DRAUGAS

DRAUGI S

Thk L'thuanian Daily Fricnd
PUBIJSHED BY MARIAN OUILD. INC.,
2X34 Ko. Oakley Avė., Chlca<o, Illinois

LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROV®.
2334 So. (kikley Avė., GhU«<o, Illinois
Telefonas CANal 7790

The n lost lnfluentlal
In America.

Vienintelis tautines Ir tikybines minties
lietuvių dlenražtls Amerikoje.

Llthuanlan

Daily
THE

3c a Copy

VOL XXIII

LITHUANIA^N

DAILY

FRIEND

Chlcago, Illinois, šeštadieni*, Kovas-March 25 d., 1939 m.

No. 71

Kaina 3c

ISPANIJOS RAUDONIEJI PASIDUODA

Padarytais planais šiandien gen.
Franci kariuomene įeina Madridan

SOCIALEI APDRAUOAI
IMAMI MOKESNIAI
YRA PER MAŽI

s
i

Pasiduoda besąlyginiai,
raudonieji išginkluojami

AVASHINGTON, kovo 23. —
Kongreso žemųjų rūmų komi
mui ir raudonųjų kariuome tetas svarsto socialės aprau
dos įstatymo pataisymo suma
nės nuginklavimui planus.
Tai jau antroji raudonųjų nymą.
delegacija. Žiniomis iš Ro Komitetas išklausinėjo Wis
mos, pirmoji delegacija siūlės consinO universiteto ekonomi
pasiduoti pripažinus pasigai kos prof. dr. E. E. Witte,
lėjimo sąlygų. Antroji delega kurs kituomet buvo parašęs
cija pasisakius, kad pasiduo socialės apraudos plano ori
da
besąlyginiai,
kadangi ginalą. Jis sako, kad paskui
raudonųjų valdaman Madride sudorojus įstatymą padaryta
ir kituose miestuose plinta didelė klaida — nustatyti per
maži šiandien imami iš atlygi
badas.
Anot Madrido delegacijos, nimų (payroll) mokesniai.
Anot jo, dabartiniu įstaty
gyventojai ir kariuomenė šau
kiasi taikos. Rasi, vietomis mu numatyta 1949 metais di
komunistų ir anarchistų gru džiausi mokesniai 3 nuošim
pės dar liandys gintis. Bet tas čiai iš darbininkų ir 3 nuo
šimčiai iš darbdavių. Nebus
menkniekis.
ištekliaus per metus apmokėti
apie 30 milijonų žmonių, su
laukusių 65 m. amžiaus ii pn.
sitraukusių iš darbo.

HENDAYE, kovo 24. —
Žiniomis iš Burgos (Ispani
joj) ir Romios, Ispanijos rauIlonieji pagaliau besąlyginiai
pasiduoda frankistų vyriausy
bei. Padarytais planais rytoj
gen. Franco gausingos karo
pajėgos įžygiuos Madridan.
Tai bus istorinis įvykis. Fran
kištų laimėjimas po 32 mėne
sių bus iškilmingai pažymė
tas.
18 Romos vienoje depešoje
pabrėžiama, kad vakar į Burgos, laikinąją frankistų vy
riausybės sostinę, lėktuvu nu
vykusi iš Madrido raudonųjų
delegacija padaryti pasidavi

J. A. Vasltybės nepripažįsta Vokietijai
Klaipėdos krašto užgrobimo

Jo nuomone, bus reikalinga
mokesnius didinti iki 10 arba
13 nuošimčių, kad turėti rei
Amerika Klaipėdą stato
kalingą apraudos fondą. Ki
greta Čekoslovakijos
taip gi galės—sugriūti -ši visa
WASHINGTON, kovo 24. — vos. /Valstybės departamento apd raudos sistema.
Lieiaivos pasiuntinys J. A. J sekretoriaus
pavaduotojas
Valstyibėms P. Žadeikis pra Welles pareiškia, kad Klaipė ČEKŲ PREKES BUS NU
nešė šios šalies vyriausybei, da priklauso Čekijos, Slovaki ŽYMĖTOS “VOKIETIJOJ
kad Klaipėdos kraštas nėra to jos ir Karpatų Ukrainos rū
GAMINTOS”
liau Lietuvos respublikos da šiai. Kaip šie kraštai, taip ir
PRAHA, kovo 24. — Bohe
lis, nes prijungtas prie Vokie Klaipėda užgrobti vien grasi
mijos ir Moravijos nacių vatijos. Pasiuntinys nurodė, kad nimais.
daujama administracija čekų
tas atlikta “teisėtu konstituci Amerikos oficialiuose dokufabrikantams nurodė, kad eks
Įmentuoee ir toliau bus pažymi
nhi” keliu.
portui gaminamos prekės bū
Nežiūrint to “teisėtumo”, 1 ma, kad Klaipėdos kraštas ytų nužymėtos “Vokietijoj ga
J. A. Valstybių vyriausybė at j ra ne Vokietijos, bet Lietuvos
mintos”.
sisako pripažinti Klaipėdos respublikos dalis ir Lietuvai
Tas, esą, dėlto, kad Bohe
krašto atskėlimą nuo Lietu priklauso.
mija ir Moravija skaitosi Vo
kietijos teritorijos.
BOHEMIJOJ ŽUVĘ VO

j

PRASTI LAIKAI BUS
SVETIMŠALIAMS
AGITATORIAMS

WASHINGTON, kovo 24. —
Kongreso atstovų rūmai be
jokių svarstymų vienu balsu
pripažino taikomą prieš sve
timšalius agitatorius bilių ir
pasiuntė senatui.

KIEČIAI BE IŠKILMIŲ
PALAIDOTI

BERLYNAS, kovo 24. —
Vokietijos kariuomenei ver
žiantis Čekijon susidurta su
blojgais keliais ir keletas vo
kiečių kareivių žuvo. Jų lavo
nai pasiųsti į Vieną ir tenai
be jokių iškilmių palaidoti.

BRATISLAVA, kovo 24.—
Įsiveržus Slovakijon vengrų
kariuomenė vis dar kovoja su
slovakų kariuomene.
Pažymima, kad kova iškilu
si dėl nenustatytos Slovakijos
ir Karpatų Ukrainos sienos.
Kalbama, vokiečių kariuo Paskirta vengrų slovakų mi
menės motorizuotos grupės šri komisija išvesti pastovią
taip prastai viskuo aprūpin sieną.
tos, kad čekams buvo progos
vokiečius sutriuškinti.
SLOVAKIJA — SOVERE

Biliumi numatyta deportuo
ti visus svetimšalius politi
nius agitatorius, kuri'' vie
naip, ar kitaip kurstė gyven
tojus prieš teisėtą Šalies vy
riausybę.
PRANCŪZAI NORI TAIKOS

SU MUSSOLINIU
Kairieji gaivalai stencėsi,
kad žemieji rūmai nepravestų
PARYŽIUS, kdvo 24. —
šio biliaus. Bet tas nepadėjo. Prancūzų spaudos dalis ima
reikalauti ministro pirminin
ko Daladiero vyriausybės da
ŠNIPAI VEIKIA, BET
AGENTAI TAIP PAT
ryti taiką su Mussoliniu.

WASHINGTON, kovo 24. —
J. A. Valstybių generalinis
prokuroras Frank Murphy pa
reiškia, kad svetimų šalių šni
pai plečia savo veiklą Ameri
koje. Bet ir vyriausybės agen
tai praplečia prieš juos veiki
mą ir energingiau juos seka.

VENGRAI VIS DAR
PUOLA SLOVAKUS

FRANKISTAl ŠAUKIA
TARNYBON JAUNIMĄ

LONDONAS, kovo 24. —
Žiniomis iš Barcelonos, gen.
Franco vyriausybė šaukia ka
ro tarnybon 18 iki 20 metų am
žiaus imtinai visus ispanus.

NE VALSTYBE

BERLYNAS, kovo 24. —
Tarp Slovakijos ir Vokietijos
padaryta
sutartis, kuriąja
Slovakija pripažinta autono
mine soverene valstybe.
Vokietija neužtraukia Slo
vakijai savo “globos”. Bet su
tartimi pasižada ją ginti nuo
išorinių priešų.

Hitleris Klaipėdos mieste. Jis stovi automobily ir dėkoja vokietininkams naciams už raliavimus.

NACIAI HITLERĮ
STATO ŽYMESNIU
Už NAPOLEONĄ

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 10
NAUJŲ AMERIKIEČIŲ
KUNIGŲ

(Acme telepboto).

Lenkija atsisako dėtis su kitomis
valstybėmis prieš naciu diktatorių

VATIKANAS, kovo 24. —
Šventasis Tėvas Pijus XII va
BERLYNAS, kovo 24. — kar priėmė 10 naujai įšventin
Tai dėl to, kad Lenkija
Naciai pareiškia, kad Hitle tų amerikiečių kunigų.* Jo
iš trijų šonų apsupta
ris pasirodo žymesnis nei Na Šventenybė palaimino juos, jų
poleonas savo garbingiausiais gimines ir jų vyskupijų tikin LONDONAS, kovo 24. — pažymima, kad Lenkija nusAnglijos sugalvotas planas prendusi laikytis neutralybės.
čiuosius.
laikais.
Hitlerio žygių sustabdymui j Savo rėžtu Maskvos bolševi
Sako, Hitleris vieoeriais me
žlunga. Anglija bandė šiam kų laikraščiai už Hitlerio vytais atlikęs tai, ko Napoleo
tikslui sudaryti bloką iš ketu- kdomą banditizmą kaltina panas neatsiekęs keleriais me
rių valstybių: Britanijos, čią Angliją. Sako, Anglija iŠ
tais. Hitleris trumpu laiku a
Prancūzijoe, sov. Rusijos ir anksto žinojusi Čekoslovakineksavo Austriją, Sudetiją,
Lenkijos. Bet Lenkija griež- jos likimą ir Klaipėdos užgro
Bohemiją, Moraviją ir Klai
pėdą. Be to, jis Vokietijos im JAUNAS. — Bažnytinio tai atsisako prisidėti prie blo bimą, bet tylėjusi. Vadinasi,
perijos įtakon įtraukė Slova Meno muziejaus dir. dail. Va ko, kadangi Vokietija jau iŠ ^,onfl°nas sankalby buvęs su
. ..
, .
. . . Berlynu. Bolševikai pareiškia,
kiją, Vengriją, Rumuniją ir Iešką painformavo spaudos trijų
šonų turi apsiautusi . , \
.
,
kad ir Paryžiui buvo žinomi
Lietuvą. Sako, šios visos ke atstovus apie šiuo metu vyks Lentoj,, o Anglija
išsisutonS- Hi„erio p]anai
turios šalys šiandien pasida- tančios bažnytinio meno pa
ja duoti lenkams karinę pa-1 Londone ir Paryžiuje, sakot
vusios Berlyno diktatūrai.
rodos ateityje numatomą pa galbą, jei Hitleris imtų spau- bolševikai, daug kalbama, bet
Tai visa atsiekė daugiausia pildymą naujais eksponatais. sti Lenkiją. Varšuvoje aiškiai nieko konkretaus neveikiama.
grasinimais žymiai padaugi Žymesni papildymai bus
nęs kariuomenės skaičių.
padaryti ateinantį
rudenį. talogas su daug iliustracijų ir
Pirmiausia iš dabartinio ta žymiausių eksponatų apibūdi
VOKIETIJA ŠAUKIA SVE pybos skyriaus bus išimti vi nimais.
TUR GYVENANČIUS
si svetimųjų autorių (italų, Kryžių sodelis numatytas į
JAUNUOLIUS
belgų ir k.) meno darbai bei
BERLYNAS, kovo 24. — jų reprodukcijos, o jų vietoje rengti prie Bažnytinio Meno
Vokietijos vyriausybė šaukia bus išstatyta tik lietuviškoji muziejaus, prieš šv. Trejybės PARYŽIUS, kovo 24. —
bažnyčią. Lietuvoje jau bai Stebėtojai žinovai pareiškia,
1920 metais gimusius ir sveti bažnytinė tapyba,
daugiau gia nykti senieji kryžiai su
kad demokratinės valstybės sa
mose šalyse gyvenančius vo senųjų liaudies meno raiži
skulptūrėlėmis.
Čia
norima
jų
vo
pasitarimais, dekliaracijokiečius parvykti Vokietijon ir nių. Lietuviškosios bažnyti
atlikti privalomos tarnybos nės tapybos skyrius tuo bus dalis išgelbėti ateičiai. Po sti mis ir grupavimosi nieku bū
darbo korpusuose ir kariuomo įdomus, !kad jo lankytojas klo stogų numotoms išstatyti du negali sulaikyti Hitlerio
patys būdingiausieji Lietuvos nuo banditizmo.
nėję prievoles 1940 metais.
galės pamatyti jos augimą. koplytėlinio tipo kryžiai. Kry
Konsulai įpareigoti rūpintis Be to, numatoma praplėsti
Anot jų, yra tik viena prie
šių jaunų vokiečių pasiuntimu bažnytinės architektūros sky žiu sodeliui jau numatyta de monė — tai karas. Tik su ka
šimt būdingų eksponatų, ku
/Vokietijon.
rių. Viso bažnytinio meno pa rie tereikia perkelti į Kauną. ru Hitlerį galima paklupdyti.
rodą bus galima papildyti a- Toks kryžių sodelis, jei bus
ATSISAKO GRĄŽINTI
pie 200 naujų eksjjonatų.
surastos reikiamos lėšos, nu
HITLERIS
GRIŽO

BUS PAPILDYTA '
BAŽNYTINIO MENO
PARODA KAUNE

TIK SU KARU
YRA GALIMUMO
NUSLOPINTI HITLERĮ

LAIVUS, GINKLUS

PARYŽIUS, kovo 24. —
Prancūzijos vyriausybė atsisa
ko Ispanijos frankistų vyriau
sybei grąžinti internuotus rau
donųjų karo laivus, ginklus ir
karo medžiagą.
J. KAZLAUSKAS ŽUVO
PO AUTOMOBILIU

James Kazlauskas, 47 m.
VOKIETIJOS MAND2IU- amž., 3200 So. Deering gt.,
KO SUTARTIS
mirė automobilio prislėgtas
TOKIO, kovo 24. - Vokia- Jis buvo palindęs po automo
tija su Mandžiuku pasirašė biliu, kai keltuvėlis paslydo ir
prekybos sutartį.
mašina jį prislėgė.

Taip pat ir kituose skyrius matomas įrengti dar šią vasa
BERLYNAN
se kai kurie eksponatai nu rąBERLYNAS, kovo 24. —
matomi pakeisti naujais. Dar Kauno mieeto savivaldybei Atplėšęs nuo Lietuvos Klaipė
yra dalis surinktųjų ekspona- leidus, šiuo metu Laisvės alė dos kraštą diktatorius Hitle
tų į Kauną neatgabentų. Jų jos bulvare prie įgulos bažny ris grįžo Berlynan. Sį kartą
yra paliktų Tytuvėnuose, Rie čios ruošiama pastatyti did jam nesurengtas triumfinis
tave.
žiulė stovyla, kuri primins pasitikimas.
Bažnytinio meno paroda, ją (bažnytinio meno parodą. Ant
papildžius naujais ekspona penkių metrų aukščio kolonos
tais, bus atidaryta iki 1940 bus pastatyta iš vienos bažny
m. vasaros. Tai daroma dėl čios atvežta 2 su puse metrų
CHTCAGO SRITIS. — Sian
to, kad tais metais per Lietu madonos stovyla.
dien defbesuota; vidutinė tem
vą vykstą turistai į Suomijo
peratūra.
je įvyksiančią olimpiadą galė WASHINGTON, kovo 24. —
Saulė teka 5:45, leidžiasi
tų aplankyti šią retą parodą. (Valstybės sekretorius Hull
Numatytas išleisti platus ka- grįžo iš atostogų Floridoje. 6:07.
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Iš Vilniaus Ir Klaipėdos Krašto

Muzikos ir dainos

valdžios atitinkamuose

įstat

gose, pasiųsti vieną geriausią
chorų pas užjūrių brolius — į
Siaurės Ameriką, kur yra di
delės lietuvių išeivių koloni
jos. Tuo labiau, kad šiemet
New Yorke atidaroma didžiu
lė paroda, kurioje lietuviams
rugsėjo mėnesį yra skirta spe Po Svietu Pasidairius

