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Atsistatydino Mironoj ministrų kabinetas
VĖLIAUSIOS 1$ 
LIETUVOS

KLAIPĖDOJE SUIMTA 
APIE 150 LIETUVIŲ

KLAIPĖDA, kovo 24. — 
Ryšium su paskutiniais įvy
kiais- Klaipėdoje suimta per 
150 lietuvių.

Pasitraukęs i sali ministrą kabinetas 
per dang vertino sutarti sn Vokietija

KAUNAS, kovo 27. - (Eltos kablegrama).
— Mirono vyriausybė atsistatydino. Naują mi
nistrų tarybų sudaryti pavesta generolui Černiui.

Chicago Tribūne Service pranešimu, gen.
Kernius bandys sudaryti iš visų partijų kabinetų.

Frankistų kariuomene trijose karo 
fronto dalyse surėmė raudonuosius

BURGOS, Ispanija, kovd 
27. — Kas valanda laukiamas 
Madrido paėmimas.

Raudonųjų vyriausieji va
dai sutinka besąlyginiai pasi
duoti frankistams, uždaryti 
karą ir nutraukti raudonųjų 
teritorijose įsigalėjusi skurdą 
ir plintantį badą. Bet žemes
nieji kairiausieji elementai 
priešinasi besąlyginiam pasi
davimui. Ir jie grasina norin
tiems pasiduoti vadams.

Vokietija pradėjo propaganda prieš 
Lenkija dėl Dancigo koridoriaus

BEfcLYNAS, kovo 27. — 
Hitlerio programoje teritori
jas grobti, matyt, dabar seks 
Dancigo miestas ir Dancigo 
koridorius. Nes nacių spauda 
jau sukelia propagandą prieš 
Lenkiją. Lenkijos ribose gy
venantieji vokiečiai raginami 
kelti demonstracijas ir reika
lauti sau teisių ir pagaliau iš
silaisvinimo.

BELGŲ VYSKUPAI 
SMERKIA NACIUS 
IR JĮ) RASIZMU
BRIUSELIS, kovo 27. -

Visose belgų bažnyčiose iš pa 
lokalinių vakar skaitytas bei 

gų vyskupų bendras ganytoji- 
nis laiškas, kuriuo smerkiamas 
nacionalsocializmas ir jo rasi
nis sąjūdis.

SOV. RUSIJA “NENU
GALIMA”

MASKVA, kovo 27. — Lai
kraštis “Pravda”, komunistų 
partijos organas, rašo, kad 
sov. Rusija — komunistų “tė
vynė, yra “nenugalima”. Gir
di, tik lunatikai (bepročiai) 
gali svajoti pulti šį kraštą. 
Nesą pasauly tokios galybės, 
kuri galėtų palaužti milijonus 
komunistų “patrijotų”.

GOEBBELSAS VYKSTA 
SU REIKALAIS

BERLYNAS, kovo 27. — 
Propagandos ministras Goe- 
bbelsas vyksta Budapestan, 
Bukareštan ir į Atėnus,
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Vienintelis tautinės Ir tikybinės minties 
lietuvių dienraštis Amerikoje.

3c a Copy

Kad taip, tai vadai atsako 
kairiesiems: Kariaukite ir ži
nokitės.

Nesulaukdama pasidavimo 
frankistų kariuomenė trijose 
fronto dalyse pradėjo puoli
mus. Ir visur pažangiuoja. 
Vienur kairiųjų brigados pasi 
duoda, kitur dar ginasi. Bet 
ginamasis nepaprastai silpnas.

Čia pranešta, kad greitu lai 
■ku numatomas Madrido paė
mimas. : ! *

Prieš kiekvieną užgrobimą 
nacių spauda sukelia panašus 
triukšmus. Ir tas vykdoma iki 
vokiečių grupės pradeda šau
ktis Hitlerio pagalbos. Po to 
(Vokietija susimeta “vaduoti’* 
savo tautiečius.

Lenkija susilaukia krizės.
Propaganda sukelta Lenki

jos užs. reikalų ministrui Be- 
ckui pasiryžus vykti į Londo
ną.

AUSTRUOS KATALIKAI 
PERSEKIOJAMI

AMSTERDAMAS. — Čia 
gautas Austrijos vyskupų iš
leisto bendro ganytojinio lai
ško tikintiesiems nuorašas. Iš 
laiško sužinoma, kad naciai 
ten dar diržingiau ima spaus
ti kunigiją ir pasauliečius ir 
persekioti Katalikų Bažnyčią.

Visam krašte uždarytos ka
talikų pradžios mokyklos ir 
baigiamos naikinti visos kitos 
aukštojo mokslo katalikiškos 
įstaigos. Uždarytos visos ka
talikiškos organizacijos, kuni
gai varžomi net pamoksiinėse 
ir policiniai agentai seka jų 
visus žingsnius.

Toks pat katalikams var
gas visoj Vokietijoj. Naciai 
nesiskaito su Bažnyčios ir ka 
talikų teisėmis.

PASKUTINĖ POLITINĖ 
SAVAITE CHICAGOJ

Ši savaitė yra paskutinė po 
litinė savaitė prieš Chicagp 
miesto majoro (burmistro) 
rinkimus. Rinkimai įvyks atei 
nantį antradienį, balandžio 4 
d. Abu kandidatai į majorus 
nukaitą dirba.
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LIETUVOS KNYGOS PA
SAULINĖJE PARODOJE
KAUNAS, kovo 24. — šio

mis dienomis išsiųsta keli tū
kstančiai lietuviškų knygų par 
davinėti New Yorko pasauli
nėje parodoje Lietuvos skyrių 
je.

VISOS ORGANIZACIJOS
REMIA GINKLŲ FONDĄ
KAUNAS, kovo 24. — Lie

tuvos organizacijos nutarė 
nuo kovo 30 iki balandžio 2 
dienos visoje Lietuvoje suruo 
šti platų vajų ginklų fondui 
paremti.

PERKELIAMOS BUVUSIOS
LIETUVOS ĮSTAIGOS

KLAIPĖDA, kovo 24. —
Padagoginu Institutas -parkep kiaji nužudė sušaudydami Jo- auka skiriama‘katalikų labda- 
tas į Panevėžį, o Valstybinis I Antonio Primo de Rivera,

Teatras — į Šiaulius. Lietu
vos konsulatas iš Tilžės per-
kpitas į Klaipėdą. Pasirašiusi,munistams “nusikalto” tik 
sutartį Lietuvos delegacija iš tuo, kad jis sudarė ispanų fa
Berlyno grįžo kovo 24 d.

ŪKININKAMS DOVANO
JAMA DALIS SKOLŲ

KAUNAS, kovo 22. — Vy
riausybė nutarė visas Žemės 
Banko iki gruodžio 31 dienos 
išduotas paskolas sumažinti 
20%, išperkamuosius mokes
čius už giautą žemą kaimuose 
— 50%, melioracijos skolas 

— 30% ir palūkanas už tas 
skolas — 20%.

KLAIPĖDOJ JAU TRŪKS
TA MAISTO

KLAIPĖDA, kovo 24. — 
Užėmus vokiečiams Klaipėdą, 
prasidėjo įstaigų perdavimas. 
Iš Lietuvos pusės perdavimą 
vykdo lietuvių komisaru pas-

t

kirtas U. R. M. Ekonominio 
dep-to direktorius Norkaitis, 
o iš vokiečių — Bertulaitis. 
Vokietininkai

PHILADELPHIA, Pa. — 
Pereitą savaitę iš Romos grį- 

džiaugsmo dėl Eminencija kardinolas
užėmimo nerodo, nes jau da-1 Dougherty, Philadelphijos ar- 
bar Klaipėdoje pritrūko mai- kivyskupas, dalyvavęs naujo 
gto popiežiaus rinkimuose ir pas

kiau išrinkto popiežiaus Pi
jaus XII vainikavimo iškilmė 
se.

NEPAJĖGIA ĮSTEIGTI 
VAIKŲ DARŽELIO

KUPIŠKIS. — Kupiškio 
mieste būtinai yra reikalingas 
vaikų darželis. Tokį darželi 
{steigti anksčiau darė pastan
gas Draugija kovai su tuber
kulioze, bet nieks iš to neįšėjo 
— negavo patalpų. Dabar šį 
klausimą pradeda judinti skau 
tų rėmėjų būrelis. Tik ar ne
vertėtų sutelkti visas jėgas j 
vieną vietą?

Čia vaizduojamos sekmadienį anksti rytą nukritusio ir su 
niff dviejų mot >rų keleivinis lėktuvas. 8 asmenys žuvo ir 4 
ilgo sugeda ir sustojo vienas motoras. Lėktuvas pradėjo svir 
sileidimas buvo 'neįmanomas. Vienas sparnas smogė į žemę ir 
do liepsnose.

STALINO ĮSAKYMU 
RAUDONIEJI NUŽUDĖ 
PRIMO DE RIVERA ,

BURGOS, Ispanija, kovo
27. —y Ispanijos raudonųjų 
(komunistų, soęįalistų ir a- 
narcbistų) revoliucijos prad
žioje Alicante mieste komunis 
tai susiggvę įkalino ir pas-

garsaus Ispanijos diktato
riaus sūnų. Sušaudytasis ko

langistų organizaciją, kuri pa 
skiau susijungė su frankistais 
prieš raudonųjų revoliuciją. 
Na ir, žinoma, dar tuo, kad 
buvo katalikas.

Dabar frankistų laikraščiai 
paskelbė turėtą pasikalbėjimą 
su ispanų raudonųjų leidžia
mo laikraščio “Fragua So
čiai” buvusiu administrato
rium. Jis pareišXia, jam teko 
matyti iš Maskvos prisiųstą 
Stalino įsakymą Ispanijos ko 
munistams nesigailėti įkalin
tojo Primo de Rivera ir jį nu 
žudyti.

Stalino įsakymas tuojau į- 
vykdytas.

PHILADELPHIJOS KAR
DINOLAS* GRJŽO 1$ 

ROMOS

UŽBAIGTA JAPONŲ 
PARLAMENTO SESIJA

TOKIO, kovo 27. — Užda
ryta paskutinė japonų 74-ojo 
parlamento sesija. Paskutinė, 
sesija pasižymėjo ramumu. Ji
paskyrė rekordines išlaidas — niu* 

apie 2,00,313,280 dol. Iš šios 
sumos dvi trečdalys tenka 
karo reikalams.

LIETUVOS ŽYDAI 
PAGERBĖ POPIEŽIAUS 
PIJAUS XI ATMINIMI
KAUNAS. — Šventojo Tė

vo Pijaus XI pagarbai ir at
minimui Lietuvos žydai surin 
ko 1,700 dol. sumą ir įteikė 
JE. tituliniam Olimpo vysku
pui Petrui Bučiui. Ši graži

rai.

PALAIDOTI VENGRŲ LA- 
• KŪNŲ UŽMUŠTI

SLOVAKAI

IGLO, Slovakija, kovo 27. 
— Pereitą penktadienį veng
rų kariuomenės lakūnai puo
lė vietos apylinkes. Išmetė a- 
pie 120 orinių bombų. Žuvo 11 
slovakų valstiečių, kurie arti
mame miške rinkosi žagarus 
kurui.

Žuvusieji vakar iškilmingai 
palaidoti po gedulo pamaldų 
vietos bažnyčioje. Kone visi i 
miestelio gyventojai dalyvavo 
šiose laidotuvėse, protestuoda 
mi prieš vengrų-žiaurumą.

Vengrai buvo įsiveržę Slo
vakijoj pasienį ištiesinti ir ė- 
mėsi žudyti gyventojus. Kai 
kur slovakų kariuomenė juos 
supliekė.

Kovos nutrauktos sudarius 
mišrią komisiją naujai sienai 
išvesti.

PASKRIDO PAVASARIO 
PAUKŠČIAI

MARIJAMPOLE. — Mari
jampolės apylinkėse jau se
niai matyti parskridusių var
nėnų. Dabar matyti parskridu 
šių pempių, vėversių ir kt. pa 
vasario paukščių. Žuvintos e- 
žere apylinkės gyventojai jau 
matė plaukiojančių laukinių 
žąsų ir ančių. Kovo pradžioje 
būriai laukinių ančių buvo 
matyti ir Daukšių paliose, ku
rios dabar patvinusios vande-

Žmonės spėja, kad netru
kus prasidėsiąs tikras pavasa
ris.

Kaina 3c

degusio lėktuvo liekanos Oklahoma City airporte. Buvo Bra- 
sunkiai sužeista. Jis pakalo skristi į Bronsville, Tex. Neuž- 

ti i šoną. Vairininkas pasuko atgal į airportą. Laimingas nu- 
atlūžo. Išdaužus iš sparno motorą, lėktuvas krito ir pasken- 

(Acme telephoto).

