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Lenkija kviečia Pabaltijo valstybes talkon
Nori prieš Vokietija suregimentuoti
Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija

Šventasis Tėvas Pijus XII laimina
lietuviu tauta ir jos vyriausybe

Estija sutinka, kitos
valstybės dar svarsto

VATIKANAS, kovo 11. —
Popiežius Pijus XII priėmė
Lietuvos užsienių reikalų miI nistrą Juozą Urbšį, p. Urb! šiene ir Lietuvos atstovą Va

RYGA, kovo 17. — Lenki metė pasiūlymą gavusį iš Vo
jos užsienių reikalų ministro kietijos užtikrinimo, kad Kiai
Becko sumanymu lenkų vy pėda nebus atplėšta nuo Lie
riausybė pakvietė į Varšuvą tuvos.
(konferencijon Lietuvos, Latvi
Be to, Lietuvos vadai prie
jos, Estijos ir Suomijos užs.
šinosi Varšuvos kitam pasiū
reikalų ministrus. Konferen
lymui Lietuvos su Lenkija už
cija numatyta vieno mėnesio
sienių nusistatymus sukoordilaikotarpiu ministrui Beckui i
nuoti ir generalinius štabus
grįžus iš Londono, kur jis vy-f
sujungti. Čekoslovakijos liki
ksta.
I
mas šiandien lietuvių priešini
Estijos
vyriausybė, kaip
mosi jau pradeda palaužti.
pranešta, priėmė kvietimą.
Lenkija neseniai buvo pa- Klaipėdos naciai šiandien
Vokiečių kariuomenė įsiveržia Prahos miestan. Gautomis žiniomis, ten civiliniai gyven
siūlusi Lietuvai ir Latvijai visą tą kraštą nupuošė savo tojai vokiečių kariuomenę sveikino saliutaisir spiaudymais. Kariuomenei užėmus Prahą,
sudaryti su ja karinę sąjungą vėliavomis. Alini Čekoslovaki ten Hitleris nuvviko.
(Acme telephoto).
prieš Vokietiją. Lietuva at jos užgrobimą.

♦

Chamberlaino vyriausybe sukrėsta;
visuomenes opinija verčia ja veikti
Atšauktas ambasadorius
patars, kas toliau daryti
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HITLEHIŪ SKIRTAS
DIKTATORIUS

BERLYNAS, kovo 17. —
Hitlerio patariama Slovakija
pasiskelbė nepriklausoma res
publika. Ši slovakų nepriklau
somybė yra tik teorijoje, ka
dangi Vokietijos kariuomenė
ir Slovakiją okupuoja. Bra
tislava miestą valdo vokiečių
kariniai autoritetai.
Slovakijos vyriausybė, pa
sirodė, neįstengia krašto val
dyti neturėdama tinkamai or
ganizuotos kariuomenės ir po
licijos. Vengrų ir kitų slova
kų priešų gaujos visur prade
jo raumoti.
Tad ministras pirmininkas
kun. J. Tiso kreipės pas Hit
lerį prašydamas Slovakijai
globos. Hitleris to laukė. Vo
kietijos kariuomenė palaips
niui okupuoja Slovakiją ir ją
“globos” iki nuglobojimo.

MARŠALAS PETAIN IŠ
VYKO ISPANIJON
HENDAYE, kovo 17. —
Prancūzijos pasiuntinys Is
panijos frankistų vyriausybei
maršalas Petain
išvyko į
Burgos, Ispanijoje kur fran
kištų vyriausybė turi laikiną
sėdybą.

Varšuvoje lenku demonstracijos
prieš Vokietija, nacius ir žydus
VARŠUVA, kovo 17. — Va jai pavyko riaušininkus išvai
kar čia įvyko didelės demons kyti.
tracijos prieš vokiečius. Mil Lenkų spauda atsargiai ra
šo apie Vokietijos žygius. Kai
žiniškos lenkų minios, šūkaukurie z laikraščiai apgaili Slodamos “Šalin Vokietija!”, vakiją, kurią vokiečių kariuo
“Šalin žydai!”, ėmė žygiuoti menė okupuoja tikslu paimti
Vokietijos ambasados link. savo “globon” taip, kaip pa
Gausingos policijos atsargos daryta su Bohemija ir Mora
išblaškė demonstruotojus, ku vija. Reiškia užuojautos slo
rie tuojau susimetė prieš žy vakams ir pažymi, kad Vokie
dų krautuves ir pradėjo dali tija padarius didelę klaidą
žyti langus. Pagaliau polici- 'užgrobdama Čekoslovakiją.

WASHINGTON, kovo 17.—

Vokietija brutaliai nutrypė
nepriklauso
kretoriaus pavaduotojas AVe- mybę ir gyventojų laisvę.Tas
lles šiandien išleido formalų nepakenčiama, nes nuo Čeko
pareiškimą ryšium su Hitle slovakijos įsikūrimo J. A.
rio žygiais centrinėje Europo Valstybės su ta šalimi turėjo
draugingus ir glaudžius san
je.
BERLYNAS, kovo 17. — BERLYNAS, kovo 17. —
AVelles smerkia nacių Vo- tykius.
! Užgrobtos Čekoslovakijos te Vokietijos nacių slaptoji po
kietijos beteisį šėlimą Euro Europoje siaučiant nepap
ritorijose — Bohemijoj ir licija šiandien daug dirba Bopoje, kas nesuderinama nei rastiems laikams, prezidentas Moravijoj, Vokietijai tenka hemijoj ir Moravijoj. Vykdoteisėmis, reikalauja kongreso pataisyti
su tarptautinėmis
dideli gamtos turtai — gele- mi gausingi areštavimai. Pra
neutralumo įstatymą.
nei su civilizacija.
žies rūdos, anglies ir manga-jhoje ir kituose miestuose ir
neso klodai, taip pat sidabro miesteliuose ieškomi stambieŽYDAI ATMETA BRITŲ
kasyklos ir miško dideli plo-'ji Vokietijos nacių priešai ir
PLANĄ PALESTINOS
priešininkai, kurie iki šioliai
tai.
KLAUSIMU
ŠAULIAI PAREIŠKĖ IŠTI
To visa Vokietijai trūko. įai'K veikS . P™S
KIMYBĘ VYRIAUSYBEI
LONDONAS, kovo 17. —
...
. i- 'Naciu autoritetai uždarė Ber
Medžio vartojimas Vokietijo* . .
Žydai čia visiškai nutraukė KAUNAS, kovo 11. — Šau
,
v
.
t\ i
lyno
susisiekimą telefonu su
je buvo suvaržytas. Dabar
.................
taikos konferenciją su ara- lių rinktinių vadų sąjungos
Praba, kad čia nebūti) žinobus kitaip. Vokietijai teks ir
bais Palestinos klausimu ir (dvidešimtmečio suvažiavime, Slovakijos milžiniški miškai ina’ kaS slaptos Porcijos veiatmetė britų vyriausybės pla*'dalyvaujant prezidentui Sme- kurie užima didesne krašto kiama
'
’buvusiose Čekoslovaki
- i
> 
nų, kaip Palestina turi būti tonai, min. pirmininkui V. Mi
jos teritorijose.
dalį.
sutvarkyta.
ronui, ministrams, kariuome
Gauta žinių, kad BobemiBritų planas nustato pir nės vadovybei, šauliai pareiš- ROMOS BERLYNO AŠIS [joj ir Moravijoj plinta savamvbę arabams Palestinoje.
NESUGADINTA
žudystės. Žudosi lygiai čekai
BANDO APEITI LIETU
KOMA, kovo 17. - Vokie- ir. žydai>
Pat‘‘kti
UNGARIJOJE SUVARŽO VOS MUITŲ ĮSTATYMUS
tijos ambasadorius atlankė i- ,hitlerio verguvėn.
MI ŽYDAI
KLAIPĖDA, kovo 13. —
BUDAPEŠTAS, kovo 17. Vokiečiai grupėmis bandė jė talų užs. reikalų ministeriją PRAHA, kovo 17. — Šio
— Vengrijos parlamentas pri ga įgabenti Lietuvon neap ir išaiškino Vokietijos žygius miesto centre žymioji Masapažino įstatymą, kuriuo su muitintas uniformines kepu centrinėje Europoje. Be to, rvko aikštė vokiečių autorite
varžomi žydai visoj Vengri res. Pasienio policija išsišo jis pareiškė, kad Romos Ber tų nuosprendžiu pavadinta
lyno ašis ir toliau pasilieka
joj. Susiaurinamos jiems pro kėlius sudraudė.
Hitlerio aikšte.
tvirta.
fesijos, užsiėmimai ir biznis.

BERLYNAS, kovo 17. —
J. A. Valstybių valstybės se Čekoslovakijos
Hitleris išleido Bohemijai ir

‘globos’
Moravijai
savo
(protektorato) kodą, kurs su
LONDONAS, kovo 16. — menės nuomonė verčia vyriau- imtas į 13 posmų.
Anglijos vyriausybė atšaukia .sybę mesti šalin “mumaldinipažymi,
naino savo ambasadorių iš mo” nusistatymą ir griebtis Atsišaukime jis
Berlyno. Sakoma, jis reika-'griežtų priemonių prieš nacių kad Bohemija ir Moravia per
tūkstančius metų buvusi vo
lingas asmeniškai paaiškinti (Vokietiją.
apie Vokietijos žygius centri
Spauda karčiais žodžiais kiečių žemė ir tuose plotuose
puola Vokietijos politinį ban j gyvenę vokiečiai. Paskiau jėnėje Europoje.
ditizmą, kuriam mūsų laikais Sa ir sąmonės stoka tuos plo
Be to, Anglija sakosi rei
tus atskėlusios nuo vokiečių
kalaus Hitlerio išaiškinti, ko nėra lygaus. Pažymi, kad
ir galų gale ten įsikūrusi Če
kiais sumetimais jis peržengė Britanijai ir Prancūzijai, ate
koslovakija — neramybių ir
Miuncheno konferencijos su jo laikas ginkluotai veikti
Atidėlioji bruzdėjimų centras. Vokieti
tartį, kuriąja garantuotos Če prieš Vokietiją.
mas Britanijai ir vakarinei jai tas nebuvo pakenčiama ir
koslovakijos sienos.
Europai savo sėkmėmis bus ji tuos vokiškuosius plotus
prijungia
prie
Vokietijos.
nepaprastai skaudus.
LONDONAS, kovo 17. —
Anglijos užs. reikalų sek-'Tas daroma ramybės išlaikyPagaliau ir Anglijos ministro
įretorius lordas Halifaxas ma mo sumetimais.
pirmininko Cbamberiaino vy tgsi sn Vokietijos ambasadoVokietija valdys Bohemiją
riausybė giliai susirūpino Hit;rjum įr $įam pareiškė nepair Moraviją per ‘viceglobėją’
lerio žygiais Europoje. Visuo-'sitikėjimo Vokietija.
(diktatorių), kurį skirs Hit

VOKIEČIAI OKUPUOJA
IR SLOVAKIJOS PLOTUS,
- SLOVAKU KRAŠTU

Vokietijos

tikanui Graužinį. Ta proga
Šventasis Tėvas laimino Lie
tuvos" valstybės prezidentą,
vyriausybę ir visą lietuvių
tautą.

leris. Bohemija ir Moravija
nuo šioliai bus Vokietijos te
ritorijos.
8 ŽUVO SU LĖKTUVU

BOGOTA, Colombia, kovo
17. — Arti Manzaranes nukri
to kolombų vokiečių oro lini
jos keleivinis lėktuvas. Žuvo
8 asmenys.

VOKIETIJAI TENKA
DIDELI ČEKOSLOVAKĮI
GAMTINIAI TURTAI

VĖLIAUSIOS IŠ LIETUVOS

Fašistų spauda nereiškia
Tuo būdu Vengrija atsidė- VOKIETININKAI UŽPUL
entuziazmo Hitlerio laimėji
koja Hitleriui už leidimą už
DINĖJA LIETUVIUS
mais buvusioj Čekoslovaki
imti Karpatų Ukrainą.
TILŽĖJE
joj. Matyt, tarp Romos ir
KLAIPĖDA, kovo 13. — Berlyno yra jau nesusiprati
ANGLIJA PLANUOJA
Klaipėdiškiai smogikai Tilžė mų.
PRIVALOMĄ KAREI
je apstumdė atvykusį gydyto
VIENA, Austrija, kovo 17. miestas jau perdėm nacių ap
VIAVIMĄ
ją Toliušį.
STAIGA MIRĖ MICHIGA
— Iš savo naujo protektorato niktas, tad ir raliavimams
LONDONAS, kovo 17. —
NO GUBERNATORIUS
(globojamų) Bohemijos
ir nebūta galo.
Anglijos užs. reikalų sekre ATVYKO GENERALINIO
McTavijos atvyko diktatorius
Tš Brunno1 jis buvo laukia
GRAND LEDGE, Mich.,
Hitleris.
mas Bratislavoje. Tenai slo torius lordas TTalifaxas iške KONSULATO ATTACHE kovo 17. — Nuo širdies ligos
lia aikštėn, kad vyriausylvė
I
vakai
buvo
pasiruošę
iškilmin
NEW YORK, kovo 15. — staiga mirė Michigano valsty
Čia naciai jį karališkai pa
planuoja įvesti privalomą ka
gai pasitikti savo “globėją”.
Šiandien laivu lle de France bės gubernatorius F. D. Fitzsitiko ir sveikino.
reiviavimą.
Bet jis nepasuko į tą miestą.
atvyko į Lietuvos generalinį geraldas, 54 m. amž., respub
,Visas miestas panardytas į
Spėjama, Hitleris pasiry
Konservatorių partijos at konsulatą New Yorke paskir likonas. Tik nuo sausio 1 d.
swastikas.
žęs grįžti Berlynan ir ten sn- stovai parlamente šiai kons- tas attache Vytautas Stašins jis buvo užėmęs gubernato
Vykdamas iš Prahos Hitle- šaukti savo parlamentą, ku kripcijai pritaria. Kai kurie kas su žmona. Iki šiol p. Sta- riaus vietą prieš tai per rin
ris kokį laiką užtruko Bru-iriam jis praneš apie savo nau ' pareiškia, kad tas turi būti šinskas dirbo Lietuvos pasiun kimus nugalėjęs demokratą
nno mieste, Moravijoj. Tas.jus atliktus žygius.
^vykdoma be jokio delsimo.
tinybėje Briuselyje.
gubernatorių F. Murphy.

Hitleris iš Prahos nuvyko i Viena;
ten naciai ji triukšmingai pasitiko

N ACiy SLAPTOJI
POLICIJA ŠĖLSTA
ČEKŲ TĖVYNĖJE

SUNKU SU SAMDINIAIS
BIRŽAI. — Metai iš metų
sunkėja ūkininkams samdinių
gauti. Šiais metais Biržų aps
krityje samdinių algos dar pa
kilo. Bernui mokama iki 500
lt, tarnaitei — iki 400 lt., pie
meniui — iki 200 lt. Bet ir to
kiomis algomis sunku samdi
nių gauti.

