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ČEKOSLOVAKIJOS RESPUBLIKA IŠARDYTA

SLOVAKIJA PASISKELBĖ NEPRIKLAUSOMA,
PRAHA PO 10 FORMALIAI SUARDĖ RESPUBLIKĄ

Čeku prezidentas išvyko Berlynan,
Vokiečio kariuomene isiverže Cekijon
Hitleris Vengrijai įsakė
apleisti Karpatų Ukrainą

HITLERIO PADUOTI
REIKALAVIMAI
ČEKOSLOVAKIJAI

POPIEŽIUS PIJUS XII
GRIEŽTAI NUSISTATĘS
Už PASAULIO TAIKA
VATIKANAS, kovo 14. Šventasis Tėvas Pijus XII va
kar ir šiandien buvo užimtas
privačiomis audiencijomis su
diplomatiniais atstovais ir ki
tų šalių kardinolais. Jo Šven
tenybė visiems pareiškė savo
troškimo, kad visi darbuotus!
už pasaulio taikų.
Popiežiaus valstybės sekre
torius kardinolas Maglione va
kar popiežiaus vasariniuose
rūmuose surengė priėmimų
kardinolams, popiežiaus rūmų
nariams ir užsienių misijų at
stovams.
J. A. Valstybių kardinolai
Slovakų riaušės Slovakijos mieste Bratislava. Ši nuotrauka iš ten į Amerikų prisiųsta pasirengę vykti kas sau namo.
per radijų.
j
(Acmiei radiophoto).

BERLYNAS, kovo 14. —
Hitlerio vyriausybės reikalavi
mai, kuriuos čekų vyriausybė
PRAHA, kovo 14. — Slova BRATISLAVA, kovo 14. — besųlyginiai pripažino:
kijai pasiskelbus nepriklauso Lenkijos gundoma Vengrija
Čekoslovakijų padalinti į
ma valstybe, čekų vyriausybė puolėsi prieš Karpatų Ukrai
tris ura r įklausomas dalis; Bo
formaliai panaikino Čekoslo nų tikslu jų okupuoti, Kad su
hemijų. Slovakijų ir Karpatų
daryti bendrų sienų su Len
vakijos respublikų.
Ukrainc. Visos šios trys pas
Tuo būdu Čekoslovakijos kija.
kiros valstybės gali sudaryti
valstybė, kuri po pasaulinio Vengrija pasiuntė Prahai paviršinę federacijų Vokieti
karo buvo sukurta, dabar iš reikalavimų iš Karpatų Uk jos globoje.
rainos į 24 valandas ištraukti
nyko iš Europos žemėlapio.
Atitaisyti Moravijos Slova
savo kariuomenę.
Prieš tai atsistatydino Če
Savo keliu vengrų kariuo kijos pasienį taip, kad Bohe
koslovakijos ministrų kabine
menė įsiveržė K. Ukrainon ir mijos plotai būti} daugiau su
tas.
siaurinti.
Čekų vadai imasi priemo jau užėmė apie 30 sodybų.
Čekų ir slovakų armijas su
nių, kad neprarasti visiškai Neužilgo Vokietija pasiuntė mažinti iki policinių jėgų ir
laisvės ir Bohemijos nepri Vengrijai Hitlerio įsakymų, tuo būdu nepriklausomų vals
kad vengrų kariuomenė tuo tybių globų pavesti Vokietijai.
klausomybės.
jau, be jokio teisinimosi, būtų Vokietijos nurodymais per
BRATISLAVA, kovo 14. — ištraukta iš Karpatų Ukrai organizuoti čekų ministrų ka LONDONAS, kovo 14. —
Anglijos ir Prancūzijos vy~
Susirinkęs slovakų parlamen nos.
binetų.
tas po trumpo už uždarytų du Pranešta, kad į K. Ukrainų Be to, /Vokietija reikalauja, riausybės šiandien susikrimtu
rų posėdžio paskelbė SĮoyąki- Vokietija siunčia savo kariuo kad čekai nusikratytų žydais šiai išsigina visokios kaltės
dėl Čekoslovakijos likimo.
jų nepriklausoma respublika. menę.
ir politiniais bėgliais, kurie
Čekų kariuomenė iš Slovaki Nežinia, kas įvyktų, jei Prahai stato kliūčių susiartin Anglijos ministras pirmi
ninkas Chamberlainas jaučia
jos ištraukiama.
Vengrija nenorėtų klausyti Hi ti su nacių Vokietija.
si pritrenktas Hitlerio žygiais.
Berlyne gyvenantieji čekai Pareiškia, jis nusiplaujųs ran
Kun. dr. J. Tiso išrinktas tlerio.
Slovakijos pirmuoju preziden Lenkų kariuomenė ir sutrau reiškia baimės, kad Vokietija kas ir nieko bemdra nenori tu
tu. Jis bus ir ministru pirmi kiama į Slovakijos ir K. Uk gali nepasitenkinti minėtais rėti su čekų krize.
reikalavimais. Jie mano, kad
ninku.
rainos pasienius.
Prancūzijos ministras DalaVokietija pačioj Bohemijoj iš
Ministro pirmininko pava
reikalaus daugiau koncesijų
RUMUNIJA BAIMĖJE
duotoju paskirtas prof. Tuką,
vokiečių grupėms, kurių yra
kurį čekai ilgus metus perse BUKAREŠTAS, kovo 14.
Brne ir kituose Bohemijos
kiojo ir kalino dėl jo propa — Rumunijos valdiniuose šiuo
ir Moravijos miestuose.
gandos už Slovakijos laisvę ir ksniuose reiškiasi baimė dėl
Čekų vyriausybė pasidavė
autonomijų.
Hitlerio šėlimo. Karaliaus įsa Hitleriui gavusi žinių, kad
Hlinkos sargyba pradėjo pa kymu vyriausybė imasi prie prieš Čekoslovakijų naciai tu-į LONDONAS, kovo 14. —
traliuoti miesto gatvėse.
monių saugoti savo sienas.
ri sutraukę 14 divizijų kariuo Niekam nėra žinoma, kur yra
dingęs sov. Rusijos maršalas
menės.
AMERIKOS SLOVAKAI
Nacių sluoksniuose kalba Bliucheris — Tolimųjų Rytų
PRIEŠINGI HITLERIO ma, kad Vokietijos kariuome raudonosios armijos vadas.
ŽYGIAMS
nė višvien pasiryžusi įsiveržti Bolševikų laikraščiai apie tai
PITTSBURGH, Pa., kovo Čekijon tikslu “grųžinti tvar tyli, Maskvoje nėra jokių at
14. — Nacionalės Slovakų kų” ir priversti čekus sudary virų kalbų. Gal jis laikomas
LONDONAS, kovo 14. — draugijos prezidentas V. S. ti naujų naciams palankių vy kalėjime, gal pasiųstas į Kini
ją, padėti kinams kariauti
Pereitais metais Hitlerio pas Platekas pareiškia, kad A- riausybę.
tangomis nuo Čekoslovakijos merikos slovakai yra griež Šiandien oficiali Vokietija prieš japonus. O gal jau ir su
atskelti dideli plotai, kurių tai priešingi Hitlerio žygiams lankia Slovakijos parlamento šaudymas.
daugumas teko Vokietijai ir Slovakijų visiškai atskelti nuo pasisakymo, ar slovakai pa Maršalas Bliucheris buvo
kjti — Vįengrijai.
Bohemijos ir Prahos. Atskelti geidauja nepriklausomybės.
populiarus kariuomenėje ir
Šį kartų skaldoma į tris da slovakai bus padaryti nacių Kalbama, kad jei kartais valstiečių tarpe. Po eilės ge
lis Čekoslovakija taip atro Vokietijos vergais. Anot jo, slovakai nenorėtų pasisakyti nerolų sušaudymo, Bliucheris
dys:
Slovakija reikalinga pilnos au už savo krašto nepriklausomy buvo tikras monarchas Rytuo
Čekams teks Bohemija ir tonomijos, bet ne atskėlimo. bę, Vokietija Slovakijų oku se. Jis pradėjo nesiskaityti su
Moravija, kurios užima 18,158
puotų.
pačiu Stalinu. Jis priešinosi į
12 ŽUVO ANT GELE
ketvirtaines mylias ir turi akariuomenę grųžinti politinius
ŽINKELIO
pie 6,804,000 gyventojų.
PRAHA, kovo 14. — Čia komisaras žvalgus. Atsisakė iš
gauta žinių, kad Vokietijos ka duoti Stalino teroristinei poli
Slovakija — 14,600 ketvir
PARYLIUS, kovo 14. —
tainių mylių ir apie 2,450,000 Paryžiaus-Tulose greitasis ke riuomene iš Austrijos pusės cijai savo kariuomenės kelis įveržiasi į Bohemijų (Čekijų). taiiamus aukštosios rangos ka
gyventojų.
leivinis traukinys sušoko nuo
Karpatų Ukraina — 4,206 bėgių arti Chateau Roux smo Kita vokiečių kariuomenės da rininkus. Tačiau Stalino agen
ketv. mylias su 552,124 gyven gęs į prekinį vagonų. 12 as lis iš Sudetijos jau perėjo Bo tai jį pagaliau sučiupo ir jis
hemijos sienų ir užėmė kai ku dingo.
tojais.
menų žuvo ir 30 sužeista.
riuos miestelius. Vokiečiai jau Žinovai pareiškia, kad jei
Prieš pirmųjį suskaldymų
Čekoslovakijos respublika už KATALIKŲ LABDAROS okupavo Moravska-Ostrava.
maršalas Bliucheris yra areš
Čekų
prezidentas
Hacha
ir
ėmė 54,244 ketv. mylių plotų
tuotas, ateinantį pavasarį rei
KONGRESAS
užs.
reikalų
ministras
išvyko
į
kia laukti naujos “sensaciir turėjo apie 15 milijonų gy
1940
metais
Chieagoj
pla
Berlynu
pas
Hitlerį.
Nežinia
nės” bylos Bliucheriui ir ei
ventojų.
nuojamas didelis nacionalis kų jiems padiktuos Vokietijos lei kitų sovietų valdininkų.
n katalikų labdaros kongresas.
diktatorius.
Jie bus kaltinami ne tik išda
PLATINKITE “DRAUGĄ
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KARDINOLAS BUS NA

ČEKAI PATYS KALTI
DĖL NESUGYVENIMO
SU SLOVAKAIS

Gauta žinių, kad Jo Erninen
ei j a kardinolas Mundeleiuas,
Chicagos arkivyskupas, apie
kovo 30 d. bus grįžęs iš Ro
Dalykų žinovai aiškina, kad mos.
už čekų nesugyvenimų su slo
vakais čekai patys save turi ROOSEVELTAS REIKA
LAUJA 150 MILIJOkaltinti.

dieras irgi sukrėstas. Jis sa
ko, kad Miuncheno sutarimu
Hitleris užtikrino Čekoslovaki
jai neliečiamybę. Prancūzija
su Anglija pasižadėjo apskal
Kuriant Čekoslovakijos res
dytai Čekoslovakijai garantuo
publikų, čekų tautos vadai su
ti nacių iš'vestas sienas. Ir, slovakų vadais padarė ir pa
štai, kas darosi!
sirašė sutartį 1918 m. Pittsburghe,
Pa. Tarp kitų žymių
Kadangi Anglija atsisako
kištis, Prancūzija irgi nori pa jų čekų šių sutartį pasirašė
silikti neutrali čekų nelaimėje. ir Amerikoje viešėjęs didis
čekrj patrijotas T. Masarykas,
kurs buvo pirmuoju Čekoslo
vakijos prezidentu. Sutartimi
pažadėta Slovakijai pilna au
tonomija.

