yra tikras šakiškis.
Nebuvo parengimo, kuriam jis
nebuvo komisijoj. Ir šiam pa
rengimui deda pastangų, kad

Aukos į Šakių bažnyčios fo
ndų plaukia. M. Diržienė šia
me susirinkime aukojo $5.00.
Be to, šiame susirinkime įsirašė 10 naujų narių.

Stasiulienės. Programa bus la
bai graži. Vertėtų visiems ji
pamatyti. Taigi iš anksto kviė
čiam visus atsilankyti.

Visas pelnas eis Labdarii}
0. Lukošienė
Gavome žinių, kad klflbie- Sų-gos naudai.
tis Jonas Endziulis grįšta iš
Lietuvos su įdomiomis žinio Kun. P. Mačiulionio,
mis apie Šakių bažnyuios sta S.V.D., Paskaitas Su
tybų. Greitoj ateity daugiau
Paveikslais Iš Misijų
išgirsime nuo paties EndziuŠv. Kazimiero Akademijoje,
lio.
kovo 15 d., 2:30 popiet.
Visi paeinanti iš Šakių aps.
Dievo Apveizdos parapijos
nepamirškite kovo 18 d. atsi
ąq, svetainėje, kovo 15 d., vaka
lankyti pas Stanaičius.
re po pamaldų.

Visų Šventųjų parapijos sve
tainėje, Roseland, kovo 16 d.,
7:30 vakare.

DAINUOS CHORAS

“PIRMYN”, 'BUS ŠAUNI
MUZIKA, KALBOS T.T.

Šiandie įvyksta graži ir įdomi radio programa, kurias
reguliariai antradienių vaka
rais leidžia Peoples Rakandų
Bendrovė iš stoties WGES, 7
valandų vakare, šį vakarų dai
nuos “Pirmyn” choras. Be to,
visiems bus įdomu girdėti pra
nešimai, žinios ir bargenai
Peoples bendrovės kraucuvėse,
nes, artinanties pavasariui, vi
siems yra svarbu žinoti krau
tuves, kur galima pirkti ge
resnių namams reikmenų ma
žesnėm kainom. Nepamirškite
pasiklausyti.
Rap. XXX

GRAŽI “PASIUNTINIO”

Custom padaryti geriausių išdirbysčių Pullman Coucb, Fenske, Kroebler ir kiti. Kainos stebėtinai žemos, nuo
iki
00.

QQQ

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

^50'^’

Šį vakarų, 7:45 vai., iš sto
ties WGES, 1360 kil., vėl bus
graži “Pasiuntinio” radio pro
grama, susidedanti iš dainų
ir muzikos. Taipgi bus žinių
iš statistikos. Girdėsime
ir
daug paieškojimų. Patartina
pasiklausyti šį vakarų “Pa
siuntinio” programos.
SSS

Garancija 10 metų padarymui ir materijolui.
Elektrinių

Ledaunių

JOS. F. BUDRIK, Ine. RAKANDŲ KRAUTUVE
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088,2151.

Pranešimai
WKST SIDE. — Moterą
Sąjungos 55 kuopa laikys mė
nesinį susirinkimų kovo 14 d.,
8 vai. vak., parapijos mažoj
salėj. Visos narės kviečiamos
atsilankyti.
Pirm.

BERNICE S BEAUTY
SHOP
1725 WEST 47TH STREET
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771
metų

STACIJOS

Aušros Vartų parapijos sve
tainėje, kovo 21 d., 7:30 vak.
Šv. Antano parapijos sve
tainėje, kovo 23 d., 7:30 vak.
Šv. Pranciškaus parapijos
svetainėje, Indiana Harbor,
Ind., kovo 24 d., vakare po pa
maldų.

Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje, kovo 27 d., 7:30 vak.
Šv. Petro parapijos svetai
nėje, Kenosha, Wis., kovo 29
d., vakare po pamaldų.

Šv. Jurgio parap. svetainė
je, kovo 14 d., 7:30 v. v.
PASTABA: ši paskaita su
paveikslais iš misijų gyveni
mo svarbi tiek jaunimui, tiek
augusiems, nes bus nurodoma,
kas veikiama Katalikų Bažny
čios misijose ir kaip kiekvie
nas gali prie Katalikų Bažny
čios misijų didesnio pasiseki
mo prisidėti.

gės “Ramybė Jums”

10c
Chicago, Illinois

Dulkių prieš vėjų nepapūsi.
Kas palinkęs į mielaširdys-,
tę, to neaplenks garbė už ją.

Reserve
$220,OOO.N

Turtas viri
42,904,000.04

DIEVO APVAIZDOS PA

RAPIJA. — Labdarių 4 kuo

pa ir Rožių ir Lelijų klūbas
su

NURITO. Deprndablr—no opiates, no narrotlca. Doea the work qulfIrly—muat relieve
cruel pala, to your aatlafartlon ln a few
minutes or money bark at Druggiat’a. Don't
eufler. Ute NURITO oa thia guarantee today.

