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Rumunijos ministras pakviestas Berlynan
Anglijos vyriausyhe susirupinusi
Rumunijos nusistatymu ir likimu

Anglija ir Prancūzija Graikijai
ir Turkijai užtikrina saugumą

Kvietimas Berlynan visados
baigias nacių laimėjimu

Mussolini nepasako, kada jis
ištrauks italus iš Ispanijos

LONDONAS, bal. 12. — su nacių užs. reikalų mnistru
LONDONAS, bal. 12. — cūzijos žygį diplomatiniais ke
Anglijos vyriausybė šį kartę Ribbentropu, paskiau gi gal
Anglija ir Prancūzija šiandien liais pranešta J. A. Valsty
daug susirūpinusi Rumunijos dar ir su Hitleriu.
vakare sutarė rytoj vienu žy bėms.
likimu.
Britai bijo, kad tuo būdu
Šio griežto žygio imtasi, kai
giu paskelbti pareiškimų, kaa
Ministras pirmininkas Cham naciai gali paveikti Rumuniją
Graikijai ir Turkijai jos užti Mussolini atsisakė nustatyti
beriamas dar ir šiandien sten ir ją pakirsti taip, kaip tas
laiką, kuomet jis, kaip yra ža
krina pilnų saugumą.
giasi tiesioginiai ir su Lenki padaryta su Austrija ir Če
dėjęs, ištrauks italų kariuome
Ministras pirmininkas Cham
jos pagalba Rumuniją patrau koslovakija. Prieš šių kraštų
nę iš Ispanijos.
berlaiuas apie tai praneš par
kti i antihitlerinę valstybių užgrobimą jų viršininkai buvo
Cliainberlainas mano, kad
lamente ir tą pat laiką minis
sąjungą. Tačiau tas nesiseka pakviesti į Berlyną ir grasini
Mussolinio žadėjimai ne ką
ir iš patikimų šaltinių sužino mais buvo priversti kapitu
tras pirmininkas Daladieras
verti ir Anglija turi rūpintis
ta, kad Rumunijos užs. reika liuoti.
tai padarys Paryžiuje.
savo reikalais Viduržemio jū
U. S. oro korpuso lakūnų išbandomas naujas bombonešis ties Wright airportu, Dayton,
lų ministrą G. Gafencu Vokie ( Tr jei Rumunija kokiu nors
Apie šį Anglijos ir Pran roje.
tija pakvietė į Berlyną ko būdu susidėtų su Vokietija, O., nusileidžiant sulūžo ir sudegė. Trys lakūnai karininkai nesužeisti ir suspėjo išsivaduoti.
(Acme telephoto).
kiems tai pasitarimams. Kal arba nacių būtų pavergta, An —---------------- —---------------- --------------------------- kr---------------------------------------------------------- —------------bama, kad ateinantį pirmadie glli.ja pasijustų baisiai įklimpu
SENATAS PANEIGĖ PRE
nį ministras Galeneu būsiąs si savo pastangose prieš Hit
ZIDENTO REIKALAVIMĄ
Berlyne. Jis ten pasimatysiąs lerio žygius.
WASHINGTON, bal. 12. —
Vakar vakarą senatas pripaži
no tik 100 milijonų dol. prieki
PARYŽIUS, bal. 12. — Di MADRIDAS. — Auxilio So
ROMA, bal. 12. — Italijos nio fondo WPA reikalams. KAUNAS (VDV). — Klai plomatų ir vyriausybininkų cial organizacija plačiai išvys
vyriausybė per savo atstovą Prezidentas reikalavo 150 mi pėdos perleidimo reikalams sluoksniuose kalbama, kad ka čiusi čia nukentėjusių gyven
Atėnuose graikų vyriausybę lijonų dol. ir paskutinę valan Lietuvos skirtas komisaras di ras Europoje gali kilti už po tojų šelpimą
užtikrino, kad Italija nepalie- dą kreipėsi senatan tuo reika- rektorius Norkaitis pranešė, ros, ar trijų (savaičių.
Kad sumžinti didelį šelpimo
TIRANA, Albanija, bal. 12. į ra odinis kariškas šalmas su
sianti
Graikijos.
O
fašistų
lu.
Bet
senatas
tai
paneigė.
kad
vokiečiai
nedarysią
jokių
darbą
ir miestui grąžinti nor
— Italijos diktatoriaus Musso ožio galva. Jis yra Vienos niu
Daug kas nepritaria šioms
spauda
tuojau
po
to
paskelbė
kliūčių
Klaipėdos
krašte
pasilinio pastangomis čia sušauk ziejuje. Spėjama, kad, prirei
Žemieji rūmai anksčiau pra
kalboms. Bet visi pripažįsta, malesnį gyvenimą, civilinio gu
įspėjimų
Graikijai,
kad
ji
nelikusiems
Lietuvos
valdinintas albanų atstovų konstituciy kus, gal Hitleris grąžins ji
vedė 100 milijoną dol. bilių.
kad Europoje šiandien toks bernatoriaus įsakymu iš mies
sidėtų
su
vadinamomis
demo

kamrs
išvažiuoti
į
Lietuvą
to iškraustomi visi karo lai
nis susirinkimas.
albanams.
Tarp senato ir prezidento Kiekvienam valdininkui be rimtas stovis, koksi yra buvęs kais iš kitų miešti) ir miestelių
kratinėmis
valstybėmis,
kurios
Užs. reikalų ministro Ciano Konstitucinis susirinkimas
kovoja prieš Italiją. Priešin nesusipratimai padidėjo.
leidimo leidžiama išsivežti po prieš paskutinį pasaulinį karą. susibėgę žmonės, kurių čia yakylioje priežiūroje susirinki
panaikino buvusį krašte kara gai gi Graikijai nepriklauso
1000 litų ir visą mantą. Di
ra iki 200,000. Įsakyta jiems
mas pripažino rezoliucijų, ku
liaus Zogo režimą ir kraštų mybė nebus užtikrinta, pareiš SUDARYTAS PRIEŠKARI desnėms sumoms išsivežti rei NCWC ADMINISTRACI
poros
savaičių laikotarpiu
riaja albanų senovės karališ
NIS BOARDO SUSI
pavedė Italijos globai.
kia
fašistai.
kės
gauti
leidimą.
NIS
KOMITETAS
grįžti
į
savo
tėviškes ir tenai
kas vainikas, kurį karalius
RINKIMAS
pasirūpinti darbo. Jiems parū
Zog apleido, pasiūlytas Itali Albanija bus atskira valsty Pranešta, kad graikai turi
WASHINGTON, bal. 12. — Vokiečių telegramų agentū
jos karaliui.
bė, bet pasiliks unijoje su I- slaptus pasitarimus su britais, Kongrese pranešta, kad iš ra pranešė, kad Vokietija grą WASHINGTON. — Nacitf- pintos kelionės lėšos.
Albanų senovės vainikas y- talija. Turės nuosavų vėliavų. nepaisydami įspėjimų ir gra šiandieninių ir buvusių kon žinsianti Lietuvai jos Klaipė nalės Katalikų Gerovės konfe
Palmių sekmadienį Mišios
sinimų.
greso atstovų sudarytas nacio- dos krašte paliktą turtą. Lie rencijos administracinis vys buvo laikomos Ispanijos lianGAL BUS ATŠAUKTA
nalis komitetas dirbti, kad J. tuviškos įmonės, porai dienų kupų boardas čia turės me ko namų ruimingoje salėje.
susirinkimą.
MINĖTAS ISPANIJOS KA A. Valstybėms neleisti įsivel buvusios uždarytos, vėl pra tinį pavasarinį
KARALIAUS KELIONE
RO UŽBAIGIMAS
ti Į jokius svetimų šalių karus. dėjo darbą. Taip pat išeina ir Prasidės balandžio 18 d. ryto. Šv. Izidoriaus kanonizavimo
LONDONAS, bal. 12. — Ge
popiežiaus bullė išvaduota.
lietuviški laikraščiai.
gužės mėn. pradžią Anglijos ROMA, bal. 12. — Jėzaus
PAMALDOS UŽ MIRUSI Bet sidabrinis relikvijorius su
PALAIDOTAS MIRĘS ŠEN.
Tuo tarpu nežinia, koks Lie
karalius Jurgis VI turėjo iš bažnyčioje padėkonės pamal
MARŠALĄ FOCHĄ
šio šventojo relikvijomis ras
LEWIS
tuvos turtas ir kaip bus grą
AMSTERDAMAS,
Olan vykti į Kanadą. Pereitais me domis paminėtas Ispanijos ka
PARYŽIUS. — Minint mar tas katedroje sudegintas.
dija. — Vadinamoje didžiojo tais jo kelionės planai buvo ro užbaigimas.
WASHINGfTON, bal. 12.— žintas. Lietuva yra davusi
je Vokietijos valstybėje šian sudarvti atlankyti šių domini- Dalyvavo popiežiaus vals Šiandien palaidotas čia sek Klaipėdos krašto pramonei ir šalo Focho mirties dešimtme Madrido vyskupas tikinčiuo
tį Invalidų bažnyčioje įvyko sius dispensavo nuo pasninko
dien katalikai sudaro vieną
tybinis sekretorius kardinolas madienį staiga miręs Illinois žemės ūkiui keliolika milijonų
litų paskolų, Žemės Bankas iškilmingos gedulo Mišios. Pa ir abstinencijos D. Savaitės
pusę visų gyventojų. Nežiū
Dabar laikraščiai praneša, Maglione ir trylika kitų kar federalinis senatorius demo yra pastatęs ištisą darbininkų maldose dalyvavo trys Pran dienomis.
rint to, katalikams gyvenimas
kratas Lewis. Ir prez. Roosekad dėl rimto tarptautinio sto dinolų.
miestelį, “Maistas” turi di cūzijos kardinolai.
kaskart darosi nepakenčiames
veltas
dalvvavo
laidotuvėse.
Bažnyčioje
buvo
daug
dip

vio, rasi, karaliaus kelionės
džiules skerdyklas ir šaldytu
PLEČIAJVIAS BIBLIOTEKŲ
nis, kai naciai nuolat kišasi į
planas bus pakeistas, o, rasi, lomatų ir žymiųjų asmenų.
ŠALČIAUSIA
BALANDŽIO
vus, kuriuose Klaipėdos per
TINKLAS
Bažnyčios vidaus reikalus iri
kelionė bus visiškai atšaukta Tarp šių pastarųjų buvo ir bu DAR VIENAS MOKSLO
MENESI
DIENA
davimo metu buvę už 2 mil.
žmonių religinį gyvenimą.
ŽIDINYS
*
ALYTUS. — Seniau Aly
Iš karaliaus rūmų pranešta, vęs Ispanijos karalius Alfon
litų mėsos gaminių. Be to, Vakar Chicagoj žemiausia
sas
ir
jo
žmona.
Prieš Austrijos užgrobimą kad kol kas neplanuojama ke
taus apskrityje buvo tik vie
LAZDIJAI. — Seinų aps Žemės Bankas buvo nupirkęs
temperatūra
buvo
21
laipsnis.
Vokietijoje visų
gyventojų lionę atidėti, arba atšaukti.
na valstybinė biblioteka. Aly
krities valdyba yra nutarusi porą didelių lentpjūvių, kurio
Iš
oro
biuro
praneša,
kad
ba

INAUGURUOTAS
CHIdaugumą sudarė protestantai.
tuje. Nuo praeitų metų padi
pastatyti keturių komplektų se buvo suvežta daug miško
landžio 12 dieną dar niekados dėjo iki 7. Ten kur yra bib
CAGOS MAJORAS
Bet po Austrijos, Čekoslova PANAIKINTA BULGARŲ
mūriny
pradžios
mokyklą medžiagos. Lietūkis turi dide
čia nebūta tokio šalčio.
kijos ir kitų teritorijų įjungi
liotekos, vietos gyventojai la
Vakar prisiekdintas ir an Šventežeryje. Darbas bus pra lį elevatorių (grūdų sandėlį)
NACIŲ PARTIJA
mą Vokietijon, katalikų skai
bai patenkinti ir reiškia švie
trąja! tarnybai inauguruotas dėtas pavasari, o baigtas ki ir prekių sandėlius, kuriuose
PRANCŪZIJOS
KARO
ES