ORAS
CHICAGO SRTTIS. — Nn
matomas debesuotumas, tem
peratūra kyla.
Saulė
5:59.

teka

5:57, leidžiasi
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Tėvai Marijonai Brazilijoj

Vykdami Argentinon tėvai kybos pamokų skaičių, papraniurijonai buvo sustoję vasa- Sius minėtą dokumentą (kurio
Published Daily, Except Sunday.
SUBSCR1PT1ONS: One Year — 56.00; Six Months
Gen.
Raštikio
Žodis
rio m. 23 d. Rio de Janeiro. tikrai nėra) parodyti, konsu— |3.5u; Three Months — ♦2.00; One Month — 75c.
Europe — One Year — $7.00; Slx Months — K.00;
'opy — .05c.
Lietuvos kariuomenės vadus gen. Raštikis, Stotyje sutiko būrelis lietuvių, las prašė duoti jam dvi savaitilvertisinK tu “DKAUGAS" brlngh best results.
kalbėdamas “Ramovės” korporacijos suei kurie retiems svečiams iš to- tęs laiko reikalą išaiškinti.
Praėjo ir tos dvi savaitės, bet
goje vasario 16 dienos proga, nurodė didelį limosios Amerikos išrodė
»»
DRAUGAS
tautos vienybės reikalą. Tarp kitko, jis pa sas Rio įdomybes, supazindi-i jokių nutarimų dėl tikybom
Ueiua aa..dten lįsk y rus senmadientus.
no su vietos lietuvių gyveni- painokų nesurado. Padėties ne
žymėjo:
CKEMLMKKATDS KAINA: J. Amerikos valstybėse.
vletams — *0.00; Pusei Metu — $3.6o; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — .75c. Kitose vai“Gyvename istoriškai labai įdomius lai mu ir skaniai pavaišino. Per atstatė, bet vėl pasižadėjo ti- Po Svietą Pasidairius go vyrai Ims visiškai nustum
stybesi prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų
ti j moterų užpakalį.
♦ 4.0u. Pavienis num. 3c.
kus, kada dideli pasaulinio masto įvykiai dieną pasigerėję reto gražumo krai jau reikalą išaiškinti per,
Skelbimų kautos prisiunčiamos pareikalavus.
Kai
kas
nori
prikišti
vyir problemos, kurių sprendimai kitonišku ir Rio miesto miestu ir jo apy- sekantį mokytojų pasitarimą,
Entered as Second-Class Matter March 31, 1516, at
ramiu laiku pareikalautų net dešimtmečių linkėmis, vakare 23 d. vasario Kovo m. 4 d. konsulatan susi- lunif> subobėjimą, o Lietuvoj Visi žinote, kad kiekvienam
Chicago, Illinois Under the Act of March S, 1879.
arba dai- ilgesnio laiko, šiandien dažnai yra traukiniu išvažiavo į Sao Pau- rinko mokytojai. Prieš pasita- einanti “Šeimininkė” (nr. 2) ofise, kiekvienoj redakcijos
išsprendžiami labai greit. Modernaus gyve lo, kurį pasiekė tik 24 d. rytą rimą konsului buvo įteiktas rašo apie moterų suelieiĮėjimą raštinėj turi būt krepšys, j
Bažnyčia Ir Naciai
nimo greitas tempas yra perėjęs ir į poli- 9 vai. Čia aplankė lydimi kun. klebono laiškas, kuriame pra (suvyriškėjimą.)
kurį metama visa, kas jau ne
Pažiūrėkime”, sako “Šei
tinių klausimų sprendimo sritį. Be šio ypa Ragažinsko, lietuvių bažnyčią, šoma jau galutinai išaiškinti
tinka. Ir kas tik nuo stalo pauiiiiiiike , ką sumiesčionėju- tenka į krepgį, vjsa eina į giu.
Išrinkimu Kardinolo Eugenio Pacelli po tingo tempo visose gyvenimo srityse turime
seseris Pranciškietes ir jų ve reikalą dėl tikybos pamokų
piežium džiaugėsi visas pasaulis, išskyrus visame pasaulyje ir ypatingai Europoje la
damą mokyklą Sao Paulo ar Deja per mokytojų pasitari sios sodietės kultūra šiandie kšlyną, arba peipereksninkas
vieną kraštą — Vokietijos nacius. Kaip ir bai daug nerimo, nesusipratimų, vienų ki
suima. O popieros “Tėvynė”
kivyskupijos administratorių mą konsulas apie tikybos pa yra davusi moteriai:
buvo numatyta, naciai naująjį popiežių šlykš tiems priešingų interesų, ginčų ir įtempimų.
—
Nieko
daugiau,
išsikimokas
nė
neužsiminė.
Žodžiu
redaktorius brolis Jurgelionis
(arkivyskupas yra miręs), Lie
čiai puolė. Ypač histeriko Goebbelso orga
“Tokioje nuotaikoje iškyla daug naujų tuvos konsulatą, kai kurias ateistų mokytojų sukurstytas ;r*ant lll°ters suvyriškėjimą ir kjekvįe na,m numenu ima ls
nas ‘*Der Angriff'’ pasižymėjo šmeižtu Pi
plačių planų, liečiančių net galinius dides lietuvių šeimas, kur Gerbia konsulas sumažino tikybos pa bobiškumą, būtent:
Redakcijos Krepšio” ir duoda
jaus XII. Taip kitų dalykų tame laikrašty
nius ar mažesnius Europos ir kitų pasaulio mieji Svečiai buvo pavaišinti. mokas penkiasdešimt procen-!
i irimas moters suv\riskė skaitytojams,
je buvo net pabrėžta, kad, girdi, iš visos
dalių žemėlapio pakeitimus. Vieni tie pla
jimo
požymy s yra
yra rūkymas.
Vasario m. 24 d. vakare bu tų lietuviškose mokyklose, D -b1110 P°žymys
Kardinolų Kolegijos Kardinolas Pacelli la
nai remiasi daugiau ar mažiau reališkais pa
2)
Greta
rūkymo
eina kita
vo sušauktas ekstra Liet. Kat. ULR-o šelpiamose. Jei dar pri
biausia pasižymėjo kaipo nacių priešininkas,
Bruklyne neseniai buvo omatais, kiti turi gan daug nereališkumo ar
o žiūrėkit jį ėmė ir išrinko popiežium. Jie,
siminti, kad dauguma moky blogybė — girtavimas.
Bendruomenės
susirinkimas,
peretės choro debiutas. Debiu
ba net grynos fantazijos. Smulkiau tų pianų
3) Trečias moters vyrišku
naciai, tuo esą ne tik nustebinti, bet ir su
tojų
yra,
ateistai,
ar
indife
kuriame
Svečiai
pasakė
nuo

tavo choras, kaip choras. De
nų ir naujų tendencijų neliesiu, nes visi mes
mo požymys — kortavinias.
erzinti.
rentai
ir
tik
vieną
tikybos
pa

širdžias
ir
įspūdingas
kalbas.
biutavo solistai, kvartetai, si
skaitome savo, o kai purie ir užsienio spau
4) Tolimesnis suvyriškėji
Kai mirė Popiežius Pijus XI, nacių spau dą ir radijo informacijas, ir todėl esame apie Prie salės durų svečiai buvo moką per savaitę turint, bet
kstetai, kaipo solistai, kvarte
apdovanoti gyvomis gėlėmis. koks religinis auklėjimas n mo požymys — keiksmų įpro tai, sikstetai. Debiutavo P.
da ir jų vyriausybės sluogsniai tuoj pasisku tai skaitę ir girdėję.
tis.
bino įsrensšti savo norą, kad nauju popie
“Mūsų Tėvynės geografinė, politinė ir stra Bendruomenės choras sudai mokymas yra neįmanomas.
Bajoras, kaipo reziseris. De
žium turi būti išrinktas fašistų draugas. Vo teginė padėtis yra labai reikšminga ir svar navo keletą dainų.
Šiandie
riebiai nusikeikti, biutavo K. B. Kriaučiūnas
Brazilijos lietuvių mokyklo
kietijos atstovas Romoje padarė net oiicialų bi. Todėl visai suprantama, kad net dauge
Šeštadienį vasario m. 25 d. se, kiek yra galima laikomasi papasakoti dviprasmišką anek kaipo sufleris. Ant galo de
pareiškimą ton kryptim Tai reiškia, kad jie lio valstybių užsienių politikoje figūruoja išvažiavo į Santos savo lai• lotą (dažnai net toki, nuo ku biutavo ir to debiuto aprašyLietuvos Švietimo ministerijos
norėjo popiežiaus, kuris remtų vadinamąją ir mūsų Tėvynės politikos faktoriai”.
rio vyrai turi rausti, o jos tojas Kuku, kaipo kuku ko
van, nes norėjo kuo greičiau
Berlyno - Romos ašį. Tokiu elgesiu naciai
Čia išreikštos mintys labai tinka šiam mo pasiekti savo kelionės tikslą programos. Ten gi pasakyta, nei kiek nerausta, — prof. respondentas. Vienoj' vietoj
kad tikybai savaitėje skirta
manė paveiksią į kardinolus. Bet, tur būt, mentui, kuomet ir vėl Europos žemėlapis yra
— Argentiną, kur jų lietuviai dvi pamokos. Taipgi ir DULR- Karnp.) sugeba ne tik mote jis sako: “laike Operetės cho
jiems nė į gaivą neatėjo klausimas, kad kar keičiamas.
katalikai su dideliu ilgesiu as informavo vykstančius Bra ris, bet ir mergaitė”.
ro koncerto, patys Operetės
dinolai yra drąsūs, savystovūs vyrai, kurie
Gen. Raštikis ragina piliečius dirbti ir bu laukia.
Jei tas moterų vyriškėjimo choro nariai turėjo stovėti
nepasiduoda jokiai pašaliniai įtakai, nors ji dėti. Jis teisingai sako:
zilijon iš Lietuvos kunigus.
būtų galingiausia. Jei Kardinolas Paceili buKova dėl tikybos pamoKų
Tačiau praktikoj matom ką procesas ir toliau eis tokiu lauke.” Išeina, kad per Ope
“
Juk
visai
suprantama,
kad
ne
tik
vyriauvo išrinktas vienbalsiai, reiškia, kad nė vie
! kita. Marksistai diktuoja kon pat tempu, kaip dabar, tai retės choro koncertr to choro
lietuviškose mokyklose
no ‘ * pro-nacid ” kardinolo nebuvo, kad į jų i sybei, kuri oficiališkai yra pastatyta ii stosului tikybos pamokų suma mano delnas rodo, jog neužil- nariai stovėjo lauke.
Ligi šių mokslo metų pra
norus jokio dėmesio nekreipė nė vienas karvi®08 mūsų valstybės ir tautos saigyboje,
žinimo reikalą. O šis, net vi
dinolas, bet visa jų, Kardinolų Kolegija, žiū bet ir kiekvienam valstybiškai nusiteikusiam džios (mokslo metai prasidė siškai neatsiklausęs kunigų,
Lietuvos patriotui, taigi ir kiekvienam tik jo vasario m. 1 d.) lietuvių
rėjo tik Katalikų Bažnyčios gerovės.
rosios tarnybos ir atsargos karininkui, nes mokyklose, DULR-o užlaiko jų užgaidas pildo. Kas dirba
Kad žmogus žmogų apgau— Ne, ne, kad atim...
Tiesa, Kardinolui Pacelli, kaipo Popiežiaus visi karininkai turi būti ir yra juk taip pat
mokykloj, tai žino, kiek ga
mose,
būdavo
po
dvi
tikybos
XI seKretoriui, teko susidurti su Vokietijos valstybiškai nusiteikę patriotai, taip pat rĮima išmokyti tikybos ir kaip na — tas biaurus ir Dievo Kunigui, tokius žodžius
pamokas
per
savaitę.
Tačiau
nacxais, Kūne laužė konkordato nuostatus, pi savo Tėvynės ir savo tautos likimas.
galima auklėti vaikučius tik baudžiamas darbas yra vi- girdus, net plunksnakotis
šių meti) sausio m. 28 d., per
rankos iškrito.
perseKiojo KataiiKus, bet jis čia neparodė
vieną pamoką turint. Brazili siems žinomas.
“
Visų
valstybiškai
ir
patriotiškai
nusitei

mokytojų
pasitarimą,
konsu

Tačiau,
kad
silpnutis
žmoKai kunigas nedorajai mosaiiSKumo, įsucarsčiavimo, tik šaltai ir ener
jos lietuviams katalikams viekusių
piliečių
rūpinimasis
visos
savo
tautos
las Polišaitis seserims Pran- nintėlS išeitis atsikratyti nuo «us mfSint« “Mauti visatos teriškei LS“«ki"O’ 5'cl"iai M
gingai gynė Bažnyčią. Maciai neturėjo ir ne
ir
valstybės
reikalais
yra
nė
neigiamas,
bet
ciškietėms pranešė, kad šiais DUIjR atsiųstų “auklėtojų”, jK4r5« 'Vls»Kali Dlev«- Sal la šudrausdanias, kad mišių meturi jokio pagrindo pinti naująjį popiežių
visai
teigiamas
reiškinys.
Daug
blogiau
bū

mokslo metais teleidžiama tik
Pijų XII.
ta «»«««» “evų maldauti tikna tada, kada piliečiai pradeda tais reika po vieną tikybos pamoką. Se uorganizuoti savo kalalikis- bai retai tePas“a‘koBet
vis
tik
pasitaiko...
Net
tai
gerų, šventų dalykų, bet
Šia proga vietoje bus priminti, bad Baž lais visai nesidomėti ir lieka visai indife
kas mokyklas. Viena jau ve
serys
apie
naują
parėdymą
nyčios istorijoj ne pirmas toks įvykis. Kiek rentiški tij reikalų atžvilgiu. Tokie piliečiai
dama seserų Pranciškieėrų ve. pas mus — Marijos žemėje — ne keršto, ji, slėpdama savyje
pranešė
klebonui,
kuris
nuėjęs
pragarišką kerštą, pradeda
vienas Europos knzis, ar jis mažesnis ar arba yra dar nepribrendę prie valstybinio
kia. Lanko virš šimto vaiku Lietuvoje!
konsulatan
paklausė
kokiu
pa

Čia
patiekiu
įdomią
ir
labai
prašyti kunigą atlaikyti mi
didesnis, vienu ar kitu būdu paliečia Vati ir nepriklausomo gyvenimo, arba dėl kitų
čių. Deja, DULR katalikų mo
šias ir prašyti Švenčiausiąją
kaną. Hitleris turėtų žinoti, kad seniai prieš priežasčių jiems tas gyvenimas visai nerūpi grindu remiantis mažinamos kyklų lig šiol neparėmė. Rols^or1^'
Ta istorija prasidėjo ir liūd Dievo Motiną, kad suteiktų
jį Katalikų Bažnyčią puolė Bismarkas, Bar- arba rūpi tik tiek, kiek jis teikia jiems ma tikybos pamokos. Konsulas pa
dos ir katalikiškose mokyklo
nai pasibaigė Zarasų apskri jų šeiniai santaiką ir krikščio
barossa, Enrikas IV, Attila, bet ji, Bažny terialinių gėrybių arba kitų karjeristinių bei aiškino, kad jam sakę, moky
se auklėjimas ir mokymas yčia, juos visus nugalėjo. Ji kovojo ir kovos egoistinių interesų. Tokie piliečiai nėra pat tojai (Bakšys ateistas ir ko
nišką meilę...
ra nemažiau pastatytas, kaip ityje.
1
už žmonių teises laisvai Dievą garbinti.
riotai ir pati tauta neturi iš jų jokios nau mpanija) kad esąs iš pirmiau
kerNeturtingų bajorų gausioje! Skirtą
.. dieną ir _ valandą
.
DULR-o žinioj esančiose.
dos
bei
pasitenkinimo
”
.
koks tai nutarimas su Kunigų
. ...
...
...
stingoji moteriške jau klupo
Ir šiais laikais kylantis pagonizmas sten
savo giminėmis, vietine kalbai .
A_,
.
prie Dievo stalo ir laukia įniJanonis
giasi sutriuškinti Bažnyčią. Pati Dievo ap*Teisybė. Dėl to Lietuvos vyriausybė turė pritarimu, kad sumažinti titariant “šlėktų”, šeimoje,
SIU...
vaizda davė jai drąsų Vadą, kuris, be jokios tų sudaryti tokias sąlygas, kuriose visi val
dviejų brolių žmonos nebesusi
auejoiiės, ją išves į laimingą ateitį ir Vokie stybiškai ir tautiškai nusiteikę piliečiai ga
KĄ KRIKŠTAS DAVĖ LIETUVAI
taikinamai susipyko. Sakau Bet kas tai? — jai pasidaro
tijos nacių ir kitų Bažnyčios priešų pastan lėtų bendrai dirbti. Gaila, kad tokių sąlygų
labai neramu; kažko lig baisu!
Šiais laikais bedieviai lie
Taigi, dėkokime Dievui, jog “nebesusitaikinamai”, nes bu-(
gos taip scduž, kaip sudužo pastangos visų vis dar nesudaroma.
Sąžinės balsas jai grūmo
Lietuva
priėmė
krikštų
ir
pa,vo
pasižadėjusios
viena
kitai
tuviai
gyvu
žodžiu
ir
per
spau
jos priešų praeityje.
jančiai diktuoja:
dą nori įtikinti lietuvius, kad siliko tikėjimo prieglobstyje. į neatleisti “iki grabo lentos !
— .Vienyk savo maldą su
Lietuviui - Lietuviška Pavardė
krikštas nieko gero Lietuvai Mes turime Kristaus surami- Į Aiškiau tariant, tą praga
kunigo malda ir nekerštauk,
Paskutiniame “Jaunosios Kartos” nume nedavė — tik vargą ir skur nančius žodžius: “Kas įtikės riškąjį pyktį buvo pasižadėjuBūkime Pasiruošę
jei padarysi, kaip sugalvojai,
ryje išsitariama apie pavardžių keitimą, Lai dą. Bet, jei tikrai įsižiūrėsi ir bus apkrikštytas bus išga sios nusinešti į pomirtinį gy
—
papildysi baisų nusikalti
Neabejojame, kad šiuo momentu visi są kraštis konstatuoja, kad atėję svetimi žemės me į faktus, rasime, jog krikš nytas, kas neįtikės bus pas venimą (juk tai baisu ir pa
mą !
moningieji lietuviai, ar jie gyvena Lietuvoj, viešpačiai lietuvių pavardes sudarkę. Lie tas Lietuvai labai daug davė
galvoti !).
kandintas (pražuvęs) ”.
Tačiau pyktis jai labiau pa
ar kituose pasaulio kraštuose, sekdami įvy tuvio esanti pareiga laisvu noru tai patai
ir apsaugojo ją nuo daugelio
Jeigu kam nors nepatinka! Ne vien pykosi tos dvi mo tiko, negu meilė...
kius Europoje, matydami Hitlerio siautimą, syti. Esą gerbianti save tauta negalinti leis
nelaimių. Jei lietuviai nebūtų . lietuvių krikščioniškas tikėji- teriškės, lx‘t buvo pasiryžu
Ji atsiklaupia ir rankas iš
yra susirūpinę dėl Klaipėdos krašto. Nežiū ti nešioti svetimų užteptą dėmę. Be to, mū
priėmę
krikšto,
tai
jie
šianį mas arba lietuvybė — jie yra sius viena kitai ir keršyti!...
rint kaip save raminsime, tam susirūpinimui sų lietuviškos pavardės gražesnės už sveti
Ypatingai keršto troško vy kėlusi siekia Dievo Motinos
dien,
gal,
neturėtų
nei
savo
Ruoši
pabandyti
Rusiją.
Bet
yra rimto pagrindo.
mas, jos skambančios kažkaip maloniau ir
paveikslo link, lyg arčiau sau
kalbos, nei tautos. Jie būt Ii- ne vienas iš jų pasakys, jog resniojo brolio žmona.
didingiau,
jos
arčiau
mūsų
širdies.
Lietuviui
prisitraukti norėdama ir nuo
Susirūpinti, tai dar nereiškia nusiminti ir
Ji neliesusivaldydama nu
kę vokiečiais, rusais, ar kito verčiau jis mirs, negu Rusilietuviškai
vadintis
esanti
šventa
pareiga
ir
širdžiai “maldauja”, kad Die
beviltiškai žiūrėti į Klaipėdos krašto ateitį.
vyksta į Zarasus pas kunigą
kiais
gaivalais.
Po
priėmimo
Krikžčionis
jon
keliaus.
vo Motinn teiktųsi atimti jos
Mūsų susirūpinimas mus turi vesti prie bu jo neliečiama teisė.
ir užprašo atlaikyti šv. mišias
krikšto jos galingi kaimynai,
tariamajam priešui regėjimą!.
dėjimo, prie pasiruošime, prie darbų. Gal
Zarasų bažnyčioje prie stebu
ypač
vokiečiai,
neturėjo
drą
Trys Pareigos Studentams
Ir taip ji “maldavo”, tik
tiesa, mes nedaug ką galėtume reikale pa
klingojo Švenčiausios Marijos
sos
ją
taip
žiauriai
pulti.
Gi
dėti, ta/iau gausingais masiniais susirinki
riau sakant piktažodžiavo Die
“Studentų Dienos” rašo, kokiu būdu lie lietuviai, gulėdami jau kiek
Dulkių prieš vėją nepapūsi, paveikslo.
mais, protesto rezoliucijomis, aukomis pa
viii ir Marijai iki pat Mišių
tuvis studentas jau studijų metu galįs prisi nors atsikvėpti, kreipė savo šiai nuo tavęs paties pareina.
— Tai kokia intencija pra
rodysime, kad esame gyvi, kad griežtai sto
pabaigos.
dėti prie tautinės kultūros ugdymo. Čia laik jėgas prie siekimo tikybos ir
šai
mišias
atlaikyti
f
—
klau

