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LIETUVOJE PLANUOTAS PERVERSMAS

Perversmo sąmokslas susektas ir
raylitas areštavus jo kelis vados

Vokietija pasirengasi okepooti
Dancigą, o koridorn kol kas palikti

Norėta Lietuvą paduoti
visiškai Vokietijos kontrolei
LONDONAS, bal. 14. — “Daily Ilerald” praneša iš Var
šuvos, kad Lietuvoj susektas ir sukoneveiktas platus sąmoks
lus Lietuvą paduoti Vokietijos verguvėn
Depešoje iš Varšuvos pažymima, kad šis planas suardy
tas Kaune areštavus sąmokslo' vyriausiuosius vadus. Tarp areš
tuotųjų yra buvęs Lietuvos urinistras pirmininkas Juozas Tū
belis ir buvęs užsienių reikalų ministras Dovas Zaunius.

Vyriausias Lietuvos kariuomenės vadas gpn. S. Raštikis,
gelbėdamas vyriausybei išgaudyti sąmokslininkus, asmeniškai
areštavo pronacių vadą pulk. Saladžįų.
Sąmokslo tikslas buvo pagrobti j savo rankas vyriausyliės
vairą ir tuojau tartis su Vokietija, kad Lietuvą paduoti visiš
kai nacių ekonominei ir politinei kontrolei.

Kitoje depešoje iš Varšuvos
štai kas pranešama
LONDONAS, bal. 14. — U- prieš nacius valstybių grupei
Prancūzijai,
nited Press iš Varšuvos pra — Britanijai,
Lenkijai, Rumunijai ir Graiki
neša, kad
Vokietija painformavo Lie- |JaiKitoje iš 'Varšuvos depešo
tuvą, kad padaryta Klaipėdos
sutartis reikalinga pataisymo. je laikraščiui “News Chronicle“ pažymėta, kad Vokietija
IJetuvos vyriausybė susekė
pasiryžusi panaikinti Lietuvai
paduoti. Vv
žadėtą zoną Klaipėdos uoste,
kieti jos verguvėn.
uždrausti Lietuvai
statytis
Diplomatiniuose sluoksniuo nuosavą uostą ir priversti Lie
Se spėjama, kad Hitleris pa-'tuvą savo prekių eksportui
kilo veikti prieš Lietuvą dip- naudotis išimtinai nacių uostu
lonmtiškai, kaipo pirmąjį sa- Klaipėdoje nacių padiktuotovo atsakymą organizuojamai mis sąlygomis.

Daug kariuomenės sutraukta;
Lenkija atsidėjusiai budi
BERLYNAS, bal. 14. —
Anglijos ministro pirmininko
Chamberlaino vakar parlamen
te skaityta priešfašistinė ir
prieš naciinė deklaracija, ku
rtąją pažadėtas Graikijai ir
Rumunijai saugumas, nacių
valdiniuose sluoksniuose suti
ktas su giliausiu pašiepimu ir
New Yorko miesto majoras La Guardia bando sutaikinti ten konferuojančius anglia panieka. Naciai pareiškia, kad
kasių organizacijos vadus su minkštųjų anglių kasyklų operatoriais. Angliakasiai šiose ka Chamberlainas
sąmoningai
syklose nedirba nuo kovo 31 d. užsibaigus kontraktui. Be naujo kontrakto angliakasiai atsi Europą stumia į naują karą,
sako dirbti. New Yorke tariamasi'ir nesutariama dėl naujo kontrakto. Miesto majoras įsiki skedbdamasis mažųjų valsty
ša, nes New Yorkui gali pritrūkti anglių. Čia vaizduojama (iš kairės): kasyklų operatorių
bių saugotoju.
atstovas C. O’Neill, W. L. Robison, konferencijos pirmininkas, majoras La Guardia ir J. L.
Stebėtojai pažymi, kad na
Lewis, angliakasių prezidentas.
(Acme telephoto).
cių Vokietija, rasi, tomis die
nomis naujais žygiais atsa
kys į Chamberlaino deklaraci
Ki P

falini pareiškia,
kad
Italija
be
U._

HITLERIO SEKĖJAI

atodairos “žengs pnnyn” su programa KSi
Italijos karalius priėmė
siūlomą Albanijos vainiką

notre dame,

ŠVENTASIS TĖVAS KAL
BĖS PER RADIJĄ

ind. -

ją. šį kartą gal okupuos Dan
cigo miestą, kurio vokiečiai
naciai seniai šaukiasi “vadovimo”.
Dancigo šone išilgai korido
riaus sutraukta daug vokiečių
kariuomenės, kuri laukia įsa
kymo veikti. Nacių sluoksniuo*
se pareiškiama, kad korido
rius nebus liečiamas. Bet Dan
cigo miesto likimas išspręstas*
Berlyne tvirtinama, kad Ari
glija ir Prancūzija seniai pa
sisakiusios nesirūpinti Danci
go likimu. O su Lenkija na
ciai visiškai nesiskaito. Sako,
po Dancigo paskiau ateis eilė
ir koridoriui, jei Lenkija ne
leis skersai jo išvesti plento.

LENKIJA DŽIŪGAUJA,
MOBIUZUOJA
DAUGIAU ATSARGy

VATIKANAS, bal. 14. —
Šį
sekmadienį Šventasis Tė
Notre Dame universiteto įeidžyamam naujam bertaininiam vas Pijus XII kalbės per radi
'ROMA; bal. 14. —" Fašistų:Saukta
-"albanų pasiūly
žurnale “Review of Politics” ją. Kalba specialiai bus taiko VARŠUVA, bal. 14. — Len
vyriausios tarybos susirinki tą Albanijos karališką vainiką
Etiennu De Greeff, Louvaino ma Ispanijai.
k ija nepaprastai džiaugsmin
me ministras pirmininkas Mu Italijos karaliui. Taryba nus
universiteto, Belgijoje, žymus
Chioagoj kalba bus girdima gai sveikina prancūzų ir britų
ssolini pareiškė, kad nepai prendė priimti vainiką. Šian
europinis kriminologas, rašo
paskelbtą pasiryžimą ginti Ru
sant statomų kliūčių, Italija dien Italijos karalius Emanue
4.-00 ryto.
apie Europos diktatorius.
muniją ir Graikiją, jei šios bū
žengs pirmyn ir vykdys vals
lis pripažino vainiko pasiūly Jis pažymi, kad naciizmas, fa
tų puolamos. Lenkų valdiniuo
tybės plėtimo programą.
DU JAUNI LIETUVIAI
se sluoksniuose pažymima,
Jam kalbant gausingai susi mą.
šizmas ir komunizmas nėra
KUNIGAI
kad tai geriausia priemonė su
rinkusieji fašistai ėmė šūkau Rytoj iš Albanijos atvyks nei kokios valdžių formos, nei
Jo Eminencija kardinolas laikyti nacių ir fašistų dikta
ISPANIJOS KARIUOME
ti: “Tunisijos,
Paryžiaus albanų vadų delegacija, kuri idealinės politinės doktrinos.
Mundeleinas, Chicagos arkivy torių šėlimą.
NE ŠALIA GIBRALTARO
formaliai paves minėtą vaini
link!”
Bet tik pasirinkti Hitlerio, skupas, St. Mary of the Loke Sužinota, kad karo tarny
GIBRALTARAS, bal 14.— Taryba buvo specialiai su- ką Italijos karaliui.
Mussolinio ir Stalino gangste seminarijoje šiandien įšventi bon pašaukti 18, 19 ir 20 m.
Gibraltaro britų kariniai auto
riškoms ambicijoms siekti tin na kunigais 38 jaunus dijako- amž. jaunuoliai.
ritėtai imasi priemonių apsau
UŽDARYTA SVETIMŲ
kami vardai. Yra žinoma, pa nus, šios seminarijos auklėti Šalia to, Lenkija ir toliau
LONDONAS, bal. 14. — goti šią tvirtovę nuo puolimo.
ŠALIŲ INDĖLIAI
energingai ginkluojasi. Nau
reiškia prof. De Greeff, kad nius.
Vokietijos karo laivyno žymio
Šalia Gibraltaro šiauriuose
PRAHA, bal. 14. — Nacių tokio Hitlerio sekėjai yra že
Tarp įšventinamųjų yra ir jos atsargos pašauktos karo
ji dalis iš Kiel leidosi jūron. yra Ispanijos La Linea mies
įsakymu Prahos nacionalis miausios rūšies individai. Jis
Iš Berlyno Anglijai ir Prancū tas. Paskutinėmis dienomis į
du lietuviai: kun. J. G. Orinis tarnybon. Spėjama, šiandien
bankas
uždarė
visus
svetimų
j
uog
sure
gį
me
ntuoja,
sukursto
Lenkija turi daugiau kaip vie
zijai oficialiai pranešta, kad šį miestą ir apylinkes sutrau
ir kun. D. A. Mozeris.
pagalba patsai stato
ną milijoną įginkluotos kariuo
karo laivynas vyksta į Ispa kiama gausinga ispanų kariuo WASHINGTON, bal. 14. — šalių individų ir firmų indė- jr gu
menės.
gj vyriausiuoju smurtininku
nijos pakraščius Atlantike tu menė. Tas gi ne ką gera le Senate iškelta kova prieš pre liūs ir sąskaitas.
MINĖTOS SUKAKTUVES
Žymioji kariuomenės dalis
Šio žygio imtasi keršto su- Vokiečiai piliečiai šiandien y
rėti ten manevrus, kurie už mia, Gibraltarui aiškus pavo zdento Roosevelto karingą nu
ŠIRVINTAI.
—
Šiais
me

sistatyaną ir prieš jo pasiryži metimais, kadangi Londone ir ra niekas daugiau, kaip tik
sutraukta į Dancigo koridoriuj
truksią apie vieną mėnesį.
jus.
tais
vasario
24
d.
suėjo
16
me
mus kištis į Europos reikalus Paryžiuje bankai anksčiau suskurdo priblokšti vergai. Hitkuris išilgai ir Vokietija turi
Išplaukusio laivyno dalies
tų
kaip
Širvintai
galutinai
ta

sutraukusi gausingas karo pa
Britų kariniai autoritetai ir norą A. J. Valstybes įvelti laikė turimus ten čekų indė- leris didžiuojasi, kad jis tapeskadroje yra ir nardančių lai bijo puolimo ir kelią iš La Li į numatomą ten karą.
po
laisvi.
jėgas.
lius.
siąs viso pasaulio \ viešpats,
vų. Čia spėjama, kad nardan nea į Gibraltarą visomis prie
Taip pat Prahos banke su kad pangermanizmas Euro 1920 m. mūsų kariuomenei
Senate pareikšta, kad šalies
tieji laivai negrįsią atgal į monėmis barikaduoja.
gyventojai ir kongresas yra laikyti indėliai ir brangeny poj dominuosiąs. Iš tik sutriuškinus priešą ties Šir- GIBRALTARAS DIDŽIŲ
Vokietiją, bet pasiliksią Ispa
bės, priklausantieji Maskvos rųjų gi pangermanizmas nega vintais, ir tais pat metais la
JŲ PATRANKŲ SU
nijos pakrantėse, iš kur yra Pranešta, kad su ispanų ka griežtai nusistatę prieš prez. valstybės bankui ir sovietų
REMTAS
Ii būti gretinamas su naciizpkričio 20 d. Tautų S-gos Kparanku, prireikus, atakuoti riuomene į La Linea atvykę Roosevelto pasiryžimus dėtis prekybos ir pasiuntinybės at
mu. Pangermanizmas, sako
su Europos demokratinėmis
daug italų karinių technikų.
jai sustabdžius karo veiks BERLYNAS, bal. 14. — Na
britų laivus.
De Greef, nesuderinamas su
valstybėmis ir su jomis ben stovams Prahoje.
mus, buvo nustatyta neutrali- cių kariniai autoritetai pripa
Gibraltaras yra britų var
barbariškumais.
drai kovoti prieš totalitines
nė zoną, į kurią kaip tik buvo žįsta, kad britų valdomam Gi
PASKIRTAS MIRUSIO
tai į Viduržemio jūrą. Angli
BRITAMS LIEPTA
valstybes.
patekę ir Širvintai. Nežiūrint braltarui yra aiškus pavojus*
SENATORIAUS VIETOJE ja pasiryžusi visomis pajėgo
REGISTRUOTIS
REIKALAUJA ATSIIMTI
neutralinės zonos, lenkai vis Iš abiejų sąsiaurio šonų Gib
Iš Baltųjų Rūmų pranešta,
AUTORITETUS
SPRINGFIELD, III. bal. 14. mis ginti šį sąsiaurį.
LIMA, Peru, bal. 14. — Šioj
vien darė užpuldinėjimus ir raltaro tvortovė yra suremtai
kad prezidentas tuos užsipuo
— Mirusio senatoriaus Lewirespublikoj gyvenantiems vi WASHINGTON, bal. 14. — stengėsi užimti Širvintas. Tik ispanų didžiųjų patrankų, su
so vietoje federaliniu senato GYVA ŠAULIŲ MOTERŲ limus ignoruoja.
siems britams įsakyta nieko Prieš kelerius metus per sun 1923 m< vasario 24 d. buvo kuriomis galima tvirtovę pa
VEIKLA
rium gub. Horneris paskyrė
nelaukiant artimiausiuose bri kmetį kongresas prezidentui galutinai likviduoti siautusiejl keisti griuvėsiais.
NAUDINGI KURSAI
J. M. Slattery, Illinoiso pre PILVTŠKAI. — Vietos
tų konsulatams įsiregistruoti. perdavė kai kurias savo tei neutralinėj zonoj partizanai,
kybos komisijos pirmininką.
šaulių moterų skyrius, vado ZARASAI, — Nuo kovo 8 Gal bus pašaukti namo karo ses (autoritetus) tikslu grą kurie išžudė daug nekaltų PLATINKITE “DRAUGĄ »»
vaujamas sumanios ir ener d. Žemes Ūkio Rūmai Degučių tarnybai.
žanti gerovę šalyje. Dabar se žmonių, k. t. Zibalų kleboną
gingą* vadės Ciganaitės, smar pradinėje mokykloje suruošė
nate iškeltas reikalavimas tas kun. Lajauską, milic. Kūmelį,
BRITAI PASIRENGĘ
molio,
betono
ir
krosnių
staPARYŽIUS,
bal.
14.
—
Čia
kiai išaugo, Skyriuje yra 40
visas teises atsiimti iš prezi Karčiauską ir kit. Nors atei
GINTI GIBRALTARĄ
tybos
kursus.
Kursuose
lektoir
Londono
valdiniuose
sluoks
narių skaitant ir kandidates.
dento, kadangi tuo būdu sie tyje šitas sukaktuves vertėtų CHICAGO SRITIS. — .NeLONDONAS, bal. 14. — Apie 50** narių turi unifor riauja tų sričių specialistai. niuose reiškiasi baimė, kad kiamas tikslas ne tik neatsiek tinkamai paminėti ir pagerbti ; pastovus oras; numatoma kiek
Pranešta, kad Anglijos vy mas. Daroma žygių, kad grei Mokslas nemokamas. Kursuo Portugalija gali glaudžiau su tas, bet dar šaliai pakenkta žuvusius, pastatant atitinka lietaus; šilčiau.
riausybė pasirengusi visomis tu laiku skyrius būtų pakeltas se lavinasi nemažas skaičius gidėti su Ispanija ir pasukti Pareiškiama,
kad tų teisių mus paminklus ar lentas jų Saulė teka 5:10, leidžiam
priemonėmis ginti Gibraltarą. į būrį.
amatininkų.
tiesiog fašistų pusėn.
{6:31.
perdavimu tik nusivilta
'žuvimo vietose.

