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Klaipėdos krašto klausimas vėl priešakyje
Hitleris nori Klaipėdos krašta ir
taip tuoj prijungti Vokietijon

Kad sumažinti automobilines nelaimes miestuose, ypač bulvaruose, kur visados yra didelis trafikas, imamasi įvairiausių priemonių.Čia vaizduojama, kaip įjos Angelese vienas
bulvarų pusiau (centre) perskirtas ypatinga tvorele, kuri naktimis nušviečiama žipčiojančiomis šviesomis.
~į.
(Acnie pboto).

Jis apie tai pranešė
lenkų ministrui Beckui
BERLYNAS, saus. 8. — Iš
{vykusiųjų Hitlerį/) su Lenki
jos užs. reikalu ministru Bee
itu pasitarimų stebėtojai da
ro išvadų, kad naciai nieku
būdu nepaneigia savo pasi
ryžimo siekti dominuoti Eu
ropa rytų link nuo Reino.
Hitleris yra nuomonės, kad
Miunchene padarytas su An
glija ir Prancūzija sutarimas
leidžia naciams kas tik jiems
tinkama laisvai veikti Euro
pos centre, pietuose ir rytuo
se. Tuo remiantis, Hitleris ir
išdėstė Beckui savo planus.
Hitlerio planai toki:
Sujungti Čekoslovakijos,
Lenkijos ir Rumunijos ukraimečius ir pripažinti jiems
autonomijų, šį naujų autonominį kraštų pavesti tiesio
ginei Lenkijos kontrolei. Ne
tiesioginę gi kontrolę Hitle
ris pasilieka sau. Vadinasi,
jis kontroliuotų Lenkijų ir
per jų autonominę Ukrainą.
Su šios autonominės Ukrai
nos ir Lenkijos pagalba atei
tyje nacių Vokietija išvaduo
tų visų sov. Rusijos valdomų
Ukrainų, kur gyvena apie 35
milijonai ukrainiečių. Sujun
gta krūvon visa Ukraina bū
tų snfederuota su Lenkija ir
Vokietijos globojama.
Pabaltijo klausimas: Hitle
ris yra nusprendęs, kad Dan
cigas ir Klaipėda kuo vei
kiau turi būti grųžinti Vokie
tijai. Hitleris Beckui pareiš
kė, kad Lietuva, Latvija ir
Estija jau yra Vokietijos įtakoje ir ten nacių dominavi
mas užtikrintas.
Nacių sluoksniuose kalba
ma, kad artimoj ateityje įvy
ksią nacių lenkų lietuvių bendri pasitarimai. Kokiais klau, ,
.
simais, nepasakyta. Sakoma
šių pasitarimų reikalų Hitle
ris svarstęs su Becku.

UŽTIKRINA

LENKUS

NELIESTI

LENKIJOS

MIUNCHENAS, saus. 7. —
Papietavęs su Vokietijos užs.
reikalų ministeriu Ribbentropu Lenkijos užs. reikalų mi
nistras Beckas išvyko namo
— į Varšuvą. Po pasitarimų
su Hitlerin Beckas kone visų
dienų praleido drauge su Ri
bbentropn.
Nacių vadai pareiškia, kad
Hitleris iškėlė sėkmingų kam
panijų Lenkijų atitraukti nuo
sov. Rusijos ir paimti Vokie
tijos nacių įtakon.
Sakoma, Hitleris dar kartų
užtikrino lenkus, kad Vo
kietijos veržimųsis rytų link
netaikomas prieš Lenkijų.

Rupesniu vėžys ėda Europos vaistytas;
serga diktatorines ir demokratines

NEW YORK, saus. 8. — [rosi pasauly. Žino tik tai, kų
Iš Europos grįžo Dewitt Ma- • vyriausybių
kontroliuojama
ckenzie, Ass. Press užsienių ir cenzūruojama spauda pa
reikalų rašytojas. Jis pareiš duoda ir radijo praneša.
kia, kad Europa dėl rūpesčių
Demokratinėse valstybėse
stačiai susirgusi. Rūpesčio
žmonės žino visus faktus, bet
vėžys ten ėda lygiai demo
jų aiškinimai yra neaiškūs ir
•Jis taip pat Beckų užtikri kratines ir totalitines valsty apdumti.
no, kad Ukrainos nepriklau bes.
Mackenzie randa, kad ka
somybės klausimas nėra sku Totalitinėse (diktatorinėse)
valstybėse žmonės mažai kų ras Europoje neišvengiamas,
bus dalykas.
žino, arba nusimano, kas da- tačiau atitolinamas.
DANCIGO

NORIMA

KORIDORIŲ

PERSKELTI

BERLYNAS, saus. 8. —
Nacių pasakojimais, Hitleris
su Becku plačiai svarstęs
Dancigo koridoriaus klausi
mų. Šis koridorius Lenkijos
valdomas ir nuo Vokietijos
atkerta Rytų Prūsija.