Mūsų. visuomenės veikėjai neretai kelia
opy — .01c.
Srityje pažymėtini kai kuklausimą ir mes patys tuo reikalu esame
\.l,-riiain< tn •DRAUGAS" brinjta best reaulta.
rašę, kad Amerikos lietuvių laikraščiuose rie nauji reiškiniai. Muzikų
»»
tt
būtų įvedami Vilniaus kampeliai.
Į draugija praėjusį rudenį, suDRAUGAS
p&i.
Kadangi nuo kovo 22 d. į svetimųjų vai- sitarusi su vietiniais chorais
teeina aaaeuen lAakyrua aemnadlemua.
• uu.sLilLttAiUS KAINA: J. Amerikos valstybėse.
džią pateko ir mūsų puošnus uostas Klaipėda įr orkestrais, pradėjo ruošti
..muu»
♦o.Ou. Pusei Metų — 83.60; Trinia mėnebagui la-zda, tai jiems taryba,
♦i.uo. Vienam mėnesiui — .76c. Kitose vaisu
tuo kraštu, tai mes čia įvedame bendrą populiarius koncertus Kaune.
...co< pieuuuierata. Metama — 87.00; Pusei metų
kuri ne tik juos, ale ir S LA,
♦ «.uu. tat įeina uum. 8c.
Vilniaus ir Klaipėdos kampelį, pavadinda Jau suruošė eilę tokių koncer
ciali
diena.
Kuris
choras
vyks,
Viena
cicilistų
popiera
ne^,5^,
prunt0.
ucuui anatomais ir korespondentams raėtų negrąžina,
ini
jį
“
Iš
Vilniaus
ir
Klaipėdos
krašto
’
’
,
tų gimnazijose moksleivijai, , Amerika tuo tarpu t.kra, ne scniai i4drttkavojo
jei neprašoma ui) padaryti ir neprisiunCiaiiia tam tiks
UaJ
prfe_
lui pašto ženklų. Redakcija pasitaiko sau teisę tai
{šiame kampely spausdinsime žinutes iš Lie
syti ir trumpinti visus prisiųstus rašius ir ypaė ko
kareivinių salėse kareiviamsį žinoma, bet visi stiprieji cho- Lietuvoj dar daug yra viso- .
tuvos pavergtų rytų ir nustojusio lietuvišku
respondencijas sulyg sato nuožiūros.
Korespondentų
ir priemiesčiuose darbininki- rai jau dabar tobulina savo kių
prašu rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja
ir prietarų. Šakyoru kvėpuoti' Lietuvos pajūrio. Nebus šis
mašinėlėj paliedtant didelius tarpus pataisymams, ven
jai.
Koncertuose
dalyvauja
ge
giant polemikos ir usmeniškumų.
Pasenusios kores
repertuarus ir reiškia pagei- sim, įgaspadoriui išvažiavus
.^et mūsųtaipe yra piietaskyrelis reguleriškai, tam tikromis dieno
pondencijos laikrašlin nededamos.
liausi
mėgėjų
chorai,
operos
davimą
Amerikoje
reprezenkur
norg
namų>
—
j
uodas
ringų
žmonių. Yra tokių, k umis spausdinamas, bet stengsimės dažnai juo
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
verksmui, ypač jei tie
pasirodyti su žiniomis iš tų Lietuvos dalių. solistai ir orkestrai. Jų prog tuoti lietuvišką dainą. Gal bū-katįnas perhėga skersai kelią r^e
Kostantas Stašys — visiems pasaulio lie rama sudaroma iš lengvesnių ti šiai įdomiai kelionei chorasl_ į,us nesėestis. Arba, jei iš- ^ll0,1®s draugijose turi dideEntered as Seoond-Ciass Matter March 31, 1016, at
Chicago, Illinois Under the Act oi March 3, 1670.
tuviams žinomas, jis buvo Vilniaus Lietuvių muzikos ir dainos kūrinių, bus parinktas konkursinių varįva£įav,,s įg namų kelyje su- lius brarl)ingus cinus, kaip, salaikinijo komiteto pirmininkas, lenkų baus meniškai išpildomų. Koncer- žybų būdu. Galimas dalykas,, tikg bobą — taip pat" turės k>sini» pirmininko. Jei nietitas ir mėnesiais kalėjime laikytas, paskuti tai turi didelį pasisekimą. M u kad kitam chorui bus proga prjpOtką. H visokių čėrų ir niam natiW įnešus rinkti
Kas Toliau
niu laiku vėl lenkų nubaustas 4 mėnesiais zikų draugiją planuoja tokių nuvažiuoti ir į Vilniją. Šitos prįetarų, kuriems surašyti rei'nauJ4 val(bl>y- pradedi verkti,
kalėti ir 3,000 zlotų pinigine bauda. Baudė koncertų organizavimą ir pro ypatingos gastrolės žadina
ktų didelio jaučio skuros, Po tai gali tikėtis, kad tave vėl
Hitlerio kalba, pasakyta Klaipėdoje, buvo
jį už tai, kad jis perdavęs atsiųstus iš Kau vincijoje.
stipresniųjų chorų aktingumą. piera sako, kad reiktų zajed- išrinks. Kiti labai tiki žodžiui1
trumpa, bet pasauuo spauda plačiai ją ko
lio pinigus iš giminių — giminėms, nepraMenas
mentuoja, o dipiomatai dėl jos rodo rimto
lyvai su tais čėrais ir prieta “gerbiamas” prie savo pavar
Chorams visam krašte pusė
nešdamas apie tai lenkų valdžiai... Tai ir
dės, kiti žodžiui “aš”. Vienu
susirūpinimo.
Šį laikotarpį pasireiškė ju- rais kovoti.
nusikaltimas. Jis mumis čia Amerikoje visai tinai ūpą numušė neištesėjižodžiu, čėrų, čėrelių, prietarų,
Bet pažiūrėkime, tavoršTiesa, Hitleris pasakė, kad Klaipėdos kra nftH.Iipraint.ftinar. Paaiškinant tenika priminti, mas užsimojimo suruošti jubi biliejine paroda, kuri buvo išprietarėlių buvo, yra ir bus,
što uzgrooimas busiąs lyg ir pasKutiuis jo kad Lenkuose yra valiutų suvaržymo įsta liejimais metais visuotiną dai kilmingai atidaryta Kultūros čiai, ar patys cicilistai ir lais- tovorSčiaL
žygis, tačiau pabrėžimas, kad Vokietija sie tymas... Taigi, remdamies tuo įstatymu len nų šventę. Toje šventėje daly Muziejuje viduryje gruodžio vamaniai, kad ir Amerike, y-|
kia atgauti visa, ką yra praradusi, verčia kai lengvai prie lietuvių veikėjų prisikabi vauti buvo užsiregistravę 500 mėn. ir tęsėsi apie mėnesį lai ra liuosi nuo čėrų ir prietarų,
Vadinančioji save “tautiš
Europos politikus dar labiau susirūpinti, nes na ir baudžia. Juk žinoma, kai norima muš chorų su apie 18,000 dainin- ko.
nėknne ant delno cicilistus.
kąja
” (lietuvių laisvamanių)
iš to aiSKU, kad Klaipėdos atpiėšimas nuo ti — lazdą lengva susirasti.
kų, ir jie trejus metus ruošė
Seniau
jie tikėjo prietarui,
lietuves nėra paskutinis jo žygis.
Lietuvis kaitas, jei jis gyvena arti pasie si. Sunku surasti tikrą kalti Šita Lietuvos meno paroda kad laikymas pakabinto ant spauda jau pradėjo figeriuoti,
su kuo Lietuvai būtų geriau
nio... žinoma, tai labai juokingas kaltumas, ninką, dėl kurio šventė neįvy tuo yra nepaprasta, kad joje
Po Klaipėdoje pasakytos nacių lyderio kal
sienos Markso pikčerio su
susidėti; su Hitleriu, Stalinu,
bet gi faktas... lenkai Vilniaus krašte visus ko. Muzikai kaltino chorus buvo parodytane dvidešimtine
bos, ir prancūzai, ir lenkai, ir danai ir kiti
griaus kapitalizmų ir užves
jiems nepatinkamus lietuvius tremia gilu- dėl nepakankamo pasiruošimo, cio meno pasiekimai, bet tik
! ar prošepanais. Clevelando
subruzdo stiprinti savo jėgas. Europoje kįlo
rojų ant šios žemės. Tas prie'
mon
Lenkijos
iš
'tų
vietų,
kurios
yra
arčiau
lyg panika, kai pastebėta, kad nacių kariuo
chorai skundėsi, kad jiems bu tai vienų metų rneninkų pas taras šiandie jau baigia nykti, Gedimino ordino kavalieriaus
nepriklausomos Lietuvos teritorijos. Tokių
menė siunčiama Italijon padėti Muscliniui
sunkus repertua- tangų vaisiai. Lietuvoje eilę bet vietoj jo atsirado kitas Karpio popiera pradėjo net
ištremtų, atskirtų nuo giminių ir namų yra vo pateiktas
sistemetinį ieškojimą Lietuvai
ir pavėluotai parūpintos,
veM d"
užimti Tunisą. Nemaža pavojaus sudaro ir
prietaras, būtent jei savo
šimtai jei ne tūkstančiai. Dabar, Vilniaus ras
gani
’
zacijos.
Y
ienoje
buvo
su

bargenų. Vieni “tautiečių”
vengrų puolimas Slovakijos. Apie vengrų
spauda praneša, kad apie 20 lietuvių, vyrų gaidos. Atrodo, kad čia dau sibūrę senosios kartos, menin- pruntą pridės prie balšavikų
žygį į Slovakiją visaip rašoma. Tačiau, ar
stikina už Hitlerį, kiti už Sta
ir moterų, išgyvenę ištrėmime po 3 metus, giausia trūko šventės ruošė
prunto, tai Spanijos rebeliai
tik jis nebus pačių nacių išprovokuotas, kad
kai, o kitoje jaunieji. Perniai
liną, treti už prošepanus. Prigrįžta
atgal
į
savo
vietas, kad... greit ir jams organizuotumo bei uolu
.
.bus
nuvajeVoti
ir
Lietuvoj
at,, , .
- ,. . . ,,A .,
sudaryti progą eiti ir ‘'stabdyti’’ kilusį ka
tos
organizacijos
susijungė
į'
"
....
T
.
klodui,
tūla
dirvine “tautievėl ištremtų. Tokis jau pavergtųjų likimas. mo. Dainų šventė atidėta penįsteigta demokratija. Jie dar
rą ir, žinoma, “suvaldžius peštukus’’, tame
vieną Lietuvos dailininkų są
tė” Antosė 1Yaselskienė iš Ka
“Ryto’’ Draugija — panašiai kaip “Sau kerienis metams.
tiki ir kitokiems čėrams, prikrašte pasilikti “for good”. Juk nieks ne
jungą. Visi menininkai susilifornijo8 išfigeriuoja, kad Lie
lės” draugija Žemaitijoj — buvo švietimo
Tačiau daugelio chorų veik
klodui, jei kuriais metais ne-1
abejoja, kad jei Hitlerio nieks nestabdys, jis
tuvai geriausia būtų susidėti
.
v • •
i
o i • i tarė,........
kad pabaigoje metų su— mokyklų organizacija Rytų Lietuvoje. Le lumas
žymiai pakilo. Sakysim,'
išsirinks gau karalienės, tie
užims ne tik prieškarinę Austro-Vengriją,
. ,. .
.
...
,
ruoš jubiliejiųą,'jąeno parosu JjHlerįu' Esą, “aš- esu dar
nkai draugiją uždarė, perėmė jos turtą ir saulių
chorai gyveno tikrą dar , . . .
”,
..... . metai bus nesčeslyvi ir gali
bet žengs ir toliau.
.
A
..
,
,dą,
ir
joje
parodys
tiktai
tų,
v
°
bininke ir esu (Urbus prie \o
bevaldydami jį pridarė tiek skolų, kad tur
bymetę,
nes
jie
ruošiasi
Sau.
x
,
užeiti
nogla
smertis
Taigi, jei Anglija, Prancūzija ir Sovietų tas slkolose ėmė skęsti. Pavyzdžiui Švenčio
°
’
kiečių žmonių, tai galiu pasa, .
, ., v j v. vienų metų savo darbus, dar
lių
Sąjungos
dvidešimtmečio
Rusija dar ką nors gali, dabar tuoj turėtų nių ‘‘Ryto” draugijos turto valdytojai, len
jokiose parodose nebuvusius.! Balšavikai taip pat pilni čė kyti kad Vokiečiai yra daudaryti žygius, kad sustabdyti Hitlerį. Kuo kai, padarė 30,000 zlotų administracijos iš sukakčiai, kuri sueina šiemet, Tuo būdu norėta pademons- rų ir prietarų. Sakysim, eili- gjau teisingi negu bent kurie
ilgiau leis jam siausti Europoje, tuo daugiau laidų ir dabar... siūlo lietuviams išsipirkti vasarą. Ta proga Kaune įvy- truoti dabartinį Lietuvos me- niam baisavikui pamatyti Tro žmonės”.
tautoms skriaudų bus pridaryta, Berlyno - savo turtą už lenkų padarytas išlaidas... Tas'ks didelis šaulių suvažiavi- no darbuotojų pajėgumą, lrjckio pikčerį reiškia didelę nes .....
.
Romos ašis taip sustiprės, kad jos sukimasis pats ir su kitomis lietuvių įstaigomis, ku- mas, paradas, Sportiniai žaidi tikrai parodė, kad tas pajė-jcest,, o Trookro prkceris drau
matoma.
.
vers lauk viską, kas jai pasipins po kojų.
rias lenkai likvidavo. Sakysime, buvusios mai ir šaulių chorų dainų gtunas yra gana didelis. I>a- gama Prasukai, arba llizarai
,.tauti5kos„
Lietuvių Mokslo Draugijos turto valdymas šventė, kuriai šauliai dainin- rodojė dalyvavo apie 80 daili-, reikia, kad k.ų a,em» negalenkams jau kaštavo 11,000 zlotų... Ir šias iš kai dabar uoliai ruošiasi.
ninku, kurie išstatė ■ paskuti-. les vaduoti maudytis , Kalt- no>
man groinat^ ku
Madridui Pasidavus
laidas reikalauja padengti lietuvių visuome
Pernai pirmą kartą apsilan
nius savo kūrinius, viso apie forniją arba Floridą, ba bal- rioj sako, kad Amerike jai
Pranešama, kad šiomis dienomis generolo nę.
kė nepriklausomoje Lietuvoje
pustrečio šimto. Čia buvo ats- šavikai neduos aukų politi- teko sykį dirbti su nigeriu,
Franco armija triumfališkai įžygiuos į Ma
Klaipėdos kraštas nors ir 700 meti} buvo amerikiečių lietuvių
vienas
inama kaliniams vaduoti, Spa ,
A . .
dridą. Komunistų - socialistų, vadinamųjų svetimųjų valdžioje, paliko lietuviškas. Ir choras (“Pirmyn”), o prieš tovaujamos plastikos, grafi
. T. ,
,
’
.kuris jai atrodęs taip pat teiir Lietuvos demokrati- .
»
.. , ,
iojalistų, valdžia galutinai pasidavė.
ne tiesa, kai Amerikonų spauda rašo, kad pat Naujus Metus ir vilniečių kos, skulptūros ir pritaikoma mjoa
.
,, ,x. TA
. .
Ismgas žmogus. O kadangi,
jonus
gelbėti.
Daug
prietarų
,
..............................
,
,
jis vokiškas. Nemažiau kaip 70 nuošimčių lietuvių choras. Šiedu chorai, sis menas, visų krypčių įvai , ,v ", . . . .
.
bendrai, nigenai nieko aar
Šis įvykis, tai labai didelis smūgis So
balšavikaj turi ir apie pati _
,.
T. A
Klaipėdos krašto gyventojų tebekallba na suprantama visuomenės buvo rumu.
.
.. ; nėra blogio Lietuvai padare,
vietų Rusijai, kuri tiek daug turto įdėjo ir
Rasieųų. Pnklodui, ir po šiai . .
.
.
..
\ ... .
muose lietuviškai. Blogiau būdavo su bal
.... ,
/
tai, sako, Amerikos lietuviški
Pažymėtina, kad pernai pir
tieK daug žmonių davė, kad užtikrinti lcjulabai nuoširdžiai priimti, svei
dienai jie tiki, kad niekur ant ... ..
savimais į seimelį. Lietuviškai kalbantieji
d
.
“tautiečiai” turėtų nepamirŠmą kartą meno kūriniai buvo .
Lstams laimėjimą, kad iš Ispanijos pada
kinami,
apiberiami
gėlėmis
ir
svieto nėra darbininkams gp~1
mūsų
broliai,
vokiečių
suagituoti,
baLsuoduryti antrąją Sovietų Rusiją. Nemažas smū
iti pasiūlyti Lietuvai susidėt:
premijuojami pinigais. Vais
vo už vokiškus sąrašus... Savo klaidas ir vaišinami
riau, kaip Stalino karalystėj.
gis ir Anglijai su Prancūzija, kurios taip
su nigeriais.
Taupomosios Kasos paŠių chorų koncertai Kaune tybės
nesusipratimą turės dabar atmokėti naujais
i n
• vr
- ^auJausias balšavikų prietaras
pat rėmė kairiųjų frontą Ispanijoj.
vargais. Ateis laikas, kad visos Lietuvos že ir provincijoje praėjo dideliu skyrė 10,000 litų jubiliejinės — giedojimas “Lietuva, tėvy
Jei Prancūzija ir Anglija būtų laikiusios mės ir visi jos paklydę sūnūs sugrįš atgimę pasisekimu. Taigi kilo suma meno parodos kūriniams pre- nė mūsų”. Esą, jei sustoję pa
bent neutraliai, jų pozicija šiandien būtų prie Lietuvos kūno.
(Tęsinys 3 pusi.)
nymas, radęs pritarimo ir
giedos tautos himną, tai tuo
stipresnė. Ispanija dabartiniame Europos kri
jau priešais juos atsidarys
vyje taip pat galėtų laikytis neutraliai, arba
prūdas su drumstinu vande
stoti prieš Berlyno - Romos ašį. Tačiau da
niu, kuriame jie sau prisigau
bar gen. Franco moraliai galės jausti parei
dys gražių žuvelių. Ir dar vi
gą dėtis prie tų, kurie gelbėjo jam nugalėti
sokių kitokių prietarų pas
komunistus, norėjusius paversti tą kraštą
juos ant kiekvieno žingsnio.
Sovietų Rusijos provincija.
l’rieitaringi yra taip pat sa
žodžiu sakant, ne tik rusų bolševikai, bet
ve vadinantieji tautiečiais —
ir prancūzai ir anglai už savo klaidas turės
laisvamaniai. Sakysim, jie ne
nukentėti
, ,
gali nusikratyt prietaro', kad
jie — visa tauta-naeija, kad
Reikia Veikti
jeig.ii jų nebūtų, tai ir lietuvių
ant svieto nebūtų, laisvos Lie
Džiugu pažymėti faktą, kad šio krašto
tuvos nebūtų. Labai žymus
valstybės departamentas viešai paskelbė nepas juos prietaras, kad dabar
pripažlnsiąs Klaipėdos atplėšimo nuo Lietu
tinė Lietuvos vyriaūsybė, tai
vos. žinoma, toks nusistatymas galės būti
lyg
koks išrastas ypatingas
tik laikinas. Mūsų manymu, Amerikos lietu
daiktas ir užpatentuotas, be
viai turi daryti didžiausio spaudimo į Jung
Europos krepšinio pirmeny
kurio
negalima
būtų
gyventi,
tinių Valstybių vyriausybę, kad ir toliau lai
bių ženklo projektas. Rung
kad jei dabartinio “tautos va tynės dėl pirmenybės įvyks
kytus tokio pat nusistatymo, būtent kad ne
pripažintų Vokietijai Hitlerio atplėšto nuo
do” nebūtų, tai visa Lietuva Kaune, gegužės 20—28 dieno
Lietuvos Klaipėdos krašto.
pražūtų. Sandariečiai labai ti mis.
(VDV photo)
ki į visokias tarybas. Kas ušiuo reikalu reikia skubiai veikti
Gražus Lietuvos gauntos vaizdelis: Dubingių ežeras su puošnia pakrančių augmenija. VDV
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Šeštadienis, kovo 25 d.. 19"9
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rija. Tą vakarą grįžo New rodomi Jungtinių Valstybių į
<***
Yorkan kelioms dienoms pa domybės. Matė jis iš aukšty
6 in. gunt: eight carried
bių New Yorką, Boulder Dam
silsėt.
(not vijibleJ; also carriot
DiipUcemrnt, 10,000 lonj; length
— tvenkinį, Niagara Falls ir
Kelionė orlaiviu
iii 3.4 in. anti-aireraft
Mūsų Garbe Ir Pasididžiavimas
ovar all, 609 faat; kaam, 97/2
11 m. guni (3 forvard, 3
guns and o n a airplana
Antrąją savo kelionės dalį t. p.
{••t; draught, 21% faat; compla•ft) Era 670 pound pro.
with catapult.
Pijus XIT, kardinolas Euge ypač pageidavo mylimasis Pi
mant,
191
offiean
and
man;
Diatal
{•etilo with ranga of 30,.
garbingasis kardinolas pradė
Grįžo New Yorkan šešta
anginai.
Singlą jtack wall abaft bridga
000 y«rdt and 60 dagraa
nijus Paeelli, tai pirmasis po jus XT, kuris globojo ir ren
jo spalių 25 d. Buvo pasam dienį popiet, spalių 31 d. Sek
•lavation.
jtructura, proteeting bridga
piežius, kuris aplankė Jungti gė kardinolą Paeelli busimie
from gajai.
dytais specialus didelis aštuo madienį Šv. Ignaco bažnyčioj,
siems,
sunkiesiems
darbams,
nes Amerikos 'Valstybes, ku
niolikai keleivių orlaivis. Šiam •New Yorke, susirinkusiems di
Torpedo tūbai abovo
riam teko taip arti susipažin- lyg nujausdamas, kad šiam
water (8) ■*
mekanizuotam paukščiui buvo džiojo miesto vienuoliams ir
t i su šios šalies gyvenimu, kardinolui teks kada nors va
sunku pasikelti ir pradėt ke vienuolėms kardinolas svečias
žmonėmis ir jų problemomis ldyti visą Bažnyčią. Vienas
lionę, nes didelė minia, foto atlaikė iškilmingąsias Mišias
Tą artimą, pažintį jis gavo į kardinolo artimasis yra išsigrafai ir laikraštininkai tie ir pasakė pamokslą. Popiet
pas mus besilankydamas 1936 taręs, kad kartą jam patarus
siog užstojo kelią. Bet polici jis buvo vaišinamas ir geri la
metais. Tuo laiku jis aplan kardinolui aplankyti Ameriką,
jai pasisekė po valandos pa mas Katalikių Moterų, Carrol
kė visą mūsų šalį nuo Atlan- kard. Paeelli yra atsakęs:
daryt kelią ir orlaivis pasi klube.
tiko iki Paeifiko, savo akimis “mas matome tiek daug amekėlė ir nusisuko vakarų link.
matė, kodėl Amerika yra pra- rikieeių, kad tai mane verčia
To sekmadienio popietį įvy
Pažymėtina, kad kiekvienas
monės ir pažangos šalis, save norėt aplankyti Ameriką. Aorlaivio nusileidimas, nors ko vienas įspūdingiausi!} apmerika
jauna
ir
pažangi.
Apasikalbėjimais susipažino su
vien tik pasiimti gazolino, bu silankymo įvykių, būtent, pri
merika
ir
amerikiečiai
turi
su
visa Bažnyčios bierarkija, su
vo išnaudotas pasikalbėjima ėmimas Teisės Daktaratą, pri
civilinės valdžios žmonėmis, savim jaunystę, kurią mes
ms su vietos vyskupais. Visur ėmimas įvairiausių pagarbos
net su prezidentu Rooseveltu. pamėgom’’. Nors labai sunku
jau laukė vyskupai ir ten pat pareiškimų, išklausimas įspū
Vokietijos
karo
laivas
Deutschland,
kuriuo
Hitleris
buvo
atplaukęs
į
Klaipėdą
pasveikin

