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Gen. J. Černius sudarė ministrų kabinetą
Užsimota sugriauti prez. Smetonos
diktatūra; Mas tas nepasiseku
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Bet diktatūra įlaužta;
kabinete yra kr. demokratų

Tuo būdu Ispanijoj užbaigtas
raudonųjų sukeltas karas

(Transradio žinia)
KAUNAS, kovo 28. — Ge
nerolas Jonas Černius sudarė
nauja} ministrų kabinėta}.
Šį karta} kabinetan įeina
trys kitų partijų vadai (gal
krikščionių demokratų). Užsie
nių reikalų ministru paliktas
tas pat Juozas Urbšys.
Apskritai, naujas kabinetas
yra karinis, nes jame yra ke
li generolai.

KAU,NAS, kovo 28. — Lie
tuvos visuomenė subruzdo
prieš prezidento A. Smetonos
vyriausybę už Klaipėdos kraš
Lietuvos štabo viršininkas
to padavimų Vokietijai be ma gen. Jonas Černius. Jis suda
žiausio priešinimosi.
rė naujų Lietuvos ministrų
Žinoma, Lietuva negalėjo' kabinetų.
daug priešintis galingai Vo-Į-------------------------------- -—_
kietijai. Bet tautininkų vyriau Į Krikščionių demokratų par
sybė ėmėsi giliai vertinti pa- tija stengiasi prez. Smetonų
darytų sutartį su Vokietija, pašalinti ir prezidento vietos
Sakė, Lietuva jausis laimin- ir šaliai grųžinti demokratinį
gesnė netekusi to nereikalin- režimų.
go balasto — Klaipėdos kraš--------------------to.
.....
-....... KAUNAS; kovo 28. — Čia
Visuomenės išsiveržimas nu patvirtinta žinia, kad Vokietisisuko prieš prez. Smetonos1 ja nusprendė Klaipėdos uostų
diktatūrų. Mirono vadaujamas1 pakeisti pirmosios rūšies kaministrų kabinetas neišlaikė ro laivyno baze. Salia miesto
spaudimo ir griuvo, bet dik pakraščiais bus statomos arti
tatūra dar laikosi.
lerijai tvirtovės.

VOKIETIJA STATO
LENKIJAI SAVO
REIKALAVIMUS
VARŠUVA, kovo 28. —
Greta vykdomos propagandos
Vokietija, kaip sužinota, jau
įteikusi Lenkijai šias sąlygas
ir reikalavimus:

L Vokietija Dancigu prijun
gia prie Vokietijos.
2. Skersai koridoriaus išve
da platų vieškelį.
3. Vokietija paima savo ži
nion. Bohumino geležinkelių
mazgų.
4. Vokiečių lenkų prekyba
praplečiama ir Lenkijos eksportuojarnų žemės ūkio produ
ktų 60 nuošimčių turi tekti
Vokietijai.

Gen. Franco divizijos įėjo
Madridan; karas laimėtas

UŽDRAUDĖ KLAUSYTI
SVETIMŲ ŠALIŲ RADIJO

MADRIDAS, kovoi 28. — mo ašaromis pasitiko frankisGenerolo Franco narsiosios <li tus — Ispanijos išvaduotojus,
vizijos šiandien užėmė Madri- Žmonės išbadėję. Paskui kadų be mažiausio iš raudonųjų’riuomenę miestan įvažiavo vir
j pusės priešinimosi.
tinės sunkvežimių su įvairių
Tuo būdu Ispanijoje uždą- rūšių maistu, kas tuojau imta
rytas raudonųjų gaivalų (ko- dalinti išalikusiems, ypač momunistų, socialistų ir anar- terims ir vaikams.
chistų) sukeltas karas jiems
Prieš miesto užėmimų rau
susimetus deginti bažnyčias ir donųjų vyriausieji vadai ir kį
žudyti kunigus ir pasauliečius ti didieĮ| žudikai kriminalistai
katalikus.
paspruko į pajūrį, kur jie ti
Šių raudonųjų gaivalų dė- kisi gauti progos pabėgti ir
ka,
kruviniausias karas tesėsi išsisukti iš teisingumo rankų.
Cbicagiečio Meverio Minkaus automobilis jsusidaužus su busu Los Angeles mieste. Žuvo
visi automobiliu važiavusieji— 8 asmenys, būtent, pats Minkus, jo žmona, jųdviejų trys(2 metus, 8 mėnesius ir 17 die
Tačiau jų daug dar ir liko.
vaikai ir trys draugai. Šiurpi nelaimė įvyko automobiliui paslydus šlapioje gatvėje.
nų. Apie pusantro milijono Suprantama, jie bus išgaudy
«
(Acme telephoto).
ti ir pastatyti teisman.
asmenų žuvo.
Užimant Madridu frankistų Kaip Madride, taip ir kitur
SVARBUS VYRIAUSIOJO
TAIP ĮVYKS SU VISAIS
kariuomenei vadovavo genero raudonųjų režimui tarnavę
TEISMO NUOSPRENDIS
PRIEŠAIS! PAREIŠKIA
lai Ponte, Moscardo ir Salin- milicininkai pasiduoda. Jie
MUSSOLINI
WASHINGTON, kovo 28. —
quet. Vyriausias vadas gen. išginkluojami ir siunčiami į
Šalies vyriausias teismas nūs-1 ROMA, kovo 28. — Ispajii- Franco Madride laukiamas a karines koncentracijos stovyM
prendė, kad šalies vyriausybė ^jos frankistams užėmus Mad- teinantį šeštadienį.
klas, kuriose jie lauks sau li
AMSTERDAMAS, Olandi ir atskirų valstybių vyresny- |ridų, čia Venezia rūmų aikštė Šimtai tūkstančių vargusių kimo. Nekaltieji bus išlaisvinja. — Katalikų Bažnyčios ga bės turi teisę imti pajaminius i je susirinko krikštaudamos ir daug kentėjusių moterų ir ti. Kiti bus sulaikyti ir jų pra
jumas Danijoje žyminiai padi mokesnius iš visų valdininkių gausingos fašistų minios.
vyrų su nepaprasto džiaugs- eitis bus patikrinta
dintas paskyrus ten apaštališ ir civilinių tarnautojų lygiai
Diktatorius Mussolinis iš
ku vikaru vyskupų Teodorų taip, kaip imami mokesniai iš rūmų balkono trumpai kalbė
DABAR PROGA ITALIJAI
visų
kitų
piliečių,
nesamų
ša

Suhr, danų.
VEIKTI
jo pažymėdamas, kad galų ga
lies
arlw.
atskirų
valstybių
Danijoje yra apie 25,000 ka
le Ispanijoj© bolševizmas nu
ROMA, kovo 28. — Fašistų
talikų. Tarp jų darbuojasi 91 tarnyboje.
galėtas ir parblokštas.
spauda rašo, kad dabar laikas
kunigas, kurių tarpe yra 15 Per 120 metų valdininkų ir
“Taip įvyks su visais Itali
ir tinkama proga Italijai vy
dknų. Veikia valstybės pripa civilinių tarnautojų imamos
VARŠUVA,
kovo
28.
—
Pa

kdyti savo nacionalę progra
žintos 26 parapijos. Kiekvie- algos buvo išskirtos iš visokių jos ir fašizmo priešais!’’ jis
leidus darban Vokietijos na
pareiškė.
noje jų yra katalikiška mukv- mokesnių. Tas buvo klaidinga
mų Viduržemio jūros pakran
cių
galingų
propagandos
ma

Suplūdusiose
miniose
buvo
tėmis. Sako, 45 milijonų italų
kla ir knygynas. Be to, išlai ir neteisinga. Dabar ši klaida
šinų prieš Lenkijų dėl Danci
girdimi
šauksmai:
“
Tunisipašalinta.
Tas
įvykdyta
prez.
tauta negali troškintis “nuo
komos dar 4 vidurinės mokyk
go, lenkų vyriausybė paskel
ja!
”
“
ITunisijal
”
Roosevelto
pastangomis.
savoje” jūroje.
los ir viena kolegija Kopenha
bė vidaus paskolų — sukelti
goj. Yra 15 įvairių katalikų
NORI LEBRUNĄ TOLIAU 225,600,000 dolerių įtaisyti gy LIGOS KANKINA ŽMONES
PREZ. ROOSEVELTAS
organizacijų.
ventojams saugumo vietas nuo

KATALIKŲ BAŽNYČIA
DANIJOJE ŽYMIAI
PAGAIVINTA

BERLYNAS, kovo 28. —
Nacių autoritetai uždraudė Vo
kietijos gyventojams klausyti
svetimų šalių pranešimų per
radijų. Sako, tais pranešimais
tik įžeidžiama Vokietijos vals Yra keli katalikiški laikraš
tybė. Numatytos aštrios baus čiai, tarp jų vikarijato orga
nas “Bordisk Ugeblad”, kurs
mės nusikaltusiems.
praplitęs visoj Skandinavijoj.
Parapijų mokyklose ir kito
174 ITALŲ LAKŪNAI ŽU
se įstaigose dirba apie 500
VĘ ISPANIJOJE
vienuolių seserų, tarp kurių
ROMA, kovo 28. — Vyriau yra 350 danių.
sybė paskelbė, kad 174 italai
lakūnai žuvę Ispanijoje kovo
NĖRA KAM TIKRINTI
dami prieš raudonuosius. Be
SVEIKATĄ
to, visu karo laiku italai lakū
nai ten n u mušę 903 raudonųjų ALYTUS. — Alytaus, Alo
vės, Miroslavo ir Stakliškės
lėktuvus
valsčiuose numatyti sveikatos
punktai, bet nėra gydytojų ir
STATYS DU MILŽINIŠ
todėl niekas pradinėse mokyk
KUS LAIVUS
lose mokinių sveikatos netikri
WASHINGTON, kovo 28. — na. Alovės ir Alytaus valsčiai
Prezidentas Rooseveltas auto yra prie pat Alytaus, o Alytų
rizavo karo laivyno autorite je, yra daug gydytojų, tai vis
tus statyti du karo laivus — gi šį aktualų reikalų reikėtų
45,000 tonus kiekvienas.
neatidėliotinai sutvarkyti.

VYKSTA Į WARM
SPRINGS

AVASHINGTON, kovo 28. Prezidentas Rooseveltas šian
dien vyksta į Warm Springs
trumpam laikui atostogų.
BRITANIJA APLEIDO
RUMUNIJĄ

PALIKTI PREZIDENTU

PARYŽIUS, kovo 28. —
Prancūzijos politikai susibūrė
darbuotis respublikos prezi
dentų Lebrunų palikti kitai
septynerių metų tarnybai.
Balandžio 5 d. parlamentas
įvykdys prezidento rinkimus.
Tad norirtia, kad prez. Lebrunas kandiduotų antrųjai tar
nybai.

ŽIDIKAI. — Šiomis dieno
mis Židikų mieste ir plačioje
apylinkėje smarkiai siaučia įvairios ligos. Net seniausi žmo
nes, sako, kad jie neatsimena
šioje apylinkėje tokio smar
kaus apkrečiamųjų ligų plitimo. Čia dabar gripas visus
žmones paguldė į 1-ovas. Kiek
vienos šeimos būtas pasidarė
ligoninė. Daug serga įstaigų
pareigūnų, mokytojų ir moki
nių. Daugelio šeimų jaunes
nieji serga kokliušu ir kito
mis vaikų ligomis. Nemaža
vaikų ir numiršta. Su ligomis
energingai kovoja Židikų apy
linkės sveikatos punkto vedė
jas, gyd. Glembauskas. Jis
pasakoja, kad šioje apylinkėje
žmonės serga sunkia • gripo
forma.
Daugeliui gripu susir
JAPONAI PAĖMĖ
gusių jau pasireiškė plaučių
NANČANGĄ
uždegimas, bei kitos kompli
ŠANCHAJUS, kovo 27. — kacijos.
Japonų kariuomenė paėmė
Nančangų, Kinijos svarbių oro laivyno bazę, Kiangsi pro
vincijoje.
CHICAGO (SRITIS. — Nu
VARŠUVA, kovo 28. — Na matoma. giedra; popiet tempe
ciai dar kartų įspėja Lenkijų ratū ra kyla.

orinių bombų. Matyt, vyriau
sybė numato, kad Lenkijai
anksčiau, ar vėliau prisieis
mirtinai susikirsti su Vokie
tija.
Ši vidaus paskola ypatinga
tuo, kad prie jos sukėlimo no
rima patraukti gausingas masės — magiuosius investorius.
Išleidžiami dviejų rūšių bonai vertės 20 zlotų (3dol. 76c.)
ir 100 zlotų (18 dol. 80c.)
Pirmieji neš 3 nuoš. ir pri
bręs už penkerių metų, antrie
ji — 5 nuoš. penkiolikai me
tų.
Vyriausybė kviečia lenkų
tautų bflrtis vienybėm Nuro
do kylantį Ijenkijai pavojų iš
Vokietijos pusės.