VOKIETIJOS KARO
LAIVYNAS IŠPLAUKĖ
Į MANEVRUS

KOVOJA PRIEŠ
PREZ. ROOSEVELTO
NUSISTATYMU

ORAS
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riją ir net literatūrą, redaguodavo mokslei
n
vių Susivienijimo laikraštį “ Moksleivį ”, va
$>RO$.
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
liau pavadintą “Giedra**. Baigus kolegijų,
1114 SOUTH OAKLKY AVK.
CHtCAOO. ILLINOIS
Kovo luėn. 22 diena liks , Lietuvon tekstilių pramone,
PublĮshed Daily, Exc«pt Sunday.
buvo pakviestas darbuotis prie mūsų dien
reikšminga lt liūdna data Lie bkirtumaa tėra tas, kad Didž.
raščio, tačiau jausdamas pašaukimų, įstojo
.. .
„ i, .
A , x...
BDBSCKlVT1ONS: One Yesr — $«.0»; Sta Month*
— $$.'B0; Three Montha — 12.00; One Month — 74o.
seminarijon, j» baigė ir jau per keholikg.tnv<w
*“>»
Lietuvos tekstU.ų
pramone
tnrope — One Tear — $7.00; 81z Months — 84.00;
Oopy — .04c.
metų matome jį kesidarbuojtuit savo tautiečių L ne pasirašyta sutartis, pagal daugumoje gaminu vilnos auAdvertlMn* ln “DRAUGAS" brlnsa best results.
tarpe kaipo uotų kunigų.
kūną Lietuva perduoda Vo- dinius, kad Klaipėdos krašto
“D R A U G A S”
Įsišventinęs į kunigus, kun. Linkus nezuu- j kietijai Klaipėdos kraštų, gau pramonės gįunyba yra pagrį
Uelnu kasdien Utahyrua e—me ii tentus.
stojo savo th'*—m» visuomeniniame darbe., dama Klaipėdos uoste tiktai sta medvilnes dirbiniais. Tai
PRBNLMKRAfOS RAINA: J. Amerikos vulstybAse.
Metams — $6.00; Pusei Mėty — $$.$0; Trims mSneJis neatsisako nė nuo vieno gero darbo, jei laisvų zonų savo jūrinei pre- gi, netekusi Klaipėdos krašto,
slsmn — $2.00; Vienam menesiui — .7 Be. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų
tik jam leidžia laikas. Jis ir savo plunksnai ky liai. Vokietija ir Lietuva Lietuva turės pirktis medvil
Kokia tat iš tų visų priežas
— $4.00. Pavienis num. to.
neleidžia visai surūdyti. Pastaruoju laiku pasižadėjo nebevartoti savi nės audinių užsienyje, o ligi Po Svietu Pasidairius eių priežastis, dėl kurios cia
daugiau laiko pasiryžo įdėti į Labdarių Są' tarpio santykiavime jėgos ir šiol ji pirkdavosi tik žaliavos,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Montreale miesto barberys
Entered as Second-Class Mauer Mareli $1, 1016, at
jungų, kuri ruošiasi statyti seneliams prieg nedalyvauti kombinacijose, ku kuri Klaipėdos krašte fabri Paul E. Tasse dideliam atrio- no tavonščiai ženijotės?
Chicugo, Illinois Under the Aot of March I. 1870.
laudų prie Sv. Kryžiaus ligoninės.
rios būtų nukreiptos prieš kuose buvo perdirbama. Apy ke. Jis yra išrinktas Uis MaGerbė veikėjui linkime ir ateityje dirbti
vienų iš jų.
tikriai skaičiuojant, Lietuvai jesty Anglijos karaliaus Jur Labas Ryts!
Jaunų Kunigų Susilaukus
mūsų visuomenei su tokiu pat uolumu.
Lietuva, nesitikėdama iš nie dėlto bus nuostolių apie 10 gio VI Imrzdai skusti, kuomet
Rašo Jonas Sielly
kur paramos, buvo priversta; milijonų litų per metus. Pana karalius svečiuosis Kanadoj
Šiandien Jo Eminencija Kardinolas MunPopuliariausi
Klausiniai
delein įšventina 38 jaunuolius kunigais. Jų
pasiduoti vokiečių spaudimui, šiai atrodo dalykai ir medžio ir Amerike. Mano delnas no Važiuojant sykį į Rygą, su
tarpe yra du lietuviai — kun. Grinis ir kun.
šiomis dienomis labai daug yra rašoma kuris siekė dvigubų tikslų; pa- pramonėje. Ši pramonės šaka rėtų žinoti, koks yra skirtu veliu Kelionėje veoėni drau
Mozeris. Chicagos lietuvių katalikų visuo apie tarptautinę padėtį Europoje, tačiau nie rodyti pasauliui, kad Vokieti- Klaipėdos krašte ir gi duodą- mas tarp barzdos Anglijos ka gišką pasikalbėjimą. Bet aš
menė su džiaugsmu juodu sveikina, nes su kas neišdrįsta pršnašauti, kse, ištikrųjų, ten ja nesiduoda ~ įbauginama de-Įvo darbo arti 3 tūkstančiams raliaus ir, sakysim, mano arba patėniijau, kad jos nuolat žiū
silaukia dviejų jaunų dvasios vadų, kurie, įvyks, kur link pasuks Hitleris ir Mussokni, inokratinių valstybių pastan darbininkų. Jos eksportas siek bile kurio jūsų, tavorščiai? ri į savo padalkas. Klausiu,
be abejojimo, nuoširdžiai aukosis jos, visuo ar Anglija galų gale prisirengs stabdyti dik gų priešvokiškai koalicijai su davo 20 milijonų litų per me Kodėl barlierys turi prakti kas yra, ar pametė ką. Jos
menės, gerovei.
tatorius nuo tolimesnių žygių, ar ne. Cham daryti, paruošti • tinkamas są tus. Klaipėdos krašto nete kuotis, kaip turės barzdą sku prisipažino
turinčios da
Chicagos arkidiecezija beveik kasmet susi beriamas ir jo lietsargis, tai vienas iš iž
lygas vokiečių politinei ir ūki kus, Lietuva tegali naudotis sti Anglijos karaliui, o nei i pinigų ir bijančios kad kas
laukia naujų lietuvių kunigų. Bevfeik visose džiųjų šių dienų galvosūkių. Dar niekas lignei įtakai taikingai įsibrauti į žaliava, kurią ši pramonė ligi galvą jam neateina paprakti- jrapvogtų arba, gal, neleis į
mūsų parapijose yra po du, o kai kuriose ir šiol tiksliai nėra pasakęs, ar Chamberlainas
šiol perdirbdavo. Tuo būdu kuoti prieš man arba bile vie vežti jų į kitą šalį.
po tris kunigas. Be to, yra kapelionai iv. nestabdo Hitlerio dėl to, kad jis jo bijo, ar Pabaltijį.
.......................... .
nuostolis, kyląs dėl to, kad ši nam jūsų ateinant barzdą sku Traukinys sustojo Rygoje,
Kazimiero vienuolyne ir Šv. Kryžiaus ligo dėl to, kad jis su juo turi slaptą sutartį,
Kiek tai liečia pirmąjį tiks- ...
,
....
..
, •
-žaliava nebegali būti perdu-sti.
__ _______
Mano delnas to nevalioja Buvo pranešta, kad pirma iš
ninėj. Viso ariridiecezijoj lietuvių kunigų šia ar leis jam eiti tol, kol jis (Hitleris) pats lą, tai jis, ,.
kiek jau dabar ga- ,
_. ,
...
,
....
„ ,
. .
bania Lietuvoje, irgi sudarys istlumocyti.
ndien jau turime 27, o su naujaisiais — 29. sau sprandų nusisuks? šie klausimai šiomis Įima spręstų. ,buvo pasiektas.
lipsiant bus krata. Muitinin
. ...
....
...
„ . .
r * visuomenė,
cr prade. apie 10 milijonų litų. Taigi
Jei pridėti besidarbuojančių keliolikų Tėvų dienomis yra populiariausi.
kas
dar tebebuvo priekiniame
...
, .
_ „ ,
\ okietijos
“
,
vien
sios
dvi
pramones
sakos,
Marijonų, tas skaičius žymiai padidėja.
, .
,
..
Sakoma, kad žmonės Jonija vagone.. Štai jis bus ir į mūsų
jusi jau nerunauti dėl beky-i
Kai kam gali atrodyti, kad ar tik ne per
. v I atsirasdamos anapus muitų
si iš meilės. Ir aš taip misli- vagone Lietuvės pradėjo iš
lančios visame pasaulyje prieš .
,
T. .
daug kunigų susilauksime. Prieš apie dvide
r ..
. i sienos, duos Lietuvai nuostovokiškosios nuotaikos, nurijau. Ale vienas žynius New baimės net drebėti. Ką daryšimtį metų jų vos kelis teturėjome, bet lie
lių apie 20 milijonų litų. Čia Yorko žmogus, per eilę metų
£alv°ju
mo, lyg gavusi įsitikinti, kad
tuvių dvasiniai reikalai buvo aprūpinti. Bet,
prisideda ir tos išlaidos, mo
Reicho vyriausybės politika
reikia neužmiršti, kad tais laikais neturėjo
Klaipėda Ir Jūra
kamos už perkrovimą prekių išklausinėjęs daug ženočių,1 Staiga išgirdau knarkimą,
tikrai neturi pagrindo bijoti uostu*. Anksčiau šios išlaidos surado, kad žmonės ženijasi i Žiūriu, kitoj kupėj žydas mie
me seminarijos, kolegijos, ligoninės ir kai
F. Kirša “Liet. Aide’’ rašo: “Iš mūsų rimto pasipriešinimo iš demo
kurių kitų įstaigų, kuriose kunigams tenka
ne tiek iš meilės, kiek dėl ki ga ir išsižiojęs knarkia. Ištrau
valstybės ribų iškrito Klaipėda... Su Klaipė kratinių valstybių pusės. K lai likdavo Lietuvoje. Dabar gi tokių rokundų: 1) kad turėti kiau iš tėrbos galiuką lašinių
darbuotis.
Lietuvių katalikų visuomenė džiaugiasi au da iškrito Baltijos jūros pakraščio dalis ir pėdos atplėšomu, siektas įspū jos liks Vokietijoje. Lietuvos nuosavą kamiMŪį, 2) kad suma ir įdėjau į žydo gerklę,
gančiu kunigų skaičiumi, nes daug iš savo kopos... Iškrito Rainbynas, Karšių Marios, dis vokiečiams visiškai pasise prekių judėjimas per Klaipė žiiiti inkam teksus, 3) kad ne
~
, .
besiekiąs 1
Prunkst. Givaltd oi, vai.
Nemuno žiotys ir elniai... Kartu iškrito mū kė. Žinoma, tas įspūdis tega- dos uostą buvo
dvasios vadų tikisi ir laukia.
reiktų
gyventi
sykiu
su
tėvais,
\
,
„■ nuostolis
, ,. _
’
* r
o ,anJĮ tonų; tai. sis
su _ , ,
y
“ saukdamas žydas pradėjo
Gyvename tokiais laikais, kad kunigui be sų kultūros židinio vienas žibintas, iškrito
Įėjo būti pereinamojo pobūdapįe 5 milijonus p,, 4) kad gražius rubus turėtų,., ... .
kosėti ir šluostyti burną.
tiesioginių pareigų bažnyčioj ir aplamai pa širdies dalis, iškrito ir ašara, tarytum skir
dalį
palikimo*
_________
žio.
Gal
po
savaitės
—
kitos
R]
kl
.
aš
->)
tod
gautų
rapijoj, tenka išeiti ne tik iš bažnyčios, bet tumais amžiams..
Epopėjos verti, tačiau realūs sakiniai taip J18 3au bus Painlrstas, kaip ir
atplggimaa atsieis Lietuvoskad gautą daugiau aJgns» Keleiviai pradėjo juoktis.
ir už parapijos ribų į plačią, visuomenę, kad
'gardžiai
balansui bent 25
i
gerai pažinti jos reikalavimus, kad vado- skaudžiai teisybę nusako, kad bet koks epi- daugelis dalykų mūsų greitai
smalsumo, 9) kad tvarkingai besijuokdamas, perėjo vagoną
vauti, kad, plačiu mastu vesti katalikiškąjį į tetas negali pastiprinti vaizdo šiurpulingesni gyvenamam laikotarpyje.
milijonus litų per metus.
gyventi
ir pinigų nemėtyti,
pamiršo kratą. Lietuvės
Dėl antrojo vokiečių siektoveikimą, prie kurio šaukia šių dienų gyve minčiai sukelti.
10) kad nereiklų restoranuo-1 nurimo, neteko baimės ir neLietuvis moika kentėti, lietuvis amžius ke- jo tikslo, reikia pasakyti, kad
nimas, šaukia šv. Tėvas.
• T
*
, w• •
ntėjo kūnu ir dvasia, lietuvis kančią taip gi jo įgyvendinimas toli gražu
Daug geriau yra klausyti, se valgyti, 11) dėl baimės, kad žinojo man kaip nei atsidėkoMes, lietuviai katalikai, turime visą eilę
I vėliau negalės apsiženyti.
ti.
liai paslepia, kad jos jokia aplinkinė jėga dar nėra permatomas. Vokie negu paliepimus duoti.
organizacijų, kurios prašyte prašosi gerbia
negali nuskaidrinti šypsena. Tačiau visa tai čiams rūpi, Lietuvos išėjimą į
mų dvasios vadų taikos, vadovavimo. Mūsų
nėra desperacija arba vilties netekimas. Lie jūrą bekontroliuojant, pradėti
Federacija (N. C. W. C. ir vyskupų užgirta),
tuviai vėtyti ir mėtyti savo nusivylimą nie vykdyti Lietuvos užsienio pre
LRKSA ir eilė kitų organizacijų džiaugiasi
kuomet nejautė savižudiškai.
kybos priežiūrą. Todėl jie ir
susilaukusios daugiau kunigų.
Tolimi istorijos laikai ir nepriklausomo
Šiais laikais ypatingo dėmesio tenka kreip
sutiko suteikti Lietuvai palan
gyvenimo metai, ne kartą atžymėti smūgiais,
ti į jaunimą. Kokia plati, graži ir dėkingą
lietuvio neišmušė iš vėžių pulti svetimos dva kių sąlygų Klaipėdos uoste, įdirva jauniems kunigams! Atsižvelgiant į
sios glėbin. Sunkią valandą lietuvis tampa steigiant jame laisvą zoną ir
tai, kiek daug šiandien turime jaunimo, kaip
iš viso rodant tariamą Lietu
taurus, išmintinga® ir drąsus.
didelis yra reikalas religiniu ir tautiniu at
vos gyvybinių interesų supran
Su Mažąja Lietuva, kur prasidėjo mūs
žvilgiu jį organizuoti, jam vadovauti, kuni
timą. Suteikdama Lietuvai pa
gų niekuomet nebuvo ir nebus perdaug jau spaudos atgimimo darbas, kiekvieno lietuvio
1
mintis taip suaugus, kad niėra fizinės jėgos,, lankias sąlygas Klaipėdos uonimui organizuoti, auklėti ir vadovauti.
Lietuviai kunigai, ir Lietuvoj ir čia, Ame kuri galėtų iš mūsų širdies ir dvasios iš- s^e> v°kiečiai T101*! Lietuvą pa
veikti, kad ji neieškotų išėjirikoj, visada artimai buvo susirišę su spau mušti to krašto nuopelnus ir meilę.
Būdąmi su Klaipėda mes atgaivinome jū- mn i jūrą per kitus uostus,
dos darbu, su jos palaikymu ir platinimu.
ros
meilę, ktrri pastaraisiais metais pasireiš-1 Pavyzdžiui, per Liepojaus no
Žinant, kad spaudos reikalai ir ypač jos pla
tinimas toli gražu dar nėra taip sutvarkytas, kė masiniu Klaipėdos lankymu — Jūros die stą, kuris, prekes siunčiant ge
kaip turėtų būti, dėl to Amerikos lietuvių na — ir dideliu nubudimu turėti savo laivy-!ležinkeliais iš Didž. Lietuvos,
katalikų spauda laukia iš jaunųjų dvasies ną. Jūros meilė ne su mažesniu entuziazmu lygiai taip pat greitai ir pavadų ir artimesnio bendradarbiavimo plunks rr kūrybos vaizdais įėjo į 'mūsų literatūros togiai pasiekiamas, kaip Klai
lobyną, kas parodo, kad mes jau visiškai atna ir talkos jos platinime.
_
.. M_ . « _
.. , gavome praeities jūros vertę. Ypač tos minKlaipėdos ( krašte per pasta
Pas mus, Amerikos keitimus katalikus,dir-į
.
.
.
mokėsi ir
jaunimo, KUTIS lIlOKebl II
va yra laKori
labai plati iv
ir /UI
dėl U
to ne-paprastai žinion
cLžiau i lJh laUb° 1
rąjį dešimtmetį buvo susitel
giamės, jei Vis daugiau susilaukiame išmoks studijavo Klaipėdoje susikūrusiose mokslo kusi gana didelė pramonė, ku
įstaigoae.
lintų naujų darbininkų ir vadų, ypač jaunų
Dabar, Klaipėdai likus už Lietuvos ribų, Ti užėmė roikšmingą vietą ben
kunigų, kurie pasiaukoja išimtinai Diervo
visas sąjūdis jūros link, reikia manyti, ne d roję Lietuvos pramonės ga
garbei ir žmonių dvasinei gerovei.
tik nežus, bet dar sustiprės, nes Baltijos Jūra myboje. Bendra Klaipėdos
dar su mumis. Trunupesmis pajfirrys bus mums pramonės gamybos vertė siek
Kun. A. Linkus
dar meilesnis, nes vartai per jūrą į visą pa- davo 129 mflijonų litų per me
Rytoj įteikiamas kun. Anicetui Linkui D. šaulį paliko atviri. Mokėkime tai suprasti ir tus. Iš tos sumos vien tiktai
tekstilių (audinių), skanėsių
L. K. Gedimino ordinas. Tas požymis jam įvertinti.
yra paskirtas už nuopelnus tautai besidar
Studentai, mokiniai ir visas jaunimas, pa ir medžio pramonė gamindavo
bu oj ant Amerikos lietuvių visuomenėje.
sitraukęs iš Klaipėdos į Lietuvos miestus, prekių už apie 80 milijonų li
Ta proga reikia pažymėti, kad kun. Lin bus didžiausi jūros pionieriai, nes jiems, kaip tų por metus. Svarbiausios
kus yra ne tik uolus kunigas ir gabus para niekam kitam, bus geriausiai pažįstamas jū pramonės gainybos šakos, ku
pijos klebonas, bet taip pat visuomenės vei ros gajomas, jūros plotai ir jūros svaigulys. rios turėjo ♦ didelės reikšmės
kėjas ir rašytojas- Visuomeninį ir literatinį
Lietuva randasi ipaaanKo didžiųjų jėgų žai visam Lietuvos ūkiui, tai teks
darbą jis pradėjo dar studentu būdamas. Jį dimo katile. Ir mes čia galime laikytis dau
tilių ir medžio pramonė. Teks
matėme organizuojant A. L. R. K. Mokslei giausia dvasine kūryba. Ta linkme turėtų
vių Susivienijimo kuopas, rengiant vakarus, austiprėti visos mūsų pastangos. Mūsų Švie tilių pramoąė Klaipėdos krašte
sakant prakalbas ir karštai raginant lietu suomenės gausumas stiprina viltis, kad kul davė darbo arti 3 tūkstan Jspėsitbį, kas čia? Tai Hitlerio galva vieno artisto sukombinuota iš vaizdų pastarųjų įvy
vius orgamzudtis. Gavo darbštumu ir gabu tūros darbas bus giliau vertinamas; mūsų čiams darbininkų ir gamindavo kių 'Europoje. Yra vaizdas ir iš Klaipėilos Hitleriui ją atplėšus nuo Lietuvos. Baidyklėj
mais dar mokyklose būdamas prasimušdavo šviesus kaimas supranta ir atjaučia, ką Teiš- prekių uk 25 milijonus litų taip pat yra nemaža veidų ir diplomatų, iš 'kurių aiškiausias Chamberlarn. Jis sudaro Hit
į studentų sąjūdžio priekį: lietuviams studen kia būti lietuviu ir kaip jis privalo gyventi, per metus, t. y. lygiai tiek, lerio nosies galą: Mat, jei C’liamberlain nenušluostė Hitleriui nosien, kuomet tasai užsi
kiek gamina per metus Didž. mojo pagrobti Čekoslovakiją, taį artistas jį pritaikė Hitlerio nosei vaizduoti. (Acme ph.J
tams dėstydavo lietuvių kalbą, lietuvių isto- kad Lietuva dvasiniai stiprėtų”.
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ŪKIŠKI SUNKUMAI KLAIPĖDOS NETEKUS