RAUDONASIS MAJORAS
PRALOŠĖ TEISME
PARYŽIUS. — Keryado
miestelio majoras (burmis
tras) yra socialistas. Jo pas
tangomis miestelio taryba pra
vedė ordinansų (miestinį įsta
tymų), kuriuo Keryado para
pijos kunigui griežtai uždrau
sta turėti bet kokias laukujas
religines ceremonijas.

Hitleris yra sumanęs sker
sai šio koridoriaus pravesti
TT , .
.
Vokietijos kontroliuojama ko
.. . , .
,
ridonų, kuriuo Vokietija bū
tų sujungta su R. Prūsija. (Kunigas nepildė to raudono
Šiame koridoriuje būtų gele- jo ordinanso. Už tai tris kar
Įžinkdis ir plentai automobi- tus buvo areštuotas ir visus
Ii arus.
kartus teisinas išteisino kuniDUMAN
g9.
NACIAI VISUOMET BUS
Pagaliau kunigui įgriso tas
WASHINGTON, saus. 8.—
SU FAŠISTAIS
laisvės varžymas. Kreipės į
Prez. Rooseveltas dalyvavo
ROMA, saus. 8, — Oficia valstybės tarybų, kuri ir pa
demokratų vadų surengtam
pokyly pagerbti prezidentų A. lus fašizmas paskelbė perspė naikino minėtų ordinansų.
jimų, kad nacių Vokietija ko
Jacksonų.
BOLŠEVIKAI ATEISTAI
Prezidentas ragino šalies vos greta Italijos įvykus ita
SUGALVOJO KERŠTĄ
demokratus sudaryti glaudes lų karui su Prancūzija Vidur
MASKVA. — Rusijos bol
nį frontų prieš 1940 metų rin žemio jūros pakrantėse. Pa
žymima,
kad
Prancūzija
šian

ševikai ateistai kreipės į sovie
kimus.
dien skaitosi italų tautos di tų vyriausybę prašydami iš
džiausias priešas.
leisti dekretų, kad už kiekvie
Premjeras Mnssolinis ren nų užsienvj nukentėjusį ateis
tų bausti bile kurios religijos
DETROIT, Mich., saus. 8 giasi priimti tomis dienomis
dvasininkų Rusijoje.
— United Automobile Wor- atvyksiantį čia Anglijos mikers of America CIO prezi- nistri>
Centrinė (Stalino) sovietų
spauda
perspėja
Prancūziją.
vyriausybė rado, kad sumany
dentas H. Martin iš unijos lomas esąs svarbus ir būsiąs
kalo No. 51 pašalino komu
svarstomas.
Daug žino, mažai išmano.
nistus vadus.
PREZIDENTAS

KVIEČIA

DEMOKRATUS

PASALINO

GLAU-

KOMUNISTUS

VADUS
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paleido iš kalėjimo kalini Mooney
SACRAMENTO, Cal., saus.
Naujas Kalifornijos valstybės
gubernatorius Culbert Olson
vakar paleido iš kalėjimo
Tbohnas J. Mooney, kurs 22
metus buvo įkalintas ir už ku
rio išlaisvinimų ne tik Ame
rikos, bet ir viso pasaulio,
darbininkija kovojo.
1916 metais San Francisco;
mieste per pasirengimo karan
vaikštynes dalyvių minioje
susprogdinta bomba. 10 asme
nų užmušta ir apie 40 sužeis
ta. Suimta eilė įtariamųjų ra
dikalų. Tarp jų buvo ir dar
bininkų vadas Mooney. Kiti
paleisti, arba teismo išteisin
ti. Bet Mooney ir j,o sandrau
gas W. K. Bi 11 ings teismo nu
teisti: Mooney mirties bau*-

VARŠUVA, saus. 8. —
Grįžus iš Vokietijos užsienių
reikalų ministrui Beckui, Len
kijos Vyriausybė oficialiai
paskelbė, kad užsienių reika
lais ji laikysis “pusiausvy
ros” tarp Berlyno ir Mask
vos.
HITLERIS
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AVASHINGTON, saus. 7. Dėka žinomo Dieo komiteto
pastangomis, pagaliau teisin
gumo departamentas subruz
do tirti komunistų, nacių ir ki
tų antiamerikoniškų gaivalų
aktivumų J. A. Valstybėse.