LONDONAS, kovo 28. —
Ministras pirmininkas Cliamberiamas parlamente pranešė,
kad Rumunija padarius preky
PIRMASIS POPIEŽIAUS
bos tutartį su Vokietija. Kad
PIJAUS XII MEDALIS
taip, tai Britanija apleidžia
VATIKANAS, kovo 28. —
Rumunijų ir tegul ji žinosi.
Pirmasis metinis Popiežiaus
Pijaus XII popiežiavimo (pon
Diplomatai yra nuomonės,
SUDEGĖ VIELOS
tifikato) medalis bus išleistas
kad Lenkija atmes šiuos visus
FABRIKAS
ŠŠ.
Petro ir Povilo šventėje,
nacių reikalavimus ir pakils
KLAIPĖDA. — Naktį į ko
birželio 29 d.
kovon.
vo 13 d. Klaipėdoje sudegė
Medalio vienoje pusėje bus
vielos dirbinių fabrikas “Fe- popiežiaus atvaizdas, kitoje
KONGRESAS NUSPREN
rrum”. Gaisras kilo valant fa
— herbas.
DĖ IŠTIRTI WPA
briko mašinų katilus.
IŠLAIDAS
Įmonė paskutiniu laiku ne
BUVĘS KARALIUS PA
dirbo, bet jau šių savaitę tu
WASHINGTON, kovo 28. —
TENKINTAS MADRIDO
rėjo prasidėti darbas. Fabri
Kongreso žemieji rūmai 352
UŽĖMIMU
kas anksčiau priklausė žy
balsais prieš 27 nusprendė iš
ROMA, kovo 28. — Čia lai
dams, paskutiniu laiku gi jį
tirti WPA milijonines išlai
kinai
gyvenantis buvęs Tspani
das. Gauta nusiskundimų ir
KOPENIIAGENAS, kovo skleisti ten ir visoje Danijoje nupirkus kauniškis pramoni
jos karalius Alfonsas, sako
ninkas Vosylius ir kt.
priekaištų, kad Works Pro- 28. — Danijos policija patyrė, hitlerines idėjas,
gress administracijoje (WPA). kad iš Vokietijos į Danijos te | Atvyko propagandistai yra Gaisras padaręs apie 300,- ma, nepaprastai patenkintas
praplitę politiniai papirkimai ritorijų Sohleswigų atvyko a- išmokslinti. Jie išėję nacių 000 litų nuostolių. Įmonė bu Madrido užėmimu ir gen. aesidėti su kitomis valstybė Saulė
6.12.
mis prieš Vokietijų.
ir dideli eikvojimai,
įpie 150 nacių propagandistų [propagandos mokyklų. .
vo apdrausta.
Franco laimėjimais.

Vokietijos naciai pradeda aptykti
ir Danija; apartai vykdo propaganda
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mušų laikais surasti žmogų, kurio publicisti
nio darbo keiiarodžįu būtų Tiesa ir Teisiu-1

gumas — tiesiog neįmanoma. Mes, lietuviai

laikraštininkai, palydėdami a. ą. Liudviką
Abromavičių į amžinojo poilsio vietą, taip
jį ir apibudinome ir esame giliai įsitikinę^
kad kitaip negalima.
Kovodamas už Tiesą ir Teisingumą, ilgainiui pavargo ir 1936 metais kovo 13 dieną
susirgo. Nuo to laiko ėmė šlubuoti ir “Priegląd TOengfci”, pasirodydamas tik tada,
geriau pasijusdavo redaktorius. Bet tokių
momentų buvo nedaug. O ir tie negausūs L.
Abramavičiaus pašlijusioje sveikatoje momentai nebuvo malonūs. 1937 metais išėjo “Prae
gląd Wilenski” 9 numeriai — visi sukantiskuoti, (1938 metais tik 4 — taip -pat visi sukonfiskuoti. Pagaliau 1938 metais spalio m.
pradžioje ‘ Przeględ Wilenski” buvo galutinai paties redaktoriaus sustabdytas ’.
Vadinas, a. a. L. Abramavi&us buvo vienas iš nedaugelio lenkų žurnalistų ir veikėjų, kuris stovėjo už tiesą ir teisingumą, koris kovojo prieš daromas skriaudas, ne tik

kai

Pas Kražių Didvyrius
„

... . .

MUaią jai O ar aą neliepiau jmus
1Ui’Ų valdžia buvo eų&kątusi išeiti. Na, pažinsi dabar, kad
uždarinėti katalikų bažnyčias, eąu gubernatorius. Veskite j
kurias jų .paverčiant cer- vidų — po dvidešimt!” “Klau
kvėmis. Vienur kitur jiem* sau” atsiliepė keletas stražtas pavyko, tačiau Kražių į- nikų. ‘‘Ir moterys drauge, te
vykiai tokią rusinimo politi- gu pamato, kai vyrai bizūnų
sustabdė. Tatai įvyko 1893 gaus”. Guhernatorius įėjo į
m
vidų. Jau buvo atvykęs Ra

(VDV.)

sas tokį dalyką minėti, nes
Vilniaus General - guberna- šeinių apskrities gydytojas Po Svietą Pasidairius jie ir p) šiai dienai yra sveti
Orževskis, puavoslavi- Vasilenka ir kiti vyresnieji Gromata apie pasninkų.
mo pono Stalino baudžiavoje.
s
JT;
. ** laukė. “Krėskite jiems bizū Pašenavotas prof. Kanipinų!
Bizūnų, kiek lenda!” su- ninke.
ru$ų Cftrul^i elk A»
6
v
Labas Ryts!
^unam Kauno gubernato- Jauko gubernatorius selte selPrašau padėti imt savo del
Rašo Jonas Skelly
riui vokiečiui Klingenbergui damas. Šonuose buvo pastaty- no trumpą mano gromatą.
kntered as Second-Class Matter Marcb 21, 181*, at
Zigis: — Nekask kitam duo
uždaryti gražią istorišką mū- ti suolai, kertėje stovėjo pul Šnekėsiu apie pasninką gavėi'hicago. Illinois Under tbe Act oi Marcb S, 1878.
rinę Kražių bažnyčią. Žomai- kelis moterų, dešinėje vyrai. nioj. Kad pasninkas gavėnioj ^es>
kartais pats į ją neįčiai rašė prašymus, maldavo Kazokai su stražnikais laikė reik užlaikyti, tai net cicilis- Kristum...
Mirono Kabinetui Sugriuvus
caro ir carienės ir kitų aukš- bizūnus rankose, laukdami į- tai pripažįsta. Antai, Bostono] įgis: — Tai tu manai, kad
tų pareigūnų, bet niekas nė sakymo.
cicilistų popieros redaktorius visuomet būsiu girtas...
V. Mirono ministrų kabinetas, kaip ir bu, lenkams, bet ir kitų tautų žmonėms.
----------Stražnikų laikomą guldydar sakos galįs būti svietkuiu, jog]
gelbėjo. Ir tuomet ne ti* vieni
vo tikėtasi, atsistatydino. Kitą ministrų ka
kražiečiai, bet beveik visa Že vo ant suolo, nuogai nureng sykį Lietuvoj vienam mandra Jokūbas: — Tai kad aš t
binetą sudaryti pavesta kariškiui — gen.
maitija nutarė stoti į kovą ir davo, surišdavo kojas ir krė- pypkiui, kuris gavėnioj kas-irėjau gerą, sapną praeitą n
Černiui, kariuomenės generalinio štabo vir
bažnyčią uždaryti neleisti. A- sdavo po 15, po 30, o kai ku- jįen lašinius tašė, arklys kad tį
šininkui.
pie tas kruvinas ir didvyriš riems net po 60 bizūnų.
jau griebė už ausies, taip ir Petras: — Nu, nu, ką ten
Rašant šiuos žodžius, dar neturime viso
kas
kovas anuo laiku rašė vi
— Kalba, kad pats guber- nukando iki pat kaulo. Nors jau tokio prašmatnaus sapna
kabineto sąstato. Dėl to daroma įvairių spė
Vysk. Pr. Būčys Ir Žydai
so pasaulio spauda. Pernai ra natorius skaičiavo kirčius? JAinerike arklių kaip ir nebė- vai ?
liojimų. Vieni mano, kad tai reiškia, ka
'“XX Amžius” rašo, kad Vysk. Būčys di šytojas Jonas Marcinkevičius — O kaipgi, skaičiavo ii ,ra» a^e a® Sa^u l)l,t svietkuir. Jokūbas: — Sapnavau, nad
riuomenės diktatūrą, kitos žinios ateina, kad
gen. Černius kvies į vyriausybę visų politi desnį kontaktą palaiko su kitų tikybų žmo parašė apie Kraižių įvykius vis šaukė: ar dabar pripažįsti kitokio atsitildmo.
Vienam žmona leido išeiti su savo sė
mandrapypkiui, kuris nei ga- brais pinaklio pliekti. Dar net
nių partijų žmones. Treti sako, kad ir nau nėmis, be to kitados yra buvęs univ-to rek “Kražių skerdynės" dviejų gubernatoriaug valdžių?
joji vynausyoė bus sudaryta tik iš tauti- toriumi ir jį su pagarba atsimena daugelis tomų gražų romanų, už kurį
Atsimenil> kaip mano
mano kaikai v®mos, nei pėtnyčių nerokuo- davė porą dolerių ir bučkį
tada studijavusių žydų, taigi pas Ekscelen laimėjo katalikiškos visuome ,n
ivukų,
Rbugaila, dabar iau a. davo’ s>'k! privalgius lašinių priedui.
Gen. Černius, kiek TO* žinoma, yra tau ciją ir atsilankė Kauno žydų atstovai —- adv. nės KVC 2000 litų literatūros
mĮr^ .priėjo p>rie suolo su- Ar kietai užmigus žiurkės abi Petras: — Bai gaš tai geras
tininkų žmogus. Nors kaipo kariškis oficia Robinzonas, red, Rubinšteinas ir direkt. Vol premiją. Kražių įvykiai tada gJ1įauįęii kumštis. “Bene ši- au«is augriaužė. Vaikščioda- sapnas. Bet kas yra tavo aliai prie partijos gal ir nepriklausė, tačiau fas. Žydų delegacija pareiškė, kad jų (tauta ir Amerikoje buvo garsūs; ke- tas gu 8pragilu švaistės?” pa- inas
aiUsl? «iandi® žmogus kei? Ji juoda.
tai partijai, smetonininkams, jis buvo pa nors sena, bet turi gerą atmintį ir ilgai ger lėtas dalyvių ir jų artimųjų klausė gubernatorius išplauni atsimena savo mamos pamoki
Jokūbas: — Matai, sapnam
lankus. Dėl to tenka spėti, kad jo kabinetas bia tuos, kurie kiekviename žmoguje mato
yra net užjūrin pabėgusių. Į- ka Vichmaną. “Rodos, jis”. mmus: vaikeli, pasninko dia neįeik tikėti. Jie yra bunk.
susidarys tik iš tautininkų ir tuo būdu pa žmogų, — kurie kovoja prieš iškreiptą raAkis juoda? Siur, nes norėjau
grindinių atmainų nėra kc laukti nei vidaus siziną. Tokia tauria asmenybe laiko žydų vi- demų dabai patilti įspūdžių “pas ausį veidas perkirstas, n4 pasininkauk.
ir
pasikalbėti
su
dar
užsilikuteg
paU
tam
valkatai
.
sužinoti sapno vertę. Štai ir
nei užsienių politikoj.
į suomenė Pijų XI ir stambesne auka katalikų
siais
Kražių
didvyriais
senepenkiasdešimt
bizūnų
”
.
Puolė
I
Bruklyno
lietuviškų
baišavijuoda akis.
Po tokio skaudaus įvykio, kaip Klaipėdos labdarybei nori pagerbti jo atmintį.
liai&
prie
Rimgailos
stražnikai,
užjkų
popierai
išdrukavojus
klauatpiešimas nuo Lietuvos, Lietuvos vyriausyEksc. Būč.ys atsiliepdamas į delegacijos
— Yra sakoma, kad perkū
Rodos, mažai kuo skiriasi laužė ant nugaros rankas ir simą, kadšiemet sueina 76
ue turėjo pasikeisti. Tačiau, jei tautininkų kalbą pasakė, kad nors vieni ir kiti yra skir
vadai tik vietomis teposimaino ministrų ka tingos tikybos, bet yra keturi dalykai, kurie Kražiai nuo kitų Lietuvos vie parmetė ant suolo. Rimgaila;metai nuo baudžiavos panaiki nija niekuomet antrą kartą
binete, toks pasikeitimas nedaug tereiškia.
jungia: visi yra tos pačios žmonijos nariai, tų. Ir gamta tokia pati, ir upe pokštelėjo kakta į lentą, kaip nimo Lietuvoj ir kad tas ras netrenkia į tą pačią vietą.
Šiuo momentu, kuomet Europos mažosioms turi monoteistinį tikėjimą, turi bendras šv. lis, ir bažnyčia, tačiau jau į- į akmenį. Vienas smūgis, ki- J sukaktuves reiktų paminėti, — Tikra teisybė, nes po pir
valstybėms tiek daug pavojų susidaro, lietu Rašto knygas ir pagaliau ketvirtai—. augę važiavus į miestelį, pamačius tas, trečias, dešimtas. Apte-1 vienas mano tavorščių sako, mo trenksmo nieko nelieka
vių tauta turi būti vieninga. Tas vieningu ir pasilieka toliau gyventi toje pačioje že gražų ąžuolyną, tuojau sūky- mo galvoje, suzvimbė. Skaus- ;kad balšavikams būtų nonsen- toj vietoj.
mas turi prasidėti pačiose valdžios viršūnė mėje.
la širdyje kažkas nepaprasta mas toks pašėlęs, tartum svei
se. Naujoji vyriausybė turėtų susidaryti iš
Kauno žydų visuomenė pritariant vysk. Bu O dar nepaprastesni tie žmo kus dantis traukiotų, sukaus terys suklykė puolė ant kelių, nius. “Nieko, matuška, greivisų tautiškai ir valstybiškai nusiteikusių
čiui paskyrė 10,000 litų katalikų labdarybei. nės: ramūs, tarp savęs nesi- tė Rimgailą bematant. Jis ne tiesė rankas į gubernatorių, čiau gimdysi”, nutvėrė ją
puutnuų grupių ir sutelkti aplink save vi
Numatoma, kad ši suma bus įteikta &v. Vin vaidiją, vaišingi ir gyvena sa šaukė, tik aičiojo tyliai, dus Jis siuto, siuto lyg laukinis plakikai ir užvertė ant kruvisas geriausias tautos jėgas. Gana vienai necento a Paulo dr-jos skyriui, kuris naujai vo didžiąja praeitimi, kaip liai, purtėsi ištrūkti. Gavęs azijatas, be mažiausio gailės- no suolo. O moterys cypė. o
gaiuungai grupei žaisti tautos ir valstybės
[šaukės visų šventųjų! Dvide
statomoj moderniškoj senelių prieglaudoj į- niekur kitur Lietuvoje. Pir dvidešimtą apalpo. Gydytojas, čio.
likimu. Tokie žygiai, kokie netolimoje praei
rengs kokį didesnį kambarį — skaityklą, ar miausia teko sutikti visai pra pačiupinėjęs pulsą, mostelėjo
- Kalba, kad ir nėščias mo šimt vien* bizūn* Savusi’ žne'
tyje buvo padaryti, turi būti daromi su vi
valgomąjį.
ktelėjo ant grindų ir nešva
žilusį senelį Urboną, Kražių ranka. “Apsimeta. Galite dar teris mušė?
sos tautos pritarimu. Svarbu, kad vyriausy
skerdynių dalyvį. O jis prisi krėsti”. “Dar dvidešimt!”
bė susidarytų tokia, kad ji teisėtai ir auto
— Ką tie azijatai žiūrės. rios putos ėmė sunktis pro
Apie
Pijų
XII
Alužienė nuo Šiaulių, kampi. skųstus, girgždančius dantis
ritetingai galėtų reikšti visos tautos valią.
minė tą įvykį:
“Jūsų viršenybe, jau kau
— Kai mus jau du šimtai lai”. Darykite, kas įsakyta!” ninkč, klyks, žegnojosi, slinko ! IW dar senells Urbonaa
“Mūsų Laikraštis” rašo: visi džiaugiasi
Popiežiaus Pijaus XII išrinkimu: katalikai kazokų, su arkliais įjojusių į pripuolė gubernatorius ir su- keliais prie gubernatoriaus,; pasakojo tokių graudžių daLiesos Ir Teisingumo Skelbėjas
Prieš keletą savaičių Vilniuje mirė lenkų triumfuoja, kad Bažnyčia gavo sumanų ir bažnyčią, išvaikė, tai penkias skaičiavęs dvidešimt čakštelė-' rodė esanti nėščia. Klingen-. lybų.
žurnalistas, laikraščio “Praegląd Wilenski ” patyrusį vadą, džiaugiasi naujo popiežiaus dešimts kazokų jodinėjo po jimų į kruviną mėsą, įsakė, bergas tik trypė kojomis, o j: — Ar daug jūsų buvo areš(Tęsinys 3 pusi.)
redaktorius Liudvikas Abromavičius, (Kas išrinkimu ir socišliistai, nes paidaruoju laiku miestelį, gaudė bizūnais, ka Rimgailą nuvesti į kampą. Mo kazokus laidė piktus žvilgsir
socialistai
popiežiaus
asmeny
įžiūri
nepa