Lenkijoje griehtasi visas politines 
partijas patraukti solidaru

ViARŠUVA, kovo 27. — Ki 
lūs pavojui iš Vokietijos pu
sės, Lenkijos vyriausybė stai
ga subruzdo savo viduje gai
vinti ir stiprinti politinį soli
darumą. Bandoma sujungti 
krūvon visas politines parti
jas prieš Vokietijos nacių aki 
plėšiškumą. Nors Berlyno na
ciai užtikrina Varšuvą, kad 
Vokietija neturi pasiryžimo 
žnybti Lenkiją, bet Varšuva

PORTORIKO PUOLA 
ROOSEVELTĄ

SAN JUAN, Portoriko, ko
vo 27. — Portoriko legislatū- 
ros senato prezidentas ir są
jūdžio salą pakeisti valstybe 
vadas Nadal puola ’J. A. Val
stybių administraciją, taigi 
prez. Rooseveltą, dėl palaiko
mos šioje saloje fašistinės 
kontrolės.

Nadal sako, kad salos poli
tinei tvarkai kone visi suma
nymai sudorojam! AVashingto 
ne ir paskiau salos legįslatūra 
priverčiama tai visa pripažin
ti.

Anot jo, Portoriko salos lc- 
gislatūra veikia tik komedijas 
vaidinti. Jei taip, tai legisla- 
tfiros nariai turi pasitraukti 
iš savo vietų ir leisti prez. 
Roosevelto administracijai ve
sti čia visus reikalus.

SUDEGĖ POLEKĖLĖS 
MEDINE BAŽNYČIA

ŠAULIAI. — Kovo mėn. 2 
d. anksti rytą Polekėlės baž
nyčios zakristijonas, pakūręs 
zakristijoa krosnį, išėjo lau
kan. Po kiek laiko sugrįžęs at 
gal jau rado bažnyčios vidų 
liepsnojantį.

Tuojau buvo pranešta Šiau 
lių ugniagesiams, tačiau kol 
šie atvyko, pusiaukely jiems 
buvo pranešta, kad bažnyčia 
visiškai sudegė.

, Nuostolių padaryta už kele 
tą tūkstančių litų.

No. 73

numato pavojų.
Pranešta, kad lenkų vyriau 

sybė nusprendusi leisti iš iš
trėmimo grįžti valstiečių ga
lingos partijos vadui VVitosui, 
buvusiam premjerui, ir ki
tiems politiniams vadams tre
mtiniams. Laukiamas atmiešti 
jos paskelbimas.

Sunku pasakyti, ar tuo bū
du Lenkuose bus atsiektas rei 
kalingas solidarumas.

NACIAI ĮSPĖJA
LENKIJA NESIDĖTI SU
VOKIETIJOS PRIEŠAIS
BERLYNAS, kovo 27. — 

Vokietijos naciai įspėja Len
kiją, kad ji nesidėtų su sov. 
Rusija, arba kitomis demokra 
tinėmis valstybėmis prieš na
cių Vokietiją. Bet Lenkija ne
įspėjama atsisako dėtis su na 
cių priešais.

Naciai be kitko pareiškia, 
kad Vokietija šį kartą neturi 
pasiryžimo pulti Dancigo ko
ridorių.

HITLERIS UŽKARIAUS 
IR ITALIJĄ, SAKO

AUSTRALAS

SYDNEY, kovo 27. — Aus
tralijos užsienių reikalų minis 
tras W. M. Hughes pareiškia, 
kad jei Vokietijos diktatoriui 
Hitleriui ir toliau seksis gro
bti svetimas teritorijas, ne
trukus jis pavergs visą Euro
pą. Paskutinė jo auka bus pa
ti Italija.

8KAITYKITE VIEN KATA- 
ŪKIŠKUS LAIKRAŠČIU 8

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota; Saite: popiet numato 
mas lietus.

Saulė teka 5:40, leidžiasi 
6:11.

i
I
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Kas Bus Kai Juos Palies?

DHACG18

Kard. Pacelli Ir Lietuva
Kovo mėn. 8 d. “XX Amž.” buvo įdėti 

įdomūs A. Stulginsko, buvusio Lietuvos pre
zidento, atsiminimai apie jo susitikimų su 
arkivyskupu Pacelli (dabartiniu Popiežium 
Piju XII), kuris 1917—1920 m. buvo Vati

kano nuncijum Munchene.
A. Stulginskas buvo nuvykęs pas nuncijų IL?’ Y

svarbiais reikalais ir apie savo kelionę tarp . . ► -r ,
kitko taip rašo: onn» «“W1«kimą per Pafoal-

“1917 m. Lietuvos Konferencija Vilniuje tijo kraštus Priėmė vokiečių 
išrinko Tarybų iš 20 asmenų ir pavedė jai Lifthaasos bendrovė. Jos du 
milžiniškų uždavinį — atstatyti nepriklauso
mų Lietuvų. Visos Tautos remiama, kad ir 
sunkiomis sąlygomis, Taryba drįso imtis to 
sunkaus ir atsakingo darbo. Savaime supran
tama, kad Taryba, darydama įvairius val
stybinio pobūdžio planus, negalėjo apsilenkti 
ir su Bažnyčios reikalais Lietuvoje, tuo 1&-

ORINIS SUSISIEKIMAS PER LIETUVĄ
(VDV). Prieš keletą metų rėno vardais, jau pernai ru-

4 / 3 >

per Lietuvą skraidė tiktai vie denį atliko bandomuosius skri 
nos orinio susisiekimo bendro dimus.
vės keleiviniai lėktuvai. Tai Tokiu būdu Lietuva tampa
buvo vokiečių - rusų bendro
vės zDereluft linija. Jos du lė
ktuvai skraidė kasdien tarp 
Maskvos ir Berlyno, sustoda
mi Kauno aerodrome. Tačiau 
vėliau dėl nesutarimų toji be-

lėktuvai kasdien skrenda Be
rlynas - Karaliaučius — Kau
nas - Ryga - Talinas - Hel
sinkis ir atgal. Nuo pernai 
metų lenkų bendrovė “Lot M

Iš paskutinųjų dienų įvykių paaiškėjo, kad ! biau, kad lietuviai anuomet turėjo daug ir 
jokių abejonių negali būti apie Berlyno-Ro- labai daug kuo pasiskųsti. Juk niekam nepa
mos ašies stiprumų. Hitleris savo telegramoj slaptis, kad Lietuvos tautinį judėjimų p&si-

įvedė orinį susisiekimų linijo
je Varšuva.- Kaunas - Ryga - 
Talinas - Helsinkis ir atgal. 
“Loto” taip pat skraido kas

svarbiu ir gyvu tarptautinio 
orinio susisiekimo centru. Su
prantama, kad tas tiekia Lie
tuvai medžiaginės naudos ir 
turi propagandinės reikšmės.

Kaunas turi didelį, patogų 
lėktuvams nusileisti aerodro 
mų. Tas aerodromas iki šiol 
buvo tiktai drenuota (nusau
sinta) pieva, su reikalingais 
pastatais bei įrengimais. Kai 
kuriais trumpais laikotarpiais 
rudenį ir pavasarį aerodromas 
'fiabiurdavo ir keleiviniai lėk
tuvai jame sunkiai galėdavo 
nusileisti. Todėl dėl aerodro
mo šlapumo ar miglų po por^i 
mėnesių orinio susisiekimo li- 
nių lėktuvai Kaune nesusto

'’'+’"’Hipnis, kovo 28 d., 1939

Nūdien moteriai dora, eti

ka, ištikima meilė nebėra jos
Apie moterį, medę ir vedybas Šventovė. Jo privalumus suda 

ro: koketerijos pudra, flirtas,
Moterjs yra subjektus, pa- apgaudinėjimas, baliai ir tt. 

6oga •- objektas, o vestuvės, Ndaiulinga meil4 vadinalntt
(^ūua. tada, kada tavo žmona įsigei-

Moteris savo struktūra yra džia šnapso, papirosų ir tt. 
panaši į žmogų ir papročiuose Vedybog arba vestuvės rei. 
skaitoma antraeiliu žmogum. -kįa vedamų turtQ ir
Tik meiles liga apsikrėtę jas I1K^ers paSOgų. Vesti nėra 
vertina aukso valiuta. , baigu neį pavojinga> nes vest

Ta moteris, kuri peni kiau- turt$ galima pragerti, o pa;

Po Svietą Pasidairius

Mussoliniui pareiškė remsiąs jo žygius ir 
bendradarbiausias. Tuo pačiu atsakė Hitle
riui Mossoliniui.

Atsižvelgiant į tai, kad praėjusį sekma
dienį kalbėdamas Romoje Mussoiinis pastatė 
Prancūzijai reikalavimus atiduoti jai Tunisą, 
Djioouti ir atkreipti dėmesį į Italijos inte
resus Suezo kanale, tarptautinė padėtis vis 
OrtT teoesikoimplikuoja.

j^iuncū-Zija ir Anglija nedarė jokių rimtų 
žygxų kai Italija užgrobė Etiopiją, taip pat 
Hitleriui leido užimt Austriją, sudraskyti 6e- 
Kosiovasiją, atplėšti nuo Lietuvos Klaipėdos 
Kraštą. Pažiūrėsime, ką dabar darys anglai 
su prancūzais, kai Hitleris ir Mussoiinis tie
sioginiai paties jų interesus. Nejaugi ir tada 
tik per pirštus pažiūrės į diktatorių žygius?

Atlikime Pareigas
Pas kai kuriuos mūsų draugijų ir organi

zacijų kuopų valdybų narius permažai yra 
atsakomybės jausmo. Juk draugija išrenka 
juos į valdybą tam, kad jai dirbtų, vado
vautų ir kur reikia ją atstovautų, o ne dėl 
garbės ar tam tikros formos.

Nurodysime pavyzdį: praėjusį sekmadienį 
įvyko Lietuvių R. K. Susivienijimo apskri
ties susirinkimas, kuris tarėjo apsvarstyti 
/xsą eilę svarbių reikalų: vajų, pikniką, skau
dų parengimą balandžio 2 d. Tačiau vos tik 
pusė Chicagos kuopų savo atstovus prisiun
tė. Net tos parapijos kuopa, kur susirinki
mas įvyko, nemalonėjo atstovą prisiųsti. Tai 
jra nedovanotinas apsileidimas! Tai yra žen
klas, kad kuopų valdybos savo pareigų tin
kamai neatlieka. Tokie reiškiniai paraližuo- 
ja ne tik atskirų draugijų, bet visos mūsų 
visuomenės veikimą.

Panašūs reiškiniai kas kart vis laoiau ro
dosi ne vien Susivienijime, bet visose mūsų 
organizacijose. Ir, dėl to, kuo greičiau tuos 
neiemtus reiškimus pašalinsime, tuo bus svei
kiau ir mūsų veikimas eis daug darniau ir 
gyviau.

Neapsileiskime
8v. Antano par., Cicero, Federacijas sky

rius jau surengė prakalbas sąryšy su kata
likiškųjų organizacijų ir katalikiškos spau
dos vajumi. 0 kur kitos parapijos su Fede
racijos skyriais? Tikrai būtų negražu ir ne
dovanotina, jei nepajėgtume šio vajaus me
tu bent po vienas prakalbas parapijoj su
rengti. Nejaugi pas mus veikimas taip jau 
yra stiprus, draugijos taip gausingos, kata
likiški laikraščiai taip plačiai skaitomi, kad muotas ir žinojo okupacinės valdžios daro- 
nebematome reikalo rengti prakalbų ir pas- . mus triukus, nes p. A. Smetona buvo vokie- 
kaitų?

Nemėginkime patys save apgaudinėti. Juk

stengdavo mūsų “gerieji bičiuliai” pavaiz
duoti Romoje tam tikroje šviesoje ir tai tru
ko ilgai. Tai jaučiama būdavo net tada, kai 
Lietuva jau gyveno visai nepriklausomu val
stybiniu gyvenimu. Su priešingomis mūsų 
Tautai įtakomis buvo pradėta kovoti dar 
prieš Tarybos laikus.

Taryba taip pat stojo į tų kovų išeidama 
ne tik iš tautinių, bet ir iš valstybinių sume
timų. Ir tų ilgų kovų Lietuva pagaliau 1926 
metais laimėjo nenuilstančių pastangų, di
džiojo pasišventimo nepaprastos įtakos ir 
takto didžiojo lietuvio ir švento vyro, kokį 
Lietuvai buvo lemta turėti, arkiv. Jurgio 
Matulevičiaus dėka.

Karščiausios kovos dėl lietuvybės, kaip 
žinome, ir prieš Didįjį karą ėjo Vilniaus kr. 
bažnyčiose — kiek ten skųstasi, peštasi. Vys
kupijos valdžia lietuviams atrodė šališka. O- 
kupacijos metu Vilnius vyskupo neturėjo.

Savaime suprantama, kad Taryba, Vilniu
je gimusi, iš Vilniaus plėsdama savo veiklų, 
negalėjo nesisieloti lietuvių bažnytiniais rei
kalais Vilniaus vyskupijoje. Už tai 1917 m. 
gruodžio mėn. 14 dienų Tahyba nuodugniai 
apsvarstė lietuvių padėtį Vilniaus vyskupijo
je ir nutarė tuo reikalu atitinkamu memoria
lu kreiptis į šventąjį Tėvų.