vime už Klaipėdos krašto neliečiamybę. Nė
Ir... — Baisū ir pasakyti, ko
Kame nėra malonės, nė pa sia kunigas.
raštis pažymi, kad mūsų studentija turinti
tautos idealų. Ir šioje dvasio
ra kalbos, į mūsų balsą bus atkreipta rimto
kerštautoja pati sau išsiprašė!
sigailėjimo, nėra no tikrosios
sukurti savų, lietuvišką studentinį gyveni
— Dvasiškas Tėve, kad Die
je ji taip sustiprėjo, jog nei
dėmesio.
Vos tik kunigns ištarė žod
mą, kad studentija turinti stoti į kovą su
doros.
vas mano vyro brolio žmonai
vokiečių,
nei
lenkų,
nei
rusų
žius — lte missa ėst — galite
Dėl to susiorganizuokime, sudarykime ko įsigalėjusiu studentijos girtavimu. Be to,
Kame gi nėra tikrosios (h'1- regėjimą...
tolimesni
užsipuolimai
nega

lonijose reikalingus komitetus, šaukime ma studentai turį, kiek galėdami, imtis ir vi
eiti, mišios baigtos, — kerš— Sugrąžintų? — užbaigė
ros, tenai nėra nė tikrosios
lėjo
jos
krikščioniška
dvasią
suomeninio
darbo,
pirmoje
eilėje
plačiai
ben

sinius susirinkimus ir juose tarkime savo
jos sakinį kunigas.
(Tętinys 3 puri.)
liuosybės.
nuslopinti
draujant su kaimu.
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ACTS YOU NEVEK KNEW!H

North Side Žinutė

Ry Rob Part

.Tonas Raudeliunas persikė
lė iŠ Bridgeporto j Nortll Si- (
dę ir nupirko iš Nausėdos burėmę ir grosernę po num. Įti-.
45 \Vabansiu Avenue.

3

DurinG
QueEN ELIZA0ETHS
REIGN, IN ENGIAMO, A
AlAN’S GUI LT O« INNO).
rCENCE WAS JUDGEDON
fb
THE OUTCOME OF A DUEL..,

ANClENT MONGOLIAN CON QuEROR WAS

į»/

f# RE5P0NSIBLE FOR
THE DEATH OF
TYVENTY AAILLlON
'

A

Kviečiame visus North Si-;
diečius lankytis pas naują biz
nierių, paremti sunkią pra
džia biznio.
I
Raudeliunas taipgi užsisakė |
“Draugą” visiems metams, i

j PEOPLE. HE
į OSOALLVMADE l

/l0OU7 IOO MEN

ANO WOMEN OF THE
6-RITISH INTERPUANETARy
SOCiETy ARE MAKING
ACTIVE PREPAPATTiONS FCFt ,
AN ExPEDiTlON TO THE MOONi

į

2 Asmeniškai Lydimos

(T A POINT TO

& OESTROyCAP- /
‘į. TOREOCiTSS /,

U

v\ IN their.
Cs
\ SNTIRETV OT

newyork-klaipėda
TER (jOTHENBURGĄ, SVEDUĄ

Kazys šerpetis, agentas S

Pirmoji Gegužės-May 31 d.
(nepersėdant iki Klaipėdos)

S/

REUMATIZMAS ■
SAUSGĖLfi
;

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

I
Nesikonfcyklte
savęs
skausI mals:
Reumatizmu,
SausgCle,
Kaulų
Gėlimu,
arba
MSSliun| giu —- raumenų sunkumu, nes
skaudėjimai naikina kūno gy' vybę ir dažnai ant palalo pai guldo.
CAPSICO COMPOTTND mosI tis lengvai prašalina viršutineI tas ligas: mums šiandien daugybė žmonių siunčia padėkones
| pasveikę. Kaina 50 centų. Per
našta 55c
arba dvi už $1.05.
I Knvga:
“ŠALTINIS
SVEIKA.TOS”, augalais gydytis — kaina

(Tęsinys)

džiama pervažiuoti i tą pusę
nusivalyti laukus. Vos keli
Labanora...
žingsniai nuo vartų rubežiaus,
Čia mūsų laukė linksmas
būdelėje tnpėio lenku sargy
klebonas Zakumskis, šaulys
binis. Kaip niekas i ji nežiū
Ignatavičius ir kiti. .Voži ū rė
rėdavo, jis išeidavo ir i mūsų
jom medine bažnytėlę, kurio ie
buri pažiūrėti. Kaip visi pra
yra stebuklingas Dievo Moti
dedam i jį žiūrėti, tai vėl įle
nos altorius.
nda j vidų. Kalbinom ji lietu
Labanoroj žmonės
vasarą
viškai, nibko neatsakė. "Mūsų
nemažai surenka grybu, kurie
i sargybiniai sakė būk nemoka
gabenami i užsieni, daugiau
i lietuviškai. Teko užkalbinti
sia j Lenkija. Tad ir pietums
ūkininkus pravažiuojančius su
mus, tarp kitu skanėsiu, pai javais. Visi kalba puikiai lievaišino skaniai paruoštais grv
, .
tv ,
t ,
tuviškai. Daug pi nevarginom
bais. Pietus valgėm mokvk-'
1 .
'
'
klausimais, kad nepakenkus.
i Padarėm keletą nuotraukų.
Išvažiuojant mums atnešė davus įsakvma Imti
i:
ai
i• autobuparodyti ttarda Labanoro ,lū;5'visn kri,Hnin
d.,, knri yra tikrai savotiškas
iSp,.
muzikos instrumentas. LabaT Vilnių, i Vilnių, Į Vilnių noriečiams nereikia orkestro.
T Vilnių, i Vilnių — draugai!
Jų dūda visą atstoja.
T Vilnių Aukštaičiai —
Skudutiškis...
T Vilnių Žemaičiai —
Miestelis nedidelis, bet turi
T Vilnių visa Lietuva!...
labai gražias apylinkes. Daug
Toj vietoj ir tuo momentu,
miškų, kuriuose pribarstyta'.. . ,
' . ,
oj augu
net kelias dešimtys ežerų. Čia
sio jaunimo širdvse gimė nau
teko ir išsimaudyti, pasidali jas jausmas. Kaip jie vėliau
nus: vienas ežeras vyrams, ki prisipažinę sakė: — Tki šiol
tas moterims.
dar nesupratom, kodėl ta Lie
Linkmenys.,.
tuva taip užsispyrus dėl VilČia pagal rubežių mūsų au-j niaus, kodėl to krašto neatsitobusas sustojo. Pusė (didės- sakyti dėl taikos labo. Bei
nė) miestelio priklauso len-1 tuo momentu pajutom, kad kikams. Lietuvos pusėj pasta- taip ir būti negali: Vilnius tntvtas naujas gražus medinis ri br,tj
kryžius. Bažnytėlė priklauso
lenkams, kapinynas jau Lie- i Kirdeikiai...
tuvos pusėj. Ūkininkams lei- '

■ a ■
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Iš Tėvynės Lietuvos

Antroji Liepos-July 1 d.

50
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centų.

i Justin Kulis “
1

<leli ežerai, kurie saules švieso.je tviskėjo it deimanto sagos žaliame aksome.

B
b

«■■■■■■■■■■■■
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Suskaldę Čekoslovakiją vokiečių naciai šitaip skelbia Moravijai savo “globą”. Civiliai
nori - nenori, turi saliutuoti. (Ši nuotrauka iš Brno (Brunu), Moravijos, pasiųsta Į Berlyną,
iš ten radio Į New York, o iš čia telephoto i Chicago. (Acme telephoto).
klebonijoj priėmė kun. Breiva, kuris bažnyčią pastatė. Ne
baigta dar, reikalinga aukų,
. .
.
i
kad greičiau užbaigus. Po va-1
karienės, padainavom ir ėjo- i
me gulti. Išskyrus sesutes vie-:
nuoles, visiems teko miegoti
ant šieno.

3259 S. Halsted Street,
Chicago, Illinois

Antra ekskursija va
dovauja Vl. Mučinskas. Švedų Amerikos
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: GothenburgStockholm. Iš čia lai
vu “MARIEHOLM” j
Klaipėdą

Vl. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
Gauk nemokamai suteikiamą musų
ekskursijų brošiurą ir retkartinj lei
dinį “Turizmo Žinios”.
Kiti išplaukimai iŠ New Yorko:
DKOTTMM.HOI.M kovo IK. bal. 15
4
GIUPSIIOI.M
kovo
30
tfeir.
19
Kl NGMIOI.M
biri.
3,

Kreipkitės j savo vietinį agentų ar

SVEDISH AMERICAN LINE
18', North Mieliiirnn Avenue,
Chicago, Illinois

KLAUSYKITĖS

NELINKĖK KITAM TO,
KO PATS NENORI...

nuolatinių ir labai įdomiu, Povilo

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ŠALTIMIERO

I
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)
itautoja pajuto lyg kas būtų
1I
šeštadieniais —
Po sočių pusryčių Kirdei- jai ant akių užtraukęs juodą
> Nuo 7 iki 8 v. v
Penktadieniais —
kiliose, malonu buvo sustojus skraistę: i visai neteko regėSekmadieniais —
J
Tauragnuose atsigerti šalto .jimo!
vandens iš giliausio LietuvoTaip savo regėjimo ji ir ne
Tiesa, saulei leidžiantis pinu
gu|jnjOt kinis randasi kle- bi atgavo per 14 metų, t.y. iki. y;
klojome po gražų netoliese e- bonij()S kipniP Tip? vulinin< mirties.
santį ežerą. Kadangi teko se netoliese, darbavosi kelios moNors turėjo 2-jų valakų nuo
kanti rvta anksti iš ten išva- terėlės. Visos mus nuoširdžiai savą žemės ūki tačiau visų ap
žiuoti, tai kas noiejo pama- vaišino. kaip jos išsireiškė, leista, (vyras pasaulinio karo
t'piliakalnių, tiems teko ke- nors vandenėliu. Stebėjos, kad pradžioje miręs, o du sūnūs
lti> 4..i0 įvtą. Nedaug sava- iš taip toli keliaujam po brau- dingę Rusijoje) didžiausiame
noiių atsiiado. Let kurie da- „.j.j “šalalą”, kaip viena pra- varge ir skurde, praeitais 19ly\a\oni, nesigailėjoni. A isą sitar«'. Paklausiau jos, ar ji 38 metais ji užbaigė šio gvvekelionę kelių kilometrų, teko. yjetinė. atsakė kad 30 metų nimo kelionę...
rt.
N
atlikti keliais ežerais, kurie o-yVenusi Vilniui. Troškusi pa
Ar ji permaldavo Dievą sasujungti siaurais upeliais. A e- niatvt labvą Lietuva, ir da- vo sunkiu vargu per keturioli-1
liau kopėtu Į ankstus kalnus. bar jan |<f»lin1 i metai čia gy- ką metų už taip baisų nusikalNorge Rollator
Vienanie iš jų pasodintas A. VPnnnti
t imą ?
Smetonos ąžuolas, iškaltas už- Į
— Ne mums spręsti.
Refrigeratorius,
“Ach. kad duotų Dievas
lašas; puikiai išlyginta aikš
Pastaba: Faktai papasakoti
telė iškilmėms. Įsikopus i pa-!^a<^ ''n’u sugrįžtų prie sa
10 metu
tj aukščiausią kalną, ,natėsi , vo/mnuių, tai pasinielstumėnl pačios velionies, prieš mirti,
pilname prote.
“š.”
. .. v,
Nedidelis bažnytkaimis. Mus aplinkui nusagstyti
astuoni. <p.. prie Aušros Dievo Motinos
Warranty stebuklingo*”... su atsidūsėji
mu pasakė senutė.
Tauragnai...

W M.SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS

$149

— Tr mūsų širdyse tas pats
troškimas rusena — atsakiau
jai.
“Dieve, Dieve’’... su džiau
gsmo ašaromis išbarė vilnie
tė, ir visus iš eilės reikšmin
gai perbėgo savo akimis.

E... , -z

Brazas vra užsilikęs pada
vimas apie įkūrimą Tauragnų
Būk užklydę narsūs TJetuvos
į karžygiai su kanklininku miši kan tarp 2 ežeru. Kanklių mu1 zikos sužavėti. Taurai padėio
1 jiems surasti gražia vieta. Čia
jie įkūrė Taurų pilį. kurią vė
liau kryžiuočiai sunaikino.
Būk ir dabar dar, nuo Taurapilio kalno urvo, naktimis at
skamba kanklininko meliodijos.
Salakas..

Niebolas TTortby, regentas
Vengrijos (lliuigary), kurios
kariuomenė įsiveržė į Karpa
tų Ukrainą (Ruteniją) ir su
sisiekė su Lenkijos pasieniu.

|

turėtų
.u.v.v

įsigyti^

t Vyskupo Petro Pranciš-5
|kaus Būčio, M.I.C. para-J
|

hyt<

Puikus kurortas, gražūs ežerai. Aplankėm gražia vienų Į
tašytų akmenų bažnyčią, vie Į
nintelę Lietuvoj. Prie vieške
lio yra Napoleono akmuo, kur, !
būk, tai Napoleonas pietavęs.
Monon prekinio traukinio katastrofa netoli Bloomington, Tnd., dėl ištikusio tą apylinkę T)an‘t padavimu puošia šias
potvynio. Dvylika vagonų — vieni, tiltui lūžu-S įkrito į upę, kiti, nušokę nuo bėgių, nusi gražins apylinkes
(Bus daugiau)
rito nuo pylimo. (Acme telephoto)

!

Kunigai

2 šmotų parlor setas, mūsų pačių dirbtuvėje
padirbtas. Pilnai garantuotas,

PAMOKSLŲ »
Kaina ^1.75

|

“DRAUGAS”J
2334 So. Oakley, Ave.
Chicago, III.
400 puslapių knygą.

tiktai -

$49.50

Puiki dovana duodama su kiekvienu pirkiniu
per šį 10 metų sukaktuvių išpardavimų.

Roosevelt Furniture Co.
2310 W. Roosevelt Road
Chicago.

Tel. Seeley 8760

1
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Į Lietuvę Išplauks
Gegužes 23 d.

.S'y
j

VAIZDELIS IŠ NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ
Sulietuvino S. K. Lukas.

pasinaudos

si

Šeštadienis, kovo 18 d., 1939

nupigintomis delis pareikalavimas, o laiko

priešsezoninėmis

laivakorčių

kainomis, o grįžti kiekvienas

likę nedaug,

yra

tad

kurie

Kame nėra

gerinamas nė- įstatymai,

Protingas vy ras

norėtų važiuoti su šia eksku-'

galės, kada kam patogiausia, rsiju,

yra kviečiami

be

liuosybės, nėra

ati-

tiesiai mano,

gerai

bet viso

ir

savęs

Pereitų metų L. Vyčių eks- dėliojimo kreiptis į ekskursi- neatveria.
.Meilė be gerų darbų, tai ne
Lietuvą išplauks gegu- kursija buvo Lieuvos Pava .jos vedėją A. J. Mažeiką, 145
d. iš Nevv Yorko Ho sarininką nepaprastai
iškil- Taylor St., Brooklyn, N. Y. meile, tai tik vargas ir kanki-

i.. \yėių š.ų metų ekskur-

siju į

mu, kad atvyksta geminius
Lee su 50110 kariu jam pagel
“Brangioji Nastut. Alės jau
bon ir ,jo vadaujamą vietą už
(Tęsinys)

išvykstame

britus

pasiimu.