velionis buvo per vienas, užtektų pažymėti
lavijais paženklintus žmones
prastą
žmogų,
kuris
kovoja
už
teisingumą,
Dėdė Šamai, saugokis!
Vilniaus lietuvių laikraščio “Vilniaus Aido”
ir varė pas gubernatorių. Ties
žmoniškumą
Daugelio
kraštų
ir
socialistų
a.'auS aeiis žodžius;
Kražante būrys kazokų pasi
spauda skelbia, kfrd dabartinis popiežius Pi
“Liudvikas Abramavičius, išgyvenęs6® me jus XII savo išmintimi ir gabumais ir gra vijo bebėgančius, bet šie puo
tus, persiskyrė su šiuo pasauliu, persiskyrė žia savo asmenybe. padidins tikinčiųjų skai lė į vandenį, plaukė, klampo
čia, Vilniuje, kuriame visą savo amžių dar čių. Socialistų spauda pastdbi, (kad 'prie da jo, nors vanduo buvo ledeliu
bavosi, kovodamas už visų žmonių, bę tikė bartinio popiežiaus Pijaus XII daug nuto apsiklojęs. Iš kai kurių trobų {
jimo ir kalbos skirtumų* lygias teises. Ko lusių nuo katalikų Bažnyčios grįš vėl prie net pro langus metė pusgy
vojo kol palūžo, nusipelnęs visiems šio krašto, jos- r
ves moteris ir vaikus. Ties
•
gyventojams.
Mes turime dėkoti, kad Dievo Apvaizdai; bažnyčia buvo surinkti 225
“Kai lydėjome a. a. Liudviką Abramovi sunkiais laikais davė popiežių, kuris norės ir basliai ir vėzdai, kurie dar
čių į kapus, iųome paskui jo karstą visi: lie mokės vesti žmoniją žmoniškumo, tiesos ir labiau kazokus bei žandarus
tuviai, lenkai, rusai, gudai, ėjome atiduoda meilės keliu.
suerzino. Ir jie nesigailėjo net
mi paskutinę pagarbią Tiesos ir Teisingumo
mirštančiųjų. Prie valsčiaus
skelbėjui”.
Vokiečių Veikimas
jau buvo suvaryta apie 400
Liudvikas Abramavičius daug rašė ir nuo
lat kovojo už tiesą ir teisingumą. Už tat len
Kauno laikraštis “XX Amžius” rašo, kad žmonių. Moterys vaitojo, vy
kų valdžia jo nekentė ir persekiojo. “V. A.” prancūzų laikraštis “L’Kre Nouvelle” įsidė rai dantis grieždami laukė sa
jo straipsnį, pavadintą “Šiaurės sudėtai”i vo likimo. Kai mus nuvedė
apie velionį rašo:
“Per keliasdešimtis metų (1911—1938), su Straipsnyje rašoma apie vokiečių veikimą prie valsčiaus namų, išėjo gu
mažesnėmis ar didesnėmis pertraukomis, dvi- Baltijos valstybėse — Lietuvoje, Latvijoje ir bernatorius ir žandarmerijos
ivaitinio laikraščio “Praegląd Wilenski” Estijoje.
rotmistras.
“Prisipažinkite
šimtai straipsnių ir neįkainuojamos pastabos
“Netgi Estijoje, kur vokiečių tėra 1,5 kiekvienas atskirai”, rūsčiai
“Z mėgo notatnika ’ (Iš mano bloknoto) y- proc., vyksta nacionalsocialistinė propagan sugirgždėjo
gubernatoriaus
ra monumentalis lenkų publicistikos pamink
da. Jau dabar seoiai voikiačių mažuma orga balsas. Visi tylėjo. “Prisipa
nizuota, turi savo
Šiomis die žinkite bent tie, kuriuos aš
las.
Lenkų spaudoje šiuo metu taip nieks ne nomis Estijoje labai slaptai praėjo užsienio pažįstu”. Tyla. Tik kojos su
rašo, negali rašyti. Sugebėjo tokias publi ir Estijos vokiečių mažumų kongresas, kurio
kaukšėjo, nosye sušnypštė.
tikslas buvo išreikalauti “tautinę autonomi-,
cistinio meno aukštybes pasiekti tik a.
“Tu dalyvavai metiežef, pirLiudvikas Abramavičius, vienas žymiausių ją”... Estijos vokiečių kultūrinės org-jos pir
lenkų kalbos stilistų, inteligentiškiausio Len- mininkas nusiuntė prezidentui laišką, skųs miau kreipėsi gubernatorius į
Wj<de laikraščio redaktorius. Gabumų, o gal damasis estų kalbos pamokų padauginimu Žutautą. “Aš buvau bažny
' čioje”, atsakė jis. “Bažnyčionet ir talentų, ir daugiau galima surasti, bet mažumų mokyklose.
*4.00

Pavienis num. <c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrui!na,
jei neprašoma tai-padaryti ir nepriaiunčianta tam tiks
lui palto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
kyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros.
Korespondentų
praio ralyti trumpai ir aiškiai (Jei galima ralomaja
malinlie) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
pondencijos laikraltln nededamos.
skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
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Trečiadienis, kovo 29 d., 1939

Gyventi
i
Dalykai Kuriems 1(arta
M.

(Iš angliško vertė KUN. AN1P.