SOFIJA,
bal.
12.
—
Bul

čius sulygo su protestantų
timo ministerijai padėką
Cbicago majoras E. J. Kelly. tais metais. Mokykla kainuos buvo paruošta daug grūdų ek
KADRA
IŠPLAUKĖ
JŪRON
garijos
vyriausybė
panaikino
skaičiumi.
Iškilmės įvyko City Hali.
apie 150,000 Lt.
Be to, pageidaują kad į
sportui ir sukrauta labai daug
Vokietijos sienose dabar y- bulgarų nacionalsocialistų par
PARYŽIUS,
bal.
12.
—
tas
bibliotekas būtų siuntinė
iš užsienio įvežtų prekių (trą
ra net penki kardinolai — tijų, kuri siekė krašte įvesti
Prancūzijos
Viduržemio
jūros
jami ir mūsų dienraščiai ir
šų, cemento, mašinų, naftos ir
Breslavo, Koelnes, Miunche nacių diktatūrą. Partijos va
karo
laivų
eskadra
vakar
ap

savaitraščiai, nes piliečiai, ykit.)
no, Prahos ir Vienos arkivys das internuotas.
leido
Tonlono
uostą
ir
nežinia
pač ūkininkai labiau domisi
Taigi Lietuvos turtas Klai
kupai.
kur
link
išplaukė.
Turi
slap

šių dienų aktualijomis kaip
pėdos krašte kovo 23 dieną
VOKIETIJA ATNAUJINA
tus
įsakymus.
romanais.
galėjo būti skaičiuojamas de
REIKALAVIMUS
MUSSOLINI PASIŽADA
LONDONAS, bal. 12 — Lenkija įvykdė atsargų mobi šimtimis milijonų litų. To tur
NELIESTI GRAIKIJOS
VARŠUVA, bal. 12. — Vo “Daily Fjtpress” paduoda ži lizaciją ir parengė iki 1,300,- to grąžinimu Lietuva yra la PAŠAUTAS IR SUNKIAI
SUŽEISTAS POLITI
ATĖNAI, bal. 12. — Grai kietija atnaujina savo reikalą nią iš Varšuvos, kad Lenkijos 000 kariuomenės, kurioR žymi bai susidomėjusi. Atrodo, bus
KIERIUS
kų spauda vakar paskelbė, kad vimus, kad Lenkija gražiuoju vyriausybė nusprendė nedeCHICAGO SRITIS. —Šian
dalis sutraukta į Dancigo ko pasiektas susitarimas bent
Italijos vyriausybė užtikrinu leistų vokiečiams aneksuoti moibilizuoti savo kariuomenės
dėl daugumos šio turto grąži Nežinomi trys žudikai užva dien iŠ dalies debesuota; tem
si graikų vyriausybę nieku bū Dancigą ir skersai koridoriaus tik tuo sumetimu, kad to pa ridorių. Vokietija patarė Len nimo Lietuvai.
kar vakarą pašovė, ir sunkiai peratūrą kyla.
kijai demoblisnoti šią gausin
du neliesti Graikijos valsty išvesti kelią laisvai susisiekti geidauja svetima valstybė.
sužeidė buvusį 20 wardo kapi Saulė teka 5:13, leidžiasi
Po Klaipėdos
užgrobimo gą kariuomenę.
su Rytų Prūsija,
GARSINKITjfcS “DRAUGE” toną D. Pintozzi.
bės, įėmus Korfu salą.
6 ;28.

FAŠISTŲ SPAUDA
ĮSPĖJA GRAIKIJA
NESIDĖTI SU BRITAIS

Miniu liepiami albanai šalies
karališka vainiką sinlo italu karaliui

VOKIEČIAI GRAŽINS
LIETUVAI PALIKTA
KLAIPĖDOJE TURTĄ

PARYŽIUJE KALBAMA
APIE GALIMĄ KILTI
KARĄ EUROPOJE

MADRIDO KATEDROJE
RASTOS SUDEGINTOS
ŠVENTOJO RELIKVIJOS

REICHE KATALIKAI
SUDARO VIENPUSI
VISŲ GYVENTOJŲ

«

Vokietijos patariama Lenkija
atsiseko demofckznoti karioooKn,
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Apie Lenkų Politikų
“Darbininkas”, pažymėjęs, kad Lenkijos
užsienių įniiustiua. ultimatumų nebesvaido,
bet laksto po Europą ieškodamas pagalbos,
nes mato didelį valstybei pavojų, rašo:

iš Klaipėdos gana daug pa-.
bėgėlių yra Kauue. Tačiau
jų netrūksta ir provincijoje,
ypač Žemaitijos miesteliuose,
esančiuose arčiau Klaipėdos
krašto.

skaičiaus kaip Kretingoje, nė
ra.
•.
r ;
>
Tauragės Najtfniestyje ypač

didelė jaučiama butų stoka,
nes ir aukočiau jų laisvų be
FKKNLMKKAToa KAINA: J. Amerikos valstybOse.
veik nebuvo. Šiuo metų čia
Metams — ¥b.0o; Pusei Metu — *>.00; Trims mOse“Tyčiotis iš artimo bėdos lyg ir nederėtų,
stams — >2.00; Vlepam mėnesiui — ,76c. Kitose val
yra
iš Klaipėdos atbėgusių ke Po Svietę Pasidairius Labas Ryts!
stybėse prenumerata: Metam* — *7.00; Pusei metu
bet kad tas “artimas” (pridirbo ne tik kvai Bene daugiausia pabėgėlių
— *4.00. Pavienis num. Sc.
lu o ir blogos valios ^ygių prįeš visus silp yra Kretingoje. Spėjama, kad liolika žydų šeinių. Visi jie
Skelbimų kainos prlalun&iamoa pareikalavus.
nesniuosius savo kaimynus, Ui vien pašaipos ! §iuo metu [g Klaipėdos į Kre- tuo tarpu apsistoję pas vie to nuolat būriais einant į kalė Supykusi moteris trečių va
Kniertu ss Becond-Ctaas Matter Mareli II, 1*1*. at
žodis toli gražu permažas jam atsilyginimas. tingų atbėgusių yra per 3,000 tos žydus. Lietuviu į Taura
ClUca<o, Illinois Under the Aot ot Marok I. 1*7*.
Beckas, pirmiau ėjęs Hitlerio lakiejaus pa asmenų. Bėgimas toks masinis gės Naumiestį iki šiol tėra jimų rusai šokinėja iš džiaus- landų ryto laukia vyro parei
simi. Sako greit Rusija bus nant Girdi, kad kas subaladoreigas, dabar tūpčioja prieš tuos, kuriems
buvo, kad atbėgusieji kraus atbėgę tik du. Pažymėtina, laisva nuo komunizmo, nes vi jo.
Lietuva Kritiškuoju Momentu
tiek kruvinų skriaudų yra ipadaręs. Jam, iš
kad vietos žydai į savo namus
didžios Lenkijos atstovui, gal ir nejauku tėsi apsistoti kur tik galėjo: nepriima atbėgusių lietuvių, O si komunistai sėdės kalėjime. — Ar tai tu Jurgį?
Gautieji Lietuvos dienraščių numeriai, iš prašinėti pas visus pagalbos, bet ar jis pa į daržines, į namų pastoges, j
Liks tik budriai saugoti, kad Gerai įsikaušęs vyras atsi
teisti pn.es ir po Klaipėdos krašto užgrobi žįsta sarmatą, tai labai abejotina. Jis visai mokyklas, į jau apgyventus juos “rezervuoja” savo tau vėl neišeitų.
liepia:
(U.)
mo, daro ypatingo įspūdžio. Juose rodoma natūraliai elgiasi pagal hotentotiŠkai - len butus. Kretingoje nėra nė vie tybės piliečiams, kurių, ma
— O, ja, Magdut, aš manau,
didelio susirūpinimo. Vedamaisiais straips kiškų logikų: jei aš kitų skriaudžiu, tai vis nos kertės ir pastogės neuž tyt, dar tikisi daugiau sulauk
.. .... . , . . , . . .
“Nepraėjo nei pusmečio ir kad tai aš.
,
, . ,
niais ir šiaip įvairiais pareiškimais visuome kas tvarkoj, bet jei kits mane skriaudžia, imtos, kurioje gali žmogus gy ti. Atsižvelgdami i tai, vietos I , .
— Jurgi, Jurgi kaip tu ga
čekai su slovakais buvo pra
nė raginama laikytis rainiai, nenuaminti, ne- tai net visi mano nuskriaustieji privalo ma venti. Viename • bute gyvena lietuviai daro sąlygas pirmo
li taip daryti. Aš rūpėščio api
įpulti į beviltiškumų. Pažymėtina, kad ir de ne gelbėti. Tokios, mat, didelių ponų privi- | sausakimšai susigrūdę po ke je vietoje aprūpinti iš Klai ryti. Praryta 10 milionų ne
vokiečių”. (Pruseiika — Vil imta, kiaurų naktį, mažne
šiniųjų ir kairiųjų laikraščių momento įver legijos.
' lias šeimas. Baldus atbėgu, ne pėdos prabėgusius lietuvius.
nis), ,
sus nagus nukramčiau.
tinimo tonas visai vienodas. Ir katalikų die
“Lenkams iš tiesų labai riesta. Anglija, turėdami kur jų dėti, krovė
Į Jurbarką yra atbėgusių
Na, o bedieviai sakosi nevie — Mai, mai bereikalingai
nraštis “XX Amžius”, ir liaudininkų “Lie
tiesa,
duoda
jiems
šimtų
milijonų
paskolos,
'
į
daržus.
Dabar
jie
jau
pradeper 40 šeimų. Visos žydų. Lie rijų, kad senovėje buvę sma tavo karščiavimas ir nervavituvos ŽiluosM, ir tautininkų "uiet. Aidas ",
darni
sukrauti
į
sandėlius.
bet
ta
(pašalpa
ateina
vėlokai.
Kol
tie
pini

tuvių į Jurbarką iki šio laiko kų, kurie rydavę žmones.
nias. Nusiramink Parneša ui
ir net sensaęinis "10 centų” ir visi savai
gai
bus
sunaudoti
ginklams
nusipirkti,
Hit

Daugiausia
atbėgę
yra
žydų.
iš
Klaipiėdos
neatvyko
nė
vie

tiniai karštai ragina tautų būti pasiruošusia
tau čiūgamo.
aukotis, ryžtinga. Visų laikraščių vienoda leris jau bus lenkus nugalėjęs. Bet ir čia Lietuvių žymiai mažiau. Kre na šeima. Čia butų stoka ypa
Bostono malkinių eieilistų
nuomonė, kad. niekas, nei atskiri asmenys, Beckas dar nori išsisukti, ant dviejų kėdžių tingoje jau sudarytas komi tingai didelė nejaučiama. Ta popieros redaktorius apznaiPilvūzas nuvežė paršų tur-v
nei organizacijos neturi nustoti -pusiausvy atsisėsti. Jis, tipišku lenkų suktumu (šiuo tetas, kuris rūpinasi pabėgė čiau jurbarkiečiai turi žinių, mino galįs p rodyti tautinin- gun. pardavimui. Priėjęs prie
ros. “Nusivylimas ir neviltis būtų pats blo atveju labai vaikišku), pareiškia, kad sutar liais. Komitetui vadovauja kad Smalininkuose laukia vi kanie, kiek Amerikos lietuviai svarstyklių klausia užvaizdus. .
giausias patarėjas tokiais runtais ir kritiš tis su Anglija gintis prieš Hitlerį, nė kiek Kretingos miesto burmistras sa eilė šeimų, kurios nori iš cicilistais “nei cento Lietu —■ Kiek tu imsi už paršu
kais momentais" — rašo “XX Amą." To nepriešinga bendro nepuolimo sutarčiai, ku Dambrauskas.
Klaipiėdos bėgti, bet dar ne vai” čėsais yra aukoję kovoms pasvėrimą
rių anuomet lenkai su vokiečiais buvo pada
liau tas pats katalikų dienraštis sako.išleidžiamos.
Tad butų klau už Lietuvos nepriklausomybę'. — Na, kam čia da klausi,
rę! Tačiau Hitleris kitaip į tai žiūri. Jis
Tauragė taip pat užplūsta
“Niekas, nei atskiri tautiečiai, nei orga griežtai Beckų perspėja, kad Lenkija pasi pabėgėliais iš Klaipėdos. Prieš simas dar gali paaštrėti ir Ir mano delnas norėtų pama lipk ant vogų, aš pasversiu
nizacijos neturi nustoti pusiausvyros. Nu leidusi ant plono ledo čiužinėti*Tokie neap
dykai.
pora dienų čia ypač daug bu Jurharke. Pažymėtina, kad j tyti tuos skaičius.
siminimas ir neviltis butų pats blogiau dairūs drąsuoliai namo nebesugrįžta. Ir be
Jurbarką
atbėgę
ne
tik
bu

vo atbėgusių žydų. Dabar jie
"
.............. ........... - ■ "
sias patarėjas tokiais rimtais ir kritiškais Hitlerio perspėjimo Beckas tai žino. Jis pul
vusieji
jurbarkiškiai
gyvento