Tik Stalinui ir agentams žinoma, knr
yra Sibiro armijos vadas Bliucheris

KAIP DIDELĖS BOS
ČEKOSLOVAKIJOS
SUSKALDYTOS DALYS

MIE KOVO 30 D.

vyste, bet sumoksiu prieš Sta
linų. Bus pripažinti ir pava
dinti raudonaisiais šunimis ir
nuteisti sušaudymu. Teroro
sužnybti rusai prieš tai nepro
testuos ir viskas bus uždary
ta.
Bet jei Bliucheris yra lais
vas, spėjama byla neįvyks ir
bus laukiama kitos progos
Stalino autoritetų apdrausti.
Daugumas abejoja, kad jis
būtų laisvas, arba gyvas.
Stalino valdoma komunistų
partija paskutiniais laikais su
siskaldė į tris dalis kairiuo
sius, vidurinius ir dešiniuo
sius komunistus. Stalinas pri
klauso vidurinei srovei. Jo
pastangomis išnaikinti kairių
jų ir dešiniųjų srovių visi va
dai. Teko ir eiliniams parti
jos nariams.
Stalinas su savo pakalikais
pareiškia, kad kitos kurios ko
munistų srovės yra kriminali
nės. Jos turi būti išnaikintos.
Tik vidurinė srovė tinkama
valdovauti.

- ~ NŲ DOL.

AVASHINGT0N, kovo 14. —

Prezidentas Rooseveltas šian
dien dar kartų pareikalavo
kongreso skirti seniau atskel
tų 150 milijonų dol. dali nuo
fondų WPA darbams.
Prezidentas sako, kad be tų
milijonų dolerių sumažės WPA vykdomi darbai ir padidės
šalyje nedarbas.
CHICAGOS ČEKAI SU

Šios sutarties čekai nepildė.
ŠAUKIA SUSIRINKIMĄ
Vietoje pripažinti Slovakijai
Chicagos čekų organizacijos
laisvę, jie pradėjo slovakus
spausti ir persekioti. Patsai T. sušaukia susirinkimų šiandien
Masarykas prezidentaudamas I vakare. Bus tartasi, kaip ir
atsisakė pripažinti sutartį. Sa ! kokiu būdu vaduoti savo gim
kė neteisėta, Mes, girdi, buvo tinį kraštų nuo Vokietijos na
pasirašyta gegužės 30 d. — a- cių.
merikoniškoje šventėje. Toks
argumentas buvo paprastas iš VILKAVIŠKIS. — Žalio
joj vasario 5 d. buvo ūkininkų
sisukinėjimas.
susirinkimas. Pranešimų apie
Kai paskiau slovakų vadai užsienio ir vidaus politinio gy
pakilo veržtis laisvėn, jie bu venimo svarbesniuosius mo
vo suimami ir įkalinami kaip mentus padarė LTS Vilkaviš
šalies išdavikai ir paprasti kio apskrities pirmininkas.
kriminalistai. Paskutiniais me
tais visas slovakij veikimas Susirinkusieji gyvai domė
buvo suvaržytas. Amerikoj gy jos pranešimų ir po jo kėlė įvenantieji slovakai daug dir vairių, bet nuoširdžių ir rim
bo už savo gimtinio krašto au tų klausimų. Į klausimus at
tonomijų, bet čekai pasirodė sakė taip pat apskrities pirmi
ninkas.
nesukalbami.
Ūkininkai prašė, kad tokių
pranešimų būtų daugiau ir
BRATISLAVOJ SPROGDI
dažniau. Iš viso valstybės gy
NAMOS BOMBOS
venimu ir politikos bangavi
BRATISLAVA, Slovakija, mais visuomenė domis ir gyvo
kovo 14. — Vakar per kiaurų žodžio informacijų laukia.
dienų ir vakare čia vyko slo
vakų demonstracijos ir riau
šės, daug bombų susprogdinta,
keletas asmenų žuvo.
CHICAGO SRITIS. - Šian

ORAS

NEW YORK, kovo 14. —
Minkštųjų anglių kasyklų dar Spėjama, triukšmas prieš dien debesuota ir šalčiau.
bininkai reikalauja didesnio čekus bus nutrauktas susirin Saulė teka 6:01, leidžiasi
kus Slovakijos parlamentui. 5.56.
už darbą atlyginimo.
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OSLAS IR ASAROS-

Vilniečiai sportininkai išlei atvykusius Tėvų žemėn, pa
do gražų leidinį vardu “Auk saulio lietuvių jaunime!
%
ščiau, greičiau, toliau“. Lei
BUBSCRIPTIONS: One Tear
— 86.00; Slx Months
It
Pasakykite,
kad Lietuvos
— *8.60; Three Months — 82.00; One Month — 76c.
Lietuvos
Katalikų
Mokslininkai
dinį
redagavo
žinomasis
vil

Žemė
liūdi,
jei
Vilnius
atsky
Europa — One Year — *7.00; Slx Months — |4.0U;
Copy — .03c.
Advertlsing ln “DRAUGAS" brlngs best resulta.
■Vasario m. 20 ir 21 d. Kaune Vytauto Di niečių sportininkų mokytojas la nuo lietuvių tautos, paskę
džiojo Universiteto didžioje salėje įvyko liet. ir vadovas Pranas Žižmaras. sdamas svetimų kultūros ma
u
D R A U G A
katalikų mokslininkų ir mokslo mėgėjų su Beveik visas leidinys skirtas riose. Nėra jėgos, kuri neleis
Išeina kasdien Išskyrus sentnadienius.
važiavimas, kuriame buvo per 600 dalyvių. pernai buvusios Pirmosios Lie tų lietuviams vienodai jausti,
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse.
Metams — 8( 00; Pusei Metų — 83.50; Trims mene
Dalyvių tarpe vysk. Staugaitis, vysk. Pal tuvos Tautinės Olimpijados a- vienodai veržtis ir ieškoti lie
siams — $3.00; Vienam mėnesiui — .76c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — 87.00; Pusei metų
tarokas, vysk. Kukta, vysk. Bflčys, vysk. prašymui ir vilniečių sporti tuvių tautai ir Lietuvos že Po Svietą Pasidairius
Labas Ryts!
— 84.00. Pavienis num. 3o.
Matulionis, vysk.' Reinys, daug universiteto
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
ninkų pirmų kartų viešėjimui mei laimės.
Kaune išeinanti linksmų nauprofesorių, daktarų,. mokytojų ir kitų.
Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at
nepriklausomoje Lietuvoj. Lei
Paskelbkite, kad gimtoji tėjynų
popiera “Kun ta plis“
Chioago, Illinois Under the Act ot March 8, 1879.
— Jei tu man neatiduodi
Suvažiavimų atidarė prof. J. Eretas, kuris dinys gausiai paveiksluotas. ,vų ir senelių žemė neužmiršta
vienam pastarųjų numerų išpabrėžė tiesos reikšmę mūsų laikams.
skolos, aš eisiu pas advokatų...
Leidinyje, tarp kitos įdomios nė vieno. Pasakykite, kad šio
drūkavojo tokį editorialų.*
— Durnas busi...
Didis Pijaus XI Žodis
Vasario 20 d. prieš pietus laikė paskaitas medžiagos, randame vilniečių je žemėje prigyja sausa saka, “Kuntaplis su tautininkais
— Durnas f! Del ko?
vysk. M. Reinys (apie Popiežiaus Pijaus XI lietuvių sportininkų su nepri- jei tiktai ji tikro lietuvio iš
išvien.
— Dėl to, kad advokatas
Ilgai pasaulis minės. Popiežių Pijų XI ir asmenį ir jo nuopelnus mokslui) ir prof. St. klausomųja Lietuva atsisvei svetur atvežta, jei tiktai lietu
didžius jo darbus. Nėra abejonės, kad vi Šalkauskis (kultūrinį lietuvių tautos apsi kinimo jaudinantį aprašymų vis to nori...
“ Tautininkai, pabaigę savo taip pat neatiduos...
siems laikams pasiliks istorijoj ta valanda, ginklavimų ir katalikiškumų).
vardu “Gėlės ir ašaros“. Čia, Bet stovim neilgai. Kolona suvažiavimų, tarp kitų priėmė
kai 1931 metais vasario 12 d. Šventasis Tė
Po pietų Ateitininkų salėje buvo gražus patiekiame to aprašymo iš sujuda ir tvirtai, lygiai min ir griežtų protesto rezoliucijų
— Balšavikų rojuj cenzūros
vas Pijus XI pirmų kartų per radijo pra Tumo Vaižganto ir Adomo Jakšto (Vasario traukas :
dama blizgantį gatvės asfal prieš išsišokėlius, ramybės dr. komisaras skaitydamas rank
bilo į žmonijų. To žodžiai buvo bibližko di m. 19 d. suėję vieneri metai nuo jo mirties),
Traukinys skardžiai švil tų, žengia stoties1 link. Pas umstėjus, kenkėjus ir pana-į rašt j randa sakinį: “Per landumo ir yra verti juos dažnai prisiminti. Jis minėjimas, kuriame gražių ir turiningų pas
pia... Iškišęs pro atdarų lan kui juos seka būrys kauniečių, šius. Kuntaplio seimelis ta gų įskrido Dievo karvutė"
kaitų skaitė Juozas Ambrazevičius. Paskai
kalbėjo.*
proga irgi kuo griežčiausiai į _ Tai religinė propagajl.
gų galvų, žiūriu į priekį... Į kuris kas kart vis didėja.
‘ Slėpiningu Dievo planu būdami Apaštalų tininkas gražiai nušvietė šių asmenų darbus
smerkia asmenis, kurie nieke-lda, 6alin su Dievu!
Stotis...
veidų pučia smarki vėsaus na
Kunigaikščio Įpėdiniu, tai yra, tų pasiunti ir veiklų mūsų tautos gyvenime. Paskaita
Kelių tūkstančių minia sto no neįgalioti kalba visos tau
kties oro srovė. Nieko nesi
nių, kurių mokslas ir skelbimas pagal die buvo paįvairinta ištraukomis iš jų laiškų, at
Kai išėjo popiera iš drūko,
mato. Ir sėduosi ant suolo.
vi susikaupusi, su širdgėla vei tos vardu, kurie, parazitiškų
viškų įsakymų yra skirtas visoms tautoms siminimais.
visi skaitė. “Per langų įskri
Draugai, nors šypsosi ir no duose. Ir keletas tūkstančių'praeitį uždengę, dedasi krašTaip pat tenka pastebėti, kad atidarant
ir kiekvienam sutvėrimui, patys pirmieji ga
do karvutė“.
lėdami šioje vietoje pasinaudoti nuostabiu liet. katalikų mokslininkų suvažiavimų gra ri būti linksmi, tačiau tas akių seka baltuosius šešėlius. jto gelbėtojais, smerkia lenkišTūkstančiai balti) rankų ky -kos, vokiškos, rusiškos kilmės
Marconi išradimu, pirmiausia Mes kreipia žiai pagiedojo Kunigų Seminarijos choras jiems nesiseka. Jaučiu, kad už
la
į orų ir beria mus kvapiais Į ponus, prie ragaišio nuduoPinzeliunis: — Vai varge,
šypsnio slepiasi gailesys ir
mės į visus žmones ir jiems Švento Rašto vedamas K. Kavecko.
Vasario m. 21 d. liet. kat. mokslininkų su giliai sieloje paslėptas klaus gėlių žiedais... Tūkstančiai ka- jdančius Lietuvos patrijotus, varge, aš nelaimingas žmo
žodžiais, dabar ir ateity, iškilmingiausiai
važiavimas
vyko V. D. Universiteto didžioje tukas, kurio neišdrįsta viešai rštų širdžių neramiai plaka smerkia valdžios skatiko ėmė- gus; aš nieko neturiu.* nei pa
skelbiame: klausyk, dangau, kų aš sakysiu!
Klausykis, žeme, mano burnos žodžių! Klau salėje, kur Vilniečiai ir Almerikos lietuvių pareikšti...
krūtinėse...
jus saviems reikalams, siner- čios, nei darbo, nei pinigų, nei
atstovai
pranešė
apie
savo
mokslinę
veiklų.
sykitės, visos tautos, prilenkite savo ausį
Kai kurie neišlaiko ir ver-Įkia viešai meluojančius, savo pastogės. Vai varge varge...
Prieš akis iškyla paskuti
Šis
suvažiavimas
parodė,
kad
katalikai
sa

jūs visi, kurie gyvenate ant žemės rutulio,
niai atsisveikinimo vaizdai kia... Didelės ašaros pamažu išmislais mulkinančius tautų.
Maikis: — Kaip tai nieko ?
tiek turtingieji, tiek vargšai! Klausykitės vo mokslinėmis pajėgomis yra svarūs ir stip
Kaune... Blanki elektros lem ' ritasi per skruostus ir dras- Kuo griežčiausiai smerkiame
Ar turi sveikatos? Turi, va,
salos ir jūs tolimos tautos! Viešpačiui Die
ir reikalaujame visus tokius
pų šviesa... Iš “Europos“ vie ko mūsų širdis...
matai, sakai nietko neturi. Tu
Šio suvažiavimo judintojas ir puikus or
vui yra paskirtas Mūsų pirmas žodis.* Teesie
tipus siųst į Priverčiamojo
Žiūriu
įdraugus.
Jie
irgi
su