FACTS YOU NFVER KNEW!H
@
harks haveIEETKall
OVER THE1R BOOIF5;" THE

KARUŽISKIS)

javimus ir maldas; tačiau aš
šypsausi ir kuždu, — ‘Aš ne
šis ir Būsiantis Gyvenimas
su tuo, kurį tu bučiuoji; nu
“Aš negaliu padaryti, kad traukite savo ašaras ir tegul
ta diena išrodytų baisi, kuo jis guli; jis buvo mano, jis
met aš keliausiu nuo šios bra nėra manimi’.
ngios žemės j tq. dar branges Malonūs prieteliai! Kų mo
niu mirusių šalį ir susivieny terys plauna jo paskutinei
sime su prarastais, apie ku kapo lovai, tai bakūžė, kurių
riuos taip ilgai sapnavome. apleidžiu, tai rūbas daugiau
Aš myliu šį pasaulį; tačiau, netinkantis, tai nardelis, iš
aš žinau, kad man patiks eiti kurio, galų gale, kaip vana
•sutikti prietelius, kurie ma gas savo galų praleidau. My
nęs laukia.
lėkite įnamį, ne kambarį, —
Aš niekad nestoviu šalia,nešiotojų, ne rūbų, — sakalo
karsto ir nematau mirties ant-, plunksnų, ne štangas, kurios
spaudos uždėtos ant bet ku sulaikė jį nuo šių puikių žvai
rio numylėto veido, bet kad gždžių.
Malonūs prieteliai! Būkite
aš manau, “Dar vienas, kur
meiliai mane pasitiks, kuomet išmintingi ir tuojaus nušluos
peržengsiu per tų įsimai- tykite kiekvienų verkiančių aFsį tarpų tarp šios šalies ir kį; kų jūs iškeliate ant kars
los tenai; vienas daugiau, to, nėra vertas ašaros. Tai tu
kurs padarys, kad ta svetima ščias jūrų lukštas, — tasai,
šalis anoje pusėje išrodytų iš kurios perlas dingo; lukš
tas yra perlaužtas, jis ten gu
puiki”.
li, gi perlas, ta visa kas, sie
Gyvenimo besitęsimas čia ir
la, yra čia. Tai molinis puo
po mirties yra Švento Rašto
das, kurio dangstį Dievas už
mokinimas. Nėra jokios tik
darė, kai jis slėpė tų jo iždo
ro® pertraukos. Jėzus sakė,
.’j turtų, sielų, kuri jį mylėjo;
“Kiekvienas, kurs gyvas ir į
■tegul jis guli, tegul šukė vėl
mane tiki, nemirs per amžius”
žemėn sugrįžta, kadangi auk
(Šv. Jono XI, 26). Šv. Povi
sas spindi jo sankrovoje!”
las kalbėjo apie savo mirtį,
Būsiantis gyvenimas nebus
kaipo apie jo iškeliavimų nuo
Nidos kopos, kurios vadinamos Lietuvos Sabam. Jos yra Klaipėdos krašte ir vieninte
taip skirtingas nuo gyvenimo
žemės, lyg jis keliautų į kitų
lis
Kuropoje tokių jūros smėlio kalnų kraštas, Iš vienos pusės Baltijos jūra, kitos
Kur
čia, kaip mes kartais įsivaiz
šalį. Jis kalbėjo apie atsisky
duojame, kad jis bus. Mes gy šių marios. Šį žavingų gamtos kampelį dažnai puošia ir nepaprasto grožio dangaus debe
rusius krikščionis lyg “išėju
suotumas. (VDV pboto)
sius iš kūno ir esančius pas vensime kitame pasaulyje la
bai daug it .niekas nebūtų atVisi, kam šio krašto lietuvių
Viešpatį” (Žr. 2 Kor. V, 8).
LIETUVYBĖ VILNIJOS KAIMUOSE
i sitikęs. Mirimas yra patynreikalai rūpį, gerai žinų, kad
Mes turėtume stengtis būti
.
.
,
vX. . .
.
. . .
'mas, apie kurį mums daug
(VDV).
“
Vilniaus
Žodis
”
aukštai
jų
iškėlę
ir
atkakliai
ne vien visų lietuvių srovių
krikščionimis musų mintyje a-f
, ,1 nereikia vargintis, jei esame rašo, kad per išgyventus dvi- gynę. Su ta vėliava valstie- kelias vedus į kaimų, bet ir
pie mirimų. Vargas yra, kad r., . .
® A>1
.. nr__
tikri į Kristų tikintieji. Yra dešimts vienerius metus'Vii-■ čiai garbingai išėję per savi- Vilniaus krašto lietuvių liki
mes taip surišame visų mūsų
paslaptis aplink jį; bet kuo niaus kraštas susilaukęs gau-j valdybių rinkimų ir deklara- mo kelias taip .pat einąs per
prieteliaus gyvenimų su jo kū
met būsime per jį perėję, mes saus inteligentų būrio. Iš ki-lcijų teikimo metų, o taip pat kaimų.
nu, kad kuomet jis guli prieš
•
.
. 1 galimai rasime, kad tai gam tos pusės per tų laikų Vii-'ir kitomis progomis puikiai
inus saitas ir be gyvybes, vi- ......
.
....
j
tmis ir labai paprastas atsi- niaus krašto lietuviai turėję'pasirodę. Šimtai laikraščių
sas musų pnetelis, rodos, nu, .
,
.
....
t> , , .
• tikimas, gal tik mažai eun- daugybę kliūčių bei smūgių,! platintojų ir korespondentų,
— Charbine, Mandžiuko te
stojo būti. Bet kūnas nėra, nie
.
»
, ,
.
_
.... z.kesnis. uz nakties permiegotad jų darbas jokiu būdu ne- paskaitų organizatoriai, orga- ritorijoje, steigiamas Lietuvos
kad nebuvo
musų prieteliu. ..
.
,T.
.... v
_ 1 .pinų ir ryte įsbudimų. Jis ne- galėjęs duoti vaisių, kurių nizacijų steigėjai, lietuviškų konsulatas. Konsulu būsiųs pa
Jis gali būti saitas, o musų y
,
.
...
. ; užgaus mus vienaip arba ki- norėtųsi.
savivaldvbių propaguotojai ro skirtas užsienio reikalų mini
pnetelis gyvas turtingame ir ®
.
...
.
.. i taip. Jis neistrins jokio gradų kryptį, kuria sujudęs eiti sterijos kanceliarijos viršinin
puikiame gyvenime. Šios tie-. „
,
7
. , .
zaus dalyko mūsų gvvennne. Į Vilniaus krašto ir kitų sri- Vilniaus krašto kųimas. Tok- kas Jatulis.
sos yra labai aiškiai išdėtos
.
.
•
|čių lietuvių gyvenimas ėjęs sai valstiečių pasirodymas lie
■mj
.
*
u
v.
•*
Jis
neužbaigs
nieko,
kas
Edvino Arnoldo rašte apie A-,
„ ®
...
. yyra
I verta. Kų mes čia mylėjome skirtingomis vagomis. ’iNusve- tuvybės gyvenime patikrinus,
bdalo mirtį:—
1 mes ir toliau mylėsime. Kų rę čia ekonominiai ir kiti vei- kad Vilniaus krašto lietuviš“Ištikimi prieteliai! Jis (kū išmokome gerai daryti, mes ksniai. Kai 1883 m. Suvalkuo- kūmas bus išlaikytas, o jo
nas) guli, aš žinau, nublan.
,
. v ,
, . galimai ir toliau darysime, Įse, Kaune ir Žemaičiuose ‘Au kultūros lygis kils aukštyn.
kęs ir baltas ir šaltas, kaip1
, , , , . . „
.
”
. .
’
nors beId kokioje formoje. Mi- šra’ patekėjusi, Vilniaus krasniegas ir jūs sakote, “Abrimas tai tik išėjimas ištirti, št, vidurnaktis dar tehega„-; OPERUOTA E.
dala negyvas!’ Verkiant ties .
».
,
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kų čia išmokome ir jgyvtn- | bęs. Kitose Lietuvos srityse,
jo kojomis ir galva, as galiu
' paplitusio® knygos, laikraš- MALIŠAUSKAITE
matyti jūsų beriedančias aša- (
musų pamo as.
čiai, o Vilniaus krašte rytas
Žinomų lietuvių katalikų
ras, aš galiu girdėti jūsų de(Bus daugiau)
dar tebeaušęs. Tik po karo, veikėja p.p. Mališauskų dukkai atsirado daugiaif ar mn-ltė, p-lė Mališauskaitė, Šv. Ku
žiai! įgudusių liaudies švietė- zimiero Akademijos alumnė,
jų, prasidėjęs Vilniaus krašto pereit?} sekmadienį dalyvavo
atgimimas. Tai tų liaudies aluninių pamaldose; pajutusi
švietėjų nuopelnas esųs, kad netvarkų bei skausmus gerkdabar jau Vilniaus lietuvių Įėję, kreipėsi pas dr. A. S.
laikraščiai tūkstančiais «paus- Rakauskų, kuris Šv. Kryžiaus
dinami, kad lietuviška knyga ligoninėje padarė geūklės ope
MACARONIčia gaudyte gaudoma, o val- racijų. Ligonė jaučiasi gerai
jstietis norįs būti sąmoninga? ir dėkoja daktarui Rakauskui
AND-CHEESE
•lietuvis ir žmogus. Liaudies už greitų ir gerų pagelbų.
READY IN 9 MINUTES
švietėjų darbo jokiu būdu ne
galima esu pamiršti.
SKYRIUS XXIV

ROOGH PRCJECnOMS ARE CALLEC
‘DCNTICLBS* THAT IS>, SMALŲ
TEETH, BECAOSE THEY HAf THE
STROCTURE OF TEETH,
1NCLUO1H6 ENAMEL. DENTINE
AND PULPŲ'.

____ , HAT5, OFTEM

MORE THAN
WERE

29 POUNOS

POPULARW(TH MEN OF
VENICE 1N THE lfn-l__C«MTURy»«
—

PAS KRAŽIŲ DIDVYRIUS

tuotų ir teisiamų! — paga
liau paklausiau.

— Berods, šimtas dvylika.
— Ar sunkiom
nubaudė!

bausmėm

— Vienus po 10 metų, kitus
į Tobolsko gubernijų, o kitus
ir lengviau. Ponai kalbėjo,
kad pats Danijos karalius už
mus užsistojo.

— Žemėje vis ne danguje.
Diena sunkesnė, diena leng
vesnė, — šyptelėjo senelis. —
Bet tik nepalyginsi, kaip an
ksčiau gyvenom. Rodos, nė
peklos knygose nėra tiek pri
rašyta, kiek mes nuo ruskio
iškentėjom. Bet nepasidavėm,
ir laimėjom. Dar, ačiū Dievui,
pusbrolį, kuris Kražių skerdy
nėse dalyvavo, Amerikoje tu
riu. Kokį dolerį kada atsiun
čia...

INTERNATIONAL

UolaMUdS; dbtr“ ,re"

Jis yra veiklus. Jis yra Švelnus. Jis
yra lengvas priimti. Ex-Lax turi gar
daus šokolado skon). 10 c. ir 25 e.
dėžutės yra pas visus vaistininkus.

SAVGOKJTfcS PAMF.GDŽIOJIMŲI
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!
Paminama tik vienas tikras Ex-Lax!
fsldem&klt raides "E-X-L-A-X ant
(ježutės ir ant kiekvienos plyteles.
Kad gautumėt geras pasekmes,
reikalaukit tikro Ex-Lax!

EX-LAX
THE ORIGINAL CNOCOLATED LUKTIVE

Pažinkie savo gabumus ir
tyrinėkie kame jie kuodaugiausiai reikalingi.
Visuomeninis darbas juo
bus visuomeniškesnis ir nau
dingesnis, tuo daugiau rūpin
sis žmonijos gerove.

And your hair is most importam of all! For it*s your
hair that makos or marš your looks. Let’s look at your
hair now. Is it drab?—overMeached?—streaked?—
flecked with grey? Certahtly you know that Cbirol’s

Modom* Method wiO correct thesc dcfccts as noth-

ing else can . . . shampoomg, reconditioning and
riNTING in one triplo-action troatment without

prcliminary bloaching . • « adding naturalJooking
color and glamorous highfights . . . makmg a moto

youthful YOU. Sce your hairdressor or send this
coupon NOW

Naturally... with
nrt to tosft tor tofs »«rit sf
GfNU/Nf
m dto UMto

hla.rto. rf riek
JOAN CLAIK, CtAaNM. Im.

Eheck B«low And See If Yon Have
Any Of The Sigm

Maka a nota NOW to (et a hnttia nf thls
tlmo-proven Pinkbam a Compound TODAY

Produktas turi būti geras, kad pa
siekti vlrfūnę. .. ir IMlalkytl tenai!
Nesvarbu kok| Uuosuotojij vartojo
te, jfls būtinai turėtumėt pamėgint
Gx-Lax.

... Clairol is to the bair!

NERVOUS
Outverinc narvai can maka yra oM and
hanard loolring, eranky and hard to li va
vrith—ean kaap you trako nifhta tad rob
yra af food haalth. rood tlmoo and Jobe.
Don t lot youroeli R«o” Iht that. štart
lakina a fond, rvtiabia trale-ona maria aapartoHy for ramra. And rould you aak (or anythlng whoae banaflU baro bara batfar provad
ihan rartd-famoua l.ydia E. Ptnkham'a
Vamtabla Compound?
Lot t be arholaaoma harha and roota of
Pinkham a Compound haip Natūra ealm
your įbrMdnc naram, tona up Tour ayatam,

Per virš 30 metų Ex-Idtx buvo Ame
rikoje dauglauala parduodamas lluosuotojas.

— Sunkiai, tur būt, dabar
gyvenat senatvėje!

THE 1WFIIL PRICE10111*11 fOR BEINS

Tilo metu, kada švaistęsis
po visų kraštų žiaurus vėjas,
kada lietuvybės pionierių jė
gos ėjusio® silpnyn, kada iš
tisos lietuvybės sargybos bu
vusios šluote nušluojamos, iš
ėjusios lietuvybės darbo dirb
ti naujas pajėgos — valstie
čiai. Jie sustiprinę nusilpu
sias pozicijas ir užėmę palik
tąsias. Jie pastvėrę sugrubu
siomis nuo darbo rankomis
lietuviško sąjūdžio vėliavų,

"Šeimos Draugas’’,*
Trims Gentkartšms!