pėda.
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šeštadienis, ba’nrd.

PKXTTgXS

gaus pėdos įspaudą vėjas pa
sinaudoja ir, iš tos vietos neš
damas smėlį, api pusto mede
lius. Paėjęs keletu metrų, ra
Kaip Gyvena šventojoje Mūsų Žvejai
ndi Lietūkio teritorijų. Čia
(XX) Melsvajam pajūry di mos 4 kurminės valtys pajū jau pastatytas Lietūkio naf
dingai žvelgia j maitintojų jū rio žvejams. Tokiais kuteriais tos bakas-rezervuaras, kuris
rų Šventosios žvejų uostas su ir valtimis norima aprūpinti duoda “jėgos” žvejų motori
savo toli nešančiu šviesų švy visi pajūrio žvejai, kuriais, be niams kateriams: šalia Lietū
turiu. Naujai pastatytas ir vis abejo, galės sėkmingiau žve- kio teritorijos yra išdygę nautobulinamas uostas yra geriau joti ir daugiau žuvies augau- jį rflinai> tai $įvejŲ koopera
šia priebėga žvejams nuo au ti net audros metu.
| tyvas “Žuvėdra”. ‘Žuvėdros’
dros ir geriausia išeitis j jūrų
Į pietus nuo uosto 16,5 ha tikslas — tirokamai aprūpinti
maisto uždarbėlio ieškotis. ir 4 ha 'prie pat uosto užso- žvejybos priemonėmis žvejus,
Šiuo 'metu Šventosios irpė pil dinta medeliais. Tai busimasis pardavinėti ir apdirbti sugau
na prigrūsta įvairiausių ku Šventosios parkas. Tuose lau tų žuvį, kuria tarpininkauja
terių, valčių ir valtelių, dides kuose, kur dabar užsodinti me žvejams “Žuvies” b-vei. Žu
nių ir mažų. Jau daugelis žve deliai, po kelerių metų bus vėdros b-vės vedėjas yra p.
jų aprūpinti naujais gerai mo gražios alėjos, pasivaikščioji Stasiulionis, daug pasidarba
torizuotais po 60 arklio jėgų mo takai. Visa parkui skir vęs organizacijai tvarkyti bei
motorų kuteriais, kurių jau toji vieta apsodinta ir aptve- išplėsti
pastatyta Šventosios kuterių rta, kad žemė nebūtų judina“Žuvėdros” patalpose yra
dirbtuvėse 12 ir naujai stato-' ma, purenama, nes net žmo- valgykla ir pašto agentūra,
kuri didėjant ir augant mies
teliui išsiplės į pašto įstaigų.
Miestelis
7-niy METŲ SUKAKTUVIŲ
Iš uosto per miestelį eina
DIDIS
ūkio būdu nutiestas 8 metrų
pločio tvirtu paviršiumi plen
tas.
Miestely jau retas bėra se
nas ūkininko trobesys, nes
juos pakeitė puikus vieno sti
VISOKIŲ NAMAMS RAKANDŲ
liaus raudonais stogais name
liai, kurių jau esama apie 15.
Kiekvienas namelis turi tris
kambarius, virtuvę ir netpo-
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GINTARO PAJŪRY KYLA
ATEITIES MIESTAS

Išpardavimas

Progress Krautuvėje
SUCBDYMAI SIEKIA
IKI 50%

Lietuvos Visuomenė
Pritaria Naujajai
Vyriausybei

2

Asmeniškai Lydimos

KAUNAS, balandžio 10 d.
-— Vieningo darbo vyriausy
bės deklaracija randa didelį
pritarimų visuose gyventojų
sluoksniuose. Vyriausybė gau
na daugybę sveikinimų.

Visuomenė Duosniai
Aukoja Apsigynimo
Fondui
KAUNAS, balandžio mėn.
10 d. — Vajus Apsigynimo
Fondui turi didžiausių pasi
sekimų.

Priežodžiai
Bėgk vienur ar kitur, nie
kur .nerasi atilsio, jeigu nuže
mintai atsidavęs perdėtinio
valdžiai. Troškimas permai
nos ir persikėlimo kitom vieAmerikos Jungtinių Valstybių karo laivas West Virginia *on diuigelį suviliojo.
atplaukęs į New Yorkų dalyvauti iškilmėse baigto statyti į Yra dideliu išmanymu nesikito karo laivo Virginia, kuris bus nuleistas j vandenį ba- karS.iuoti <larbllose jr „esilai
landžio 27 d. Šie karo laivai taip pat dalyvaus New York
kyti atkakliai prie savo nuo
Pasaulinės Parodos atidarymo iškilmėse balandžio 30 d.
monių.
(Aome telephoto)

*irWTORK-KLAlPĖnA
KJt UOTHČNBUkGĄ, ŠVEDIJĄ
Pirmoji Gegužės-May SI d.
(nepersėdant iki Klaipėdos)

Antroji Liepos-July 1 d.
Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučlnskas, Švedų Amerikos
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: GothenburgStockholm. U čia lai
vu “MARIEHOLM” 1
Klaipėdą.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos uigirtos Lietuvių
Laivakorčių Agentų Sąjungos Ant.

Gauk nemokamai suteikiamą musų
ekskursijų broiiurą ir retkartinj lei
dinį “Turizmo Žinios".
Kiti Iiplauklmai U New Torko:
GltlPSHOl.M

—

gcr.

DKOTTNINUHOI.M,
KLMGSHOI.M

4.

Krg.

— birt.

«er.

31

13, birž. 11

3. rusp.

19

Rreipkitčs j savo vletinj agentą ar
SV7EDISH AMERICAN LINE
180 North Michiean Avenue,
Chicapo, Illinois

Kad bedievis įgys gulę, pri
Išalkusiam tik duona rūpi.
Mažiausios Valstybės Europoj Juo didesne liuosybe naudo sijuoks iš tavo teisių.
Kas nenori būti pikto ver
Jau daugiau kaip šešis ši- Dėl to ir jos' “armija” padi- sis piktybė, tuo mažiau liuosybės
turės
gerumas.
gu, turi kovoti už gerų.
gai"įrengta antrg aukštį’iū-|mtus
"'Priklausomai gy- dinta ligi 30 vyrų.
Dar mažesnė už Andorų yra
Kiekvieno kataliko yra šv.
Kas skaito bedieviškus laii riame vra du kambariai su vena ma’’’tS Andoros respub'
' virtuve. Prie kiekvieno name. Iika' Pirina« kalnuose, tarp Lichtenšteino monarchija, e- krašuius, tas platina čia ant- priedermė skaityti vien kata
likiškus laikriščius.
santi tarp Šveicarijos ir Vo žemės velnio karalystę.
, lio įtaisytas tvartas sandėlis, Prancūzijos ir Ispaiijos. I)ikietijos: ji bus nedidesnė, kaip
iškastas šulinys ir šiek tiekiĮ dūmo ji bus maždaug tokia
bet kuris Lietuvos valsčius,
žemės daržui. Visa sodyba ap pat, kaip trys valsčiai bet gy
bet gyventojų turi daugiau už
sodinta ir aptverta gražia tvo- ventojų — vos 5 tūkstančiai.
ra. Namelio pastatymas kak- To9 valstybės prezidentas yra Andorų — 11,500.
Lichtenšteinas, galima šaky
Sav. FRANK VIZGARD
tnojaapie 10,000 litų. Sodyb, flk,ninkas’ > Pats arla la"finansuoja Žemės banko Kini- k»8- nekart»
galima sutikti ti, laimingiausia valstybė papėdos skyrius. Nameliai, tik-,karves bei avis i £anykla? šaulyje, nes jo gyventojai ne
Persikėlėm į Naujų Vietų
; moka jokių mokesčių. Lichten
riau sakant, sodybos duoda bevarantį. ,
Vieta daug didesnė ir mo
. v. . . '
, , _.
šteinas teturi vienų kareivį,
mos žvejams išsimokėtinai 25 T1
derniškai įrengta.
Iki šiol Andora teturėjo 15 ... .
. v
,
,
. .
,
.
,
i bet ir tas pats šaunamo ginkmetams.
.ia
kareiviu, 'kurie apsaugodavo I
. . „
lo neturi. Be to, šiuo metu,
Tačiau jie turi pasirašyti “valstybės” sienas ir palai
jis jau labai senas — neseniai
sutartį, kad visų sugautų,rį žu kydavo viduje tvarkų. Dabar,
šventė 95 m. amž. sukaktį.
6246-48 S. Califomiaav.
vį parduos bendrovei, kuriai geu. Franko kariuomenei be
Laimingas ir Liuksembur
pavestas žuvies supirkimas. baigiant išstumti kairiuosius
Chicago, Illinois
gas, valstybė su 290 tūkst. į
Pardavus žuvį, atskaitomas iš Katalonijos, labai daug pa
gyventojų. Toji valstybė ne-į
Tel. Republic 1538—1539
tavu tikras procentas skolai bėgėlių bando įlįsti į Andorų.
žino bedarbių, jos ' gyventojai
Lz
*
padengti, o kiti pinigai išmo
labai kultūringi; Liuksembur
B
kami žvejams. Taip per eilę padeda kovoti su audromis jū
go
armijų sudaro 230 vyrų,
metų žvejai, pardavinėdami rose dėl duonos kųsnio.
x.
.
„
, .
kurie apginkluoti Didžiojo ka■M
Lietuvių didžiausias deg
sugautų žuvį, turės išsipirkę
Čia ateityJ išaugs
didelis
mie
. vokiškais
,
. mauzeriais.
n
ro meto
tinės
ir
vyno
sandėlis.
Už