Minėtas komitetas yra būvu
šio 75-ojo kongreso iškeltas
tais laikais, kuomet pradėjo
plisti darbininkų “sėdėjimo”
streikai ir kuomet šaly susek
tas nacių veikimas. Komiteto
priešakyje yra kongreso ats
tovas Martin Dies, demokraNUMATOMI JAPONIJOS
:tas iš Texas valstybės. Dėl to
NESUTIKIMAI SU
į jis ir vadinamas Dieo komiteAMERIKA
mzvrr™
T * tu- Kongresas paskyrė 25,000
’ saus‘ •
’•
• dol. išlaidoms ir komitetų auValstybių prez. Roosevelto torizaVf>
antiameriko.
kalba kongrese ir japonų vy niškų gaivalų veiklų ir jų ve
riausybę pažeidė tiek, kad nu damų antiamerikoniškų pro
matomi Japonijos su Ameri pagandų. Be to, kongresas
ka rimtesni nesutikimai.
reiškė noro, kad šalies vyriau
Japonų spauda peikia prez. sybė komiteto darbams padė
Roosevelto kišimosi į Tolimų tų.
jų Rytų reikalus. Sako, juk
Viskas sklandžiai vyko ir
tas pat Rooseveltas regimenvyriausybė padėjo komitetui
tuoja
Amerikos valstybes tiriant nacių ir fašistų veiklų
prieš Europą ir Aziją, remda
šaly je. Bet kai komitetas ėmė
masis Monroe doktrina..
si tirti komunistų vykdomų
Kas galima Rooseveltui, tas propagandų ir iškėlė aikštėn
negalima kam kitam, pareiš komunistų smerktinus antiakia japonai.
merikoniškus žygius, šalies vy
CHAMBERLAINAS SUS

TOS PARYŽIUJE

riausybė užsisuko nuo komi
teto ir ėmė jį dar pašiepti.
Tai dėl to, kad komunistų vei

LONDONAS, saus. 7. —.kloję susekti kai kurie žymiePranešta, kad ministras pir-Jjį demokratai ir net aukštieji

me, o Billings — kalėti iki
gyvos galvos. Paskiau prezi
dentui Wilsonui įsikišus tuo
metinis gubernatorius mirties
bausmę Mzmneyui pakeitė ka
lėjimu iki gyvos galvos.
Prasidėjo kova teismuose
dėl Mooney išlaisvinimo. Įro
dyta, kad jis yra nekaltas,
kad neteisingai prieš jį liu
dyta, kad jis nesprogdino
bombos. Tas negelbėjo. Pas
kutiniais laikais susidarė vi
suomeninės nuomonės, kad
Mooney turi būti paleistas,
jei jis randamas nekaltas. Tad
gubernatorius jį besąlyginiai
ir paleido.
Paleistas Mooney pranešė,
kad jis dabar darbuosis už
Billingso paleidimų.

PASAULIO ATEISTAI
YPATINGAS “KLEBONO”
NURODO SAVO PRIEŠUS AKMUO NEMUNE
MASKVA. — Barnaule kal I
ALYTUS. -- Netoli Aly
bėdamas komunitas Boldirio- taus, anksčiau buvusio geležin
vas nurodė dešimtį didžiau- j kelio tilto, sraunioje Nemuno
siij pasaulio ateizmo ,(bedievy tėkmėje iš vandens kyšo dide
lis akmuo, žmonių vadinamas
bės) priešų.
Ateistai didžiausiu
savo “klebono akmeniu”. -Vietos
priešu skaito Jo Šventenybę gyventojai šį akmenį laiko ypa tingu.
Popiežių Pijų XI.
Trečiuoju — Jo Eminenci Sakoma, badmečio laikais
ja kardinolas Ilinsley, West- žmonės pristigo valgio. Prad
žioje grūdus maišė su pelais,
minsterio arkivyskupas.
bet greit pritrūko ne tik grū
Penktuoju — Jo Eminenci
dų, bet ir pelų. Tada plėšė
ja kardinolas Mundeleinas,
, šiaudus nuo stogų kokius užsi
Chicagos arkivyskupas.
likusius varpalagius, maišė su
Aštuntuoju — misionieriai sumanomis ir kepė duonų.
ir visos religinės draugijos.
Sykį Šv. Jurgio bažnyčios
Dešimtuoju — visos bažny klebonas, nusisamdęs laivą su
tinės organizacijos.
septyniais vyrais išplaukė Ne
Ateistai turėtų pripažinti, munu grūdų pirkti. Likusieji
kad jų nesąmoningas ateizmas gyventojai su dideliu nekan
yra didžiausias visos žmoni trumu laukė grįžtančių. Bet
jos priešas.
kadangi jiems prieš vandenį
teko plaukti net už Gardino,
tai kelionė ilgai truko. Tačiau
vargais negalais jiems begrįBUDAPEŠTAS, saus. 8. — žtant namo ties minimu ak
Čekų ginkluoti susirėmimai su meniu kilo didžiulė audra ir
vengrais Karpatų Rusinijoje [perkūnas trenkė į minimą ak
nenutraukiami. Yra jau apie menį.
Laivas nuo smarkaus tren
40 užmuštųjų.
ksmo sudužo į šipulius, visi
žmonės ir drauge klebonas iš
virto į vandenį ir prigėrė. Nuo
tų laikų akmuo vadinamas yHENDAYE, saus. 8. — Is patingu ir dar “stebuklingu”.
panijos frankistų puolimas
prieš raudonuosius KataloniVOKIETIJAI TRŪKSTA
joje apsistojęs. Armijos per
DARBININKŲ
tvarkomos.
j