šbučio
išsipila
balti
šešėliai,
ri artimo meilės? Turi, matai
garbė Dievui dangaus aukštybėse ir ramybė ganizatorius buvo prof. Dr. J. Eretas, kurį
Darbo Įstaigų.
greitai formuojasi trejukėmis sijaudinę ir tylūs...
daugelis
“
M.
L.
”
skaitytojų
pažįsta
iš
įvai

geros valios žmonėms. Teesie garbė Dievui,
jau du. Ar turi daug laiko?
“Baigiame! Ir Kuntaplis
— Paimk šių puokštę... at
ir sudaro baltų, tartum iš ma
kurs mūsų dienose suteikė žmonėms tokių rių suvažiavimų kaipo šaunų kalbėtojų.
Turi, vai, šiur, tai didelis dai
su tautininkais petys petin!“
rmuro
iškaltų
kolonų,
ir
ji
minčiai...
Nuveši
Vilniun
Lie

Šį
suvažiavimų
“
Ūkininkas"
taip
vertina:
galybę, kad jų žodžiai tikrai pasiekia žemės
ktas. Drauge, tik pamąstyk ir
Po tokia Kauno kuntapliribas! Teesie ramybė ant tos žemės, ku Kas treji metai būna katalikų mokslininkų telaukia įsakymo: “Žengte - tuvos gėlių...
apsižiūrėk aplink save, matysi
Ji duoda man gražių gėlių ninkų seimelio rezoliucija —
rioje Mes esame Vietininku dieviškojo Išga ir mokslo mėgėjų suvažiavimai. Šių metų marš!“
koks esi turtuolis.
puokštę... Aš priimu ir dėko su tautininkais petys petin —
nytojo, skelbusio ramybę! Ramybę toli esan Užgavėnių laiku buvo trečias suvažiavimas.
Penzeli&nis: — Ačiū, drau
tiems, ramybė arti esantiems — kadangi Jis Šis suvažiavimas buvo lyg apvainikavimas tų 8įug šešėlius...
ju... Juk tokia brangi dova ir mes, “Draugo" kampinin
savo kryžiaus kančios krauju \#sas žemės didžiųjų sukaktuvių, kurias neseniai šventė
kai, drąsiai pasirašėm ir, prie guži. Bėt pamiršai paklausti,
— Vilniečiai... Jau apleidžia na...
ir dangaus būtybes sujungė į vienų ramy me — krikščionybės įvedJmo Lietuvoje 550 Kaunu... Reikia palydėti, nes
— Atvažiuokit Vilniun... dui, dar sušunkam valio! tam ar aš> turiu pilvų. Mat, aš ir jį
metų ir Nepriklausomybės paskelbimo 20 me
bės kūrinį"’.
cenzoriui, kuris leido Kuntap- turiu, bet susiraukęs ir nori
nežinia, kuomet pasimatysim. Mes Jūs lauksime...
tų. Daugelyje paskaitų buvo nagrinėjami sva
liui
tokių tautininkams malo ko neturiu.* valgyti. Gal duosi
Ne be reikalo Popiežių Pijų XI vadino
— Kaip gražiai jie atrodo...
— Stengsimės... Jeigu tik
rbūs mūsų dienų klausimai.
kvoterį ant sriubos?
Taikos Popiežium. Jis ne vienų kartų pa
girdžiu, kaip netoliese stovi bus galima... bet parašyk grei nių revoliucijų išdrūkavoti.
Visa
ta
paskaitų
medžiaga
bus
surinkta
į
našiais žodžiais kalbėjo apie ramybę ir tai
nti panelė giria.
tai laiškų... lauksiu... Kalba
miama tamsa. Bet tuojaus vėl kilmingų maršų...
Jie tada
kų, karštai ragino tautas ir valstybes prie vienų knygų — Suvažiavimo darbų vardu.
Aš žiūriu... Bet daugiau į Jinai.
taikos. Jis ne tik dažnai kalbėjo apie taikų, Pirmųjų suvažiavimų darbų knygos taip pat
išdygsta ant kalno kitas lie džiaugėsi...
viešbučio savininkų, negu į
Aš prižadu...
bet ir nuolat veikė. Taip pat ne be reikalo yra išleistos ir jose yra sudėta svarbios me
O dabar?...
psnojantis
laužas ir žmonės...
savuosius. Jis taip verkia, kad
Traukinys jau tuojau turi
džiagos,
katalikų
mokslininkų
šukuotos.
ir jo Įpėdinis pasirinko jo vardų, nes ir Pi
Kaišed'oriečiai apipina mūsų
Dabar tik pamatau, kad lau
Kas nori žinoti kuo sielojasi ir kurių iš tikrai darosi graudu ir akyse išeiti. Greitai rikiuojamės į
jus XII tęs Taikos Popiežiaus ramybės ir
vienų rinktinę ir atsisveiki žais nusėta visa pakelė nuo vagonų žalių ąžuolo lapų vai
vadų prieina Lietuvos katalikai mokslinin renkasi ašaros.
taikos /ykdymo pasaulyje darbų.
niku. Traukinys vėl juda ir
Tai buvęs Lietuvos savano nam galingu šūkiu: tris kart pat Kaunč.
kai — knygas apie suvažiavimų darbus tu
Ir visa tai mums — vilnie bėga toliau...
rėtų perskaityti. Jose gali rasti rimtų daly ris... Pirmasis kovotojas už “ sudiev“!
Nedarbo Fondas
Akyse gi vis dar stovi besi
čiams, atsisveikinimo proga...
kų, kuriais siekiama pažinti tiesų.
jos laisvę... Ir man darosi gai
Lipame į vagonus. Ir trau
O tiesos pažinimas pra pagrindinis katali la jo skausmo ir jo ašarų...
— Oi, broliai, kokios jūs šypsančios gražios kaišedorieIllinois valstybė turi 201 milijonų dolerių
kinys
pamažu
išsijudina
ir
savo ižde. Iš tų 134 milijonai dolerių pri kų mokslininkų siekimas. Tiesos vertingumų Jaučiu širdyje jam gilių pa
karštos širdys... Jos pataikys tės - gimnazistės...
pradeda
riedėti.
— Kaip greit prabėgo lai
klauso nedarbo fondui pagal taip vadinamų gražiai yra atidengęs prof. J. Eiretas, rašy dėkų už visas pastangas ir nž
sutirpyti gyvenimo ledus, vi
— Iki pasimatant... mosuo“The federal * statė unemployment insurance damas pastarojo suvažiavimo proga XX Am
sas kliūtis ir atneš jūsų išsva kas... trys savaitės...
meilę, kurių jis mums rodė
jam rankom.
žiuje. Jis sako:
act".
— Gaila palikti Lietuvos
jotųjų laimę... Jos viskų nu
per visų buvimo laikų...
Matau,
kaip
Ji
pamažu
ke

tie fondai jokiu būdu negali būti naudo-,
valstybę...
•
“Ar atskleisi Šventųjį Raštų, ar užkalbin
galės...
Ir norisi kaž kodėl sušukti,
lia baltų nosinaitę ir moja...
jami kitokioms valstybės lėšoms padengti, si turtingų kaimietį — visur tas pats tiesos
— Geras čia gyvenhnas... O
Traukinys mažina savo grei
jo paklausti:
nė kitokiems tikslams paskirti. Federaliniai išaukštinimas ir tas pats kategoriškas tvir
Bet ne tik Ji viena verkia...
jau ūkininkams, tai tikras re
tj... Kaišedorys...
ir valstybės įstatymai griežtai draudžia tai tinimas: “Didi yra tiesa, ir ji nugalės!“ An — Savanori, ar tu kada Verkia... daugelis...
Visi sulendam languosna. jus... Kokios jų sodybos... kai)
daryti. Fondai turės būti naudojami tam, tai danas sako: “Tiesa neturi pastogės“, O'nors taip verkei, ar verkei po
Ir iš kelių tūkstančių krū
dvarai skęsta medžių žalumy
kam jie yra sudėti, būtent bedarbių apdrau- anglas jam pritaria tvirtindamas: “Tiesa tu mūšio pralaiVnėjimo, kaip da tinių išsiveržia paskutinis ga Jau netoli... Stotis pilna žmo
nuose... Stogai tik raudonuo
nių...
dos reikalams. Pagal priimtų įstatymų be ri gražų veidų, bet prastus rūbus“. Vokietis bar verkit...
lingas:
Ties mūsų langu prie va ja tarp sodų... Šiaudinių sto
darbių apdraudos mokėjimas jau prasidės žino, kad “Tiesa turi mėlynų nugarų", ir
Žiūriu į jį*. Į viešbučio du
— Sudiev!...
gono stovi gibinazistės... Jos gų niekur nematyti, netgi ir
Šių metų liepos -pirmų dienų.
vengras skundžiasi, jog “Tam, kuris tiesų ris, kurios apipintos žaliu vai
Dar ilgai, išlindę pro vago šypsosi ir duoda nium> puokš tvartų...
smuikuoja, ant pakaušio smuikas skelia niku ir papuoštos trispalvė
Pakilusiu balsu kalba vie
mas". Koks kuklus šis suvažiavimas ir be mis... Virš jų: “Sveiki broliai nų langus, mosuojam rankom tes gėlių... Mes joms atsimo
Gražus Leidinys
nas draugas. Ir jis lygina sa
ir žiūrim į tolstančių stotį... kame irgi šypsniais...
būtų, vis tik norėtų jig, būti tokia susikaupi
vilniečiai
—
atvykę
į
Pirmų