dingų ir turiningų kalbų FoŽodžiu, jam teko asmeniškai buvo atsitraukti nuo pareigų ti nacių. (Acme teleplioto)
atlikinėjo pasitarimus.
susipažinti su Jungtinėmis ir nors trumpam laikui apleiNotre Dame Universitete rdhanio Universitete. Pasaky
Valstybėmis ir su jų žmonė sti Vatikaną, visgi kard. Pa- gpjOf:į mėnesį laiko, atvykda-' žymėtina, kad tai pirmas mū- lankėsi pas Bostono kardino kard. Paeelli buvo kitos gau ta kardinolo kalba “Katali
celli, paties Pijaus XI ragi-1 mas spalių 8 d., ir išvykdamas sų šalį lankęs žymus asmuo, lą ir per tą ir sekančią dieną singos minios priimtas, gavo kiškas auklėjimas ir jo reikš
mis.
namas, nusprendė aplankyti lapkričio 7 d. Per tą laiką jis kuris tiek keliavo, tokią mil atlankė Bostono arkidiecezijos kitą daktaratą ir pasakė kal mė Amerikos piliečių gyve
Pirmiausia pažymėtina, kad i
mūsų šalį. Per šį visą laiko apkeliavo apie 8,000 mylių, a- žinišką lankymosi tvarką sau seminariją, dalyvavo jaunųjų bą. Norėčiau paminėt, kad nime’’ buvo net perduota per
Pijus XTI tai didelis keliau
tarpį kardinolas kasdien su plankė didesniuosius miestus susistatė ir su skaisčia šypse kunigų konferencijoj, kalbėjo kard. Paeelli kiekvieną savo Columbia radio tinklą. Šioj
ninkas. Jam teko aplankyti
kunigams ir seminaristams ii kalbą parašo ir atmintinai iš garbingoj mokslo įstaigoj su
sisiekdavo su Šv. Tėvu tele ir ypač pažymėtina, kad per na pilnai išpildė.
daug šalių, asmeniškai susipa
Padalinsime kard. Paeelli buvo iškilmingai priimtas Jė moksta. Dėlto ir nekartą jo sirinkusioji 10,000 minia, ku
fonu.
tą trumpą laiką asmeniškai
žinti su daugelio šalių žmo-;
kelionę per mūsų šalį į dvi zuitų Boston Kolegijos perso rašomosios mašinėlės bildesiai rios priešakyje buvo vysku
Kard.
Paeelli
pas
mus
viekalbėjosi
su
79
vyskupais.
Panėmis bei jų būklėmis. Tai'
dali: į kelionę žęme, kurią nale.
orlaivio tylą maloniai pertrau pai ir kitų aukštų mokslo įstaigų vedėjai tikrai šauniai
atliko traukiniu ir automobi Spalių 20 d. kardinolas sve kdavo.
pagerbė žymų mokslininką ka
liu ir į kelionę oru — su or čias jau buvo pas PhiladelChicagoj kardinolo svečio
rdinolą Paeelli.
pliijos kardinolą Dougberty.
laiviu.
laukė pats kardinolas MundeTen dalyvavo vyskupų, kuni
Kelionė žeme
Tą savaitę svečias lankė,
lein ir gausus kunigų ir ti
Kardinolas Paeelli vyko A- gų konferencijose ir atlankė kinčiųjų skaičius. Sekė: pie kiek laikas leido, žymesnes
merikon kaipo svečias ponios miesto įdomybes. Spalių 21 d. tūs, nakvynė, konferencijos,
(Tęsinys
5 pusi.)
Nikolas Bratlv, kurios graži jau buvo pas arkivyskupą Culankymasis arkidiecezijos se
gyvenamoji vieta “Jnisfada”, rley, su kuriuo kartu buvo ni i narijon ir vėl kelionė į St.
už New Yorko, buvo jo apsi Šventojo Sosto delegato sve Paul, kur net dešimts susirin
Keliaukite į Lietuvą
PER
stojimo vieta. (Ponia Brady čiai Wasbingtone. Sekanti die kusių vyskupų laukė svečio.
tai buvo žymi katalikiškojo na gal buvo įspūdingiausia ir
Kur galėdavo kardinolas lai
veikimo vedėja; kuri didesni sunkiausia garbingam svečiui.
kydavo šv. Mišias katedrose
LINE
BALANDŽIO
5-ų DIENĄ
savo turtų dalį paaukojo Ka Ryte Katalikų Universitete
ir prabildavo į susirinkusiuo
talikų Bažnyčios labui. Ji bu priėmė Teisės Daktaratą ir
Turi Būtinai Išparduoti Visą Likusį $30,000.00
sius tikinčiuosius. Kalbėdavo
vo net Pijaus XI aukščiausia pasakė įspūdingą kalbą “Re
angliškai ir, žinoma, tai pa
Staką Uz Pusę, Už 1-3, Net Ir Už 1-4 Tikros Vertes
moterims teikiama garbe ap ligija ir Mokslas’’. Vėliau tą
likdavo neišdildomą įspūdį.
dovanota. Ji mirė pereitais palį rytą aplankė Kongreso
__________ IŠPARDAVIMAS EINA VISU SMARKUMU
Prie Paeifiko, Los Angeles
metais. Jos savastis, kurioj knygyną ir National C'atholic
ir San Franeisco arkivysku
TAMSTŲ PATOGUMUI IR GREITESNIAM IŠPARDAVIMUI
apsistojo kard. Paeelli, buvo Welfare Conference centrą.
pai ir apylinkės vyskupai tai
padovanota Jėzuitų Ordenui). Pietums kardinolas buvo pa
Krautuve atdara Nedelioj nuo 10 v. ryto iki 4 v. popiet
pogi tarėsi ir rodinėjo svečiui
S. S. NIEUW AMSTERDAM
Kard. Paeelli pirmasis viešas kviestas Laikraštininkų Klūįdomesnes to krašto vietas. Be Flagshlp of the Holland-Amerlca
Ir Antradienio, Kevirtachenio ir Šeštadienio vakarais iki 9:50 valandos
pasirodymas buvo New Yorko bo. Ten susirinkusiems virš
Line
je, ten net palaimino didelį Šiuo laivu išplauks
Iš New Yorko
Viskas turi būti išparduota ir didelis namas' ištuštintas
katedroj, kurioj jis dalyvavo 400 nariams jis kalbėjo taikos
San Franeisco — Oakland til- Gegužės May 23 d., 1939 m.
pamaldose minint katedros 26 tema. Popiet aplankė Jurgio
1 tą, kuris tikrai yra šių dienų
Lietuvos Vyčių ekskursijų J
IKI BALANDŽIO
5-tos DIENOS
m. konsekracijos sukaktį.
YVasliingtono tėviškę Mt. VerLietuvą per Rotterdamų
1 vienas didžiausių inžinerijos
Kiti išplaukimai Iš New Yorko:
Tą savaitę kard. Paeelli la non. Iš ten grįžo Georgetotvn
pastatų.
VEENDAM .............. Balandžio R
nkė Naująją Angliją. New ITa- Universitetan', kur buvo vėl
ZAANDAM ................ Balandžio 15
Kardinolas lankė platųjį va- 8TATENDAM .... Balandžio 21
vene atlankė Knights of Co- iškilmingai inteligentijos
ir
NOORDAM ............ Balandžio 29
; karų kraštą ir karts nuo kar- NIEI W AMSTERDAM Gogui. 2
1 limbus centrinį namą, Hart studentijos priimtas. Gavo ki
................ Gegužė* 18
■ to iš anksto nustatytose vie ZAANDAM
VOI.ENDAM ............ Gegužės 20
forde, kalbėjosi su vyskupu tą daktaratą ir savo nuošir
tose orlaivis nusileisdavo ir Visais kelionės reikalais kreipki
ir lankė Šv. Juozapo Kolegi džia kalba davė susirinkusie I
tės pas vietinius mūsų autorizuo
tus agentus arba j
kardinolas
tardavosi
su
lau

\ ją. Tos dienos vakare apak to ms paakinti, kad jis yra gerai
HOLLAND-AMERICAN LINE
kiamaisiais vyskupais.
jo pas savo draugą — vysku susipažinęs su Jungt. Valst.
318 No. Michigan Avė.
Per
šią
orlaivio
kelionę
tai

Chieago, III.
pą Spellman. Sekančią dieną pirmųjų įsikūrimo dienų istopogi garbingam svečiui buvo
šimtai puikiausių parlor setų, miegamų kambarių setai,
valgyklai ir breakfast setai
THINGS THAT NEVER HAPPEPi
• ■■■■■■■■■■■B
By GENE BYRNES
ECRU ARBA
Daugybė gražiausių naujausių kaurų visokių rūšių ir mierų. Eilės
■REUMATIZMAS ; ORIGINALI*
CREAM VERANKŲ SPALVA
visokių pečių, gesinių, virtuvėm, kombinacijos ir šildomi.
>
SAUSGELE
• TABLETŲ FORMOJ
Keletas desėtkų naujausių refrigeratorių, drabužiams plovyklos,
®
Ncflikrinkykltc savęs skons- ®
radios, kaurų valytojai.
■ mals:
R<-umatizmu, RnuagSle. (
hRDDURA
65 pianai visokių madų, visokių išdirbysčių turi būti išparduoti už
Kaulų Oč'lmu, arba MčšliunL
■
glu
—
raumenų
sunkumu
nes
■
vieną dešimtą dalį tikros vertės.
MO' „.E
_ sknudP|imnl naikina kflno gy- a
Keli šimtai geriausių matracu, lovų, lovom springsų, studio eonebes,
■ vybę Ir dažnai ant patalo pa- ™
• OEAR, YoURE
3C Bt ALUI ll COIORS
■ guldo
■
cbenille ir kitokių lovom uždangalų.
l -AB I r
CAPSTCO COMPOUND mo«LOOV<IN6
I Ils lengvai prašalina vlršmlnč- ■
Labai didelis skaičius vaikam rakandų ir žaidimui (toys) ikudikaim
Tabletas
Tahletas
ORANŽE BOT IOOKS
- tas Ilgas: mums š'andlcn dau- n
vežimėliai, cribs, bassinets, krėsliukai, staliukai ir t. t.
10c
10c
B gvbė žmonių slum'la padPkones
DObiT BOTrtER
|
pasveiko
Kaina
5n
centų.
Per
■
Nesuskaitomos eilės gražiausių stalu ir staliukų, lempų, krėslų, pa
I'M SIMPLY |H TttE
Dažo Ir spalvuoja Silkinius, Vilno
nnštn 56c arba dvi „» 81.05. ,
veikslų. veidrodžių, stovvlų, laikrodžių, indų setų, puodų, toasterių,
MARKET FOR A
■ Knvga:
"ŠALTINIS SVEIKA- ■ nius Ir Vatinius
į TOS”, augalais gydytis — kaina g
COOK - V71LL
roasterių, perkoliatorių ir viso ko kito, kurių auminėjimui vietos
Visose Department KrautuvSse ir
50 centų.
you
BE
KY
Aptlekose.
trūksta.
WlEE *
Jeigu jūsų dealerls neturi, pirkit

Pijus XII lankėsi Misi Krašte 1936 m.