(Tęsinys iš 2 pusi.)

132 W«m4MiSl.N«w YorR.It.tr

arlthout fall Imte yoor drunlat. Oaar a tnflHon womra bara trrittan In Uttora raporting
aroodorlul banaflta.
For tha paat M yaara Lydia C. Plnkkaa'a
Vrrrtahla Compound haa balpad (ratotul
ord-k

Cky-

J

QWAFftAH

THE

Trečiml’cnip, •'’tovo 29 d., 19.°9
oy H. T. Elmo

OPOFVS FAMILY

0ęx-«Jh*.O \*XT-> A..ID RACTORZ
A? C
•*£»*?« THEZ
irt a.' e amo? a car

MINUTĘ

IITCMki

Klausykit®
PALENDECH’S TRAVEL
BUREAu
Folkloro
Radlo
Frograa
Lvery fcSunday froni 1—2 F.

M

NMCIIU 1V M. H

PLATINKITE

LIETUVIAI DAKTARAI

“DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. YARds 3148
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki Ofiso TaL OANal 2346
4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. F. G. W1NSKUNAS

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

LABDARIŲ DIRVA

1

laipsnių tą ir net tars amžinąjį pas
merkimą: Jis sakys: ‘ Kiek i
Štai šv. Povilas eina iš mie kartų tai nepadarėte vienam 1

jis gali mylėti Dievą, kūno vienas kunigystės
(plg. Apd. 6, 1).
nemato'’ (1 Jo 4, 20).

3343 So. Halsted Street

2305 So. Leavitt Street

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DANTISTAS
Artimo meilė geriausiai paoriBAb
sireiškia gera darymu arti
4729 So. Ashland Avė.
2-troe lubos
mui. Jėzus, klausiamas aukš
ma santykis žmogaus su žmo
Kristaus įsakymas šelpti pa-,
Penktadieniais
CHICAGO, 1LL
nešdamas
su
savimi
didelį
Labdarių Centro
čiau minėto įstatymo, žinovo,
. •
v
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. NL
Telefonas MlDway 2880
gumi ir pasakoma, kokias pa
OFISO* VALANDOS:
Svarbus Susirinkimas reigas jis turi pats sau. ( kas yra jo artimas, atsakė jam Dievo ir artimo meilės įsaky- vargelius mums yra taip Sve- ,3,47 g Hafc.,ed gL> Chicag0
ntas,
kad
jis
reikia
pi
įsiminti
Pinnadieaiaia, Treciadieaiais ir Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2
'mą.
Jis
raginte
ragina
ką
tik
visiems gerai žinomu gražiu
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30
Įvyks šį vakarą, 29 d. ko
tiek kartų, kiek kartų prisi-Į
u
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v.
gero samariečio prilyginimu, įtikėjusius į Kristų ir Jį pa
Pati
žmogaus
prigimtis
ve

vo, Dievo Apvaizdos parapi
mename reikalą mylėti Jėzų |_________________________
kuriame samarietis, gailestin milusius tą savo meilę Jam
Telefonas HEMlock 6286
rčia
jį
mylėti
save,
t.
y.,
tro

jos svetainėj, 8 vai. Kviečia
Kristų ir Jo mums duotąjį
pareikšti
beturčių
meile,
juos
gumo sujudintas, aprūpino vi
mi visų kuopų atstovai daly kšti sau gero, rūpintis savo
mokslą. Jis yra be galo svar
(HEINAKALSKAt,)
sų apleistą tarp galvažudžių šelpiant. Jis pats neatsisako
gerove;
o
Dievo
duotas
ap

vauti susirinkime, nes daug
bus,
todėl
šelpti
beturčius
yUGDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
patekusį, sužeistą ir apiplėš net ilgos kelionės atlikti, kad
reiškimas
pamoko,
kad
yra
yra svarbių reikalų svarsty
.ra gyvas reikalas, žiūrint ir 6900 South Halsted Street
2415 W. Marųuette Rd.
tą, pusgyvį, visai nepažįstamą vienų krikščionių .sudėtas išTELEFONAI:
mui. Jau laikas pradėti ruoš dar kitokia savęs meilė, kad žmogų (žr. Lk 10, 33). Tai maWas nunošt,i tolį gyvenan beturčių ir savęs, nes anot šv.
Ofiso valandos:
1612
tis ir prie metinio pikniko, reikia rūpintis savo amžinąja
Povilo žodžių: ‘‘Kristaus mei Ofiso WENtworth
10—12 vaL ryto
tiems
kitiems
vargstantiems
Res. — YARds 3955
laime, savo išganymu. Šitas visiems artimo meilės sekti
S—4 ir 6—8 vai vakaro
kapų lankymo dienoj.
lė
verčia
mus
”
(2
Kor.
5,
14)
OFISO VALANDOS:
broliams. Kokiais rimtais žo
trečiadieniais ir Sekmadieniam
Valdyba inei*žs Ptatymąs buvo paskel nas pavyzdys.
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
busitanus
tai
daryti.
džiais jis peikia įsibrovusį
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
btas Dievo vardu, kai pasauArtimo meilė, pasireiškian Korinto krikščionių bendruo Jau Jėzus viena proga yra ____________ pagal sutartį.___________
is, užmiršęs pirmykštį apreiti ypačiai gera darymu silp menėje negerą nukrypimą nuo pasakęs, kad beturčių jūs vi
Arkiv. Skvireckas
škimą, buvo paskendęs liūd
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nesniems, beturčiams, šio pa bendros tvarkos pasidalinti su suomet turite savo tarpe. Ir
nose pagonystės tamsybėse,
Apie Labdarybę
4631 So. Ashland Avė.
saulio pavargėliams, paliegė- beturčiais turtingesniųjų atsi- tai yra tikra tiesa. Kas gi ne GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nevilties gelmėse, kada vieto
VIRginia
1116
4070
Archer
Av»
gėliams, turėjo virsti ypatin nešamuoju maistu meilės po jaučia, kaip daug yra tų, ku
Tek YARds 0994
J. E. Arkivyskupas Juoza
je mylėtino Dievo buvo pra
Res.
TeL PLAsa 2400
Valandos: 1—3 ir 7—8
ga žyme tų, kurie buvo priė kyliuose, kurie buvo jungiami rie yra reikalingi krikščioniš
pas Skvireckas ganytojiškame
si, nanyta daugybė mažai ger
VALANDOS:
Kasdieu išskyrus Seredg
mę Kristaus mokslą ir pagal su šv. mišių auka.
laiške, išleistame šių metų ko
10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
kosios meilės visokeriopos pa Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį Nuo
biamų, dažniau bijotinų, o ne
Nedčlioaiis
nuo 10 iki 12 vaL dieno
Sekmadienį
susitariąs
tą mokslą gyveno. Didesnio
vo mėnesyje, apie labdarybę
Visoje Katalikų Bažnyčios ramos. Juk ir jūsų tarpt* yra
mylėtinų dievų, kada žmogus
pagyrimo ir įvertinimo gerų
taip kalba:
istorijoje nerasime nė vieno visokio skurdo. Yra ir alksta AMER1KOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
žmogui buvo pasidaręs piktas
‘ Eikite, mano Tėvo pa žvėris, kada žmogus, kiek tik darbų beturčiams ir vargstan puslapio, kuriąme nebūtų ke nčių, ir trokštančių, ir nuogų, 0fl8o Tel CaQal 6122
TsL YARds 6921
Res.: K£Nwood 6107
laimintieji, paveldėkite ju galėjo, ieškojo savo geidulių tiems niekur kitur nerasime, liama aikštėn Kristaus įsaky neturinčių kuo apsidengti, ne- Res. 8342 So. Marshfield Avė.
ms nuo pasaulio įkūrimo ir aistrų patenkinimo, ir nie kaip tik Jėzaus žodžiuose, ku mas daryti gera pavargėliams, turinčių avalynės net ir šal
prirengtą karalystę. Nes bu kad nemylėjo savęs ta aukš riais pradėjome šį į jus, My silpniems, ligoniams. Bažny čiuose. O kiek ligonių, kurių'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vau išalkęs., ir jūs mane -pa tesne meile, kad stengtųsi lai limieji, raštą: “Eikite, mono čia visais laikais, visose ša nėra kam apnipinti, gydyto
Ofiso vsL nuo 1—3; nuo 6:30—8:36
DANTISTAS
Tėvo palaimintieji, paveldėki
756 West 35th Street
valgydinote.- buvau ištroš mėti išganymą.
lyse, visose aplinkybėse savo jo pašaukti, vaistų parūpinti, 2201 West Cermak Rd.
te jums nuo pasaulio įkūrimo
kęs, ir jūs mana pagirdėte;
TeL OANal 6969
meilę Kristui reiškė pavalgė stipresnio maisto duoti; turiVALANDOS:
prirengtą
karalystę.
Nes
aš
Visuotinės
meilės
įstatymą
buvau nuogas, ir jūs mane
lių meile. Nuo seniausių laikų/n,a vargo net ir tada, kai rei- 9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
6 iki 8 vakare
buvau
išalkęs,
ir
jūs
mane
pa

panaujino,
pakartojo
ir
jį
nu

pridengėte,- ligonis, ir jūs
Bažnyčioje yra atsiradusių o-l k’a parvežti kunigą paskutiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
mane aplankėte; buvau ka skaidrino mūsų Išganytojas valgydinote; buvau ištroškęs, rganizRcijų, kurios savo uždą-1 r.iais Sakramentais aprūpinti.
pagal sutartį.
2155 West Cermak Road
lėjime, ir jūs atėjote pas Jėzus Kristus. Jis, klausiamas ir jūs mane pagirdėte; buvau viniu laikė ir laiko — šelpti
Šiandieną
gal
net
daugiau
Res
6958
So.
Talman
Ava.
OFISO VALANDOS:
mane... Iš tikrųjų ga.ka.ii ju- vieno įstatymo žinovo, ką tu- svečias, ir jūs mane priėmė beturčius, slaugyti ligonius,
Res. Tel. GROvehiU 0617
1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
(
yra
pavargėlių
šeimynų,
ku