ČEKŲ

SU

VENGRAIS

SUSIKIRTIMAI

FRANKISTŲ

TĘSIASI

PUOLIMAS

APSISTOJĘS

BERLYNAS, saus. 7. —
mininkas Chamberlainas vyk- valdininkai. Patsai prezidenVokietijai taip trūksta darbi
damas į Romų antradienį po- tas Rooseveltas nupeikė komi
SKAITYKITE VIEN KATA
rai valandų sustos Paryžiuje teta darbą. Prieš pereitus runinkų, kad prie plentų tiesimo
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
imami kurti nebyliai vyrai.
ir matysis su premjeru Da- deninius rinkimus prezidentas
ladieru, kurs bus grįžęs iš Af pageidavo, kad Dieo komite mitetas randa, kad komunistų
rikos.
tas rinkimų laikotarpiui nu partija yra Maskvos organas,
DIDELIS ŠALTIS IŠTIKO
trauktų savo ti rimus. Komi kad partija ussiima priešvals
TURKIJĄ
tetas nepaklausė.
CHICAGO SRITIS. — Iš
tybine propaganda ir ji kaip

ORAS

Dabar visuomenės nuomonė
ISTANBULAS, saus. 7. —
Nepaprastas šaltis ištiko kai privertė teisingumo departa
kurias Turkijos dalis. 32 žmo mentą dirstelti, kas šioj šaly
raudonųjų veikiama. Dieo konės žuvo.

vidutį
tokia turi įsiregistruoti vals dalies debesuota;
tybės departamente. Bet ji to temperatūra.
Saulė teka 7:18, leidžias
nepadarius ir peržengia įsta
4:37.
tymus.
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Panevėžio vyskupas K. Paltarokas, kalbė
damas Panevėžio Joniškėlio naujos gelžkelio linijos atidarymo proga, patiekė keletą
labai reikšmingų minčių. Tarp kitų dalykų,
Vyskupas pasakė: ‘ Kas yra žmogaus kūne
arterijos, tai krašte — keliai”. Taip pat
priminė, kad jei gyslos yra tvarkoje, dėl
sklerozos nepasidaro šiurkščios, nelygios, tai
kraujas greitai teka po visą kūną, tinkamu
laiku pristato maistą visoms galūnėms, or
ganizmas esti sveikas. Ne kitaip ir krašte.
Jei keliaii geri, susisiekimas esti greitas, ky
la krašte gerovė.
Vyskupas K. Paltarokas toje pačioje kal
boje išreiškė ir kitą reikšmingą mintį.- “Kaip
gamtoje, taip ir visuomenėje randasi slėnių,
kaubrių, kreivumų. Ypač kartais per dideiių skirtumų pasidaro tarp miestų ir kai
mą, tarp darbdavių ir darbininkų, tarp pro
tinio ir fizinio darbo. Tiesiant geležinkelį,
gamtoje visa tai išlyginama. Per gyvenimo
nelygumus reiktą tiesti kelius, patvaresnius
net ir už geležinkelį. VISUOMENINIS TEI
SINGUMAS KRIKŠČIONIŠKOJI MEILE YRA TAI DU BĖGIAI, KURIAIS RIEDA
TAUTOS KONSOLIDACIJOS AUTOMAT
ICA”.