A.š norėčiau dabar Jums nors

norėjau aną sekmadienį pasa
buvo

sunku

tau pareikšti, kas manyje gi

liai įstrigę. Aš bijau, kad ne
palaikytumėte manęs nuo jus
atšalusiu ar kokiu kitokiu. Ta

ar aš

oa paklausimui,

tavęs

kada nors pasiilgstu ir, toliau
kur nors išvykęs,

pagalvoju,

aš privalėjau tikrą tiesą paša
.vyti, kad visuomet labai išsiil

Čia pat ant karštu p* dų pa
skui

moderniškiausių

siu ir

pasiuntinius

atvyko

pats Lee su savo

ir

paji goiids,

kuris, pamatęs britų jėgas, a-

pie dvi vulandi
stebėjo ir nė

judėjimą

jų

jokio

puolimo

nedarė. Temstant šuoliu atjo
štabu

jo \ ašingtonas su savo
ir peržvelgęs

priešą,

per lygumą, tuoj davė

einantį

įsaky

mingai Lietuvoje sutikta, ko arba į “Draugo” Agentūrą.

Line didžiau-

lland-Amertea

imti.

į>er laišką pasakyti tai, ką as

kyti. Tada man

žos

laivu nei vienas iš ekskursijos na-

LIETUVIAI DAKTARAI
rių visą savo gyvenimą ne
Ofiso Tel. CANai 2345
pamirš! ši ekskursija irgi Ims
Tel. YARda 3146
taipgi važiavo šiuo laivu, ir panašini sutikta.
VALANDOS. Nuo 11 iki 12. 2 iki
4 ir 7 iki 9
kadangi visi buvo ir laivu ir
Kadangi važiuoti šiuo puiPirmadieniais
: 2 ki 4 ir 7 iki 9 i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kelione, ir patarnavimu ir vi- kiu laivu yra nepaprastai diŠventadieniais: 11 iki 12
Monsignoras August i n Y o
2158 YV. Cermak Road
su kitu taip patenkinti, kad
paskelbtos nepriklauso-, • ..
.
, ,
••
;
V«l.:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
AKIŲ GYDYTOJAS
1
1
ir šių metų ekskursija pasiTrečiadieniais
pagal sutartj
mos Karpatų l’krainos
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Res. TeL CANai 0402
rinko tą patį laivą.
Tel. YARds 1373.
ir Akinius Pritaiko
mieras. (Acme piloto)
2305 So. Leavitt Street
3343 So. Halsted Street
Laivas Uievv
Amsterdam

metais

Vyčių

L.

eksi.uisi.a

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

r

yrą

/>

it

netik

kad

patogumais,

dermškiausiais

bet jis yra ir labai greitas.

gu mes, bet už dienos ar ki
mąstau, kad kartais net ir sa
tos jis bus dar stipresnis.
vo pareigas užmirštu. Šį laiš
Tad, generole, Lee, prieš auš
ką aš rašau ne dėl to, ką au
rą pradėk puolimą.
kščiau minėjau, bet kad pasa
— Bet generole, Vašingto-Į
kyti, j°&‘, Sab laimingesnė bū
nai..., — pradėjo Lee.
kite, jeį su mano broliu Amu
— Pradėk puolimą prieš'
susituoksite, nes jis yra už ma
aušrą, — rimtai tarė Vašing
ra
ie daug geresnis ir linksniestonas ir apsisukęs nujojo į
iis. Jis yra ne tik puikus ka
užpakalines savo karių dalis,
Alaršalas EdwarJ Smiglyrys, bet ir geras ūkininkas.
o jo štabas nusekė paskui jį. ' Bydz, LenkįjOs diktatorius, ku
1 •varbiausiu man dalyku yra,
Jau rytas bu\o gėlimai P,a rjs Karpatų Ukrainos pasie
! <nl tik
būtumėte
laiminga,
svitęs, kai generolas Let su ny sutraukęs kariuomenę ma
negalėsiu pajikui aš
šešiais tūkstančiais kai ii >a-1 no sulošti panašią rolę, kaip
v arvti. Begalvodamas
apie
į-ininyn i . .
•
. v- . •
sijudino iš vietos ii
•m <1.11. j<ad pvrnai aulose Lietuvos pa
uis, as kartu ir gerąją gyve
slinko i britus. Priešak’ ie žv sdenv. Šiuo syk, turbūt, sniurnam pusę peržvelgiu ir nenogiavo gailies sargybos
| kiaf nudegs. (Acllle proto)
■ m nelaiminga padaryti. Aš
i
>
iš
kilnoję ir žiedrys buvo.
ave net ir sapne matau. Nekui kuopą jojo Lee.su Laiaye-1įįavo pirmyn,
kariai pasiliįūrint, kas atsitiks, aš tik
tte.
Iko užpakalyje, tarp savo vezi\ leno geidžiu, kad visuomet
vi.-a tur mų ir Amerikos kariuomenės.
Jodamas ži e<lr\>
laiminga pasiliktumėte. Žiod
ką Lee savo draugiu kai
ys Yalijantas”.
iašiiiytonas atvyksta labai

Pereitų metų ekskursantai tai

T"

Baltasis sargybinis ir kar*
.
I
u žvalgas, Žiedrys, birželio
F dieną, po pietą

pastebėja

i ritus pamažu slenkant

šiaurės link. Britą

keliu

OR. P. ATKOČIŪNAS

gražiai įrengtas, su visais niostiprus ir

— Tu nežinai

Mes negalinu* prieš juos atsilaikyt ir taip toliau
jis kalbėjo.

Keliaujanti su šia ekskur
sija netik kad turės labai pa- '

tagią, linksmą ir greitą kelioti

ilgai Lee tvarkė

Angliją. O be to, va
žiuojant su šia ekskursija vi
pas Lee, saukdamas

skardžiu

v

balsu

t amsta! 'L’u
mišpildei mano

paliepimų ii

kše, baily, eik greičiau į užpa

i, • -v
dėjo į,uoliniu. Pasiruošė ame-i
Atsigrjzęs Ziedrvs pastebed
1
*
I
ė atrodė lyg didelis, raudo•; . i
i
į ..
.. rikiečiu kuriai laukė įsakymo i
as, baltas su juoda uodega, jo, kad generolas Lalavette ipriešą pulti, bet jo nesulaukė.
•.vylikos myliu ilgumo žaltys, baimės buvo kai{ i sniegas įsMatant priešą artėjant, juos
i uri sudarė priešakyje einun- balęs.
apėmė baimė, nes nežinojo, ką
I įėji, raudonai aprėdyti kaPamažu žygiuojanti į luitus veikti: stovėti vietoj, ar traulai, per vidų baltai uždengti
.
kariuomenė pagaliau Lipo su- Utis atgal, ar artėjantį priešą
ezimai ir paskui sekančio'! iait-vt«» (ienom.mi ♦
i .
•
•<.•><.•
kiikyia. Generolai taip s:\ęs durtuvais pasitikti,
uodus patrankos ir kitokia susiginčijo. Lafayette su \Yay
Pagaliau pasigirdo skubus
eikalinga karui medžiaga.
ne piktai kalbėjo į Lee, kuris
įsakymas: ‘ ‘ Pirmyn! ’ ’
Genei olas Lafayette su žiu- Jaltai ir pašiepiančiai
/MVivpictitv io. i į| jų
j (Į pa
JJiT
eonais peržvelgė britų jėgas klausimus
atsakinėjo
arba1 Kariai, nors ir sunkiai iš
r, sudaręs puolimui planus, kartais ir visai atsakymo ne- (laikydami eiles, žygiavo pir-

žygiavi

mą priešo link. Kaltelis

KIDS

Y ašingtonas,

kuris

greitakoju žirgu

GEORGE,CAN
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to
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K( Daugiau bus)

Sodrino? 7

' Yes mum
UEflVE (T IN
TH’ COty*

ges

iš

“Ramybė

2334

S.

PUB.

Chicago,

Ashland

2201 West

aty-

LIETUVIAI ADVOKATAI

Uy Beautldaa

Tel. CANai 5969

VALANDOS:
Panedėlį, Utaraiake ir Ketvergt
noo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki f t. a
Rnbatoj nuo 12 iki 6 ▼. r.
Tet Prospeet 1012
Rm Tel Rennhlle K047

CO,

Ave.,

Illinois

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. J. J. SIMONAITIS

Avenue

TaL OALumet M74
OJI8O VALANDOB
9 vai. ryto iki 8 v. vakare, iiakiriaat
■ekmadieaina ir crečiadieaioe

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

1446 So. 49th Ct.
Bubėtomis uuo 7—9 vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street

ŠVEDŲ

AMERIKOS

LINIJOS

CHICAGO, ILL.

DR. STRIKOL’IS

Titsiogiie Ekskursija i Klaipėda

į

4645 So. Ashland Avenue

LAIVU

Oliso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.

“GRIPSHOLM”

Namų Telef.

Geg.-May 31 d., 1939

PROspect

1930

note
/-

važiuoti

į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Lietuvų,

2201 W. Cermak Road

pradėkite ruoštis iš anks
to.

h/

“Draugo”

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8

laivakorčių

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

9—

DR. S. BIEŽIS

Nežiūrint kada jūs ma

Ofiso TeL VIEginia 0036
Reeidencijoe TeL BEVerlay 8244,

Ofiao yaLs 2—4 ir 6—S P. tt.
Resideneija
8939 So. Glaremont Ave.
Valandos:
10 A. tt.
Nedėliomis pagal eutartį

Tel OANal SUL

Tel OANal 0257
Rea. TeL PROspect 6659

v. ▼. DR. P. Z. ZALATORIS

agentūra išrūpins jums vi-

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

sus kelionei reikalingus do

Telefonas REPubiic 7868

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava.
Office Phone
Res and Offiee i VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St.
6 iki 8 vaL vakaro
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706
TaL YARda 2246

kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičiausia.

DR. J. J. KOWAR

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva

linijos geriausiais ir patogiausiais lai

(KOWARSKAS)

Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

2403 W. 63rd SL, Chicago

arti 47th Street
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Serodoj pagal sutartį

TeL LAFayatte 8016

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

DR. C. VEZEL’IS

•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

Hedėliom lr Trečiadieniais
Pagaal Sutartį.

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
.

llN"E«rtĄT)OMAk CARTOON

Rd.

Cermak

Res 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office TeL HEMIock 484?

*• ••*** te feel
»fc/« mark tt
GINUIHt Cltlrtl tt tht btttlt.

•and PRK K booklat, advice and analyiia.

GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

Ofiso vai. nuo l—3; nuo 6:30—8:34
756 YVest 35th Street

Aveniu

perfect eomblnatlon of rich oil, fine
aoap and delicate color that can’t ba copied
... a blend that only Clairol eontalna.

l'MlI1!

DR. A. J. BERTASH

DANTISTAS

• The

!O

10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėlioaūs nuo 10 iki 12 vai. dieu<
Nuo

Phone YARds 4787.

vais.

JOAN CIAIS, CIAISOl, Ine
IM Waat f«th Se. Naw York. N T.

Tet YARds 0994

DR. GEORGE 1. BLOŽIS

KAL & ZARETSKY

Jums”

Oakley

’-i nt-

So. Ashland Ave.

Rez. Tel. PLAza 2400
VALANDOS:

VALANDOS:
Į 9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
6 iki 8 vakare
Res. 6515 S. Rockvvell Street
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
Telephone REPnblic 9723
pagal sutartį.
So.

6322 So. Westem

DRAUGAS

4631

4070 Archer •»

Valandos; 1—3 ir 7—b
Kasdien išskyrus Seredų
Seredomis ir Nedėl. pagal sutari,
Sekmadienį fosii a

LIETUVIS ADVOKATAS
4631

maldakny

kortę bet kurios
CK

VTRgiuia 1116

JOSEPH J. GRISH

10c

lėkė

Naturally... irith

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAI

Telephone YARds 1001

GRAUDŪS
VERKSMAI
ir
Gavėnios Giesmės
Atspausdinta

UK. MAUKlUt KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
OFISO VALANDOS:
TeL YAKds 5921
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12. Ofiso Tel. Caual 6122
Res.: KENwood 5107
Res. 8342 So. Marshfield Ave.
Res.
Tel.
Beverly
1868.
LIETUVIAI ADVOKATAI

STACIJOS

savo

Don’t tolerate grey hair. Grey hair
makes you look old and feel old.
Try the Modern* Method for Coloring Hair . . . CLAIROL. You’ll
appreciate the ųuick, pleasant treat
ment. No bleaching reųuired to
soften the hair when you ūse
CLAIROL. You’ll love the resulta
on your hair — beautiful, naturallooking color that defies detection.
See yourself as you would likę to
be. See your hairdresser today or
send this coupon N0W.

AVE

10758 S. Michigan Ave.
Chieago, Illinois

ĮSIGYKITE
Gavėniai Reikalingą
Knygelę

DON’T BE GREY

FKOI*I

gydytojas ir chirurgas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street .
2415
YV. Marąuette Rd.
TELEFONAI:
j Ofiso valandos:
Ofiso WENtworth 1612
10—12 vai ryto
Res. — YARda 3955
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO VALANDOS:
1 < eėiadieuiaia ir Sekmadieniai.
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitariu*
Trečiadieniais ir hekiiiiKlieiiiaiH
pagili sutartį.

DANTISTAS

buvo

tiesiai

,

D R. A. W. JACOBS

ai tik atvy ko jam

pagelbon davė. Pagaliau supykęs M’ay- įmy ii. Nuėję apie my lią tolumo
ūkstantis karių, tuoj įsakė nes pasiuntė pas Vašingtoną lir vis artėjant į britus, kariai,
• riešą pulti. Nespėjo dar jo pasiuntinius.
ikai pamatė juodai apsirėdžiui ariai į kovos būrius išsiskir
Tuo tarpu britai, pastebėję .*4 kareivį iš užpakalio ją link į
tyli, kai skubiai atjojo Vašiu amerikiečių jėgas, skubiai ren Šuoliais ant balto žirgo atjuo-

ASHLAND

OR. A. G. RAKAUSKAS

(BEINAKAUSKAS)

Res. Pullman 0263

kalį !

save ka-1

nava- jaut, pagreitino tavo

DR. P. J. BEINAR

sąmoningai Tel. Pullman 7235

įsakymų! Tu prakeiktas, nie

panašiai rius, iičgindamas šen ir ten, o
'britai, skubiai susitvarkę, pra

gesi kovai: jų vežimai

skaudėjimo,

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j
mokyklos valkus. Kreivos akys atita isomos.
Valandos: nuo 10 Iki 8 va!, vak.
Nedėlioj pagal sutartj.
Daugely atsitikimų akys alilaisoi mos be akinių. Kainos pigiem kaip

kuris už kukius mylios I pirmiau.
4712 SO.
nuvo galimas girdėti:

kariuome-

tono pasiuntinys su praneši

galvos

priežastimi

nę, bet visi turės progos pa svaigimo, akių įtempimo, nervuotunio, skaudamų akių karštį, atitaiso
matyti ir kitas šalis, kaip O- trumparegystę ir tollregystę. priren

s upykęs.

kariu!

britų

DR. VAITUSH, OPT.

išvažiavimui buvo jau Kaune.

Prancūziją, Vokieti-

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISAS

DANTISTAS
4729
So
Ashland
Ave.
1446 So. 49th Court. Cicero
2-tros labos
i Aatradieniais, Ketvirtadieniai* ir
CHICAGO,
ILL.
|
Penktadieniais
Telefonas MIDvvay 2880
SPECIALISTAS
jValanndon- 10-12 rvt.e 2-6 7-9 P M.
OPTOMETRICALLY AKI V
OFISO VALANDOB:
3147 S Halsted St, Chicago Nuo L0 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki ft
LIETUVIS
į Pirmadieniais,
Trečiadieaiaia
ir
vai. po pietų ir uuo 7 iki 8:30 v. y
SuvirS 20 metų praktikavimo
Šeštadieniais
į Sckmiubeniais nuo 10 iki 12 v. ryte
Mano Garantavimas
Valandos: 3—8 P M.
Telefonas HEMIock 6286
Palengvins aklų įtempimų., kas es

patyrė, nes aštuntą dieną iki

landiją,

OR. CHARLES SEGAL

nepaprastai

turi patogesnę kovai vietą ne

ostu ir taip dažnai galvoju ir

DAKTARAI

LIETUVIAI

Nieuvv Amsterdam. l’ereitais

mą:

— Nors priešas

nimasis.