write in thėir .mother tongue, aid being made by the Minismomentais. Dideiė kova vyksta. Jėgos tel dinėja šen ir ten, net pas tuos paniekintus jau skirstosi j kitus mieste jai, bet nemaža yra atbėgusių
and in so doing dared prison try of Education. Lai ėst fikiasi, grupuojasi ir persigrupuoja. Lem mažus kaimynus, kurių kūnų baltasis aras lius. Laukiama iš Klaipėdos ir nuolatinių Klaipiėdos gy
and
exile.
I gurės show a totai of 2,600
tingos akimirkos laukia visi. Bet kovos nuo seniai jau lesa. Dabar ir Liętuvos pa atvežamų didesnio skaičiaus
ventojų, buvusių Vokietijos
Undersecretary Masiliūnas elementary schools, 5,600 elemetu niekas nesitraukia iš savo vietos, nie galba būtų kaiip tik į sykį. Deja, ponas pul- j ^e^nvių. Į Klaipėdą pasiųsti
piliečių.
points out in the School Life mentary school teachers, and
kas nenuleidžia rankų. Priešingai; juo su kininkas čia parodo daug neprieteklių: ir ♦ Keli vagonai išsikeliantiems
Į Jurbarką iš Smalininkų article that today religion is 301,000 pupils in elementary
nkesnis momentas, juo didesni pavojai, juo ateities nepermatė, ir praeitį mėgina užmirš-: lietuviams parvežti. Tikimasi,
didesnis turi būti mūsų ryžtingumas, ener ti. Spjaudė į šulinį kiek tinkamas, dabar kad jie bus išleisti į Tauragę atvyko buv. Smalininkų mui- taught in tbe Lithuanian ale- schools.
There are 20,000 studentę
gija, pasitikėjimas savimi. Sekime atidžiai nėr iš kur atsigerti. Sugrįžo ožka pias veži atvežti. Tauragėje esantiems tinės viršipinkas, kuris skun- mentary schools by clergymen
įvykius, informuokimės, svarstykime, bet mą”.
pabėgėliams rūpintis jau su dėsi, kad iš jo atėmė visus of the various denominatiofis in Lithuanian secondary schojokio darbo neapleiskime. Juo daugiau da
darytas komitetas, kuriam va muitinės raktus ir muitinės and that it is compulsory for ols taught by approoiiniately
bar padarysime, geriau pasiruošime, juo
all chįldren. Other school suh- 1,500 teachers.
Bažnyčių Susijungimo Klausimas dovauja Tauragės miesto bur- pinigus. Taip pat į Jurbarką
lengviau išgyvensime bet kokias sunkeny
School competitions are pomistras. Tauragėje butų sto-ljau atvyko eilė buvusių Sma jeets are the Lithuanian langbes ir nelaimes, jeigu kas nors lemtinga
“Mūsų Laikraštis” rašo, kad naujasis po ką taip pat jaučiama, noris (lininkų muitinės tarnautojų ir uage, aritbmetic, knowledge pular in Lithuania. Underseįvyktų mūsų gyvenamoje Europos dalyje.
piežius Pijus XII, kaip rašo užsienio spau čia tokio . didelio pabėgėlių kitų įstaigų valdininkų.
of environment, history, geo- cretary Masiliūnas says, “A
Krašto saugumas pirmoje vietoje. Bet ir da, laikąs vienu savo svarbiausių uždavinių
graphy, natūrai history, art, State physical culture badge
kultūriniai, tautiniai, visuomeniniai užda krikščioniškųjų bažnyčių sujungimų su R
manual arta, musie and sing- to encourage physical fitness,
AMERIKA DOMISI LIETUVOS
viniai negali būti užmiršti. Išnaudokme vi Katalikų Bažnyčia. Tų savo nusistatymų Pi
ing and physięal training. scout troops and eircles, camps
sas savo moralines, intelektualines pajėgas, jus XII viešai parodęs jau iper savo karūna
ŠVIETIMU
♦
There are §ix grades in the for students, and travel dur
visus išteklius iki maksimumo. Visur iš vimų. Būtent, per karūnacines popiežiaus Pi
ing the vaoation. period are
Vašingtone, kaip žinoma, to provide primary education elementary school.
mintingai, tikslingai, sistematingai”.
jaus XII mišias evangelija buvo skaitoma
all oonneeted with secondary
veikia Offioe of Education — for the youht of Lithuania, foIr pabrėžęs, kad aukščiausias lietuvių tau lotynų ir graikų kalbomis. Dar tikresnis to
education”. In oompetitions
Federalės valdžios Biuras švie ster their spiritual and phytos gėris yra Lietuvos nepriklausomybe ir nusistatymo įrodymais esąs santykių tarp ka
which take place at the end,
kad šiandien didžiausia lietuvių pareiga yra talikų ir pravoslavų bažnyčių atnaujinimas. timo reikalams. Tas biuras ar sical growth, and teach them
visos tautos realioji vienybė, “visų srovių Kaip žinoma, bažnytinis skilimas prasidėjo ba ofisas yra dalis Depart to love, cherish, and sacrifice! nguage, French, and another of each school year high scho
language — either German, ol students strive for supresutarimas, nuoširdus sugyvenimas ir bendras IX-jį šimtmeti, patriarcho Fotijos laikais, o ment of Interior ir jis leidžia themselves for Lithuania”.
This statement appears in English or Russian, as well as macy in reading and reritadarbas mūsų tautos laisvei ir gerovei”, ka galutinai Rytų apeigų bažnyčia atskilo 10g4 mėnesinį laikraštį vadinamų
m., Mykolo Cerularijaus laikais. Nuo to lai School Life — Mokyklos Gy an article on “Education in Latin, history, citizenship, phi tion of Lithuanian, French
talikų dienraštis padaro tekių išvadų:
ko (arp Rytų ir R. Katalikų bažnyčių iki venimas. Šių metų kovo mė Lithuania” written by K. Ma- loso’phy, mathematics and geo- and German, drawing, sing“Dar kartų kartojame: nenusiminkime, šiol nebuvo jokių santykių. O dabar štai po
ing, and physical culturu.
nenuleistame rankų, dirbkime padvigubin piežiaus delegatas Turkijai ir Graikijai Bnn- nesio to žurnalo laidoje tilpo siliunas, Undersecretary of | graphy. Other subjects taught
From picked teams of from
ta ir patrigubinta energija, dirbkime dienų calli aplankė Rytų Bažnyčios patriarchų Is- išsamus straipsnis: Education the Ministry of Education in | are natūrai Sciences, drawing,
ir naktį, be baimės sekime įvykius, galvo tanbule ir oficialiai pranešė jam apie naujo in Lithuania — by K. Masi- Lithuania. The article is pu-‘physical oulture and military 1,000 to 1,300 students,
...
,» . ..
‘
. i liūnas, Undersecretary of the blished in the ourrent issue training for boys, physical best readers, reciters, drauĮ
tame šaltai ir realiai, nepasiduotame jaus popiežiaus
Pijaus XII išrinkimą Taip pat
.
mams ir provokacijoms, visur keltame di Rumunijos patriarcho Mirono Csristeos laido Ministry of Education of Li of School Life, ofličiai mouth- oulture for girls, manual, trai tsmen, choirs, and sportsmen’
dįjį patriotizmų, šaukime visus į vienybę tuvėse Bu/karešte dalyvavo R. Katalikų Baž thuania; ponas Masiliūnas pa ly journal of the Office of E- ning and housekeeping for are seleeted.
Institutions of liigher edu
ir sutarimų. Drąsiai ir ryžtingai siejame tų nyčios atstovai.
staruoju laiku tapo aprinktas ducation, Department of Inte- girls, musie and singlng. All
idealų, kurie mums, lietuviams, yra be ga
of
these
sub,įects
are
compul

cation
in Lithuania enroll apLituanistikos Instituto direk rior, and ia particularly inteTiesa,
tai
nėra
naujos
pastangos
Rytų
ir
lo brangūs, brangesni už kiekvienų kainų.
resting at a time when Lith sory during the seven-year prozimiately 4,500.
torium Kaune.
Nepriklausomybė, mūsų tautos laimė ir a- R. Katalikų bažnyčioms suartinti. Jau eilė
Up to the World War, there
Tarne jo straipsny parodyta uania is so muoh in the day’s secondary school period.
metų tuo reikalu dirba Šv. Kirilo ir Metodi
teitis prieš mūsų visų akis, — ŠIE IDKA
Not all children in Lithua were no teehnical school s i n
mokyklų organizacija, mokyk news.
LAI IŠVEŠ MUS PRO DIDŽIAUSIUS PA jaus apaštalatas. Aukštų to apaštalato ierarThe Offioe of Education nia attend school all the year, the Repuhlio. Today, technical
lų istorija, statistikos duo
VOJUS, SUSTIPRINS MŪSŲ JAGA& Die chų turime1 ir mes, lietuviai, būtent, vysku
mens ir keletas paveikslų su calls attention to the faot that Mr. Masiliūnas reveals. First- schools register 3,000 students,
vas tegul laimina mūsų tautų ir visus jos pų Pranciškų Būčį.
Rimšos “Lietuvos Mokykla”. during the lattpr pmrt of the grade and second-grade pupils including thoec in housekeejs
kilniuosius troškimus! Lietuva mūsų pro
“School Life” yra paplitęs nineteenth oentury, the Lrth- in the rural distriets go to | ing schools and those in comtuose, širdyse ir lūpose!M
Ko Lietuva Neteko
Amerikos mokyklose ir todėl uanians, likę may other n»i- school only during September mereial schools. Agriculturul
šioms mintims nuoširdžiai pritarė tau
“XX Aimž.” rašo, kad Klaipėdą prijungus lietuvių moksleivių tėvams ve nority peoplea, were severely and October and during May sobools have an attendance of.
tininkų ‘ ' Lietuvos Aida* ’ pažymėdamas, kad
restricted in the ūse of their and June of each year. In wi- 1,500.
’rta tatai žinoti.
joms negali nepritarti nė. vienas geras lie prie Vokietijos, Lietuva neteko 3 nuoš. Lie
“The Government of Lith
tuvos teritorijos, 6 nuoš. gyventojų, trečda
Maža to, tąs p. Masiliūno own language and tbe deve- nter the ©ountry schools are
tuvis patriotas, nes gyvename sunkiu mo
mentu, kuriuo visas pasaulis pergyvena sun lio Lietuvos pramonės gamybos, ir keturi straipsnis tiek sudomino Ame lopment of their literature. ln attended only by third, fourth, uania assigns CM«iderahle
penktadaliai viso eksporto per Klaipėdos uo rikos Vidaus Ministerijų, kad that period, from about 1864 fifth and sixth-grade pupils. sums for educationul purpokų krizį. “Tautos stiprybė pasireiškia ne ta
stų dabar priklaūso Vokietijos.
jis išleido speciali komentarų to 1004, all printing in Lith- Children in urban areas at ses”, aecording to Mr. Masik&į ji gali rainiai gyventi, bet tada, kai
Į Klaipėdos kraštą, neskaitant susisiekimo apie tų straipsnį “Education uanian was forbidden, and tho tend clagscs throughout tbe liuntUs article. “In 1938 the
Meiną sunkūs laikai” — sako “L. A.", dar
Budget of the Ministry of Epridėdamas, kad neabejotinai visa Lietuves investacijų, valstybė investavo per 100 mil. in Lithuania”. Pats komen Lithuanian elenintary and se- school year.
Local authoritįes statė that d>ucatięn in Lithuania", lie
visuomenė taip galvoja ir jaučia.
litų; trečdalis to kapitalo teko uostui.
taras čia irgi yra jungiamas cotndary schools mere closed.
lt was thcn that the mothcrs Lithuania’s ele*nentąry scho says, “carried the figure of
IŠ te galima suprasti, kad toks Lietuvos
Netekus gamybos bazės ir dėl to sumažė anglų kalboje.
with the aid of .smuggled ols, and school buildiųgs ore 50,656,891 litas, or 16.34 per
visuomenės nusistatymas parodo jot valsty jau! eksportui, Lietuva turės kasmet mažiau Bducation in Lithuania
“The purpcse of the eleme hooks seęretly taught their for the most pert erected by cent of the tetai uatiooal bud
binį subrendimų ir pasiryžimų iš visų pa pajamų 20 milijonų, arba viso dešimtadalio
“D R A U G
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Pijaus XII Politika Ir Vokietijos Katalikai
Po Pijaus XI mirties visas siu džiaugsmu sveikina šv.
pasaulis nekantriai laukė nau Tėvų Pijų XIT, matydami jo
jo popiežiaus, kaukė ne tik asmenyje tinkamiausj Pijaus
katalikai, bet visi geros va XI įpėdinį ir ištikimų Didžio
lios žmonės. Tenka pabrėžti, jo Popiežiaus siekių vykdyto
kad gal būt dar nė karto Baž jų. Pažiūrėkime, kas dedasi
nyčios istorijoje nebuvo tiek Vokietijoje.
susidomėjimo Kristaus Vieti Hitleris sako vienų, o
ninko asmeniu, kiek po Pi gyvenimas rodo kita
jaus XI mirties. Be abejo, šis, Šiemet sausio mėn. 30 d.
susidomėjimas suprantamas. Fiureris savo kalboje, pasakyr
Mūsų laikais, kada teisingu-, tojo Reichstago atstovams, pa
mus, teisėtumas ir sąžinė yra1 reiškė: “...Visos vokiečių tau
paminta, asmenybė, kuri gina tos akivaizdoje iškilmingai j>a
juos, kiekvienam geros valios reiškiu, kad Vokietijoje nie
žmogui bus brangi ir gerbti-' kas nebuvo ir nebus persekio
na.
jamas dėl tikybinių įsitikini
Naujo popiežiaus ilgai lank mų”... Deja, šie žodžiai toli
ti neteko. Pirmų konklavos gražu neatitinka tikrovės. Tie
dienų, dalyvaujant visiems ka sų pasakė vokiečių Fiureris,
rdinoloms, suvažiavusiems iš kad Trečiasis Reicsas nenuėjo
visų pasaulio šalių, buvo iš Meksiko ar raudonosios Ispa
rinktas naujas Apaštališkojo nijos teroro keliais. Nedegino
Sosto Vairuotojas. Daugelis bažnyčių ir nešaudė tikinčių
laikraščiij nori atspėti, kokie žmonių. Tai tiesa. Bet taip pat
bus naujai išrinktojo Popie tiesa, kad niekur Europoje,
žiaus santykiai su Vokietija ir išskyrus Sovietų Rusiją krikš
čionybė, ypač katalikybė ne
kokia bus Jo politika?
kenčia
tiek priespaudos, kiek
Kas supranta Bažnyčios pa
siuntinybę, tas į šiuos klausi Vokietijoje. Kad neatrodytų
mus jau dabar gali lengvai šis tvirtinimas perdėtas, prisi
atsakyti. Katalikai su didžiau žiūrėkime faktams.