Šios vyskupo mintys tikrai yra įsidėmė
tinos.

KLAIPĖDA TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE

Šiuo klausimu “Darb.” įdėjo vedamąjį
straipsnį, kuriame tarp ko kito yra rašoma:

Klaipėdos krašto reikalai girnas prie Lietuvos įvyktų
jau tūlą laiką traukia j save tik pastarąja! susitarus su
“Bet .spauda taip pat sėkmingai gali pa-,
_
...
....
,
tarnauti ir geriems tikslams. Ir tarnauja, itarPUut“'s "P““!“ dėmesį. .Lenkija.dėl santykių tarp šių
Kaip kiekvienai ligai pagydyti yra atitin- Naro stovį nuėmus ir krašto'dviejų valstybių. A ersalės sukamų vaistų; visokiems nuodams yra anti vokiečių vadinamoms džiaug- tarties 99 str. nuostatai, ku
dotų; įvairių rūšių žalingom dujom neutra smo manifestacijoms prasidė riais Klaipėdos kraštas liko
lizuoti yra tam tikros maskos bei kaukės, — jus, didžiulė Europos spaudos atskirtas nuo Vokietijos, reitaip lygiai ir kenksmingosios spaudos vei dalis ėmė reikšti įvairiausius škė lenkų tezės laimėjimų. Kiai
kimui sustabdyti yra gaminama sveika, rim spėliojimus dėl Klaipėdos kra tezei pasipriešinę vokiečiai,
ta, tiesą skelbianti spauda. Klaidinanti, me što artimiausios ateities. Ta-i kurie rėmėsi prieškarinės stati
laginga spauda sudaro žmonėse iškrypusią čiau visi tie spėliojimai daž-stikos duomenimis, pagrįstais
pasaulėžiūrą. Tokio žmogaus galvosenoj vis niausiai nebuvo pagrįsti bet lietuvių vyravimu viensodžiuo
kas susukta, supainiota į kažkokį neatmez- kuriais politiniais samprota-' se, nieko nepešė. Taikos konHenry Kinzie Broun (kairėj), buvęs prezidentas ir sūnus
gamą mazgą. Jis nemato tiesaus prieš save
įsteigėjo Valparaiso universiteto, sulaikytas Chicago polici
viniais, o vien rėmėsi gandais,1 ferencijos pirmininkas Clekelio, nes sveiko protavimo pagrindas ar vi-,
jos. Jam keliama byla už suktybes ryšy su tariamu “geri
.siškai, ar bent dalinai jame sugriautas. To kurių šaltinį tesudarė palinki- menceau, atsakydamas į vokie rich-quick” investmentų planu. (Acme piloto)
mas prie sensacijų.
į čių delegacijos protesto notą,
kiam jau nebelengva atsigauti ir atstatyti
savyje įgimtą teisingumo jausmą. Mes daž Vokietijos spauda ir radi- pabrėžė, kad kraštas esąs lie-'kurie kiek prasi|enkirt su įsto- buvo atsiradusi vieningo priė
nai sutinkam tokių dvasios paliegėlių. Kitais jus visų šių gandų atžvilgiu (tuviškas ir kad miesto vokiš- rinp įkrovė. Klaipėdos kraš- šingo fronto akivaizdoje. Anir daug, rodos, skaitęs, o protauja kažkaip buvo užėmę gana korektišką kūmas nė kiek nemažinąs jo tas yargu bQty gulaukęs pri. glaį, prancūzai, italai, vokiekeistai, atžagareiviškai. Tai klaidinančios poziciją, kartais net griežtai reikšmės Lietuvai, kaipo jos ju,ngįlH„ prje Lietuvos, jeigu čiai ir lenkai sekė sudaryti tospaudos padarinys. Jei nuodugniai panagri nuo jų atsiribodami. Dabar, vienintėlio išėjimo i jmą. A a- gajįa vakarų valstybių ir Len- kj teritorialinį statutą Klaipėnėtume tiek šiandie plintančio protinio ir do rinkimams praėjus ir politi dinasi, taikos konteiencija, nu ,kjj(>įS> kurios smarkiai prieši- dos krašte, kad Lietuvos vy
rovinio išsigimimo priežastis, tai be abejo niam jęgų santykių Klaipėdos taiusi atskilti kraštą nuo Vo- nQsį lietuvių reikalavimų įgy- riausybės kompetencijos Imti
nės prieitume išvadą, kad bloga tvirkinanti krašte aiškėjant, Klaipėdos kietijos, formališkai buvo pa- |vendinimui Klaipėdos krašte, labiausiai suvaržytos. Ypatinspauda tam kalta.