Toliau A. Stulginskas rašo, kad 1917 m. 
gruodžio 28 d. jis ir p. A. Smetona išvykę 
į Berlyną. Bet iš Berlyno Smetona buvęs 
atšauktas į Vilnių, trečias atstovas pas ark. 
Pacelli visai neatvykęs, dėl to Stulginskui 
vienam tekę vylkti į Munchenų pas nuncijų. 
Apie atsilankymų pas nuncijų arkiv. Pacelli 
(dabartinį Popiežių) p. A. Stulginskas rašo:

Nuncijaus šveicorius nuvedė mane į antrų-, 
jį aukštų. Nuncijus priėmė mane nedideliame, 
bet gražiai mebliuotame salonėlyje. Augalo
tas, liesas, atrodė kiek sulinkęs, apsirengęs 
rausvais vyskupiškais drabužiais šv. Tėvo 
atstovas mane labai maloniai sutiko, pasi
sodino netoli savęs. Atrodė, vienok lyg ir ne
sveikas, nes kojas laikė visuomet šiltai ant 
elektra šildomos padušlkėlės padėjęs.

Pasisakiau, kad esu Lietuvos Tarybos na 
rys, atvykau iš Lietuvos Tarybos siųstas pas 
jį labai svarbiais atstatomos valstybės ir Ba
žnyčios reikalais. Tąja proga pažymėjau gar
bingų ir svarbių Lietuvos valstybės praeitį. 
Man pastebėjus, kad tokiu svarbiu reikalu* 
buvo išsirengusi delegacija pas Jo Ekscej 
lencijų, bet netikėtai delegacijos nariai bu
vo atšaukti iš Berlyno į Lietuvų labai svar
biais šalies reikalais, Nuncijus kažkodėl nu
sišypsojo. Gal jis buvo kieno nors painfor
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dien du lėktuvai: vienas iš.davo arba ir visai pabauda- »<*» »<*•«» » “ S
Helsinkio į Varšuvą, kitas iš 
Varšuvos į Helsinkį.

Kalbama, kad rusai gu pra
ncūzais norį įvesti naujų ori
nio susisiekimo linijų taip Pa
ryžiaus ir Maskvos. Šios lini
jos lėktuvai taip pat skrai
dytų per Lietuvų, sustodami 
Kauno aerodrome.

vo skraidę per Baltijos kraš
tus. Kad šita kliūtis būtų pa
šalinta, susisiekimo ministe
rija ruošiasi Kauno aerodro 
mų išbetonuoti. Tada lėktų 
vai galės Kaune susto-ti išti
sus metus.- Po isbetonavinio 
Kauno aerodromas bus did
žiausias ir patogiausias visuo-

Be to, nuo šio pavasario į- ’ se Baltijos kraštuose. Ir iki 
vedama nuolatinė Lietuvos vi- šiol Kauno aerodromas buvo 
daus orinio susisiekimo linija geresnis, didesnis ir patoges- 
tarp Kauno ir Klaipėdos - Pa-' ni> už Latvijos, Estijos, Suo- 
langos. Šios linijos du lėktų- nujos ir Leningrado aerodro- 
vai, pavadinti Dariaus ir Gi- mus.

MŪRINE STATYBA IR ELEKTRA 
LIETUVOS SODŽIUOSE

(VDV) Per pirmąjį nepri- tybos planas ir Lietuvos elek 
klausomybės dvidešimtmetį trifikavimo projektas. Dalbar 
Lietuva turėjo įvykdyti eilę Ministrų Taryba mūrinė© sta- 
stambių darbų, kurie parei-1 tybos planų jau patvirtino, 
kalavo daug jėgų ir lėšų. Že- | Taip pat pradedama planin- 
mės reformos įgyvendinimas, ' gai tvarkyti ir elektrifikaci-

gerai žinome, kad mūsų veikimas galėtų ei
ti gyviau, kad mūsų organizacijos ir drau- 
gjos galėtų būti gausingesnės, kad katali
kiški laikraščiai turėtų būti plačiau skaito
mi. Dėl to, veikėjai, nesnauskime, bet atli
kime savo pareigas, dirbkime.

Praėjusį šeštadienį automobilio nelaimėje 
žuvo Marijona Jurgelionienė, “Naujienų^* a- 
dministratorė ir žymi lietuvių socialistų vei
kėja. Velionė gimusi Šiauliuose 1887 m. Mok
slus ėjusi Mintaujoje. Amerikoj išgyveno 30 
metų. Socialistų dienraštyje dirbo nuo 1922 
m. Socialistai jos asmenyje neteko stipraus 
šulo.

vaikus, verda valgyti, yra mo aĮba, kulturingąau įšsireiš- 
teris padėjėja. Ji nepriklauso kiant, persiskirti, 
moterų seklyčiai ir nėra vi- • (Ištraukos iš įsimylėjusio 1. 
suomenės veikėja; nelatrauja Pusbutelio rašto, išdrukavoto•M' 1
ir todėl tokia vesti netinka. Kauno “Kuntaply”)

Munku suprasti p.>eto širdį skaudžių,

U jei kas ir supras, paguosti negalės.
tai jis juokias, ar tai svajų tinklus audžia.

Vistiek dauguma juo nepatikės.
O ta poezija visad paliks poeeija,
Poetų kvailiu dažnas pavadins.
Ir jo kūrybą kai kam vis rodysis herezija 
nuo priešų retas kas poetų gins.

Berašant su ta kritika dažnai kas puola 
Drauguži, kritike, pas kito šiaudo neieškok 
Ištrauk iš savo akies gal vežimų, o ne kuolų 
ir tada sau ramiai nusišypsok.

Algirdas Vargas.
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Varėnos Vargšų 
Bažnyčia Šaukias 
Geradarių

Taip jau praėjo 18 metų ir 
VARĖNA (Alytaus ap.) — prie tos sukaltos bažnytėle: 

Per didįjį karų Varėnos sena, nieko daugiau ir nebuvo pri- 
medinė, dar Vytauto Didžio- dėta, o ir tos pačios lentos

timis ant savo pečių sunešė 

ir iš tų lentų paskiau buvo 

sukalta bažnytėlė.

jos reikalus. Pagal šiuos pla-,^® statyta, bažnyčia sudegė, f pradeda pūti, atsiranda ply-
. Kll/lptrd fnin ir kor/nv. y • •tus, per eilę metų bus ple- taip pat ir visi bažny

čiama mūrinė statyba ne tik- tiniai trobėsiai. Gaisras ir ka- ___  ______ ____
tai miestuose, bet ir sodžiuo- ro .ugll*s sunaikino kelius di- geradarių pagalbos:
se. Taip pat palaipsniui bus ■delius kaimus ir visų ištisai padėkit mums Viešpaties va- 

nuestelį. Parapija liko be baž- rdan nops mažon,is aukomjs 
nycios, o parapijiečiai be jo

šiai.
Todėl Varėnos parapijiečiai

keliasdešimties tūkstančių 
naujų ūkių įkūrimas, kaimų 
vienkiemiais skirstymas, že
mių nusausinimai, žemės ūkio 
kultūros pakėlimas, pieninių
ir skerdyklų statyba, geležim sodžius aprūpinamas elektra.

Planam® įgyvendinti bus 
steigiama eilė naujų plytinių, 
cemento fabrikai, statybos mei 

eterių paruošimas, papigintas 

statybos platus planavimas ir 

organizavimas, naujų elek
tros stočių statyba ir pana
šūs dalykai. Šitų darbų ima
masi prideramu platumu ir 
rimtumu. Bet tai dešimtme
čių darbai, kuriuos įvykdžius, 
matysime Lietuvų visai kito
kių negu ji dabar yra. Kaip 
šie planai numatoma įgyven
dinti ir kas jau padaryta ar 
daroma, pakalbėsime kitų kar
tų.

čių išreikalautas į Vilnių neva tai Tarybos 
posėdžiui, bet iš tikrųjų jokio Tarybas po
sėdžio nesirengta daryti.

Kalbėjomės vokiečių kalba. Nuncijus mane 
labai atidžiai išklausė, priėmė iŠ manęs me
morandumų, žadėjo persiųsti šv. Sostui, ža
dėjo mūsų reikalus paremti. Apskritai, rodė 
mums labai daug palankumo. Audiencija tru
ko dangiau kaip valandų.

Atsisveikinant mane palaimino ir aš nepa
prastai nustebau, kad nepaisant šalto oro, ne© 
tuomet buvo labai šalta žiema, buvo šalta ir 
Miunchene, mane išlydėjo lyg artimų draugų 
laiptais į apačią, kur kabojo mano bekeša 
(kuri skliausteliuose pasakius, dideliu repre- 
zentatiškumu nepasižymėjo). Galop man pe

lkelių, plentų, tiltų bei kelių 
tiesimas ir taisymas, įstaigo
ms bei mokykloms namų sta
tyba, valstybės aparato, ka
riuomenės, policijos, mokyk
lų, ligoninių ir kitų įstaigų 
kūrimas bei tobulinimas, pra
monė© ir prekybos organiza
vimas — tai vis buvo neati
dėtini ir svarbūs reikalai, ku
rie jau dabar yra pusėtinai 
aptvarkyti. Kai kurie šių rei
kalų jau nereikalaus didesnio 
pastangų įtempimo, taigi atsi
randa vis daugiau lėšų ir jė
gų naujiems stambiems dar
bams.

*
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Dabar galima pagalvoti, 
kaip toliau Lietuvų stiprinti, 
gražinti, tvarkyti, nes būti- 
niausieji pakenčiamam gyve
nimui darbai jau atlikti. Tai
gi jau ilgesnį laikų buvo ruo
šiamas mūrinės Lietuvos sta

kios pastogės. Kelius metus 
pamaldos buvo laikomos men
kame svirnely. Parapijiečiai 
su geriausiais norais nepajė
gė atstatyti jokios bažnytėlės, 
nes ir patys gaisrų ir Ikaro 
sunaikinti badų kentė. Panai
kinus Varėnos smiltynuose po 
karo poligonų, išardžius gele-

baigti tų skurdų Dievo name
lį, nes mes patys nepajėgiant 

Geradarių pavardės bus ata
tinkamai surašytos mūsų baž
nyčios sienoje ir mūsų maldo
se ir širdyse.

Varėnos R. Kat. parapijos 
komitetas

žinkelį ėjusį pro čia į Vilnių, [ Sudegei Polekėlės 
Medinė Bažnyčiauždarius plentų, gyventojai ne1 

teko bet kokio uždarbio. Iš 
žemės pragyvenimas labai me
nka©, nes žemelė — geltonas 
smėlis, kuriame ir grikiai ne
nori augti. Ir dažna motina 
tr dabar savo einančiam į mo
kyklų vaikeliui įdeda pietums

- Darbo Rūmu. pramonė, hus» /,uo"08 Plu,e:« ar k'‘>> 
tų bulvę.

Vokiečiams besikraustant iš 
Lietuvos, gyventojai nužiūrė 
jo kai kur vokiečių palikta.'* 
lentas ir medžius ir juos nak-

.centruose steigia karo sandė
lius ir darbininkų kooperaty
vus, kuriuose darbininkai gau 
na jiems parinktas prekes pi
gesne kaina.

sidarė labai drovu* kai Ekscelencija padavė 
man bekešų ir padėjo apsivilkti.

Kokios pasėkos buvo to mano vizito ir ma
no memorandumo, nesiimu spręsti. Žinau, 
kad tais reikalais ir daugiau buvo klabenta 
ir galų gale tų pačių metų rudenį mes vis 
dėlto susilaukėme Vilniuje vyskupo J. Matu
levičiaus”.

Nori Surusinti Gudus
Pranešama, kad .paskutiniu metu Sovietų 

Rusijos spaudoje prasidėjo diskusijos dėl

gudų kalbos. Ne tik rusų, bet ir gudų kalba 
leidžiami įvairūs laikraščiai pradėjo įrodi
nėti, kad gudų kalba kaip galima greičiau 
reikėtų suartinti su rusų kalba. Ta proga 
komunistų partijos leidžiami laikraščiai tei
gia, kad savo metu išleistos gudų kalbos ra
šybos taisyklės be jokio reikalo sudarė di
delių skirtumų tarp abiejų kalbų. Tuos skir
tumus reikia šalinti ir abidvi kalbas artinti. 
Iš tikro čia suminėta žinia reikia visai ki
taip suprasti. Turima galvoje ne abiejų kal
bų suartmimas, bet galutinis gudų kalbos 
surusinimas, kad ji niekuo nesiskirtų nuo 
rusų kalbos.
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4POLEKĖLE, Šiaulių ap^
— Kovo 2 d. anksti rytų Po^ 
lėkėlės bažnyčios zakristijo
nas, pakūręs zakristijos kros
nį, išėjo laukan. Po kiek laiko 
sugrįžęs atgal jau rado baž
nyčios vidų liepsnojantį. Tuo 
jau buvo pranešta Šiaulių ug
niagesiams, tačiau kol šie at
vyko, pusiaukely jiems buvo 
pranešta, kad bažnyčia visiš
kai sudegė. Nuostolių pada
ryta už keletą tūkstančių li
tų-

— Pamiškių ūkininkams 
žvėrys padaro įvairių nuos
tolių. Tuos nuostolius mišku 
departamentas ūkininkams at
lygina iš Medžioklės Fondo. 
Užpernai žvėrių padarytus 
nuostolius išmokėta tokio at
lyginimo per 18,000 litų.