PROsneet 4602,

,

PARDAVIMUI

NAMAS

3 aukštu mūrinis namas. 2 krau
tuvės: BučernS ir SiušapS pirmame
aukšte
2 4-kambarių fletai ir2
3-kambarlu fletal. Noriu parduoti ar
mainvti ant mažesnio. 2059 Wcst 23Stne<‘t.

Antras aukštas

užpakaly.

PARDAVIMUI
Puikus 2-fletų mūrinis namas —
5 kambariai Į fleta. Geras bargen
as. Atsišaukite: 2336 W. 22nd PI.,
tel. ROCkwell 2812.

PARDAVIMUI
Mūrinis namas, 1-mas aukštas —
5 kamb. 2-tras — 4. Greitas pir
kėjas gaus “luckv bargain”. R3-člos
gatvekarlai priveža arti. Atsišauki-

S Ir 5 kambariu, 11 metų senumo,
apšildomas, mūrinis namas. South Ri
dėję. Savininkas parduos pigiai arba
mainys ant lotų ar ant keliu akerų
žemės ar kokio kito mažesnio daly
ko su plnlglšku priedu.

Bizniavo s namas su karkiama, prie
Stock Yards vartų. Parduos pigiai
ar mainys ant lotų ar farmos. Rei
kia Ir apie $2,000.00 pinigais.
Taipgi turime daugiau gerų bargenų. Nepraleiskite progos, pamatykite
juos greitai, arba paklauskite per
iaiška: Joseph Vilimas 6800 South
Maplevvood Avė.. Chicago. RUnols,

Phone LAFAYETTE 0461

PARDAVIMUI TAVERNAS
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su
asla taveme.
Renda $25.00. Priežastis pardavimo
— nesutikimas tarp vyro
Ir žmo
nos. 4501 S. Hermitage Avė., Chi
cago. RUnols.

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

Mainysiu mano taverną Ir na
mą ant prlvatiško namo. AtsišauVlte- 4635 Ron'h Wood Street.

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and
Sacramento Avė.)

ISmokėjom
Už padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių

4%

Safety Deposit Dežntee Galima
Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nno 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION
ot CHICAGO

JUSTIN MACKTEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

NORI MAINYTI

PARDAVIMUI

2-fletų namas parsiduoda pigiai,
šiltu vandeniu šildomas, po B kam
barius, viskas naujausios mados.
1628 S.

47th Court, Cicero, Illinois.

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 -

UTILITY L1QUOR
DISTRIBUTORS
Incorporated

Tel.

Prospect

0745-0746

So.

Ashland

ANGLYS
PIRKITE DABAR! — BAUKITB
DIENĄ AR NAKTĮ

PRISTATYMAS MIESTE IB
PRIEMIESČIUOSE.

VOO ....................................~
NUT ...........

Whole«ale Only

KILIIVI IAIN IN IIW MINUTIS
To nUtvt tho torturing pala of Rheumatltm. NaurldaNauraliia or Lumbago. la a
Re JSįnutM, gat tha Doctor'i formnla

(Lake

PARDUODA AR MAINYS

Avė.

RHEUMATISM

Bendras Vakaras

rengia šaunių vakarienę

CO,

Irons,

PARDAVIMUI
6-kambarix mūrinis bungalow, 3426
West 60th Street — furnace apšil
domas, miegojimui porčlus. Visi tak
sai Ir assesmental užmokStl. Kaina
«4 650.00. Atsišaukite pas savininką:
5138 South Albany Avė. Telefonas

r<l

2334 S. Oakley Avė.,

5931-33

Budriko Radio Valanda WCFL Radio stotis nedėlios vakare 5:30
iki 6:30 P. M. Chicagos laiku.

•Tobn Schulz. Rox 46,
Conntrl. Michigan.

Atspausdinta iš maldakny

PUB.

ŪKIS

160 akerų žemės. 90 akerų dirbama,
70 akerų girios. Pati numlrS, par
duosiu gyvulius Ir mašineriją. Vieta
tuščia. Kas pirks, galės anslgvventl
kad ir rytoj. 11 budinkų. Didelis va
sarinis rezortas — Big Bass Lake.
Vanduo iš ežero bSga per mano že
me. (Viena žuvis sveria 18 svarų.)
Aliejaus yra. po žeme; aš per senas
Ieškoti ir dirbti. Numeris kelio 689.
Kelias gerai ištaisytas. Taksai maži.
Ūkininkai viską brangiai parduoda.

VERKSMAI
ir
Gavėnios Giesmes

Šv. Juozapo parapijos sve
tainėje, So. Chicago, kovo 19
d., 4 vai. popiet.
Šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, kovo 20 d., 7:30 vak.