1938 m. šv. Cecilijos dienoje Chicagos Lie^
Šaulys, išdidžiai iškėlęs į vo kaimų, supuvusius šiaudikol, pagaliau, visai neišnyks
mo valandėlė, duodanti progos orientuotis
jų Tautinę Olimpijadų!“
tuvių R. K. Vargonininkų Sąjungos provin
viršų galvų, taria paskutinius n*us stogus ir prislėgtus žmota iš akių... Važiuojame.
tiesoje“.
cija išleido “Giesmynų“, kuriam giesmes su
Katalikai mokslininkai gerai žino, kad ir
Atsikeliu ir einu prie lan atsisveikininio žodžius... Jie nes...
Prisimenu savo kambaryje
rinko ir muzikų pritaikė komp. Antanas S.
Atsimenu kaimietę, kuris
mokslas, ir tikėjimas eina iš to paties vieno likusį sveikinimų, kurį atmin go... Netoli gelžkelio, ant kal graudūs ir gelia širdį...
Focius.
Tiesos Šaltinio. Tai lyg du upeliai. Į abu tinai moku... Jis taip man pa niuko, dega didelis šviesus
Atsimenu šioje stotyje mū užklaustas, ar gerai Lietuvo
“Giesmynas" susideda iš 206 puslapių. Ja
dėmesį kreipdami, jie netampa vienašališki, tinka, kad aš jį tyliai karto laužas... Jo rusvoje šviesoje sų sutikimų... Tuomet irgi bu je gyventi, nušvitusiu veidu
me yra visiems metams pritaikintos reika bet vispusiški. Tenka tik pavartyti katalikų
ryškiai skiriasi žmonės, kurie vo daug žmonių, kurie džiau pareiškia:
lingiausios lietuvių ir lotynų kalbomis gies mokslininkų suvažiavimo darbus, paklausyti ju:
— Taip... Niekuomet mes
gėsi ir verkė džiaugsmo aša
— Mūsų girios, mūsų lau moja rankomis...
mės. Visos giesmės su gaidomis.
paskaitų ir pajunti bestovįs kartu su jais
Laužas greit pranyksta ir romis... Mums prinešė daūg taip negyvenome, kaip dabar
kai, mūsų sodybos, mūsų mie
Leidinys tikrai yra gražus. Jis užpildo
tikrame tiesos pažinimo kelyje.
didelę ligšlol buvusių spragų. Panašaus gies
stai ir marios sveikina Jus, vėl matosi tik klaiki, neišse gėlių, o orkestras sugrojo iš gyvename...
Ir jis pasakoja apie dvarų
myno reikalingumas seniai buvo jaučiamas.
Kanados
Katalikų
Pavyzdis
suprantama. Quebeco francūzai, tvirtai lai •kad jei lietuviai būtų pasidavę rusų pra- išdalinimų, apie bekonus, pie
Jo reikalingumų jautė ir mokyklos ir para
kydamiesi savo religijos, galėjo išsaugoti vostavinimui, lietuvių tautinis atgimimas ne nines ir kitas valstybės pas-,
pijų chorai.
Anot “Amerikos“, Kanados prancūzais
būtų įvykęs. Todėl laikraštis apgailestauja, tangas.
ir savo kultūrines tradicijas“.
Komp. Pocius, gražiai sutvarkęs šį giesmy susižavėjęs Juozas Tysliava “Tėvynėje"
“Amerika" prie to, kų pasakė p. Tysliava, kad lietuvių išeivijoje netrūko ir netrūksta
nų, Chicagos vargonininkai, jam padėję ir taip rašo:
— Buvau prastas dvaro be
asmenų
bei
draugijų,
kurioms
rūpi
išplėšti
“Kažinkas yTa pasakęs, kad Kanados pridėjo, kad Kanados Prancūzai tik patvirti
parūpinę lėšas jo išleidimui, tikrai naudin
rnas, o dabar — šešiolikos ha
francū2ai francūziškesni, negu Francuos na visiems žinomų dėsnį, kad katalikų tiky iš lietuvių tikybinius jausmus. “Tokie vei ūkininkas... — užbaigia.
gų ir reikalingų darbų atliko. Jiems bus dė
francū2al. Bet Kanados francūzai ir reli- ba padeda išsaugoti savo tautos papročius, kėjai tikri lietuvybės graboriai“ — “Amekingi ne vien Amerikos vargonininkai ir
M»4
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(Tęsinys 3 pusi.)
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Kame nėra vienybės, ten nė
siekimams vykdyti, visur ir
visuomet saugoti ir ginti Tau ra ramumo, tik viešpatauja
betvarkė, piktumai, nesutiki
tos garbę...
mai, nusiminimas,
kerštas,
Jų gaisų pagauna ąžuolai ]-entpjimai ir pradžia amžinoir, tyliai šlamėdami, kartojo... j0 vargo

Jr

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

Smetonos Alėja, kurios gale
statoma Rotušė. Taip pat sta
Geltonos žvakės šviesoj pa
toma ir nauji šaulių namai.
mačiau gražuolio liekanas, lie
Sulig Vaitekūno žodžių: ‘Sau
kanas žmogaus, kuris buvo
liai, budi tautos sargyboj’.
kartu su garsiuoju Napoleonu
Užmiestyj, nusifotografavus,
I, ir tūkstančiai minčių per
teko atsisveikinti ir dainuo
bėgo mano galvų. Savotiškas!
jant “Sudiev, sudiev”... —
jausmas kyla, matant koks
tęsti savo kelione toliau.
niekas, koks dulkė žmogus belieki. O tavo palikti darbai, Ukmergė
atsiminimas, apie tave gyve- • Sekantis didesnis miestas
na, ilgus, ilgus laikus, jei ver- turįs apie 15,000 gyv., tai Ukmergė. Istoriškas ir senas. Jo
tas, jei to užsitarnavai.
Užputę žvakes apleidome gaila savo krikštui paminėti
rūsį iš kurio jan daugelis se įkūrė čia pirmų parapijų, pa
nokai buvo išsidanginę. Grįž statydamas medinę bažnytėlę.
tant kun. Vaitekūnas parodė, Dabartinė, kurių teko matyti,
bus įrengti tie karstai iš- tai jau trečioji iš eilės. Mies
Imingai dėl lankančiųjų. Jei tas labai daug nukentėjęs nuo
bus rasta, kad šis minėtas ad karų. Dabar, Lietuvai nepri
jutantas kų nors gero padarė klausomybę atgavus, puikiai
lietuviams, už tai jam bus su atsistatęs. Netoliese vingiuoteikta graži vieta. Tuo domi jasi Šventoji upė. Krantai nu
si visuomenės nariai, ir patys augę miškais vyliote vylioja
prancūzai, kurių atstovas Da vasarotojus. Yra užsilikęs pi
lingas, rengias atvykti į Jo- liakalnis, apie kurį pilna įvai
navų pamatyti. Ant adjutanto rių padavimų.

!! EXTRA !!
Dovanos

•

Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1.50 knygomis, ku
ria tuojaus atsiųs j “Draugo” administracijų $6.00 prenumeratų
nž 1939 metus.

Tie. kurie atsiųs prenumeratų ni. 1939 ir 1940 metus tuojaus,
irau* dovanų $4.00 knygomis.

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas ii žemiau talpinamo
■grafo.

“Maistas” (Lietuvos stock pard), Lietuvos sųlygose yra didžiulė įmonė, kuri, gerai pa
ruošdama gyvulininkystės produktus, ir parduodama juos vietoje bei užsieniuose, dirba
labai naudingų ūkininkams ir visam kraštui darbų, čia matome bendra “Maisto” fabrikų,
Kaune. (V1)V. nuotr.)

1.
2.

Švč. Jėzaus širdies Intronizacija ................................................. 20
Tarptautinis Encharistinis Kongresas —

3.

parašo Vysk. Pr. Būčys, M.I.C............................................ 1.00
Adoracijos Vadovėlis ................................................................. . .40

Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun.............................................
K. Matulaitis, M.I.C.................................................................... 1.25
6. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ....................... 25
6. Malda už Jaunimų — parašė Kun.
J. Vaitkevičius, M.I.C..................................................................... 10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....70
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kuu.

4.

pastatė sųlygų: jei šis parneš
Vaidila uždega aukurų, ku
Gėlės ir Ašaros
iš bažnyčios Komunija. Dar ris ruseno kol mes buvome
(Tęsinys iš 2 pusi.)
bininkas po išpažinties Komu Kernavėje. Pora mažų lietu
nijų slaptai parnešė. Virėjas vaičių, visus mus apdovanojo
Jis man visuomet stovi vai
paėmęs porų šautuvų ir duo po rūtų šakelę. Laike segio- zduotėje: drąsus, pasitikįs sa
Iv. Matulaitis, M.I.C.
1.00
nos kepalų, nuėjo su darbinin jimo rūtų visi vaikučiai dai vimi, pasiryžęs grumtis su vi
9. Krikščioniškoji Šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis............10
ku į tų vieta. Pušin įdėjo Ko navo: “Kur banguoja Nemu somis1 gyven?mo audromis...
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C...........1.25
munijų, sakydamas: — jei tu nėlis, kur Šešupė miela plau
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis ................................................ 75
O traukinys, sunkiai alsuo
nešausi, tai aš tave nušausiu. kė”. J. Šiaučiūnas pasakė:
12. šv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis......... 75
damas, skuba vis pirmyn ir
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Dnrickas ........................... 75
Šiam betaikant, Komunijoj pa- “Dovanojame jums rūtas, lyg
pirmyn...
Vilnius
pamažu
ar

14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05
sirodė Kristus iš kurio žaiz- , dovanotum&n jums savo šir
tėja...
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų verto K. V. K... .05
karsto yra užsilikęs metalinis Gelvonai
dų tekėjęs kraujas. Darbinin dis”. Buvo prašoma, kiekvie
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ................... 1.00
užrašas.
Aplankėm stebuklingų vie kas susilaikė nuo šovinio, bet nas kokių valstybę atstovauja,
17.
Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C...........35
Vaizduotėje matau aikšty
Išėjus iš bažnyčios salto, tų. Altoriuje įdėtas yra ak- už tai virėjas jį nušovęs, ir pasisakytų. Prof. Kuzmiekis
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys ....................... .25
nų, kuriame vyko visi Olimpi
tvankaus rūsio, lengva buvo niuo ant kurio būk tai užsili- abu virtę akmenimis. Ponas pasakė bendrų kalbų, padėkos
19 šv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčya, M.I.C. ..................... 1.00
jados žaidimai ir padarai. Tr
žodį.
Braziliečių
vardu
kalbė

atsikvėpti tyru oru, pajusti, kę šv. Marijos pėdos, po jos iš gailesčio gero virėjo, pa
kaip jis gražiai atrodo... Ap
saulutės šiltus spindulius ir pasirodymo miške. Per atlai- statė didelį kryžių, kuris da jo L. Majienė. Š. Amerikos
“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
link stovi rūstūs seni ąžuolai,
vardu, teko man. Vėliau ir
aplinkui bejudantį gyvenimų, dus į šių vietų suplaukia daug bar perstatytas jau.
kurie, aukštai į padanges iš I 2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois
mes sudainavome keletą dai- '
maldininkų. Netoliese randasi
kėlę savo viršūnes, išdidžiai
Nežiūrint, kaip mes sakėme,
Kernavė...
nelių. Po ceremonijų, kurios'
i,,v , .
,
.
taip vadinamas Turko kapas,
žvelgia — aplink, ar nepamakad jau nebeturime laiko ir
1
1 ’
Per mažytį Musninkų mies- buvo labai įspūdingos ir taip :
mūrinė bažnytėlė. Pasakoja
tvs kur šarvais apsikausčiuturime skubėti į autobusų, bu
ma, būk karo metu į nonų 1 telį, pasipuošusį gotikos sti- netikėtos, suėjome į mokyklų šio kryžiuočio, ar saulėje ne
Kviečia visas kaimynas, draugus ir pažystamas
rmistras kun. Vaitekūnas vi Pliaterio dvarų atvykęs, pa-! l^aus mūr° bažnyčia, mūsų au-i kur mūsų laukė pietūs. Pietų
naudotis mano patarnavimu.
sublizgės pikti, Jogailos pri-’
sus pakvietė pas save į klebo
tobusas
atidulkėjo
į
Kernąmetu
mokytojas
skaitė
visų
klydęs turkų karininkas su
siųstų kunigų — svetimtaučių
nijų atsigerti šalto vandens.
jam
savo arkliu. Ponas jį slaptai vę. Čia aikštėje ties mokykla eilę pavardžių, kurias
kirvių ašmenys, kurie išnai
Ištroškusius toks pakvietimas
laikęs. Valdžia sužinojusi ir buvo susirinkusių žmonių bū-i įteikė vietos gyventojai turin- kino šventuosius gojus, sugrio
greit suviliojo. Bet pasirodo,
tų turkų su jo arkliu sušau rys, išrikiuoti mokyklos vai tieji Š. Amerikoj giminių, ku vė senus aukurus — lietuvių
kad vietoj vandens, gavom
dė. Ponas pastatė jam tų pa kai, ir aukštai plevėsavo tri rie neatsiliepia. Deja, neatsi patriotizmo židinius.
Patarnauja Lietuviai
vyno, giros, alaus ir įvairių,
rado
nei
vieno,
kuris
iš
mū