— Neries upe nuo Čiobiš
kio iki Kauno atplukdyti pir
mieji lenkų miško sieliai.
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SKYRIUS XXIII 
DIEVO PRIĖMIMAS 

Į PASITARIMĄ

(Tęsinys)

Jis parinko šį taką tau; ko 
tau daugiau reikia? Šią mei- 
lesnią tiesą žinoti, kad visais 
šiais svetiniais, protą susukia- 
nčiais keliais, akmenuotai* 
kriaušais ir kur tamsios upės 
teka, Jo mylinčios rankos ta
ve prilaikys ‘visose dienose’.' 
Keli žingsniai (langiau ir tu( 
pats matysi, kad šis takas yra 
tau geriausias”.

Čia yra maža pasakėlė iš 
vieno Anglijos laikraščio, ku
ris tinka šiam paveikslui. Va
rgšei moteriškei ligoninėje bu 

vyresniosios pasakyta, kad 
negali pasveikti, kad jos,

buvo pasakius Dievui — ji iš
liejo visą savo širdį nesulai
kytoje maldoje ir ji sakė sa
vo prietelkai, ‘‘Aš palieku vi
ską su Dievu; netiktai ar aš 
gyvensiu arba mirsiu, bet kie
kvieną mažą vaiką, jei aš bū
siu atimta nuo ją. Viskas yra 
saugu pas Jį. Aš tą jaučiu 
dabar; aš tą žinau”.

Ji buvo Dievą pripažinus 
šiame sunkiame kelyje, kaip 
visuose kituose ir lengvuose 
keliuose. Ji buvo Jį išpažinus, 
irgi, išpasakodama Jam visa 
apie jos vargą, apkalbėdama 
savo rūpestis su Juo ir dabar 
daugiau nebuvo jokio vargo, 
jokio rūpesčio. “Visuose savo 
keliuose”, ji dabar galėjo at
sakyti, “Taip, Viešpatie, vi
suose mano keliuose”.

Ši yra ramybės paslaptis —

actvallv AFRAID
BLACK CATS .

. N»wgp.-par

T/hE HOTTENTOTS OF AFRICA, 
REGULARLV EA.T Ll O N 

MEAT TO GAIM THAT 
ANIMAL’S COORAGE 

ANO STRENGTH Įl

By H. T. Elmo

Oecajse 
LIGHTNING 

FUA5HED OONN UPON 
THE EARTH IN A SMAKELI KE
ZlGZAG, THE EARLV BGYpriANS 

,,
SNAKES**o SERPENl MENI’.

Mano Kelionės Įspūdžiai

Mano vykimo 
tikslas

Rašo Kun. A. Tamoliūnas 

į Urugvajų

liga buvo nepagydoma. Yra' 
sunku šitą išgirsti, — kad į šis praradimas mūsų valios 
žmogus niekad nekali pasiti- • Kristuje. Tol, kol mes kovo- 
kėti pagerėti, kad jo gyveni-, jame ir neįstengiame net ma
ino darbas yra užbaigtas. Ta-į žiausiame laipsnyje sutikti su 
čiau, ši vargšė kentėtoja ne-j dieviška valia ir keliu, mūsą 
buvo nugalėta tuo, ką maloni j ramybė yra suneraiuinta ii 
vyresnioji jai pasakė. Ji nesi-j nutraukta; bet jei pertrauk-
traukė nuo skausmo ir mir
ties. Bet vis dar buvo vienas 
punktai, kuriame ji negalėjo

sime visą pasipriešinimą ir 'ti
ktai tykiai silsėsimės Dievo 
rankase ir leisime Jam pasiel

Dievo keliui pasiduoti. Su a-, gti su mumis sulyg Jo noro 
žaromis ji sakė, kad ji links- ramybė yra pilna, 
mai ir kantriai priėmė Dievo “Nakčiai besiritant į dieną 
valią ant kiek jos pačios skau- karštis praėjo, ji guli, kaip 
smas ir mirtis buvo paliesta, lelija balta ir tyki, bet jos 
bet ji negalėjo panešti mintį akys yra pilnos senosios mei-

Į Urugvajaus 
sostinę, Montevideo, aš atvy- | 
kau ne kokiais kitais (Sumeti
mais, bet vien antgamtiniu I 
tikslu žinodamas, kad reikia 
dėti daug pasiaukojimo ir rei
kės pakęsti labai daug vargų.

Kuomet lietuvių laikraš
čiuose įsiskaičiau, kad Urug
vajuje lietuviai apleisti ir jų 
dvasiniai reikalai neaprūpin
ti, tada man atėjo šventasis 
įkvėpimas... ir aš regėjau mū
sų Viešpatį Jėzų Kristų, kurs 
vieną dieną buvo galingai pa
siilgęs, ir troško ir alko dėl 
negro ar indiečio sielos, ir už 
ją davė Savo gyvybę ir mirė 
ant Kryžiaus.

apie palikimą jos vaikų vie
nų. Ji pareiškė, kad niekas 
negali įkalbinti ją pasiduot} 
šiame dalyke.

Lankytoja, kuriai ji šitą 
sakė, neturėjo žodžių ją - .su
barti. Ji tiktai galėjo sakyti 
vargšei moterei, “Tavo yra 
neapsakomas liūdesys, toli 
virš mano supratimo, bet Die
vas visa apie tai žino; Dievas 
supranta. Ar tu Jam nepasa
kysi, kaip tu jautiesi! Pasa
kyk Jam, ką tu man pasakei, 
visą savo skausmą, savo susi
rūpinimą apie savo mažus vai
kus, savo skaudžią baimę iš 
minties palikimo jų vienų šia
me pasaulyje”. Tuomet lan
kytoja išėjo prižadėdama me
lstis už vargšę moterį jos skau 
džioje kovoje. Į dieną arba 
dvi ji vėl atėjo ir rado ken
tėtoją ramią ir kantrią.

lės šviesos; ji gyvens, jei tai 
yra Dievo valia.

Jei tai būtų buvus Dievo 
valia ją paimti nuo mūsų, me- 
bfltume pasilenkę, būtume pri
klaupę, būtume rykštę pabu
čiavę; bet Jo paties brangi 
valia paliepia mūsų mylima
jai pasilikti, o mes — mes ti
ktai dėkojame Dievui”.

(Seks Skyrius XXIV)

— Popiežiaus Pijaus XII ka 
rimavimo iškilmėse Lietuva 
atstovavo užsienių reikalų mi
nistras J. Urbšys ir Lietuvos j 
atstovas Vatikane K. 'Grauži
nis.

— Vilniaus universitetas pa ėiams

O mano tautiečiai 
juje yra be savo dvasios va
do. Juk jie buvo atpirkti “ne 
gendančiais auksu ir sidabru, 
bet Brangiausiu Krauju Kris 
taus”. Kiti garbTrigi dvasiš
kiai, Kristaus sekėjai ir apaš
talai, apleidžia savo tėviškę ir 
namus, ir važiuoja į Indijos 
raistus arba į raupsuotųjų ko
lonijas Filipinų salose, ir jie 
gyvena skurdžioje vienatvėje, 
trūkumuose, varge ir skurde, 
ir darbuojasi sielų laimėti Kri 

’stui Karaliui.

visi kartu pelnytume 
• Karalystę danguje?

.... i Ir aš padariau intenciją respublikos , . ,, .melstis: /Jei Dievo yra tokia 
valia, aš būsiu tarp savo tau
tiečių Montevideo mieste”.

Daugelis patarė man neva
žiuoti sakydami: “Jei važiuo
siu į Urugvajų, reikės kęsti 
daug vargo ir skurdo”. Aš 
to nežiūrėjau, ir atsidaviau 
Visagalio Dievo valiai.

Tada rašiau Jo Ekscelenci
jai arkivyskupui Aragonei. 
Jis atrašė, jei atvažiuosiu, jis 
priimsiąs mane su dideliu 
džiaugsmu. 'Gavęs mano vys
kupo leidimą, ot dabar aš ir 
esu čia, Urugvajuje, kad su 
čionykščiais lietuviais gyven
ti ir darbuotis, kad išganyti 
savo ir jų nemirtingąsias sie
las; taip pat pasidarbuoti, kad 
visų širdyse klestėtų ir Tė
vynės Lietuvos meilė.

Urugva-

I)ėl ko ir aš negalėčiau pasi
aukoti savo broliams tautie- 

važiuoti pas juos jir
Urugvajų, su jais kartu ken
tėti arba džiaugtis, jiems pa

kvietė Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorių prof. Roe-
merį skaityti kelias paskaitas | siaukoti, jų sielas laimėti Kri- 
apie Lietuvos kultūrą ir uni-1 stui Karaliui, iš vieno dirbti

Jiversiteto darbus. ir veikti Dievo garbei, kau

jęs atvykti į Urugvajaus res
publikos sostinę. Taip pat esu 
dėkingas ir šiems kunigams: 

i K. Urbonavičiui (Jonui Kmi- 
Dievo Jonui Balkonui ir Nor

bertui Pakalniui. Jiems ( vi
siems esu be galo dėkingas. 
Apleidžiant New Ycrkc 
uosta

Į laivą “Brazil” palydėjo 
mane keletas kunigų ir aštuo- 
nios Pranciškietės Seserys. A- 
pie 1 vai. po piet atsisveiki
nęs su visais, New Yorko uos
tą apleidau praėjusių metų 
gruodžio 31 dieną. Ir milži
nas laivas išsijudino plaukti 
Atlantiko vandenynu į Pietį} 
Ameriką.

Laivas “Brazil” į Pietų A- 
meriką darė vos trečią kelio
nę. Jo įtalpa apima 33,375 
tonų, ilgio turi 613 pėdų ir 
pločio 80 pėdų. Juo keliavo 
su viršum 300 keleivių.

Aš čia nemėginsiu detaliai 
aprašyti mano kelionės į Pie
tų Ameriką įspūdžių, bet pa
liesiu vien tik paviršutiniai; 
ir vėliau tam tikrais straips

niais visą dėmesį kreipsiu į 
apgailestautiną lietuvių išei
vijos padėtį Urugvajaus res-

Naujieji Metai

Atlantiko vandenyne
Sausio 1 dieną, 1939 metais, 

Naujieji Metai Atlantiko van
denyne.

Šventa ir laiminga diena.
Aš vienintelis kunigas ant 

laivo “Brazil”. Šv. mišių au
ką laikiau lygiai 9 vai. ryte. 
“Parapijom]” buvo arti 40.

(Tęsinys 4 pusi.)

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
W

HEN every- 
thingvou at- 
tempe it a burden 
—when you are

»
nervous and irri- 
table—at your 
wit’a end—trr 
this medicine. It 
may be iust what 
you neea for eztra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, savi, "After 
doit'g just a little work I had to lie 
dowii, '• M y mother-in-lav -»recom- 
mended the Vegetable Cotnpound. 
I can<see a wonderful change now.“

T '

Reikia nepamiršti, kad, pa- 
įsidėkojant gerbt- kunigams:
Pranciškui M. Jurui ir Pran
ciškui A. Virmauskiui, laiva
kortė į Montevideo buvo už-1 publikoje, j kur pas savo tau- 
tikrinta. Be tariamų gerada- Į t iečių s važiavau vien antga.ni- 
rių kas žin ar būčiau galė-ltiniu tikslu.

Tipton Cox, Powell, Wyo., miestelio bigli school studentas, 
pašovęs tos apylinkės plėšiką-teroriistą Kari Durand. (Acme 
pboto)

EXTRA
Powell, Wyoming valstybės, miestelio bankas, prie kurio nušautas pagarsėjęs toj apylin- 

ėj plėšikas (mountain wild man) Kari Durand. Bėgiu savaitės to plėšiko siautimu žuvo 
enki žmonės. Ir šis bankas pavyko jam apiplėšti, tačiau bėgantį su grobiu spėjo pašauti vie- 
as miestelio studentas. (Acme photo) TRAD

Remember—whcn ynu take a Smith Brothers 
Cough Orop you get Vitamin A—extr>!

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
This la the vitamin thnt raitės the retittaoce 

of the muroui membrant'i of the 
and thruat to cold infe> tiooa. M Ą A K

MACARONP 
AND-CHEESE 

READY IN 9 MINUTES

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAū
Folklore Kadlo Program

Every JSunday Irom 1—2 P. M
veAtabie COMPOUNO

... Clairol is to the hair!
And your hair is most important of all! For ifs your 

hair that makes or marš your looks. Let’s look at your 

hair now. Is it drab?—ovcrUcached?—streaked?— 

flecked with grey? Certainly you know that Clairol’s 
Modem* Method will correct these defects as noth- 
ing else can . . . ahampooing, reconditioning and 

riNTING in one tripie-action treatment without 
preliminary bleaching , . . adding natural-looking 
color and glamorous highKghts . . . making a more 

youthful YOU. See your hairdresser or send this 

coupon NOW

Naturally... with

Br tara te foolr for thh marle et 
GENUINE Cfofrol m tfca Uttfo.

e Tka parfaet cmaMnttioa «f riek aO, Anariek afl. Ana aoap tad datlcata 
a bM that only Clairol coa

JOAN CIAie. CtAltOl, la«.
132 Wett 46th St, N«w York, M.
Send FREB b rėkiat, advice and analjraK

N
Addreee..