S
savo nuosavas sodybas. Taip Mas. Projektuojama visų pa
laiko geriausių ameriko
Monako valstybė dar mapat yra ir su kuteriais, ku jūrį nuo Šventosios ligi Paniškų ir importuotų deg
...
žesnė už Lichtenšteinu: Lieriuos gauna visi gavusieji na langos paversti vienu ištisu .
* 1
•
,
tinę ir vynų.
v
v.
i
•
.
tavoje yra ūkių, didesnių uz
melius su visais moderniškiau žydinčiu sodu - lyg ir mies-1,
i $ u i •
unt
76
.
i tų valstybę, kuri u'/zima 149 ha
siais įrengimais.
tu , ar
su vasarinėmis,'
, . , Monako
Ar
, valstybe įšgar, ikaimu
.
.
i plotų!
Žvejai, kurių šiame pajūry- sodybomis, keliais ir parkais
sėjusi savo lošimų rūmais Mo
je yra per 500, jaučia, kad Iš to tik ir žvejai, ir krašto
NAUJAUSI IR GERIAUSI
nte-karlo; viso pasaulio rnili-*
dabar yra, kas jais rūpinasi,' gyventojai laimėtų.
V. N-is
jonieriai — dykaduoniai čia,
atvažiuoja prasilošti. Paties'
LIEE’S BYWAYS
Monako gyventojams lošti1
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
griežtai draudžiama, bet jie '
LENGVAIS IttfOKAJIMAIS
patenkinti, nes pakanka kvai
Barskis Furniture House, Ine.
lių iš užsienio, kurie palieka
•THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE I»O4
jiems tiek gražaus pinigo, kad
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
patiems nė mokesčių mokėti
nereikia.
Nedidelė yra ir San Marino
PIRKIT NAUJAUSI
valstybėlė, bet mažiausia bus,
be abejo, Vatikano valstybė
— ji teapima vos 44 hektarų!
Tos valstybės galva yra Po
piežius. Bet tos mažytės val
stybės autoritętas ir reikšmė
yra toki dideli, kad nė vieno
je kitoje valstybėje nėra tiek
svetimų valstybių diplomati
nių atstovų, kaip Vatikane.

INTERNATIONAL LIŪUOR CŪ.

ji

$125.00 3-jų dalių miegamų
kambarių setai

Š695O
$65.00 gražūs Seklyčiom
SETAI

$5.00 Naujos Lovos po

#2.95
$75.00 puikūs eonsole, 7-8
tūbų radios

#29.95

#32.50
$75.00 3-jų dalių moderniš
ki Miegamų kambarių setai

$32.00 Studio Couches

#19.75

$3975

9x12 gražios Klijonkės

$35.00 gražūs, naujos 'mados
9x12 kaurai

#2.95

$1975

$25.00 5-kių dalių Breakfasi
SETAI

$55.00 stalo viršų mados
Gesiniai Pečiai

#12.95
$25.00 gražūs nauji Lounging Krėslai

#29-50

$395 pilni 4-rių kambarių
#12.95
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga Naujos Mados garantuoti
dėl namų už
1939 Midget Radios

$19800

#6-95

$18.00 garantuoti springsiImame senus dalykus į mai
niai Mat rasai

#7.95

nus ant naujų

Pritaikoma Visiems Lengvi Išmokėjimai

E_
-

IltlVKW 116 w ®

RAKANDAI

Chrysler ar Plymouth

(V. A.)

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

— Garsusis italų išradėjas
Markoni padarė pranešimų apie savo naujausių išradimų,
kuris, pasak jo, aptemdinsiųs
visus ankščiau jo padarytus
išradimus.

3224 SOUTH HALSTED STREET
Tel. VICtory 4226

Chicago, Illinois

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

____

__

__

______

—

Tai yra gerlau«l Ir grailaiinl automobiliai Amerikoj, modemiškai IStobulintl, nužemintos kalnoa, lengvi lSmokejImal,
teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
•• U WILL LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Ohicago, III., Phone Virginia 1518
Turime daugybą vartotą automobilių vSllausloa madoe, nuo >15.00
Ir augSČIau.

■i
__________

i

fteštndionis. Im'Hnd

DRATOSS

1a.

:==^ vės savininkas tik pasijuokė. namą, kuris man kainavo $16,- tikimų, kaip tamstos, yra tūk- j mą ‘.‘objection”. Bet .šiame KEMKITE IR PLATINKE
Esą, eidami gulti nesineškite ,000.00, o morgičio buvo tik- kančiai. Advokatas gauna į klausime neatrodo, kad tai1 KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
į lovą špilkų. Dabar bijau net tai $8,000.00, ir dar reikalau “judgement” prieš kaltiniu būtumėt padarę ir dėl to teis-1 ’
kų. Bet jeigu tašui kaltiniu mus neturi jurisdikcijos ant itiARSlNKlfES DRAUGE
Rašo Chas Kai, 6322 S. Western Avė., Chicago
atsigulti į tą lovą, kad kar- ja? Ką aš turiu daryt?
kas nieko neturi, tada iš jo tamstos lotų. Vienas belieka
tais neįdurtų kita špilka. Ai
LIETUVIAI DAKTARAI
ATSAKYMAS: Šis banko nieko negalima iškolektuoti. kelias — užmokėti taksus. Bet,
KLAUSIMAS: Mažam vieš- klausiau, kur jis buvo, kad galima krautuvės savininką
reikalavimas yra vadinamus Vienas tėra išėjimas: daboti jei lotai yra daug vertesni, Ofiso tok CANal 2845
butv išgyvenau tris metus. Ne taip paisigėrė, mane smarkiai patraukti į teismą!
“deliciency ”
(nedaieklius). tą žmogų, kada jis gaus ge- negu pasilikę taksai, tada, gal, Rez. tol. CANal 0402.
tekęs darbo ir pasilikęs su sumušė. Dabar noriu įšvaryA kbAiv 1 MAC?: Aprus \ ta-- h'orklo&uouumas namą bankas
resnį darbą arba įsigys turto. apsimokėtų daryti tokį žingsnuoma, $15, parėjęs vieną va- ti j iš namo ir panaikinti ap Įvykis Lis. r ai m-pupiusias n
turėjo daugiau išlaidų, dėl to Tada pranešus advokatus grei nį: prašyt, kad prokuroro oi’ikarę radau kambario duris už rašymą. Kaip butų galima tą teisme laoui mulu suiiku Įro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jis turi teisę reikalaut $o00.00,
sus forklozuotų lotus. Tada,
tai su juo upsidirb?.
rakintus ir, be to, sulaikytas dalyką sutvarkyti be lėšų!
2158 W. Cermak Road
dyti, kas tą spiiKą Įuiso į mu- o tamsta turi teisę ginus, kuo
Vai.:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
gal,
būtų
galima
numušti
pu

visas mm turtas vertes $l.itl. I ATSAKyilAS; TwiwU gy. trasą. ivrautuves savininkas
nereiktų mokėt. Už panašias
Trečiadieniais pagal sutartį
Man pasakyta, kad kaip greit'vcni
ill(1, d6,
KLAUSIMAS: Turiu ketu sę taksų.
girnų, kau jis špilkos Į inat-'j skolas bankai seku žmones per

fr^

Teisių Skyrius

DR. F. G. W1NSKUNAS

užmokėsiu pasilikus., nuom,,;^ kreipli8 prJe
' rasą nukišo ir burnota leistjo
ilgą laiką, kol suseka, kur
taip greit atgausiu savo .Imk- ka(o> karįų tarpOj
yra negalėtum Įtikini, kud ne is
žmogus dirba, kiek uždirba ir
tus. Netekau visų drabuži,. ir vienas |ietuvls pas
tamstos priežasties toji spnka kur laiko pinigus. Kai viską
Ar gali viešbučio savininkas
va|slybj,ji „,ote,.is no. atskiūrė iovode. Uenaub.a su

ris lotus, už kuriuos esu mo
kėjęs $14,000. Netekus darbo
ir pradėjus dirbti WPA, ne
sužino, tada bando išreika- begalėjau taksų mokėt. Šian
DANTISTAS
die
tų
taksų
priaugo
iki
$1,1446 So. 49th Court, Cicero
mut tąjį “dificiency”. Tame
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
ir
800.00.
Ar
galima
kaip
nors
atsitikime tamsta nesi pirma?
Penktadieniais
sumažinti tuos taksus?
Valandos: 10-12 ryto, 2-6, 7-9 P. M.
ir paskutinis.
3147 S. Halsted St, Chicago
ATSAKYMAS: Užsi I ik usių
Trečiadieniais
ir
taksų ant žemės arba namo Pirmadieniais,
Šeštadieniais
KLAUSIMAS: Buvau autoValandos: 3—8 P. M.
negalima sumažinti. Tik tada
mobiliu sužeistas. Bylą vedė
būtų galimybės juos sumažin
miesto advokatas. Teismas pn
teisė man $760.00 atlyginimo, ti, jei būtum patiekęs vadina-•

taip elgtis?
rodama sulaužyti vedybas tu- sitaikyti. Kimta firma turėtų
ATSAKYMAS: Viešbučiai n gauti du syk j kailį. Taip matrasą apmainyti. Į teismų
yra kontroliuojami įstatymų pat reikalinga ir tų “ceremo- eiti nepatariu.
ir autoritetų priežiūra. Taip' nijų” liudininkai. Kadangi sa
pat įstatymai viešbučiams duo kote, kad ^er šešis mėnesius
KLAUSIMAS: Gyvenu ant
da. teisę parduot paliktą ba-1 gražiai šeimoje sugyvenote, antro aukšto, gi nuomininkas
gažą. Bet jie neturi teisės su-, bandykite išrauti iš savo šir- ant pirmo, kanai dažnai iš jo
laikyti “personai vvearing ap- dies pyktį ir vėl gyventi, kaip lieto viršų pasiekia nepakeliparel in ūso’’, tai yra batų,-ir pirmiau. Nereikės nei be- čiama smarvė. Kelis isyk bumarškinių, viršutinių drabu reikalo lėšuotis.
vau prisiminęs jam apie tai, bet iki šiol dar nesu gavęs
žių, žodžiu, visų tų daiktų,
bet jis nekreipia jokio dėme-■! n®i vieno dolerio. Advokatas
šio. Ar galėčiau jį išvaryti iš sako negalįs iškolektuoti, nes
kuriuos žmogus kasdien var
KLAUSIMAS:
Pirkome
nau
toja. Patariu kreiptis prie
namo? Lysas pasibaigs tiktai kaltininkas dirba WPA. Ka
roe dalykas?
vietos advokato. Detroite yra ją lovą ir matrasą už $114. Pi z rudenį.
keli lietuviai advokatai, kurie rmą naktį atsigulus špilka pe
ATSAKYMAS: Pradėjus uATSAKYMAS: Tokių atsirdūrė man šoną. Ne tik išsi žuosti smarvę, reikia tuojau
kuo geriausia patarnaus.
gandau, bet dar ir gydytojas pranešti sveikatos departame
i prisėjo šaukti, kuriam užnio- ntui, kuris atsiųs žmogų pa
CHICA8C STABSUM
KLAUSIMAS: Vedusi su i kėjau už vizitą ir vaistus $5.
žiūrėti, kas pagamina tą sma
antru vyru gražiai išgyvenau Dėl kraujo nubėgimo dar ir
rvę. Jei sveikatos departame
GPDP.LK LUROPIAN OLYMPJA
šešis mėnesius. Aš savo vyrui' dabar šonas skauda. Vyras ntas ras, kad toji smarvė ken
aprašiau namą. Bet sykį jis ' nuvyko į krautuvę ir visą da- kia sveikatai, galėsite sulau
parėjo namo girtas. Kai pa- lyką papasakojo, bet krautu- žyti lysą.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. BEINAR

RtlllkN

CIRCUS

SPECIAL SPECIAL
PER VISĄ ŠĮ MĖNESĮ
REFRIGERATORIAI
PO

s149

KLAUSIMAS: Netekau na
mo. Bankas forklozavo ir pa
rdavė. Už pusantrų metų ga
vau iš to banko laišką, ku
riame reikalauja iš manęs dar
$500.00, kas mane labai nu
stebino. Jis atėmė iš manęs

į
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AKIŲ GYDYTOJAS

U ETŲ VIŲ KALBOS
GRAMATIKA
8KIEIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam
lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina $1.00
Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
2 šmotų parlor setas, kė

stalelis ir
smoker

TIKTAI

Chicago.

Tel. Seeley 876G

|

Suvirs 20 in«4ų pnikŪkavimu
Manu Garantavimas

Palengvins akių Įtempimą, kas es
ti
priežastimi galvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių įtempimo, nervuotumo. skaudamų akių karšt], atitaiso
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai ūkinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančiu mažiausias klai
das.
Speclalė ai yda atkreipiama į
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
Nedalioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mus be akinių. Kainus pigius kaip
pirmiau.

4712 SO, ASHLAND AVĖ.
LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3146.

Programrus

Įvairius Atsišaukimus

Ijaiškus
Konvertus
Konstitucijas
Kvitų Knygeles
Draugijoms Blankas

Ir kitokius Spaudos darbus.

Visais spaudos reikalais kreipkitės:
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY
2334 Sodth Oakley Avenue
Chicago, Illinois

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6900 So. Halsted Street

2415 W. Marąuette Rd.

Susitari us

DR. MAURICE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

VIRginia 1116

4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredų
Seredoiuis ir Nedėk pagal sutartį

Tel. YARds 0994
Rez. Tek PLAza 2100
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
i

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

DR. GEORGE L BLOŽIS
DANTISTAS

Tel. YARda 5921
Res.: KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:80—8:30

756 West 35th Street

2201 W. Cermak Rd.
VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

TeL CANal 5969

DR. WALIER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir‘pagal sutari. Į

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Kctv. ir Ncdčliomis susitarus
Suimtomis Ciceroj

DR. A. P. STULGA

1446 So. 49th Court

DANTŲ GYDYTOJAS

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

3259 S. Halsted Street

ir akinius

pritaiko

3343 So. Halsted Street

Klausykite

CHICAGO, ILL.

PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU

DR. STRIKOL’IS

Folklore
Radio
Program
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

4645 So. Ashland Avenue

Tok Pullman 7235
Res. Pullman 0263

DR. A. W. JACOBS
Chicago, Illinois
OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

f

Bilas

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. V. A. ŠIMKUS

LIETUVIAI ADVOKATAI

ATLIEKAME SPAUDOS DARBUS
GREITAI, GERAI IR PIGIAI

2-tros lubos
CHICAGO, 1LL.
Telefonas MIDway 2880

VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9
Res. 6958 So. Talman Avė.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki U Res. Tel. GROvehill 0617
Šventadieniais: 11 iki 12
Office Tek HEMlock 4848

10758 S. Mlchigan Avė.

Serijas
Tikietus
Plakatus
Poste rius

2310 W. Roosevelt Road

LIETUVIS

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

Spausdiname

Roosevelt Furniture Co.

SI’T'.OIAIlIK’l’AS
OPTOMETIIICAM/V AKIŲ

DANTISTAS

DUOKITE VISUS SPAUDOS
DARBUS “DRAUGUI”

4729 So. Ashland Avė.

2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.

RADIO PROGRAMO

dė, lempa,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TELEFONAI:
Ofiso valandos:
Ofiso — Wentworth 1612
10—12 vak ryto
Res. — Yards 3955
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekniadicuiais

Telefonas YARda 1373

f

DR. CHARLES SEGAL

(BEINARAUSKAS)

j

įklUMPnAi

2305 So. Leavitt Street

PHYSICIAN and SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuu U iki 8 vai. vak.
Nedčliomis pagul sutartį.

Office TeL YARda 4787
Namų TeL PROspect 1930

Tel CANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA

LIETUVIS ADVOKATAS

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

Rezidencija
8939 So. Glaremont Ava
Valandos 9—10 A. M.
Ncdčliomią pagal sutari;.

Tel CANal 0257
Ree. Tek PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6631 S. California Avė.

1821 So. Halsted Street

Telefonas REPublic 7868

Rezidencija 6600 So. Artcsian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 jiopict
6 iki 9 vakare

Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL BEVerly 8244

Office Plione

Res

and Offiee

PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARda 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. C. Z. VEZEL'IS

4631 So. Ashland Avenue

DR. J. J. KŪWAR

Res. 6515 S. Rockwell Street

(KOVVARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

Telephone REPublic 9723

2403 W. 63rd St., Chicago

Scredoj pagal sutartį

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

Trečiadieniais ir Sokiukadieniais
pūgai sutartį.

TeL LAFayette 8016

6322 So. VVestem Avenue

DR. C. J. SVENCISKAS

Panedūlį, L'taminke ir Ketverge
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

DENTISTAS

Saredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tol. Prospect 1012
Ra. Tel. Republic 5047

4300 So. Eairfleld Avenue
OFISO VAI.ANDO8:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro
Sekmadieniais ir Trečiadieniai!
Pasai 8n tartį.

DANTISTAS
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonu Lafayetto 3650
Antradieniais, Ketvirtadieninia ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tek Yanla 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniam ir
Aefttadieniaia

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BMANDŽID-APffll 30 D., VYTAUTO DARŽE, T15Hi IR SOUTH PURŠKI ROM

DRAUGAS

Šeštadienio, bebieJ. 15. 1939

MSCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenosha
Šv. Petro bažnyčioj šiemet
Didžioji Savaitė ir šv. Vely
kos buvo gražios ir įspūdin
gos. Didįjį Penktadienį buvo
trijų valandų Viešpaties Jė
zaus kančių. Klebonas kun. P.
Skrodenis, A11C., pamoksluose
aiškino septynis paskutinius
Jėzaus žodžius nuo kryžiaus.
Nuo 12 vai. iki 3 vai. bažny
čia buvo pilna žmonių, nes
pirmų kartą buvo tokios gra
žios pamaldos. Tikimės, kad
mūsų klebonas kas inet tokias
pamaldas laikys.

LITTLE BUDPY

tfy Brucc Stuarf

ir parapijos salės. Kas atsi
lankys, turės linksmų laikų.
Bilietai vienai porai $1.00. Va
karus bus balandžio 22 d'., pa
luPl.l°s šalėj. Pradžia 8 vai.
vakare. Rengėjai kviečia visų
jaunimų iš \Vnukegan ir Ru
čine.

Velykų rytų per 9 vai. šv.
Mišias Šv. Vardo dr-ja ben
drui ėjo prie šv. Komunijos.
Prie jos prisidėjo ir kiti para- .
giausia marijonų kunigų, šio
GERIAUSIA PRIEMONE NUO
pijos jauni ir suaugę vyrai,
je šalyje augusių. Lietuviai
IŠTAUTEJIMO
kur darė didelį įspūdį. Turi
neištautės niekuomet.
me džiaugtis, kati nors maža
SPR1NG VALLEY, 1LL. — i čia gimusiam jaunimui padarė Pirmų Velykų dienų Prisi
Velykų rytų prisikėlimo šv. Į parapija, bet Šv. Vardo drauPrieš Velykas pas mus klubo- supryzų. Dabar čia taip kal kėlimo Mišios buvo -6 vai. ry
Mišias laikė klebonas, o pa gijoj yra arti 100 narių ir
no kun. Alb. Rupšio buvo pa-|bama: “Ir tu išmok taip kai to. Mišias laikė kun. Dam
mokslų pasakė kun. Ad. Jes- skaičius vis auga.
kviestas vienas Marijonų vie ; bet, kaip čia, šioje šalyje, gi brauskas. Procesija buvo labai
kevičius, MIC.
nuolis kun. Dambrauskas. Di- męs ir augęs kun. Danihraus iškilminga. Giedojimas huvo
Po Mišių, parapijos salėj įdįjį Ketvirtadienį, Penktadie-' kas”,
Žmonės visas šv. Mišias jau vyko trumpas susirinkimas,
gražus. Beveik visi žmonės ėnį, Šeštadienį ir pirmų Vely-'
singai lankė, nes buvo pirmų kuriam vadovavo pirm. Pra
k.2 dien,
laikė pamaldas ir'
Mano nuomone, jei lietuviu' jo prie šv. Koununijos, kas da
kertų Šv. Velykos išdažytoj nas Vitkus. Po susirinkimo burė labai malonų įspūdį.
sakė pamokslus gražia lietu- Į neBori ištautėti, tai geriausia
bažnyčioj, kuri darė visiems vo trumpa programa, kurių
viską, taisyklinga kalba, kas priemonė būtų išleisti kuo dau Velykų rytų ir visų dienų,
gražaus įspūdžio.
Įvedė Petras Marshall. Iš kaloras buvo labai gražus ir šil
---------- Įbėtojų buvo klebonas ir dvatas.
jungai $6.00 — $11.00.
Balandžio 16 d. po sumos | sios vadas kun. Pranciškus
Aukos Apsigynimo
Ann Arbor, Mich., Juozas
bus Seselių Pranciakiečių Kė- Skrodenis, kun. Adomas JesFondui
Kripaitis Klaipėdos Krašto Šiuomi laiku trys užsilikę
mėjų ir Birutės dr-jos susi- kevičius, Francis Morgan, šv.
pabėgėliams šelpti aukoja — anglių kasyklos labai mažai
Generalinio Konsulato
rinkimai.
V ardo dr-jos distrikto pirinidirba. Viršutinės irgi mažai
$5.00.
pakv. Nr. 2
---------- * ninkas, Louis Rizzo, C. Y. O.
dirba. Ūkininkai dar neina į
Šv. Onos dr-ja rengia valia- atletikos direktorius. Svečias
Brooklyno septynios tauti-1 Gardner, Mass., astuonių
laukus, nes žemė drėgna. Pa
rų. Jame Šv. Baltramiejaus kalbėtojas buvo Elmer W. Kiaškos organizacijos vasario 16 lietuviškų draugijų suruošto
staromis
dienomis oras vėl
choras iš Waukegan, Ilk, vai- nak, general manager Simminėjime surinko ir atsiuntė ■ vasario 16 minėjimo pelnas
atšalo. Medžiai da nesprogsta,
dins “Klaipėdos Julė’’. Rcn- 'mons kompanijos.
,per Vladų Pivoriūnų ir Jonų per Antanų G lebaucį — $28.00. kas rodo, kad šiemet bus daug
gėjos kviečia visus atsilanky,
..
... ...
John Popplereiter, 19 metų amžiaus, iš Wheaton, III., Illi- | Narvydų — $50.00.
viso Apsigynimo Fondui ir
7- n iv n
.
1 10 trumpos ligos 'balandžio nois universiteto studentas, šiame atvaizde parodomas, kaip
visokios rūšies vaisių ir geti. Pradzio 6:30 vai. vakare. - , • ••
.
Ne\v Britain,
N.
Y.,
\
ilniui
įvairiems
tikslams
$416.60.1
ras derlius.
A. P.
1 d. mirė Marijona Šidagiene, jis šluostosi lūpas prarijęs penkias gyvas baltas peles, įpir.
.
aduoti Sąjungos skyrius per i
77 metų amž. Buvo tretininkė. 111a įvyniojęs jas į salotų lapus ir padažęs majoneze. Esu,
Šv. Vardo dr-ja šiemet ren
tai padaręs “didesnei garbei” Pi Kappa Phi studentų drau- ! Jonų Petkevičių — Š50.00.
gia pirmų kartų šokius para Liko trvs sūnūs ir dvi dukte- govės, kuriai pats priklauso, ir laimėjimui $10 “bet’o”. Ran
Nortb Grafton, Mass., lie
pijos salėj. Visas pelnas eis rys. Balundžio 11d. palaidota koje laiko dar šeštų pelę, kuri liko nepraryta. Atrodo, neuž tuvis nepanorėjęs 'savo pavar
Rap. ilgo Amerikos aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) dės skelbti aukoja Apsigyni
atnaujinimui mokyklos vidaus Šv. Jurgio kapinėse.
kai kurie studentai pradės kanibalizmų puaktikuoti — vieni
kitus ėsti. Neseniai viena studentė pasine prarijus gyvų mo Fondui — $10.00.
Newark, N. J., Vilniui Va
varliukę. Jai nepasiduodamas kitas studentas suvalgė gramafono plokštelę (rekordų), o šis “didvyris” pastatė didesnį duoti Sąjungos skyrius per S.
rekordų. Tik pagalvokit, ko galima laukti iš tokių kolegijų Gudų — $47.60.
t, jkuju
ir
universitetų studentų? (Acme telepboto)
Newark, N. J., lietuviai per
u
-■
— .
S. Gudų — $32.40.
Velykos pas mus šiemet bu- ktį budėjo prie Išganytojo
rint į mažyčius mokyklos vai dovana — gražiu sūneliu. Tai
New York, N. Y., Lietuvos
vo linksmos ir įspūdingos, y-, karsto ir giedojimas grupės,
kučius papuoštus gražiais rū gi iš džiaugsimo, negalėjau net
patingai apeigos įspūdingos Į Giedojo vyrai, vadovaujant B.
Generalinio Konsulato New
Enrikas
bais, ministrantus ir mergai rašyti.
Yorke
personalas: Gen. Kon
buvo naujoj Šv. Baltramie Mačiuliui, P. Bujanauskui ir
čių draugijų. Visi kupini džiau
sulas J. Budry-s — 200 litų
jaus bažnyčioj. Kaip Didžiojo kitiems. Nors visuomet gra
gsmo traukė “Garbė ir šloŠeštadienio vakarų, taip ir Ve žiai giedama, bet moterys va
— Suaugusi austrė padeda ($33.80); Attacbė V. Stašins
ve”.
lykų rytų žmonės skaitlingai dovaujant P. Pažereckienei,
10 milijonų kiaušinukų. Bet kas — 100 litų ($16.90); AtPer
šv.
Mišias
Šv.
Baltra

lankė bažnyčių ypač Velykų Kundrotienei ir kitoms šie
austrės turi labai daug prie tachė A. Simutis — 100 litų
miejaus
choras,
vadovaujant
rytų buvo pilna. Rūpesčiu se met tikrai gražiai pasirodė.
šų, taip, kad jų skaičius vi* ($16.90); Konsulato tarnauto
varg.
S.
Žyliui,
gražiai
gie
serų Kazimieriečių, altoriai Jaunime, pastebėk, kų mamos
dėlto nuolat mažėja.
, jos — I. Staknytė $2.00, O.
dojo
naujas
mišias.
Prie
Die

And your hair is most important of afl! For
your
Sekienė — $2.00 ir B. Antbrabuvo gražiai papuošti gėlėmis ir tėtės gali padaryti.
hair that mokės or marš your looks. Let’s look at your
ir painiomis. Velykų naktį gra Velykų rylų procesija buvo vo stalo žmonės irgi skaitlin
ziejutė — $1.00, viso $72.60.
hair now. Is it drab?—overbleaehed?—streaked?—
žų įspūdį darė draugijų išrin įspūdingiausia. Daugeliui net gai ėjo. Taigi, pas mus palai ■REUMATIZMAS
, Viso Apsigynimo Fondui —
fleckad with grey? Certainly you know that dairoTs
$262.60.
kti sargai, kurie per visų na- ašaros skruostais riedėjo, žiū koma seni Velykų papročiai. Z
SAUSGELE

j

KAS GIRDEI HAUKEGANE

4_

r

------------------- r

... Cktirol is to the hair!