spalvės,
mūsų
sutikimui.
Prieš
minklų.
įvairiausių užkandžių. Prade
Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
visų aikštėje susirinkusių pu sų būtų žinojęs. Vargšai KerBet
aplink
taip
ramu.
Tik
Netoli nuo Gelvonų randa
dant kumpiu, baigiant tortu.
Mašinų Plovimas
blikų, mums buvo pastatyti naviečiai, nors tokiu būdu ste jų šešėliuose, plačiame, tris
si
labai didelis kryžius ir ties
Pats Vaitekūnas tik neša, tik
suolai. Pasitiko
vietos mo ngias surasti savo artimuo- palvėmis papuoštame, aikšty
Taipgi parduodam Pečiams
siūlo, vaišina. Negalėjom at juo iš abiejų pusių užsilikę
•uis,
kurie
jau
iŠ
’
mirę,
sukytojas, energingas vyras, J. i
ne, išsirikiavę lygiomis, neju
Range Aliejų
sakyti tokio nuoširdaus vai sulig žmogaus didumo akme
Šiaučiunas, pasakė sveikinimo Į varSV, ar pertekliuj pamiršo
dančiomis kolonomis jaunuo
šingumo. Ant greitųjų užkan nys. Yra ir kitas, plokščias kalbų. Vaikučiai
Tire ir Battery Service
sudainavo' savuosius Lietuvoj. Pasirodo,
liai plieniniu balsu taria prie
dome, sudainavome jam kele su duobute. Manoma, kad se
keletą dainelių, paskui
liko1 kad nemažai iš Kernavės yra
24 Valandų Patarnavimas
saikos žodžius:
tu dainelių, tarp ko kito ir novėje čia buvo atnašautos au
Vl<- Juknls. sav.
suvaidinta poemėlė. Pradžioj išvykusių ir į Braziliją. Po
“Blynus”, tai dainelė, kuri kos. Bet nuims papasakojo a...Prisiekiame būti ištikimi
sudainavo dainelę: “Leiskit į pietų, aplankėm puikų, kuk
visai kelionei buvo mūsų hi pie tų vietų labai gražų pada
2335 South VVestern Avenue
tėvynę, leiskit pas savus”... lų, muziejų mokyklos name. amžiniems Lietuvių Tautos
mnas, ir visiems labai patiko. vimų. Būk dvare vienas po
Vaikučiai pasirengę taip, kų Kalbėjaus su vaikučiais. Klau
TELEFONAS CANAL 3764
Sulipus į autobusų, įsėdo ir nas turėjęs virėjų, gerų pauksiau,
ar
nori
važiuoti
į
Ame

jie vaizdavo, išeidavo į prie
kun. Vaitekūnas su kitu ku- ,‘ščių šaudytoją. Vienas darbiSLOGA/ REUMAThKL
AŠ PAROUOOU DAUGIAU
SKAUSMAI MANE STAČIAI I PAIN-f XM1X1104 NEGU K
kį ir pasakydavo eilutes. Tai riką. Tai tik vienas sušuko:
nigu; pravažiuojant parodė ninkas norėjęs išmokti irgi
1 tt
kalbėjo kaimo mergelė, gai
(Daugiau bus)
kur naujai vedama Antano taip puikiai šaudyti. Virėjas
-s AM
lestinga sesutė, malūninkas,
Dvi galybės palaiko rainy-'
gaisrininkas. Vienu žodžiu, vi
bę: teisingumas didžiūnų ir, Naudojama* visame pasaulyje nuo 1847 met,
si buvo pavaizduoti kurie priŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
ištikimumas pavaldinių.
zx
sidėjo prie Lietuvos atvada
VORGE,CAN Vou Tell
“GRIPSHOLM”
vimo. Pavyzdžiui, vaikutis pa
The 5UKE5T
To
sirengęs kaip artojas prabilo:
KEEP MIDI
Geg.-May 31 d., 1939
— Pavargęs, nuplyšęs, nuDėl aklų pavargusių nuo Saolėa,
alkęs buvau — bet kų tik tu
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
L
foft Your jus
Murinę: Palengvina nuvargta
rėjau, visų aukavau!
Nežiūrint kada jūs ma
slaa akis.
J
e
es
Arba kalvis:
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems
note važiuoti į Lietuvą,
Visoae Vaistinėse.
— Kai kardas sulūžo, šau
Yi.3 mum,
pradėkite ruoštis iš anks
VVrite for Free Book
tuvas sugedo; greičiausia pa
IT IK
MURINECOMPANY
c
°
‘
”
Jo
,
"A World of Comfort for Your Iros"
to. “Draugo” laivakorčių
Th Crvy ♦
galbų pas mane surado.
agentūra išrūpins jums vi
Po lakūno kalbėjo batsiuvis:
sus kelionei reikalingus do
— Mano siūtais batais
Padangėms neskraidė.
kumentus. Darykite rezer
LIETUVIŲ KALBOS

Midwest Service Station

PROTO VARO AR NETURITE ■ VAISTŲ.MS'KAHKINAHTifMS
UČRAT2MO UAUSMAiS
I Wl$ PUIKUS MAISTAS
KAO iš AŠ PATS J|
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Tiesiogine Ekskirsija i Klaipėda

;KID5

Night and Morning

ĮĮ*

Tik kovoj dėl laisvės
Po purvų, sniegus braidė!
Ūkininkas pasakė ‘Svei
kinimas Užsienio Lietuviams’.
Tautiškai pasirengusi merge
lė su vėliava rankoje, pavaiz
duojanti Lietuvą prabilo:
— Būkite palaiminti Lietu
vos veikėjai!
Ir iš eilės visi vaikučiai ka
rtojo :
— Jau 20 metų aš laisvas
savojoj šaly!

■»

V

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

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois *

vacijas kuogreičiausia.

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

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

ant

leis

išlaimėjimo

Vyčių Dienoje — Liepos 4 tl.,

1939 Vytauto Darže. Tikietai
Lietuvos Vyčių Chicagos ap už neilgo laiko bus platinami.
skritys jau nupirko naują 193!)
Rap.

gugi

metų Plymouth 4-durių sedan
Neieškok malonumų,
3967 Archer Avė. šią mašiną skausmo pranyks
iš

Cliarleston

Motor

Sales,

baimė

<*Į<3
LIETUVIAI DAKTARAI
A

LIETUVIAI

daktarai

Ofiso Tel. OANal 2345
Tel. YARds 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki
4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šventadieniais: 11 iki 12
2158 W. Cermak Road

DR. F. C. WINSKUNAS

?

j/x
u»

MG

P-

(F

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Prituiko

=-=%

Kaine nėra priedermės pil

VAIZDELIS Iš NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVU

domos, nėra tenai tvarkos, te

DR. P. ATKOČIŪNAS

nai nėra ir sutikimo.

Sulietuvino S. K. Lukas.
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išėjo

— Niekas nežino. Mūsų zvai
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gai tik pranese, kad Rimtov. . . ’. . .......
nas, panašiai kaip ir \\ įliimas
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ir jų žmonoms pagerbti pa1 "
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rengimus kelia. Klintonas brai

būti dar laukia kokio
Anglijos

nors iš

įsakymo, o gal

išsirengęs ir visai

jau

netikėtai

.š ten išvykti. Žvalgai pasako
jo, kad jis yra

labai

puikus

ir geras karys.
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pasitikti.
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labai,

džiaugėsi
Amą
pamačiusi.!
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Niekas negalėtų apsakyti, ko„.
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kias kančias ji šiuo nelaimu
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laiku turėjo pergyventi,
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— Tu labai tvirtas atrodai,
■
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mergina nežino, kurį is jud. .
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viepi pasirinkti ir todėl ji
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,
laukia. Aš manau, kad jus abu

D R.

nusiveškite

pamaldas.

bažnyčion

Ateinantį

I

dabar jau pusryčiai

j

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Aveniu

n

Res. 6515 S. Rockvvell

paruošti,

eikite pavalgyti.
Nastė nežino, kurį iš ją

pasirinkti.

pastovumo, Giedrys šiuos paskutinius žo-

kad ii jo luolis Amas Nas- 0 Amą — dėl jo laukiniško bū Įdžius nedrąsiai, vos per

Pirm negu jam atsakyti apie
sutikimą jo žmona būti, ji bū
tinai norėjo sužinoti, ar tikrai
ją Žiedrys myli.

I Kunigai
į Vyskupo

. i

Kodėl taip būdavo, ji negalė

davo suprasti,

Žiedrys

nors

nei pusiau lūpų

jai

nebuvo

dar ištaręs, kad jis ją

myli.

ProgTam

Every Sunday from i—2 I
[•Husam i
K FFICI ENT
Uie only ene level teaipoonful ta • cup of lifted
flour for mott recfpti.

Hf/t BAKING
IVVp0WDERi
Šame price today
as 48 years ajo
25°uncej ^°r 254
M«nufadur«<l bf UaMftf pow4«r
ipcdduli

VALANDOS:
Panedėlį, Utaraiake ir Ketverge
nno 2 iki 9 vaL vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki • » '

‘ ‘ DRAUGĄ

turėtų

įsigyti i

S\WH

400

puslapių knygą.

m«k« notkiot kwl ,

j

baltini
under «up«rviil»n
I •< eiperl ckemiilt •< natianilj

r«Ful«*r»n.

vime, Chicagoj, laimėjo pirmą dovaną. (Acme photo)

haKAITVlHITR VIEN KATA
LIKI6X(J8 LATKEASOTUS

Trečiadieniais

ir

Sekmadieniai*

pagal sutartį.

§§9
A FLAVOR ALI
ITS 0WN THAT
MILLIONS PREFER

(tu

KUN. JURGIS PASKAUSKAS

4070 Archer

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredų
Seredomis ir Nedel. pagal sutartj
Sekmadienį susitarius

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

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
Rd.

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
6 iki 8 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

1446 So. 49th Ct.
Subatomis nuo 7—9 vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Namų Telef. PROspeet 1930

Tai OANal 6191

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPnblic 7868

DR. J. J. IOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nedėliom ir Trečiadieniais
Pagaal 8 a tart y

KNYGYNE

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS
4300 So. Farfleld Avenue

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
Norėdami Ką Nors Pirkti, Atminkite Dr-go’ Ckauūfied Skyr.

Tel. YARda 5991
Rea.: KENvrood 5107

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

756 West 35th Street
TeL CANai 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tat OALuMt W74
OFISO VALANDOS
9 vau ryto iki 8 T. vakare, tiekinaa,
■ekmadieaias ii treėiadieuoa

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL
Ofiso TeL VlRginia 0036
Rezidencijos TeL BEVerley 8944

DB. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE

4157 Archer Avenue
Ofiso vaLi 2—4 ir •—8 P. M.
Reaideneija
8939 8o. Claremont Avė.
Valandos: 9-10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartj
Tel CANai 0257
Res. TeL PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

ToL YARds 2246

TeL LAFaystte 8016

“DRAUGO”

Tek YARda 0994
Rez. Tel. FLAza 2400
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedčlioaiis uuo 10 iki 12 vai. dieni

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava
Office Pilone
Res. and tlftice VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
PROspeet 1028
9359 S. Leavitt
St. .
.
6 iki 8 vaL vakaro
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

2403 W. 63rd St, Chicago

Galima gauti: —

UK. MAUKIUt KAHN

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

2201 W. Cermak Road

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai apipasakoja lietuvių gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir Uragvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimą, papročius
fr daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina Šią knygą įsigyti ir atydžiai perskaityti.

10—12 /ai. ryto

2—4 iz 6—8 vai. vakaro
1 i ^čradieuiaia ir Sekmadieunu.
ousnariua

4631 So. Ashland Avė.

VlRginia 1116

DR. STRIKOL’IS

KELIONE PO PIEU) AMERIKĄ

ofiao valandos:

DR. A. J. MANIKAS

Phone YARds 4787.

NAUJA KNYGA

2415 VV. Marųuette Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

DR. J. J. SIMONAITIS

b

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office TeL HEMIock 4b4?

MILUONf ©F POUNDS H*V F BEEN
USED BY OUR GOVERNMINf

Naujausios mados meterų plaukų šukuosena. Šitoks stilius
šiomis dienomis įvykusiam Midwest Beauty Trade suvažia

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street
TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612
Res. — YARds 3955
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakari

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.

if*

PAMOKSLŲ {
Kaina $1.75
J
“DRAUGAS” |
2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, III.