Clty..___

contaiaa.
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TLE BUDDY

Xn

G'vs/AN'.’. VJHO SAtO VOo 
COUL-D CVJIM1.'. TU. Bet 
ycv^E EVEN SCAHeO TO 
GKT IM a BATMTUB BECRUSCj 
ytXJ'RF AFRA'D VOu-ll

DBcaa/M

LlSTEM , SMART ĄLEC. 
TALK ŪKE THAT MEĄNS 
FlGHT vmerc x ct>N

VUeLL , VJHV DOsr
VOO FIGKT -THEM

»y bruce Stuart
.damt, su laiku visa bus pa- jų veikli}. Tuo tarpu su Dievui
tvarkyta; ir visa eis Dievo 
didesnei garbei ir pačių žmo
nių dvasiškai naudai.

Vėliau stengsiuos, kiek ga
lėdamas, dažniau rašinėti a- 
pie Urugvajaus lietuvius ir

LIETUVIAI DAKTARAI

Ir Gerasai Dievas tepulaimi- 
na visus!

Mano apsigyvenimo dabar
tinis adresas yra šis: 8 de Oc- 
tubre, 2757, Montevideo, Uru- 
guay.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. YARdi 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

Ofiso Tel. CANal 8345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL vakar* 

Trečiadieniais pagal sutartį
Ras. TeL CANal 0408 

2305 So. Leavitt Street
Po to mane atlankė lietu

vių katalikų draugijų atsto
vai su pasveikinimais ir už
uojauta. Jų vardai, kiek at

mane patiko gerb. kun. Pijus 
Ragažinskas ir dvi Pranciš- 
kietės Seserys: Julija ir Nor
bertą. Dėl karo stovio, jie ne-

di. Padangės atsispindi į van- maldininkai netelpa erdvioje 
denynų. bibliotekoje. Visi įsirėdę puo-

1 Iš mėlyno vandens kilsta šniai, aristokratiškai. Po eva- 
skrajojančios baltos ižuvys ir|ngelijos, skelbiant pamokslėlį.

jutau esąs palaimintame pa
gavime.

Prieš mišias klausiau išpa
žinčių. Mišių metu daugelis

Mano Kelionės 
Įspūdžiai

(Tęsinys iš 3 pusi.)
Veidai pamaldūs. Visi puikūs V®1 pasineria... Taip pat ma
ir malonūs žmonės.

Iš ryto surguliavau. Tačiau
tėme ir dolfinų..

Kasdien realizuojasi kas
mano gyvenime gražiausias nors nauJ°* ° keleivių vei- 
į ylnietis. Saulėtas ir malonin- Į šypsosi laime, 
gas. Tikrasis pavasaris. Taip
pat pavasaris- ir gyvenime.

Išorėje, matei tik jūrų ir 
dangų.

Čia žemai esi vien tvarinys 
ir viršuje yra Dievas.

New Yorke palikome žiemų. 
O čia jau pavasaris. Šiluma 
siekia 68 1. F. Tačiau, apie 
vakarų pradėjo lynoti.

Tų dienų prasidėjo susipa
žinimas su keleiviais.

Sausio 2 d. — Iš nakties 
lyjo. Tur būt, dėl to visų die
nų buvo šalta. Dangus apsi
niaukęs. Pertraukomis lyja. 
Atrodo lyg ruduo.

Ateina mintys, kad iš gra
sios vakarykščios dienos šia
ndien toki nesmagi diena, tur 
būt gal taip pat bus ir nuva
žiavus į Urugvajaus sostinę, 
Montevideo miestų. Iš prad
žios giedra ir džiaugsmas, pa
kui ūkanos, vargai,'nuliūdi
mas, ir gal kartusis nuliūdi
nąs iš nesitikėto nusivylimo.

Sausio 3 d. — Diena giedri. 
Jūra rami. Dangus atsispindi 
„ūroje. Palaiminta. Visur džiu 
gu ir linksma! Žmogus jautie
si palaimintoje nuotaikoje.

Kuomet dangus ir jūra su
pija, junti esųs, tarsi, Gerojo 
Dievo prieglobstyje.

Visa, taip labai palaiminta!

galėjo be specialaus leidimo simenu, yra šie: Vladas Svi-
iš valdžios įeiti į laivų. Todėl, 
aš juos patikau išorėje, ir Se
serims įteikiau atvežtas dova

priėmė šv. Komunijų. Tikro- nas, kurias man buvo įdavu- 
Žmogus stebiesi ir turi dė- vėje, ne visada pasitaiko jau- 

Ikingumo maldų siųsti Kūrė- stis taip laimingu, kaip da-
sios Praneiškietės, apleidžiant ir kiti.

lainis, Stasys Šiuipvs, Vladas 
Barikauskas, Jurgis Klimas, 
Antanas Meškauskas, Petras 
Kaminskas, Juozas Musteikis .

New Yorko uostą.
jui, kad yra Gerasis savo tva-1 bar. Na, ir keleiviai tikrai ge- ! Lerb. kun. Pijus Ragažins-
rimams.

Sausio 5 d. — Ta saulė ti
krai majestotinga.

Čia vasara tur būt amžino
ji-

Ji gaivina visus.
Keleiviai kepinasi saulėje.
Visi įgauna naujų gyvybę 

ir naujų sveikatų.
Kai vandenynas susilieja su 

padangėmis, Jtaip palaiminta
tvariniams! Nes primena, kad jaučiau gerai. Lumbago pra-

rbia savo kapelionų.
šį rytų plaukėme pro ekva

torių.
Ekvatoriaus padangėj*

Sausio 8 dienų buvo saulė
ta ir kepinanti. Tų dienų įvy
ko didelės iškilmės Neptūnui

kas pakvietė mane į nusam
dytų auto ir aprodė Santos 
gražųjį miestų ir apylinkes. 
Ties žyinesniomis vietomis nu
sitraukta mūsų ir Seserų pa
veikslai. Jų malonioje drau- 

|gystėje įgyjau maloniausių į 
spūdžių, kurie ilgai pasiliks

pagerbti Po jy kiekvienam neisaHdomi all„intyjt, -

Pirmąsias pamaldas lietu
viams pradėjau laikyti sausio 
29 dienų TT. Kapucinų dai
lioje bažnyčioje, Vilią dėl Cer- 
roj. Ir nuo tos dienos, lietu
viai gausiai lankosi į bažny
čių kas sekmadienį ir rodo ne
paprastų pamaldumų.

Aš tikiu, kad, Dievui pade-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniam, Ketvirtadieniam ir 

Penktadieniais
Valaaados: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S- Halsted St., Chlcagc 

Pirmadieniais, Treciadieaiaia ir 
Šeltadieniaia 

Valandos: 3—8 P. M.

DR. P. J. REINAR
(BKlNAKAUSHAb) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtwortk 1612

Res. — YARds 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros labos
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 8880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. po pietų ir nao 7 iki 8:30 v. 
Sekmadieniais nno 10 iki 12 v. 22“'

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—18 vaL ryto
2—4 Ir 6—8 vaL vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
Susitariąs

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė-
Tek YARds 0994 

Res. Tek PLAaa 2400
VALANDOS: M

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomia nno 10 iki 12 vaL diena

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VlRginia 1116 4070 Archer Av»

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredą

Seredomia ir Nedėl. pagal sutartį 
Sekmadienį auaitariua

keleiviui įteiktas diplomas su j Be> gerb kun 
parašu Neptūnus Bex. , apie atail#.

Nuo sausio 9 iki 12 d. nesi- nky,į į Montevideo pus lietu- 
vius. Aš tikiu, kad čionykš
čiai lietuviai lauks gerb. sve
čio ir jį pasitiks su dideliu 
malonumu.

Prieš Santos uosto apleidi
mų, lumbago taip suėmė ma- 
ne, kad gydytojo įsakymu tu
rėjau atgulti į lovų kajutoje.

reikia susivienyti su Dievu, 
gyventi su Dievu ir Dievuje. 
Kitaip, juk nepelnysi amžino
sios laimės!

dėjo kankinti mane.
Sausio 12 dienų pasiekėme 

Rio de Janeiro uostų, kur lai
vas “Brazil” išbuvo visas dvi

Sausio 6 d. — šiandien Pi- dienis. Todėl, turėjome pro-
rmasis Penktadienis.

Mišios 8 valandų.
Šių dienų, maldininkų su

sirinko kaip sekmadienį. Dau
gelis ėjo išpažinties ir šv. mi
šių metu priėmė šv. Komuni
ją

Aš jaučiaus labai laimin
gas, kad galėjau pasitarnauti

TeL Pullman 7235 
Res. Pullman 0263

DR. A. W. JAGORS
DANTISTAS

10758 S. Michlgan Avė.
1 Chicago, Illinois

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.

LIETUVIAI ADVOKATAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

gos pasidžiaugti to uosto gro
že, aplankyti Korkovado kal
ne Kristaus majestotingų sta- i Ryt dienų buvo sekmadienis, 
tūlų, .pamatyti “Sugar Loaf” Nenorėjau, kad keleiviai pa- Telephone YARoi 1001 

kalno smailių viršūnę ir »te-I siliktų be nįižių. Todėl, sirg- 
bėtis paties Rio de Janeiro damas, ryžaus jas atlaikyti. JOSEPH J. GRISH
žaviomis vietomis. Apie tai 
visa spaudoje puikiai aprašė 
gerb. Sesuo Julija. Gi tuo

Urugvajaus sostinėjea
Sausio 17 dienos ryte pa

siekėme Urugvajaus respubli
toms pamaldžioms sieloms, ku tarpu, nusilenkiame prieš jų'kos sostinę, Montevideo gra-
rios 'trokšta į savo širdį pri-! ir pagerbiame jos didelius li-
imti Dievų.

Ir Dievas yra Gerasis man. 
Nes tvariniai dėkingi Jam ir 
Jo tarnui.

Sausio 7 d. — Sekmadienis.
Sausio 4d« — Saulė spin-', Mišios 9 vai. ryte. Šiandien

kun. P. Malinauskas, MIC. 
PHILADELPHIA, PA., ku

nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje, kovo 20—26

Ievų Marijonų 
Vedamų Misijų 
Tvarkraštis

BROCKTON, MASS., kun. “ kun- V. Andriuška, MIC 
J. Švagždžio klebonaujamoje PROVIDENCE, B. I., kun.

teratinius talentus; ir tik vė 
liau, jei turėsime laiko, gal 
pasistengsime atskirais strai
psniais apibudinti to gražaus 
uosto ir miesto aplinkumas.

Sausio 13 dienų apleidome 
Rio de Janeiro uosių. Tai bu
vo penktadienis. Mieste buvo 
begalo karšta ir kepinančia. 
Gi beplaukiant, atšalo. Pei 
tris valandas man besėdint 
ant deko, šaltas vėjas perpū
tė mane įkaitusį ir peršlapu-

žųjį miestų. Ir aš turėjau iš
lipti kaip ligonis. Tačiau, J. 
E. arkivyskupas Aragone pri
ėmė mane su dideliu džiaugs
mu. Jis pats malonėjo apro
dyti Montevideo gražias vie
tas. O kadangi aš labai sir
gau, jis pats nuvežė į Hogar 
Sacerdotal ligoninę, kur, išbu
vęs penkias dienas atsitaisiau 
gana gerai.

Pirmieji, kurie atėjo mane 
pasveikinti ir išreikšti užuo
jautų dėl mano ligos, buvo D-

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone RE Public 9723

KAL & ZARETSKY
ulETUVIAl ADVOKATAI

6322 So. VVestem Avenue 
VALANDOS:

Panedėlį, CtanunSe ir Ketverge 
nno 2 iki 9 vaL vakare. 

Beredoj ir Pėtnyėioj — 2 iki C v. v. 
Snbatoj nno 12 iki 6 v. v.

Tek Proepact 1012
TaL Rasakile bM'i

bažnyčioje, kovo 27—9 balan
džio, kun. Adomas Morkūnas, 
MIC.

ELIZABETH, N. J., kun. 
J. Simonaičio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 26— balan
džio 9 kun. Juozapas Vaitke
vičius, MIC.

SCHENECTADY, N. Y., 
kun. A. Orvido klebonaujamo
je bažnyčioje, kovo 20—2 ba
landžio — kun. J. Jaučius, M. 
1.0.

MONTREAL, CANADA, 
kun. Bobino klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 3—9 — 
kun. J. Jančius, MIC.

DETROIT, MICH., kun. J. 
ČiŽausko klebonaujamoje baž
nyčioje, kovo 26—2 balandžio 
— kun. P. Malinauskas, MIC.