PILNAS ELEKTRINĖS
REFRIGERACIJOS PATARNAVIMAS
KIEKVIENAM RETAIL BIZNIUI

• Planuokite DABAR vasaros bizniui. Telefonuokite mums ir prašykite vieno iš mūsų šaldytuvų

inžinierių, kurie jums pagelbės išsirinkti dalyką,
*kurio jums reikia — pilną šaldytuvą su patogio-

’ mis lentynomis — lengvai pasiekiamomis — šal

dytuvą gėrimų ir vandens. Nieko nekainuoja ir
nėra jokių susirišimų. Klauskite apie mūsų leng
vą išmokėjimo planą.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street
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■Maumui | inį beginklių užpuolimais ir mo 'meilę, kovojo su naujos
Visos katalikų mokyklos už
Įvairios Mintys
langų daužymu. Fiureris pa pagonybės apaštalais, skelbė
daryta. O buvo jų tiek, kad
reiškė, kad šelpia pinigais ti Dievo apreikštąsias dogmas.
visi katalikų vaikai galėjo jo
Nedidelis yra daiktas, j<
kybas,
bet nė puse žodžio ne Pijus Xn ištikimas
se mokintis. Jų vietų užėmė
žmogus ym dievotas ir kari
suminėjo, kad konfiskuojama Pijaus XI įpėdinis
valdinės mokyklos, kurios tu
tas, kuomet nejaučia prispar
kat. Bažnyčios turtas, uždaro Viso pasaulio katalikai, su dimo. Bet jeigu priespaude
ri paruošti uolius A. Hitlerio
ma vienuolynai, išmetama ga silaukė naujo šv. Petro Lai laike kantriai užsilaiko, tu<
idėjos išpažintojus. Visose mo
tvėn moterys vienuolės iš li vo Vairuotojo, džiaugiasi ir met didelio pakilimo dorybėj
kyklose tikyba ir tikybiniai
goninių,
prieglaudų ir auklė guodžiasi, nes jiems šviečia galima tikėties.
pratimai neprivalomi. Uždrau
jimo įstaigų. Nesuminėjo nie nepalaužiama viltis, kad P
sta kunigams ir vienuoliams
Senas įpratimas nelengvj
ko apie naujai paskelbtus val Pijus XII toliau tęs ištikimai
mokyklose dėstyti tikyba. Lei
pasimeta ir nevienų nega
stybės mokesčius nuo užrašų, šv. Petro Sosto “(politikų” ir
sta mokyti tikybos pasaulie
legatų ir aukų, daromų k. Ba sėkmingai varys sielų gerovės laisvai vesti prieš jo palic
čiams mokytojams, bet ir šie
nuomone.t
žnyčiai, nuo kraičių moterų darbų, pradėtų savo garbingo
ms sudaromos tokios sųlvgos,
vienuolynams. Tuo tarpu apie Pirmtakūno, gindamas žmo Kas tiktai paviršium nusti
kad greitai pasitraukia nuo
valstybės galvos minimų fi gaus asmens ir sąžinės laisvę mia piktų, o neišrauna jo šal
vietos. Taip jau daugelis pranansinę paramų iki šiol dar ir užtardamas varguomenę bei nies, tas mažai nužengs pi
diniij ir vidurinių mokyklų
mvn dorybėje, o dar didesni
niekas nieko negir-dėjo.
1 prislėgtuosius.
pasiliko visai be tikybos. Už
ir nuobodesnės pagundos
Popiežiaus politika — tai ne
daryta visos katalikiškos jau
Katalikas “V. A.” užpuls.
pasaulio diplomatų politika
nimo organizacijos, jaunimas
“Mano karalystė — sakė
gi verčiama stoti į HitlerjuKristus
— ne iš šio pasaulio'”
gend organizacijas, kuriose
(J. 18, 36). Kristaus Vietininpropaguojama Rosenbergo neJames M. SlatteTy, pirmi- kb politika taip pat nėra ,paopagonizmas ir pašiepiama k.
ninkas
Illinois Komercijos Kol saulinių valstybių politika,
Bažnyčia.
misijos, sakoma, būsiąs pas- Lipiajam savo vietininkui,
Paskutiniu laiku uždaryta kirtas J. V. senatorium vietoj
Petrui, Kristus įsakė: Stižinomas visame pasaulyje Insprink
savo brolius tikėjime.
mirusio James Hamilton Le
brucko (buv. Austrijos teri
Pirmasis popiežius buvo išti
—s
- nluu>x
wis. (Acme telephoto)
torijoje) teologijos fakultetas,
kimas ir paklusnus savo Mo
kuriame eidavo mokslus dau
kytojui. Pats 'persekiojamas
BREMENC0UlMBhS
G
gelis be vokiečių ir kitų ša nigai ir vienuoliai. Bet teis gynė savo brolius, pirmuosius
lių katalikų. Uždaryta taip mai apvylė. Prisipažino pats krikščionis, nuo persekiojimų
BEhTSCflL^B
(pat panašus fakultetas Miun jų organizatorius. “Dvasiškių ir stiprino tikėjime.
cheno universitete. Be to, su- teismai — pareiškė Rozenber
DKRMRN ir KV’KOPA
Pijus XI ėjo pirmojo Po
likviduota šimtai katalikiškų gas laikraštininkams — Vo piežiaus pėdomis. Gynė Rusi
Bremerh»'«-"«
nremen ar Humbnrgo
mokslo, auklybos ir visuome kietijai nedavė nieko gero. A- jos, Meksikos, Ispanijos, Vo
.rirtlnkriUi.
* “į? V1MT1N1V
ninės globos įstaigų. Tačiau teityje reikės būti atsarges kietijos katalikus, kėlė aikš
mes JVMS
EUROPOS ClMlNtMS
tikinčio žmogaus terorizavi niems...” Teismai apvylė, bet tėn neteisingų diplomatų suk
IM1GRACI.IO.
ap.anuyt. JUR Awer.koJ.
kiek
iškentėjo
šmeižtų
patrau

P»Rvle.xne
.avo
K'™'"™
_________
’
_____________ .___________ __
mas šituo nesibaigia. Ryškaus
tybes ir smurtus, smerkė vi
veido katalikui uždarytas įėji ktieji į juos. Tačiau teismų so pasaulio akivaizdoje veid
----- “
L-v.tsHu kainos valiuojant IS f
Specialiai ienos
^,aIW,žio 22 Ir nuo
nepasisekimas
nepadarė
galo,
mas į visas valdines įstaigas,
mainiškų jų politikų. Varė
Europos
M. Amerikoje leiažianta
o kadangi privatinių Vokieti šmeižtams.
“politikų”, kuri esminiai ski
Mriello 26
ke(urlas sava^_________
joje beveik nėra, susidaro pa
Šlykščiausiai šmeižiama ir riasi nuo diplomatų politikos.
'.n.ormacUu kilkit. - virtini
dėtis be išeities.
toliau dvasiški ja ir popiežius. Tos politikos vyriausis tikslas
Vokiečių Vadas savo žod Kad neturėtų galimybės šmei — Kristaus mokslo gynimas ir
žius, pasakytus Reichstage, pa žiamieji atsiliepti, valdžios pa amžinieji sielų reikalai. Ko
130 W. Randolph St, Chicago. Ht
rėmė faktais. Suminėjo du: rėdymu uždaryta visi katali vojo su totalizmais, tykojan
kų
laikraščiai,
neišskiriant
net
čiais
pavergti
žmogaus
asmens
Pirmas faktas, — vokiečiij va
ldžia duoda finansinę paramų grynai tikybinių. Drųsesni d va ir sąžinės laisvę, skelbė ir gy
visoms krikščioniškoms tiky siškių žingsniai, atremiant nė šių laisvę, kovojo su žiau
boms; antras — nacional-so- šmeižtus iš sakyklos, tramdo- ria prievarta, — skelbė arti-

i uetuvą'

cialistinė vyriausybė iki šiol
neuždarė nė vienos bažnyčios.
Tiesa, kad hitlerizmas neuždarinėja bažnyčių, bet viso
mis priemonėmis stengiasi jas
palikti tuščias, be tikinčiųjų.
> Ne kitu, bet šino tikslu stu
miama iš mokyklų tikyba, jau
nimas auklėjama Rozenbergo
tikybos dvasioje. Kad prie to
einama, gerai žinojo jau Pi
jus XI. “Katalikų Bažnyčia
— rašo savo enciklikoje vo
kiečiams — negali laukti su
savo skundais to laiko, kada
šventavagiškes rankos pradės
griauti altorius ir deginti baž
nyčias. Jeigu profanuojama
jaunuolio sielos šventovė Kri
stui priešingu auklėjimu, jei.
gu šioje gyvoje Dievo švento
vėje norima užgesinti paskuti
nė tikėjimo kibirkštis, tai jau
arti yra bažnyčių deginimo
Tais pačiais sumetimais bu
vo inscenizuojami vokiečių
dvasininkijos teismai. Norėta
diskredituoti žmonių akyse km

naujausi ir geriausi

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

rakandai

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

parašė

Barskis Furniture Housp Ine
X
FURotture”
,9„’4

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.
Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

Kaina >1.00

PIRKIT NAUJAUSI

Užsakymas siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

Chrysler ar Plymouth

2334 South Oakley Avenue

Chicago, Illinois

MALDAKNYGES
Angelas Sargas, juod. virš. pauk........................... $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos virš ....................... $1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš................................................. $1-50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš................................... 75c

JHns Mano Pagalba, didelėmis raidėmis.............. $2.50
<< DRAUGO”

2334 So. Oakley Avė.

KNYGYNAS
Ohicago, Illinois

_

.

teisingos patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
M n wn,r i.ikf, va"
4030 S Archer Avė., Chicago, m., Phone Virginia
7rUauAc^uUr,b* V*rtO‘U
v8.tau.los mados. nuo »

4

Ketvirtadienis, bal. 13, 1939

DRAUGAS
HH>ĄKT<>KIA«> anKK***
UIS

lai* H 'Mn-'l

Pittsburgho Lietuvių Žinios

HaAUra slysklte Kuo adresu

SOI S Garuoti HL
lU*of. UitnkM-fc SIMM

■;■

,..n

n.Licį/1

vęs ir ten įšventintas. Tai
smagu patirtį, kad tokių jau
nų gabių misijonierių atsiran
da tarpe Tėvų Marijonų.
Dėcm