KIDS

■
Nealkankyklte savęs skausPirmadienio rytų, Šv. Tere _ mats:
ReumatbEmu, Satiagėle,
— Kaulų Gėlimu, arba Mėėliunsės ligoninėj po sunkios ope ■ glu — raumenų sunkumu nea
skaudėjimai naikina kūno gy- ■
racijos mirė a. a. Juozapas ■ vybę Ir dažnai ant patalo pa
guldo.
Dackevičia, 72 metų amžiaus.
CAP8ICO COMPOUND mos..
,
..
..
tis lengvai praėalina vlrėtnmėVelioms buvo vienas pinnutl- i
itKa«: mums Šiandien dau.
. _
».
ri n
• •
, gybė žmonių siunčia padėkonee
nių 'tvėrėjų ŠV. Baltramiejaus pasveikę. Kaina 50 centų. Per
:•
_i
•
j
i paftta 66c. arba <lv» už $1.05.

g

parapijos, uolus narys ir dar- ■ Knyga: "Šaltinis sveika
". augalais gydytis — kaina
buotoja* katalikiškose draugi tos
60 centų.
jose. Palaidotas Šv. Marijos
Justin Kulis
kapinėse ketvirtadienio rytų.
3259 S. Halsted Street,
Chicago, Illinois
Pirmadienio vakare, Lake
County ligoninėj po sunkios
ligos mirė senas parapijonas
Motiejus Petruška, 67 metų
amžiaus. Velionis priklausė
prie Šv. Juozapo ir Šv. An
tano draugijų, Liūdėti paliko
žmonų Viktorijų, dukteris šv.
Kaziiuiie.ro vienuolyne seserį
Eheclt Below And See If Yoa Hare

I Aukos įvairiems tikslams:

Modem* Method will correet these defects as notb-

i Brooklyn, N. Y., Lietuvių
| Darbininkų Susivienijimas per
sekretorių J. Siurbų Klaipėdos
Krašto pabėgėliams šelpti —
$100.00.
New Britam- Conn., Vilniui
Vaduoti Sąjungos skyrius per
Jonų Petkevičių — $10.00.
Nortb Grafton. Mass., lietu
vis nepanorėjęs- savo pavardės
skelbti aukoja Vilniaus naš
laičiams $5.00 ir Šaulių Sų-

tng else am . . . shampooing, reconditioning and

1 1 rifl

riNTING m one triple-action treatmeut without
prelitninary bleaching . . . adding natural-looking

color and glamorous highlights .. . making a more
youthful YOU. See your hairdresser or send dus

coupon NOW

Naturally... with

B* ttn to l—k hr thlt m«rir at

1% AWFUl PRICE W nOf BR IBMfi

NERVOUS

M. Ignatijų, Mortą, Viktorijų
sūnų Petrų ir brolį Simonų.

Atsiprašau, šį karių žinutes
ant .greitųjų rašau, nes Vely
kų rytų “Enriko” šeimynoje
netikėtai, paklydęs užsuko ga
rnys ir apdovanojo Velykų

GENUIHE Cltlrol

m »*• Uttfa

• Tha parfaet cemMaattaa rf dek ofl.
dut caa't ha copiad ... a Maod that

Clalrol

K>AN CtAI«. ClAltOt. Ia«
132 Weat 4«th St, Naw tark. K. T.

Send PREB hooklet adviaa and anatyaia.
Na

Any Of The Signa
Oolvvring nervai ran malta yno nM and
k»Kinrd kvrtdnK. rranky and bard tn live
vrith—«an Itarp you avalu- uighta and rob
yiu A< fnerl healtb. vnnd tlmm and inha.
Dnn't Irt voureeti T,go" Hite that. Start
lakina * »nnn. rrllahlr tonle—one mada
iioily /er waaw«. And oould youaak (ar anyOilac wknw bearflta havo heen betler proved

Addraaa..

City____

State..

* PtoEK;

Let the whnl«anm« herbą and roeta ef
Plnkham'a Ooapouad halp Natūra ealm
ynur •hrlatdac narvas, tane up your aystam.

vrltknnt lall trmn yoor dni«4*» O vara ntllItao vraaasn havaarrtttan InUttararaparuac
arondcrlul banadta.
,

Far thr aast
yaara Lydis E. Mnkhaa’a
VapsMhk. Cmaaaaad ASr'Mpad (ratdal

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugai.

Kaipo Toksai, “ DraugiaUfcipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

15. įmo

DRAUGAS
f

FACTS YOU NEVER KNEW!!.'

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS

tiy H» T, fclmo

Rytoj Laikys Pirmąsias. Atidarė Ofisą

Šv. Mišias

Dr. S. R. Palutsis, 1025 So.
50 Avė., atidarė ofisų adresu
1440 So. 4!) Ct. (viršui Fami
ly Drug Store).
Cicerieėiai laimingi susilau
kę savo parapijoj išauklėtų)
gabų gydytojų. Kai kurie jau
pasinaudojo dr. S. R. Palutsiaus patarnavimu. Sako, dak
Programa prasidės 6 valan jis yra patvaresnis ir turi dau
taras jaunas, bet pilnai atsa- Dabar jau sustiprėjo ir gali Sužieduotuves
| timieji jų giminės ir draugai,
kųs savo profesijoj.
I dirbti.
į
Velykų sekmadieni, baland. Į P<* pietus iškeltos taurės dų. Po visam bus šokiai, ku giau valios nei arklys.
Kai kurie St. Kontrimo ko- 9 d., Marųuette Parke biznie-1 «Į
sveikatą ir paira- riems grieš dvi orkestros: Lew
Dabar cicerieėiai užtektinai
Diamond ir “Mykolas”.
žmonių turi visokių profesi stunieriai jau buvo pusėtinai rių Šturmų namuose sureng- keta geriausių sėkmių jų bū
Rengėjai
jų. Tik reikia saviškius remti. apaugę plaukais. Paklausus, toj jaukioj puotoj susirinkę sinie naujame seimos gyvenikuoDraugė
kodėl nekerpa,'sako: “Laukiu sveciai gavo surpryzų,.
— Milžiniškiausi lokiai gy
kol mano barberys pasveiks” ■ nie^ sužinojo, kad artimųjų
Žino Kada Ir
Incorporated
vena
Amerikoj, Alaskos pa
Šturmų draugų taip pat įžy Jei Lietuviai Rems,
Tel Prospect 0745-0746
Ko Reikia
Mat, St. Kontrimas atlieka mių biznierių Cukrų vientur
jūryje, vadinamoj Kodiok sa
Kun. Damazas Mozeris
Abu
Laimes
labai gerai dai;bų. Jo barber- tė dukrelė Aldona susižiedavo
Wholeaale Only
loj. Jie gyvena urvuose. Jų
Po šv. Velykų jaunimas jau,
A
. . . t._
,,
Šį rytų, St. Mary’s of tbe
, ,
...
,
... .nei kostumenai ir “Draugų su įžymių biznierių iš Cicero
MELROSE
PARK.
Mū

aukštis pasiekia 1 su puse 9931-33 So. Ashland Avė.
kas link
d
....
. .
Lake seminarijoj įšventinamas pradeda pasitarimus
,,, XT v,
gauna pasiskaityti. Per tai vi- Miliauskų sūnumi.
sų miestely ateina rinkimai mtr. ir ilgis 2 su puse mtr.
_
į kunigus Damazas A. Moze engagement . Neužilgo pra- si. mėgsta
pas St. Kontrimų
miestelio t rustų. Tai bus 18 Jie sveria iki 15 centnerių.
sidės
ir
vedybos.
Pas mu» (alini* (auti tikrai LlaSužieduotuvės
suvienija
dvi
ris, kuris rytoj Šv. Antano
tuvtftką Importą Valstybino De<plaukus kirpti
d. balandžio. Kandidatų į mie
tlną.
rimtas ir pavyzdingas šeimas.
parapijos bažnyčioj laikys pri
J. Kishkunas, užlaikąs “jestelio urėdus yra ir iš lietu — Palyginti su arkliu asi Me» Ir Vlm Mflaų Darbininkai
Kaip Cukrai, taip Miliauskai
micijas.
welry”
krautuvę,
adresu
F. Ir M Pslmlda*
vių: A. Yuncha ir Joe J)arg. las daugiau turi inteligencijos, Lietuviai, pp.Savininkai
Kvietimas
yra
plačiai
žinomi
Chicagoj
nes
jo
užsispyrimas
rodo,
kad
Kunigas Damazas Aloyzas 4918!/2 W. 14th St., žino, kad
Šv. Kazimiero Akademijos biznieriai ir pasiturinti žmo Abu gerai žinomi. Bus renka
V/
mi 6 trustisai.
Mozeris gimė 1915 'm. gruo be žiedų ir tam panašių do Rėmėjų jaunametės širdingiau
nės. Jaunieji Aldona ir Anta
vanų
jaunavedžiai
neapseina.
Lietuvių balsuotojų šiame
džio 11 d., Cicero. Šv. Antano
šia kviečia visus atsilankyti nas yra čia gimę ir augę, bet
Dėl
to,
Kishkunas
užpirko
la

parapijos pradžios mokyklų
j “bunco party” su “stirpry- nesišalina nuo lietuviško vei miestelyje yra virš penki šim
bai
daug
stako.
Yra
net
iš
ko
baigė 1928 m. Tais pačiais
| žais”, antradienio vakare, ba- kimo. Abu su savo tėveliais tai. Jeigu visi lietuviai rems
ir
pasirinkti.
Jei
netikite,
nu

'lnetais įstojo į prirengiamųjų
I landžio 18 d., 7:30 valandų yra aplankę tėvynę Lietuvų savo kandidatus, gali būti iš
eikite
patys,
įsitikrinsite,
kad
Quigley seminarijų, kurių bai
| parapijos svetainėje, prie 15 ir gražiai vartoja lietuvių ka rinkti abu.
niekur
geriau
ir
pigiau
nega

gė 1933 m. Paskui išvyko į
i gatvės ir 49 Court. įžanga lbų. Ypatingai Aldona savo
Velykų dienų buvo vakaras
Šv. Marijos seminarijų, Mun- lima gauti.
25c. Pelnas skiriamas vieti žemaitišku akcentu viršija ir su programa Lietuvių Atleti
delein, III. ir joj baigė filoso
nėms seselėms. Visi kviečia- savo mamytę. Ji taipgi turi kos klubo. Žmonių susirinko
Jau Atdara
fijos ir teologijos mokslus.
1 mi atsilankyti. Mes, jauname- gražų balsų ir dalyvauja lie virš keturių šimtų. Programų
Kun. D. Mozerio tėveliai
St. Kontrimas, 1437 S. 49tb tės, stengsimės palinksminti. tuvių choruose.
išpildė jauni klubo nariai.
Juozapas ir Valerija gyvena
E. G., pirmininkė
Avė., vėl atidarė savo barberTa proga tad Šturmai Ir Juoko buvo daug.
1603 So. 50 Avė., Cicero, III.
nę. Iš priežasties ligos buvo|
buvo surengę šių sužieduotuJo brolis Juozapas yra Keis
Balandžio 18 d. J. Vaičiulio
uždaryta peT kelias savaites. GARSINKITE “DRAUGE”! vių puotų, kurioj dalyvavo arTwo Fine
salėj, 23 gatvė ir Lake St., re
tučio spulkos sekretorius. Se
Instruments
ngia pavasarinį balių Lietu
sutė Gertrūda lanko Ražanin Onei
vių Susivienijimas Provaiso
čiaus kolegijų River Forest,
apygardos. Ši dr-ja susideda
*
III.
Enjoy
iš poros šimtų narių ir pašal
Jaunasis kunigas pirmąsias
both Radio
pų moka trim skyriais: $5,
and Record
šv. Mišias laikys rytoj 10 vai.
$10 ir $15 į savaitę. Pomirti
Entertainment
rytų Šv. Antano bažnyčioj. Ci
nės moka $300.
cero. Kun. J. Vaiz’.ūnas bus
Dr-ja kviečia visus atsilan
asistentas kunigas; kun. P.’
kyti į šį vakarų. Bus gera
Cinikas, MIC., — diakonas;
muzika, laimėjimų.
Narys
klierikas Vuozas Makaras —
300 radio visų gerų išdirbysčių — R.C.A. Victor, Pliilco,
subdiakonas; klierikai S. AZenith, Majestic už pusę kainos, o mažosios
Tas Didelis Triukšmas
dominas ir A. Zakarauskas
radi jos po .............................. ............................. $5-95
Bus Rytoj
jeremonijų tvarkytojai; kun.
Elektrikinės Ledaunės, General Electric, Norge, WesRytoj, balandžio 16 d. įvyk
St. Petrauskas pasakys pamo
tinghouse ir (lašiniai Pečiai.
kslų.
sta Šaltimiero metinis paren
gimas. Bus suvaidinta graži,
Sveikiname jaunų kunigų ir
originali operetė “Krikšty
linkime visokiausių Dievo ma
nos”. Programų pildys geri
lonių: sveikatos, ištvermės ir
3409-11, 3417-21 South Halsted St.
dainininkai, vaidintojai, muzi
pasisekimo sunkiame ir atsakantai. Dalyvaus Šurum Bukomingame kunigo luome!
__________ Tel. Yards 3088__________
rum ir Grinorių chorai, AidųWCFL — 970 k. radio programos laikas permainytas,—
Jei nepergali savęs mažuo
Atvaizde matome Leonard Hanstein, 15 metų amžiaus, iš Oklahoma City, Okla., ku Aidai dainininkai, rr visi raprasidės
6 vai. vakare Chicagos laiku, o toliau per visų
se ir lengvuose daiktuose, ris turi nepaprastai didelę bumų. Kairėj laiko burnoje keturias paprastas bilijardo boles, o dio artistai, tarp kurių yra
vasarų bus 9 vai. vakare.
kaip sunkesnius pergalėsi?
Bartkų šeimyna.
dešinėj — savo rankos kumštį. (Acme telephoto)
«. I

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

NAUJOS 1940 M RADIO SU
VICTROLA IR 18 REKORDU DYKAI

BUDRIKO RAKANDU KRAUTUVE

ĮRYTO J

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pageltoa, didelėmis raidėmis................. $2.50

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
viri., paanksotais lapų kraštais............................. $3.75

KRIKŠTYNOS-

ŠALTIMIERO METINIS
PARENGIMAS ĮVYKSTA

Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš..

raudonais lapų kraštais............................................... $3.00

RYTOJ, BALANDŽIO 16, ASHLAND AUDITORIJOJ,
ASHLAND IR VAN BUREN GTV.

Naujas Aukso Altorius, juodais odos

viri., paanksotais lapų kraštais................................ $1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. viri.......................... $1.50
Maldaknyge ir Bai. Vad., odos viršeliais................... $1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad., raud. lapų kraštais............ 60

Praleiskit Atvelykį linksmai, džiaugsmingai, Šaltimiero
Metiniam Šurum Burum Parengime, Ashland Auditorijoj!
Atvykit visi! Dideli ir maži, seni ir jauni! Pamatysit gra
žių operetę “Krikštynas”, gražius šokius, skambias dai
neles. Šokiams gros dvi orkestros: Amerikoniška ir Lie
tuviška. Lew Diamond ir jo Swing Orkestras — ir —
“Mykolais” Polkų Karalius su 9—Polkų Meistrais.
Pasimatykit su draugais, susipažinkit su svečiais!

Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais............................ $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerai* viri.......
75c

DRAUGO KNYGYNAS
2334 S<>. Oakley Avė.,
Chicago, III.
z

Programas prasidės nuo 6 vai; šokiai neno 9 r. iki vėlumos

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Įžanga 75c

Nesivėluokite!

5

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Iinuomuoti — Artos - RADIO DtDA BRUKĄS
*
.
ŠURUM-BURUM - SE8UTAS
"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"a
1
Norėdami K> Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Glasaified Bkvr

7

Šeštadienis, b.'fnnJ. 15, 19S9

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Išvažiavimas
Gegužės 14 Dieną

PADĖKA
Stanislovas Vaitukaitis

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

■dudienyje ir kaip supratimas
valioje; ir per tų šviesų debe
sį Numylėtinis ir Mylimasis
j kalbėjosi.