SPRINGFIELD, ILL., kun. 
S. Yunkerio klebonaujamoje

J. Vaitekūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 30—2 balan
džio — kun. V. Andriuška, M.
I. C.

PITTSBURGH, PA., kun.
J. Vaišnoro klebonaujamoje 
bažnyčioje balandžio 3—9 — 
kun. V. Andriuška, MIC.

PITTSBURGH, PA., kun. J. 
Misiaus klebonaujamoje baž
nyčioj, bal. 10—16 — kun. V. 
Andriuška, M.I.C.

PHILADELPHIA, PA., ku
nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje kovo 26—29 
— kun. J. Mačiulionis, MIC.

THOMPSON, CONN., Ma- 
rianapolio Kolegijos studen
tams rekolekcijos, balandžio 
2—5 — kun. J. Mačiulionis, 
MIC.

Pittsburgh, Pa., kun. J. Vai
šnoro klebonaujamoje bažny
čioje balandžio 9—11, 40 va
landų atlaidai — kun. J. M&-

sį, ir aš pradėjau jaustis ligo-^ ro Basanavičiaus lietuvių mo
tas. kyklos mokytojai: Kazys Vil-

Sausio 14 dienos ryte pa
siekėme Santos uostų. Čia

kas, Feliksas Kairaitis ir Bro
nius Savickas.

THINGS THAT NBVER HAPPEN

- YOU MUŠT
PARDON NE rOR BEIN6 50
DOLD A5 TO C*W YOU

TMI5 DIAMOHD RIN6
, VdlIDOUT ASK1N6 YOUR 
PERMI5MON

IK. JNSUUltD-
DONI tVtR 5PCAK 
JO nt A6AIN

r

/

bsžnyčioje, balandžio 7—9 — čiulionis, M.LC.

NAUJAS G1ESMYNĖUS
I dalis — Aaventinds ir 

Kalėdinės giesmės, harm. J,
žodžius ir melodijas parašė 

Seirijų Joosm.

II dalis — Gavėnios ir Ve. 
lykų giesmės, harm. AI. Ka- 
čanauskas. 30 giesmės 50c.

III dalis-a) Gegužės niėn. 
giesmės, harm. Al. Kačanaus* 
kas. 28 giesmės S5q

III dalie-b) — Bvenč. Sak 
ramento giesmės, harm. AL 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, harm. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmė* j 
Dievų, harm. Al. Kačanaos- 
kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta kaina — Piano 
kitiems instrumentams po 
50c.

"DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ava.

Dhifisgo, UI.

Ofiso Tel. Caual 6122
Res. 8342 So. M&rshfield Avė.
Res. Tel. Beverly 1868.

OR. GEORGE I. BL0Ž1S
DANTISTAS

2201 West Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Oifice TeL HEMlock 4d4g

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 2—4 ir 7—9 vak.

1446 So. 49th Ct
Snbatomis nno 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedeiiomis ensitarne

Phone YARds 4787.

DR. STRIKŪL’IS
4645 bo. Ashland Avenue

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedeiiomis pagal sutartį.
Namų Telef. PKOipect 1930

tel OAHal USA

DR.S.BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnhllc 7868

Office Phone Res and Otfioe
F&Oapect 1028 8369 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago
Medtiloa Ir Tra&adienlaia 

Pagaal Bntartį.

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. SYENGISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfield Avenue
. Ofiso Valandos:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaaro 
BeIrruadiemarn ir Trečiadieniai*

Esgal 8gA*c(^

TeL YARds 6981
Res.: KBMvrood 610T

DR. A. J. RERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nno 1—3; nno 6:30—-8’JO 
756 West 35th Street

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 Weat Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 1:30 — 8:30 vakare
ir pagal antartį.

TeL °^S3S
• vaL ryto iki 11, rakau

sekmadieaiai ir srefiadieaiaa

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
_________CHICAGO, ILL________

Ofiso TeL VlRginia 0036 
Realdanfiijai TeL BRVertoy 8B44

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4152 Archer Avfctue 
Ofisą nLt S-4 ir S-6 K

8939 S< Olareaaeat Are.
Valandos: 9-10 A. M. 
NedehommpagąĮ.f^į___

Tel CANal 0967
Res. TsL PROspect 6669

DR. P. Z. Z ALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Reaidenoija 6600 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popietLMUaL
Tek YARds 8846

~DHC.ftZB.1S~"
DANTISTAS

4645 S<x Ashhuid Avenue
arti 47tk Bteeet 

Vai: nno 9 ryto iki 8 vakaro

DR. Y. E SIEŪUNSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3Ha<) 

Antradieniam, Ketvirtadieniam ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL YARds 0994
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kas Naujo?

Daug naujo. Nebūt Cicerp. 
Įvairios draugijos nuolat kq. 
nors rengia. Štai, sykį einant 
pro svetainę teko išgirsti mo
teris kalbant, Ikad balandžio 
23 d., parapijos salėj būsiu 
nepaprastas vakaras, kad jo 
programą išpildys atvykęs iš 
Roselando kolonijos žinomas 
Šakar-Makar moterų choras, 
vedamas E. Bružienės. Chorui 
akompanuoja Visų Šventųjų 
parapijos varg. S. Rakauskas. 
Be visos eilės gražių liaudies

0

*

naujos Šakių bažnyčios alto
riui įrengti.

Dėkojame visiems svečiams 
ir nariams už skaitlingų atsi
lankymų ir gražių paramų. 
Dėkojame ir tiems, kurie įsi
gijo tikietus, o, gal, dėl svar
bių priežasčių negalėjo atsi
lankyti. Praleido ‘good time’. 
Zanavykai moka svečius gra
žiai priimti.

Dėkojame dovanų, valgių 
aukotojams, ypatingai namo 
šeimininkei A. Antanaitienei, 
ir A. Balsienei iš Brighton 
Park už skanų namie Įkeptų

dainų, Šakar - Makar choras pyragų, taipgi Juškienei iš
dar žada atvaidinti gražų vei 
kaliukų. Taigi, įštikrųjų, bus 
ko pasižiūrėti.

Po programos bus šokiai. 
Vakaras tikimasi pavyks, 

juoba, kad pelnas eina mūsų 
pačių parapijai. Vakaro ren
gimo komisija ir kuopos na
rės praneša, kad tikietai greit 
perkami, nes tikietai, žiūrint 
vakaro programos nepapras
tumo, nėra brangūs, nes tik

Bridgeport už skanų kugelį.
Komisija

35c asmeniui.
Taigi, visi ruoškimės balan

džio 23 d. pamatyti viešnias 
iš Roselando išpildant prog
ramų parapijos salėj.

Keyhole Peeper

ARD Pramoga
Trečiadienio vakare, kovo 

29 d., par. svet. įvyks Lietu
vių Respublikonų klubo mė
nesinis susirinkimas. Kviečia- Pečiukaitė.

Šaltimiero Šurum- 
Burum

Šaltimiero antras šurum 
burum vakaras bal. 16 d., Ash 
land Boulevard Auditorijoj, 
bus pilnas smagios muzikos, 
dainų, šokių ir dramos. Bus 
atlošta tikros “Lietuviškos 
Krikštynos”.

Bus pirmas pasirodymas 
“Aidų Aidai” (mišraus cho
ro), 12 rinktinių dainininlku: 
Bronės Malela, Florencijos 
Balsis, Juozapinos Miller, 0- 
nos Juozaitienės, Kristinos 
Krikščiūnas, Pearl Juzėnas, 
Algirdo Brazio, Kaz. Šimkaus 
Antano Povilonio, Vlado Rai
los, Povilo Joniko ir Jono 
Sluozos. Chorui vadovauja E.

Padėka I I
Visiems aukojusiems Šv. Ka 

zimiero Akademijos Rėmėjų 
vajaus vakarienei: $2.00: 0. 
Viskontienei, $1.50 J. Vietie 
nei, P. Gudinskienei; po $1.00. 
P. Turskienei, E. Gedvilienei, 
S. Stautienei, P. Birbilaitei, 
po 50c: B. Cicėnienei, O. Mi
sevičienei, R. Urbonienei, J. 
Kavaliauskienei, M. Jurkienei, 
J. Jurkienei M. Sudeikienei; 
po 25c: M. Stankienei. Valgo
mais daiktai® aukojo: B. Pi 
variūnienė, F. Unbelis, J. Za 
karienė, M. Martinkienė, B. 
Šamas, A. Misevičius, A. Gie
draitienė, B. Alužienė, O. Po- 
vilaitienė, M. Vanagienė, S. 
Stanislauskis, J. Kinčinas, J. 
Nemunas, Adams Meat Mar- 
ket, Jack and Davis Fruit 
Store, J. Besusparis, M. Peru- 
šaitė, M. Martišienė, S. Šim
kienė, J. Stugienė, V. Vaič
kienė, V. Bučnienė, J. Čepu
lienė. ARD 1 skyr.

t

rai ne tik nariai, bet ir nena- 
riai, kaip vyrai, taip ir mo
terys. ,

Šis respublikonų klubas yra 
jau apie 30 metų senumo ir 
daug naudos padaręs lietu
viams. Seniau turėjo apie 300 
narių ir daug pinigų, bet da
bar kiek sumažėjo, bet ener
ginga klūbo valdyba įmano iš
ugdyti didesniu, negu pirma 
buvo. Taip pat prašomi sune
šti visas laimėjimo knygutes.

Valdyba

Be to, bus juokdarys Sta
sy®, dalyvaus žymiausi sar- 
monistai, o Brukąs Spyčinei- 
keris pasakys kalbų. Šokiams 
grieš Lew Diamond orkestrą, 
o lietuviškai “Mykolo” pol- 
kistai. “MIK,:*

šakių Apskričio
Klubas

Kovo 18 d., Stanaičių name 
įvyko šauni “bunco panty”, 
kurioje dalyvavo apie 100 žino 
nių. Pelno gerokai liko. Kaip 
jau žinoma, pelnas skiriamas

ANASTAZIJA UNIKAUSKAS 
(po tėvate P traitylė)

Mirė kovo 26 d., 1939 tn., 4:- 
35 vai. popiet, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Kauno gu
bernijoj, Raseinių apskrityje, 
Befegalos parapijoje.

Amerikoje išgyveno 29 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Antaną, dvi dukteris: A- 
Issią. žentą Fred Barčus Ir ją 
šeimyną Ir Jozefą, brolį Juoza
pą Petraitį, seserį Oną Kava- 
lauskienę, švogerį Vladislovą, 
Rvogerj Vladislovą Unlkauską 
ir gimines.

Kūnas ĮMišnrvotaM 4104 Oak- 
dalu Avė. Tel. AVEnue 4180.

laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, kovo 30 d. Iš namą 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
mykolo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamua-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę:
Kūnai. Dukterys, lentas. Bro

lis, Scmuo, š\ogcrial ir glmluS*.
Laidotuvią direktorius J. F. 

Eudaikla Tel. TARds 1741.

a.........

MRS. MICHAEL MILDAŽIS
(A.VLLL S1ELDAŽIKNĖ)

Mirė kovo 27 d., 1939 m.. 3:- 
35 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Braceville. Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Prancišką Dominskienę, 
du sūnus: Mykolą ir Raymond, 
dvi dukteris: Virginlą ir Aliee, 
marčią Pearl, du anūkus ir 
daug kitą giminią, draugą Ir 
pažįstamą.

Kūnas pašarvotas 6736 So. 
Campbell Avenue.

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
ni, kovo 30 d. Iš namą 8:30 
vaJ. ryto bus atlydėta į Gimi
mo švenčiausios Panelės para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldą bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįsta
nt us-as dalyvauti šiose laldotu-vėae. • •

Nuliūdę:
Motina, Sūnai, Dukterys, 

Marti, Anūkai ir Giminės.
Laid. direktoriai Lachawlcz 

ir Sūnai. Tel. CANal 2515.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER— PRUZIN 

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

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ. IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tel. YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

Ieškomi
Lipskio (Lineikio) Juliaus, , 

kilusio iš Šiaulių. Amerikon 
atvykusio prieš didįjį karų. 
Neva gyvenęs Montreal, Ca 
nada, San Francisoo, Califoi 
nia ir kitur. Ar jis tebėra gy 
vas ar jau miręs — giminės 
žinių neturi; už jų suteikimų 
būtų labai dėkingi.

Noreikų Kazio ir Jokūbo, 
kilusių iš Kvėdarnos apylin
kės, atvykusių Amerikon prieš 
didįjį karų. Gyveno įvairiuose 
Amerikos miestuose — su gi
minėms Lietuvoje visus ryšius 
esu nutraukę; jiems priklau
so brolio Liudviko palikimų 
dalis.

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bllevue, Chieago, III.

tA. * A
ROMANAS

ANDRUŠKEVI6IUS

Mirė kovo 27 d., 1939 m., 5 
vai. ryto, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoj, Raseinių ap
skrityje-, Liolių parapijoj, Šala- 
pelkių viensėdžiuje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Juzefą, po tėvais Kara- 
lauskaitė, dvi pusseseris: Wan- 
dą šimanauskaitę IrSophie Pur- 
vlneckls, ir daug kitų giminią. 
Lietuvoje paliko brolį Voiceką, 
seserį Teodorą Paldavičienę ir 
jų šeimynas.