Peoples Furniture Mfg. Co.
Uždaro savo 63-čios gatves Krautuve
1

HOLLANB-AMERICA

1

■ J u sti n Kulis ■

Tikrai didžiausia proga žmogaus gyvenime nusipirkti
puikiausius namą reikmenis geriau kaip pusdykiai.

3259 S. Halated Street, ■
Chieago, Illinois

Ypač dabar prieš Velykas — Kokia tai Proga!!1
Būkite Peoples Krautuvėje šiandien ar rytoj, nesivėluikite _

O. P. RITRARDT A CO.. DtrMJal
MIS RavenMwonal Avė.. Clik-aco. III.

Peoples Furniture Mfg. Co.

KLAUSYKITĖS

2536-40 West 63rd Street

8ALTIMIERO

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

Prie Maplewood Avenue

Si:

tiesiai Iš

RADIO PROGRAMŲ 1$ STOTIES WHFC (1420 K.)

Į"H*»AnowA>. Ca»toom Co h y.

šeštadieniai* —
Penktadieniais —
Balrmad lanlaia —

^1

• Nuo 7

iki 8 v. ▼.

1• <• y • n

ORA'TJBIR
oy H. T. Elmo

Kame nėra vienybės, ten nė
ra ramumo, tik viešpatauja
Jeigu nemoki patraukti ki betvarkė, piktumai, nesutiki
tų, kaip-gi nori, kad kas stotų mai, nusiminimas,
kerštas,
po tavo vėliava!
kentėjimai ir pradžia amžino
t Kame nėra malonės, nė pa jo vargo.
sigailėjimo, nėra nė tikrosios
Dulkių prieš vėjų nepapūsi.

Pranešimas

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. YARdi 3146

VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki Ofiso Tai. CANaI 2346
4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

2158 VV. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakar*
Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel CANaI 0402

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Bažnyčiai pilnai pasiaukoAKIŲ GYDYTOJAS
ir Akinius Pritaiko
jusiam asmeniui.
. ■ ___________________
2305 So. Leavitt Street
3343 So. Halsted Street
•j Pamilo jį laikraštininkai ii
fotografai, o tai retas įvykis.
/.Jis maloniai davėsi fotogra
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
DANTI8TAB
OFISAS
fuoti, maloniai atsakinėjo kiek
1446
So.
49th
Court,
Cicero
4729 So. Ashland Avė.
galėjo įvairiausiems paklausi
Antradieniai*, Ketvirtadieniai* lt
2-troe lubos
Penktadieniam
mams. Pamilo garbingų karC1LICAGO, ILL.
i Val&andos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L
Telefonas MIDway 2880
, dinolų ir visi patarnautojai,
SPECIALISTAS
i31
47
S
Halsted
St,
Chlcago
OPTOMETKICALLY
AKIŲ
OFISO VALANDOS:
į kuriems teko garbė kuomi
Pirmadieniai*, Trečiadieniai*
ir Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki t *
LIETUVIS
, nors šiam aukštam svečiui paŠežtadieniai*
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Su viri 20 metų praktikavimo
Valandos:
3
—
8
P.
M.
Sekmad
ieniais nuo 10 iki 12 v. ryto
Mano
Garantavimas
. tarnauti. Nekartų kardinolas
Telefonas HEMlock 6286
aklų (tempimą, kas es
užklausdavo darbininkų apie ti Palengvins
priežastimi
galvos
skaudėjimo,
rvuotujo darbų, suteikdavo palaimi- svaigimo, akių įtempimo. neiatitaiso
.
.
1
nio, skaudamą akių karšti, i
t UK1NAltA C S KAS)
trumparegystę ir toliregystę. Priren
ninių ir dovanų.
gia teisingai akinius. Visuose atsiliGYDYTOJAS IK CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pamilo Šį garbinga kardino- '
egzaminavimas daromas su
6900
South
Halsted
Street
‘ ~
°c
elektra, parodančia mažiausias klai
2415 W. Marųuette Rd.
ki visi be išilllti'es. Dėl to ir a. das
Specialė atyda atkreipiama J
TELEFONAI:
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati' Ofiso valandos:
Ofiao WENtworth 1612
taip džiugi buvo žinia, kad taisomos
10—12 vai ryto
,
i-.
rv
...
.„
Valandos: nuo 10 iki 8 va!, vak.
Res. — YARds 3955
2—4 Ir 6—8 vai. vakaro
SIS kardinolas Pacelll buvo 1S- 1
Nedalioj pagal sutarti
OFISO VALANDOS:
...
...
Daugely atsitikimų akys atitatso1 reciadiemai* ir Sekmadieniai*
7 iki 9 vakare
l'inktas popiežium.
1 mos be akinių. Kainos pigiem kaip 2 iki 4 popiet
buaitunu*
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Pamilo kardinolas Vaceli i' 4712 SO. ASHLAND AVĖ
pūgai sutartį.
UK. MAUHlGt KAUPI
Mis. Betty Cook G rieve iš mus ir mūsų šalį, bet mes jį Tel. YARds 1373.
Evanston (Cbicago priemies daugiau pamilom.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
čio) gyvenusi Pragoj tuo me
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
A. V. Mažukna, M.I.C. Tel puliman 7235
4631 So. Ashland Avė.
tu, kai vokiečių naciai užgroRes. Pullman 0263
VlRginia 1116
4070 Archei A»
Tek YARds 0994
BRIUHTON
l
’
ARK.
—
šv.
Res.
Tek PLAza 2400
Čekoslovakiją. Slaptoji na
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien
išskyrus
Seredą
VALANDOS:
cių policija jų buvo suėmus ir Kaz. Akademijos Rėmėjų 6
Seredomis ir Nedėk pagal sutari,. Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
per penkiolikų valandų tardė skyriaus metinis vajaus vaka
NedėLioans nuo 10 iki 12 vai. diena
Sekmadieni *u*itanu*
DANTISTAS
manydama, kad ji yra Ameri rienė įvyks sekmadienį, kovo
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARĮ Al
10758 S. Michlgan Avė.
26 d., par. svetainėje. Pradžia
kos šnipė. Vėliau paleido.
Cbicago, Illinois
ik YARds 6921
Ofiso Tel. Canal 6122
6:30 vai. vak. Bus programas.
(Acme telephoto)
ss.: KENwood 6107
Ros. 8342 So. Marshfield Avė.
OFISO VALANDOS:
Dalyvaus Akad. Kėni. Centro
Res. Tel. Beverly 18b8.
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.
Pijus XII lankėsi mūsų pinu. p. Antanina Nausėdie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nė, kun. A. Briška, kun. Urba.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:34
Pereitų rudenį gyveno ru vieemeisterio vietą, nugalėda
krašte 1936 m.
LIETUVIAI
ADVOKATAI
DANTISTAS
ir kiti svečiai. Kviečiame vi- 1
756 West 35th Street
nų laikotarpį po didelės vei mos italų, prancūzų ir šveica
sus kuoskaitlingiausiai atsi
2201 West Cermak Rd.
Tęsinys iš 3 >usl.
TeL CANal 6960
klos, pasireiškusius vasaros rų komandas ir palaimėdamos
VALANDOS:
lankyti ir paremti Akademi Telephone YARds 1001
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
įlietu Pirmojoje Lietuvos Tau tiktai, lenkėms. Vyrai krepši- mokslo įstaigas kuriose daž jos Statybos Fondų.
6 iki 8 vakure
tūlėje Olimpijadoje ir kito- 'ninkai pereitų rudenį antrą nai sakė kalbas.
Komisija.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
LIETUVIS ADVOKATAS
.uis progomis. Sporto vadovai kartų laimėjo Baltijos krepšipagal sutarty.
Kitas žymus šio apsilanky
2155 West Cermak Road
4631 So. Ashland Avenue
jusirūpinę kai kurių sporto nio turę rungtynėse su latvių mo įvykis buvo lapkričio 4
Res
6958
So.
Talman
Ave.
Žuvo du lietuviai
OFISO VALANDOS:
. ričių nepakankama pažanga, ir estų stipriausiomis konian- d. vakare, New Yorko gražiau
Res. 6515 S. Rockwell Street Res. 1'eL GROvehul 0617
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Omce Teh HEMlock 4»4£
Praėjusio penktadienio ry
Telephone REPnblic 9723
kiakysini, Lietuvos l’utbolinin- domis. Suprantama, kad pa- j isioj AValdorf viešbučio salėj
ir pagal sutartį.
yisas
už6mž K(JW te James Kazlauskas, gyv. 32kfti, dar prieš porų metų do- vasarį Kaune įvyksiančiose |
T«L OALUM* *074
OFISO VALANDOS
ainavę visam sportui, pasta-; Europos krepšinio
1 Yorko ir apylinkės žymiau- 00 So. Green st., savo garaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
0
vai.
ryto
iki 8 v. vakar*. įiakinaat,
aisiais metais rodė atsiliki-; bėse malonūs svečiai, pirmiau šieji asmens. Šia proga kardi- džiuje, 3200 S.o. Halsted st.,
LIETUVIAI ADVOKATAI
VaL 2—4 ir 7—0 vak.
aekmadieaioa ir iroėiadieaioa
;ao žymes, ir augo daugiai; šia kaimynai latviai ir estai, nolas Ilayes savo iškalbingu taisė automobilių. Automobi
6322 So. Westem Avenue
1446 So. 49th CL
kiekybiniu atžvilgiu, negu sti stengsis atimti iš lietuvių kre mu apibudino kokia tai palai lius buvo pakeltas ant kalaSubatomi* uoo 7—9 vakare
VALANDOS:
Ketv. ir Nedėliomia susitaru*
irėjimu žaidynėse. Todėl ir pšininkų Europos meisterio ma yra tikėjimo laisvė ir ko dikių, o J. Kazlauskas po a- Panedėlį, Utaraiake ir Ketverge
DANTŲ GYDYTOJAS
nno 2 iki 9 vak vakare.
visuomenėje smuko susidomė-vardų.
3259 S. Halsted Street
kių ištikimybę Amerikos ka pačia palindęs taisė. Mašina Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki < v. v. Fhone YARds 4787.
Sobatoj nno 12 iki 6 v. v.
virto
nuo
kaladtkių
ir
krito
CH1CAOO, ILL.
talikai jaučia ir rodo Šventa
Tek Prospect 1012
kun.
P.
Malinauskas,
MIC.
J.
Kazlauskui
ant
krutinės
ir
Ofiao TeL VIRginia 0036
T«L Raonhlie IMMV
Tėvų Marijonų
jam Sostui. Kard. Pacelli gi
Reaidencijoa TeL EEVerley 8244
PUILADELPHIA, PA., ku
ant
vietos
užmušė.
4645
So.
Ashland
Avenue
Vedamų Misijų
apibudino savo kelionės įgy
nigo Ig. Zimblio klebonauja
Ofiso Valandos
tuosius įspūdžius ir atskleidė Kūnas buvo atgabentas į
Tvarkrastis
moje bažnyčioje, kovo 20—26
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kelis bruožus iš ruošiamojo ra laidotuvių direktoriaus Anta
Nedėliotais pugul sutarti.
I dalis — AaventinSg ii
BR0CKT0N, MASS., kun. — kun. V. Andriuška, MIC.
Namų Telef. FROapect 1930
4157 Archer Avenue
porto Vatikanui apie savo is no M. Phillips koplyčių, 3307
PROVIDENCE, R. I., kun.
Kalėdinės giesmės, harm. J.
Ofiao yaL: 2—4 ir 0—B P. M,
-L Švagždžio klebonaujamoje
toriškų kelionę.
So. Lituanica avė., kur šianBoaidoneija
Žodžius ir melodijas patašč T« OANal USA
bažnyčioje, kovo 27—9 .balan J. Vaitekūno klebonaujamoje
0939 So. Glaremont Ave.
die
įvyks
koronerio
tyrinėjigeinjų
Juozas.
Sekantį rytų įvyko istorinis
Valandos: 9--10 A. 1L
džio, kun. Adomas Morkūnas, bažnyčioje, kovo 30—2 balan
mas.
Nedčhomia p«^al eutarų
įvykis,
būtent
kardinolo
ap

džio
—
kun.
V.
Andriuška,
M
MIC.
H dalis — Gavėnios ir Ve GYDYTOJAS IR UM1KURGA8 Tel CANal 0267
silankymas ir pasiturimas su Kitžfs lietuvis Vladai KaEL1ZABETH, N. J., kun. r.c.
lykų giesmės, harm. AJ. KaBoa. TeL PROapect 6069
2201 W. Cermak Road
PITTSBURUH, PA., kun. , prezidentu Rooscvcltu. Kas į- kauskas, 22 metų amŽ., gyv. čanauskas. 30 giesmės 50c.
f. Simonaičio klebonaujamoje
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. i.
bažnyčioje, kovo 26— balan- J. Vaišnoro klebonaujamoje vyko, apie kų kalbėta dar iki 403^ g0 Rjchmond st., žuvo
III dalis-a) Gegužės rnėn.
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
_____ _________
užio 9 kun. Juozapas Vaitke bažnyčioje balandžio 3—9 — šiai dienai yra paslaptis. Vi- automobiliaus nelaimėje ket- o
giesmės,
harm. Al. Kačanuus6631 S. Californta Ave.
kun.
V,
Andriuška,
MIC.
siems įkyriųjų laikraštininkų virtadienio vakare. Jisai su'kas. 28 giesmės 35o
1821 So. Halsted Street
vičius, MIC.
Telefonas REPnblic 7868
Rezidencija 6600 So. Arteeian Ava
PITTSBURGH, PA., kun. J. paklausimams kai d. I’acelli kitais keturiais žmonėmis vaIII dolife-b) — Svenč. Sak Office Phone
i VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
SCIIENECTADY, N. Y., Misiaus klebonaujamoje baž ! atsakydavo šypsena.
žiavo automobiliu ir ant Wes- ramento giesmės, harm. Al. PROapect 1028 2359
... 8.
. Leavitt St.
6 iki 8 vai vakaro________
xun. A. Orvido klebonaujamo nyčioj, bal. 10—16 — kun. V. Visi nuoširdžiai pamilo
5fl.tOs g-vės at- Kačanauskas. 9 giesmės 15c. Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. GANal 0704 J Tel YARds 2240
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba Andriuška, M.I.C.
Žodžiu, kardinolas atliko is-'simušė į geležinį stulpų. VI.
III dalis-c) — Birželio mė
landžio — kun. J. Jančius, M.
PHILADELPinA, PA., ku toriškų kelionę, kurių dar iki Rakauskas žuvo vietoj, kiti nesio giesmės, harm. Al. Ka
(K0WA*8KAS)
I.C.
DANTISTAS
nigo Ig. Zimblio klebonauja šiol nei vienas aukštas sve- sužeisti
čanauskas. 36 giesmės 50c.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
M0NTREAL,
CANADA, moje bažnyčioje kovo 26—29
4645 So. Ashland Avenue
IV dalis-a) — Giesmė* 1
ėia.< lankęs Jungt. Valst. ne
2403
W.
63rd
SL,
Chlcago
arti 47th Street
kun. Bobino klebonaujamoje — kun. J. Mačiulionis, AlIC.
Dievų, harm. Al. Kačanaaabuvo atlikęs. Čia ant kiekvie
Vai: nno 9 ryto iki 8 vakaro
bažnyčioje, balandžio 3—9 —
Nedėlios ir Tročiadienlaia
THOMPSON, CONN., MaSeredoj pagal sutarti
kas. 18 giesmių 25e.
Pagaal Bavaru
rianapolio Kolegijos studen no kardinolo žingsnio reiškė
kun. J. .Jančius, MIC.
Taipgi galima gauti LIE IeL LAFayette 8016
jam pagarbų ne tik katalikai,
DETROIT, MICII., kun. J tams rekolekcijos, balandžio
TUVIŠKŲ
ŠOKIŲ ALBUMĄ
Kldmn eontaln t milllon tlnv tub»i
lydimi savųjų vyskupų, bet orYonr
Dantistas
Mteri
»hlcn
mav
be endangered bv ne«r»'
_____
, _________________
Čižausko klebonaujamoje baž 2—5 — kun. J. Mačiulionis,
____
lert or dristic.
dra’tlc, irrttminf
Irritatlnf drugs.
drug». Be **refu.
earcful. nupiginta kaina — Piano $1,
ir
aukštieji
civilinės
valdžios
4143
South
Archer Avenue
1( funruonal dlaordera o( the Kldnrys or
nyčioje, kovo 26—2 balandžio MIC.
DANTISTAS
kitiems instrumentams po
Telefonas LAFayette 3660
Pittsburgh, Pa., kun. J. Vai atstovai. eNevienas valdininkas 1. Ulldcr
Dlarlnen, Baekache, Svollen
— kun. P. Malinauskas, MIC.
Antradieniam, Ketvirtadieniais ir
—
’
Jolnta, Baeaai Acldlty, or Bnrnln* Paaaafea, 50c.
4300 So. Farfleld Avenue
šnoro klebonaujamoje bažny po kardinolo Pacelli išvykimo don't rely on ordlnary madlclnaa. Fight
Penktadieniais
luch troublet with the doetor a preacrlption fytlei. Cyatez atarta rrorklna ln S
SPRINGFIELD, ILL., kun. čioje balandžio 9—11, 40 va viešai reiškė savo įgytuosius houra
4631
South
Ashland Ave.
Ofiao
Valandos:
"DRAUGAS
”
and muat paova entlraly aatlaraetory
ln 1 week,
*wk. and be enactly
anactly the medirtm
medlrWe_yo'i
you
10
vai.
ryto
iki
9
vai.
vakaaro
TeL
YARds
0994
S. Yunkerio klebonaujamoje landų atlaidai — kun. J. Ma malonius įspūdžius bei pagar need or money b*ck la gueranleed. T«le- 2334 B0. Oakley Avg.
flekmariietuaia ir Trečiaduiuaia
Pirmadieniais, Trečtadieamm ia ^
phone your druMtat for Cyatea (Vlaa-tai)
The guerantee proteeta you. Copt,
bažnyčioje, balandžio 7—9 — čiulionis, M.LC.
bų, kuri priklauso garbingam today,
Ohięafo, IU.
____ Šauni. ___________
i«7 The KM* Oo.
«