Office TeL HEMlock 4b48
nuogas, ir jūs mane
ms, ktak kartų jūs tai pa-jras daryti, kad laimėtų amži- te;.,buvau
ir pagal sutartį.
_ ..
, lankyti kalinius. Kristaus mei rias į baisų skurdą įvaro girs skatin0
nes
darėte viena-m iš mano ma- n4.)į gyvenimą, atsakė pats pndengete; hgonu,
tuokliaviinas, .kada vieno yra
M.
1074
žiausiųjų brolių, ma.p pada- klausdamas jį, kas yra para ne aplankėte; buvau kalejune, J juk yra
OB8O TAAANDOa
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
prageriama paskutinis duonos
rėte” (Mt. 25,34.35.36.40). pyta įstatyme. Rašto žinovas ir jūs atėjote pas mane... Iš
6 vaL ryte iki 8 v. 1
kartų jūs tai padarėte vienam kąsnis, ir visai šeimai tenka
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
eekmadieaiae ir
Dievas, sutvėręs žmogų ir atsakė: ‘‘Mylėsi Viešpatį, sa- tikrųjų, sakau jums,, kiek ka šitų mano mažiausiųjų brolių,
badauti. Neminėsim čia tų do
1446 So. 49th CL
leidęs jam gyventi čia žemė-' vo Dievą, visa savo širdimi, rtų jūs tai padarėte vienam man padarėte” (Mt. 25, 40).
Suhatomis nuo 7—9 vakare
roviniai
suvargusių,
kurių
Ketv. ir Nedčlioniis susitarus
je, pats nustatė, koks turės v^a ^avo siela, visomis savo šitų mano mažiausiųjų brolių, Kaip labai buvo pajustas
DANTŲ GYDYTOJAS
skaičius
ne
mažėja,
o
gal
net
būti santykis tarp jo ir Die- jėgomis, visorpis savo minti-1 man padarėte ’ (Mt 25, 34, 35, reikalas šelpti pavargėlius, li
3259 S. Halsted Street
daugėja, kurie reikalingi jū Phone YARds 4787.
vo Sutvėrėjo, tarp jo ir kitų m^s>
savo artimą, kaip pats 36, 40).
________CHICAGO, 1LL________
gonius mūsų Tėvynėje, mums sų krikščioniškos artimo mei
žmonių, o taip pat kokios bus 3376 (Lk. 10, 27). Čia vieOfiso TeL VIRginia 0036
Kai, Kristui įžengus į dan- pasako tas dalykas, kad kur lės paramos.
Reaidencijos TsL BHVerlsy 8244
jo pareigos sau pačiam: “My-j nos Inei|ė» rūšis tąip surišta
4645
So.
Ashland
Avenue
gų, Jo įsteigtoji Bažnyčia prajtik yra katalikų bažnyčia, ten
lėk savo Viešpatį Dievą visa su kita’ katl Pati ineiJė Dievo dėjo gyventi savo atskiru gy-,prie jos yra ir vadinamoji
Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
širdimi, visa siela, visu protu,1 yra priklausoma nuo meilės veniniu, kurį krikščionių do špitolė, špitolė, kurios tikrąją Tel. Pullman 7236
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. Pullman 0263
Nedčlioniis pagal sutartį.
visomis jėgomis” — tai žmo- artimo. Jėzaus mylimas apaš- rybė visų pirmiausia krito į paskirtį mes baigiame pamir-(
Namų Telef. PROspect 193Q
<157 Archer Ai
gaus santykis su Dievu. Žo-j talas ir mokytinis, Jonas, ga- akis juos stebintiems pago šti, juk reiškia tą pat, ką mes
Ofiaa raL: S—4 ir _6—8 P.
Tel OAMal 6121.
džiais — ‘ Mylėk savo artimą’
net sakyti: “Kas nemyli nims! — Artimo meilė, pasi dabar vadiname ligonine. Špi
6636 80. Oiaremont Al
DANTISTAS
Valandoj: 0—10 A. NL
kaip pats save” — išreiškia- savo brolio, kurį mato, kaip reiškianti vargstančių, betur tolės juk turėjo būti vietos,
Nedėlionūs pagal sntąrtį
čių, beturčių šelpimu. Nes, kur rastų sau prieglaudą pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
10758 S. Michigan Avė.
Tel OANal 0267
kaip skaitome Apaštalų Dar rapijiečių išlaikomi pavargė
Chicago, Illiuoia
Rea. TeL PROspect 6660
2201 W. Cermak Road
buose, “Tikinčiųjų daugybė liai ir paliegėliai, kuriais nie
OFISO VALANDOS:
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. z.
buvo vienos širdies ir vienos kas iš artimųjų nebesirūpina. 9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ragint šelpti pavargėlius,
sielos. Nė vie°ae iš jų nesakė,
6631 S. California Avė.
1821 So. Halsted Street
Telefonas RBPoblic 7868
apie savo lobį, kad tas jo vie Mylimieji Kristuje, jau Mes UETUVIAI ADVOKATAI
Reaidencija 6600 So. Arteeiao Ava
no būtų, bet visa buvo jiems turėjome progos, rašydami
Office Phone
Rea and Offio* VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

DR. P. j. BEINAR

DR. A. J. MANIKAS

■■f ►«

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TaL OANal 0402

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. BERTASH

OR. WALTER J. PRILUPS

DR. J. J. SIMONAITIS

OALomI

DR. A. P. STULGA

DR. STKIKOL’IS

DR.T.DUMDDLIS

D R. A. W. JACOBS

DR.S.BIEŽIS

””“THIHGS TH4HEVEB HAPffiF

DR. P. Z. ZALATORIS

bendra... Jų tarpe nebuvo nė jums laišką 1932 metais drau- Telephone YARda 1001
vieno stokojančio; kas tik tu- ge su kitais Lietuvos Vyskurėjo dirvų ar namų, tie par-pais. Mūsų tuometinių para
LIETUVIS ADVOKATAS
duodavo, pinigus už parduo ' ginimas buvo jūsų išgirstas ir
tąjį turtą atnešdavo ir deda-; nevienam vargstančiui jūsų 4631 So. Ashland Avenue
vo prie apaštalų kojų; o kiek krikščioniškosios meilės para Res. 6515 S. Rockvvell Street
Talepkone REPubUc 9723
vienam buvo dalyjama, kiek ma buvo suteikta. Mes, kaipo
jam buvo privalu” (Apd. 4, krikščionys, neatliekame visų
32. 34. 35). Kristaus mokyti savo pareigų, jei nepąvalgynių skaičiui padaugėjus, iš diname alkstančio, nepagirdo
LIETUVIAI ADVOKATAI
maldoms skirstyti, taigi pa me nuogo, neaplankome ligo 6322 So. Westem Avenue
vargėliams beturčiams šelpti, nio, nenueiname pas kalinį.
buvo išrinkti pirmieji dijako- Dieviškasis Mokytojas ir mū Paaedftli, Utansiake ir
nuo 2 iki 9 vaL vakar*.
nai, kurie Katalikų Bažnyčio sų Teisėjas pasaulio pabaigo
ir Petayčioį — 2 Iki I r. e.
Subatoj
aoe 12 iki I v. R
je yra pirmieji kunigų įjo je tų meilės darbų neturiu*
TeL frroepect 1011
jėjai, ir pate dijakonatae yra tiems padarys barių priekaiš*
- ----------------------lOtt

JOSEPH J. GRISH

KAL & ZARETSKY

PROspect 1028
2369 S. Leavitt SV
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KO W AR
(K0WAR8KAS)

6 iki 8 vaL vakyo
TsL YARds 2246

~ DR. G. ftZEVIS
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avenue

2403 W. 63rd SL, Chicago

arti 47tk Street
Vali n no 0 ryto iki 8 vakaro
_______Seredoj pagal saterų______

Nedaliom ir Trečiadieniais
Pe«aal Sutartį.

TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfield Avenue
Ofiso Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

____ Va®d Sutarta.____

DR. V. LDantistas
S1EDLINSKI
4143 South Archer Avenue
Telefonas LAPayette 3660
Antradieuais, Ketvirtadieniais ir
Penktadi en i ais

4631 South Ashland Avė. t
TaL YARda 0094

PtcTTTOTS
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Kiekvienas amžis turėjo sa
stalinistai šaukė, kad Lietu Penktojo Pulko
atėjo ant žemės verkti ir liū
vai nei cento. O dabar kas
dėti ir mirti vardan meilės, ir vuosius didvy rius, ir juo sun
Dvidešimtmetis
kita — net girdėti šauks ma
mokinti žmones pažinti ir my kesnės buvo valandos, tuo nar
(VDV) Penktasis pėstinin
sinį susirinkimų, kad išnešt
sėtini kovon ėjo karžygiai.
lėti ir girti Jo garbes.
kų didžiojo Lietuvos kunigai
protestų prieš Hitlerį dėl Klai
kščio Kęstučio pulkas kovo 2
pėdos užgrobimo. Žinoma, jie
d. minėjo savo gyvavimo 20
kviečia ir katalikus' į vieny
Iš angliško vertė
metų sukaktį. Po pamaldų
bę, nes jįino, kari jų Ciceroj
Kuo. Ant. M. KaruAiAkis
SESUO M. EUGENIJA
Aukšt Panemunės bažnyčioje,
visai mažai yra. Be katalikų
(MARIJONA J AK Air E)
į išsirikiavusį pulkų sveik ino
atrodytų visai nykus susirin
Kovo
29
Diena
kariuomenės vadovybė, visuo
kimas.
t•
Mūsų mylimų Seselę M. Eugenijų
menė ir pradžios mokyklų mo Numylėtinis verkė ir šau
Aukščiausias pasiėmė pus Savo kovo
Gerai, vyrai, dirbkite ir mė- kiniai, apdalindami karius gė
27 d. 1939 m. 1:40 vai. ryto.
kėsi savo Mylimojo, iki Myli
tavokite už savo .praeities klai lėmis. Kalbose buvo pabrėžti
masis nenužengė iš aukščiau
A. A. Seselė gimė Lietuvoje, bir
das.
kęstutėnų dideli nuopelnai ir
želio 10, 1891 m. Duktė Simono Jako
sių dangaus aukštumų; ir Jis
pasiaukojimas
ginant
Lietu
ir Veronikos Petkiūtės. Išgyveno vie
Serga Borberys
1900 S. llalsted St., Cliicago, III.
vos laisvę nuo bolševikų, len
nuolyne 20 metų.
St.
Kontrimas,
1437
S.
49
kų ir bermontininkų.
Beveik visi žino, kad skau- W ir kituose miestuose. No
IRBA FUOVVER
)PPEJ
Paliko nuliūdusias: Šv. Kazimiero
4180
A
rcher
A
vė
.
Avė.,
savininkas
Star
TonsoPo iškilmingo parado, buvo
tai yra didžiausia pasaulyje rintieji Salite kreiPtis Pas 'L
Seseris, savo mylimų tetų — T. Pet
vaikų organizacija. Visur žino P- Rakštį, 1900 So. Halsted rial Parlor, rimtai sunegalė- bendri pietūs, o vakare kareikienę ir gimines.
Vestuvėms jo. Linkime jam greit pasvei .\iams paskaita, vaidinimas ir
St. Chicago, III.
nes juos remia.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 29 d. Gedulingos
. j|
pamaldos įvyks 9:00 valandą Šv. Kazimiero Seserų koplyčio
Apart to, dar yra tūkstan Chicago lietuviai skautai kti ir vėl grįsti prie savo mė i koncertas.
Rap.
je, 2601 W. Marųuette Road, Chicago, Illinois. Po pamaldų
tinės minios vaikų, kurie no stropiai ruošiasi prie “bunco giamo darbo.
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
ri būti skautais, bet niekad palty”. Jie tikrai nori paroPrašome gimines ir pažįstamus dalyvauti laidėtuvėse ir
et.
neturėjo progos įsirašyti. Sta- dyti, kad jie gali kų nors ge Atsiprašo Už Klaidą
pasimelsti už a. a. Seselės vėlę.
tistikos rodo, kad trys iš ke ro nuveikti, šiam tikslui mes
Kovo 17 d. “Drauge” tilpo
ŠV. KAZIMIERO SESERYS
turių vaikų nori būti skau- vartojame visų liuobų laiktj.
ROMANAS
žinutė ne taip kaip įvyko. RaJIEVA VAZOIRDIBNĖ
TETA IR GIMINES
tais. Šis stovis yra taip pat nes norime padaryti mūsų
ANDRUSKEVIŪIUS •
porteris, neištyręs gerai daly
(po tėvais Lenk,suskaitė)
ir lietuvių vaikų tarpe.
draugams ir rėmėjams įdomų
Mirė kovo 27 d., 1939 m.. 5
Mirė kovo 27 d., 1939 m., 9:Laidotuvių direktoriai Lakavičius ir Sūnui.
ko, skubotai parašė į “Drau
vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
25 v. va k., sulaukus pusės ainž.
Gaila, kad Amerikos lietu popietį. Skautai turės susirin
Gimęs Lietuvoj, Raseinių ap
Gimus Lietuvoje, Telšių apgų”, kad biznierka A. Zajau
skrityje, Liolių parapijoj, šalaskr., Luokės par., Vertelių km.
vių tarpe nėra daugiau skau kimus šį trečiadienį, Ketvir
pelkių viensėdžiuje.
Amerikoj išgyveno 26 metus.
skienė grįžo iš kapinių namo
Paliko dideliame nuliūdime:
Paliko dideliame nuliūdime:
tų būrelių. Ne tik būtų gera tadienį, penktadienį ir šešta
moterj
Juzefų,
po
tėvais
Karavyrų Stanislovų, du sūnus: Aambulansu. Tas netiesa. A.
lauskaitė,
dvi
pusseseris:
Wandomų ir Adolfų, brolį ir bro
proga išlavinti vaikus būti ge dienį.
šimanauskaltę ir Sophie Purlienę — Jonų ir Petronėlę Len
Zajauskienė namo iš kapinių dų
vineckis,
ir
daug
kitų
giminių.
kauskus ir jų šeimynų, tiis
rais piliečiais, bet taip pat
Lietuvoje
paliko
broli
Voicekų,
; pusbrolius — Konstantų, Ignacų
Būtų malonu matyti, kad grįžo automobiliu, tik vėliau seserį Teodorų. Paldavičienę ir
ir Antanų Pikelius, 4 pussese
ir gerais lietuviais. Užaugę
A.
jų
šeimynas.
res — Antaninų Bružienę, Stelietuviai remia savo skautų Zajanskas pašaukė ambulanANASTAZIJA
UNIKAUSKAS
Priklausė prie L. R. K. Susi
fanijų Jagmienę, Juzefų Laba
jie neužmirštų savo tėvų ir
MRS. MICHAEL MELDAŽIS
nauskienę ir Emilijų Michelie(po tėvais I*. (raitytė)
būrį. Tat nepamirškite atsila sų į namus, kad jų nuvestų vienijimo 33 kuopos.
(ANELĖ MLLDAŽIENĖ)
Kūnas pašarvotas 10642 Ednę ir kitas gimines. Lietuvoje
kalbos.
Mirė kovo 27 d., 1939 m., 3:Mirė kovo 26 d., 1939 m., 4:nkyti Dievo Apvaizdos j>ara- į ligoninę patikrinti kojos sto brooke Avenue.
paliko broli Konstantų ir ki
35 vai. ryto, sulaukus pusės
35 vai. popiet, sulaukus pusės
tas gimines.
Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
Šiam darbui reikalinga jau pi jos salėn, 18tli St. ir Union vį. Dabar A. Zajauskienė svei
amžiaus.
amžiaus.
Kūnas pašarvotas S. M. Skli
ni, kovo 30 d. Iš namų 8:00
Gimus Lietuvoje, Kauno gu
do koplyčioje, 718 W. 18th St
nų vyrų virš US m. amžiaus, Avė., 2 d. balandžio, 3 va ksta ir greitu laiku tikisi vi vai. ryto bus atlydėtas j Visų
Gimus Kracevilie, Illinois.
bernijoj.
Raseinių apskrityje,
Laidotuvės įvyks šeštad., BaŠventų parap. bažnyčių, kurioje
Betegalos parapijoje.
r landžio 1 d. Ii koplyčios 8:30
kurie pašvęstų vienų dienų
Įvyks gedulingos pamaldos už
Paliko dideliame nuliūdime:
siškai pasveikti.
Rap.
Amerikoje išgyveno 29 met.
vai. ryto bus atlydėta i Dievo
landų popiet.
velionio sielų. Po pamaldų bus
motinų Pranciškų Dominskienę,
Apveizdos paj-. bažnyčių, kurioj
savaitėje ir tuo pačiu pasinau
nulydėtas i Švento Kazimiero
Paliko dideliame niuliūdime:
du sūnus: Mykolų ir Raymond,
jvyks gedulingos pamaldos už
kapines.
sūnų Antanu, dvi dukteris: Advi dukteris: Vlrginių ir Alico,
Benediktas česna
dotų dykai pamokomis, ku
velionės sielų. Po pamaldų bus
Nuoširdžiai kviečiame visus
lesių, žentų Fred Barčus ir jų
marčių Pearl, du anūkus ir
nulydėta
j
Šv.
Kazimiero
kap.
gimines,
draugus-ges
ir
pažįs