Priklausė prie L. R. K. Susi
vienijimo 33 kuopos.

Kūnas pašarvotas 10642 Ed- 
brooke Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, kovo 30 d. Iš namą 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
šventą parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldą bus 
nulydėtas į švento Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Brolis, Pusseserės 

Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8, P. 
Mažeika. Telefonas Yards 1138.

PALAIMINTO RAMONO 
LUL1 KASDIENINĖS 

MINTYS
Ii angliško vertė

Kun. Ant. M. KaruiiAkia

— Ties Rekyvos ežeru, ne
toli Šiaulių, statoma didelė 
elektros stotis, kuri aprūpins 
elekra Šiaulių - Panevėžio ra
jonu-

Kovo 28 Diena

Jei tu nusidėję! per meilės 
štokų, daryk užg&n&padarymų 
su meilės gausa.

JRBA FLOWCR SHOPPCJ
4180 Archmr Avi.

UMTVRl MM

1

KAZIMIERAS STANCIKAS
(gyveno — 6640 8. Laflin St.)
mirė kovo >6, 1939. <:36 vai. 
vak. sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Tauragės 
aps., Vainutą par., Skerežėmlą 
kaime. Amerikoj išgyvefto 40 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Jozefą, po tėvais Jur- 
geliūtę, dukterį Eleną, žentą 
Wllliam Skurry, 5 sūnus: Ka
zimierą ir marčią Oną, Ed- 
wardą ir marčią Marijoną, Wi- 
lliam, Adomą ir Hubert ir ją 
šeimynas, brolį Joną Stanciką 
ir jo moterį Joaną, 4 švoger- 
kas: J. Gečienę, Oną Šikie- 
nę, M. Rumšienę, Petronėlę 
Druktenienę ir ją šeimynas. 
Lietuvoje brolį Motiejų Stan
ciką, seserį Domicėlę Simušie- 
nę ir daug kitą giminią.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4606 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
kovo 29, iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J Šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sietą. Po pamaldą bus 
nulydėtas i Sv. Kazimiero ka
pines. <

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tam us-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Duktė, Žen
tas, Brolis, Sūnai, Marčios, 
Svogerkos ir daug kitą giminią.

Laidotuvią Direkt. John F. 
EudelkiB, Tsl. TARds 1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudoikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Sairfield Avenue_____________ Tel. LAFAYETTE 0727____________

pV Y lf A T Jc°P,y^*os visose Chicagos dalyse
Klausykite mtoų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais, 

7:00 vai. vakaro iš WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. tALTOGERAA

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
A Į EIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTSS - GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North We»tenn Avė. Chlcago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyriui randui įkertai nuo Eoly Bopuldue Kapinių. B900 Wu» llltk Starui

M
i

— Į Kaunu atvyko Estijon 
ekonominė delegacija aptarti 
priemones lietuvių - estų pre
kybiniams santykiams pagy
vini.

SESUO M. EUGENIJA
(MARIJONA JAKA1TĖ)

Mūsų mylimų Seselę M. Eugenijų 
Aukščiausias pasiėmė pas Savo kovo 
27 d. 1939 m. 1:40 vai. ryto.

A. A. Seselė gimė Lietuvoje, bir
želio 10, 1891 m. Duktė Simono Jako 
ir Veronikos Petkiūtės. Išgyveno vie
nuolyno 20 metų.

A Paliko nuliūdusias: Šv. Kazimiero 
Seseris, savo mylimų tetų — T. Pet
kienę ir gimines.

27

A.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 29 d. Gedulingos 

pamaldos įvyks 9:00 valandų Šv. Kazimiero Seserų koplyčio
je, 2601 W. Marųuette Boad, Chieago, Illinois. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Prašome gimines ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir 
pasimelsti už a. a. Seselės vėlę.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS

TETA IR GIMINĖS

Laidotuvių diręktoriai Laekavičius ir Sūnai.

A. H A.
BOLESLOVAS JANKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 26 d., 6 vai. ryto, 1939 m., 
sulaukęs pusės amžiaus. Gimęs Kauno rėdybo.įc, Kėdainių apskr., 
K rak u įtampi joje, Šulaiėių kaime.

Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: pusbrolį Stanislovą Kunevičių, 

jo žmoną Antaniną, jo dukterį Oną Piliponis ir jos vyrą Kazi
mierą. pusbrolį Vincentą Jankauską, pusbroli Pranciškų Kune
vičių ir jo šeimyną. ir daug kitu giminių Amerikoje. Lietuvoje 
paliko brolį Motiejų ir jo šeimą, dvi seseris ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Jaunu Liet. Tautiško Kliubo, Keistučio Kliubo 
ir Teisybės Mylėtojų Draugijos.

Kūnas pašarvotas namie. 3220 South Union Avenue.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 29 d., 8:00 vai. rvto, iš 

namų į Švento Jurgio parapijoj bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
goj pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Boleslovo Jankausko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutiuj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai, jų Šeimynos ir kiti Giminės. 

Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Tel. YARds 1419.

LAIIOTUYiy DIREKTORIAI

KARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C patarnavimas HmDULHnbL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

3307 litnanica Avė. 
Phone YARda 4908

1646 Weat 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 S. VVestern Avenne 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halated St 
Telefonas YARda 1419

6834 So. Western Are, 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICero 2109

DYKAI
Antažas M. PiilIiĮs
1.1. Zolp
fllhert V. Petkus 
P. 1. Rito 
flnthany B. Puta
_ - ■ » • 2314 Weat 23rd Place

Lachawicz ir SimaiUIVIIUTIIUL u UUIIUI phone PULLll&g 127p

1. Liuleviciiis Į
S. P. Mažeika

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avenne 
Phone YARda 1138-1139
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CHICMOS LIEIUVIŲ mos
Pamatysime Skautišką 
Programą
šis - tas iš LRKSA 
apskrities mitingo

»

Sekmadienį įvyko LRKSA 
apskrities susirinkimas. Da
lyvavo šių kuopų atstovai: 15 
,(Šv. Jurgio ipar.), 16 (Šv. My 
kolo), 33 (Visų Šventų), 100 
(Aušros Vartų), 160 (Nekal-

balandžio 2 d,. 3 vai. po pie
tų, Dievo Apvaizdos par. sar
lėj) visos kuopos turi daly
vauti. Dar prieš parengimų — 
bal. 2 d. prieš 3-čių valandų 
kuopų sekretoriai turi grųžin- 
ti pinigus už tikietus ir kny
gutes. Tie darbai nėra sun
kūs. Juos galime atlikti ir ge
rai atlikti.

Aptiekininkas J. Rakštis,
to Prasidėjimo), 163 (Gimi- skautų organizatorius ir skaut 
mo). Taip pat dalyvavo cen-Į misteris Rudis pranešė, kad 
tro pirmininkas ir daktaras-1 LRKSA 101 kuopos skautų 
kvotėjas dr. A. Rakauskas, 'trupė jau pilnai pasiruošusi

• laike balandžio 2 d. parengi-
Pr. Olšauskui, apskrities pi

rmininkui susirgus ir vice pi
rmininkui neatsilankius, susi
rinkimų vesti išrinktas jaunas 
33 kuopos atstovas Ed. Kan- 
cevičius, kuris labai gražiai 
susirinkimui vadovavo. Sekre
toriavo I. Sakalas.

Išklausius komisijų ir kuo
jų raportų, pasigesta, kad da
ug kuopų neprisiuntė atstovų 
ir nepranešė, kiek pardavė ti- 
'kietų į “kauliukų metimo” 
parengimų ir kiek išleido kny
gučių. Susirinkime nebuvusių 
kuopų sekretoriams nutarta 
pasiųsti paraginimų, kad bent 
paskutinėmis dienomis pasida
rbuotų ir kiek galima daugiau 
tikietų ir knygučių paskleis
tų. “Kauliukų metimo” (hu- 
nco) parengime (sekmadienį,

mo duoti gražų skautiškų pro 
gramų, į kurių įeis: skautų 
stovykla net su .palapinėmis, 

priesaika, rankų darbai. 
Be to, salėje jie bus unifor
muoti ir darys visų tvarkų.

Gal yna iš to suprasti, kad 
tokia, pirma Amerikos lietu
vių tarpe, programa visiems 
bus įdomi ir dėl to visiems 
yra patartina balandžio 2 d., 
3 vai. po pietų būti Dievo Ap
vaizdos par. salėje.

Apskrities susirinkime krei 
pta dėmėsi s į Sus-mo 101 kp. 
narius ir valdybų, kad jie pa
sistengtų ir pasidarbuotų ir 
dalyvautų skautų parengime. 
Ir aplamai Dievo Apvaizdos 
par. žmonės, tikimųsi, gausin
gai bus parengime, nes skautų 
judėjimas prasidėjo jų .para
pijoj. Iš.

Žemaitijos vieškelio vaizdas per vasaros darbymetę. (VDV)

GRAŽI “PASIUNTINIO"’ 
PROGRAMA

Šį vakarų, 7:45 vai. iš sto
ties WGES, 1360 kil., vėl bus 
graži “Pasiuntinio” radio pro 
grama, susidedanti iš dainų 
ir muzikos. Taipgi bus žinių 
iš statistikos. Be to, girdėsi
me įdomių pranešimų iš Ra
polo Andrei i ūno krautuvės, 
6324 So. Western Avė., kur ei
na didelis kovo mėnesio iš
pardavimas su nupigintomis 
kainomis. Taipgi jo krautu
vėj galima gauti visokių puoš
nių rankdarbių. Tai Elzbietos 
Andreliūnienės darbas. Norin
tieji gali duoti užsakymus ir 
pagal kostumerių norų bus 
pagaminta.

Antradienis, kovo 28 d., 1939

CLASSIFIED CLASSIFIED
PARDAVIMUI BUNGAl.OVV 

6-kambarlų bungalow. Priežastis 
pardavimo — lira. Neatmesime pro
tingo paslulljlmo. Atsišaukite: #537 
South Artcslan Avenuc.

PAĖDAVIMUI marquette 
PARKE

PARDAVIMUI NAMAS
2-aukštų medinis namas. 4 — 4-kam- 
barlų fletai. Skliautuotos tarpdurys. 
įtaisytos vantos. Jelros per metus — 
$1,104.00. Atsišaukite; 1433 Wol- 
fram Street, Chicago. Illinois.

PARDAVIMUI 
Parsiduoda rrosemė Ir pieninė. Vieta 
gera. Visi įrengimai nauji. Parduosiu 
nebrangiai. S) mėnesi turiu parduoti. 
Jeigu kas norite narna mainyti ant 
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
ri būti Cicero, Park Holme arba 
Marąuette Park. Atsišaukite: 1538 
South 50th Avenue, Cicero, Illinois.

DIDELIS BARGENAS — WE8T 
SIDE

3 namai. 2 bizniavl, užeiga 1® bar- 
ber shop. Jei kas norės, parduosiu Ir 
viena taverna. Namai gerame stovy
je, turi visus patogumus. Bizniai iš
dirbti per daugel] metų. Pardavimo 
priežast, ištirsite ant vietos. Pama
tykite namus Ir biznius. Savininkas: 
Antanas Shemeils, 2225 South Lea- 
vltt Street, telefonas CANaJ 0845.

______PARDAVIMUI NAMAI_______
Mūrinis ‘■bungalow*’,' S dideli ka-

6 kambarių kampinis bungalovr su 
garadžlu. $1,500. caah. Pilna kaina 
$4,300.00.

2 lietų mūrinis namas Ir gara- 
džlus. Parsiduoda pigiai — tiktai 
$7,000.00 arba malnyslm ant biznia
vo namo. arba ant namo su taverno 
bizniu blle kur.

Kampinis namas — 6 krautuvės ir 
du lietai, viskas lšrenduota. $5,000. 
cash. Balansas lengvais išmokėji
mais.

Pasidrąsink Ir mainyk savo priva- 
tišką namą ant namo su bizniu Ir 
nebereikės rūpintis apie darbą. Pra
šome pas mane. Pigiau nuptrkslte, 
geriau Išmainysite Ir gausite teisin
gą patarnavimą.

CHARLES URNICH
(KAZYS URNIKAR)

2500 West 63rd Street
2-tros lubos. įėjimas Iš Campbell 

Are. pusės.

Valandos: Rytais Ir Vakarais Ir 
pa»al sutarti, f snnolntment 1

REMOVAL SALE
2000 Lietuviški Rekordai, 
verti po 65c —

po 25c
14 tūbų Radios gražiuose 
kalbinėtuose

po $35.00
Radio ir Victrola krūvoj

už $17.50
7—8 ir 9 tūbų Radios

po $39.50
Pečiai anglims ir gazui

po $49.00
Visi žieminiai pečiai, Oil 
Bumers, dabar už pusę 
kaino?