jimas futbolu, ir tas susidome
jimas nukrypo į krepšinį, ku1 ris užėmė aiškiai dominuojan
(Tęsinys iš 2 pusi.)
čių vietų visose sporto šakose
mijuoti; toji suma ii' buvo [savo laimėjimais.
paskirstyta penkiems dailminĮ prieS pusanlrų metų Lietu.
kūjus, kurių veikalai buvo pri
valstybinė vyrų krepšinio
pažinti premijuotinais. J ūbi- kulliainĮa tarptautinėse pirmeliejinė paroda ir šios premi- nybėse lygoje laimėjo Lietujos paskatino dailininkus į vai Europos krepšinio meis
uolesnį ir rūpestingesnį dar terio vardų. Ši garbė suteikė
bų, kurio rezultatais galėjo Lietuvai teisę ir pareigų su
pasidžiaugti ne vien dailinin ruošti šiemet Europos krepši
kai, bet ir visa Lietuva.
nio pirmenybes, kurios įvyks
Dailini akai-pedagogui
ru gegužės mėnesį Kaune. Šių
dens laikotarpį ruošė statutą, pirmenybių ruoša suteikė pu
projektus ir kitus paruošia sėtinai naujų rūpesčių ir dar
muosius darbus Meno Mokyk bų sporto vadovybei. Tarp ki
lai pertvarkyti ir jai Aukšto to ko teko imtis didelės spor
sios Meno Mokyklos teisėms to salės statybos, kad pirme
suteikti. Aleno Mokykla, per nybės galėtų vykti uždarose
nai paminėjusi nuo savo įsi- patalpose, ypač kad gegužės
„Orimo 15 metų sukaktį, P<*..inėne8į lvUi 1Msitaiko pasto
tų laiko tarpų visais atžvilorai SUU)11‘)si sak; tal.
giais yra pasiekusi aukštosios phi8 krel>įinio aikštelea ir ameno mokyklos lygio, tačiau
v ,. •
pie 13,000 žiūrovų; statyba
iki šiol veikė aukštesniosios i bus baigta anksti pavasarj.
įtokyklos teisėmis. Taigi da- Į Pažymėtįna, kati jau suspėar jau pasiruošta pervarkyti !jo pasižyluėtį įr lietuvės mo.leno Mokyklų į Meno Akade terys kre^ininkf,Sj spal> lllC.n.
mijų, ir tas neužilgo bus įgy- 12-16 dienomis pirmosiose nio
\ entinta.
terų krepšinio pirmenybėse
Sportas
Komoje laimėjusios Europos

LIETUVOS KULTŪRINIO
GYVENIMO APŽVALGA

DR. P. ATKOČIŪNAS

?.HA.RLEĮiEGAl.

DR. VAITUSH, OPT.

DR. P, J. 6EINAR

DK. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. J. MANIKAŠ

D R. A. W. JAGOBS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. WALTER J. PHILLIPS

JOSEPH J. GRIŠH

KAL & ZARETSKT

OR. A. J. BERTASH

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

DR. STKIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

NAUJAS GIESMYNĖLIS

DR. S. BIEŽIS

DR. P. I. ŽALAI ORIS

1 |ern

ave

DR. J. J. KOWAR

DR. C. J. SVENC1SKAS

"5

DR. G. VEZEL'IS

DR. V. E. SIEDLINSKI

G

Šeštadienis, kovo 25 d.. 19rn

Bitinais

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Dievo Apvaizdos
Parapijos Žinutės

“ Jeruzalės Moterys”
Sienoj

Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. K&rušidkis

Tavo meilės didesniu laimin
gumu ir džiaugsmu nekaip
tie, kuriuos aš sykį mylėjau
Tavęs nemylėdamas ’ ’.
Protingas vyras gerai ir
tiesiai mano, bet viso savęs
neatveria.
Dvi galybės palaiko ramy
bę: teisingumas didžiūnų ir
ištikimumas pavaldinių.

Praeitu sekmadienį įvyko
NOKTU S1DE. — Verbų
šaunus parengimus Dievo Ap sekmadienį, balandžio 2 d., pa
Kovo 25 Diena
vaizdos Moterų Rėmėjų drau rupijos salėj bus atvaidintas
gijos. Skaitlingai susirinkę religinio turinio veikalas “Je
Viso to, kas yra, Viešpats,
Niekšai moka melui pasi
žmonės linksmai praleido ke ruzalės Moterys”. Veikalui
atliko, Mūsų Švč. Panelės as
švęsti, o tu vangus savo teisin
letu valandų: vieni žaidė kau vaidinti surinktos gabiausios
menyje, didžiausių darbų, ku
game pašaukime.
leliais (buneo), kiti lošė kor- scenos mėgėjos. Daroma naurį bet koks sutvėrimas gali
tomis ir laimėjo grašių dova- jos dekoracijos, kad jos vaizpriimti — būtent, kuomet Die
Klausykite
nų. Iš tikrųjų, daug moterų ' duotų tuos laikus, kuomet
Kauno aerodrome. Kariškų žvalgybinių lėktuvų ir naikintuvų išrikiuotos eskadrilės. VDV vas malonėjo imti žmogiškų
PALENDECH’b TRAVEL
pasidarbuota parūpinant tink Kristus buvo teisiamas Piloto
prigimtį mūsų Švč. Panelėje.
BURBAU
daug gražių daiktelių luinieji- ir kuomet jo žmona prašė nelinkėjimų, o jis ir žmona sve- “du kunigaikščiai”, solistai
Vakarienė
Ir
Folklore
Kadlo
Program
mams. To viso darbo pasėkos teisti nekaltojo Žmogaus.
įčius pavaišino.
ir vaidylos. Visi numeriai —
Every Sunday irom 1—2 P. M
$100.00 pelno paremti savo pa Tikimosij kad nei vienas n0. Judamieji Paveikslai
J. Mondzejauskas yra žino muzika, melodijos ir dainos, Kovo 26 Diena
rapijos reikalus. Tikrai gra rthsaidietis nepraleis nepamaMARQCETTE PARK. — mas biznierius, visuomet pa- nauji ir gerai parinkti. Be to,
Mylėtimis giedojo apie savo
žus ir pagirtinas atliktas dar tęs to veikalo. Girdėjome, kad Gimimo Panelės Šv. Ražan- remiųs kilnius sumanymus. J. visi programos dalyviai yra
Mylimųjį ir sakė: “Taip di
bas.
.
j
į vakarų žada atsilankyti ir čiaus šv. ir Altoriaus Puoši- ir E. Mondzejauskai augina menininkai, todėl programa delė yra mano valia Tave my
* Praeitų trečiadienį nelaimė svečių iš kitų kolonijų, nes nio draugija rengia vakarienę dukrelę Loraine ir sūnų Ro- ketina būti gera ir įdomi.
lėti, kad visa, kų aš sykį ne
tiko mūsų parapijos zakris- tokie vaidinimai šiais laikais su fUrnomis (krutumais pa bertų.
Dalyvis
Nepamirškite pasiklausyti. apkenčiau, dabar yra man iš
įjonų — dženitorių Antanų mūsų kolonijose yra reteny- veikslais), kovo 26 d., para
J.
Butkų. Bešluostydamas moky be.
pijos
svetainėje,
6
vai.
vaka

Kvieslys
Kovo 19 d. Juozapui ir Elz
klos langus iš lauko, paslydo
re. Visus širdingai kviečiame bietai Rupnikams, 7115 So.
Progress krautuvės bendro
nuo antro aukšto ir parpuolęs
atsilankyti ir paremti naudin Washtenaw Avė., garnys atne vės graži programa įvyks ry
SESUO M. VIKTORIJA
smarkiai susižeidė. Nugaben Remia Majorę Kelly
gų darbų parapijos naudai.
(BUČINSKAM)
šė dovanų — dukrelę. Rupni- toj, 11 valandų prieš piet, iš
tas į Šv. Kryžiaus ligoninę ra ROSELAND. — Lietuvių
Tų pačių dienų bus draugi
Mūsų Seselę po ilgos ligos Aukš
stoties WGES. Daug naujų
ndasi gydytojų priežiūroje. Politikos klubas 9 wardo mė jos susirinkimas, tuojau po kai jau augina sūnų Juozapų.
čiausias pasiėmė pas Save 1939 m.,
Ru dainų padainuos Naujosios Ga
kovo 23 d., 2:00 vai. po pietų. Mirė
Linkime jam kuo greičiausiai nesinį susirinkimų laikė ko ražančiaus pamaldų, 3 vai. po , .
dynės choro nariai, vadovau.
Mount St. Rose Sanatarijoj, St. Loupasveikti. Tai nepaprastai da vo 21 d., parapijos salėj, ku piet.
is, Missouri.
jant J. Steponavičiui. Be to,
rbštus žmogus ir labai naudi riame, tarpe kitrj dalykų, vie
A. A. Seselė gimė 1896 m. rugbus graži muzika ir naudingi
Mūsų ditlž. gerb. klebonas,
piūčio 25 d. Mt. Carmel, Pa. Velionė
ngas parapijas tarnas.
nbalsiai nutarta remti majo
patarimai bei pranešimai. Y25-tus metus šventuose įžaduose, Vie
rų Kelly į Cliicago majorus. kun. A. P. Baltutis, sutvarkė, BUDRIKO RADIO
pač
bus
įdomu
išgirsti
gerų
nuolyne išgyveno 28 metus.
kad
kiekvienų
Ražančiaus
drVardinės
Masinis klubo šaukiamas lie
VALANDA
Paliko nuliūdusias: Šv. Kazimiero
žinių iš Progress Furniture
gijos susirinkimų sekmadienį
BRIGHTON PARK. — Juo tuvių susirinkimas majore
Seseris,
savo mylimų tėvelį Adomų
Sekmadienį vakaro visų Co. pavasario sezono atidary
bus
laikomos
ražančiaus
paBučinskų,
sesutes — Šv. Kazimiero
zapas Količius, 4403 So. Ma- Kelly rėmimo reikalu šaukia
valandų nuo 5:30 iki 6:30, mo ir didelio išpardavimo1 di
Seserų Vienuolyne vienuolę Seserį M.
j
maldos
mūsų
bažnyčioje.
plewood Avė., minėjo savo mus sekmadienį, kovo 26 d.,
Karmelą, Adelinų, Teresę; brolius — Pranciškų ir Edvar
Cliicagos laiku, bus graži Bu- deles vertybes rakandų. Ne
Marketparkietė
dų; tetas ir gimines — Mt. Carmel, Pa. ir Christopher,
vardines kovo 18 d. Buvo sve 2 vai. popiet, K of C salėj,
driiko radio programa iš ga pamirškite pasiklausyti.
lois.
11037
So.
Miehigan
Avė.
Pa

čių ir viešnių pasveikinti jį
lingos stoties WCFL, 970 k.
Rap. J.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 27 d. Gedulingos
jo vardo dienoje. Rozalija Ko kviesti geri kalbėtojai — lie Pasveikino Juozapę
Programoj dalyvaus simfoni
pamaldos
prasidės 9:00 valandų, šv. Kazimiero Seserų ko
nčienė svečius gražiai pavai- tuviai ir svetimtaučiai, taip Mondzejauskį
plyčioje, 2601 West Marąuette Road, Chicago, Illinois. Po
jos orkestrą iš dvylikos ins SKAITYKITE VIEN KATAsino. Visi palinkėjo Juozapui pat bus graži programa. Įėjipamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
MARQUETTE PARK. — trumentų, Gražuolių choras, SKAITYKITE VIEN KATAKoličiui geriausios kloties. mas visiems nemokamas. Visi
Nuolankiai prašo maldų už jos vėlę
kviečiami atsil
atsilanky- Kovo 18 d. būrys giminių,
Juozapas ir Rgzalųa Količiai lietuviai kvieciaimi
ŠV. KAZIMIERO SESERYS,
ieriams, draugi) ir artimųjų susirinko
yra seni ‘‘Draugo” ir*“Tiai- D. Parodykime pofitikiėi
TĖVELIS, SESUTES, BROLIAI,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
kad mes esame organizuoti ir pas Juozapų ir Elzbietų MonTETOS IR GIMINĖS
vo” skaitytojai.
dzejauskus
pasveikinti
Juoza

vieningai
veikiame.
Tada
jie
Minėtose vardinėse užsirašė
“Draugų” Mykolas Pavilonis dar labiau su mumis skaity pų jo vardadienio proga. Sve
Roselandietis čiai Juozapui sudėjo glėbius
Rap. sis.
ir Pranciškus Gečas.
Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

RADIO

John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Dvasinė Puota

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

BRIGHTON PARK. — Ko
vo 26 d. Nekalto Prasidėjimo
Panelės Šv. moterų ir mergai
čių sodalicija eis in corpore
prie šv. Komunijos. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti
7:30 vai. ryto. Taipgi, popiet,
tuojau po pamaldų bus susi
rinkimas. Visos prašomos at
silankyti. į šį susirinkimų.
C. K

Padidino krautuvę,
pakėlė biznį
New City Furniture Mart, >
1652-56 W. 47 st., žymiai pa-.
didino krautuvę ir papildė
stakų. Ta proga padarė iškil
mingų atidarymų ir turėjo
gerų pasisekimų. Kainos bu
vo papigintos ir daugelis se
nųjų ir naujųjų kostumerių
tuomi pasinaudojo.
Krautuvės vedėjai turi pla
tų pa/t yrimų savo šakoje ir
atsakančiai žmonėms patar
nauja, tai yra mandagiai upseina su kostumeriais ir pre
kes parduoda teisingomis kai
nomis.
Reikia priminti, kad New
City Furniture Mart duoda
radio programus kas antra
dienį į vai. vak. iš stoties
AVSBC — 1210 kilocykles.
Programų pildyme dalyvauja
plačiai žinomas ir visų mė
giamas šachar-machar choras
ir daug kitu dainininkų ir ar
tistų.

AMBULANCE

K E L NĖR — P R U Z I N

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arbs
Norėdami Kų Nors Pirkti. Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr

DIENĄ IR NAKTĮ

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. I5th Avė.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Sairfleld Avenue

LEONARDAS EŽERSKIS

Tel. LAFAYETTE 0727

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Tel. YARDS 1278
'*

•

Res. 4543 South Paulina Street

PIRKITE

DIREKTORIAI

visose
DYKAI koplyčios
Chicagos dalyse

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St.

LAIIOTUViy

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais,
7:00 vai. vakaro iš WHF0 stoties (1420 K) — Pranešėjas
P. ŠALTHHERA8

NARIAI CHICAGOS, OICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U DIII A M P C patarnavimas

KrIDuLANul dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE
DYKAI MIESTO DALYSE

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTBS
MEDŽIAGA

- GERIAUSIA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 Nopth We«tern Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyriui randai! ikersai nuo Holy Sepulchrs

Kapiniu. 5900

Wm»

lllth Street

S. P. Mažeika
Aitams M. Pkillips
1.1. Zola

Albeit V. Petkos
P. J. Ridikas

Anthany B. Petkos

Lackanicž ir Sanai
I. Liolens

3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė.
Phone YARds 4908
1646 We8t 46th Street
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St.
Telefonas YARds 1419

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

2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PGLlman 1270
4348 So. C&lifornia Avė.
Phone LAFayette 3572

--—
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40 Valandą Atlaidai Susirgo PiČižauskas
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Lietuvių Kalbos Kelly A I)aKflr eina vao’us ir i8*0#Mokykloj Reikalu
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CLASSIFIED

CLASSIFIED

PARDAVIMUI RUNGAI,OW
C-kambarlų bungalow.
Priežastis
pardavimo — Ilga. Neatmesime pro
tingo pastulljlmo. Atsišaukite: #537
South Art<*si«n Avcnue.