klausimas yra atsistojęs tarp sirėmusi Lietuvos teisėmis bei in-t|y atsiradusi ir Vokietija, gų sunkumų, nors ir skirtin“Jei taip, tai juk lengva tai blogybei už tautinės politikos plotmėje. argumentais. laktina; gi šie-J Lietuvių tezės laimėjimą 1923 gaiš sumetimais, darė vokiebėgti už akių, palaikant gerą spaudą. Taip,
Todėl pravartu susipažinti ar kta patenkinti lenkų icikalavinulėmė kaip tik ta ap- čiai ir lenkai, kurie oficialiai
tai būtų lengva, jei žmonės norėtų rimtai
apie tai pagalvoti. Deja, taip nėra. Su spau čiau su Klaipėdos krašto rei mus. Tuo būdu pirmas lietu- jinkvĮM-^ kad Vokietija, Sovie- tose, pusantrų metų užtrūkuvių kovos už Klaipėdą laiko-Ly Rusijos padedama, buvo'siose derybose, nedalyvavo.’“
da tai kaip su kūno sveikata. Kiek kartų kalais tarptautiniu požvilgiu.
gydytojai žmones įspėja, kad dabotų svei Klaipėdos klausimo atsira tarpis pasibaigė aišku pi alai- 'Lietuvos pusėje. Taip jėgoms A okieciams rūpėjo, kad Klaikatą, nevalgytų kenksmingų valgių, susilai dimas, didžiajam karui pasi- mėjimu, kurį nulėmė nepalan- 'pa!<idalinus, Lietuviai galėjo pėdos krašto statuto sąlygos
kytų nuo girtuokliavimo. Žmonės perspėji baįgjus, buvo vienkart lietuvis kus Lietuvai tarptautinių jė- 'pasiekti savo tikslą, prijun- palankiai veikia šio krašto
'giant Klaipėdos kraštą
prie viešojo gyvenimo raidą vokiemų išklauso, atsidūsta, pagalvoja: kaip tai kos ir lenkiškos kilmės. Lietu gų santykis.
būtų gerai daktarų patarimą sekti, — el viai jį buvo iškėlę Paryžiaus
Lenkijos diplomatijos šie- Lietuvos.
čių nacionalizmo pageidaujagiasi po senovei. Aplinkui tiek žmonių ne taikos konferencijoje, pasi kimams ryškiai iškilus aikštėn j
......
ma krvptiini. Lenkai gi buvo
laimėjimas
.
. . .
,,
laiku miršta dėl nesusivaldymo valgyme ir remdami savo istoriniais šie- 1921 metais, pei vadinamas Ii Berods, lietuvių
.
susirūpinę, kad ų valdomos
i ... i ,
a' i Klaipėdos klausimu buvo nugėrime, bet gyvieji iš to nėkiek nepasitaiso. kiniais į Mažąją Lietuvą, kuri n ymanso deiybas,
A okietijos
siaurės-rvtų sritys gautų sau‘ '<ul< z*u P'iaimeji
išėjimą į jūrą Klaipėdoje,
Dar anų šermenyse prisigeria. Sunkios ir buvo suvaidinusi nemažą vai viešoji nuomone labiau palai- J)n
bergždžios gydytojų ir 'moralistų pareigos, dmenį ir visame lietuvių tau kydavo Lietuvos reikalavimus niu 1 niaus ' aušimu.
a.’Atkaklus Lietuvos priešinimabet jų apleisti negalima. Reikia gi žmones
paveįkg, ka(j gaiop prieita
tiniame judėjime.
Nemaža Klaipėdos krašto atžvilgiu. ban ai' lllinja1.’ nu ami pu
perspėti, kad tai ir būtų girioj šaukiančiojo
versti nusileisti Lietuvai ir
svarba lietuvių argumentuose Pačiame gi Klaipėdos krašte
susitarimo.
Tuo
pasibaigė
balsas.
pripažinti jos teises į Klaipė
teko
ir
nurodymui
į
tą
aplinvokiečių
visuomenė
rodė
paKlaipėdos
klausimo
raidos
tre
“Tad pirmoji po Naujųjų Metų rūpestis
dos kraštą, paskubėjo atlyginstadija* atnešusi Lietu
tebūnie — vis uoliau ir uoliau remti savo kybę, kad Klaipėda, nors ir linkimo pasitarnauti prancū- ti Lenkiją, pripažindami pas- čioji
.
,
katalikišką spaudą. Ji skursta, bet ir varge labai suvokietinta, vien dėl sa zų-lenkų diplomatijos anuo. .. ..... .
vai Klaipėdos konvenciją.
vo geografinės padėties yra met prieš Lietuvą varomai ap tarosios pretenzijas į A ilniaus
būdama savo pareigas atlieka”.
kraštą. Žodžiu, savitarpio ry-! Stebint * ilgą laikotarpį nuo
pašaukta tarnauti atgimusiai supimo politikai. Kai 1922
Lietuvai, kaipo jos vienintė- metais pakankamai paaiškėjo, šys tarp A'ilniaus ir Klaipėdos 1924 metų iki šios dienos, tenKaip Rašyti
lis išėjimas į jūrą. Šiuo argu- kad prancūzu diplomatija yra klausimų Dievo nutrauktas, ka prieiti išvadą, kad Klaipė-