Ofiso Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vaka aro
6ekiiiaxii<
ir TrečiaAioni «ĮjĮ

batttĄ.______

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South

Archer Avenue

Telefonas LAFayatte 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniam ir

Penktadieniais
4631 South Ashland Ave.
TeL YARds 0094
Pfruadieni/us, Trečiadieujuue
1 “

■“ ’ 1 1'"“’

it
*

O

šeštadienis, kovo 18 d., 1939

% Tęvų Marijonų
Vedamų Misijų
Tvarkraštis

CICEROS LKTUVIŲ NAUJIENOS
%
Misijų Užbaiga

ŽINIOS B ROCKFORD. ILLINOIS

—

Pagerbtuvių Vakaras

dai. Vakarus susalęs iš vaidi

gaitės. 10. Mažųjų choras. 11.
Kovo o d. prisirinko pilnai Klebono padėka visiems, ka
svetainė žmonių, kad pagel- ,.je piisidėjo prie vakaro. I’a

nimo ir dainų. Vaidinimą iš

Šiame sekmadienyje, lygiai
2:43 popiet, baigsis misijos
lietuviams. \ isi susirinkite lai
ku apvainikuoti savu misijų
darbą, pasisemti sau Dievu
malonių (atlaidų) ir gauti Šv.
Tėvo palaiminimą, kurj suv. .
teiks fe
gerb.
m

vas Kidvka.*

pildys artistų grupė iš Marijos
Kalnelių, Hinsdale, Ilk, vado
vaujant

gabiam

-------------......... .........
mielai’’ ir “Vivat” — mer- ,

ir žymiam

s|<uį pats klebonas padainavo

kun. Kaz. .Juozaitį, D.S.A., jo

kelias dainas ir programų bai-

Po vakarienės Vincas (Iru- '

žius ir pamokinančius veika

misijonierių? Tė- vertimas”, “Du keleiviai” ir
S.J.

“Žydelis įš Marijampolės’’.
Skaitlingai lankėtės j misi- Kitą dalj — dainas išipldys
painios vag. A. Mondeikos du-

roma anksčiau todėl, kad misijonierius sekmadienj popiet
(4:03)
turi būti jau stotyje.
Važiuoja į rytu- duoti misi

krelė iv kita dainininkė - so

liu

listė, nors dar janutė, bet žy

“Ilgiausiu metu’’ padainavo dovanos.

nei, tai Eleonora Kandrataite;

jų.

jai akompanuos Genovaitė Lu

“Pirmyn”

ir

4. Vardinių linkėjimai — mo

vakaro

ir turininga,

ta: Infant ry Hali, \Y. Madi

poros

son ir Rockwell St.

bus įvairi

programa

bet nedaugiau

valandą. Nereiks nuo

bodžiauti ir ilgai salėje sėdė

Raginu visus eieeriečius, y-

ti. Vakarui vadovaus visiems

pač jaunimą, nuvykti ir pri

gerai

duoti ūpo, kad mūsiškiai lai

žinoma

Sriubienė.

mėtų.

veikėja,

Visi,

p-nia

kurie apsiė-

mėte gelbėti prie įvairiu dar

Mūsų parapijos C. Y. O. ty-'

bą, maloniai prašomi susirin

mas šiemet dar nei vieno žai

kti kiek anksčiau.

dimo nepralošė.
Sveikiname C. Y. O. tymą.

Taigi, brangūs

ciceriečiai,

klebonas šio vakaro reikalu buvo daug

-raginta, per spaudą ir už tai,

Rytoj Marijonų

tikimės, kad jūs tai įvertin-

Rėmėju Vakaras

pat

'laip

širdingai

ELIZABETH, N. J., kun.
•J. Simonaičio klebonaujamoje
bažnyčioje, kovo 26— balan

skanios vakarienės, sodalietė-j kun- A- Orvido klebonaujamo

ms už patarnavimą ir visiem.*- Je bažnyčioje, kovo 26—2 ba-

Kalbos atsilankusienis į vakarą. Va-, landžio — kun. J. Jančius, M.
— dr. B. Bulotoff ir Luby. 6. kare dalyvavo klebono tėvuMONTREAL,
CANADA,
Solo “Kur bakūžė samanota” kai, sesuo S. Prūsaitienė su j
I ir “Svyrūnėlis” — Kotrina šeima, Elena ir Justina Juo- kun. Bobino klebonaujamoje
Jauna dainininkė,
nke, p-le Eleonora Kandrataite, kovo 19 d., XT
zv
-v -u
iii
Noreikaite. i. Kalbo,s — įvai- zaičiai iš Chicagos ir Cicero. j bažnyčioje, balandžio 3—9 —
Sv. Antano parap. sale), Cieeroje, išpildys keletą numeri) .
Visi linkime gerb. klebonui ' kun. J. Jančius, MIC.
reiigiamain Marijonų Rėmėjų 21-mo skyriaus vakare. Jai a- ’11’ kon,lsl.ią ir kuopų nariai,
I
PITTSTON, PA.,
kun. J.
konipanuos p-lė Genovaitė Lucaitytė. Abi mergaitės yra Šv.
Daina “Kaip tik močiutė” sulaukti kitų vardinių.

kyklos

•eriečiai, galite spręsti, kari

bfltU galėjęs nupirkt didelės

MIC.

2. dovanos įteikimas

Kazimiero Seserų Akademijos

Iš šio viso sąstato, malonus

20—26 —

ačiū seselėms Kazimierietėms džio 9 kun. Juozapas Vaitke
— raktas 1939 Studebakeriui ■ uz ^ruošimą programos, šei- vičius, MIC.
SCHENECTADY,
N. Y.,
atliko Joanna Enenas. 3. Kai- m'niinkėms
už
pagaminimą

choras.

bos — A’ondon ir Rusenburg.

už čempijonatą. Žaidimo vie

-----------------------------

Lietuvą’,

panelės yra Šv.

C. Y. O. liasketbolo tymas žai?

Kun. J, Vaičūnas,

1. “Assembly Mareli”, ‘My- aukas, nes be tos pagalbos ne-

mi ir daug žadanti visuome

Šiame sekmadienyje, 4:3u
vai. popiet, Šv. Antano par.

kovo

kun. Adomas Morkūnas, MIC.

rapijonams ir pažįstamiems už

kuri ėjo sekančiai:

kite į misijų užbaigą, kuri da-

auklėtinės.

bažnyčioje,

klebonaujamoje

palin- (Irubel, .J. Gregoravičius,

vietos duetas, kuriam akom-

Fž Čempijonatą

Puidoko

O.

Vakaro komisijoj buvo

jas, dar• skaitlingiau susirin-

caitytė. Abi

P.

BROCKTON, MASS., kun.
.1.
kėdamas
klebonui sveikatos, ėnenas, S. Keliotis, Adelė Mi J. Švagždžio klebonaujamoje
laimės ir pakvietė Adelę Mi siūnaitė ir Kaz. Makauskas. bažnyčioje, kovo 27—9 balan
siūnaitę vadovauti programai, Komisija dėkoja visiems pa džio, kun. Adomas Morkūnas,

pradėjo programą

bei

lėlius — ”Katorgininku atsi

Kun. Vaičūnas

kun.

VVESTFIELD, MASS., kun.

| gta Lietuvos himnu.

vardo dienoje.

tkui. Jie atvaidins tris gra

MASS.,

Adomas Morkūnas, MTC.

Ims mylimą ir gerb. kleboną

veikalų mėgėjui Šimuliui Kvie

ATHOL,

Juraičio klebonaujamoje bažny’‘i°je> kovo 13_19 _ kun.

Kazimiero Seserų Akademijos auklėtinės.

—
-----------IETUVIU
ŽINIOS
1
WISCONSINŪ
L
’- - - - -

mergaitės. 3.

LC.

I — mergaitės, 9. “Šv.

Kazi-

Krikštai
Duktė Onos ir Petro Aitu-

I Kasakaičio klebonaujamoje ba
žnyčioje, kovo 12—14; 40-tės

atlaidai — kun. P. Malinausčių pakrikštyta vardu FranIš Šv. Vardo dr-jos išrinkti | ces-Ann. Krikšto tėvais buvo kas, MIC.
DETROIT, MICH., kun. J.
I tam tikri jaunį vaikinai, ku Veronika Letkauskaitė ir Ka
Čižausko klebonaujamoje baž
................
.
? rie pasišvenčia darbuotis b< zimieras Letkauskas.
jokio atlyginimo. Gi mes, pa
nyčioje, kovo 26—2 balandžio
Sūnus Ono»
ir Bernardo
rapijonai, turime aukomis pri Naujūnų pakrikštytas vardu — kun. P. Malinauskas, MIC.
Stulgaitis; po $1.30: Petras
SPRINGFIELD, ILL., kun.
Kovo 5 d., Šv. Petro para-Į Pitkus; po $l.2g: Vincas Ali- sidėti, kiek kas išgali, Jei ne Richard - Matthe\v. Krikšto
klebonaujamoje
pijos Kazimierų komisija su-i šauskas; po $1.00: Vladas Ali galite tuoj aukoti, tai paža tėvais buvo VVilliam Batutis S. Yunkerio
bažnyčioje, balandžio 7—9 —
rengė pietus, kad pagęrbas vi- šauskas, Kaz. Biskauskas, J uo dėkite ir į šešis mėnesius ga ir Ona Skiemienė.
kun. P. Malinauskas, MIC.
lite atmokėti pažadėtą auką.
sus šios parapijos Kazimierus zas Bertašius, Povilas Šliakis,

i Mūsų suma vra arti $400.00.

kas’ Juozas stePonka> Kaz-

Kenoshos Žinios

sit\, skaitilin8ai.
nu. Reng. komisija savo darbą ir Kazimieras. Kad puota bū Juozas Daukša, Jonas Kava
Šiuo metu dar tebeserga Pa
PHILADELPHIA, PA., ku
Šv. Vardo dr-jos nariai eis
CICERO. — Rytoj kovo 19 nuoširdžiausiai atliko, tik da- tų šaunesnė ir sėkmingesnė, liauskas, Aleksas Mockus, A. per namus. Kitiems auką ne- pinskas, Valius ir Grigas. Va nigo Ig. Zimblio klebonauja
,diena. Tos dienos vakare 7-tą! bar laukia ir prašo, kad tas Kazimieras Šarauskas, Povi
Lebeckas, Povilas Jusis, Ona duokite, kaip tik savo para- kietus linkime greit pasveikti, moje bažnyčioje, kovo 20—26
valandą Marijoną Rėmėjų 21 gražias pastangas įvertintu- las Plintąs ir Vladas Juzėnas Mockienė, Juozas Laucius, Pe pijos Šv. Vardo dr-jos naria- >
Mėlynakė — kun. V. Andriuška, MIC.
skyrius parapijos salėj rengia mėtė, užpildydami parapijos parinko aukų. Sekantieji Ka tras Pilitauskas, Ona Laurai- nis. Jie turės liūdymus nuo
PROVIDENCE, R. I., kun.
---------------------J*

gražų vakarą parapijos nau- salę.

J.

K.

zimierai prisidėjo; po $2.00 au

tienė, Agota

klebono, kad įpareigoti aukas
J
Jau trečias mėnuo, kaip po
kojo K. Lukauskas, Kaz. Mi Jonas Urbonas, Ona Vąlaus- rinkti.
lašius, Kaz. Marčiulaitis
ir kienė, Jonas Druktenis, Jur
Kas metais mūsa parapiją sunkios ligos, einu gervn. šiuo
Kaz. Šimanskis; po $1.00: K. gis Pocius,
Povilas Plintąs. nuo to darbo neatsisako. Ti-Į noriu Pareikžti gilią padėką:
Alisauskas, Kaz. Paulauskis, Dom. Kasiulienė ir Ant. Drupirmiausiai gerb. kun. K. JuoKaz. Špokevičius ir Kaz. Stul- ktenis; po 30c: Dom. Lukaus-

gaitis.

Savaitės Kronika

kaitė,

rcinkus, Jonas Balis, Marcelė
Iš ryto buvo labai blogas o
Šv. Juozapo draugija, mine-, Butelionis ir Ona Junevičius, ras. Pradėjo smarkiai snigti,

dama savo globėjo šventę šį
sekmadienį, ko\o 19 d., eis in

tas ir sulaikė žmones nuo skai
Dėl nežinomos

priežasties, tlingo atsilankymo į salę. Pe
Mišių praeitą sekmadienio naktį už lnas buvo skiriamas bažnyčios
(sumos 19:.»0 vai. ryto), ku-|Sįtjegg įr įkį pamatų sunaiki- takam iškloti.

corpore

išklausyti

šv.

rios bus laikomos jų intenci- nfas gokių

paviljonas, Foss

ja. Tą dieną draugija atliks j parke, North Chicagoj. Nuos-

to į Lietuvių Auditoriją. Neatsilankęs narys

be svarbios

priežasties bus baudžiamas su

lyg

draugijos nutarimo.

Šią savaitę Amerikos pilie

lybės popieras gavo sekantietybės
jji lietuviai: Jonas Zekas, Elenor
norą Kapturauskas, Jonas Žiū

raitis, Zuzana Martinaitis, Ka
.taiina Didjuigis,

Kazimiera

Girnis, Elzbieta Gintaras, Pe-

Per pietus sekantieji auko
jo: Po $6.00 Juozas Švelnvs;

Marijona

Kraujaliūtė,

J. Vaitekūno klebonaujamoje

bažnyčioje, kovo 30—2 balan
džio — kun. V. Andriuška,
I.C.

PITTSBURGH, PA., kun.

kimės, kad ir šiemet prisidės
sukelti paskirtą sumą.

M.

zaičiui už suraminimą ir pa- J.

Vaišnoro

klebonaujamoje

guodos žodžius prieš pasiduo- bažnyčioje balandžio 3—9 —
Agnietė
Valienė ir Juzefą Zasiant operacijai. Gerb. kun. kun. V. Andriuška, MIC.
O
Ryt šv. Juozapo šventė. M il
Juozaitį, aš niekad negalėsiu
PHILADELPHIA, PA., kulatorienė.
sų parapijoj yra daug Juozajums atsimokėti už pasišven nigo Ig- Zimblio klebonaujaŠeimininkės gardžiai patai- pų. Kiekvienais metais Juomoję bažnyčioje kovo 26—29
siusios pietus ir kurios nuo- zapai iškilmingai mini savo tinią ir parodytą užuojautą.
Savo maldose atsiminsiu jus — kun. J. Mačiulionis, MIC.
lat dirba parapijai: Valienė,' globėjo šventę.
THOMPSON, CONN., Mair prašysiu Dievo, kad jums
Laučienė, Ališauskienė, Dom.
rianapolio
Kolegijos studen
Todėl kovo 19 d., po pas duotų gerą sveikatą ir pasi
Kasiulienė, Juzefą Zalatorienė
tams rekolekcijos, balandžio
kutinių šv. Mišių, 12:39 po sekimo visame veikime. Taip

ir Šimanskienė.

2—5 — kun. J. Mačiulionis,

piet, rengiamas bankietas ge- gi ačiū gerb. kun. J. Kidykui MIC.
po $2.00: Kaz. Lukauskas, K.
Rengėjai širdingai dėkoja < rbimui Juozapų ir Juozefinų. už maldas ir rąžančių atkal
Dar nežinia, ar šiai vasarai
Pittsburgh, Pa., kun. J. Vai
Paulauskas, Antanas Valys, visiems ir visoms atsilanku- visas pelnas eis bažnyčios tą
bėtą už mano sveikatą.
paviljonas bus atstatytas, ar
šnoro
klebonaujamoje bažny
Ludvik Hauser, Kaz. Šaraus- siems į šį Kazimierų paminė- kus įkloti. Ar šiuo bankietų
Toliau,
ačiū
gyuviojams čioje balandžio 9—14. 40 va
ne šiuo parku ir lietuviai dajimą.
Pelno
liko
$47.19.
bus
sukelta
$100.001
Atrodo,
Christisian ir B. Bulotoff už landų atlaidai — kun.
Ug naudojasi
rinko vyrus, kurie, kaipo “ka
kad taip. Tadgi, sekmadienį! prižiūrėjimą ir suteiktą pa čiulionis, M.I.C.
rciviai” atstovaus draugiją
Mūsų arkivyskupijoj ir pa- visi eisime pagerbti Juozapus,' galbą.
Šv. Baltramiejaus choras su prie Išganytojo karsto bažny
rapijoj ryt prasidės vajus la-,sykiu paremsime ir parapijos
Negaliu užmiršti taipgi vi jimo nariams nuoširdus ačiū
savo artistu grupe pakviestas čioj Velykų naktį. Išrinkti:
bdarybei. Kas met tas būva, reikalus.
są tą, kurie mam* lankė, au už maldas ir lankymą. Lai ge
į Kenosha, Wis., balandžio 16 Adomas Jonaitis, Vincas Lu
bet pernai, dėl bedarbės, toji---------------------------kojo geliu, šv. Mišių. Apaš- rasis Viešpats jums atlygina
d. Choras vaidins dviejų aktų, lis, St. Aidikonis, Iz. Dapkus
rinkliava neįvyko. Gerb. kle-į Meilė, kad gerai daryli ne- talvstės Maldos ir Susivieni už viską.
operetę “Klaipėdos Julė”,
Ant. Didjuigis ir Jonas Jaku
bonas yra išrinkęs Antaną De Jaukia atsitikimo, progos, bet
lis. Draugija velykinės išpa- menčių kapitonu vajui tvar-lpati josios jieško, nenuliūsta,
šv. Antano draugija susirin žinties eis kovo 26 d., S vai
kyti, kad jis sklandžiai eitų. nesibijo, liet linksminas ir nau
kime praeitą sekmadienį iš- ryto.

velykinę išpažintį. Visi nariai'tolių
prašomi susirinkti 10 vai. ry-■

Padėkos Žodis

Šimanauskienė,

padaryta apie $10,000.

J.

Ma

Komisija

Elzbieta

Enriką.

Vajus tęsis

Keliotis

MALDAKNYGES

dvi savaites, dojas proga.