DK. A. G. RAKAUSKAS

(BRINAUAUSKAS)

2201 West Cermak

MIRACLE

iĮ

Petro Prajiciš- (
M.I.C. para

DR. P. J. BEINAR

DANTISTAS

DON’T FORGET
TO SENO THE

Parašė

PALENDECH’S TRAVEI
BUREAU
Radio

6322 So. VVestern A venų*

Tel. Proepect 1019
HonnMie MM'

Klausykite

Folklore

LIETUVIAI ADVOKATAI

Snbatoj nno 12 iki 6 v »

dan-jjkaus Būčlo,
į šalį ,$šytą

(|0> jH>t taip pat jį mylėjo a- tis ištarė ir, žiūrėdamas
Amai, biejų tvirtumą.
laukė Nastės atsakymo.
ad a§ visukuom tau pilnai ga
— O, Viešpatie! — tylomis
Nastės
širdis
pradėjo |
iu pasitįkėti, bet mudu, — šyp meldėsi Nastė, — meldžiu Ta
ėdamasis tarė Žiedrys, — tur vęs, suteik man kokį nors žen smarkiai plakti, o ji stebėjo
imt, esame labai vienodi, kad klą, su kurio pagelba aš žino- jo tvirtą išvaizdą, puikų veidą
vienas negali vieno iš mudvie čiau, kurį iš jų dviejų sau už ir jo akių nuolatinį žvilgsnį.
Ji jautė didelį prie jo patrau
jų išsirinkti.
mylimąjį gyvenimo draugą pa
I
kimą ir geidė tuojau būti jo,
Juodu gal dar būtų ir ilgiau sirinkti.
v.
,. ko panašaus ji nejausdavo
Kalbėjęsi, jei ne jų motina,
Ją pačia diena po pamaldų!.
...
1
-ii
. i]lnk Am() gu žiedriu ji jaus
Emilija, kuri, pamačiusi saro Žiedrys jau sėdėjo su Naste’
davos bejėgė ir norėdavo su
jaunesnįjį sūnų iš pavojingų pas Storinus prieangyje prie
save) jausmai kovoti, liet nepa
nūšių su priešais
sugrįžusį, durų ir kalbėjosi.
jėgdavo ir jausdavos silpna.

i.ę taip pat mylėjo.
Aš gerai žinau,

KAL & ZARETSKY

(Bus daugiau)

PLATINKITE

Streel

Telephone REPnblic 9723

Vienas slovakų, užsidegęs kova už visišką Slovakijos ne, priklausomybę, grąsina čekų kariuomenei, kuri Bratislavoj,
Slovakijos sostinėj, durtuvais ar ašarinėmis bomlbomis sklai
do slovakų demonstracijas. (Acme telephoto)

Senoje ir pirmoje šio krušrė Žiedrys, — ir dar vieną ki. j.,
• -i •
j,
in
to bažnyčioje sekmadienio ry
— Šią naktį, dar prieš auštą didesnį ūkio darbą atlikti, t
d
.
x j v »• j
i j
tą Naste su savo tėvais sėdė- r„ aš jau išvykstu atgal į kaiors tų darbų čia be galo daug
„
i K1
jo netoli sakyklos, o užpakaly- rjU01Ue,nę, į Valley Forge, —
yra.
je jų trečioje eilėje sėdėjo A- šaltai ištarė Žiedrys, — ir ta
— Daug: tuom nesirūpink,,
mas su Žiedriu ir motina.
vęs išvykdamas aš gal nega
žiedrv, ir man visa kuom guli,
Nastė, sėdėdama sau galvo lėsiu pamatyti. Tad dabar aš
pasitikėti. Aš tuos darbus at
jo, kad jai daug geriau būtų, norįtt tau, Nastut, pasakyti,
liksiu.
j('i šie du vyrai; Žiedrys ir A- ]<a<l a$ labai būčiau laimingas,
Žiedrys žinojo, ką jis tuo ’,„as hnt,, vienas asmuo. Ji my j(,į sutiktum būti mano žmona
norėjo jam pasakyti. Jis žino-Ijpjo /je(i,į fiėl jo

l IETUVIAI ADVOKATAI

sekma-

pietus,

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

A n. J AA u

▼•leohone YARda 1001

dieiiį mes esame Storinių pa
kviesti pas juos į

DR. CHARLES SEGAL

Al

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

kartu su manimi ir Nastę ry
loj

2305 So. Leavitt Street

DANTISTAS
1
446
So.
49th Court, Cicero
Tel. Pullman 7235
2-tros lubos
Antradieniais, Ketvirtadieniai*
Res. Pullman 0263
CHICAGO,
ILL.
Penktadieniai*
Telefonas MlDway 2880
Valaandos: 10-12
10-12 rvte.
rvte. 2-6
2-6. 7-9
7-9 P.M.
P.M.
D
U/ I
P H D C Valaandos:
OFISO VALANDĄ:
U D o 3147 s. Halsted SL, Chicago Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2
PirmerlifiBiaia, Tieeiadinsiaie
vai. po pietų ir uuo 7 iki 8:30
DANTISTAS
ŠeStadipniaip
Sekmadieniais uuo 10 iki 12 v.
Valandos• 3—S P M
10758 S. Michigan Avė.
leletonas HEMIock 6286
Chieago, Illinois

-'Z

(Tęsinys)

3343 So. Halsted Street

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL CANai 0402

Ofiso Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vaLaaro
Sekmadieniais ir Trečiadieni«.ia

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645

So. Ashland Avenue

arti 47tb Street
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Serodoj pagal nutarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
4631 South Ashland Avė.
TeL YARda 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
ŽL«btfldiejiiam

1

i
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS

plačiu, žinomų biznierių p-nų |onumo
artinwsni„ santy.
Kandratų, dukrelė. Teko
kiįų
„ vienų
vienl) 6U titais.
Cic.

Gražiai Rengiasi
Prie Vakaro

Lietuvio Skautu Skyrius
1900 S. Halsted St., Chicago, III.

♦

Nemažas skaičius Skautų
Būrio 286 berniukų jau yra
pasiruošę išlaikyt antros kla
sės skautų kvotimus, tadgi,
gal bus neprošalį pažymėt rei
kalavimus, kuriuos reik išpil
dyt antros klasės skautui.
Vienas mėnesis turi būt pra
leistas tenderfoot skautų sky
riuje. Tas reiškia kad per visų
mėnesį berniukas privalo iš
pildyt skauto priesaikų ir tei
ses. Negana, kad jis bus bu
vęs skautas per mėnesį.

lėkščių ar jokių kitų patogu
mų.
9—Taupumas. Reikalauja
ma, kad skautas pagelbėtų tė
vams finansiniai, arba, kad
turėtų mažiausiai vieno dole
rio taupmenų banke.
10— Kompasas. Išmoksta pa
žint ir vaitot kompasų.
11— Saugumas. Skautai pil
do saugumo taisykles namuo
se, mokykloje, gatvėje, lau
kuose ir t.t.

girsti, kad šiame vakare da
CICERO. — Jau beliko tik lyvaus ir daugiau daininkių,
kelios dienos iki kovo 19 d., būtent p-lė Kučaitė, ir dar,
kurios Marijonų Rėmėjų 21 rodos, bus ir kvartetas, tai
skyrius parapijos salėj rengia tikrai vakaro programa bus
gražų margumynų vakarų, ku labai graži. Kiek teko girdėti
riame artistų grupė iš Mari iš skyriaus pirm. p-nios Sriujos Kalnelių, vadovaujant Si bienės ir komisijos narės pmonui Kvietkui suloš net tris nios Rimkienės, kad cicerie
gavėnios laikui pritaikintus čiai jau plačiai kalba apie aveikalus — “Katorgininko at-, teinantį vakarų ir skaitlingai
sivertimas”, “Žydelis1 iš Ma- rengiasi dalyvauti. Taip ir reirijampolės” ir I)u keleiviai’’, ketų, brangūs ciceriečiai, nes
Taip pat šiame vakare da- vakaro pelnas skiriamas palyvaus jauna dainininkė, la lapijos naudai. Tikslas gražus
bai gerai žinoma ciceriečiams ir naudingas, ir vertas para
ir chicagiečiams, tai p-lė Kan- mos.
drataitė, Šv. Kazimiero Aka
Bet, štai, teko sužinoti, kad
demijos Seserų auklėtinė ir ir keletas aštuoniolikiečių at
vyks į viršminėtų vakarų, bū
tent: T. Stučinskienė, O. Ju
cienė, O. Bukantaitė, O. Pauliukaitė ir daugelis kitų, nes,
matyt, visi žingeidauja vaka-

12— Priesaikos ir teisių už

2— Pirmoji pagalba. Pamo
kos įr informacijos apie pir
mųjų pagalbų (first aid) yra
privalomos. Skautas turi būti
patyręs reikime pagalbos su
žeistiems arba bi-kokios ne
laimės ištiktiems.

laikymas. Kad pilnai išlaikyt
kvotimus, skautas turi įtiki
nančiai įrodyt, jog skauda
mas pagerino jo charakterį,
būvį, ir jį patį. Turi prista
tyt įrodymus nuo tėvų ir mo
kytojų.
Perbėgus šias taisykles, yra
3— Signalai. Telegrafų (morse code) ir vėliavij? signalai. aišku, kad skautizmo idėja
Laike įvairių katastrofų, skau nėr tuščias, laiko praleidimo
tai yra palaikę pilnų kontak užsimojimas. Kaip tik prie
tų su pasauliu, dėka šiam rei šingai. Iš skautų išauga tvir
ti, veiklūs vyrai.
kalavimui,
Reikalinga daugiau lietuviii
4— Pėdų sekimas. Skautas skautų vadų. Vyrai, 18 m. ar
išmoksta pažint laukinius ir daugiau, kurie įdomaujat šiuo
naminius gyvulius iš įų pėdų reikalu, prašomi kreiptis pas
J. P. Rakštį. 1900 S. Halsted
5—Matavimas.
Išmokina St. dėl informacijų apie klamatuot tolius be jokių instru-1 ses ir pamokas, kurios teikiamos dovanai.
mentų pagalbos.
6—Peilio ir kirvio vartoji

mas. Skautas privalo išmokt
juos tinkamai vartot, ir pri
statyt bent vienų rankų išdir
binį, pagamintų vien peiliu ar
vien kirviu,
,

Skautai pramoksta, kaip su
daryt laužus, kaip prižiūrėt
ugn*'

,.

8—Valgių gaminimas. Kvo

t

timuose, skautui priseina pagamint sau maistų, be puodų,

TRAD

Rengiasi Apleisti
Chicago
BULVARAI. — Plačiai ži
nomi p-nai Krasauskai jau re
ngiasi apleisti Chicagų. Pas
taromis dienomis abu — Jonas
ir Ona Krasauskai buvo sma
rkiai susirgę, bet ačiū Dievui,
jau dabar ir vėl sustiprėjo ir
tęsia savo kasdienines parei
gas. Nors p-nai Krasauskai ir
rengiasi apleisti Chicagų, bet
pareiškė, kad su “Draugu”
ir “Laivu” niekuomet nesi
skirs, ir apsistoję kitur tarp
lietuvių, pasiryžę dar ir pa
sidarbuoti, užrašinėti “Drau
gų” ir “Laivų”. Tai begalo
gražus pasiryžimas. Šiomis die
nomis jie atnaujino “Draugo”
ir “Laivo” prenumeratas. Pnai Krasauskai yra amžini Ma

LAIDOTUVHJ

DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
uaiAOau m

diduaobu ulhmmibo imtam.

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
So. Hermitage Avė.