18 angliško vertė
Beliko tik vienas mėnuo iki
Kun. Ant. 11. Karuiiikis
susipažinimo išvažiavimui su
Kuris mirė 3alundžio S d., ir po ge
dulingų pamaldų Šv. Jurgio parap.
1922 metais priėmė Kunigy Nekalto Prasidėjimo Panelės
DL.K GEDIMINO ORDINO
Piktas priešas visai paleng
bažnyčioje, tapo palaidotaa Šv. Ka
Balandžio
15
Diena
KAVALIERIUS
stės sakramentu ir buvo pas Švč. Seselėmis, kurios randasi
va įeina, jei iš pradžios jam
zimiero kapinėse Bal. 13 d.
kirtas vikaro pareigoms 6v, prie Tėvų Marijonų, Hinsdale,
Numylėtinis matė save su nesipriešini.
Šiuomi reifikiame nuoširdžią padė
Antano parapijoje, Cicero, lll. III. -seminarijos, kuris įvyks
kų gerb. I’ralotui M. L. Krušui už
imtų ir surištų ir sužeistų, ir
paguodų ir suraminimą.
Dėkojame
1928 m. paskirtas vikaru Motinų dienų gegužės 14, Ma
nužudytų, iš meilės savo Myli- Vienatinė ir didžiausia kliū
kun. S. Petrauskui ir P. Gasiunui už
Šv. Kryžiaus parapijoje, Clii- rijonų ūkyje.
atluikymą pamaldų.
niųjam: ir jie kankino jį ir tis yra ta, kad nuo pageidimų
Dėkojame varg. prof. A. Pociui ir
cago, III.
K h d šį vnsipažinimo išva
klausė: “Kur yra tavo Myli ir palinkimų nesame liuosi, ir
Melvinai Duievičiutei už giedojimą
1932 on. J: E. Kardinolas žiavimų atžymėti kokiu nors
A.
masis!” Jis atsakė: “Štai Jis kad nesistengiame tobulu šven
laike pamaldų.
Mundelein paskyrė eiti kle labdaringu darbu, Chicagos
čia mano meilės 'padauginime tųjų keliu eiti.
Dėkojame visiems už lankymą pašarvoto velionio namuose
bono pareigas ŠŠ. Petro ir Po kolonijų geros valios veikė
ir stiprume kurį tas man duo
ir už išreikštus užuojautos žodžius.
Jei kasmet tik po vienų pik
vilo parapijoje West Pullnia- jai sumanė ir nutarė, kad ne
Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
da panešti mano kankinimus.”
tų palinkimų iš savęs išrautune.
Dėkojame Jonui Kruszui, Šv. Kazimiero kapinių užvaiz
vien reikia susipažinti su viršdai,
už
nuolankumą
ir
patarnavimą.
mėni, netrukus taptumėm to
Atvykęs rado parapijoje be minėtomis seselėmis, bet kad
Dėkojame giabnešiams ir visiems lydėjusiems į kapus.
bulais žmonėmis.
Balandžio 16 Diena
tvarkę, žmonės be ūpo, sko padirbėti ir padaryti šiokiųPagalios reiškiame padėką laidotuvių direktoriui Antanui
los ir visokiij bilų labai daug, tokių naudų ir ta proga sutei
M. Phillips už sumanų ir rūpestingą patarnavimą.
Meilė švietė per debesį, kunenuleido rankų. Ėmėsi ener kti dovanų. Šis gražus suma-1
O tad, mano mylimas vyre ir mūsų brangus tėveli, lai
' rs ‘atėjo tarp Numylėtinio ir
pcia cower hoppp
Gailestingas Dievas suteikia amžiną atilsį.
gingo ir sunkaus darbo. Pir-jnymas jan ir vykdomas ir ji
Mylimojo, ir padarė jį taip
4180
rcher vė
miausiai suvedė žmones krū sai susilaukė iš vietos koloni
Nuliūdę:
»AFfcYKTTK ftMUO
šviesų ir skaistų, kaip mėnu
MOTERIS, DUKTĖ IR SCNAI.
von, atmokėjo svarbesnes už jų veikėjų gražaus pritarimo.
lis naktyje, kaip dienos žvai Gėles Mylintiems — Vestuvėms —
įjuiv- — Ijaklotnvėsu —
silikusias bilas ir prie para Tam tikslui paskyrė dvi do
I'»ini(i4lui»iiii.
gždė aušroje, kaip saulė viGerb. kun. Anicetas M. Li
pijos trobesių daug kas page vanas pinigais po 5 dol. ir iš
nkus gimė Lietuvoje. Jo tė
rinta — pristatyta. Be to šiais sidalino knygučių platinimui. seseles, atsigaivinsime inalo- karais telefonu SEEley 4377,
vai, Kazimieras ir Konstan
1939 m. kur švenčiama 25 me Taigi, malonūs geros valios niu pavasario tyru oru, pasi- o dienomis CANal 7790.
cija, gyveno ūkyje. Jaunutis
J. K.
tų parapijos gyvavimo jubi talkininkai ir talkininkės, pru linksminsime, ir kartu susipa
mokėsi prie slapta išlaikomo
liejus, 'manoma atmokėti visų šomi sukrusti, nes laikas grei žinsime su seselėmis ir suteik
VIENŲ METŲ
kaime lietuvio mokytojo.
sime
joms
medžiaginę
para

parapijos skolų.
Margučių Vakaras
tai bėga, nejusime, kaip ateis
MIRTIES
1905 metais, manydamas ra
mų.
Nuo 1928 m. iki dabar eina viršminėta diena. Tiesa, ko
SUKAKTUVĖS
šius daugiau progos siekti mo
NORTH SIDE. — Sekmalietuvių įkalbos ir istorijos mo lonijose randasi daug įvairaus
Ar
gali
būti
geresnis
tiks

kslo, o tuomi daugiau pasi
kytojo pareigas prirengiamoje darbo, bet prie gerų norų ir las viršminėtai Motinų Die cienį, balandžio 16 d., para
tarnauti savo tautai ir tėvy
pijos svetainėj bus margučių
Quigley seminarijoje.
šis galima atlikti.
nai!
Tikrai
ne.
Taigi,
supras

4. * A
nei, atvyko į Ameriką. Atvy
vakaras. Griel Dean Colby or
Jau dešimts metų eina se
dami
svarbaus
reikalo
tikslų,
Artinasi vienas gražiausių
kęs Chicagon dienomis dirba
kestrą.
ONA RAŠINSKIENĖ
kretoriaus
pareigas
Chi
šiomis
dienomis
padirbėkime,
laikotarpis — gegužės mėnedirbtuvėje, o vakarais lankė
Kas turės stipriausi kiauši
cagos provincijos lietuvių ku
sis, tai maloniausias laikas ir •platinkime kiek galėdami šias nį ir gražiausiai numargintų,
mokyklų.
Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis
nigų įsusivie.nijime.
vienas iš tinkamiausių pana knygutes, o jei kurie jau pa gaus dovanų.
atskyrė
iš mūsų tarpo mylimų moterėlę ir motinėlę —
Visados veikia lietuvių or
Turėdamas norų 'mokytis,
baigė,
nuoširdžiai
prašyčiau
Oną Rašinskienę.
šiam parengimui. Iš ryto baž
Visi kviečiami atsilankyti.
1909 m. nuvyko į Valparaiso, ganizacijose.
kaip
galima
greičiau
jas
su
nyčiose ir namuose pagerbsi
Pelnas — parapijos naudai.
Netekome savo mylimos balandžio 18 dienų, 1938
kur tuo laiku jau geras bū
pinigais
grąžinti.
O
jei
kas
savo
motinėles,
o
po
pietų
me
Parapijonas
Kur kun. Anicetas Linkns
metais.
relis lietuvių mokėsi. Čia be
buvo, arba kokias pareigas ė- vyksime į Tėvų Marijonų ūkį, dar norėtų jųjų gauti ir pa
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime
simokant jam teko vadovau
jo, visur ir visų buvo myli kur pagerbsime viršminėtas dirbėti, prašyčiau šaukti va- PLATINKITE “DRAUGĄ”
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžinų
ti lietuvių kalbos ir istorijos
mas ir gerbiamas.
atilsi.
klasėse. Nuo to laiko jau pra
Lietuvos vy riausybė už dar- viešbutyje, Grand Ballroom,,
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
Mes, atmindami tų jos liūdnų ptasišalnimų iš mū
dėjo rašinėti į laikraščius; ka
bavimųsi lietuviams, ypač A- 55 ir Outer Drive, Chicago, Kaipo Toksai, “Draugas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos
sų
tarpo,
užprašėme šv. Mišias su ekzekvijomis už jos |
rtais rašydavo ir eiles.
v - ~ • ''-1- 'aprtovano
* A-.. .
tu
t-.diufi ■
**« menkos išeivijoje;Ill.ul
Rietą, trečiad., balandžio 19 d., Dievo Apvėizdos parap.
1913 m. pakviestas nuvyko jo III laipsnio Gedimino or Tad, sveikiname gerb. kun.
bažnyčioje, 7.30 valandų ryto.
į Šv. Bedo kolegijų tęsti mo dino. Ordino įteikimo ir jo A. Linkų, linkėdami geriau
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir
kslų ir duoti lietuvių kalbo pagerbimo proga yra rengia sio pasisekimo ir tolimesniuo
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose, ir pasimelsti
je pamokas. 1916 m. baigė ko mas šaunus barikietas rytoj, se jo darbuose ir užsimojimuo
už jos sielų.
legijų, gaudamas aukso meda balandžio 16 d., Sboreland se!
Nuliūdę:
lį.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

U

John F. Eudeikis

Vyras,

Dukterys,

F

S

A

Žentai,

Sūnus,

Anūkai

Baigęs kolegijų, kurį laikų
dirbo “Draugo” redakcijoje
ir ėjo mokytojo pareigas va
karinėse mokyklose.

Nuo 1916 metų iki 1919 m.
ir nuo 1920 iki 1924 m. reda
gavo studentų mėnesinį laik
raštį “Moksleivį” ir “Gied
rų”.
1917 m. įstojo į Šv. Prokopijaus seminarijų. Baigęs fi
losofijos kursų, 1919 m. vėl
'pakviestas į Šv. Bedo semi
narijų teologijos kursui ir dė
styti lietuvių kalbų ir istorijų.

A

*

A

ELZBIETA MESKIENfc
Mlr6 bal. 14 d., 1939 m..
12 vai. dieną, sulaukus 56 'me
tų. amžiau*.
Gimus Motuvnjc,
I’anivCiho
apskr., Janiftkieies parup., Valdalkų kaime.
Amerikoj išgyveno 3B metus.
• Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Joną. 4 sūnus: beoną,
J o ra. Jurgj, Steponą, dvi duk
teris: Agotą Ir Elzbietą, brąlj
Adomą Orinis, «<*uo vienuolę
M. Flrmalą, Ir daug kitų gi
minių. Lietuvoje pullko broli
Jurgi Ir aeuer) Oną Žldunlenę.
Kūnas paSarvolas 43 W. 156th St., Calumet City.
laidotuvSs jvyka pirmad., ba
landžio 17 d. IS namų 10 vai.
ryto bus ai lydėta i Šv. Kazi
miero (Chicago llelgbts, III.)
par. bsUnydlą, kurioje Jvyks ge
dulingos pamaldos už velioni,
stelą Po pamaldų bua nulydėta
) ftv. Kazimiero kapines.
NuoSIrdtlal kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir paSjstamus-ss dalyvauti laldotuvPse.
Nuliūdę: Vyras. NOnai, Duk

terys, Brolis, Seserys, Žengta,
Marti Ir Antikas.
laidotuvių direktorius Juo
zapas Czeehnnskl,
tel. Hatntnond 372.

GART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ir

A

Marti,

Gimines,

AMBULANCE

KELNER-PRUZJN

DIENĄ IR NAKTĮ

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
620 W. I6th Avė.
Phone 9000

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Safrfield Avenue
__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TA V K A T

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St.

**

TeL YARDS 1278

P. ŽALTIMIERAS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Allfilll A M P C PATARNAVIMAS
JtnlDUl.AnbL dieną ir naktį

DYKAI
PIRKITE
tilt
i iF

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
, Illinois

527 North Westenn Avė.
Tdtifonas SEELEY 6103
nndaal drenai nuo Soly topokfcn

Vad

11111

z DIREKTORIAI

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite marą Lietuvių radio 'paognmų fie&adienio vakaraia,
7;00 vai. vakaro ii WKF0 etoties (1420 K) — Pranešėja.

Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ

Btrad

I. J. Žili
ffltat V. Petkus
P. 1 ffifikas
AittmiiT B. Petkus
betaria i Smai
I. Lininitins
S. P. Mažeika
Antanas M. Pkillins

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782
4704 S. We»tem Avenne
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St
Telefonas YARds 1419
6834 So. Western Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Conrt
CICero 2109.
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULbnan 1270

4348 So. California Ąve.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituaniea Avenne
Phone YARds 1138-1139
3307 Iitn&nina Avė.
Phone YARds 4908

Šeštadienis, baland. J 5.