šeimynų
ir
Jozefų,
brolį
Juoza

— Kaune lankėsi garsioji
daug kitų giminių, draugų ir
rios teikiamos ne tik Chieagoj,
Ass. skautmeisteris
Nuoširdžiai kviečiame visus
tam us-as dalyvauti laidotuvėse.
pų Petraiti, seserį Onų Kavapažįstamų.
gimines d raugus-ges ir pažįslausklenę,
švogerf Vladislovų,
pasaulinio masto lakūnė rekor
Nuliūdę:
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.
švoger} Vladislovų Unikauskų
Kūnas pašarvotas 6736 So.
Nuliūdę: Simai, Broli*. Bro
dininkė australietė Džiu Bair gimines.
Campbell Avenue.
Moteris, Brolis, Pusseserės
e/—
liene,
Pusbroliai,
I
Pusseserės
Ir
r
ir Giminės.
Kūnas pašarvotas 4104 OakGiminės.
Laidotuvės Jvyks ketvirtadie
tten, kuri čia skaitė paskaitų
daJe Avė. Tel. AVEnue 4180.
ni, kovo 30 d. Iš namų 8:39
Laidotuvių direktorius S. P.
Laidotuvės
Jvyks
ketvirtadie

Laidotuvių direktorius S. M.
apie savo skridimus. Aviaci-. Mažeika. Telefonas Yards 1138.
vai. ryto bus atlydėta } Gimi
ni. kovo 30 d. Iš namų 8:00
Skudas, tel. MONroe 3377.
mo švenčiausios Panelės para
vai.
ryto
bus
atlydėta
į
Šv.
jos sluoksniai jų labai šiltai j
pijos bažnyčių, kurioje įvyks
mykolo parapijos bažnyčių, ku
gedulingos pamaldos už velio
—f priėmė. Aero Klubas išrinko
rioje Įvyks gedulingos pamaldos
nės sielų. I*o pamaldų bus nu
už velionės sielų. Po pamaldų
lydėta J Šv. Kazimiero kapines.
U
Lietuvai nei cento
bus
nulydėta
J
Šv.
Katimlero
Dalyvavo Skaitlinga
savo garbės nariu.
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
Nuoširdžiai kviečiame visus
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CicerieČiai dar gerai pame
gimines, draugus-ges ir pažįsta- .
Žmonių Minia
| gimines, draugus-ges ir pažįsm us-as dalyvauti šiose laidotu
na, kada buvo renkamos au
tamus-as dalyvauti Šiose laidovėse.
Kovo 23 d. palaidotas a. a.
* tuvėse.
Skaitykite Biznierių
kos ir pardavinėjami Lietuvos
Nuliūdę:
Nuliūdę:
Petras Bašinskas. Velionis bu
Motina, sūnai, Dukterys,
Bargesius
Siinal,
Dukterys,
Žentas,
Bro

Laisvės Paskolos bonai. Tada
Marti, Anūkai ir Giminės.
lis,
Sesuo,
Švogeriai
ir
giminės.
vo linksmo būdo, mokėjo drau
Laid. direktoriai Lachavvicz
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Laidotuvių direktorius J. F.
giškai su visais sugyventi, dėl
ir Sūnai. Tel. CANal 2516.
Eudeikls.
Tel.
YARds
1741.
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
to geri jo draugai, giminės ir
AMBULANCE
KELNER—PRUZ1N
kaimynai nepamiršo velionio:
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTĮ
mirusį labai skaitlingai lan
Phone 9000
620 W. I5th Avė.
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
kė, aukojo šv. Mišių, gėlių,
4605-07 So. Hermitage Avė.
taipgi skaitlingai palydėjo į
4447 South Sairfleld Avenue
kapus.
r
LEONARDAS E2ERSKIS
Z
______________ Tel. LAFAYETTE 0727____________
CicerieČiai, ištikrųjų, pildo
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
Bažnyčios įsakymų: mirusį pa
rv
Y A I k°p*y^°s visose
PATARNAVIMAS DIENĄ. IR NAKTĮ
laidok.
Chicagos dalyse
KOPLYČIA DYKAI

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTIS

Lietuviu Skaute Skyrius

A.

--01!£ROS 1 L IEIUIilŲfIAUH OS
II
1
L

John F. Eudnikis

LAMOTUViy

1

A1

DIREKTORIAI

y

Persikėlė

A. Žiūkus, taikos teisėjas,
savo ofisų perkėlė į naujų vie
tų, adresu: 4917 W. 14tli St.
(Lietuvių Liuosybės name).

2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278

Tęiffnnykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais,
7:00 vai. vakaro iš WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. IALTIMIBBAS

Res. 4543 South Paulina Street

PIRKITE

PAMINKLUS
ATI

S* nr. M

hr tUt atark ri
GtNUIHt dairai m t*, kattla.

Km

• Tb« parf«c« coaiMnidoa .( rlch oil.
color tk.t c.n’i b. copM
• bUnd th.r only Ctalrol conuioa.

. u4

JOAN CIAIt. CIAIROl, lot.
IU W«at 46th St, Nrw Y art. N. T.

į rus booklM, (Švico taš anatyaM.

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS

K r iMDėdai

ISDIRBYSTBS - GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY .
Chicago. Mlneie

527 North W«atern Avė.
Telefonas SEELEY 6103
Birios randasi skersai nuo Holy Sepnlchre

-luta.

DABAR

[TE IK PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ

Naturally...'»ith
$

A IA BIII A kl P C patarnavimas
ftRtDU LHN u L dieną ir naktį

DYKAI

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey hair. Grey hair
makea you look old and feel old.
Try the Modem* Method for CoU
oring Hair . . . CLAIROL. YouTl
appreciate the quick, pleaaant treatment. No bleaching reųuired to
•often the hair when yoa ase
CLAIROL. YouTI love the resulte
oa your hair —- beautifal, natūrailooldng color that defiea detectioo.
See youraelf as you would likę to
be. See your hairdreHer today o»
tina coupon NOW.

NARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Kapinių, 8900 Wssl llltM Btresf

Antaias M. Phillips
L J.ZbIįi
AUert V. Putai
P. J. Ridikas
Aattonj B. Petkus
bahavic i Sūnai
1 LMevičiiis
S. P. Mažeika

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
3307 Lituanica Avė.
Phone YARds 4908

1646 West 46th Street
Phone YABds 0781-0782
4704 S. Westem Avenne
Tel. LAFayette 8024
3364 So. Halsted St

Telefonas YARds 1419
6834 So. Western Avė,
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Conrt
CICero 2109

2314 West 23rd Place

Phone CANal 2515

Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULknan 1270
4348 So. C&lifornia Ąve.
Phone LAFeyette 3672

3319 Litnanica Avenne
Phone YARds 1138-1189
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
West Pullmano
Naujienos
Bal. 2 d., mergaičių Sodnlicija rengia gražią programų,
parapijos salėje. Bus atvaidi
nta du gražūs veikalai: “Tarp
Dviejų Aušrų” ir “Dovana”,
pritaikinti gavėnios laikui. Re
ngėjos prisirengusios gerai vai
dinti. Net scena ir šviesos spe
cialiai paruoštos.
Mergaitėm.^ vadovauja ir
mokina vikaras kun. S. Gaučas, o scenerijų prirengė E.
Radaviėius. Visi kviečiami at
vykti ir pamatyti gražų vai
dinimą. Įžanga 50c. Pradžia
lygiai 7:30 vai. vakaro.

Moterų Są-gos 7 kp. įteikė
parapijai $53.40 nuo įvykusio
kovo 19 d. vakarėlio, kurio
pelnas buvo skiriamas pusiau
su parapija. Kuopos veikėjos
Jauniai pasidarbavo, dėlto ir
pramogėlė pavyko. Reikia pa
žymėti, kad Mot. Są-gos 7 k p.
atmokėjo pažadėtą kvotą 25
dol., kaipo jubiliejinę parapi
jai auką.
' Mot. Sų-gos 7 kuopos vei
kėjos yra labai dėkingos vi
siems vakare dalyvavusiems,
D ypač Mot. Są-gos 20 kp. iš
Brighton Park už skaitlingų
dalyvavimą, gražią programų
ir finansinę paramą.

REMOVAL SALE
2000 Lietuviški Rekordai,
verti po 65c —

po 25c
14 tūbų Radios gražiuose
kabinetuose

po $35.00
Radio ir Victrola krūvoj

UŽ $17.50
7—8 ir 9 tūbų Radios

po $39.50
Pečiai anglims ir gazui

po $49.00
Visi žieminiai pečiai, Oil
Burners, dabar už pusę
kainos
Elektrinės Ledaunės

Gerb. kun. Anicetui Linkui
pagerbti bankieto, kuris bus
bal. 16 d., Slioreland viešbu
tyje, tikietai jau platinami po
Chicagos kolonijas ir jau ne
bedaug jų beliko. Norintieji
gražiam bankiete dalyvauti,
nesivėluokite; rezervuokite vie
tas pašaukdami kun. S. Gau
tą: Pull. 1200. Tikietų galima
gauti ir pas kai kuriuos ren
gimo komisijos narius. Rap.