PARDAVIMUI marquette

PARKE
Visi mokiniai, norintieji (pra Metinė Vakarienė
Kai metiniuose susirinki
SO. CHICAGO. — ARD
1 kambarių kampinis bungalow su
muose draugijų nariai renka dėti mokytis lietuvių kalbų
nradilu. $1,500. cash. Pilna kaina
būsimųjį
semestrų
(rudenį)
PARDAVIMUI
NAMAS
savo valdybų, jie pasitiki, kadskyrius rengia vakarienę su'
$4,100.08.
2-aukštų medinis namas. 4 — 4-kamKelly
Higb
Scbool
(Brighton
gražia programa kovo 26 d., barlų fletal. Skliautuotos tarpdurys. 2 fletų mūrinis namas Ir garatali'kų veikėjas Pranas Čižau- toji valdyba bus draugijai ne
vantos, pigos per metus — džlus. Parsiduoda pigiai — tiktai
je 40 valandų atlaidai įvyks
Park), tuoj turi kreiptis prie 6 vai. vak., parapijos svetai-1 įtaisytos
tik
ištikima,
bet
ir
veikli.
Jai
$1.104.00.
Atsišaukite; 1433 Wol- $7,000.00 arba malnyslm ant biznia
ska» vakar naktį staiga susir
vo namo, arba ant namo su t&verno
Miss Dalton, mokyklos prin- nėję. Į šių vakarienę visi kvie fram Street, Chicago. HUnola,
kovo 26, 27 ir 28 d. Pradžia
uždedama
ir
pareigos.
bizniu blle kur.
go. Iškviestas dr. A. Rakaus
PARDAVIMUI
Kampinis namas — 5 krautuvės ,r
ateinantį sekmadienį 10 vai.
cipalo, ir paimti blankų, kurių čiami atvykti ir paremti kilnų
Taip
yra
ir
su
Lietuvių
R.
Parsiduoda grosernė Ir pieninė. Vieta du fletal, viskas ISrenduota. $5,000.
kas konstatavo rimtų sveika
cash. Balansas lengvais lšmokėjlryte, bus iškilmingos šv. Mi
išpildžius, tuoj grųzinti. To- tikslų, prisidėti prie padidi- gera. Visi įrengimai nauji. Parduosiu mals.
1
tos būklę ir patarė atsigulti K. Susivienijimo kuopų valdy
nebrangiai. Sj mėnesi turiu parduoti.
šios su pamokslu ir procesija,
Pasidrąsink Ir mainyk savo privakių blankų komiteto pirmini- nimo Statybos Fondo.
Jeigu kas norite namą. mainyti ant
bomis.
Jos
turi
pareigas,
turi
ligoninėn. Kaip žinoma, Pr.
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu tlšką namą ant namo su bizniu 1r
užbaiga antradienio vakarų, ...v
būti
veiklios
ir kuopas atsto nkas yra pridavęs Kelly mo
Parapijonas ri būti Cicero. Park Holme arba nebereikės rūpintis apie darbą. Pra
x .
.
c ,
. Cizauskas yra karo veteranas
Marųuette Park. AtsIAaukite: 1538 šome pas mane. Pigiau nuplrkslte,
kyklos vedėjai, kuri sutiko
taip pat su Sv. Sakramento1,
.. . ,
South 50th A v eime, Cicero, Illinois. geriau Išmainysite Ir gausite teisin
buvęs Prancūzijoj, kovojęs su vauti visur, kur tik yra rei
gą pataenavlma.
pagelbėti
jas
išpildyti.
Visos
procesija. Pirmadienį ir ant
DIDELIS BARGENA8 — WEST
CHARLES URNICH
vokiečiais. Todėl ir gydytis kalas.
SIDE
(KABYS URNIKAR)
radienį paskutinės šv. Mišios
Štai, rytoj 2 valandų Dievo išpildytos blankos turi būti
3 namai, 2 blznlavl, užeiga Ir barvyksiąs į'karo veteranų ligo- ...
ber
shop.
Jei
kas
norės,
parduosiu
Ir
2500 West 63rd Street
bus laikomos 9 vai. ryte, po ninę. Su viltimi, kad jo svei- APTa“dos par=W>s saJėj, į- priduotos mokyklai ne vėliau
vieną taverną. Namai gerame stovy
Je.
turi
visus
patogumus.
Bizniai
Iš

i-troa lubos. Jojimas Iš Campbell
m pamokslai. Pamokslus sa- “*“v‘
T“"
vyksta svarbus apskrities su dviejų savaičių^ jei norima
dirbti per daugel] metų. Pardavimo
.
, greit atsitaisys, ir/.iauprležastĮ
Ištirstte
ant
vietos.
Pama

kys gerb. kunigai: S. Gaucas,1
sirinkimas. Visų kuopų valdy pradėti pamokas būsimų se
Valandos: Rytais Ir Vakarais Ir
ukite namus Ir biznius. Savininkas
čiame jį ir jo žmonų nelaimė
Antanas Rhemežla, 2225 South LeaV. Urba, K. Malakauskas, S.
pagal sutarti, f nnnnlntment)
bų pareiga pasirūpinti, kad mestrų. Aplikantų turį būti
vltt Street, telefonas CANo) 0045.
je.
nemažiau
šimtas
ir
visi
turi
Valudkis ir A. Valančius. Iš
. PIROAVnim NAMAS
kiekviena Lietuvių R. K. Su
PARDAVIMUI NAMAI
$ aukštu mūrinis namas. 2 krau
pažadėti
lietuvių
kalbų
moky

pažinčių bus klausoma rytais Laikraštininkai Su
sivienijimo kuopa turėtų at
Murinls “bungalov”. 5 dideli
____ ka___ tuvės: BučernS Ir SluSapS pirmame
Riikfite
2 4-kamharlų fletąi lr2
Duoda
paskolas
ant
pirmų
mbarlal.
apšildomo.,
MarųuettePartis
per
du
metu.
ir vakarais. Ypač šios parapi
stovus šiame susirinkime, ku
r
T,Vo
A'TAA įmokėti «1OAA
ke. Volno
Kaina tik •$4700.
$1800. S-ksmbarlu fletal. Noriu nauduoti ar
Ed.
J.
Kelly
morgičių
nuo
5
iki
20
metų.
2 fl. po 4 kamb. Ir 4 knmb. bei malnvtl ant mažesnio 2050 !V<*«t 28jos katalikams yra nepapras
ris svarstys labai aktualius Kelly vidurinėj mokykloje,
smonte, gražus mūrinis namas, ran rd Street. Antras ankštas uinakalv.
Išmoka
4-tų
nuošimtį
už
pa

dasi Marąuette Parke.
Kaina tik
ta proga priimti šv. Sakra Ketvirtadienį L’Italia laik mūsų brangios organizacijos kaip žinoma, yra apie 300 lie
PARDAVIMUI
dėtus
pinigus.
$7800. Tmokėt $1000.
mentus ir įgyti šiomis dieno raščio redaktorius ip. J. Arena reikalus.
Pulkus 2-fietn ruflrlnls namas —
2
dideli
Storai
Ir
8
fl.
po
5
kamb.,
Pinigai apdrausti iki $5,000. stiprus muro namas, randasi ant 2 8 katųhsrlal I fteta.
tuvių mokinių. Reiktų, kad ne
hargen.
Biismarck viešbuty pavaišino
mis gausių Dievo malonių.
Prie šios progos reikia pri šimtas, bet kiek galima dau Antrašas:
biznio gatvių. Kaina greitam perda na A t.»«nūkite; •*.«« W. 22nd Pi.,
vimui tiktai $16,500. įmokėt $5000 tel ROCIrweH 2«12
Kun. Ig. Albavičius, kleb. laikraščių redaktorius pietu minti dar ir tų, kad LRKSA giau mokinių užsirašytų klau
PARDAVIMUI TAVERNAS
3236 South Halsted St.arbl
mis. Jų tarpe dalyvavo ir ma apskritys rengia “kauliukų
2 fl. po 5 kamb. Platus lotas. Ran ]
syti lietuvių kalbos pamokų. Telefonas — CALUMET 4118 dasi prie lietuvių bažnyčios, Brigh Tavernas turį būti greitai nauduo
asla taverna.
joras Edward J. Kelly, kuris mėtymų” (Bunco party) lie
ton Parke. Kaina $5300.
Įmokėt tas. Didelė salė su
Renda 225.00. Priežastis pardavimo
Jei kas norės daugiau in Sek r. — Jos. M. Mozeris
$2500.
Perdaug nesivaizdink teisin per porų valandų maloniai šne tuvių skautų reikalams. Tai
nesutikimas tarn vvro
Ir žmo
2 fl. po 6 kamb. geras muro na —
nos. 4501 R. Hermltsge Avė.. Chlmas. randasi Brighton Parke. Kaina esen.
gurnu ir veiklumu, nes pakly- kučiavosi su įvairių tautinių bus sekmadienį, balandžio 2 formacijų, kreipkitės į komi
T1I tno K
tik $6300. Įmokėt $2000.
teto pirmininkų adv. K. Česdiman įpulsi.
Mes atstovaujame H. O. L. C.
grupių laikraštininkais. Rap. d. po pietų, Dievo Apvaizdos
PARDAVIMUI
Valdžios įstaigą Ir Banku reclverlus, f-fletn namas naraiduoda pigiai.
nulį, 9424 S. Elizabeth Str., Auroros Lietuviams
pavedė mums parduoti namus Šiltu vandeniu Šildomas, po 5 kam
parapijos salėj. Apskrities su tel. Cedar Crest 5924.
Auroros lietuviams žinoti kurie
Rap.
paimtus už skolas. Tad parduodame barius, viskas naujausios mados.
už labai žemą kalną Ir su
sirinkimas norės išgirsti, kiek
1628 S. 47|h Conrf, Cicero. Dltnots.
na, kad vienas iš Tėvų Mari namus
mažu (mokėjimu.
kurį kuopa pardavė tikietų ir
PARDAVIMUI
jonų atvažiuoja į Šv. Petro Kreipkitės pas jgallotlnj:
Pranešimai
K. J. MACKE-MACIUKAS
Naman su bizniu, plenln8 Ir groser
knygučių. Jei dar nepardavė,
parapijų, šeštadienį, kovo 25
nė. biznis gerai išdirbtas, randasi
2348 W. 89th St 2-raa ankštos
lietuviu kolonijoje. Clceroje, arti lie
Tel. Prospect S14O
NORTH SI DU — Labda d.* klausys išpažinčių po pi et
kiek mano parduoti. Reikalas
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 ir
4 gražius kambarius. Grosernėje ,yra svarbus ir dėl to visos rių 6 -kuopos susirinkimas į- ir vakare. Sekmadienį laikys
REIKALINGA MERGINA
rengti visi fiksčerial, yra Ir nautas
nuolatiniam namų darbui. elektrinis ialdytuvas ir pilnas pir
“baikos” turi eiti į šalį. Ne vyks sekmadienį, kovo 26 d., Mišias ir pasakys pamokslų. Mergina
Turi turėti patyrimą su kudlklu. Ne mos rūšies atakas.
Gera priežastis
reikta plauti drabužių. Nėra virimo. pardavimui. Atsišaukite pas savinin
tik kuopų valdybos, bet visi -tuojau po sumos. Visi kvie Apie tai vienas kitam praneš Pasilikti.
ką: XV. Stankus. 1325 South 5Oth
Atsišaukite Telefonu ESTrbrook 2930 Court, Cicero, Illinois.
nariai turi žinoti, kad jie nė čiami atsilankyti į susirinki kite.
KAM REIKALINGI vėliausios lšdlrra be pareigų. Jei kų rengia mų. Yra svarbių reikalų svar
RENDON KAMBARIAI
pilno įrengimo bučernės flk19-tame Warde Šaukia bystės,
Valdyba
me, visi turime dirbti ir daly- stymui.
čeriai, lnimant reglster}, svarstykles Rėndon trys apšildomi kambariai!
ir
skaičiavimo (addlng)
mažiną refrlgeratorlus: antras aukštas. At
vauti.
R.
Viskas gryno ąžuolo ir kuogerlauslam sišaukite: 7001 South Talman Avė.
Duos geresnį patarnavimą, mažiau
Lietuvią Susirinkimą
stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis Telefonas HEMlock 6469.
ROSBLAND. — Moterų SųREIKALINGA MERGINA
Kovo 26 dienų Mitchell sve adresu: 2900 So. Enierald Avė.
elektros vartoja. Greičiau ir daugiau
Reikalinga mergina nuolatiniam dar
jungos 46 kuopos susirinkimas
Iš Kelionės Į
tainėje, llllth ir Sacramento Nuosavybė
hou«
14 bui. Maža šeimyna. Nereikia gamlnledo sušaldo. Gražiau atrodo — il
įvyks kovo 26 d., tuoj po 12
kambarių. Karštuvandeniu apšildo- 11
Pasilikti vakarais. TelefoįAve., įvyks 19-to wardo lietu ma. trys vantos: 2-karų garadžtus; nas Lawndale
5158.
Pietą Ameriką
vai. šv. Mišių, mokyklos ka
gia tarnauja. Turi pilną 5 metą gaV
DOniot
lotas
36x190;
Jelgoa
$200.00
J
m»RrtKAfiTNGA
vių susirinlkįrnas 2 V. popiet. nesj Parslduoda pigiai. Savininkas: _ t
Lydintis misijonierius: kun. mbary. Visos sųjungietės pra
Šiame
Norlhšori
Lotu» Avenue. Tel. Co- TuoJau
, JT11? ,ndu
/a vaikučiusar. Ir namą.
ranciją.
mitine susirinkime
husii m Mint; dalvvans
uttijvaua 48
„mhn«
na prlžiūršti
A. Andriušį ir kun. K. Ven šomos susirinkti ir kurios mo Teisėjas Zuris, Al Kumskis
'Atsišaukite tuojau laišku. Boa 948,
|“D«t«igis”, 2334 So. Oakley Avė.,
' n
grų į Pietų Amerikų darbuo terys ir mergaitės nori įsira ir Aldermonas Jonas Dussy.
Clih-ago, Illinois.
R
cmto
Turtai
viri
šyti
vienatinėn
moterų
orgaPARDAVIMUI NAMAS
tis tenykščių lietuvių išeivių
Valdyba kviečia visus lietu 8SJMM.9M.M
Apartment bulldlng;, 4 5-kambarlų
nizacijon,
prašomos
atsilanikytarpe, Tėvų Marijonų Provi
lietai; garo šiluma:"'fotas 60x126:
vius gyvenančius Mt. Green(eigos $1 90.00 ] - mėnesi. - Marųųette
ncijolas gerb. kun. J. J. Ja
Parke. Parduosiu už vidutinišką pawood, Beverly Hills ir Mor
siulijlmą. Atsišaukite: 8«22-So. Falrkaitis savo laiške kun. J. Maflelu A’e., tel. Prospect 4201.
gan Park. Po susirinkimo bus
ĮSIGYKITE
čiulioniui tarp kitko rašo:
RENDON ULETAS "
Gavėniai Reikalingą programa ir vaišės.
Keturi dideliai, šviesūs, kambariai:
Brangusis Tėveli:—
T. D., pirm.
naujai ištaisyti. Atsišaukite: 5703 8.
Knygelę
Sveikinu nuo Urugvajaus
'r
krantų. Rytoj jau būsime Bue
B A R G E N A S
nos Aires, kame pradės aiškė
DON’T
4192 S. ARCHER AVENUE
2 aukStų medinis namas, mūrinis
ti mūsų nauji užsimojimai.
(North East Comer Archer and
pamatas; 2—6 kambarių fletai;
Sacramento Avė.)
GRAUDŪS
pečiu apšildomi; 2 karų garaKelionė būtų buvus labai
NEGLECT
džius.
Phone LAFAYETTE 0461
geras poilsis, jei ne tas rūVERKSMAI
Randasi prie OaUfornia ir 44-toa
United
States
Government
Gatvėz
I -peštis dėl nežinomos ateities,
A COLD
priežiūroje ir kiekvienai ypair
Kaina
$5200.00
i kas mūs laukia.
tai pinigai apdrausti iki
Krūtinės slogos, kurios gali Išsi
Šaukite
W.
G. Pokorny,
$5,000.00
Gavėnios Giesmės
vystyti I nelaimę, paprastai i>aI Sao Paulo mieste pabnvoTel. Yards 3395
U
7TRJ
lengvleja pavartojus raminančią,
ISmokėjom
šildančią Musterole. Musterole nė
1 me pusantros dienos. Čionai Atspausdinta iš maldakny
Už padėtus 4%
ra tiktai mostė. Jinai yra "Ooungės "Ramybė Jums"
PLATINKITE "DRAUDA"
ter-lrritaiit.” Milijonai yra varto
gėrėjomės lietuvių kolonija,
pinigus
Progr<ess Krautuvė yra vienintelė
ję Ją per 25 m. Daktarai rekomen
Duodam Paskolas ant 1-mų
duoja.
Galima aauil ODtielOOMk
kuri dabar tikrai gerai aprū
Krautuvė autorizuota pardavinėt Ge
10c
Morgičiij
pinta, turėdama du jaunus
Safety
Deposit
Dėžutės Oalima
Kam Kankintis?
neral Motors, Frigidaires, kurią yra
DRAUGAS PUB. CO,
darbingus kunigus iš Lietu
Pasirendnoti
2334 S. Oakley Avė.,
pilnas pasirinkimas visokią dydžią ir
Ofiso Valandos; nno 9 ryto iki
vos ir penkias seseles PranGAUKITE
6
vak. Seredom, nno 9 iki 12 die
Chicago, Illinois
ciškietes iš Amerikos. Jos šį t
madą visi 1939 m. modeliai. Proną, Snbatom i nno 9 ryto iki
MUSŲ
8 vai vakaro
mėnesį jau atidarė savo mo
gress Krautuvė pasiūlo už labai pri
THERMIO
kyklų. Bepigu Sao Paulo lie
STANDARD FEDERAL SAVFERMANENT
einamas! kainas, pasirinkimas
tuviams pasistatyti pirmų lie
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
WAVB
IN6S & LOAN ASSOCIATION
tuvių bažnyčių ir įsikurti pi
nuo
naudotis mano patarnavimu.
of CHICAGO
rmų lietuvių parapijinę mo
Mes nevartojam nei mašinos,
nei elektrlkos. Garantuojame suLENGVI IŠMOKĖJIMAI
JU8TIN
MACKTEWICH
kyklų, nes jie gyvena Sao Pan
garblnluott blle kokios
rūšies
Preeident
plaukus. $6.50 vertybe — šia sa
lo mieste grupėmis, o neišsiHELEN KUCU1NSKAS, See.
vaitę tiktai $4.10.
Nuolaida už senų šaldytuvų
mėtę, kaip kad Buenos Aires
BERNIOE ’S BEAUT7
lietuviai.
SHOP
Patarnauja Lietuviai

Keistučio
Loan and Buildin;
Ass’n No. 1

1939 General Motors

FRIGIDAIRE
ŠALDYTUVAI

STACIJOS
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Midwest Service Station

Visi trys keleiviai yra svei
ki, bet sveikiausias esu aš, nes
nei vienos dienos neapleidau
nelaikęs Mišių. Kun. Andriu
šis pradžioje keletu dienų nei
nedrįso Mišių laikyti, o dabar
į galų vėl pradėjo negalėmis
skųstis. Kun. Vengras .pilnas
energijos, bet vienai dienai jį
buvo ftaltis parbloškęs.

ureC?
J. KALEDTNSKAS, vedėjas

3222-24-26 South Halsted Street
Tel. VTCtory 4226

'

Cbicago, Illinois

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo
Nedėlioj, 11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kil.