Jėzus
Dievo

Mano

Pagelba,

Malonių

didelėmis

Šaltinis,

juodais

raidėmis..................................... $2.50
gerais

virš., paauksotais lapų kraštais......................................$3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš..
raudonais

lapą

kraštais........................................................................................................ $3.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš.,

paauksotais

lapų

kraštais........................................................................$1.75

AQgelas Sargas, juod. paauks. virš...................................$1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais....................... $1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad., raud. lapų kraštais.................60
Maldų Rinkinėlis,

odos viršeliais............................. ....$1.50

Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš..........

DRAUGO

FSo

KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, IU.

DR A FO A S
CHICAGOS

Linuviu

Trumpa ARD 1-mojo
Skyriaus Veikimo
Apžvalga
TOAVN OF LAKE. — 191'.,
niehi pradžioie ABI) centrui

įsikūrus, pirmas rėmėjų sky
rius susioriranizavo šv. Kry

Šeštadienis. Į. ovo 18 d.

1939

Pirmam A"RD sk. Dievas te 1 Mnčinskas, švedų Amerikos
suteikia malonių gausybę, kad Linijos lietuvių skyriaus vegarbingai žengdamos pirmyn, i dėjns Amerikoj.

ŽINIOS

| aukštai laikytumėt savo vėlia

bartinė pirmininkė, įr eilė ki
tų. Tai buvo I-jo sk. veikėjų
branduolys prieš 20 metų.

vų ir nesustotumėt dirbusios

ir rėmusios mūsų lietuvių ka

Laivokorčių kainos: Trečią
klase į Klaipėda

ar

Kauną'

Gedvilienė.

$10G..">(), Turistų klase $152.00.
talikių moterų garbingiausiu
J. A. V. Revenue Tax $5. —
| įstaigų: Šv. Kazimiero Vienuo I
neįskaityta į čia pažvmėtas
lynų ir Šv. Kazimiero Akade
kainas, minėti mokesčiai rei
mijų.
kalinga mokei i prie kiekvie

Z. Jurgaitė. E. Ogentienė. An

nos pilnos kainos lnivokortės.

M. šedienei atsisakius pir

mininkės vietos, jų pavadavo
šios pirmininkės: Petrošaitė,
.1. Čepulienė,

M.

trą karta pakviesta pirmajam
žiaus paraniioi, Town of Lake
skyriui vadovauti p-nia J. Če
kur no šiai Hipnai klebonauja
pulienė. Tą pareiga sėkmingai
didžiai gerb. klebonas kun. A.
eina kuri pirmininkavo per 7
Skripko. Didžioio Lietuvos
metus. Pažymėtina, kad kiek
Kunifraikšeio Ordino Kavalie
viena buvusi pirmininkė vie
rius.
ningai. nuoširdžiai ir sėkmin
Pirmas AT?D skvruis pirma
gai pvnė vainikų gražių dar
cias darbuotės d'enas gvvenG
bų. dėl to ir vaisiai našūs.
džiauarsmmo-ni predėio, pasi
Šiandie 1-mas sk. garbingai
ryžęs au<rti. klestėti ir viso
užima savo vietų. Dabartinė
mis iš<rnlėnijs rengti mūsą tau
pirmininkė Jadvyga Čepulie
tines kultūros židinį — Šv.
nė, tai nepaprastų gabumų ir
Kazimiero vienuolynų ir aka
didelio nuoširdumo moteris.
demija. Ta darba garbinami
Nors dar jauna, bet visuome
te«;a iki šiai dienai. Todėl
niniame veikime prityrusi ir
malonu ir džiugu šia proga
tikrai pasižymėjusi. Kur ji sto
sveikinti 1-moio sk. veikėias,
ja — ten pasižymi. Kur vadovaldvba ir narius - rėmėjus.
. vau ja, ten veikimas, gyvumas,
Čia neišskaitysiu ju visus
graži tvarka ir susiklausymas.
didelio pasišventimo naudin
Tai gabi vadovė. Pati nuošir
gus darbus bei žvgius įvyku
džiai dirba, jos pavyzdžiu ir
sius 20 metu laikotarpvje. Nes
kitos seka.
grynai idėiinei draugijai gy-

Pavasariui Artėjant
Daugelis Rengiasi
Aplankyti Lietuvę
Ta proga Švedų Amerikos

Linija išplauks
gos

ARD 1 skyrius, To\vn of Lake. Žiūrint iš kairės į dešinę: pirmoj eilėj sėdi E. Gedvilienė,
iždo globėja; M. Martišienė, iždo globėja; J. Stugienė, iždininkė; O. Sriubienė, vice pirm.;
dvasios vadas kun. J. Juška; J. Čepulienė, pi rm.; S. Bartkaitė, nut. rašt.; O. Martišienė,
fin. rašt. Kovo 4 d. skyrius minėjo 20 metui gyvavimo sukakti. Ta proga, skyrius rengia
šaunų vajaus vakarų rytoj, kovo 19 d., parapi jos salėj. Pradžia G vai. vakare. Vietinės seserys mokytojos rengia gražių programų. Rink tiniai nariai iš Šv. Cecilijos choro, vadovaujant varg. J. Daukšai, taip pat išpildys keletu nunierų. Kalbas pasakys: centro kapelionas
kun. B. Urba, kleb. kun. A. Skripka, kun. A. Valančius, kun. J. Juška, centro pirm. A.
Nausėdienė ir veikėja B. Pivariūnienė. ARD 1 skyrius kviečia visus sykiu su jomis paminėti 20 metų gyvavimo sukaktį.

ekskursijos

dvi

į

Jan laikas nžsisakvti laive
vietą-kajutę. Visais kelionės

reikalais malonėkite kreiptis
į bet kurį vietini lietuvį lai-

vokorčiu

agenta.

arba į bet

skaitlin kurią š. A. L. raštinę. Važiuo
Lietuvų, dami j Lietuva ne su ekskur

rengiamos kooperuojant Lie

sija, jei dėl kurių priežasčių

Agentų

juose dalvvauti negalėsite va

Sąjungai Amerikoje. Pirmoji

žiuokite bile kuriuo anksty

išplauks iš Ne\v Yorko m. s.

vesnių ar vėlesniu Švedų A-

“GDTPSTTOLM” laive GEGU
ŽES-MAY 31 D. per Gotlien-

merikos Liniios laivu išplau

tuvių

Laivokorčių

kimu, tėmvkit šiame laikraš-

burgų tiesiog į KLAIPĖDĄ, tv skelbimą.

V.

laivo nemainant. Antroji eks

kursija tam pačiam laive LTEPOS-JFLY 1 D. per Gotben-

Kame nėra vienybės, ten nė
ra ramumo,

tik

viešpatauja

burgų-Stockliolmų iš čia mo betvarkė, piktumai,
rodė didžiausio palankumo A duosnunias ir nuoširdus remi- augti ir

M.

nesutiki

išsiskleisti. Nuošir-

derniškuoju laivu “MABIE- mai, nusiminimas,
kerštas,
RD ir savo parapijos skyriui mas 1-mojo sk. darbų ir už- džiu dėkingumu ir gilia pa TTOLM” į KLATPEDĄ. Ant- kentėjimai ir pradžia amžino
kinio paskatinimai, patarimai, simojimų, padėjo šiam skyriui garba, tariame dėkui, dėkui. ! ra ekskursija vadovaus VI. jo vargo.

PADAUGINK1T SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS
VIETAS

Štai paskelbus Statybos Fo
niam tikslui per 20 metų tai ndo vajų, 1-mas skyrius Šv.
nepanrastas rekordas. Aišku, Kryžiaus parapijoj, su tiek
kad 1-mam skyriui vadovavo amžinų narių — fundatorių

vuot ir nesustojus veikti kil

moterys ir mergaitės — Die (sumokėjusių po $100),

kad
Mes visi katalikai šį ta ži
nepaprastu jau galima kertę naujai aka riome apie krikščionių šven
sumanumu, pasišventimu ir di demijai pastatyti. Ir tai dar tusias vietas.
Esame girdėję
negalas. 1-mojo sk. veikėjos,
deliu idealizmu.
apie Jeruzolimą, Betlėjų, Na
sako, kad tik pradžia — pa
1-moio sk. pirmininkės
zaretų, Alyvų Daržų, Tabore
Pirmoji vadovė ARD 1-mojo matysit, kad 1-masis sk. nie kalnų, Jordano upę, Rymų,

vo

apdovanotos

sk. buvo Magdalena Šedienė.

kam neužleis pirmos

vietos

T iurdų ir 1.1, ir 1.1.

Statybas Fondo vajuje. Pui

.Tai teko pirmininkės pareigas
ei+i net per 9 metus. M. Šedie kus šūkis šio gražaus būrio
nė vra nepaprastai gražios ši 1-mojo sk. veikėjų. Gal dėl to

Kiekvienas pripažjs, kad y

ra labai įdomu ir labai svar

bu ko plačiausia susipažinti
rdies ir švelnios sielos mote taip sėkmingai darbuojas, kad
su minėtomis vietomis. Kad
ris. Jai vadovaujant viešpata neina į varžytines narių skai
su jomis susipažinti, tai ge
vo graži tvarka ir draugiška čiumi. Skyriuje tik parinktos
riausia būlų jas aplankyti. Tų
dvasia susirinkimuose. Sky veikėjos. Mat, joms svarbiau
padaryti tegali labai retas
rius didėjo. Per ta laiką nu kokybė, o ne kiekybė... kad
Bet iš knygų susipažinti, tai
veikta begalės gražiu darbų, darbas būtų darnus, reiKia ti
•kiekvienas gali. Ar yra tokių
įnešta stambi suma pinigų a- kro susitarimo, o tai galima
itnygų lietuvių kalboje?
Jū
kademijai paremti. T skyrių padaryti tik su susipratusiosų džiaugsmui, jūsų pasigėrė
prisirašė gabiausios lietuvai nta svarbų Šv. Kazimiero Aiimui ir jūsų žinioms padai)
tės, kurios ir valdyboj pri mis veikėjomis, kurios supraginti apie šventusias vietas
klausė. pvz., M. Mikšaitė (da kademijos Rėmėjų draugijos
jau yra puiki, didelė ir ne
bar Sesuo M. Koletta, C.S.C.), ir džiaugiasi tapusios jos na
brangi knyga
riais.
Veronika Galnaitė, kuri po

į

šiai dienai sumaniai ir ištver

mingai

darbuojasi

Rėmėjų

“Kelionės įspūdžiai,”

Ši sutrauka 1-mojo ARD 20

kun
metų sukakties proga, Tebūna •Z. A. Pauliuko parašyta, yru

Draugijoj, tu laikų jaunutė a- kartu ir pareiškimu didelio minėtam tikslui parašyta.
kademikė Zofija Jurgaitė bu džiaugsmo ir dėkingumo vi
Tai didelė knyga — turi
vo viena pradžios veikėjų, Ja soms to skyriaus darbuotojo
328 puslapių.
Popiera labai
dvyga Vasiliauskaitė (dabar ms. Gerb. klebonui A. Skrip- gera, spauda labai aiški, ge
J. Čepulienė) 1-mojo sk. da kai, kurs per visų eilę metų mose apdaruose.

SORąy,obP noN
POT | VVOOLPflT
PoTHEl? Tflmnc
IT Hone.THE.
"JFE HGS ALk
lSdE mEEOS
1

knv

svarbiausias šios

Bet

THINGb THAT NEVER HAPPEN

gos papuošalas yra jo? pa
veikslai. Lietuvių kalboje nė

KERES a LITTLE
PRESENT FOK Trt£
WlFE VVITH M Y
CONPkinENTS.IT^
G TEN P0ONP Pati
OF
j-

ra kitos tokios

turėtų tokių

knygos, kuri

gausybę paveik

ių. kaip ši. O svarbiausia, tai
paveikslai

kad

tas.

didžiai

svarbūs, idomūs ir dailiai at
spausdinti

žinome,

Visi

geri paveikslai

kad

užvaduoja il

giausius aprašymus.
Šių

knygų

skaitantiems

ir

jos pavriksbis žiūrintiems gar
siosios
pilnoje

šventos vietos stoja
niškumoje, kaip kru

taniuose paveiksluose.

Kaina

DRAUGO KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.
.
..
Cn.C3gO, III.
Dvi galybės palaiko
bę: teisingumas

ramy

didžiūnų

ir

ištikimumas pavaldinių,
i

Niekšai moka

melui

pasi

švęsti, o tu vangus savo teisiu

game pašaukime.

humanitarian Government under mayor edward
J. KELLY has given Chicago an era of progress such as it has never
known before. In every neighborhood, the mayor has carried forward
his program of working and building for a greater, healthier, happier
city. The pietures tell the story: (1) Thousands of men got jobs when
Mayor Kelly launched a program that resulted in resurfacing of 1,411
mile* of streets—compared with only 849 miles in twenty-one years
before he took offiee. (2) Health of Chicago youngsters has been one of
the mayor’s greatest concerns, and he has provided more than 300,000
needy youngsters with new clothing through his Christmas parties. (3)
Chicago has one of the world’s finest water Systems, and will have a
atill finer one when Mayor Kelly’* filtration program is completed.
(4) More jobs for more thousands are becoming reality as actual con•truction of the $40,000,000 »ubway begins. (5) Štili more joba were

the consequence of the building of the magnificent Outer Drive Bridge,
which has done so much to relieve traffic congestion and to add to
Chicago’s beauty. Crowds at the dedication are shown; and, in the small
inset, Mayor Kelly is shown with President Roosevelt as the bridge
was opened. (6) Cooperation with the federal government has always
characterized Mayor Kelly’s administration. Hs is shown with Secretsry
of the Interior Harold L. Ickes as they formally start subway digging.
(7) Better homes make better citizens, the mayor has emphasized.
The Julia Lathrop housing project is a sample of what humanitarian
government can do for its citizens. (8) Sewer construction had nalted
when Mayor Kelly took offiee. Since then, more than 229 miles of
sewers have benefited some 400,000 of our population—without special
assessment. They are part of the program of more jobs, more business,
more prosperity for a greater Chicago.

n., afoib

šeštadienis, kovo 18 «1„ 1939

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Sveikina
WEST PULLMAN. — ‘Brau
go’ agentas Karolis Raila svei
kiną Juozapus jų vardo die
noje, kuri pripuola kovo 19 d.
Sveikina šiuos savo pažįsta
mus ir draugus. “Draugo’'
skaitytojus Juozapus: Bimbų,,
Stukų, (.laidelį, Strazdų, Zelevičiy, Vaitkevičių, Zubę.

PALAIMINTO RAMONO
LOLL KASDIENINĖS
MINTYS

Šis-Tas Iš

Brighton Park

Pradėjau kišti nosį į visų
draugijų ir žmonių “biznį“;
mat, noriu pasakyti, kas da
rosi Brighton Parke.
Sekmadienį buvau įkišus no
sį į Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų G skyriaus dar
buotę. Pranešta, kad bunco
pavyko gerai. O kovo 2b u.
Sveiki Juozapai!
įvyks vajus. Bus bankietas.
Ir AVest Sidėj randame ge Eikim ir paniatykim, kas per
rų “Draugo“ rėmėjų Juoza šeimininkės.
Kol dar aš šneku apie Ka
pų. Štai jie: Dobrovalskis, Žurkauskas, Kaupas, Misevičius, žirnienį, pasakysiu ir apie šv.
Radomskis, Brazaitis, kun. Ma Kazimiero Karalaičio vyrų
draugijų. Nors neįleido, visčiulionis, MIC ir kiti.
Marąuette Parke Juozapų vien girdėjau, kad rengias
tarpe yra: Puplesis, Miekeliū- pūe sidabrinio jubiliejaus.
vaist. Urmonas, kontrak. 'Kas ten bus, nežinau, visvien
llimas, bizn. Mandzejevskis. bus. Taipgi prisirašė keturi
Nortli Sidėj turime gerų nauji nariai.

Ilganosė

Jeigu nemoki patraukti ki
tų, kaip-gi nori, kad kas stotų
po tavo vėliava?

Jei visuomeninė dirva atsa
kančiai dar neprirengta, neperkokio ir derliaus iš pasė

lio sulauksi.

Karužiškis

“A! Kada Mylimasis
su
Mylimasis matys Mylmtįjį al
pstantį iš meilės dėl Jot“
džiaugsmu paguldys savo gy
Vilta Grove, Ilk, pašto viršininkas AVilliam M. Jonės su vybę už Mylimąjį? ir kada
žmona. Atėjus gimdymo laikui, dėl potvynio ant visų kelių,
------------------ t-—*
negalima buvo pasiekti artimiausios ligoninės. Tuomet Jonės į jeį p.iu jias darbuojas u z
kreipėsi i Chicago and Eastern geležinkelio kompanij, kuri d pasin-,pillk> kad už keturiis
davė specialų įnzmų
.
!U su vienu vagonu ir motina laiku atveze
dirbtų, ir vis su geresne mį Tuscola, Ilk, ligonine; (Acme telephoto)
Į tencija.

tuvos Vytį. Ištikrųjų, man li

Finaldų.
į
Loretto Ligoninėje, kovo 25
d., 7 vai. vakare.
Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje, kovo 27 d., 7:30 vak.
Šv. Petro parapijos svetai
nėje, Kenosha, AVis., kovo 29:
d., vakare po pamaldų.
PASTABA: Ši paskaita su j
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.

M.