Iš Apaštalystes Maldos
Draugijos Susirinkimo

CLASSIFIED

RADIO
BUDRIKO RADIO
VALANDA

Loan and Building
Ass'n No. 1

Pereitų sekmadienį vėl bu
vo graži Budriko radio pro
PARDAVIMUI
grama, kurių išpildė Gražuo
5-kambarių mūrinis eotlage. Dideli
kambariai; fumacu apšildomi; arti
lių choras, simfonijos orkes
mokyklų, parku, krautuvių.
.5704
Duoda paskolas ant pirmų Sontli
Artcslan Aveniu-, Chicago. III.
trą ir dain. S. Rimkus.
morgičių nuo 5 iki 20 metų.
PARDAVIMUI TAVERNAS
Ypatingai pasižymėjo Gra
Išmoka 4-tą nuošimtį už pa Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su
asla taverna.
žuolės originalėmis, pačių su dėtus pinigus.
Renda $26.00. Priežastis pardavimo
nesutikimas tarp vyro
Ir žmo
Pinigai apdrausti iki $5,000. —
galvotomis ir suposmuotomis,
nos. 4601 8. Hermitage Avė., Chlrago, Illinois.
ir liaudies, dainelėmis. Rim
Antrašas:
PARDAVIMUI
kus padainavo arijų iš “Kor- 3236 South Halsted St.
1-fletų namas parsiduoda pigiai.
nevilio Varpai” ir kelias liau Telefonas — CALUMET 4118 Šiltu vandeniu žudomas, po B kam
barius, viskas naujausios mados.
dies daineles orkestrai prita
162K 8. 47th Conrt. Cicero. Rllimls.
Sekr. — Jos. M. Mozeris
riant. Orkestrą pagriežė ke
pARDAvnm
Namas
su
bizniu, pleninB ir groserlias smagias polkutes, vengernš. Biznis gerai išdirbtas, randasi
lietuviu kolonijoje. Clceroje, arti lie
ką, kadrilių ir kitus šokius.
tuviu bažnyčios. Namas turi po 4 ir
4 gražius kambarius. GroeernSJe |Visa valanda buvo pilna ge L Sloga'
I
rengtl visi fiksčerlal, yra Ir naujas
n
elektrinis Šaldytuvas Ir pilnas pir
ros muzikos ir gražių dainų.
mos rūSles stakas.
Gera priežastis
K
pardavimui. AtsISauklte pas savinin
Kita Budriko radio prog
f i'-,
T^ ką: IV. Stankus, 1325 South 501h
Conrt. Cicero, nilnols.
rama bus ketvirtadienio va
Naudojamos visom* pasaulyj* aua 1M7 m.t,
PARDAVIMUI NAMAS
kare, nuo 7 iki 8 vai., iš sto
Apartment building: 4 5-kambarių.,
lietai; garo Šiluma: lotas 60x125;
ties WHFC, 1420 k. Progra
(eigos $190.00 Į mSnesj. Marųuette
ma susidės iš gražių liaudies
Parduosiu už vidutinišką paIšalkusiam tik duona rūpi. Parke.
glulljimą. Atsišaukite: 6622 So. Palrdainelių ir geros akordinų mu Juo didesne liuosybe naudo fiel“ A'o., tel. Prospect 4201.
zikos. Dainuos Ciceros Mote sis piktybė, tuo mažiau liuoRENDON FLF7TA8
Keturi
dideliai,
šviesūs kambariai;
rų choras, bus asmenij ir drau sybės turės gerumas.
naujai Ištaisyti. Atsišaukite: 5703 8.
Sl ason Avenue.
gijų pranešimai. Nepamirški
PARDAVIMUI BCNOALO1V
J.
Davis kalnų regijone, Locke kalno viršūnėje, Texas val te pasiklausyti.
S-kambarių bungalovr.
Priežastis
ĮSIGYKITE
stybėje, baigiama statyti ši McDonald vardo observatorija,
pardavimo — liga. Neatmesime pro
tingo paslulljlmo. Atsišaukite: 6537
kurioje bus antras didžiausias pasauly teleskopas. Ši obser
Gavėniai
Reikalingą
South Artcslan Avenue.
Pranešimai
vatorija bus Texas ir Cliipago universitetij žinioj. (Acme ph.)
PARDAVIMUI NAMAS
Knygelę
Lietuvių Keistučio Pašalpos Į
2-aukštų medinis namas. 4 — 4-kamtik a melstis ir nieku neveikti misija!
klūbo mėnesinis susirinkimas
barių lietai. Skliautuotos tarpdurys.
Įtaisytos vantos. Įelgos per metus —
katalikų akcijoje ir tuomi ati Reikia tikėti, kad toji Ap. įvyks balandžio 2 d., Holly- I
$1.104.00.
Atsišaukite; 1433 Woltram
Street.
Chicago. Illinois.
daryti plačiai vartus antikris Maldos dr-ja supras stambią wood svetainėj, 2417 W. 43rd 1
PARDAVIMUI
GRAUDŪS
tui? Argi norima pasisakyti: klaidų ir stengsis jų patai St., 12 vai. dieną. Mokesčiai
Parsiduoda grosernė Ir pieninė. Vieta
gera. Visi Įrengimai nauji. Parduosiu
J. Š bus priimami nuo 11 vai. ry
“mes norime niekeno nekliu syti.
VERKSMAI
nebrangiai. S| mėnesi turiu parduoti.
Jeigu kas norite namą mainyti ant
domi tarnauti dviem ponam —
to.
Helen Chapas, rašt.
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
ir
ri būti Cicero. Park Holme arba
Dievui ir antikristui”.
Marųuette Park. Atsišaukite: 1538
SKAUSMAI MANC S'AČlAI
MUN-MMUIIUO.»tGU
lMK>rOVA«0 AAMĮTUHliel (MSniMS'MMUNM'ltl'S

Tūloje parapijoje Apaštaly
stės Maldos draugijos susirin
kime atstovas, buvęs 16-joj V.
V. K. konferencijoj, pakvies
tas išduoti raportų trumpai,
kiek, rodos, pageidauta pasa
kyti, kad konferencija įvyko
ir viskas baigta, tačiau atsto
vas ryžosi paminėti bent var
dus prelegentų ir dalyvavusių
diskusijose, primindamas eilę
nutarimų - rezoliucijų. Ypač
Iiabdarybės prieglaudų staty
bos fondo vajaus reikalu ir
katal. spaudos vajaus reika
lu. Apie eilę kitų nutarimų
nebedrįsta prisiminti, nes, pa
sigirdus iš narių: “moterys
nerimauja”, buvo priverstas
raportų nutraukti. Raportas
priimtas, ir tuoj pasigirdo:
“susirinkimų baigti”. Tas ve
Gavėnios Giesmės
rčia tikėti, kad daugelis Ap.
Klaida yra atsiduoti vien
Atspausdinta iš maldakny
Maldos dr-jos narių nesidomi maldai ir apleisti, arba kitie
gės “Ramybė Jums”
katalikiškaja spauda, nes ne ms palikti, gailestinguosius 12-TO WARD0 ŽINIOS
nori girdėti kalbos apie ją.
10c
darbus dirbti. Tai^ savymeilė1 BRIGHTON PARK. — Šiuo
Min. atstovas dar drįso pa ir bėgimas nuo Kristaus se- inį pranešu visiems 12-to WaDRAUGAS PUB. CO,
klausti, ar labdarybės ir kat. kimo
Jo pavyzdžių. Nes r(j0 Lietuvių Demokratų or2334 S. Oakley Avė.,
spaudos reikalu niekas nebus Kristus meldėsi ir sykiu dir- ganizacijos nariams, ir tiems
Chicago, Illinois
daroma? Bent komisijų reik-'bo gailestinguosius darbus: piliečiams, kurie nori tapti
tų išrinkti tartis su vietos dva gy(]ė ligonius, mokino, švietė šios organizacijos nariais, kad
sios vadais ir su kitų vietos ir 1.1, neatsižvelgdamas į jo susirinkimas įvyks kovo 29 d.
Tarta* .Iri
9S306.6M.M
dr-jų tam reikalui įgaliotais kius pavojus bei kliūtis. Tad
7:30 vai. vak., Hollywood sve
atstovais.
kuom gi mes būtumėm geres tainėje. Nariai prašomi atsi
Atsakymas gautas: girdi, ni vengdami gailestingumo da lankyti. Kad ugdyti organi
“mūsų dr-ja yra Apaštalys rbų ir vildamiesi pelnyti dan zaciją, prašomi atsivesti nau
tės Maldos dr-ja ir tik mal gų vien tik malda ir savais jų narių. Tik per skaitlingą
dos dr-ja. O apie kitas dr-jas reikalais rūpindamies? O juk organizaciją mes galėsim da
ir jų reikalus — bei pasitari rėmimas labdarybės ir katal. ug pasiekti ateityje ir gauti
mus esą užprotokoluota nieko spaudos platinimas yra gailes geresnį pripažinimą politikoj.
Kansas City (Mo.) univer
4192 S. ARCHER AVENUE
bendro neturėti”. Ką reiškia, tingiausi darbai — kasdieninė Todėl, auginkime šią organi siteto besketbolo karalienė.
(North Eaat Corner Archer and
Sacramento Avė.)
zaciją.
Koresp. Gurskis
(Acme photo)
----- KOKIU KAUTŲ,
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B Politikos Lauko

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

KLAUSYKITE

Ne* City Fumiture Mari

2 šmotų Parlor Setai

po $22.50

ISmokėjora
Už padėtas
pinigas

RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
Šakar Makar Moterų Choras ir didelė eilė kitų radio
žvaigždžių.

• Porceliniai staleliai

po $4.50
Skalbiamos mašinos

po $29.50
Lengvais išmokėjimais

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station

PDEVGE1
VFI.OUR
I INISH

ja
£fi %
'

South 5Oth Avenue, Cicero. Illinois.

KAM REIKALINGI vėliausios išdirbystės, pilno Įrengimo bučernės flkčerial, lnimant reglsterf, svarstykles
ir skaičiavimo
(adding)
mašiną.
Viskas gryno ąžuolo Ir kuogerlauslam
stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis
adresu: 2900 So. Emerald Avė.
PARDAVIMUI
Nuosavybė — Rooming House, 14
kambarių. Karštuvandeniu apšildo
ma. trys vantos: 2-karų garadžlus;
lotas 36x190; (eigos $200.00 ) mSnes|. Parsiduoda pigiai. Savininkas:
48 North Lotus Avenue. Tel. Coumbus 4951.

ARE YOU SUFFERING FROM '

EYE STRAINl
to dust, sun, light-glare,
drivmg, movies, reciding, etc.? j
Do vour eyet
due

tired. uncomfortable? Try
Murinę. Itcontaim7help-

ful ingredientl vrhich
cieanoe and dear eyea reddened from fatigue—malce
your eyta feel clean, fresh.__________

alivel Much more e&ective than borie acid.
Send for trial bottla. Mail 10c (štampą
or coin) with your name and addren to The
Murinę Co^ Dcpt MF* Chicago, [I1L

7AĮSRINL

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

AT

po $1.85
Gera maliava vidaus ir lau
ko pusei

Safety

Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki
6 vak. Seredom nno 9 iki 12 die
ną, Snbatom nno 9 ryto iki
8 vai. vakaro

William McGeorge of Kent, Ohio, who rolled a perfect
game in the American Bowling Congress at Cleveland, Ohio,
and became the sbcth man in the h i story of the tourmament
to roll 300 during the meet. (Acme telephoto)

2335 South Westei»n Avenue
TKJEFONAB OANAL 3764

STORES

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO
JU8TIN MACKIEWIČH
President
HELEN KUCHINSKA8, See.

GAUKITE

MU8V
THERMIO

PERMANENT

WAVE

Mes nevaztojam nei mašinos,
nei elektrikoa. Garantuojame sugarbinluoti
blle kokios
rūšies
plaukus. $5.60 vertyM — šia sa
vaite tiktai $4.50.

BERNIUK’S BEAUTY
8H O P
1725 WEST 47TH STREET
Kamp. Hermitage. Tel. Yardg 2771

16 metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Tel. Prospect 0745-0746
Whol«sale Only

■av.

DRUG

Kam Kankintis?

Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti

Inoorporated

rie

po 89c gal.

ALL

( frantet,
S»oIhta! I

Duodam Paskolas ant l-mq
Morgičių

UT1LITY L10UOR
DISTRIBUTORS
Z

(

E Ves

Patarnauja Lietuviai

Gera maliava, White Enamel, verta $4.00 gal.

3417-21 S. Halsted st.

,

STACIJOS

po $59.00

War»ehouse

PARDAVIMUI I.OTAI
Parsiduoda 3 lotai; ant Franctsro
gatves, arti 98th St.; to minulų iki
Western Avp. Verti $1600.00; ati
duosiu už $300.00; Verta api.OiCil
Alą vietą. Čia statyba, smarkiai plė
tojosi. Atsišaukite: 1741 West Cullerton St.

5931-33 So. Ashland Avė.
Pas mus galima gauti tikrai Lla-

tuvliką Importą Valstybine Deg
tine.

Me«

Ir V1M

Milei) Darbininkai
Lietuviai, pp. P. Ir M. Detmldae
Savininkai

KodeniUklauU Ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporto

750 W. 31st Street
A.

/L

NORKUS, savininkai

Tel. Victory 9670