4605-07

4447 South Fairfield Avenue
_____________ Tel. LAFAYETTE 0727____________
r\ VZ IZ"
X

A

T
X

koplyčios

visose

Chicagos

dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radiu programų Šeštadienio vakarais,

7:00 vaL vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. 8ALTIMIERAS

Dr. John B. (Jock) SutherSkautų bunco party 2 d. ba land, 15 metų išbuvęs Pittslandžio 3 vai. popiet, Dievo burgs universiteto futbolo ri
Apvaizdos parapijos salėje, nktinės prirengėju (coacli) šio
18th St. Neužmirškite!!!
mis dienomis įteikė rezignaci
A.Rudis-Rauktis, skautmeis. jų. (Acme photo)

7—Ugnis. Laužų sudarymas,

% ro gražumu. O tai labai gra
žu, kad Marijonų Rėmėjų tar
pe įsigyvena vienų pas kitus
lankymasis į panašius paren
gimus, kas teikia gražaus ma-

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarsauja
Phone 9000
620 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS

BE
KIND!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
FAIABVAYIMAS

DIBNĄ

n

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS
Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

750 W. 3 Įst Street
A. A. NORKUS, savininkas

Tel. Victory 9670

Kovo 15 Diena
Kantrybė pradeda savo dar
bų skausme, bet baigia jį
džiaugsme.

rijonų Rėmėjai, Šv. Kazimie
ro Seserų ir daug pasidarba
vę šioms organizacijoms. Tat,
šia proga, linkime Jonui ir Ci
nai Krasauskams geriausių se-|
kmių ir laimingos ateities jų
naujoj vietoj.
J. K.
COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
everyWHEN
thing you at
tempt is a burden
—when you are
nervous and irritable—at your
wit’s end—try
this medicine. It
may be iust what
you need for extra
energy. Mrs. Charles L. Cadmus of
Trenton, New Jersey, says, "After
doing just a little work I had to lie
down. *>iy mother-in-lav •» recommended the Vegesable Compound.
I can see a vvonderful ehange now.”

CECILIA MOCKUS
(Imj

tėvais

Cz. l/wUt<ča*

/Juf
VEGETABLE

COMPOUNO

Protingas vyras gerai ir
tiesiai mano, bet viso savęs
neatveria.

[Urba Flovver ŠhoppeJ
4180 Archer Avė.
Phone LAFAYETTE MOO
Į Gėles Mylintiems — Vestuvėms —
Bankietams — LakiotuvSms —]
Patstošlmsms

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. O. “KELIONE APLINK PAŠAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti:
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.
‘DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avenue

LAIBOTUYiŲ

Chicago, Illinotf

DIREKTORIAI

MAKT]

K0EUC1A DYKAI

TeL YARDS 1278

2025 W. 51« St

Be considerate! Don’t cough in public places. Carry with you
Smith Brothers Cough Drops. (Two kinds—Black or Menthol, 5ę‘.)

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Smith Bros. Cough Drops are the only drops containing VIT AMIN A

Res. 4543

South

Paulina

Street

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

A U DIII S M P C patarnavimas
HmDULHliUL dieną ir naktį
DYKAI
KOPLYČIOS

MIESTO

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTBS
MEDŽIAGA

- GERIAUSIA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

Nataša Gorin, buvus federalių agentų sulaikyta ir kai-1
tinama suokalby šnipinėti sve
timos valstybės naudai. Šio
mis dienomis federalė grand
jury, Los Angeles, Calif., jų'
išteįsino.

(Acme

.photo)

Shedbarikv)

Mirė kovo 14 d., 1939. 3:20
vai. ryto, sulaukus 45 m. amž.
Gintus Lietuvoje,
Tauragės
apskr., Kaltinėnų parap., Pa
ką rčienės kaime.
Paliko dideliame nulidime —
du sūnūs: Kazimierą, ir Albert,
dvi seseris: Aleną Januškienę,
švogerį
Aleksandrą, ir Joaną
Adomavičienę, du sesers sūnus:
Pranciškų ir Dominiką Januškus ir ją šeimynas, sesers duk
terį Helen Adomawicz, o Lie
tuvoje paliko motiną Marijoną,
keturius brolius, seserį ir kitas
gimines.
Kūnas pašarvotas 4457 South
Talman Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
kovo 18 d. Iš namų 8:00 vai.
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio
parap. bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
,fcl
Nuliūdę:
Seserys, švogtris, Sesers
■tūnai, Sesers Duktė ir Gimines,
laidotuvių direktorius: S. P.
Mažeika, tel. YARds 1138.

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North We«tern Avė.
Telefonas

SEELEY

Chicago, lllinoia
6103

I. Liulevicius
S. P. Mažeika
Antanas M. Riilliiis
1.1. Zūlp
Albert V. Petkus
P. J. Ridikas

VISOSE

DALYSE

4348 So. California Ąve.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1139
3307 lituanica Avė.
Phone YARds 4908

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

3354 So. Halsted St.

Telefonas YARda 1419

Auto B. Petkos

6834 So. We8teru Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

Ladiawicz ir Simai

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

Skyriui raudasi skersai uuo Holy Sepulchre Kapinių, 5900 West lllth Street

ssigasfi

rv

CHICAGOS LIHUV1Ų HS
Aktyvus Susirinkimas

Šį Vakarę Marijonų
Apskrities Sus-mas

Paremkime Lietuvių
Skautų Žygius

Šį vakarų, kovo 15 d., IS va
landą “Draugo” name, 2334
BRIGHTON PARK. — Pra
So. Oakley Ave. įvyks Tėvų
Lietuviai skautai Chicagoje
eitam sodaliečių susirinkime
Marijonų Draugijos Rėmėjų
išklausyti įvairių komisijų ra daro pirmuosius savo žings
Chicagos apskrities susirinki
portai. Pirmiausiai S. Ginibu- nius. Tie žingsniai drųsūs ir
mas, į kurį nuoširdžiai kvie
taitė, vajaus komisijos pirm. ligšiol pasekmingi. Bet, kaip čiami visij kolonijų atstovai
padarė pranešimų, kad “plug- kiekviena pradžia yra sunki, skaitlingai dalyvauti ir taip
gers” apie vajų išdalinti prie taip nelengva ji yra ir mūsų pat iš tų, kuriose skyrių dar
bažnyčios. Marijona Urbonai skautams.
nesiranda. Pageidaujama la
Nėra abejonės, visuomenė
tė, veiklos parapijoj vedėja,
bai, kad atvyktų atstovai iš
prašė mergaičių atnešti var džiaugiasi prasidėjusiu lietu Melrose Park, West Pullmano,
totu vokų^ pašto ženklelių vių skautų judėjimu. Bet
Roselando ir Bridgeporto. Ka
(stamps), ir sidabrinių popie džiaugsmo neužtenka. Reikia
dangi žiemos darbai jau eina
rų (tinfoil). Iš socialinės gy pridėti darbo ir pasiaukavi- prie pabaigos, ir turėsime nu
venimo komisijos E. Gedvilai •mo.
statyti- planus vasaros išva
tė pranešė, kad planuotas pa BALANDŽIO 2 D. turėsime žiavimams, už tai, tikiuosi,
silinksminimas, sykiu su Šv. progą skautų žingsnius pare kad malonūs Marijonij Rėmė
Vardo draugija, atidėtas.
mti. Jų naudai rengiamas bu jai, supras reikalo svarbą ir
“Roller skating party”, nco party (kauliukų žaidimas) teiksis atvykti į šaukiamą suWhite City roller rink, bus Diev0 Apvaiz(los
sirinkūnų.
Rašt. J. K.
kovo 28 d. Bilietų galima gau-l2 va, pQ pietų Program? i5.
ti pas kiekvieną narę.
pildys patys skautai ir patys

Įsteigta ‘Spiritual Council’,
kuriam priklausys valdyba ir
komisijų pirm. “Council” ri
nksis prieš reguliarį susirin
kimą išdiskusavimui įvairių
reikalų ir naujų sumanymų.
Komisijii susirinkimus nu
tarta laikyti tuoj po regulario
susirinkimo.
A. Vaikutytė
Visos valdybos narės būti
nai turi susirinkti į Precin
Studio ketvirtadienį, kovo 16
d., 7:30 v. v. Prašomos laiku
susirinkti.
A. V.
SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

Mire Buvusių

Iš Darius - Girėnas
Am. Legijono Veiklos

j u

Pranešimai

H

K

tinka — ypač maistingi, su daugeliu
lets helped my periods and built me
J
prieskonių — dažnai yra vidurių už
up.” Try them next month.
kietėjimo priežastimi.
Ir. kada viduriai yra apsunkinti,
jiems dažnai reikalinga gero liuosuotojo pagelba. Jūs galite pasitikėti
TABLETS
Ex-Lax, veikliu, modernišku lluosuotoju, kad gavus rezultatus — lengvai
— be apsunkinimo ar nemalonumo.
Ex-Lax yra gerai veikiantis, bei PLATINKITE “DRAUGĄ”
švetnus. Taipgi lengvai paimamas. Jia
turi gardaus šokolado skonį.
Kitų kartų užkietėjus jūsų viduriams
— pamėginkit Ex-Lax, patikimą
šeimos liuosuotojų. 10 c. Ir 2 5 c. dė
žutės yra pas jūsų vaistininkus.
GAUKITE
SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMUI
MCSŲT
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ t
THERMIC
Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax!
Įsidėmėkit raides "E-X-L-A-X ant
PERMANENT
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės.
Kad gautumėt geras pasekmes,
WAVE
reikalaukit tikro Ex-Lax!

Kam Kankintis?

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

Federacijos Skyriaus
Kun p Mafiulionio,
Vakaras P¥ap. Naudai s y D pdskdltos Su
TOWN OF LAKE. — Vie Paveikslais Iš Misijų
tinis Federacijos skyr. rengia
vakarą parapijos naudai bal.
2 d. Visos draugijos platina
tikietus. Al. Martušis, Fede
racijos pirm., daugiausia dar
buojasi: lanko draugijų susi
rinkimus ir kviečia į pagalbą,
kad vakaras pavyktų. Rap.

šv. Kazimiero Akademijoje,
kovo 15 d., 2:30 popiet.

Vajaus Vakarienė

Cnstom padaryti geriausių išdirbysčių Pullman Couch, Fenske, Kroeliler ir kiti. Kainos stebėtinai žemos, nuo
iki

200

Geras laikas išmainyti savo seną Parlor Setą ant naujo. Duodame
nuolaidą iki ............................................................ ..............
00.

Garancija 10 metų padarymui ir materijolui.

Didžiausias pasirinkimas Rakandų, Radijų, Elektrinių Ledaunių
Chicagoje.

IOS. F. BUDRIK, Ine. RAKANDU KRAUTUVE
3409-11 So. Halsted St. ’

3417-21 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088, 2151.

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

PARDAVIMUI
6-kambarlx mūrinis bungalow, 3426
West 60th Street — furnace apšil
domas. miegojimui porčlus. Visi tak
sai ir assesmentai užmokėti. Kaina
»4 650.00. Atsišaukite pas savininkų:
5138 South Albany Ave. Telefonaa
PROsnect 4602.
. PARDAVIMUI NAMAS
3 aukštų mūrinis namas. 2 krau
tuvės: Bučernė ir šiušapė pirmame
aukšte
2 4-kamharlų fletai lr2
3-kambarių fletai. Noriu parduoti ar
mainvti ant mažesnio. 2059 West 23rd Street. Antras aukštas užnaknlv.

PARDAVIMUI
Pulkus 2-fletų mūrinis namas —
5 kambariai J fleta. Geras bargenas. Atsišaukite: 2336 'W. 22nd PI.,
tel. ROCkwell 2812.

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

PARDAVIMUI
Mūrinis namas, 1-mas aukštas —
5 kamb. 2-tras — 4. Greitas pir
kėjas gaus “luckv bargain”. 63-čios
gatvekariai priveža arti. Atsišauki
te: 5811 West 64th Place. Klaus-

metų

16

Irffe

patyrimo.

Reserva
9ZZ0.000.66

Tortai virt
$3,904,009.66

nnfrnmp

ankštele

užnakalyie.

PARDUODA AR MAINYS
6 Ir 5 kambariu, 11 metų senumo,
apšildomas, mūrinis namas. South 81dė.te. Savininkas parduos pigiai arba
mainys ant lotų ar ant keliu akerų
žemės ar kokio kito mažesnio daly
ko su pinigišku priedu.
Rlzniavns namas su karčlama, prie
Stock Yards vartų. Parduos pigiai
ar mainys ant lotų ar farmos. Rei
kia lr apie $2,000.00 pinigais.
Taipgi turime daugiau gerų bargenų. Nepraleiskite progos, pamatykite
juos greitai, arba paklauskite per
lalška: Josenh Vilimas 68OO South
Maplewood Ave., Chieago. Ulinois.