Kovo 19 Diena

Kun. P. Mačiulionio,

Šv. Kryžiaus ligoninėje, ko
vo 18 d., 7:00 vai. vakare.
Šv. Juozapo parapijos sve
tainėje, So. Chicago, kovo 19
d., 4 vai. popiet.
Šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, kovo 20 d., 7:30 vak.
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
gvetainėje, Indiana Harbor,
id., kovo 24 d., vakare po pa-j

I
I;

Kame nėra priedermės pil
domos, nėra tenai tvarkos, te
nai nėra ir sutikimo.

Kame nėra įstatymo pagar
bos, tenai nepildomos nė prie
dermės.
Kovo 18 Diena
Kas palinkęs į mielaširdysTasai, kurs laisvas būdamas
tę, to neaplenks garbė už ją.
nežino susiturėjimo, žinos jį
Jei nori, kati butų ramybė
kaip vergas.
tavo darbuose, ištikimai dar
buokis žmonijos naudai.

Kun. Ant.

“Draugo“ rėmėjų Juozapų:
Rodos, Vyčiai kų naujo da
klebonas kun. Šaulinskas, Bru ro. Buvau mokykloj vienų va
ndza, Malonė, Krivickas.
karų ir girdėjau balsų iš vie
Town of Lake Juozapai: Li no kambario. Paskui sužino
sauskas, Sudeikis, bizn. Ežersjau, kad vytės iš 36 kuopos
kis, Gedvilą
Gedvilas, Laurynas, Joe' nioi;įnasį veikalų, kurį vaiMeat Market, 1814 W. 47 St. jįng ,yerbų sekmadienį, paraDievo Apvaizdos par.: du pijos svetainėj Direkt„r5 yra
taznienai Juozapai: Skirms ir : Sofija pauliwS) muzika prie
Gricius.
šio veikalo rūpinasi V. KrauBrighton Parko Juozapai: čiūnaitė. Vėliau užėjau pas
barberis Koncevičius, Gailius, Kvietkus. Tenai radau Berna
Enčeris, Ukanis, Blažys, Va- rdų Kvietkų ir Justinų Viilonis, Strikas, Stulpelis, Ri- kanskų ruošiant scenerijų. Ma
binskas, Šarkauskas, Manikas,
, nau, bus nepaprastas veikaJokantas ir kiti.
1 las. Lošėjų bus 25 mergaites
Bridgeporto Juozapui: Ga- ir kelios šokėjos. Tat, Verbų
ruckas, Liesis, Ažukas, Alek sekmadienį visų prašau rezer
sa ir kiti.
vuoti ir ateiti pamatyti. Var
Visose kolonijose Juozapų,
das veikalo “Piloto Duktė“.
gerų vyrų, yra daug ir juos
Šnekant apie Vyčius, buvau
visus išvardinti“ nėra“ galimypas Jovaišaites ir tenai jų
bės. Visus sveikiname jų var- tavukas 69 m, buvęs geras
dmuj proga ir visiems linki-, vytis ir dabar geras vy5i|J r?.
me geriausios kloties.
Rap.
mėjas, audžia paveikslų — Lie

Paveikslais Iš Misijų

Vienų Metu Mirties
Sukaktuvės

Iš angliško vertė

nksma buvo pamatytį šį gerų
lietuvį. Kaip pabaigsite neuž
mirškite, mes visi norime pa
matyti.
Parapijos sodalietės taipgi
pradeda gyvuoti. Šio mėnesio
28 d. turės “Roller Skating
Party“, AVliite City. Visi, ku
rie mėgstate “ skėty ti”, kvie
čiami atsilankyti. Dabar eina
“membcrsliip drive“. Kviečia
visas mergaites įsirašyti.
O apie Nekalto Prasidėjimo
Panelės Šv. moterų ir mergai
čių draugijų tik žinau, kad
in corpore prie Komunijos eis ,
kovo 26 d. 8 valandų. Dau
giau nežinau, kas ten daros.
O dabar tik nepamirškime
svarbiausio dalyko — mūsų
parapijoj — tai 25 metų pa
rapijos Jubiliejaus.
Tik tiek šiuo syk sužinojau
apie Brighton Parkų. Kitų
sykį vėl parašysiu ir kų tik
sužinosiu visa pasakysiu.

S.V.D., Paskaitos Su

Juo daugiau jsigilinsi, tuo i
aiškiau patirsi, kati visuome
ninis darbas tam reikalingas.

J

1

Mes, atmindami tų jos liūd
nų prasišalinimų iš musų tar
po. užprašėmo šv. Mišias už
jos sielų kovo 13 dienų, .švento
Antano
parapijos bažnyčioje,
Cieeroj, 10:30 valandų ryto.

DON’T
NEGLECT
ACOLD

Kviečiame visus g i iii i n e s,
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose
ir sykiu su mumis pasimelsti
už a. u. Agotos sielų.

F

Krūtinės slogos, kurios gali Išslvyslyti į nelaimę, pajinis ta i |ialrugvirja pavartojus raminančių,
šildančių Musterule. Musterule nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Oounlcr-irrita.it.” .Milijonai yra varto
ję JO per 25 m. Daktarai rekomen
duoja.
Galima auuli aptiekose.

N u 11 u 11 ę:
Seserj s ir

Gėles Mylintiems — Vestuvėms —
Itanklc tams — Laidotuvėms —J

•*» puošimams

Prisimindamos visus dalyvavusias a. a. Sesers M. Tarcisijos
laidotuvėse ir patyrusios visų mūsų prietelių gilių užuojautų
reiškiame nuoširdų dėkingumų.
Už dalyvavimų gedulingose pamaldose, dėkojame gerbiamiems
kunigams: kapelionui B. Urbai, Gim. Pan. Švč. parap. klebonui
A. Baltučiui, Šv. Kryžiaus ligoninės kapelionui P. Juškevičiui,
ŠŠ. Petro ir Povilo parap. vikarui S. (Jaučiui ir P. Mačiulio
niui, S. VA U., Tėvams Marijonams — J. Mačiulioniui, J.
Dambrauskui, P. Barauskui, P. Cinikui, A. Ignotui ir Visų
Šventų parap. klebonui už įspūdingų pamokslų.
Esame dėkingos grabnešianis: J. Janioniui, O. Brogan, E.
Brogan, J. Talkui, J. Sinkui ir J. Daraškai.
Dėkojame graboriams gerb. p. Mažeikai, p. Lakavičiui už nuo
širdų patarnavimų ir gerb. p. J. Krušai už malonų patarnavimų
kapinėse.
Visiems už šv. Mišių aukas, maldas, už dalyvavimų laidotuvė
se ir užuojautų pareiškusiems mums liūdesio valandoj, prašome
priimti mūsų gilų ir nuoširdų Ačiū!
ŠV. KAZIMIERO SESERYS.

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
lb didekūsia laidojimo

DIENĄ

IB

Krolis.

IUrba Flovver ShoppeS
1 4180 Archer Avė. n

4. JR A

KELNER —PRUZIN

PATARNAVIMAS DIENĄ Ot KAKTĮ

Nors laikas tęsiasi, mes jos
ui' kaitos
negalėsime užmiršti.
Eai gailestingas Dievus suteikia
jai amžinų atilsį.

l’hone GAFA.YETTE SMtltl

{btai»a

AMBULANCE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Netekome sa\o mylimos se
sutės kovu 13 d., 11138 m.

t

•AEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LEONARDAS EŽERSKIS

Jau sukako vieni mi lai, kai
negailėsiinga milus alssyrė iš
musų tarpo mylimų sesule Ago
tėlę.

PADĖKA

•mwiao«ls

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 0000
620 W. 15th Avė.

AGOTA KAIRAITĖ

Vienų Metu Mirties
Sukaktuves
A.IA
JUOZAPAS VYŠNIAUSKAS

STANISLOVAS SIKUS
Mirė kovo 16 d., 1339, 7:30
vai. vak., .sulaukęs pusės amž.
Gimęs bieluvoje,
Ki dainių
apskr., Pasevos parap. Dargailių
kaime.
Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
brolį l’ranciškų, broliena JLili
janą, brolsūnų. Jonų, seserį Mi
kaliną Maslauskienę,
švogerį
Pranciškų ir jų šeimynų, tris
pusbrolius: Juozapų, ir Antanų
Kundrotus ir Adolfą Sitų, jų
šeimynas ir daug kiltį giminių
ir draugų, bieluvoje paliko mo
tinėlę. brolį Antanų, seserį Gra
sildą.
dėdę
Vincentų Sirų ir
gimines.
Kūnas pašarvotas 2739 \Vest
43rd Street, tel. LAF. 3955.
lžUdoluvės įvyks pirmadienį,
kovo 20 d. Iš namų 8 vai. ry
to bus atlydėtas į Nekalto Pra
sidėjimo švč. Panelės par. baž
nyčių kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kvieiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstanius as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:
Motinėlė. Broliai, Brolie
nė. Brolsūnis, Seserys, švogeris, Pusbroliai, Dėdė, Giminės.

Jau sukako vieni melai, kui
negailestinga mirtis atskyrė iš
musų tarpo mylimų vyrų ir lo
velį Juozapų Vyšniauskų
Netekome savo iuylmiu kovo
16 d., 1038 metais, tris dienas
prieš jo vardadienį.
Nors laikus tęsiasi, mes nieka
dos negalėsime jį užmiršti, šv.
Juozapo diena mums primins
mums ne ovacijas linksmybių ar
pakėlimų
taurių už
jo svei
katų, bet ašaras su didžiau
siu liūdesiu ir paskutinį at
sisveikinimų, nes tų dienų bu
vo palaidotas
šv. Kazimiero
kapinėse, kur ilsisi
amžinai
užmigęs, bai gailestingas Die
vas suteikia jam amžinų atil
sį.
Mes. atmindami tų jo liūd
nų prasišalinimų iš mūsų tar
po, užprašėme šv.
Mišias už
jo sielų šv. Juozapo dienoje,
kovo 13-tų, Nekalto Prasidė
jimo Panelės Sve.
par. baž
nyčioje,
prie 44-tos
ir ĮFairfield Avė., 10:20 vai. ryte.
Kviečiame visus g i tu i n e s,
draugus-ges
ir
pažjstatuus-as
dalyvauti šiose pamaldose.
Nuliūdę:

moteris Marijona (imi le
vais K iidrct lėlutė), sūnai: Zig
mantas jr jo žmona I. ena. An
tanas, lkhvardas ir Juozapas ir
duktė Adelė.

Laidotuvių direktorius J.
Eudeikis, tel. Yards 1741.

F.

NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
____________ Tel. LAFAYETTB D727_____________

LAIIOTUViy

DIREKTORIAI

TA ’V VAT koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

JL/ X

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51rt St

TeL YARDS 1278

NARIAI

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais,
7:00 vai vakaro U WEF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. SALTIMIERAfl

Res. 4543 South Paulina Street

CHICAGOS,

LAIDOTUVIŲ

CICEROS

DIREKTORIŲ

PAMINKLUS

.

■i-r

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ

U-

'
j

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

I. Linlevi
S. P. Mažeika
Antanas M. Philiigs

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North VVestern Avė.

'

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyrius randasi skersai nuo Holy Sepulchre Kapinių, 5900 West lllth Street

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

4348 So. California Ąve.
Phone LAPayette 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YARde 1138-1139

3307 Lituanica Avė.
Phone YARds 4908

1646 Weet 46th Street
Phone YARde 0781-0782

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTĖS - GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

ASOCIACIJOS

AUD lll A M P C patarnavimas
AmDULAnbL dieną ir naktį

DYKAI

PIRKITE

LIETUVIŲ

4704 S. Weetem Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. llalsted St.

P. J.

Telefonas YARde 1419

Anthnny B, Petkus

6834 So. Weetern Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CTCero 2109

Lackavvicz ir Susai

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

$e*tndienls, Trotn 18 d.r 1939

RADIO

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Misijos Baigiasi,
Prasideda 40 Valandų

mokratą
klubo mėnesinis suA

Stiprinkime Savo
Tautos Ateitį

sirinkimas

BUDRIKO RADIO

kovo 19 d., 2 valandą po piet,

VALANDA

parapijos salėj.

Nedėlios vakare, nuo
iki 6:30 vak, Chicagos

Atlaidai

Musu draugiją, organizaei-'

\I.\1!QI'FTTK

BARK. —

5:30
laiku,

savo ateiti stato jaunimu. Ko

daug gražią duetą, gerą cho

nierius Bonaventūrus sako į-

ir solistus dainuojant lietuvi

spfulingus ir Įtikinančius pa

stipri

dvasiniai stiprus,
mokslus. Žmonės rytais ir va
karais skaitlingai lanko misi-į *r in,,sxJ tauta.

jas.

Jei tai

popiot, West Side Hali, 2244
\V. 23 r«l pi. Susirinkimas sva

ir

rbus,

tinio

škas liaudies daineles.

Ims

Programoj dalyvaus žymios
mūsą meno ir muzikos jėgos

vaikučiams baigsis tingu būdu turime susirūpin
Šeštadienio rytą, suaugusiems ti jaunimu. Štai, prieš porą
mėnesią Chieagoj prie LRKSj
šeštadienio vakare.
.Misijos

progos

klausę.
Šias radio

programas

susirinkimas

jau

PADK. — ---------------------------------------------DIDEI.IS BARGENAS — ĮVEST
kovo

įvyks

19

<1. parapijos svetainėje 2 va

dešimti metai be perstojimo

Sekmadienį, kovo 19 d., pra A 101 k p. (Dievo Apvaizdos

landą po pietą. Visi kuopos

nariai ir darbuotojai kviečia
ideda 40 vai. atlaidai.
Ibis par.) J. P. Rakščio iniciatyva
Kun. Juozapas Šaulinskas. leidžia be svetimtaučių garsi
mi laiku atsilankyti. Yra nau
;arsus pamokslininkai ir daug ir rūpesčiu įsisteigė lietuviu Šv. Mykolo parapijos, Chica nimą pagalbos Juozas Budri
ju reikalą svarstymui.
svečią kunigą, kurie klausys skautu trupė, kurios tikslas go, Ilk, klebonas. Vardadienio kas, didelės rakandą ir kitą
Vftldvba
J
išpažinčių ir dalyvaus atlai auklėti mūsų vaikus, kad jie proga parapijos komitetas re namams reikmenų savininkas,

duose.

būtu stiprūs kūnu ir dvasia, ngia šaunias pagerbt avės pa
Dabar gera proga visiems kad jie būtu ištikimi Dievui rapijos salėj, rytoj, kovo 19
atlikti velykinę, įsigyti gau ir Tėvynei.
d. Į pagerbtuves žada susi
siu Dievo maloniu ir atlaidus.
Kiekvieno gero lietuvio pa rinkti visi parapijonai, taip
Visi skaitlingai rinkimės
į
reiga yra šį šaunu judėjimą pat rengimo komitetas tikisi
dvasinį pokylį.
Rap.
paremti. Jį galėsime paremti sulaukti daug kun. J. Šaulinjei ne kuo kitu, tai, štai, at sko bičiuliu iš kitu koloniją.

adresu 3409

Lietuvių Motery
Piliečių Lyga

ŠAUNI MUZIKA, KALBOS,

Ši lyga yra susitvėrus jau

virš (i metai. Yra surengusi
daug ekskursiją

(tours) į į-

(Buneo party),

kuris įvyks sekmadienį, ba
landžio 2 d., Dievo

Apvaiz

St.,

Bridgeporte. Tai yra darbas

Pranešėjas

diman įpulsi.

Kam Kankintis?

Primintina radio klausyto

rytoj

11 valandų

tys skautai, kviečia ją globė madienį, kovu 19 d.,
Blue radio programa, reguliariai
ją komitetas.
Iš Goose salėj, prie 23 ir Lake transliuojama pastangom Pro
geliui progos susipažinti su
St., Melrose l’ark Litbuanian gress Furniture Co. krautu
tą Įstaigą veikimu. Tr ateity
Yontli rengia pramogą — ‘bu- vės, 3224 So. llalsted St. Dai
žadama kas nors panašaus re

vairias įstaigas. Tas davė dau

ngti.
Kurios

moterys įdomaujat

šios lygos veikimu, prašomos

nco’ Šv. Juozapo seserų nau

nuos P. Stogis ir Pirmyn cho

dai. Pramogos pradžia 3 vai. ras.

Naudingų patarįmij

pa- (

NORTTT STDE. — Parapi- popiet. Visi vietos ir apylin tieks “Patarėjas” advokatas. |

j jos komiteto pastangomis ry- kės lietuviai kviečiami atsila- Daug žinią ir pranešimą pa- |
atsilankvti i rengiama “bun->
, toj” vakare, parap.................
svetainėje.
eo 'ir kortavimo vakarėli, ko-1"
i''"." nk>li ir paremti jaunimo pas- tieks J. Romanas. Visi susi- 1,
vo 19 ,1„ 3259 S. Green st i M"S'ai>>a_i»k,lminga varrtav.tj tangas. Bus daug gerų dova- domėsite žiniom apie namams
puota mūsų mylimam kleb. nu.
reikmenis, reikalingas papuo

Pradžia 7 vai. Įžanga 25c. Bus
daug dovanėliu

prie stalelių

kun. Juozapui Šaulinskui pa

GAUKITE

M CSŲ

THERMIO
PERMANENT

WAVE

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

BERNICE S BEAUTY
SHOP
1725 WEST 47TH STREET
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771
16

metų

patyrimo.

gerbti jo vardo dienoje, nes

sekmadienį, šv. Juozapo.