. programos iš stoties WHFC.|
i 1420 k. prasidės tuo pačiu
Chicagos laiku.
Budriko International PotPouri pirmadieniais ir penkta
dieniais bus kaip 4 vai. po
j pietų Chicagos laiku iš sto
ties WAAF, 920 k.

dalykų svarstymui, dėl to vi- Išvažiuoja į Lietuvę
si nariai prašomi atsilankyti
Šiandien, laivu Aquitania, į
K. Volkovskas, sekr. Lietuvą išplaukia Juozapas
Jurgilas ir Walter Budrunas,
Lietuvos Ūkininko draugija “Draugo” Laivakorčių Agen
laikys 'mėnesinį susirinkimą tūra išrūpino kelionei reika
sekmadienį, balandžio 16 d., lingus dokumentus.
I valandą popiet, Gerčiau# sa
CLASSIFIED
Pranešėjas lėje, 2244 W. 23 place.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
4*

Kun. J. Griniaus tėveliai
kaip ir kiti, jauni atvyko iš
Lietuvos. Motina — Marijona
Kuodytė (vienatinė tėvų duk
tė) atvyko į šią šalį 1907 me
tais iš Kuodžių kaimo, Pane
vėžio jMirnpijos. Tėvas — Vla
das Grinis atvyko 1909 m. iš
Griniūnų kaimo, Ramygalos
$•
•parap., Panevėžio apsikr.
Motina, kiek man teko ar
čiau ją pažinti, kuomet dar
nebuvo ištekėjusi, buvo pa
maldi mergaitė. Susipažinus ir
pasirinkus gyvenimo draugu
Vladą, apsivedė, ir vedė pa
vyzdingą gyvenimą. Už tat ir
Dievas laimino taip, kad už
augino ir pavyzdingai išauk
lėjo du sūnelius ir abu pasi
Kun. Julijonas Grinis
šventė tarnauti Kristaus VyŠį rytą, St. Mary’s of the
nyne. Laiminga mamytė, gal,
Lake seminarijoj įšventinamas
nei sapnuote nesapnavo, kad
kunigu Julijonas Grinis, ku
jos sūnelius laukė nepapras
ris rytoj bal. 16 d., Gimimo
tai garbinga pareiga.
Panelės Šv. 'bažnyčioj laikys
Jaunam Kristaus kareiviui
pirmąsias šv. Mišias. Primilinkiu ištverti iki galo.
cijantui asistuos ikun. A. Bal
Raporteris
tutis, diakonu — kun. F. Lu
košius, subdiakonu — kl. B.
Grinis, ceremonijų vedėjum — Mini 7-tas Metines
kl. E. Abromavičius, tburifer Sukaktuves
— kl. A. Bendžiūnas. Pamok
Šiomis dienomis Progress
slą sakys kun. A. Linkus.
Furniture Co. (laikanti didelę

1939

Naujas Dievo Tarnas

Pirm. Juozas Žurkauskas
|-----------------------------------------

PROGRESS RADIO

PROGRAMA

Rytoj 11 valandą prieš piet
Progress krautuvė transliuos
įdomią radio programą tikiu
paminėti bendrovė 7-nių me
tų sukaktuves. J. Steponavi
čius ruošia Naujos Gadynės
chorą, kvartetą ir solistus.
Kalbės teisių patarėjas ir ki
James D. Flynn, Champaign, UI., miestelio majoras, ir Fred
B. Hamill, valstybės, Champaign apskrities advokatas su ki ti. O pats programos vedėjas
tais miestelio autoritetais valstybės grandžiurės kaltinami J- Romanas patieks daug židėl pastarųjų įvykių Illinois universitete. Po nušovimo vie- nių ypač iš Progress krautu
no studento, iškelta aikštėn, kad miestely įsigalėjusios vi vės pasiruošimo paminėti me
sokios piktadarybės, kurios viliojusios studentus. Miestelio tines biznio smkaktuves nepa
valdžia nekreipusi dėmesio. (Acme telephoto)
prastų vertybių pasiūlymu. Pa
tartina visiems pasiklausyti.

Į Linksmybių Vakarę

NAUJAS PROFESIONALAS

ATYDAI
Grindų plovėjos, džianitorlai. užsi
dirbkite ekstra pinig-ų, rinkdami pašto ženklelius iš ofiso gurbų. Mes per
kame svarais, su poplera. Šaukite:
R«xkwell 8928,

v

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalinga darbininkas prie ūkies.
Patyręs ar be patyrimo. Gali būti
vedęs ar pavienis. Geras atlygini
mas ir tinkamos sąlygos. Atsišau
kite pas: V. Kemtls, 1801 South
Mat Aveone. Cleero. IlPnol**.

w

V

PARDAVIMU NAMAS
2-fletų mūrinis namas — 6 ir
kambariai, karšto vandenio šiluma.1
ąžuoliniai įrengimai. Bnngalow sto-j
gas. Uždaryti porčiai. 14 metu se
numo. 33 pčdu lotas. Kaina $8.500.
A. Emlnger, 6736 South Campbell
Avenue.

Rap. J.

RADIO

FAROAVIMVI BUNGALOIV
Medinis bunaalow; 5 kambariai: mo
demiška vanta: ištaisytas užpakalinis
porčlus; ištaisyta pastoav: yra beismontas Ir furnace; 3714 pšdų lotas;'
1 blokas nuo ftv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčiios; 1 blokas nuo «ratveknriu ir krautuvių; adresas: 12310
South T'nlon Avcnue. $650.00 eash.
Į $29.00 ) mPnesj. Kaina tiktai 33.600.
Telefonnokitr: (Vmnnodoro 0252.

BRIGHTON PARK. — Ba
PARDAVIMUI
5-kambarlų mūrinis cottasre. Dideli
landžio 23 d. visi kviečiami BUDRIKO PROGRAMOS
Pra nešimai
kambariai; furnacu apšildomi; arti
Tuokvklu. parku, krautuvių.
5704
atsilankyti į parapijos salę ir PERMAINYTAS LAIKAS
MARQUETTE PARK. — Daktaras Stanislovas Palut South
Arteslan Avenue. Chieneo. BI.
pamatyti, kaip Moterų Są-gos
Nedėliomis Budriko radio Marijonų Kolegijos Rėmėjų 5- sis, gydytojas ir chirurgą1?, CiPARDAVIMUI
20 kuopos choras atvaidins programos prasidės 6 valandą tas skyrius laikys susirinkimą ceroje atidarė savo ofisą. Nau 2-fletų namas parsiduoda plgiaL
vandeniu Šildomas, po 5 kam
4-rių veiksmų komediją “Mo vakare iš stoties WCFL, 970 pirmadienį, balandžio 17 d., jas profesionalas baigė Loyo Šiltu
barius. viskas naujausios mados.
čiutės suokalbis”.
ik., pusę valandos vėliau bu parapijos svetainėje, 7:30 va la Medical Mokyklą 1937 me 1628 S. 47th Court. Cicero. Ulinei*.
PARDAVTMtTT NAMAS
Veikalas vaizduoja gyveni vusiojo laiko 5:30 vai. vaka landą vakare. Visi skyriaus tais. Baigęs mokslą prisirašė
Apartment buildlng; 4 5-kambarių
mu turtingo lietuviško bajoro, re, dalyvaujant didžiulei sim nariai-narės kviečiami laiku prįe St. Mary’s Mercy Ligoni Getai; raro Šiluma; lotas 60xl25f
iebros $190.00 , mSnesi. Marųuette
kuriam niekas daugiau nerū fonijos orkestrai ir gabioms atsilankyti; yra svarbių rei nės gydytojų štabo, kur dar Parke. Parduosiu už vidutiniška pasiulMtma. Atsišaukite: 6622 So. Falr(IfiKi 6Vo. tpl. Provoeet 4201.
pi, kaip tik išleisti savo išle dainininkėms. Pavasario ir va kalų svarstymui.
bavosi
vienus
metus.
Pasibai

Valdyba
Kun. J. Grinis gimė Cbica- baldų krautuvę Bridgeporte)
pintą vienturtę dukterį už tu saros metu, kuomet ant WCF
ŪKIS
gus metams, lankė Mercy Li 40 akeni RF.NDON
ūkis; Beloit. Wiseonsin'e;’
goj, rugpiūčio 27 d., 1914 me mini 7-tas metines sukaktuves
rtingo vyro nors ir henosio. L radio stoties būva beizbolo
j-enda *10.00 i mčresl: Keram vvrul
T0WN OF LAKE. — Drau goninės Kliniką.
far moterei dėl nrlžiflrSjimo atiduo
tais, Bridgeport kolonijoj. Kri nuo įsikūrimo ir sėkmingo bi
Jo motina (močiutė) suprastasis, Budriko programa bu?
kime dvkai. Ats’šsuklte; 2155 North
kštytas Šv. Jurgio bažnyčioj. znio. Paminėjimui šių “birth- nta kitaip šį modernišką pa-'nuo 9 iki 10 vai. vakare Chi- gija Šv. Kazimiero Karalai
Dr. Palutsio ofisas randasi ĮKlIhonen Avė.. Chleago. Blinols. Tel.
čio laikys mėnesinį susirinki skersai nuo Šv. Antano para ATR-nv 7004.
Čia ir pradžios mokslą ėjo iki day”, Progress Co. kviečia
saulį ir įrodo, kad šiais lai- cagos laiku.
PARDAVIMUI BUčERNfc
mą balandžio 16 d., 2 vai. po- pijos salės, prie 15th St., ir
penkto skyriaus. Vėliau tėve Chicagos ir apylinkių lietu kais meilė yra pirmesnis da-1 Ketvi,tadieniais
Turiu greitai narduotl už plg-ia kal
Budriko p:et, parap. salėje. Yra daug 49tos gatvės. Ofiso valandos: nų bučemę. Biznis Išdirbtas per 15
liai nusipirko namą Marque- vius atsilankyti į krautuvę semetų.
Pardavimo priežastį iS'irsit
lykas, ne turtas. Čia ir pra-'
.
nnt vietos. Ats’šsuklte: 836 West
tte Park kolonijoj, kur ir bai- • kančią savaitę. Visi bus supanuo
2
iki
4
vai.
popiet
ir
nuo
Cullevton St.. C*»low«rn. Titnotv
sideda visa komedija.
7?
gė pradžios mokslą Šv. Kazi žindinti su specialiai didelėm
7
iki
9
vai.
vakarais.
Telefo

PARDAVTMTTT NAMAS
prekių vertybėm. Progress Lošėjai visi gerai prisiren
miero Seserų vienuolyne.
Mūrinis namas; 4 kambariai vir
nas
dieną
ar
naktį
—
CICERO
šui. 1 apačiai; furnacu anšildomaa:
gę ir publiką, be abejonės, pi
Vėliau įstojo į Quigley High krautuvės vedėjas J. Kaledinararadžius. Atsišaukite; 3121 South
1484.
lnai
patenkins.
Po
vaidinimo
Surinfcfleid Avė.
Tel. Lawndale —
School. Baigęs penkių metų skas sako: “Progress krautu
0261.
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
busismagi muzika. Įžanga 35c.
Dr. Palutsis priguli prie šios
kursą, buvo priruoštas į se vė kas kart darosi galinges
PARDAVIMUI TKIS
Koresp.
A.
P.
organizacijos:
Lambda
Mu
Ūkis,
Culver.
Indiana. Du namai,
nė
tiekti
geresnių
prekių,
ge

minariją ir po šešių metų lie
UGRIPSHOLM”
kluonas, sodas, ir miškas. Parduo
Delta,
Lietuvių
Daiktarų
ir
sim ar matnvslm
ant nuosav-bęs
resnį bei skubesnį patarnavi
ka įšvęstas kunigu.
Cblcagoje. Atsmaukite:
1534 West
Geg.-May
31
d.,
1939
Dantistų
Brolijos.
«2nd Sfveet. Ch1en.<»o.
Kun. J. Grinis nuo pat kū mą. Ypač šiemet krautuvė ne Mirė Yasinskių Sūnus
ATYDAI
dikystės dienų buvo pamaldus paprastai gerai prisirengus NORTH SIDE. — Felikso
Linki'me jaunam profesio Pataisom, ISvalom, suprosinam vy
riškus ir moteriSkus drabužius. Pa
ir nepaprastų gabumų jaunuo patenkinti visuomenę prekių ir Elenos Yasinskių sūnus AlNežiūrint kada jūs ma nalui geriausio pasisekimo.
vasariniam drabužiam įdedame papasirinkimu ir kainų mažumu. len persiskyrė su šiuo pasau
mašalus. Toliau gvvenantleil pašau
lis.
note važiuoti į Lietuvą,
kite: VTRglnla 1003.
— Overllngto
7-tų
metinių
sukaktuvių
pa

Kaip pradžios mokykloj, au
liu ketvirtadienį, baland. 13
Nedidelis
yra
daiktas,
jei
pradėkite ruoštis iš anks
kštesnėj, taip ir seminarijoj minėjimui nesigailėta darbo, d., Children’s Memorial ligo
reikalinga mergina
to. “Draugo” laivakorčių žmogus yra dievotas ir karšpasižymėjo kaipo gabiausias kad atsilankę žmonės ko nors ninėj. Vaikutis tebuvo sulau
foq Irnnmpf’ noiniipifi
H^lk&llnpru mergina namų darbui,
ras, Kuomet nejaučia prispau Nėra vaiky Mažas apartmentaR. Paagentūra išrūpins juma vi
mokinys, studentas ir klieri pasipirkti atsiminti} per daug kęs 11 mėnesių amžiaus. Bu
dimo. Bet jeigu priespaudos
5g7a8k0Jal8- AtaWauklte:
sus kelionei reikalingus do laike kantriai užsilaiko, tuo
kas. Jis savo linksmu ir ma metų”.
vo pagavęs plaučių uždegimą.
Gero pasisekimo Progress Pašarvotas Bridgeporte, Anta
loniu būdu įsigijo mokytojų,
kumentus. Darykite rezer met didelio pakilimo dorybėje
Kas tiktai paviršium nustu
vyresniųjų pasitikėjimą ir si krautuvei ir jos vedėjam sėk no M. Phillips koplyčioj, 3307
mia
piktą, o neišrauna jo šak
vacijas kuogreičiausia.
galima tikėties.
mingai
lietuviams
tarnauti.
mpatiją. Malonu pažymėti ir
So. Lituanica Avė. Laidotuvės
nies, tas mažai nužengs pir
“
DRAUGO
”
laivakorčių
agentūra
išrašys
jums
laiva

Rap.
tai, kad kun. J. Griniaus jau
įvyks pirmadienį, baland. Ii
myn dorybėje, o dar didesnės
Reservaa
vlr
Tartas
virt
kortę
bet
kurios
linijos
geriausiais
ir
patogiausiais
lai

nesnis brolis Bronius jau ga
d. Po pamaldų Šv. Jurgio bair nuobodesnės pagundos ji
IStO.MM.M
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
vo subdijakonato šventimus.
Jeigu susyk atstatysi, kru- žnyčioj bus nulydėtas į Šv. Ka
užpuls.
Taigi už metų ir brolis stos tinę visam piktai, prarasi rar zimiero kapines. Tėvai gyvemybę ir įsipainioBi į sunkybes, na 3405 Cnllom Avė.
prie Dievo stalo.

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda
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DIENRAŠČIO “DRAUGO”

■

Kam Kankintis?
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ

Piknikas
ĮVYKS

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

GERA MUZIKA

2334 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 7790

4192 S. ARCHER AVENUE
(North Eaat Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
prie žiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iU
16,000.00
Hmokėjom
Ui padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq
Morgiėių

4%

AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių]
Prienamomis Kainomis.

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

Telefonas VICtory 1696
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MUSŲ

AGENTŪRA

PAVASARINIS

i

GAUKITE

Safaty

Deposit Dežntaa
Paslrendūoti

THERMIC

PERMANENT

WAVE
Mes nevarto Jam nei mašinos,
nei elektrikoa. Garantuojame sugarbintuoU
blle
kokios rūšies
plaukus $5.60 vertyb* — šia sa
vaite tiktai 94.BO.

BERNIOE ’S BEAUTT
S H O P
1728 WEST 47TH STREET
Kamp. Hermitaga. Tat Yarda 2771
16 metų patyrimo.

Galima

Ofiso Valandos; nuo 9 ryto iki
6 vak. Serodora nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

UNIVERSAL
RESTAURANT

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAH ASSOCIATIOM

lfodeniUkismria Ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

of CHICAGO

750 W. 31st Street

JU8TIN MACKTEW1CH
Preaidmt
HELEN KUCHINSKA8, Sea.

A. A. KORKUS, eavininkae

TeL Victory 9670