Velytose tapo pakrikštyta
Girdėjau, kad Kudžionių sū- Vaišnorų, kame misijas vedė
r
šytų sutuoktuvių nėr. Ir altai kompanijai taria širdingai a Laiter Chateilo dukrelė var-,uen» susižiedavo su Lukumų ir per keturdešimtę paiuoks- LIETUVIAI DAKTARAI
Pas mus V ei y košt Pri si I ė apgailestavo, kad mūsų jau rių. Su gerais norais viskas du lUiun-Ann. Kūmais buvo dukrele. Gerų tėvų vaikai, be lūs sako jaunas gabus niisi- TeL CANal 2845
limo pamaldos įvyko (5 valau nimas negali sau susirasti gy gal.ina. Gūuo orkestrą gr «/.» Jurgis Vėlius ir Magdalena aiiejonės, sukurs pavyzdingų jonierius'kun. Andriuška. Aš
dų ryto. Negaliu iškęsti nepa- veuimui draugo bei draugė- smagius lietuviškus šokiu Gailiūtė. Ponia Chateilo, tai šeimų.
j ir tų dienų ten buvau ir girGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sidalinęs įspūdžiais su Pittis- |>ent savo tekėjimo, kad jai Jauni ir seni visi gerui pa i buvusi sodalietė Ona Bomb1 dėjau jo gražius pamokslus —
---------2158 W. Cermak Road
burgho Žinių skaitytojais. Bu nebegali susirasti savu tautos, šoko.
luusk.ūtė. Jaunai Ciiate.ų šeiKuomet skaitysime šias No- labai gražiai lietuviškų kalbų Vai.! 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Kctvergaia pagal sutartį
vo tai gražiausios ir įspūdin- Su įmaišytomis vedybomis tu
mai linkiu laimingai auginti rtb Sale žineles, mūsų bažny- vartoja, jis yra čia gimęs ir
ginusios iškilmės. Žmonių ki- ri kreiptis prie vyskupo. Ta.
čioj 40 valandų atlaidai jau augęs tik kai kas pasakoja,
2305 So. Leavitt Street
savo pirmutinę dukrelę.
Užsišnekėju.' apie vakarie
TeL OANąl 0402
luste užkimšta gana erdvi mū- buvo labai vietoje šitas pri
beveM Lūs baigiami. Jie pra kad Lietuvoje seminarijoje bu i.
nę, kų tik nepamiršau upe
Bal. 10 d. t. y. Velykų ant- sideda bal. 14 d., baigias bal.
sų bažnyčia. Prisikėlimo pro* i minimas, nes, ištikrųjų, lieBūtos Siuvė ų kinhų, kurs
cesijoje dalyvavo sodalietės j sįog gėda, kad mūsų gražiorų d.erių vakare įvyko mai -, 16 d. Padėk laikraštį į šalį ir
ruošia šaunių “eard party“
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,
giedodamos “Linksma diena ; mergaitės, gražūs vaikinai tu
gučių pramogėlė pas Rumbai) skubėk nors ant atlaidų užDANTISTAS
sekmadienyje, balandžio l(i d..
4729 So. Ashland Avė.
mums nušvito ’. Mokyklos vai į ri dėtis su protestonuis, ar net
skienę, Moterų klūbo pirmi baigos.
1448 So. 49th Court, Cicero
Šv. Kazimiero svetainėje, ly
kuriai, seserų Pranciškiečių žydais. Tai labai žema... Gal
2-tros lubos
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
giai 3:30 popiet. Jau anuo ninkę. Susirinko apie 30 as---------------------Penktadieniais
CH1CAG0,
1LL.
gražiai išmokyti, ėjo berdami tų priminimų paims visi jau| Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
kart minėjau, kad laimėjusie menų, daugiausia moterų, klū Homestead
Telefonas MIDway 2880
gėles po Kristaus prisikėlusio nuoliai ir jaunuolės į savo šibo narių. Padoriai pasilinks šiuma Velykų pamaldom 3'47 £ HalSt<id
Chicago
ms siuvėjos yra pagaminusios
OFISO VALANDOS:
/
e “
.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
kojomis. Vytukas Žiaukas rdi's ir rinitai apsvarstys ir
minta, margučių dikčiai sunai
rankų darbo begalo gražių ii
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
daugiau kaip kitais metais
šeštadieniais
priešakyje su prisikėlimo krv- pakol dar ne pervelu susira.kinta ir dar pelno padaryta
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Valandos: 3—8 P. M.
brangių dovanų. Prie šio
Tai labai'
žiunn paskui jį seka Alekas sau dlallgų įr ,haugių savu.
^“‘darbu'pririš $20.00. Dalyvavo ir pats kle- žmonių dalyvavo.
.
.
...
geras apsireiškimas. Daug buTelefonas HEMlock 6286
žamulevieius su Kristaus pn- tarpe.
r j
r
bonas su savo vargonininku. °
...
°
da sodalietės ir komitetas. So
vo matytis ir jaunimo. Tat ir
sikėlusio statula. Kristų pri-.
Prie šios progos iš klūbo ka
(BEINAllALSKĄS)
dalietės taip pat labai gražia
jaunimas
susipranta. Tai la
sikėlusj monstrancijoje neša i
sos
tapo
įduota
klebonui
ši

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĖ
Antrų dienų Velykų pas mur ir mandagiai patarnavo valui
bai graži ateitis parapijai, ka 8900 So. Halsted Street
pats klebonas po umbre’inu. įvyko atsigavėjhno — Kiau
mtas dolerių klebonijos pa
rienėj.
2415 W. Marųuette Rd.
talikybei ir tautai. Pamaldus
TELEFONAI:
Kazys Badys su choru ir var šinių Vakarienė, kurių suren
puošimui. Nėra ko stebėtis,
Ofiso
—
Wentworth
1612
Ofiso
valandos:
jaunimas išlaikys ne tik ka
gonais taipgi gieda “Linksma
kad
mūsų
klebonas
nuolat
a
Ras. — Yards 3955
10—12 vaL ryto
gė bažnyčios komitetas pade
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
VALANDOS:
I‘o Velykų viskam atgijo ir pie North Kide moteris kal talikybę, bet ir tautybę. Man 2 iki 4 OFISO
diena...’’ Paskui Mišios šv., j
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
popiet
7 iki 9 vakare
dant virėjų klubui. Šis klu
pamokslas. Na, o kaip pasiju l
girdėjau dar bus ir daugiau ba ir jomis didžiuojasi. Jos taip atrodo, kad čia, gal, pa Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitartus
bas yra daug pasidarbavęs paveikė
kiek
nors
pastaraisiais
pagal
sutartį
dino visa bažnyčia prie šv. Į
parengimų, apie kuriuos kitų yra vertos pagarbos.
, .
lapijos naudai ir ne vienų
laikais pas mus įvykęs Fede
Komunijos, tai nebegalejau
... vakarienę yra paga syk paminėsiu.
Ptk.
gardžių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sulaikyti ašarų. Tai dar nie
Tos pačios moterys rengia racijos Pittsburgho apskričio
minęs. Tai kų tai reiškia dar
metinis
susivažiavimas
—
seibal. 23 d. didžiulę vakarienę,
4631 So. Ashland Avė. .
kad tiek nemačiau vienų die
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.......................
.,
.
bstumas!
Reikia
pazymet,
kad
North
Slde
kad
kun.
Vaišnoro
parapijos
avė,
mnlis
T
“
‘
na einančių prie sv. Komum- ...
. .
. . _. ,
4070 Archer Avė.
TeL YARds 0994
........
. .
šiai...vakarienei
virėjų
klube
1 Sv. Velykos praėjo kuo gr, tainėje. Nėra abejonės, kad tokie įvažiavimai, pasita- VIRginia 1116
.
Rez.
TeL PLAza 2400
.
.
.
..
...
.
jos
visi: dideli ir inazi, jau
Valandos: 1—3 ir 7—8
• •
•
• •
pfljsid&rbav imu ir iup<’b< iu i*
i ..
.
. rimui i>tivHiki<t ir tuos ousitaNuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien išskyrus Scredą
m ir seni, vyrai ir moterys,
na<į
žiausiai. Reikia pažymėti, kad toji vakarienė pamyks,nes vi-|
‘
Nedėliomis
nuo 10 iki 12 vai. dienų
■aikinai ir merginos. Tai bu- .
Šaukštukai šakutės ir ®®serys Pranciškietės
labai si pradeda ja įdomautis. Kas: .......
P . P Seredoiuis ii- Ncdel. pagal sutartį
vo įspūdingiausia visų velyki- S™US *? .
b bttkuteS?1 skoningai buvo iSpuo8ę baz-'nežino, kad vakarienių rengi. į taiko kasdieniniame gyvenime•
,,
, > « .
peiliai. Girdėjau, ateityje za°
. • . t a* v;j Da,ia_ AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
;uų pamaldų valanda. Prie pro , , ,.
.
nvčių: V. J. karstas ir didv- mas yra suristas su dideliu a’. w p ir lur Ų Vlb ™ a
......
da šis virėjų klubas daugiau *v * ’•
.
TeL YARds 5921
Ofiso TeL Ganai 6122
gos negaliu užtylėti, kad šio- .^.__ t.
___ sis altorius skendo baltose le- darbu ir rūpesčiu.
J
Res.: KZNvrood 5107
Res.
8342
So.
Mankfield
Avė.
įsigyti lėkščių, puodukų ir kai
Res. TeL Beverly 1868
:« Velykų altoriai seserų
virtov5je įranki,. Si at I lijose. Choras rflpestingai ruo
Pirmadienį
mūsų
klebonas,
Pranciškiečių rankomis gra- aigavėjimo vakarienė labai “si P™ Vel5,k« 6n Kiedojigirdėjau, buvo išvažiavęs į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iausiai buvo išpuošti gyvo gražiai nusisekė, tik gaila, kad | '.ntt'8
«''knjjų, labai gra40
valandų
atlaidus
pas
kun.
Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:30
DANTISTAS
mis gėlėmis. Choras, vyrų ir
756 West 35th Street
į tas vakarienes nevisi para- žiai sugiedojo gana sunkias
2201 W. Cermak Rd.
vaikų varg. Bazio išlavintas
mišias.
pijonys tesilanko. Man rodos
PLATINKITE “DRAUGĄ“
TeL CANal 5969
VALANDOS:
labai jausmingai giedojo , nau1 9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
t
nieko nėr gražesnio, kaip vi
as mišias. Nuo pirmųjų iki
6 iki 8 vakare
LIETUVIAI DAKTARAI
siems karts nuo karto ben
Bal. 6 d. pa^hnirė Adomas
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
Clinict prov^ Litterine Antiteptie Tel. Yards 3146.
laskutiniųjįj Mišių, kurios bu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pagal sutartį
drai susieiti, pasišnekučiuoti, Miknevičia, 45 metų amžiaus.
nachta
antt
kili*
dandmff
garm
vo 10 vai., buvo, kaip kas mė
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2155 West Cermak Road
There ii na lairier. mm delightful, or
pasilinksminti ypač šioje va Palaidotas bal. 10 d. Šv. Ka- pilectlve
w»y et kceplng dandruff unrter
2 iki 4 ir 7 iki 9
Res. 6958 So. Talman Avė.
OFISO VALANDOS:
nuo, išstatytas švč. Sakrame
oontrol l.han wlth Lisbarlne Anliappilc,
karienėje kiaušiniais pusi mik zimiero kapuose. Pasiliko na faraonų for ibor« than 25 yaara aa a mould Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 Res. TeL GROvehill 0617
1 — 4 ir 6:30 —. 8:30 vakare
waah and gargle. Just rųb it in and folloir
ntas. Šios linksmios Velykų
Office TeL HEMlock 4848
ir pagal miI art į
Šventadieniais: U iki 12
prolonged mausage,
linę padaužyti, juos paritinė- šlė jauna moteris su trimis with
Liaterine
Antlseptlc
getą
rld
of
dandrud
pamaldos ilgai, ilgai pasiliks
it kilia tha gnrra that sauses dan
TaL Oalumet 5074
ti, pakalenti. Tai čia kaip tik vaikučiais, kurių vyriausioji hecauss
druff—the queer Uttlp bottle-shapod bncOFISO VALANDOS:
atmintyje.
tnrla (Pltyrosporum ovale) that surrounds
ir turi prasidėti katalikiškas yra dukrelė 16 orėtų. A. a. tbe hair and oovers the scalp.
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Don't waste time «ith remedies that
madienius ir trečiadieni na
erely attack symptoms. Uae Liaterine
veikimas, apie kurį mes taip ; Adomas tarnavo karo metu irAntlseptlc,
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
ir akinius pritaiko
the proved treatment that gets
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
at
the
cause.
Tne
only
treatment
we
know
Per Velykas kun. Skripkus dažnai kalbame, bet niekad jo Amerikos kariuomenėje, daly of that la backed hy ten yssrs ef research
3343 So. Halsted Street
bubėtomis Cioeroj
s nd a cllnloal record of suooesa ln the
Įiakrikštijo Juozo Bartiniko ir gyveniman nemėginame jvylt- vavo mūšiuose, taigi sugrįžo great malority of oases.
1446 So. 49th Court
DANTŲ GYDYTOJAS
Lambert tTisnnadal Oo„ St. lovit. M*.
Onos Martinaičiūtės dukrelę dinti. Gal ateityje labiau su iš fronto su pakrikusiais ner
Nuo 6 iki 9 vai. vak.
Klausykite
3259 S. Halsted Street
— Paulina-Ona. Kūmais bu sipras mūsų žmonės ir pra vais, netekęs sveikatos ir lyg
CHICAGO, ILL.
PALENDACH’S TRAVEL
vo: Juozas Šampūnas ir An dės kitaip į gyveninių žiūrėti. svaros. Džiova galutinai pakir
Ofise TeL VIRginia 0036
TNS POOVCD TKATMENT FOR
BUREAU
Reaideneijos TeL BEVerly 8244
Čia dar turiu priminti, kad to jo gyvybę.
ose Naujelaitė.
PHYS10LAN and SURGEON
- DANDRUFF
Folklore
Radio
Program
Juliaus Žilionio ir A. Lelio4845
So. Ashland Avenue
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.
OFISO
VALANDOS:
Velykose per pamokslų kle nio pasidarbavimu šiai vaka
Nuo 2 iki 4 ir uuo U iki 8 vai. vak
4157 Archer Avenue
TeL Pullman 7885
bonas rengiantiems luoman rienei gauta graži dovana iš
KLAUSYKITE
Nedėliomis pagal sutartį.
Olino vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.
les.
Pullman 0263
Office
TeL
YARda
4717
moterystės jaunuoliams primi- Duąuesne Brerving Co. Komi- i
Namų TeL PROapect 1880