Keliaukite

į

Lietuvą

HOLLAND-AMERIGA
LINE

Pranešimai

''

’

Komitetas1

to nepadare.

parapija juda, kruta. Visi re-

__________________ _

.
n * • t
Jaunimas Rasosi Į
susirin- Pašalpines Draugijas

MAGIŠKAS
FONOGRAFAS
groja rekordus per radia
be prijungimo prie radi
jo, 6 lietuviški rekordai
dykai, kaina

#17.50

Diy

pirm

piet. Visi skyriaus nariai

Ka2-

^9-95
Nauji Enimerson Midget
už

$695
radio
kabinete už
14 tūbą

gražiame

$32.50

BUDRIK FURNITURE
COMPANY

3409-11 S. Halsted st.
Tel. Yards 3088
nrnuiKo

radio

programai

IVCKI, nedėliomia 5:30 iki 6:30
P. M.
WAAP panedėllnls Ir pėtnyčiomis
4 I*. M.
tVItl'-*' ketvergais kaip 7 vakare.

laiku

Valdyba

kovo ,, d

vašų, lauksime ir svečių iš kl-Į priin,ti „anii nariai. R Kvi(,

T0WN OF LAKE. — Dr-

klebono tkus> j yilkanskis, B. Stroe- gija Šv. Pranciškos Rymietės
laikys mėnesinį susirinkimų
draugą ir prietelių.
kis ir K. Paplauskas. Bravo,
Lietuvytis jaunimas, kad pradėjo rašyti? kovo 19 d., 2 vai. popiet pa
rapijos mokyklos kambaryje.
į katalikiškas (pašalpines dr- Narės kviečiamos dalyvauti
gijas).
z
šiame susirinkime.
Valdyba
tų kolonijų,

mūsų

G.

Pakeltis

pranešė,

knd

su prieteliais savo laimę išba paimtas rugpiūčio 27 dienai
ndyti.
Kvieslys J. Liepos daržas, prie Kean
avė.

Lauksime Svečių

ir

82

gatvės.

Kadangi

pripuola 25 m. jubiliejus nuo 1

Telšių Bendro klūbo komi dr-jos susiorganizavimo, nu
sija ir nariai lauksime visą tarta jupilieją bendrai minėti.
savo prietelių atsilankant

į Apie tai bus pranešta vėliau.

rengiamų “buneo” ir korta

GF. Pakeltis

vimo vakarų, sekmadienį, ko

vo 19 d., apie 4 vai. popiet

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI
' Nuosavybė — Rooming House, 14 Mūrinis namas, 1-mas aukštas —
kambarių. Karštuvandeniu apšildo- R kamb. 2-tms — 4. Greitas pir
ma. trys vanios: 2-karų garadžlus; kėlas gaus “lnekv bargain”. RS-čios
.lotas 36x190; jeigos $200.00 j mė- gatvėkšriai priveža arti. Atslšauklnes.i: Parsiduoda pigiai. Savininkas: te: 5811 West 64th Plaee. Klaus48 Norlli Lotus Avenue. Tel. Co- k'te netenmo niUtvip. užpakalyje,
uml>us 4951.
_ ______ __ ________

PARDUODA AR MAINYS

Resrrro
ttte.ooo.M

Turtas viri
»2,904, OOO. 04

Klausykite

Maplewood

PALENDECH’S TRAVEI

Turim daug dovaną. Kiek
vienas atsilankęs gaus dova

nų. Bus ir “door prize”.
I

BUREAU
Badlo
Every Sunday frora 1—2 P. M
Folklore

Avp..

Chicago. RUnois.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su
asla taverne.
Renda $25.00. Priežastis pardavimo
— nesutikimas tarp vyro
lr žmo
nos. 4501 R. Hermitage Avė., Chl-

S. R. NIEUW AMSTERDAM
Flagship of tho Holland-Amoriea
Line
šiuo laivu išplauks iš New Yorko

4192 S. ARCHER AVENUE

Gegužės-May 23 d., 1939 m.

Phone LAFAYETTE 0461

Lietuvos Vyčių ekskursiją )
Lietuvą per Rotterdamą
Kiti išplaukimai lš Neiv Yorko:
Ilaland/.k) 8
VEENDAM . .
Balandžio 15
ZAANDAM . .
Balandžio 21
STATENDAM
Balandžio 29
NOORDAM
NIEUW AMSTERDAM Geguž. 2
ZAANDAM ..................
Gegužės 13
VOLENDAM .............
Gegužė* 20

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

mą ant privatiško namo. Atsišau
kite- 4635 Soti'b Wood Rtreet.

Išmokėjom
Už padėtus
pinigus

2-fletų namas parsiduoda pigiai,
šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius, viskas naujausios mados.

Visais kelionės reikalais kreipki
tės pas vietinius mūsa autorizuo
tus agentus arba į

Midmest Service Station

(North East Corner Areher and
Sacrarnento Avė.)

4%

Duodam Paskolas ant l-mq
Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti

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

STANDARD FEDERAL SAVIH6S & LOAN ASSOCIATION
of

CHICAOO

JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

Patarnauja Lietuviai

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

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS
Incorporated

Tel.

Prospect

0745-0746

Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
Fle Juknla. ■*▼.

Lakavičians namuose, 2314 W.
23rd Plaee.

B Ir 5 kambarių, II metų senumo,
apšildomas, mūrinis namas. South Ri
dėję. Savininkas parduos pigiai arba
1 mainys ant lotų nr ant kelių akerų
Žemės ar kokio kito mažesnio daly
ko su pinigišku priedu.
Bizniavas namas su karčiams, prie
Stock Yards vartų. PardUbš pigiai
ar mainys ant lotų ar farmos. Rei
kia ir apie $2,000.00 pinigais.
Taipgi turime daugiau gerų barge
nų. Nepraleiskite progos, pamatykite
iuos greitai, arba paklauskite per
laiškai Josenh Vilimas 6866 South

HOLLAND-AMERICAN LINE
' B. Kvietkus yra Lietuvos '
Šakiškiu buneo ir kortavi
318 No. Michigan Avė.
Vyčių 36 kp. viee pirm., o J. j MARQUETTE PARK. —
Chieago, III.
mo pramoga įvyksta šį vaka
13-to
Wardo
Regulario
DeVilkanskas vyčių darbuotojas.
rų, Stanaičių name, 1602 So.
Iš Federacijos konferencijos
5fttb Ct., Cicero. Komisija pa
raportas priimtas. Sergančiam
rūpino daug dovaną ir daug
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
nariui J. Petraičiui, kuris bu
“door prizes”. Pramogos pel
naudotis mano patarnavimu.
vo sužeistas darbe, išmokėta
nas skiriamas Šakių naujos
pašalpos $28.00.
bažnyčios reikalams. Tikimos,

kad visi šakiškiai atsilankys

P

I

ir

susirinkti. Yra svarbią reika

Apskrities
Klūbo Vakaras

Naujas RCA Victor Ra
dijo už

kviečiami

Woo<l Street. Chieago, Tlllnols.

. P VRD VVLMUI NAMAS
aukštų mūrinis namas. 2 krauuvės: Bučernė ir šiušapė pirmame
aukšte
2 4-kamharių fletai ir2
Ž-kambarlų fletai. Noriu parduoti nr
tbainvti nnt mažesnio. 2059 We=t 23KAM REIKALINGI vėliausios išdir r«l Street. Antras aukštas užnakalv.
bystės, pilno įrengimo bučernės fikPARDAVIMUI
čerial, inimant registerj, svarstykles
ir
skaičiavimo
(adding)
mašiną. Puikus 2-fletų mūrinis namas —
kambariai J fleta. Geras bargenViskas gryno ąžuolo ir kuogeriausiam
stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis is. Atsišaukite: 2336 W. 22nd PI.,
tel. ROCkwe11 2812.
!
adresu: 2900 So. Einerahl Avė.

jos svetainėj, 3 valandų po

metų, sveikatos ir ištvermės mierQ Kara)ai(,io |aiM m?ne. lų svarstymui.
sunkiose pareigose. Lauksime. sinį 8Ugirinkim

REIKALINGA MERGINA
Mergina nuolatiniam namų darbui.
Turi turėti patyrimą su kūdikiu. Ne
reikia plauti drabužių. Nėra virimo.
Pasilikti.
Atsišaukite Telefonu ESTebrook 2930

skyrius laikys susirinkimą se-

BRIGHTON PARK. — Dr- darbuotojai

sime savo klebonai ilgiausiųjų Gv

K

2 dideli Storai Ir 8 fl. po 5 kamb.,
PARDAVIMUI ŪKIS
stiprus muro namas, randasi ant 2
biznio gatvių. Kaina greitam parda 160 akerų žemės. 90 akerų dirbama,
vimui tiktai $16,500. Įmokėt $5000 70 akerų girios. Pati numirė, par
arba daugiau.
duosiu gyvulius lr mašineriją. Vieta
2 fl. po 5 kamb. Platus lotas. Ran-' tuščia. Kas pirks, salės apsigyventi
dasi prie lietuviu bažnyčios, Brigh- kad ir rytoj. 11 budinkų. Didelis vaton Parke. Kaina $5300.
Įmokėt carinis rezortas — Big- Bass Lake.
Vanduo iš ežero bėga per mano že
$2500.
2 fl. po 5 kamb. neras muro na me, (Viena žuvis sveria 18 svarų.)
mas, randasi Brighton Parke. Kaina Aliejaus yra po žeme: aš per senas
ieškoti ir dirbti. Numeris kelio 669.
tik $6300. įmokėt $2000.
Kelias gerai ištaisytas. Taksai maži.
Mes atstovaujame H. O. D. C. Ūkininkai viską brangiai parduoda.
Valdžios įstaigą ir Banku reeiverius, ' John
__.......................
. ...... 46, Irons, (Lake
Sėtinis. Box
kurie pavedė mums parduoti namus f!on',»tv).""Mlchl"a^n
paimtus už skolas. Tad parduodame ——
'-----------------namus už labai žemą kainą ir su
PARDAVIMUI
mažu jmokėjimu.
6-kambarix mūrinis bungalow, 34 26
West 60th Street — furnaee apšil
Kreipkitės pas įgaliotini:
domas, miegojimui porčius. Visi tak
K. J. MACKE-MACIUKAS
sai i- assesmental užmokėti. Kaina
2346 W. 6#tl» St. 2-ras aukštas
84 650.00. Atsišaukite pas savininką:
Tel. Prospect 3140
5138 South Albany Avė. Telefonai

kmadienį, kovo 19 d., parapi

ngiasi tinkamai pagerbti savo T
mylimą vadą. Todėl, rvtoj va-

kare, 7 valandą, visi
kę i parap. svetainę palinkė-l

- .

TOWN OP LAKE
Vyrų. moterį, ir vaikų pavasariniams
drabužiams įdedame naujus pama
nius, išvalom, suprosinam. iš senų
drabužių padarome naujus. Pasinau
dokite.
J. Overllngas, 4602 South

PROsneet 4602.

šimui namą Velykoms, kokias

Tą pačią dieną ir toj pa dabar galime nusipirkti už
kainas Progress
čioj salėj, 1 vai. popiet įvyks nužemintas
dovanos prie įžangos tikietų
Šeimininkės patieks skania „ • • . •
z.
T
T- i 1
- susirinkimas Sv. Jono Kriks- krautuvėje. Nepamirškite pa
(door prizes).
vakariene. Varg. su choru ren- . . •
, •
•
Rap. J.
”
1 tvto.;o dr-jos. Visi nariai pra- siklausyti.
Renginio Komisija
giasi prie gražios programos, «’ .
, .. , ,. .
. .
,
1 . "
i <->
’isomi atsilankyti ir atsivesti
taip pat ir seserys mokytojos.; , „ 1: , ,
11
J
,
,\ kandidatą. Prie progos priineParap. komitetas kviečia sve-'
.
, ,
...
.
. .
name nariams, kad reikia atMARQUETTE PARK. —
čius ir vietinius profesljona- •,
• <• v ... • .
...
.
.
silyginti uz tikietus, jei kurie
Marijonų Kolegijos Rėmėją 5
Tus kalbėtojus. Žodžiu, visa 4
i v
.

ir užkandis, taipgi duodamos

’

gurnu ir veiklumu, nes pakly-

MELROSE PARK. — Sek prieš piet bus ypatingai graži

Iškilminga Varduvių
Puota

”

Perdaug nesivaizdink teisfh

PRANEŠIMAI IR T.T.

dos ]xirap. salėj. Kviečia pa

’

darbuotis ir kentėti.

PIRMYN CHORAS, BUS

jams, kad

Pasidrąsink lr mainyk savo privatišką namą ant namo su bizniu ir
nebereikės rūpintis dple darbą. Pra
šome pas mane. Pigiau nuptrkslte,
geriau išmainysite Ir gausite teisin
gą patarnavimą.

SIDE
3 namai. 2 bizniavi, užeiga ir barCHARLES URNICH
ber shop. Jei kas norės, parduosiu ir
(KAZYS TONIKAS)
vieną, taverną. Namai gerame stovy
je, turi visus patogumus. Bizniai iš
2500 West 63rd Street
dirbti per daugeli metų. Pardavimo
priež.astj ifitirsite ant vietos. Pama
tykite namus ir biznius. Savininkas: 2-tros lubos. įėjimas 15 Campbell
Avė, pusės.
Antanas Shcmežis. 2225 Smith Iieavllt Street, telefonas CANaJ 0045.
Valandos: Rytais ir Vakarais Ir
pagaI_sutartĮi__(appointnient)^_^^
PARDAVIMUI NAMAI

Daugelio klaidu
jei mokėsi susivaldyti, mvlėti, I*7*00/.J™0*61 .*!°°or,

DAINUOS POV. STOGIS,

“Buneo” Šv. Juozapo
Seserų Naudai

Kampinis namas — 5 krautuvės ir
du fletai, viskas išrenduota. $5.000.
cash. Balansas lengvais išmokėji
mais.

,
Mūrinis “bungalow”. 5 dideli ka'm,)aria|. apšildomo“. Marųuette ParĮke. Kaina tik $4700. įmokėti $1800.
2 fl. po 4 kamb. ir 4 kamb. beiĮ smonte. gražus mūrinis namas, ranlbVengSl, I <}asĮ Maxquette T’nrke.
Kaina tik

•

labai vertas pripažinimo.

silankydami į skautą “kauliu

ką mėtinių”

S. Halsted

6 kambarių kampinis bungalow su
garadžiu. $1,500. cash. Pilna kaina
$4.300.00.

PARDAVIMO

Labdarių Sąjungos 23 kuopos

nepasi

nepraleiskite

PARKE

Parsiduoda grosernė ir pieninė. Vieta
nes bus raportas iš me gera. Visi Įrengimai nauji. Parduosiu
I nebrangiai, fi) mėnesi turiu parduoti.
balio»
Į Jeigu kas norite namą. mainyti ant
taip pat priimsiu. Namas tuPirm T• Žiurkanskni biznio,
ri h-tj Cippr()
park Holme arba
____________
j Marnuette Park. AtsiSauklte: 1538
' South 50th Avenue, Cieero, Dlinols.

MAIKJVETTH

— geii dainininkai-ės. Taigi,

ypa

pripažįstame,

PARDAVIMUI MARQUE*tTE

buxgai.ow

PARDAVIMUI NAMAS
2-nukštų medinis namas. 4 — 4-kambarlų fletai. Skliautuotos tarpdnrys.
2 fietų mūrinis namas lr garaįtaisytos vanios. Jelgos per metus — džlns. Parsiduoda pigiai — tiktai
$1,104.00.
Atsišaukite; 1433 Wol- $7,000.00 arba malnysim ant biznia
f ra m Si reet, Chieago. Illinois.
vo namo, arba ant namo su taverno
bizniu bile kur.

susirinkimų

sekmadienį, kovo 19 d., 1 vak

rą, didelę simfonijos orkestrą

ateities susilauksime. Jei mū
są jaunimas bus kūniškai

laikys mėnesinį

ti iš stoties \VCFL, 970 kil.,

Mūsiį įku n pijuje misijos sek
kį turėsime jaunimą, tokios
iniu,uai vykstu. Tėvas misijo-

pardavimui

CLASSIFIED

6-knmharlų bungalovv.
Priežastis
pardavimo — liga. Nualmėsimo pro
tingo pusiulijinio. Atsišaukite: 6537
South Artesian Avenue.

Lietuvos Ūkininko draugija

visuomenė turės progos išgirs

ją ir visas tautos gyvenimas

CLASSIFIED

sekmadienį,

bus

2335 South VVestern Avenue

Pas mus galim* gauti tikrai Llotuvlšką Importą Valstybiną Deg
tinę.

TELEPONAS CANAL 3764

Mes Tr Visi Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. P. ir M. Dsimldas
Savininkai

eago. Dlinols.

nori Mainyti
Mainysiu mano taverną

Ir

na

PARDAVIMUI

1628 S. 471h Court. Cicero, Illinois.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

750 W. 31st Street
A. A.

NORKUS, savininkas

Tel. Victory 9670

Kainos Numažintos ANGLYS
PIRKITE DABAR! — SADUTE
DIENĄ AR NAKTĮ

PRISTATYMAS MIESTE IB
PRIEMIE80IUOSE.

TOO
........................
Ntrr ..........
......... . . >«.••
BIO LUMP .............................. - $« ••
MTNB RUN .................................. $5 7$
NCRBBNINCM ............................. fS.90

Tel. ARDmore 6975
SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAMKAieiUS