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

Šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, kovo 20 d., 7:30 vak.
T0WN OF LAKE. — ARD
Aušros Vartų parapijos sve
1 skyr. vajaus vakarienė įvyks kovo 19 d., parapijos sa tainėje, kovo 21 d., 7:30 vak.
lėj. Įėjimas 50c. Pradžia 6 v.
Šv. Antano parapijos sve
vak.
tainėje, kovo 23 d., 7:30 vak.
Per vakarienę bns išpildyta Šv. Pranciškaus parapijos
ir graži programa, kurią ren svetainėje, Indiana Harbor,
gia seserys Kazimierietės.
Ind., kovo 24 d., vakare po pa
Šia vakariene daugiausia maldų.
rūpinasi skyr. pirm. J. Čepu Loretto Ligoninėje, kovo 25
lienė. Jai padeda komisija: J. d., 7 vai. vakare.
Stugienė, M. Petrošartė, V.
Šv. Mykolo parapijos sve
Bučnienė, E. Gedvilienė, O. tainėje, kovo 27 d., 7:30 vak.
Sriubienė, S. Bartkaitė, P. Tu Šv. Petro parapijos svetai
rskienė, P. Gudinskien&, M. nėje, Kenosha, Wis., kovo 29
Martušienė, B. Alužienė, S. d., vakare po pamaldų.
Šimkienė.
PASTABA: ši paskaita su
Visi nuoširdžiai kviečiami
paveikslais iš misijų gyveni
atsilankyti.
Rėmėja
mo svarbi tiek jaunimui, tiek
augusiems, nes bus nurodoma,
CUTS-BURNS-SCALDS kas veikiama Katalikų Bažny
•bould bs ųuickly traatsd topnvunt bad aftartfhctt M w«ll M raitora pato. Un OIL-of-SALT.
čios misijose ir kaip kiekvie
Wondarfttl too far tora tlrad Cnt At your
MBonay back U aot Mtlafted. Por
nas gali prie Katalikų Bažny
vrita Mono Laboratoriaa, SlSSootb
Chicago.
•
Latvi tt
čios misijų didesnio pasiseki
QUKK REUEF FOR FEET mo prisidėti.

sarinls rezortas — Big Bass Lake.
Vanduo iš ežero bėga per mano že
me. (Viena žuvis sveria 18 svarų.)
Aliejaus yra po žeme; aš per senas
Ieškoti Ir dirbti. Numeris kelio 669.
Kelias gerai ištaisvtas. Taksai maži.
Ūkininkai viska brangiai parduoda.
John Schulz. Box 46, Irons, (Lake
Conntv). Mlchlgr-n.

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

Dievo Apveizdos parapijos
svetainėje, kovo 15 d., vaka
re po pamaldų.

Moterų Sąjungos 21 kuopa Švento Kazimiero parapijos
rengia vakarą balandžio 23 svetainėje, Gary, Ind., kovo 17
d. 7 vai. vak., parap. svet. Bus d., vakare po pamaldų.
Šv. Kryžiaus ligoninėje, ko
atlošta “Vargšas Tadas”. Po
programos bus šokiai. Grieš vo 18 d., 7:00 vai. vakare.
gera orkestrą.
* Sąjungietė
Šv. Juozapo parapijos sve
tainėje, So. Chicago, kovo 19
Rėmėjų 1 Skyriaus
d., 4 vai. popiet.

RROEHLER

CLASSIFIED

NO AMBITION

Sąjungiečių vakaras

Sttrhng OuaJify

CLASSIFIED

PARDAVIMUI NAMAS
PARDAVIMUI MARQUETTE
Visų Roselando ir apylinkės
2-aukStn medinis namas. 4 — 4-kamfletai. Skliautuotos tarpdurys.
PARKE
Darius - Girėnas Amerikos draugijų atstovų Oak Forest barių
įtaisytos vanios. Įeigos per metus —
Legijono postas sparčiai au- j prieglaudoj lietnviu senelių $1.104.00. Atsmaukite: 1433 Wol- C kambarių kampinis bungalotv su
fram Street, Chicago, Illinois.
garadžiu. $1,500. cash. Pilna kaina
ga. Šiuo metu postas turi netinan^a^ susirinkimas įvyks ke$4,300.00.
PARDAVIMUI
70 narių daugiau, negu tuo į tvirtadienį, kovo 16 d., 7:30 Parsiduoda grosernė ir pieninė. Vieta
2 fletų mūrinis namas ir gara
Vist (rengimai nauji. Parduosiu
pat laiku turėjo praeitą me- iva^ vakare, Lietuvių Darhi- gera.
nebrangiai. šį mėnesį turiu parduoti. džius. Parsiduoda pigiai — tiktai
kas norite namą mainyti ant $7,000.00 arba mainysim ant biznia
tą. Visi nariai, pasilikę su mo- ninku svetainėj, 10413 So. Mi Jeigu
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu vo namo, arba ant namo su taverno
būti Cicero, Park Holme arba bizniu bile kur.
kesčiais, prašomi užsimokėti chigan Ave. Visi atstovui yra ri
Marąuette Park. Atslšuukite: 1638
Kampinis namas — 5 krautuvės Ir
šį mėnesį, kad išvengus sus nuoširdžiai kviečiami daly South 50th Avenue, Cicero, Ulinois. du fletai. viskas išrenduota. $5,000.
cash. Balansas lengvais išmokėji
— WEST
mais.
pendavimo. Joseph A. Kibort, vauti susirinkime, nes turime DIDELIS BARGENAS
SIDE
3 namai, 2 biznlavl. užeiga ir barposto adjutantas, daugiausiai daug svarbių dalykų aptarti. ber
Pasldrųsink Ir mainyk savo prlvashop. Jei kas norės, parduosiu ir tiškų namų ant namo su bizniu ir
vienų
tavernų.
Namai
gerame
stovy

Adomas
D.
darbuojasi narių palaikymu ir
rūpintis apie darbų. Pra
je, turi visus patogumus. Bizniai iš nebereikės
šome pas mane. Pigiau nuplrkslte,
dirbti per daugelį metų. Pardavimo geriau išmainysite ir gausite teisin
daug laiko pašvenčia posto la
priežastį ištirsite ant vietos. Pama gų patarnavimų.
namus ir biznius. Savininkas:
bui. Taip pat, būdamas bile Niekšai moka melui pasi tykite
Antanas Sliemeiis, 2225 South Lea
CHARLES URNIOH
komiteto viršininku visuomet švęsti, o tu vangus savo teisin vitt Street, telefonas CANai 0945.
(KAZYS URNIKAS)
tinkamai darbą atlieka. Nėra game pašaukime.
2500 West 63rd Street
abejonės, kad gale metų pos
TIRED, WORN OUT, 2-tros lubos. įėjimas Iš Campbell
Netinginiauk, t> darbas tau
Ave. pusės.
tas jį tinkamai pagerbs.
nebus baisus.
Valandos: Rytais lr Vakarais lf
Posto nariai, gyvenantieji
O W many
pagal sutarti, (appointment)
women are
Ciceroj, sako net 10 naujų na
TOWN OF LAKE
just dragging them
Vyrų, moterų ir vaikų pavasariniams
selves around, all
rių atsivesiu į sekantį susi Ar Mėgiamieji Valgiai
drabužiams jdedame naujus pamatired out with perišalus, išvalom, suprosinam, iš senų
rinkimų, taip pat žada išsi
odic weakness and
drabužių padarome naujus. Pasinau
in? Theyshould
Užkietina
Jūsq
rinkti savo atstovų, kuris po
dokite.
J. Overlingas, 4602 South
ow that Lydia
4
E. Pinkham’s Tab \Vood Street. Chicagų, Illinois.
ste juos reprezentuotų. Tikiuo
lets relieve periVidurius?
PARDAVIMUI ŪKIS
odic pains and dissi, kad Linge, Umbras, Da160 akerų žemės. 90 akerų dirbama,
Comfort.
Small
size
only
2
5
cents.
ŠIUO PAPRASTU
70 akerų girios. Pati numirė, par
Mrs. Dorsie Williams of Danville,
nouski ir kiti pasidarbuos na PASIGELBItKTT
BET MALONIU BCDU!
duosiu gyvulius lr mašinerijų. Vieta
Illinois, says, “I had no ambition
tuščia. Kas pirks, galės ansigvventl
rių ir namo fondo reikale.
and was terribly nervous. Your Tab
Valgiai, kurie mums labiausiai pa
kad ir rytoj. 11 budinkų. Didelis va^

visą tvarką prižiūrės. Bus vi
siems įdomi pramoga ir tuo Chicagiečių Motinos
pačiu kartu paremsime lietu Šiomis dienomis Lietuvoje
viškąją skautiją. Tikietus nu mirė kun. N. Pakalnio ir Ma
Laikraščiuose rašyta ir per
Iš to Zujaus motinos.
sipirkime iš anksto.
radio skelbta, kad Harry HarKnn. N. Pakalnis, dabar Ap vey buvo Darius - Girėnas po
reiškimo
parap. klebonas, sto narys. Šiuo noriu visuo
Bunco Party
AVEST SIDE. — Moterų Brooklyn, N. Y., yra gyvenęs menei pranešti, kad minėtas
Sąjungos 55 kp. rengia bunco Chicagoj. Taip pat daug me asmuo niekuomet nėra buvęs
tų darbavosi chicagiečių tar posto narys. Darius - Girėno
party, šį vakarą, kovo 15 d.,
pe ir M. Zujus, dabartinis postas suteikė militarį laido
Aušros Vartų parapijos ma
žoje salėje. Lošimas prasidės “Garso”, Liet. R. K. Susivie tuvėse patarnavimą tik gimi
8 v. v. Įžanga 25c. Visos na- nijimo A'merikoj organo, re nėms prašant, nes jis buvo
didžiojo karo veteranas.
rėš ir parapijos moterys kvie- j daktorius.
Praeitam susirinkime vaišes
čiamos dalyvauti. Visos turės j Abiem veikėjam jų liūdesio
progos išlaimėti gražių dova- valandose reiškiame užuojau- iškėlė White Eagle alaus ko
mpanija. Be to, buvo geras
nų.
X. tą.
“floor sbow’*'.
W.B.Sebastian, Commander

IŠPARDAVIMAS 200 NAUJU
PARLOR SETU

TroMnJiprns. kovo 15 H.. 1939

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and
Sacramento Ave.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypa-

tai

pinigai

apdrausti

iki

$5,000.00

Išmokėjom i
Už padėtus
pinigus

ja %
Cfi
'

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION
ot CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS
Incorporated

Prospeet

NORI MAINYTI
Mainysiu mano tavernų lr na
mų ant privatiško namo. Atsišauntc

Duodam Paskolas aut 1-mą
Morgičitj
Safety Deposit Dežutea Galima
Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
B vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

Tel.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su
asla taverna.
Renda $25.00. Priežastis pardavimo
— nesutikimas tarp vyro
lr žmo
nos. 4501 S. Hermitage Ave., Chi
cago. Tll Ino ls.

0745-0746

Whole»ale Only

5931-33 So. Ashland Ave.
Pas mui galima gauti tikrai Lie
tu vilkų Importą Valstybinę Deg
tinu.
Mes Tr VIa! Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzimidas
Savininkai

4633 Sou'b Worxl Street.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai,
šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius. viskas naujausios mados.
1628 S. 47th Conrt, 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 Ave.
Telefonas.* Yarids 1001

Kainos Numažintos ANGLYS
PIRKITE DABAR! — RAUKITE
DIENĄ AR KAKTĮ
PRISTATYMAS MIESTB IB
PRIEMIESČIUOSE.

TOO
......... „.......... „ If.M
B8UTP ••••••••••••• • • g • g »-a e a
BTO LUMP .......... ..............t«.H
MTNB BUK.................................... $B.7|
flCREKNTNOfl •••••• »-• • • • • 88.88

TcL ARDmore 6975
SKAITYKITE VIEN KATA

LIKIŠKUS LAIKRASCIUS