TOWN OF IAKE

Vyrų, moterų ir vaikų pavasariniams
drabužiams Įdedame naujus patnašalus, išvalom, suprosinam, ifi senų
drabužių padarome naujus. Pasinau
dokite.
J. Ovorllngas, 4602 South
\Voo<l Street. Chicago, nilnols,

GRAUDŪS

DRAUGAS

Campbell

Valandos: Rytais ir Vakarais ir
pagal sutarti. (appointment 1

PARDAVIMUI

ĮSIGYKITE
Gavėniai Reikalingą
Knygelę

Street

lubos. Įėjimas Iš
Avė. pusės.

patyrimo.

Šv. Kryžiaus ligoninėje, ko
vo 18 d., 7:00 vai. vakare.

Loretto Ligoninėje, kovo 25
d., 7 vai. vakare.

PROGRAMA

$UrhngQuahty

Švento Kazimiero parapijos
svetainėje, Gary, Ind., kovo 17
d., vakare po pamaldų.

2-tros

Mes nevartojant nei mašinos,
nei elektrikos. Garantuojame sugarbiniuotl
bile
kokios
rūšies
plaukus. $5.50 vertybė — šia sa
vaitę tiktai $4.50.

16

West 63rd

2500

WAVE

Dėl stokos lėšų Blue Island, III. (netoli Chicago) praeitų penktadienį 'uždaryta miesto
aukštesnė mokykla (high school). 1,300 tos mokyklos studentų krykštauja iš džiaugsmo,
kad turės atostogas iki rugsėjo mėnesio.

URNICH

(KAZYS TONIKAS)

PERMANENT

IŠPARDAVIMAS 200 NAUJŲ
PARLOR SETŲ

Rakandų, Radijų,

PARKE

Kam Kankintis?

RADIO

3409-11 So. Halsted St.

PARDAVIMUI MARQUETTE

fram

lonijų skyrių atstovai prašo
mi skaitlingai dalyvauti, nes
jau pradėsime pavasarinius
darbus. Svarbu plačiau pasi
tarti ir pageidaujama, kad at
stovai atvyktų kaip iš Mel
rose Park, AVest Pullman ir
Roselando.
Rašt.

pasirinkimas

PARDAVIMUI NAMAS

$1,104.1)0.

Taip pat šioje vakarienėje

Didžiausias
Chicagoje.

CLASSIFIED

2-aukštų medinis namas. 4 —- 4-kambarių fletal. Skliautuotos tarpdurys.
įtaisytos vanlos. Jeigos per metus —

BRIDGEPORT. — Praeitų
buvo pagerbtos ir visos tos
sekmadienį parapijos salėj Šv.
rėmėjos, kurios draugijoj dar
Kazimiero Akademijos Rėmė
buojasi daugiau 10-ties metų.
jų vietinio skyriaus įvyko pui
Jos buvo iššauktos ir suteikta
ki vajaus vakarienė, į kurių
graži dovanėlė.
susirinko pilna salė svečiu
Taip pat salėj gražiai dar
ne tik vietinių, bet ir iš kitų
kolonijų. Vakarienę pradėjo bavosi S. Vodmanaitė, O. Ka
skyriaus pirm. A. Vaišvilienė zlauskaitė ir daugelis kitų.
kviesdama svečius prie stalų,
Vakarienė baigėsi padėka
ir visų vakaro tvarkų pavedi
pirm. A. Vaišvilienės, kuri
gerb. kun. S. Petrauskui, ku
trumpai, bet karštai žodžiais
ris pavyzdingai ir gražiai sa
baigė vakaro programų gra
vo pareigų atlika. Vakarienę
žiausioje nuotaikoje.
J. K.
paįvairino gražia programa,
kurių paruošė komp. Antanas
Pocius ir Šv. Kazimiero Sese Marijonų Rėmėjų
lės mokytojos su mokyklos Chicagos Apskrities
vaikučiais.
Be vietinių daini- Susirinkimas
*
ninku, dalyvavo ir vestsaidietė solistė, Irena Aitutytė. Da Kovo 15 d., “Draugo” na
ug gražaus malonumo publi me, 2334 S. Oakley Avė., įkai teikė Antifonalis mergai vyks Marijont} Rėmėjų Drau
čių choras, ir stygų! ąuintętas, gijos Chicagos apskrities su
kuriems akompanavo prof. A. sirinkimas 8 vai. vakare. Ko
Pocius.

CLASSIFIED

ią.ąą
BIO LUMP ................
$6.64
MINU RUN ......................................... $5.78
HCREENINO8 ............... ........ $5»4

Tcl. ARDmore 6975

Pm

mui galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybiną Deg
tiną.

Mes Ir Virt Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dctmldaa
Savininkai

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