Elektrinės Ledaunės
po $59.00

2 šmotų Parlor Setai
po $22.50

Porceliniai staleliai
po $4.50

Skalbiamos mašinos 
po $29.50 

Lengvais išmokėjimais

Marquette Parko 
Žinutės

Visas Jaunimas
Darbuojasi

BRIGHTON PARK. — Vi
si dabar šneka apie vienų di
delį dalykų, būtent apie ren
giamų vaidinimų bal. 2 d. Vie
na mergaičių grupė prak'tikufl 
jasi lošimo, taip pat daina
vimo, kita — šokimo. Veika
lui sceneriją ruošia J. Vilkan- 
skas ir B. Kvietkus, o jiems 
padeda A. Nakutis. Viskas tai 
ruošiama veikalui “Piloto Du 
ktė”, kuris bus vaidinamas 
Verbų sekmadienį, parapijos 
salėj. Pirmas vaidinimas bus 
2 vai. popiet, o kitas 7:30 vai. 
vakare. Taigi, duodama pro
gos visiems pamatyti. Jei kas

RADIO
ŠĮ VAKARĄ BUS GRAŽI IR 
ĮDOMI “PEOPLES” RADIO 
PROGRAMA

KLAIuUu AIIIAIulMAu ,mbar,a*. apšlldom»«. Marquette Par- 
nuniuuv nniniwiiunw <ke- Ra,na UR $4700. jmokėtI U800

Chicago. Lietuvių Katuli- "■ ‘ »«"■»
kų Visuomenei pareiškiu, kad 
praeitais metais, t. y. 1938 
m. ir iki šiam laikui, Šv. Kazi
miero kapinių iždininku yra 
kun. A. Martinkus. Jo vardas 
kaipo iždininku turėjo būti mi
nėtų kapinių atskaitose pažy
mėtas, bet per klaidų įdėjau 
gerb. kun. Jeronimo Vaičiūno 
vardų.

Kun. J. Paškauskas.

DĖVOE |
VELOUR |l^
finish

Gera maliava, Wbite Ena- 
mel, verta $4.00 gal.

po $1.85
Gera maliava vidaus ir lau 
ko pusei

po 89c gal.

Warehouse
3417-21 S. Halsted st

Naudingai padirbėta

Mūsų parapijos žmonės tik- atsilankyti 2 vai., tai
rai naudingai praleido laikų <P®matyti vakare ir at-
x?r misijas ir 40 vai. atlai bulai.

Veikalas
vaizduoja
kančios.

dus. Per visas dienas sknit- 
ingai rinko?'. į pamaldas ii 
jeveik visi priėmė sakramen
tus. O tas atnaujino juos dva
siniai ir suteikė gausių Dievo, Dėmesio
malonių. Tiktai tas pasijunta 
šilčiau, kurs prieina arčiau

“Piloto Duktė” 
pradžių Kristaus

Ten buvusi

WEST SIDE. — Prašome 
visų atsilankyti į “buneo” ir

prie .ugnelės. Taip ir tikintis, card kuri}} rengia
žmogus jaučiasi laimingesnių gv Kazimiero Akad. Rėm. 10
ir sveikesniu, kada randasi ar
čiau prie savo Sutvėrėjo ii 
visako davėjo.

Karalių Karalius

Ateinantį trečiadienį vaka
re mūsų svetainėje bus rodo
ma gražūs judamieji paveik
slai apie Kristaus gyvenimų 
ir kančių. Veikalas vadinasi 
“Karalių Karalius”. Jo rody
mas uži-ma virš valandų ir pu
sę. Verta visiems pamatyti ir 
pasimokinti šiame gavėnios 
lailke. Pradžia 7:30. Įžanga 
25c. Visi lietuviai atsilanky
kite.
Apie misijas

Ketvirtadienio vakare 7:30 
vai. taipgi bus įdomi paveiks
luota paskaita, kurių duos 
kun. P. Mačiulionis iš misijų 
įvykių ir darbuotės. Naudin- 

iga jų pamatyti ir išklausyti.
Rap.

skvr. kovo 28 d., Lakavičiaus 
name, 2314 W. 23rd PI., 7:30 
vai. vak. Įžanga tiktai 25c.

Bus labai gražių dovanų, iš 
siuvinėtų namie rankdarbių. 
Vied kviečiami atsilankyti. Ne 
sigai lėsite. Komisija

RHEUMATISM
NURITO. n«iti«n<labl»--»io opiau., no n»r- 
Mtto. Do« tk. worfc onleklr—mnat nltov. 
«ont pala. to yoar MtbtMtion In a frar 
mln<it« or baek .t DrnvctaU Don't
nttr. Um NURITO on thb ruaraato. to4ay.

Peoples baldų bendrovės ra
dio programos visuomet esti 
gražios ir įdomios. Taip ir šį 
vakarų klausytojams bus la
bai malonu girdėti dainuo
jant Florence Balsiūtę, Mary 
Scliultų, Anelę Zabukas ir k. 
Be to, bus svarbu išgirsti pa
tarimų apie sveikatų ir žinių 
iš politikos srities. O progra
mos vedėjai turi daug gerų ži
nių apie pavasarinius pirki
mus ir kur ju«s rasti. Be to, 
dar rinktinė muzika palinks
mins. Dėl to, patartina pa
tiems pasiklausyti ir priminti 
savo draugams. Programa bus 
šį vakarų, 7 valandų iš radio 
stoties WGES. Rap. XXX

J
1

DON’T
NEGLECT 
A COLD

k
F

Krūtinės slogos, kurios gali Išsi
vystyti | nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Ooun- 
ter-lrritaaL” Milijoual yra varto
ję Ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima aautl aptlekoee.

smonte. gražus mūrinis namas, ran
dasi Marąuette Rsrke. Kaina tik 
$7800. Jmokėt $1000.

2 dideli Storai Ir 8 fl. po 5 kamb., 
stiprus muro namas, randasi ant 2 
biznio gatvių. Kaina greitam parda
vimui tiktai $16,500. įmokėt $5000 
arba daugiau.

2 fl. po 5 kamb. Platus lotas. Ran
dasi prie lietuvių bažnyčios, Rrlgh- 
ton Parke. Kaina $5300. Įmokėt 
$2500.

2 fl. po 5 kamb. geras muro na
mas, randasi Brlghton Parke. Kaina 
tik $6300. Jmokėt $2000.

Mes atstovaujame H. O. L. C. 
Valdžios Įstaigą Ir Banku reclverius, 
kurie pavedė mums parduoti namus 
paimtus už skolas. Tad parduodame 
namus už labai žemą kainą ir su 
mažu jmokfijlmu.

Kreipkitės pas įgaliotini:
K. J. MACKE-MACIUKAS 

2340 W. 6»th St. 2-ras aukštas 
Tel. Prospect 3140

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

KAM REIKALINGI vėliausios lšdlr- 
bystės, pilno įrengimo bučernės flk- 
čeriai, lnimant registerj, svarstykles 
Ir skaičiavimo (addlng) mašiną. 
Viskas gryno ąžuolo Ir kuogeriausiam 
stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis 
adresu: 2900 So. Emerald Avė,

. PIRDIVIMUI NAMAS 
3 aukštu mūrinis namas. 2 krau
tuvas: BučernP Ir SinšapS pirmame 
aukšte 2 4-kambarlų fletai lr2 
3-k«mbarlu fletai. Noriu narduotl ar 
malnvtl ant mažesnio. 9059 Kist 23-. 
rd Street. Antras aukštas užnakslv.l

PARDAVIMUI
Puikua 2-fletų mūrtnia namas — 
6 kambariai I fleta. Heras bnrg»n- 
as. Atsišaukite: 2330 VV. 22nd Pi., 
tel. ROCksvell 2R12.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su asla taverną. 
Renda 32 5.00. Priežastis pardavimo 
— nem,tikimas tarp vyro Ir žmo- 
noe. 4501 s. Hermi ta ge Avė., Chl- 
ea<o. Dllnols.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai, 

šiltu vandeniu šildomas, po R kam
barius. viskas naujausios mados. 
1623 S. 47th Court. Cicero. Ultnols.

PARDAVDin
Namas su bizniu, plentnfi Ir groser- 
n8. Rlznis gerai išdirbtaa. randasi 
lietuvių kolonijoje. Cieeroje. arti lie
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 tr 
4 gražius kambarius. Grosernfije ,- 
rengti visi fiksčeriai, yra ir nauias 
elektrinis šaldvtuvas ir pilnas pir
mos rūšies stakas. Gera priežastis 
pardavimui. Atsišaukite pas savinin
ką: W. Stankus. 1325 South 50th 
Court, Cicero, Bllnois.

RENDON KAMBARIAI 
Rendon trvs apšildomi kambariai? 
refrigeratorlus: antras aukštas. At
sišaukite: 7OOI South Talman Avė. 
Telefonas HEMlock 0469.

REIKALINGA MERGINA
Reikalinga mergina nuolatiniam dar
bui. Maža šeimyna. Nereikia gamin-

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN
due to dust, suh, light-glcire, 
driving, movies, reading, etc ?\

Jo your i _
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It containi 7 help- 
ful ingredientt which 
dearie and clear eyet red- 
dened from fatigue—make 
your eyea feel clean, freth,
alivel Much more effective than borie acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (įtampa 
or coin) with your name and addrest to The 
Murinę Co.. Dept. M F, Chicago. I1L

Pn^ nešimai
Town of Lake Namų Sav., 

ir Piliečių klubo susirinkimai' 
įvyks antradienį, kovo 28 d.,' 
8 vai. vak., parap. svet. Bus 
išduota atskaita iš praėjusio 
parengimo ir daug kitų svar-

«'L
//EVES
AT A LL DRUG STORES

bių reikalų. Klubo Vald.

Sorito
NMMTt lt* ■ W - S

^Scratching
//BiUIVB ITCHIN6 <KINQvAA/y

Rvnn the mort rtubbom itchlng of eezema. 
blotchea, pimpio., athlete'a foot. rashos and 
othor sztemally cauMd akio eniptlona, 
Rtiiricly yleida to pure, coollng. antlsoptlc. 
hquld O.D.B. PRuemmoM. ciaar. greaM- 
Ina and .talnlsaa—drlea fa»t. It. gentie 
olli KxMho the Irrttatlon. fltop. the mnut 
Intenm Itchlng In a hurry. A 35c trial bot
tle. at all dmg .tore., provo. lt—or your 
moooy back. Aak for D.D.D. MnCRlPTiON.

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI
ir

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybė Jums” 

10c
DRAUGAS PUB. 00, 

2334 S. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

2335 South Western Avenue
TELEFONAS OANAL 37M

PARDAVIMUI
Nuosavybė — Rooming House, 14 
kambarių. Karštuvandenlu apšildo- U valgių. Pasilikti vakarais. Telefo- 
ma. trys vantos; 2-karų garadžius; nas> _lAyn<l»te 5186.
lotos 36x190; Jeigos $200.00 Į m«- zrirnraT rana
nes|. Parsiduoda pigiai. Savininkas: REIKALINGA
48 North Lotus Avenue. Tel. Co- Tuojau reikalinga moteris ar mergl- 
umbus 4951. ina prlžlūrčti du vaikučius ir narna.

Atsišaukite tuojau laišku. Boz 948, 
| “Dnuigt s”, 2334 So. Oakley Avė.,
Chlcago. Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS
Apartment buildlng; 4 6-kambarių 
fletai; garo šiluma; lotae 60x125; 
(eigos $190.00 1 mSnesi. ■ Marąuette 
Parke. Parduosiu už vidutinišką pa
stūmimą. Atsišaukite: 6022 So. Falr- 
flel“ Ave., tel. Prospect 4201.

RENDON FLETAS 
Keturi dideliai, šviesūs kambariai; 
naujai Ištaisyti. Atsišaukite: 5703 S. 
Mason Avenue.

4%

B ARSENAS

2 aukštų medinis namas, mūrinis 
pamatas; 2—6 kambarių fletai; 
pečio apšildomi; 2 karų gara- 
džins.
Randasi prie Oalifornia ir 44-tos 

Gatvės
Kaina $5200.00 

šankite W. G. Pokorny,
Tel. Yards 3395

PLATINKITE “DRAUGĄ”

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokėjom 
Už padėtos 

pinigas
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgiėit}
Safety Deposit Dežntea Galima 

Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki 
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Snbatom nno 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOCIATIOH

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH 

President
HELEN KUCUINSKA8, 8ee.

UTILITY L1QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Who!eaale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

tu vilką Importą
ne.

Zaletyblną Dag

Meg Ir Visi Magų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dalmldaa 

Savininkai

Kam Kankintis?

GAUKITE

MOŠŲ

THERMIO

PERMANENT

WAVE

Mes nevarto jam nei mašinos, 
nei elektrtkoo. Garantuojame su- 
garblniuotl blle kokios rūšies 
plaukus. $5.60 vertybš — 11a sa
vaite tiktai $4.50.

BERNIGE’S BEAUT7 
SHOP

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771 

16 metų patyrimo.

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

ModeniUkdauia Ir Pato
giausia Valgykla 

Brldgoporte

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, savininkas 

TeL Victory 9670