Nuoširdžiai visus sveikinda

mas,
J

Kun. Jonas J. Jakaitis, MIC.

Gasas, AKejus, Lubrikacija, ir
Mašiną Plovimas
Taipgi parduodam Pečiams
Range Aliejų
Tire ir Battery Service
24 Valandą Patarnavimas

South Western Avenue
TELEFONAS OANAL 8764

UTILITY UQUOR
DISTRIBUTORS
Inoorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholeeale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

tu vilką Importą Valstybiną Der-

Iną.

M«a Tr Vist Mflsų Darbininkai
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dzlmldae
Savininkai

1725 WB8T 47TH 8TREET
Kamp. Hermitaga. TeL Vardi 2771
1$ metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT
lIodsroiikiMasls Ir Pato
giausia Valgykla '
Bridgeporto

750 W. 31st Street
A A.
Tel. Victory 9670

MORKUS, tavininkM

.THE GOOFUS FAMILY

dauskas, Kaz. Bukauskas, Zumskas, Adomas Petrosevičia,
Jonas Atmonas, Kafolas Sta
nkus, Pranas Stunkus, Jonus
Kavaliauskas, Ona Kavaliaus
kienė, Marijona Dapkienė, Al
binas Jušku, Vladas Ališaus
kas, Juozas Laucius, Juozas
Švelnys, Juozas Kiserauskas,
Stasys Švelnys, Emilija Šim
kienė, Liudvika {Šaulienė, Ju
zefą Zalatorienė, Juzefą Le
kienė ir Juozas Juzėnas.

By H. T. Limo

REMOVAL SALE
2000 Lietuviški Rekordai,
verti po 05c —

po 25c
14 tūbų Radios gražiuose
kabinetuose

po $35.00
Radio ir Vietrola krūvoj

Pietuose dalyvavo virš 200
žmonių, Skaniai pavalgę, gra

žiai laikų praleidę išsiskirstė

į namus patenkinti.

už $17.50
7—8 ir 9 tūbų Radios

po $39.50
Pečiai anglims ir gazui

po $49.00

šydamos Dievo jums pagelbė-,^
Visi žieminiai pečiai, Oil
Kovo 29 d-, po pamaldų,
ti užlaikyti jūsų namus šva
parapijos salėj paveikslus ro Burners, dabar už pusę
kainos
rius ir gerai vaikus išauklė
dys ir juos aiškins kun. Pius
Elektrinės Ledaunės
ti, -būti meilios nuotaikos, šve
Mačiulioniis. Paveikslai bus įpo $59.00
lnios, jautrios, atsimenančios!
doniūs,
nes
rodomu,
kaip
ku

ruošė
skanius
pietus:
Agota
SKYRIUS XXIII
kai įsakyti takai toms kojoms. Ar
jauniejį kaibatles su Kenoshos Žinios
2 šmotų Parlor Setai
Šarauskienė, Juzefą Butkienė, nigai, seserys ir vienuoliai diŽmogiškos vadovybės neužten- 1)ievu flpie jflsų stlldijas> jūsŲ
Kovo 19 d. , šv. Juozapo šve Katrina Steponkienė, Ona Vy- rba svetimuose kraštuose tarp
po $22.50
ievo Priėmimas į pasitarimų
ka. Mes norime kų nors tik pasilinksmininius, jūsų prieritėj, parapijos salėj buvo iš- šniauskienė, Elzbieta Ališaus- pagonų. Įžangos nebus, V m
Viešpatie, aš Tau pavesiu
Porceliniai staleliai
resnio, išmintingesnio, ko nors telystes, ir jūsų knygas?
•- • minėta
• --1 Juozapų
1
kilmingai
va-11 •kienė, Eleonora Barodicienė kviečiami susirinkti.
sa
savo kelių,e nė Tavo meile ne-1 neklaidingo.
. . . ..
TIr kaip
. . tik
... tų
,
po $4.50
rduvės. Juozapams pagerbti' jr Qna Verganskienė.
abejosiu, nors tamsus gali tąsi
v.
.. t,.«Vo,lu,
Mes
dalome
klaidų,
kuomet
d
’
”
mes esame šiame dieviškame
Skalbiamos mašinos
Kovo 20 d., po pamaldų, Se
Per pietų* aukojo: įmj $3.00:
kelias būti, nė nemurmėsiu, |
.
...
įprašome Dievų į pasitarimų, pietus surengė parap. komite’
.
. .nurodyme užtikrinti. Mes ga-1 *
po $29.50
tas ir anglių biznierius Juozas Feliksas Raščius ir Antanas serų Pranciškiečių Rėmėjai re
nes liūdėsis yra
nuo Dievo,’. ir lime
..
. ... .. . .
_
.
J
turėti Kristų musų pata kurioje nors menkoje mūsų
yra smagumas Tavo rykštėje.'
gyveninio dalyje. Kas nors y- Steponka ir Juozas Butkus.; Banis. Po $2.00: Kaz. Mila- ngia “bunco party”. Aš ma
Lengvais išmokėjimais
rėju, o Jis niekad klaidingai
nau,
kad
kiekvienas
įvertina
juozag Tamokaitis, LiudAš nesistengsiu sužinoti ibū- nepataria. Jis žino gyveninio ra pasakęs, “Kiekvienas mū Juodu apvažinėjo šios para-.
pijos
Juozus
ir
sekantieji
prie
vikas
Mauser, Vinc. Karčiaus- seserų darbų mūsų parapijoj
siančių metų, nė šios dienos1 takus, ne vien tik kaip Die sų gyvenimo veiksnias gali
neaptemdysiu rytojaus baimė-!
būti kaip gyrimo psalmė; ir parengiino prisidėjo aukomis, kas, Juozas Bertašius, Kaz. ir mokykloj. Šio parengimo
vas, visažinantis, bet kaip
mis; aš prašysiu šviesos iš žmogus, kuls perėjo kiekvie visa, kų mes darome namuo Po $5.00: Juozas Bertašius, Barauskas. Po $1.50: Juozas pelnai skiriamas nupirkimui
se, lauke, sųskaitos kambary- j Juozas Šliakis. Po $2.00: Juo- Atidrėkus, Juozas Kodis, Juo- seserims šaldytuvo (rel'rigeradangaus kad parodytų, kaip
nu keliu. Jis prižadėjo mūsų
je, galį būti taip tikrai Dievo zas Daukša, Josepli llrupka. z>as Daukša, Kaz. Šimanskis. tor). Rengėjai kviečia visus
paskui žingsnį mano 1 takams vadovauti.
garbei kaip puikiausios tiky Po $1.75: Kaz. Varais, Juozas p0 $1.00: Juozas Vyšniauskas, atsilankyti.
kelionė turėtų eiti”.
Sųlyga: mes turime jį iš bos apeigos”. Puškinas sako, Babonis. Po $1.00: Juozas Ju-! Petras Pitkus, Stasys F. Ka
Mes mėgstame prašyti iš pažinti visuose mūsų keliuo
Kovo 18 Vi., staiga širdies
“Nebent mes atliekame die zėnas, Juozas Blaževičia, Juo- lys, Ona Valauskienė, Alofina
mintingųjų ir pasitikimų prie se. Dauguma mūsų pripažįsta
viškų tarnystę kiekviename zas Laucius, Juozas Wulzen, šiurienė, Steponka, Jr., Matas liga mirė Kaz. Piasecki, 39
telių patarimo. Visi gyveninio me Viešpatį kai kuriuose mu
mūsų gyvenimo norinčiame Juzefą Čekienė, Juzefą Žala- Druktenis, Braodiea, Feliksas m. amžiaus, Buvo grabelius
takai yra mums nauji. Mes sų keliuose. Mes kreipiamės
veiksme, mes jos niekad neat torienė, Juozas Vyšniauskas, Ravotas, Petras Pilitauskas, ir priklausė lenkų parapijai. Gera maliava, \Vliite Enakelio nežinome. Yra sakoma a- prie Jo didelių ištyrimų lai
liekame”. Švento Kašto pata Juozas Švelnys, Feliksas Ra- Ignacas Laurinaitis, Antanas Yra vedęs lietuvaitę Deuien- mel, verta $4.00 gal.
pie mus, kad “iki šiol mes kuose, arba skaudžiuose pavo
rime yra, kad visuose mūsų votas, Juozas Šaulys, Juozas Lebeckas, Veronika Jaseliū- įčių dukterį. Iškilmingai palai
po $1.85
šiuo keliu nesame ėję”. Mums juose. Net išjuokėjai ir be
keliuose Dievų pripažintume. Sakalauskas, Juozas Vaičeliū- nienė, Marcelė Pliutienė, Ve dotas kovo 22 d., Šv. Kazi
Gera maliava vidaus ir lau
reikia vadovybės — rankos dieviai buvo žinomi, pavojaus
Pripažinti Kristų yra pri nas, Juozas Kiserauskas, Juo ronika Paulauskienė, Juozas miero kapinėse.
ko pusei
mus vesti. Mes mėgstame, kai valandėlėje, kaip tai audroje
pažinti Jį mūsų gyveninio zas Malsevičia ir Juzefą Wut- Steponka, Jonas Druktenis,
po 89c gal.
įeiname neištirtų kelių, pasi jūrose, pulti ant kelių ir šau
Juozas Butkus, Jurgis Pocius,
Viešpačiu ir Mokytoju ir tuo zen.
Kovo 26 d., po sumos, įvyks
kalbėti apie jį su kuo nors, ktis Dievo pagalbos. Kuo be met žiūrėti į Jį vadovybės vi
Sekančios šeimininkės pa- Juozas Laucius, Juozas Sa- Šv. Benedikto dr-jos susirin
Warehouse
kurs jį jau ištyręs ir gali duo dieviškiausi žmonės, kai iš- suose mūsų keliuose, dideliuo
kimas, o antradienio vakare, 3417-21 S. Halsted st.
ti patarimų. Ši yra viena iš gųsdinanti liga juos apima, se arba mažuose. Elzbieta
kovo 28 d., visų Draugijų Vie
tų naudų, kurias jaunas žmo arba kuomet mirtis žiūri jie l Frey, jos paskutinės ligos lai- L
nybės susirinkimas i vai.
gus randa turėdamas senesnį ms į akis, nori stvertis Die : ku, savo dukterei sakė, “Aš
prietelį. “Seni žmonės pasita vo rankos. Nėra nė vieno iš tikiu aš galiu teisingai pasa
Jono Evaldo mirties
rimui”. Jei neprityrimas daž mūsų, kurs tūlais laikais ne kyti, kada buvau septynioli
laimingiems bus gerų dovaSavaitės
Kronika
niau kreiptųsi prie prityrimo trokšta dieviško nurodymo ir kos metų, aš niekad iš miego
priežastis nežinoma
nų.
dėl patarimo, būtų mažiau su pagalbos. Bet sųlygos priža neišbudau, ligoje arba svei
Koronerio inkvesto jury Jo
Šv. Juozapo draugijos lai
Sweeps away surface depasits ...
dužėlių ant gyvenimo plačių das šiaip skamba, “Visuose katoje, dienų arba naktį, be
no
P.
Evaldo
mirties
tyrinė

šv.
Teresės
ligoninėj,
sun

breaks up dūli, ūgly teoth fUm
kytam susirinkime, praeitų se
ir audros išpūstų jūrų.
savo keliuose atsimink jį” pirmos išbundančios minties,
likę
maglc. You’4 never belleve how rast
jime
šiandien
padarė
sekantį
kmadienį, be kitų nutarimų, kiai serga trys mūs parapijos
the NKw Llsterine Tooth Pašte deras
(Patarlių III, 6).
and pollshrs teeth. Its new. mtracte-clea įakaip aš geriausiai galėčiau išrinkti sargai prie Išganyto moterys: M. Rakauskienė, K. nutarimų: “ Undetermined delng lngredient, Lustcr-Foam detergeat.
whlsks away ūgly surface dcposlts in * JMfy.
Mažai prižadu daugiau reiš
Gal mes pripažinstame Die Viešpačiui patarnauti ’ ’. Šia
ath.
We
do
not
know
if
ocouThe Instant brush and sali va touch amazjo
karsto bažnyčioj Velykų Čepaitienė ir M. Ivanauskienė,
lng Luater-Foam detorgent. lt mirgės brto
kia, kuomet praktiškai išaiš vų dvasiškuose dalykuose, bet me nuolatiniame Kristaus pri
rrence
was
accidental
or
ota
roara
oftlny. active bubbles. wWch sweeps
o Lake County ligoninėj ran
Inte and cleans pits and eraeks so minute
kinta, kaip tas, kurs mums paliekame Jį lauke kitų mūsų pažinime, kaip jos gyvenimo naktį: VI. Petraška, A. Jan
et
en
wat<-r
may not enter them . . . Icaves
whole mouth tingllng with llfe . . .
kauskas,
B.
Marcinkus,
J. Ba- dasi M. Petraška, senas šios henvise.” lnlkvestas buvo lai your
starta your teoth sparkung wlth netr hister.
pasako, kad jei mes išpažin gyvenimo dalių. Mes kalba vado, ji išpildė sąlygas, ku
Oet the blg 25< tube, or better štili, the
I č*kis, P. Marcinkus, J. Daili- parapijos gyventojas. Draugai komas Deering policijos sto doubloeise
40t tube contalnlng nron- than
sime Viešpatį visuose mūsų me su Juo apie mūsų sielų, riomis mes esame prižadėti, I
tyje.
pound at any drug counter. Lambert
ir pažįstamieji prašomi ligo
binskas
ir
V.
Skirius.
l’harmacal C®., St. bouls. Mo.
keliuose, jis vadovaus mūsų bet ne apie mūsų kasdieninį kad Jis vadovaus mūsų ta
nius aplankyti.
THI NEW rORMULA
takams. Mums visiems reikia darbų, apie mūsų savaitinių kams.
Pas mus prisilaikoma seno
Jei tau kas daibuojas už
TOOTH PAŠTE
nurodymo mūsų gyvenimo ta dienų gyvenimų. Ko tu vakar
papročio ir visos trys vyrų
du, pasirūpink, kad už keturis LISTERINE
supereftarged
wilh '
(Bus
daugiau$
Neatsargumas daug kartų
kuose. Mes nuolatai prieiname meldeisi! Ar jūs vyrai kalbė
draugijos renka grupes vyrų,
dirbtų, ir vis su geresne in
dalykų, kur negalime nusi- jote su Dievu apie jūsų pre
kurie pasikeisdami Velykų na padaro didelių nuostolių ir at tencija.
spręsti, kų derėtų mums dary kybų, jūsų pirkimų ir parda — Vidaus reikalų ministe ktį budi prie Išganytojo kar neša nęlaimių.1 Tas atsitiko
praeitų sekmadienio rytų Ja
ti, kurį kelių mums derėtų pa vimų, jūsų ūkės darbų, jūsų rija paruošė projektų darbo sto.
mes Burry šeimoje, arti Wauimti. Mes kreipiamės prie mū paprastų uždavinio darbų! Ar knygelių, kuriomis per savi
sų prietelių pasitarimui. Ma jūs moterys meldėties apie jfl- valdybes bus aprūpinti visi
Nutarta ir tų |>ačių dienų kegano. Moteris anksti rytų
žas kūdikėlis įdeda savo ran sų šeimyniškus dalykus, pra- žemės ūkio darbininkai. Kny- pasiųsti sveikinimo telegramų ant greitųjų norėjo uždegti
kutę į motinos. Neregiu žino
gerb. klebonui kun. Juozapui anglinį pečių įpildama iš le
gus ieško ko nors su geromis
J. Čužauskui varduvių proga. mpos kerasino, bet, vietoj ke
Tų pačių dienų draugija mi rasino, būta gasolino. Akimir
akimis jį vesii. Neprityrimąksny visas namelis prisipildė
prityrimu pasitiki. Bet žmo
I nėjo ir savo globėjo šv. Juo
liepsna ir iki žemės sudegė.
giškos vadovybės neužtenka.
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis...................... $2.50 I zapo šventę, bendrai išklausy
Gaisre
žuvo astuonių mėnesių
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
dama šv. Mišių (sumos), kuri
Ji yra trumparegė ir negali
virš., paaiksotais lapų kraštais................. ................
$3.75
buvo laikoma draugijos miru dvynukai ir viena dviejų me
žinoti, kas yra tikrai geriau
Dievo Malonių Šaltinis, jind odos virtsių narių intencija. Gražų į- tų mergaitė. Tėvui ir kiti du
sia. Ji yra nežinanti ir gali
raudonais lapų kraštais
....................
. . $3.00
nenoriai suklaidinti. Klaidin
spūdį darė matant vyrus in vaikai randasi ligoninėj sun
kiai apdegę. Taigi, atsargiai
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
corpore einant į bažnyčių.
gas patarimas, nors gerui ma
su ugnimi.
virš., paaukuotai? lapų kraštais.......................................... $1.75
nomas, yra suardęs ne vienų
gyvenimo likimų. Net meilė1 Angelas Sargas, juod. paauk*. virš.................... ....$1.50
Maldaknygė ir Baž Vad., odos viršeliais...................... $1.25
Šv. Baltramiejaus parapi
Iš priežasties Šv. Onos, mo
gali pražūtingai vesti. Petras,
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais.............. 60
jos komitetus ir klebonas šį terų draugijos, kuri eis in cor
savo staigiame širdies karš
Maldų Rinkinėlis. odo> viršeliais............................ $1.50
sekmadienį, kovo 26 d., Lie pore velykinės išpažinties šį
tume būtų nusukęs Jėzų nuo
Maldų Rinkinėlis juod *erai„ viri..............................................
tuvių F5r
Auditorijoj, 7 vai. va sekmadienį, kovo 26 d., 8 vai.
Jo kryžiaus. Daug sykių žmo
kare, rengia “card - bunco ryto, Šv. Antano draugija sa
giška meilė yra sulaikius sa
I party” parapijos reikalams. vo dvasinę puotų nukėlė į se
DRAUGO
KNYGYNAS
vo brangiuosius nuo pasiau-t
Kiekvienas parapijomis turė kmadienį, bal. 2 d., 8 vai. ry
2334 So. Oaldey Avė.,
Chicago, I1L
kavimo, sunkenybės ir nuos
Danijos sosto įpėdinis Fredri'k su žmona atvyksta į Ame