šv. Kazimiero Parapija n<~’ ^“<1 «“>Vų bažnyčioje mai- tetas už tai jiems ir minėtai

DR. F. G. WIMSKUN AS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

j

DR. P. J. BE1NAR

DR. A. J. MANIKAS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. 6, KAKAUSKI

DR. MADRIDE KAHN

DR. A. J. RERTASH ,

DR. WALTER J. PHILLIPS

j

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

H

-

LISTERINE

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

M

t

Ntm City Fnitm Mirt

DR. A. W. JACOBS

BADIO PROORAMO

DANTISTAS

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Loųie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

SS

.'-V.

Chieago, Illinois
OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Kctvirtadicniaiu 9-12

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR.S.B1EŽIS

DUOKITE VISUS SPAUDOS
DARBUS “DRAUGUI”

Spausdiname;

A

;J '

Si

Ilomer L. Pieree, Kansas City, Kag., gyventoja prieš pen
kis metus nuo didelio išgųsčio buvo netekus balso kalboje.
Nuolatinėm gydytojų |mstangorn moteris palengva pradeda
atgauti balsų. (Arine telepsoto)

Serijas
Tikietus
Plakatus
Posterius
Programus
Įvairius Atsišaukimus
Ir kitokius Hpaudos

Bilas
Laiškus
Kon vertus
Konstitucijas
Kvitų Knygeles
Draugijoms Blankas
darbus.

Visais spaudos reikalais kreipkitės:
DRAUGAS PUBUSHIMO 0OMPAMY
2334 South Oakley Araaoa
Ohicafo, Illinois

Telephone YARde 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Rood

DR. P. Z. ZAUTORIS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6631 S. Callfornia Avė.

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artcaian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Ol'fiee Pitone
Rea and Office
PROapect 1028
2359 S. Leavitt St
TeL YARda 2246
Va|: 2-4 pp. ir 74) vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR

Res. 6515 S. RockweN Street

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Sukinkadieniais
pagal sutartį.
TeL LAFayette 8016

6322 So. VVestem Avenue

DR. C. J. SVENCIS1AS

Panedūlį, Uta minkė ir Ketverge
nuo 2 iki 9 v*L vakare.

DENTI8TAS

Scrcdoj ir PėtnyčioJ — 2 ikį 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
TeL Proepoct 1012
B«. TaL R^ublie 50<7

Tai CANal 0257

Rea TeL PROapect 6*

4631 So, Ashland Avenue

Telephone REPublic 9723

Nedėliomis pagal sutarty

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas REPublic 7868

f

ATLIEKAME SPAUDOS DARBUS
ORBITAI, GERAI IR PIGIAI

-

10758 S. Michigan Avė.

Tel CANal 6122.

Reaįdencija
*939 So. Claremont Avė.
Valandos 9—10 A. M.

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:
10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro
ir
ii Sutartį.

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 471 h Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Sercdoj pagal sutarti

DR. V. E. SIEDUNSK1
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonai Lafayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieuian ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Yards 0994
Tiediadisniaia ir
fofttediflniai«

“DRAUGO" PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BAUND2I5-APRII30 0., VYTAUTO DARŽE, 115th IR SOUTH PMI ROAD

Ketvirtadienis, bal. 13, 1939
■■■

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

CICERŪS LIETUVIŲ NAUJIENOS
S?

verto

Palaiko tradicijų

Šį šeštadienį Shaineto sve
tainėj Klovainiečių klubas re
ngia vakaruškas. Kas atsilan
kys į tas vakaruškas, smagiai,
smagiai laikę praleis prie
geros muzikos. Prašomi atsi
nešti ir kiaušinių. Galėsime
pamiklinti. Tai bus tikrai
kaip Klovainuose. Rengimo
komisija: P. Dovidauskienė,
J. Rinkimas, P. Stasiūnas vi
siems užtikrina smagumų.

Balandžio 13 Diena

Lietuvos Kareivių Dr-jos Uniformos skyrius Velykų na
ktį budi bažnyčioj prie Kris
taus kursto. Bažnyčių atdara
visų naktį. Tas pats buvo ir (
šiose Velykos®. 19 vyrų pasi
keisdami budėjo. Kad nebu- J
dintiems nebūtų nuobodu, jų 1
draugai - rėmėjai suneša do
vanų. Per šias Velykas pasi
žymėjo A. Petrėnais ir F. Zajauskas. Visi taria jiems ačiū.

Numylėtinis buvo neklus
nus savo Mylimajam; ir Nu
mylėtinis verkė. It Mylimasis
atėjo savo Numylėtinio rūbe
ir mirė, kad Jo Numylėtinis
atgautų kų jis buvo praradęs.
Tat Jis davė jam didesnę do
vanų, kaip ta, kurių jis pra
rado.

Baltųjų Rūmų, Washingtone, aikštėje kas met Velykų antrų dienų įvyksta vaikų pasi
linksminimas — kiaušinių ritinėjimas. Toje pramogoje šiemet dalyvavo ir prezidento žmo
na. (Acme telepkoto)

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

oein MyllsUewa — VMtavtaaBankJetauui — iMUdotavflma —
PapuajUmanu

susirinkimas pasuko gaires sa dovanojo labai gražių rankų
kuriami nieko netrūko. O kada Iš Misijoms Remti
vo darbuotėm Tikėdama nuo darbo “bed spread” (lovai
įpuolė į didelį vargų ir tjkur- Draugijos Susirinkimo
širdžios paramos iš gerašir užtiesalų). Jis bus leidžiamas
dų, tada jam prisiminė, kaip
dės lietuvių visuomenės, dr-ja laimėjimui tame piknike kny
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa buvo gera gyventi pas tėvų. BRIDGEPORT. — Misijogutėmis. Knygutės tik po $1,
neles parapijoj Velykų šven Ir pradėjo gailėtis, kad pada ms Remti Dr-jos sus-mas į- .ryžtasi žengti sekančiai:
Pirma:
nutarta
surengti
‘
bu
t. y. po lc numeris.
J. S.
tė iškilmingai apvaikščiota. rė didelę klaidų apleisdamas vyko bal. 5 d. parap. svet.
nco
party
’
bal.
30
d.,
4
vai.
Nors bažnyčia padidinta apie tėvo namus. Matydamas, kad Sus-nių pirm. A. Vaišvilienei
po piet, parap. svet. Įžanga Vyčių Metinis
virš 300 vietų, bet pasirodė tame skurde turės žūti, nus atidarius, pakviestas J. M.
25c.
permaža. Visi takai buvo už prendė jis grįšt pas tėvų, pra pralotas Al. L. Krušas plačiai
Šokių Vakaras
kalbėjo
apie
Seserų
PraneišDovanoms
rankdarbiai
jau
šyti,
kad
dovanotų
padarytas
pildyti, net lauke, už durų,
BRIGHTON PARK. — Lie
prisėjo žmonėms stovėti. Tai klaidas ir priimtų į savo na ikieeių Kryžiaus kelius Pietų baigiami gaminti pasišventė tuvos Vyčių 36 kuopa rengit
rekordinis žmonių dalyvavi mus. Taip tas paklydėlis sū- Amerikoje, nupiešdamas ten lių. Bus ir kitokių įvairiausių metinį šokių vakarų bal. 15
nus grįžo pas tėvų, kuris, iš pat panašių būklę ir misijo- dovanų.
mas Velykų šventėje.
Sakoma, bus daug įvairumo
Pialoto
Matėsi ir tokių žmouių, ku vydęs savo sūnų, tuojau įsa-į1“6^1^
Antra: piknikas geg. 28 d., ir visi bus patenkinti. Šokiai
rie buvo apsileidę, bei pasi ko tarnams paplauti geriausi Prane^ln0 kalba duoda pilnai Royal Oaks Park, Willow bus parapijos svetainėj. Bėro.
suprasti, kad kaip Seserys
traukę nuo Bažnyčios, buvo jautį ir iškėlė puotų.
Pranciškietės, taip ir Tėvai Springs, III. (prie 87 gatvės
sekėjais socialistų “Naujie
su
Taip Visagalis Dievas
Niekas taip neparagjna į
Marijonai Pietų Amerikoje vienas blokas į vakarus nuo
nų”. Bet, kaip teko pasikal visais šventaisiais džiaugsis
neišsilaikys be medžiaginės Kean Avė.). Parkas gražus su darbų, kaip savų teisių gini
bėti su keliais “Naujienų” si- danguje, kada žmogus pasi
paramos iš Šiaurės Amerikos visais patogumais piknikams mas.
įupatikais, visi yra pasipikti traukęs nuo Bažnyčios ir tikėir šokiams. Muzika bus viena
lietuvių.
nę socialistų vadovybe. Jie sa- jimo, pamatęs savo klaidas
geriausių. Įžanga 25c.
REMKITE IR PLATINKE
ko, metėm “Naujienas” skai vėl sugrįš prie Dievo ir tikė Akivaizdoje šio pranešimo, Aleknienę, 3618 Union Avė., KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
tę, nes socialistų vadovai yra jime išlaikys iki galo savo
demokratijos išdavikai. Ir ap gyvenimo.
si ir stiprių_haKų. Parapija ga.
gailestavo, kad buvo pasitrau Beje, turiu pažymėti, kad Ii pasididžiuoti savo vargoni
• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
kę nuo Katalikų Bažnyčios ir bažnytinis choras yra gerai ninku Kudirka, kad taip gra
simpatizavo socialistams. Tai išlavintas varg. Kudirkos. La žiai išlavina chorų.
gi, yra vilties, kad ir dauge bai gražiai gieda. Chore randa
Dzūkelių Juozas
lis kitų tas klaidas pamatys
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
ir sugrįš prie savo Motinos
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Katalikų Bažnyčios. Nors iš
AMBULANCE
KELNER-PRU ZIN
jų atsiras, kurio staiga nedrįs,
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTJ
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
sarmatysis, bet sųžinės bus
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
priversti sugrįsti. Taigi, mums
4605-07 So. Hermltage Avė.
katalikams, nereik nusiminti,
4447 South Salrfleld Avenue
bet tokiems savo broliams pa
LEONARDAS EŽERSKIS
Tel. LAFAYETTE 0727_________
gelbėti, kad jie nebūtų savo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
sųžinės graužiami, kankinami.
k°p,yčios v*s°se
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Reikia patarti jiems, kad kuo
*
Chicagos dalyse
KOPLYČIA DYKAI
greičiau sugrįstų. Tuo bus
jiems sveikiau. Jų sųžinė ne2025 W. 51st St.
TcL YARDS 1278
Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais,
išmėtinės padarytos klaidos.
7:00 vai. vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
Reikia jiems priminti, pa
P. SALmffTKRAS
Rea. 4543 South Paulina Street
laidūno sūnaus pasielgimų, ku
ris apleido savo turtingų tėvų,

Velykos Brighton
Parke

John F. Eudeikis

Daugelis yra paklusnumo
labiaus iš prievartos, neg iš
meilės; ir tiems yra paklus
numas kartus ir jie murma.
Ir nepasieks laisvo proto, ligi
visa širdžia netaps paklusnus
dėl Dievo meilės.
Jei nuomonė tavo yra gera,
o dėl Dievo meilės tu jos išsi
žadėsi ir klausysi kito, tad
daugiau pelnysi.
Tikrai didžiu yra, kurs pats
save jaučiasi mažu, o visokių
aukščiausių garbę laiko per
niekų.

IGNACAS TIŠKUS
Mirė bal. 11 d., 1939 m., »:30 v. p. p., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Telšių ap
skrityje, Žarėnų parapijoj, Qediluuuų kaime.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Marijoną, po tėvais Friaraltė, 4 sūnus: Anufrą. mar
čią Juilą, Walter, marčią Helen, Ignacu, marčią Dolores, Ir
Jerome, du anūkus, švogerį Ir
Svogerką — Joną ir Emiliją Abromaviėius ir jų šeimą, pus
brolį Prancifikų
Budvidą, Jo
moterį Marthą Ir kitas gimines.
Lietuvoje paliko 2 brolius: An
taną ir Stanislovą, seserį Liud
viką Sirutis, jų Seimas Ir ki
tus gimines.
Kūnas pašarvotas —— 10725
Pralrie Avenue.
Laidotuvės įvyks Seštad., bal.
15 d. Iš namų 8:00 vai. ryto
bus atlydėtas į Visų Šventų pa, rupijos bažnyčią, kurioj įvyks
I gedulingos pamaldos ui vetto! nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kaalmlero kapines,
į Nuoširdžiai kviečiame visus
» gimines, draugus-ges Ir paiįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Kūnai, Mar
čios, Anūkai, gvngcrte, Švogerka. Pusbrolis ir (iindnfe.
Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, tel. YARda 1138.

A.
KAROLINA ARTISAUSKLENĖ
po tėvais Žilvičiutė

Mirė balandžio 10 d., 1939, 8:40 vai. ryto, sulaukus pusės aiaŽ.
Gimus Lietuvoje, Panevėžio apskr., Naujamiesčio parap., Maagaigalio kaimo.
Amerikoje išgyveno 39 metus.
Paliko dideliame nuliūdimą vyrų Jurgį, dukterį Stelių, tris
sūnus: Petrą, marčią Viktoriją ir jų šeimyną, Bronislovą, mar
čią Phyllis, ir Joną, anūkę Karolytę, tris seseris: Pauliną Kowarskienę, Marijoną Jasnauskicnę ir Juozapiną Klikūnienę ir jų
šeimynas ir daug kitų giminių.
Priklausė prie Šv. Petronėlės Dr-stės ir S. L. A. 134 kp.
Kūnas pašarvotas 3214 So. Union Avo. Telefonas VICtory
6375.

Laidotuvės įvyks penktadienį, .balandžio 14 d., iš namų 8 vai.
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio ]>ar. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po jmmaldų bus nulydėta
į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kvieičame visus gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sanai, Marčios, Anūkė, Seserys ir Gi
minės.
Laidotuvių Direktorius I. J. Zolp, Telefonas Yards 0781.

LAIDOTIIVIĮĮ

DIREKTORIAI

ta YJC A T

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

■n,

> I; J? ’ 1H

Natvrally...iritk

AK

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

•iMmaeJae* Ar tM< nerbe/
GtHUIHt CMfl m a. hattla.

•The

perfaet eomhlaatira «< riek oU. Aae
•oap and daUcatc color that caa't ha copiad
... a Mani that ooly Clairal caataiao

joam euua. OAiaot, im.
IU Waat Uth St, Nrw York. N.

Y.

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
■iii

tHhW
Chy-—

AURIU A M P C patarnavimas
K nl D U L H R b C dieną ir naktį
nV V A T
D I
n I

lON’T BE GREY
Don’t tolerate grey halr. Greyhalr
nakee you look old and fcal old.
Try the Modern* Method for Coloring Hair ... CLAIROL. YouU
appreciate the quick, pleasant trcatment. No bleaching required to
eoften the hair when you nee
CLAIROL. YouU leve the retulta
on your halr — beautiful, naturallooking color that defies detection.
See youraelf u you would likę to
be. 8co your hairdreeeer today or
•end thie coupon NOW,

KARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

z

Skydu randui akmd ne Koly Setekkre Kavinių, N00

Uiti ikrui

1.1 Zūlp
Alhert V. Petkus
P. I Rištas
ftnttBfly B. Petkus
Ladamz ir Sna
1. LMniciiis
S. P. Mažeika
Aitams M. PhilIiDS

KOPLYČIOS visose
MIESTO DALYSE
1646 West 46th Street
Phone YABds 0781-07®

4704 S. Western Aveni
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted St
Telefonas YABds 1419

6834 So. Weetern Ava.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Conrt

CICero 2109

2314 West 23rd Plaoe
Phone PULhnan 127O.

4348 So. California Ąva.
Phone LAFayette 3579
3319 Litnaniea Avenue
PhoM YABris 1138-11»

3307 Latu&niea Avė.
Phone YABds 4906

■H

•_ * v*
KlovaimeciŲ
Vakaruškos

rZ

Iš angliško

Kun. Ant. M. Karužiškis

Urba Flower Shopfe
4180 Archer Avė.
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ekskursija, kurioj dalyvauja:
CLASSIFIED
S. Simonavičius, J. Naujokas,
CLASSIFIED
BEI KALLNCA DARBINIX RAS
B. Kruuzlis, A. Marculaitis, AMdiiKuJIųka geras darbininkas ant
PARDAVIMUI UOTAI
Marculaitis, adv. E. Schultz Pirmų. <3A,ll)btW i *v«tdę» arba. ai n gelyb. Parsiduoda
S lotai: ant Franrlsco
atlyginimas ir tinkamos sąly.
su žmona, Pakrosnicnė, F. Gu Geras
KOs.-’AtšISaukitP pa*: V. Kernį Is, 1801 gatvfis, arti 98th St.; 10 mlnutų Iki
Western Ava Verti 11600.00; ati
Šioms iškilmėms rengti da
duosiu už $300.00; Verta apžiūrėti
Dar Apie Velykas
tauskas, adv. K. Bardzill, J. semti, M>ti Ate.,
šią vietą. Čia statyba smarkiai plė
u
pardavimui tris
ug darbo ir triūso įdėjo pra
Katilu, Katiliūtė, P. Yutz, J. (pIMJ Į*X|i1v^r.f jftt^iaftn' Du namai, tojant. Atslftauklte; 1741 West CulŠv. Jurgio Parapijoj
terton St.
lotas Krušas, su savo pagal
klitėnas, uodus, ir miškas. Parduo
fGedris, Marčukonienė, C. Gu sim
a
r
mainyslta i ani nųosuvyhr-s
BRIDGBPORT. — Velyko bininkais — vakarais, seserys
tauskas, C. Gutauskas, Jr., I. chic&2we. hA'tWkbiikltW ‘ raSfnvttoi 6-kamhartų PARDAVIMUI
mūrinis cottage. Dideli
l)2iul S»trcK«
Street- Chiąągo.
U2iul
Citit
ms čia pradėta ruoštis su Ve Kaziinierietės, komp. A. Po
fui
•>........................ kambariai; furnacu apAildoml; nrtl
jBrazosky, Z. Petraitis, M. \Vimokyklų, parkų, krautuvių.
6704
rbų sekmadieniu. Antradienį cius, chorai, orkestrą, zakris
sbar, J. Pikutis, S. Brazosky, Pataisom, ISvalom, suproslnam vy- South Artesian Avenue, Chiengo. III.
rlftkiM,,irt,Jnoiej-ISkus drabužius. Pabažnyčios grindys buvo šva tijonas su savo pagalbinin
Al Onaitis, A. Onaitis, G. Sta vasarmlam
PARDAVIMUI
'drabužiam įdedame pamaftllus. Toliau gyvenantieji paftau2-fletų namas parsiduoda pigiai.
riai išplautos ir pradėta ren kais ir parapijos komitetas.
pusaitis, A. Stapusaitis, Rizi klte:TlVP«l»*wnpO^p — ^verltngtei Šiltu vandeniu Šildomas, po 6 kam
Pmsljuno Ir Taisymo Krau barius, viskas naujausios mados.
gtis Didžiajai Savaitei. Didį Tokios tai gražios, didingos
kas, C. K. Pikiel, A. Pikiel, Valymo.
tuvė, •jflttĄ
Clrago.
1628 S. 47th Court. Cicero. Illinois.
jį Ketvirtadienį prie vieno šo iškilmės buvo Šv. Jurgio baž
Mrs. Lucas, M. Danzer ir kiti.
REIKAI.INGA MERGINA
PARDAVIMUI NAMAS
, .merginą ,, pamų darbui.
ninių altorių Kristaus kalėji nyčioje. O Cbicagoj randasi
Ekskursijų sutiks specialus RrlMalipgą,
Nėra vaikų. Mažas apartmentas. Pa Apartment butlding; 4 6-kambarių
mas ir Didįjį Penktadienį - dešimts kitų lietuviškų para
vakarais. Atsišaukite; Lawn- fletal; garo Šiluma; lotas 60x125;
komitetas. Po užkandžio bus silikti
<t»lė 8878,
Jelgos $190.00 J m6nesl. Marųuette
Šeštadienį presbiterijoj kars pijų, kurių bažnyčios taip pat
Parke. Parduosiu už vtdutlnlSką pa
pavežiota po Chicagų ir paro
siuntimą. Atsišaukite: 6622 So. Falri fVIMUI. NAMAI
tas buvo, tu r būt, gražiausia buvo pilnos žmonių. Čia skver
flel“ ATc.. tel. Prospect 4201.
dyta įžymesnės vietos. Vakare
Parduodame už numažintas kal
•papuošti, negu bile kurioje biasi į galvų klausimas: kur
nas
tiems,
kurie
greitai
pirks
forPARDAVIMUI TRIS
svečiams bus surengta vaka klozuotus namus Marąuette Parke lt
160 akerų ūkis. 90 akeriu dirbama
•kitojo bažnyčioje. Per visas dingo Šliupas su savo prana
kitose
gerose
vietose.
rienė. Plačiau apie tai bus 20-fletų apartment — po S, 4 Ir iemS; 70 akeriu miškas. 11 budi. -.
„ , _ _
,
.
ninku. Nėra mortgage; neapgyventa.
dienas — pamaldi) ir per die šystėmis, kad bažnyčios bus
Naujau namas; J mėne- GaIlte už1mt, kad ,p
Blznlo
pranešta per Šaltimiero radio 6_ ,kambarius
81
*l>250 00.
| Vieta:
didelis
vasarinis
rezortas.
nų bei vakarais iki 12 valan paverstos tvartais, o visi ku
valandas, kurios būna kas pe- 18-fletų apartmentas — po 3 Ir 1 Kaina buvo $18,000. Dabar $10.000
..
.
- v.
, j 4 kambarius; rendomls J mėnesi ne— cash kaina. Jmokėkit $6.000 ar
dos — žmonių buvo visuomet nigai iškarti varpinyčiose. Tie
nktadienį, šeštadienį ir sek-’ sa $i.o85.oo
Š7.000,
likusius
ant
morgiėlo.
. _
.
,
,
16-fletų apartmentas — po 3 ir John Schultz. Route No. 1, Rox
artipilnė bažnyčia. Didįjį še sa, tada Chieagoj buvo tik
madienį, 7 vai. vak.
1 4 kambarius; rendų 1 mėnesi neSa 46 Imn«. Mieli I gan.
į $950.00.
štadienį visų naktį bažnyčioje viena parapija su keletą deFrank J. Parker (dešinėj), vadinamos “ainplane bootle10-fletų apartmentas — po 4 ir
RENDON ŪKIS
kambarius; kaina tiktai $18,000. 40 akeru ūkis; Beloit, Wisconsln'e:’
buvo daug žmonių budėti prie sėtkų parapijom) ir vienu kun. ger>» (prohibicijos laikais) su savo advokatu. Federaliam
Čikagos lietuviai, kurie pa 5 Marąuette
Parke, mūrinis 6-kam- renda $10.00 j mėnesi: geram vvrul
Kriaučiūnu. Gi dabar?... Bet teisme, Chieagoj, jam iškelta byla už rastus jo žinioje pa sižįsta su minėtais pittsbur- barlu bungalow; arti 6 3ėlos. Karstu ar moterel dėl nrlžiūrėjlmo atiduo
išstatyto Šv. Sakramento.
vandeniu apšildomas. Tiktai $4,450. sime dykab Atsišaukite: 2155 North
2-fletų
gražus mūrinis
namas; Kilbnum Avė., Chicago, Dlinois. Tel.
giečiais, kviečiami atsilankyti gražus
Prisikėlimo apeigos Velyki) bedieviai vis dar netiki Kris dirbtus pinigus (banknotes). (Acme telephoto)
belsmontas. Arti 63čios. Pil AT/R»nv 7DO4.
kaina $3,500.00.
į Šaltimiero Šuruni Burum va naBrighton
rytų buvo 5 vai. Jau 4 vai. taus pasakymui, kad Jo Baž
Parke: krautuvė Ir 4
malgamated
centro
salėje,
333
PARDAVIMUI BVCERNĖ
kambariai. Mūr. namas, tiktai $3000.
bažnyčioje pradėjo trūkti vie nyčios nei pragaro vartai ne- Rengia Balių
karų.
Turiu greitai parduoti už pigią kal
Namas
su
groserne
Ir
buėerne,
geS. Ashland Boulevard.
J. š.
,
. v.
, i
••
ral einantis biznis; seniai {kurtas. ną buėerrię. Biznis išdirbtas per 15
tų. Vėliau atėjusieji turėjo sto pe r galės.
MELROSE PARK. — LithPlttsburgiecių ekskursijų O- Parduosiu labai pigiai ar mainysiu metų. Pardavimo nriežasti iš'irelt
ant vietos. Ats’šauklte: 836 West
.
.
y.
. ..
ant prlvatiSko namo.
Įėjimas 55 centai. Kviečia
vėti, o prieš pat pamaldas auanian Alliance of Proviso
rganizuoja buvęs Clkagietis, Prie Kedzle Avė. ir 63ėlos: mūri- Cnllrrton St.. Chicago. RUnols.
tėjusieji jau negalėjo nei j Sportininkų,
, ,
»
n-ii a.
v
v
bis namas, krautuvė Ir 6 kamb. fleToįvnship rengia balių balan mi tėvai bei draugai,.
rARDAvnm namas
dabar žymus Pittsburgbo lie- ta8. Kaina tiktai $9.000.
Mūrinis namas: 4 kambariai virbažnyčių įeiti.
.
-i -•
tr
•_ •
t.. 1
Kampinis namas. Mūrinis. Krautudžio
15
d.,
Blue
Goose
Hali,
Korespondentė tuvių veikėjas Kazimieras Pi- vė ,r 3 fietai; kaina tiktai $3.500.00. Suj. 1 apačlnl; furnacu anšlldomas;
Susirinkimas
garadžius. Atsišaukite: 3421 South
Procesijoj dalyvavo skait
23
and
Lake
St.
kietis, organizatorius Pittsbnr- „,T^r? ^S,"X»£Z’n."bU,%»aS Rnrtngfleld Avc. Tel. Lawndale —
Lietuvos Vyčių Chicagos alinga ministrantų dr-ja ir mo
6291.
Prašoma visų lietuvių at PITTSBURGHO LIETUVIŲ gho Lietuvių Vaizbos Buto ir «
I pekričio sportininkui susirinks
kyklos vaikai. Iš anksto žmo
REIKAT.INGA ^lERGINA
reikia paskolų prirengiame
su kuopų pirmininkais ir spo silankyti. Jaunimas galės ge EKSKURSIJA Į CHICAGĄ vienas stambiausių importuo beKam
AR MOTERIS
Jokiu Iškašėlų.
nėms išdalinta lakštai su ve
Reikalinga
moteris ar mergina, bai
rai
pasišokti,
nes
bus
gera
CHARLES
URNICH
tojų Lietuvos “Maisto” pro
rto direktoriais ketvirtadienio
gusi mokslą, mokanti kalbėti (tarai
Povilo
Šaltimiero
radio
va

(KAZYS URNIKAR)
lykine giesme. Procesijai pra
HetuvlRkal, dirbti kaipo receptlonist.
Komitetas
vakare, balandžio 13 d., 7 va orkestrą, būtent Dean Colby landos parengimas įvyksta se duktų.
2500 West 63rd Street
Turi būti tam 25 ir 40 metų am
sidėjus, m-uz. A. Pociaus val
____
2-tros lubos. įėjimas Iš Campbell žiaus. AtsISauklte
landų Aušros Vartų parap. Pradžia 7 valandų vakare.
CONRAD RTTTDIO.
kmadienį, balandžio 16 d. Asb
Avė. pusės.
domų galingi) vargonų, skait
Komitetas
užtikrina,
kad
visi
420 West 63r«l St.
ryte nuo 9 Iki 12, o
mokyklos kambaryje, 2323 W.
land Auditorijoj. Parengime Kas tikisi nuo bedievių lais VALANDOS:
Telefonas Englcwoo<1 5883.
lingo choro, stygų orkestros
vakarais nuo 7 iki 9.
bus
patenkinti.
S.
Juodis
23rd Place. Bus nutarta sezo
bus atvaidinta “Krikštynos” vės ir pakenčiamybės, tas lau
ir bažnyčioj žmonių susilieję
PARDAVIMUI
no atidarymo diena Lietuvos
Pranešama, kad tų dienų iš'kia gerų vaisių nuo prasto Kad bedievis įgys galę, pri Nuosavybė — Rooming House. 14
balsai darė nepaprastų įspūdį,
kambarių. KarStuvandenlu apšildo
Vyčių Chicagos apskričio In- Studentų Savišalpa
sijuoks iš tavo teisių.
Pittsburgbo atvyks į Cbicago medžio.
ma. trys vanios: 2-karų garadžius;
rodės, visas dangus atsivėrė.
lotas 86x190; ielgos $200.00 ) mė
door Lygos. Taip put reikės
Kas nenori įbuti pikio ver nesį
Kaip kartų jau skaitėte,
Parsiduoda pigiai. Savininkas:
Daugelis negalėjo susilaikyti
48 North T.otus Avenue. Tel. Coįmokėti įstojimo mokestį ir su Lietuvių Universiteto klubas
gu, turi kovoti užl gerų.
nuo ašarų. Kol procesija tris
umbus 4951.
daryti žaidimų programų. Bus siūlo $300 paskolos tam stu
Išalkusiam
tik
duona
rūpi.
kart apėjo, presbiterijoj Kri
PARDUODA PIGIAI IR MAINO
išrinkta valdyba ir direkcija dentui, kuris norėtų tęsti stu2 fl. po 6 kambarius, mūrinis namas
Juo
didesne
liuosybe
naudostaus karsto nei ženklo neli
.
.
..
apie 11 metų senumo: apšildomas;
įvairiam sportui Lietuvos Vy- diįas, bet neturi lėšų. Si pa
SIS piktyoė, tuo mažiau lino- parduos pigiai arba mainys ant farko, o visas jo papuošimas pe
, _
! mos ar kelių akerų žemės netoli
ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS LAIVU
čių1 Chicagos. apskričio
Atble- skola
, , siūloma
...
,• , •
1
kiekvienam,
pra
sybes turės gerumas.
chicagos.
rkeltas ant didžiojo altoriaus,
' 16 fletų po 4 Ir 3 kambarius: mū
tie Association.
dedant nuo Iligb Scliool ir
rinis namas: Marųuette Parke netoli
kuris ir taip jau buvo labai
“GRIPSHOLM”
63rd St. Kaina pigi; Rendos $8000.00
Rrservas viri
Turis. Tiiii
Po
šio
susirinkimo
įvyks
baigusiam
iki
paskutinių
me

J metus.
gražiai papuoštas.
00
Geg.-May 31 d., 1939
Prisikėlimo šv. Mišias laikė Lietuvos Vyčių Chicagos aps. tų universiteto studentui. Sva
Krautuvė Ir 4 kambarių fletas, prie
susirinkimas.
Bus
kalbama
aStock Yarda. Tinkamas sallunul. Mai
rbu
tik,
kad
jis
būtų
lietuvių
pralotas M. Krušas. Nors sir
nys ant lotų ar cottage ar ko kito.
gdamas, bet pajėgė šv. Ko pie Liepos 4 d. — Vyčių Die tautybės.
6 kambarių bungalo'vv, prie 64th St
Nežiūrint kada jūs ma
Ir Rockwell. Mainys ant lotų arba
munijų išdalinti skaitlingai nų ir įnešimus Vyčių seimui,
Todėl prašome nesivaržant
ūkies Lietuvoje.
note važiuoti į Lietuvą,
ministrantų dr-jai. Žmonėms kuris įvyks Kearny, N. J.
(kreiptis dėl smulkesnių žinių;
70 akerlų
ūkis netoli
Cblcagoa
pradėkite ruoštis iš anks
Visi Vyčiai, kuriems rūpi arba tiesiai paduokite prašy
Parduosim pigiai su mašinom Ir ata
gi šv. Komunijų dalino kiti
kų; gera žemė prie molio.
to. “Draugo” laivakorčių
trys kunigai. Einančių prie sportas ir bendras Vyčių vei mus Savišalpos Fondo pirmi
Taipgi turime gerų ir pigių lotų ne
Marąuette Park tr kitur. Kas
agentūra išrūpins jums vi
Dievo Stalo buvo tiek daug, kimas, prašomi dalyvauti.
ninkui, Algird Rulis, 5409 S.
4192 S. ARCHER AVENUE toli
manot pirkti ar mainyti krelpkitša
Red Cherry Saeramento Avė.
tuojau, asmeniškai ar per laišką;
kad šv. Komunijos dalinimas
(North East Corner Archer and
sus kelionei reikalingus do
J. V11 .IMAS,
Saeramento
Avė.)
truko veik iki pat pabaigos
Prašymai bus priimami tik
•800 So. Maplewood Avenue.
kumentus. Darykite rezer
Phone LAFAYETTE 0461
šv. Mišių.
iki gegužės 1 dienos.
šį Vakarų Renkasi
vacijas kuogreičiausia.
United States Government
Antrose šv. Mišiose “in copriežiūroje ir kiekvienai ypaApskrities Choras
Kam Kankintis?
tai pinigai apdrausti iki
rpore” prie šv. Komunijos ėjo
Kad davus progos lietuviš
“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laivių
$5,000.00
Lietuvos Vyčių Cbicago ap kai studentijai ir jaunuomenei
600 narių Kolumbo Vyčių or
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
GAUK IT B
ISmokėjom
ganizacijos. Per sekančias tre skrities choro praktika šian arčiau susipažinti, L. U. klu
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
Už padėtos
MŪSŲ
pinigus
n1^4
jas Mišias šv. bažnyčia buvo die. Visi choro nariai prašo bas rengia šokių vakarų ba
THERMIC
Duodam Paskolas ant 1-mų
mi atsilankyti.
Bern. landžio 15 d., 8:30 v. v., Ataip pat pilna žmonių.
Morgičių

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

įhi

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda

4%

PERMANENT

Safety

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

DIENRAŠČIO “DRAUGO”

2334 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 7790

PAVASARINIS

Piknikas
ĮVYKS

Sekndieiiyje, April-BaMo 30, 1939
VYTAUTO DARŽE
115th tarp Pulaski Rd. ir Cicero Av.
PRADŽIA 12:00 VALANDĄ

GERA MUZIKA

Deposit Dežntea
Pasirendnoti

Galima

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Rerodom nuo 9 iki 12 die
ną, Snbatom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO

____ ICK
AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
Prienamomis Kainomis.

MILDA AUTO SALES

JUSTIN MACKIEWICH
Preaident
HELEN KUCHINSKAS, See.

Telefonas VICtory 1696

Mes n evarto Jam nei mašinos,
nei elektrikoa Garantuojame sugarblnluotl
blle
kokios
rūšies
plaukus. $5.60 vertybė — šia sa
vaitę tiktai $4.50.

BERNICTE’S BEAUTY
8H O P
1725 WE8T 47TH STREET
Kamp. Hermitage. TeL Yarda 2771
10 metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT

UTILITT LIQUOR|
DISTRIBUTORS

ModernUklausia ir PatogUusla Valgykla
Bridgeportrt

Incorporated

750 W. 31st Street

Tel.

Prospect 0745-0746
Wholeaale Only

A. A.

NORKUS, aavininku

TeL Victory 9670

5931-33 So. Ashland Ave.1

806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
Domininkas Kuraitis, Savininkas

WAVB

Pas mus galima gauti tikrai Uatuvlšką Importą Valatyblną De<-

ua<.
Mes Ir Virt Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F tr M. Dalmldaa
Savininkai

Kiekvieno kataliko yra šv.
priedermė skaityti vien kata
likiškus laikriščius.
Kas skaito bedieviškus laikrašuius, tas platina čia antžemė8 velnio karalystę.