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

KAS GIRDĖT WAUKEGANE

LUSTER-FOAKf

MALDAKNYGES

tolio takų, kurie buvo dieviš-

tų. šį vakarų paremti. Visiems to.

Enrikas

rikų vizitui, (Acme telephoto)

ftcštfldieu’s. kovo 25 d

DRAUGAS

LITTLE BUDP\

By Bruce Stuart

PADAUGINAU SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS
VIETAS

jos paveikslus žiūrintiems gar
siosios šventos vietos stoja
pilnoje aiškunioje, kaip krutamuo8e paveiksluose.
Kaina $2.G0.

Mes visi katalikai šj tų ži
DRAUGO KNYGYNAS
nome apie krikščionių šven
2334 So. Oakley Avė.
tusias vietas. Esame girdėję
Ch’cago, III.
apie Jeruzolimų, Betlėjų, Na
zaretu, Alyvų Daržų, Tabore
2 Asmeniškai Lydimos
kalnų, Jordano upę, Rymų,
Liurdų ir 11, ir 11.
Kiekvienas prfpažįs, kad yra labai įdomu ir labai svar
bu ko plačiausia susipažinti
su minėtomis vietomis. Kad
su jomis susipažinti, tai ge
riausia būtų jag aplankyti. Tų
Didelis sąjūdis
padaryti tegali labai retas
Bet iš knygų susipažinti, tai
Peoples Fumiture
kiekvienas
gali. Ar yra tokių
Kompanijos
knygų lietuvių kalboje? Jū
Krautuvėse
sų džiaugsmui, jūsų pasigėrė NEVYORK-KLAIPĖDA
Vaizbiečiai Remia
Klebonui Pagerbti
PER. GOTHENBUfcGĄ, SVEDUĄ
Misijos
Draugijų Atstovai,
Peoples Archer Avenue krau jimui ir jūsų žinioms padau Pirmoji Gegužės-May 31 d.
Legijonierių Pastangas Bankietas Pavyko
Šio sekmadienio vakarę 7 Dėmesio
(nepersėdant iki Klaipėdos)
tuvė paskelbė didelį pavasa ginti apie šventusias vietas
*
Antroji
Liepos-J uiy 1 d.
valandų, Šv. Antano bažnyFederacijos 12 skyriaus su Lietuvių Vaizbos Buto di
NORTH SIDE. — Kovo 19 rio atidarymo išpardavimų. jau yra puiki, didelė ir ne
Antra ekskursija va
kioję prasidės vienos savaitės sirinkimas įvyks kovo 2G d., rektorių susirinkime, kovo 15 d., parapijos komitetas, ir pa Išpardavimų dedikuoja norin brangi knyga.
dovauja VI. Mučinskas, Švedų Amerikos
misijos, anglų kalboje. Jas -1:30 popiet. Nuoširdžiai pra- d., pas naujų direktorių, Do- mpi jonai, buvo suruošę savo tiems papuošti savo namus
“Kelionės įspūdžiai,” kun.
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
ves tėvai pasijonistai: kun. šame visų kuopų bei draugi minikų Kuraitį, svarstyta da mylimam klebonui kun. Juo naujais baldais Velykoms. Pe j J. A. Pauliuko parašyta, yra
Kelionė: Gothenburgjų atstovų nesivėluoti.
Jerome ir kun. Aidan.
Stockholm. Iš čia lai
ug svarbių dalykų. Tarpe kit- zui Šaulinskui pagerbti ban- oples Archer Avenue krautu minėtam tikslui parašyta.
vu “MARIEHOLM” J
Rytais šv. Mišios laike mi Susirinkimas įvykis Šv. An i ko Vaizbos Butas vienbalsiai kietų jo vardinių proga. Žmo vė ypač šį pavasarį yra užpil Bet svarbiausias šios kny
Klaipėdą.
sijų 'bus 5:30, 6, 6:30, 7 ir B tano parapijos mokyklos ka indorsavo Darius - Girėnas nių atsilankė daug — parapi- dyta naujausiom ir gražiau gos papuošalas yra jos pa VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių
valandų. Po pirmųjų ir pas mbary.
Memorial Namo -statymo su-i jonų ir svečių iš kitų parapi- siom 1939 pavasario sezono veikslai. Lietuvių kalboje nė Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
Fed. 12 skyr. valdyba manymų ir nutarė paaukoti jų, kuriose kun. Šaulinskas prekėm, puikiausių baldų se ra kitos tokios knygos, kuri Gauk nemokamai sutelkiamą musų
kutiniųjų mišių rytais bus tru
ekskursijų brošiūrą Ir retkartlni lei
dinį “Turizmo Žinios”.
mpi pamokslėliai bei pamoki
tais, kaurais, refrigeratoriais, turėtų tokių gausybę paveik Kiti išplaukimai
šimtų dolerių Namo Fondui, j anksčiau darbavosi.
iš New Yorko:
nimai. Vakarais misijų panm- Sąjungiečių Šakar plovyklomis, radios ir visu, slų, kaip ši. O svarbiausia, tai
Šis žygis rodo, kad Lietuviu Į
’
. k 1 Po vakarienės programų iš
GRIPSHOI.M
4
kovo
ko tik pageidaujama moder tas, kad paveikslai didžiai DROTTNINGHOEM bal.30.15. K**K.
kslai prasidės 7:30, išskiriant j fyJakar Vakaras
Vaizbos Butas, susidedųs iš
t-pg. 13
pildė parapijos mokyklos vai niškam namui. Peoples krau- svarbūs, įdomūs ir dailiai at KliNOHHOLM biri. 3, ruBp. 19
sekmadienius.
stambesnių ir progresyvių bi
Moterų Sųjungos 48-ji kuo znierių ir profesijonalų, re-Į kučiai, atvaidindami porų vai 63-čios gatvės krautuvė tęsia spausdinti. Visi žinome, kad Kreipkitės j savo vietinj agentą ar
Mokyklos vaikams, ypač vie
zdeliu, o,parapijos choras, va uždarymo išpardavimų. Nes geri paveikslai užvaduoja il SVEDISH AMERICAN LINE
pastatyti .
,T ‘
.
, .
šos mokyklos vaikams, misi pa rengia vadinamų Šakar - mia su-many rna‘ ,—
r
. ,
dov. varg. N. Kuliui, padai iki 15 dienos balandžio viskas giausius aprašymus.
18*. North Miehigan Avenue,
Makar
vakarų,
balandžio
23
Darius - Girėnas Memorial na
jos prasidės pirmadienį, 3 va
Chicago, Illinois
navo keletu iškilmėms pritai
Šių knygų skaitantiems ir
landų popiet ir baigsis trečia d., parapijos salėj. Vakaras inų. Tikimasi, kad ir kitos lie kintų dainų. Kalbėjo parapi turi būti išparduota ir ištuš
bus pirmas toks Ciceroj, nes tuvių organizacijos . paseks
tintas šis milžiniškas namas.
dienį popiet.
jos komitetas, keletas para Čia randasi $30,000.00 vertės
programoj dalyvaus Šakar - vaizbiečių pavyzdžiu.
Šios misijos duodama anglų
pijom], kun. A. Briška, kun. stocko, puikiausių rakandų,
Makar choras. Be liaudies dai
kalboje todėl, kad patenkinus
Po susirinkimo Kuraitienė M. Urbonavičius, kun. Prannų, kurių tasai choras labai
pečių, kaurų, refrigeratorių,
žisus tuos, kurie lietuvių kal
daug moka, dar bus atvaidi visus pavaišino skaniu užkan ciškonais. Ant galo kun. J. Šau radio ir viso ko kito. Kad sė
bos nesupranta; mišrių vedy
nta dviejų veiksmų komedi džiu, kuris buvo lygus ban- linskas dėkojo visiems atsila kmingai pasisektų viskų išpa
bų šeimas ir visus nelietuvius
nkiusiems už linkėjimus, ragi rduoti, Peoples Krautuvėje
ja. Joj dalyvaus “tėvas ir kieto menu.
kurie lanko mūsų bažnyčių.
Susirinkime
dalyvavo
tryli

ndamas visus ir toliau gyven kainos yra taip numažintos,
motina su septyniom dukre
O tokių yra nemažai. Duoda
ka
direktorių.
ti gražiausioj sutarty ir dar kad daugumoje galima pirkti
lėm”.
; .
me progos tam mūši] jauni
W. B. Sebastian,
buotis
parapijos reikalams.
Po programos bus šokiai.
už pusę kainos, už vienų tre
mui, kurie lankė viešas mo
Official correspondent
Iš anksto kviečiame visus
Labai nemalonų įspūdį -da čių net ir už ketvirtų dalį ti
kyklas ir neturėjo progos ge
atsilankyti į tų vakarų, o tik
rė vakaro vedėjas, kai jam kros vertės. Tai, ištikrųjų, ne
Norge Rollator
rai lietuvių kalbos prampkti.
rai nei vienas nebus suviltas. renybių bus daug ir tokios dar užkliuvo vietinis Federacijom matyti ir negirdėti bargenai,
Išpažinčių klausysime rytais
Įėjimas tiktai 35c. R. Kom. pirmų kurtų mūsų svetainėj. skyrius. Vakaras buvo ne tam kokius galite rasti dabar Pe
nuo anksto ir vakarais po mi
Vakaras įvyks kovo 26 d.,
kad diskusuoti Federacijos oples 63-čios gatvės krautuvė
Refrigeratorius,
sijų pamaldų.
8 valandų.
je.
Visuomenės
patogumui
ir
stiprumų
ar
silpnumų;
taip
Dabar — velykinės laikas, Paskutinis Kvietimas
- Nuoširdžiai kviečiame visuo
geresniam patarnavimui, Peovisi naudokitės proga, apsirūEisime pamatyti, kas ir pienę dalyvauti ir paremti sų- pat ir kitiems vietos kalbėto
jams darė pašiepiančius prie tuvė siūlo žemas kainas ir pri
10 metų
pinkite savo sielų Dievo ma- - kaip loš tų “keiksų kontes- čių pastangas.
kaištus. Gaila, kad tas North einamiausias išmokėjimo są
lonėmis.
tų”. Dovanų, kiek girdėt, sųBeje, bus ir “bingo” loši
Side vyksta.
Svečias lygas. Peoples Fumiture Co.
Tik praeitų savaitę baigė- tės turi daug ir gražių. Įėji mas.
plės 63-čios gatvės krautuvė
Warranty me lietuvių kalboje misijas, mas tiktai vienas dešimtukas.
Svečių, kiek girdėt, bus iš
yra atdara sekmadieniais nuo
Žmonės labai gražiai naudo- Kuopos pirm. p. Zakarienė sa Melrose Park ir Chicagos.
Bartkų Elenutes
10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
josi. Turiu vilties, kad šios ko, kari tikietai parsiduoda,
Rengimo komisija: A. Sta- Krikštynos Bal. 16 d.
Linkime visuomenei pasipi
misijos taip pat bus sėkmin kain karšti blynai. Publikos Aaitienė, K. Barčienė, A. Gu
Balandžio 16 d., Ashland rkti geri] bargenų, o Peoples
gos.
tikisi turėti labai daug. Įvai dienė ir P. Zakarienė.
Blvd. auditorijoj įvyksta ant krautuvei sėkmingai visa išKun. J. Vaičūnas, klebonas
ras Šaltimiero Šurum-Burum parduoti iki paskirto laiko.
KIDS
Rap. M.
vakaras! Rengiama įdomi pro
Kun. P. Mačiulionio,
grama, kurioj dalyvaus 150
S.V.D., Paskaitos Su
asmenų — muzikantų, daini
Nauja Lietuvos
Paveikslais Iš Misijų
ninkų ir artistų.
Šv. Mykolo parapijos sve
Kariuomenės uniforma
Svarbių
programos
dalį
už

tainėje, kovo 27 d., 7:30 vak.
KAUNAS (VDV) — Ka
ims Antano ir Agnės Bartkų
Šv. Petro ir Povilo para
Elenutes krikštynos. Jau išsi riuomenės štabas paruošė Liepijos svetainėj, Rockford, III.,
rinko krikšto tėvus ir pradė- tuvo* kariuomenei, karininke
kovo 28 d., 7:30 vai. vakare.
jo
kviesti gimines ir draugus ms ir kareiviams, naujos uniŠv. Petro parapijos svetai
į pokylį. Bus tikros lietuviš- formos projektų. Naujoji uninėje, Kenosha, Wis., kovo 29
kos krikštynos ant didžiulės forma būsianti žymiai patod., vakare po pamaldų.
2 šmotų parlor setas, mūsų pačių dirbtuvėje
Asliland Aud. scenos. Įrengti gesnė ir gražesnė, negu daŠvč. Panelės Gimimo par.
trys mikrofonai ir viskas bus bartinė. Ji bus įvesta jau nuo
padirbtas. Pilnai garantuotas,
svetainėj, kovo 30 d., 7:30 vai.
girdėt.
Šių
metų
rudens.
Tačiau
kavakare.
_
riškiams bus leista nudėvėti
Šv. Antano par. svetainėj,
tiktai* ? .
’
, . ;
dabartinius uniforminius ruKewanee, III., kovo 31 d., vak.
sidės šokiai.
Grieš dvi orkos-',
. ,
.,
„ bus, kad naujos uniformos įpo pamaldų.
Puiki dovana duodama su kiekvienu pirkiniu
tros:
I
xjw Dtamondd grieš 1
,.
,
.
.
. ~
°
,
vedimas nesudarytų
nuostoPASTABA: Ši paskaita su
“Swing” muzikų, o Mykolo j.
per šį 10 metų sukaktuvių išpardavimą.
paveikslais iš • i rijų gyveni
lietuviška orkestrą grieš pol
mo svarbi tiek ’• mimui, tiek
kas.
Mik
— Kauno arkikatedros bazi
augusiems, ne» bus nurodoma,
likos sienos vietomis pradėjo
kas veikiama Katalikų Bažny
- Anglų - lietuvių draugi
vykdomas bačios misijose ir kaip kiekvie
ja šį pavasarį suruoš Kaune i klikos remontas - sienų sn2310 W. Roosevelt Road
nas gali prie Katalikų Bažny
didelę anglų knygos, žurnalu ; s^Prin^maaChicago.
Tel. Seeley 876C
čios misijų didesnio pasiseki
bei
spaudinių
parodų.
I
PLATINKITE
“
DRAUGĄ
”
mo prisidėti.

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

10 M. SUKAKTUVIU

IŠPARDAVIMAS!

$149

«

$49.50

Roosevelt Fumiture Co.