Lietuvių Nutautėjimas

Lietuvos katalikų laikraščių korespondentų į„entu pasil.gm6 ir lenkai; tei_ nusistitoiusi padaryti iš Klai- Lietuva’ Vokietijos ir Sovietą dos konvencijos įgyvendiuisuvažiavime dr. J Eretas, kalbėdamas apie
Klai^dos uostas pėdos krašto freištatą (laisvą IKusl*’ws reuuaiIia> parbloškė mas buvo susietas su įvairiais

spaudos reikšmę, davė keletą, nurodymų, kaip turis ypatingos reikšmės ne valstybę) lenku globoje, Vo- Plan<'ūzAl ~ lf‘”k9 Patinę Wo sunkumais, kurie negalėjo ne
luiiū j pc*.v/o icinemco ne vuic?ljmy/
.
reikia rašyti į laikraščius straipsnius. Jis tiktai Lietuvai, bet ir visam kietija, nė kiek nežiūrėdama į kad’ ir
i jd ®-Taip atsiliepti visai Lietuvos valssakė:
Nemuno upynui. Vadinasi, lie krašto vokiečių visuomenės ihai«Ssi “"trasia hetuvnj ko- tylūnei plėtotei. Šioje, ketvirRedakcija yra ne redaktoriaus kabinete,
tuviy argumentai buvo tanti-: reiškiamus
proprancūziškus iToa už
laikotarpis, toje kovos dėl Klaipėdos Marti
bet kiekviename miestelyje, bažnytkaimy ir
Paskesnės
Lietuvos
pastan- joje, lietuvių valstybiniai reikaime, kur tik yra sąžiningas skaitytojas. Į nio — istorinio ir ekonominio palinkimus, užėmė visiškai ne 1
gus savaime buvo nukreiptos kabai dažniausiai turėjo susilaikraštį turi rašyti visi, kam rūpi bažny — politinio pobūdžio, kai len- ’ dviprasmišką poziciją Lietu
jliros link. Prasidėjus
dery- durti su vokiečių nacionalizčios, valstybės ir tautos ateitis. Žurnalisto kų argumentai buvo vien poli vos naudai. Ši aplinkybė šiandarbas susideda iš 2 etapų: žinių rinkimo tiniai. Beje, lankai ne sau rei dien ypatingai yra vertintina. lx>ms 8U santarvininkais dėl mo siekimais, pagrįstais trošir paties rašymo. Reikia turėti prieš akis kalavo Klaipėdos krašto. Len Dalykas tas, kad Vokietijos Klaipėdos krašto perleidimo kimu baigti an, vokietinimo ’
simbolinį skaitytoją ir jam rašyti, tada strai kai reikalavo šio krašto ats viešoji nuomonė kartais be rei ,8*1^, tuoja® iMo aikštėn darbų, kurio Klaipėdos krašte
psnis bus skaitomas. Neleidžiama rašyti bile kyrimo nuo Vokietijos tokio kalo pasiremia 1923 metų isto- naujas politinis jėgų santykis neįstenge atlikti prūsų landro ,
kaip. Būkime mandagūs tai šimtatūkstanti mis sąlygomis, kad jo prijun riniais sukilimo atsiminimais, Klaipėdos klausimu. Lietuva lai' Statuto laiiluojainoji terinei skaitytojų armijai ir straipsnius rūpes
torialinė autonomija, pagrista
tingai paruoškinie. Ilgųjų straipsnių beveik lo, bet spaudos kultūra ne ką priekin tepa- sidūrė Vokietijos ir Austrijos žydai, ir dė- p&rlamentariskai deraokratiniekas neskaito. Idėjos visos jau yra išras šoko, žurnalistinių jėgų neišsiauginom, švie- koja Jungtinių Amerikos Valstybių preziden- 'du režimu ir tautine bei tikytos. Išradimų tegalima padaryti formoje.i timas nors išsiplėtė, kokybiškai pakilo, bet tui Rooseveltui už jo parodytas paslaugas bine laisve teisių lygybės paStraipsnio antraštė tai yra vizitinė kortelė. visos tautos neapėmė, dar permaža viešųjų žydams. Toliau laikraštis rašo:
matais, sudarė tinkamas sąlyNuo įžangos pareis, ar straipsnis bus skai bibliotekų, neturime visai provincijos teatro,
“Visų žydų dėkingumas ir pagarba pri- &as esaniam
tomas, ar ne. Pabaiga turi nuteikti ir pastū o tas pats Valstybės Teatras, drama vege
klauso ir antrajam didžiajam žmonijos še- elementui pasireikšti ii už _
mėti veikti. Paskutinė frazė — ne tik atsi tuoja ir savo kelto, aiškaus veido negali su
sveikinimas, bet ir palydėjimas. Spauda for sidaryti. Dar Basanavičiaus svajonė iš Moks fui — Popiežiui Pijui XI, kuriam žydai reikš r'no Jam matomą persvarą ,
muoja viešąją opiniją: ką žurnalistai šian lo dr-jos išugdyti Mokslo Akademiją ne tik savo pagarbą ligi tolimiausių laikų. Nacio- krašto vie.sajame gyvenime
nalsocialistai laike savo smurtiškųjų atakų,
dien rašo, tą visuomenė rytoj daro.
(Bus daugiau)
nevirto realybe, bet ir Meno mokykla neiš nukreiptų prieš vieną iš kilniausių istorijos
augo į akademiją, dar mūsų menas toliau
asmenybių, Jį pavadino “Judenpapst” —
Kultūrinio Darbo Stabdžiai
Patarlės
Baltijos kraštų neišėjo, o mūsų literatūra ne
j žydų Popiežium. Būdami prislėgti žydai mo
susilaukė nei prancūziškų, nei angliškų ver
ka įvertinti tą garbę, kurią jiems teikia perŠitokiu vardu “Akademikas”, studentų
Kur žmogus būtum, vis tū
timų.
neolituanų laikraštis Nr. 19—20 rašo:
J sekiotoja i, taip piktai puldami katalikiško- ri gerai elgtis, kiekvienoje va
Ta perdėta žmonių stokos epidemija sirg Baigdamas autorius pasmerkia susenėjusią, .sios Bažnyčios galvą tik už tai, kad Jis žy-1 landoje, reik mirti rengtis,
, dus užtaria .
Didis protas nelaimėje pris
dami, galime lengvai pateisinti save, kad nesu y žtaiicią vietoj tfipčiojimo dvasia,
užimame po kelias tarnybas, dirbame dešim kuri trukdo visokią kūrybą:
Į
--------------------paustam neaikčiot, didesnis
tyse komisijų ir iš visur byra pajamos. To
Suglebimui, ištižimui, neturėtų būti vie- , Kaip Katalikų Skaičius Didėja? laimėje įsant, keliais doros
dėl ir naujos kultūrinės institucijos nustoja tos. Atidėliojimas, metų metais svarstymai, I
*
’
i vaikščiot,
tos reikšmės, kada jas apsėda tie patys žmo žingsnis priekin, a dešimts atgal reikėtų pa,ai rtM^° šie skaičiai: pirmą šimtmetį bu-1 xPatsargį„į priptelių blogą
nės. Ką gali naujo besukurti, suorganizuoti, keisti skubiu, energingu kultūros darbų vyk- vo o00,0<>0 katalikų, antrą 2,000,000, trečią
ntri,ikns nemirsimi reikia ’
padirbti tarnyboje išsisėmęs žmogus? Toki dymu. Jau mes turėtume ir Kultūros Rūmus, • o,000,000, ketvirtą 10,000,000, penktą 15,000,-1
*•
i. • i. i
žmonės viską nori aprėpti ir nieko pagrin ir Tėvynės Muziejų ir provincijos teatrų tinšeštą 20,000,(MM), septintą 25,000,000, aš-j'an ln 1S’ 'al0 'au u paspnn
dinai, veikiamai gerai nepadaro.
klą, jei užuot svarstę, intrigavę, būtume su tuntą 40,000,000, devintą 48,(MM),(MM), desimtą £us*
Toliau iškeliamas kultūrinės kūrybos pla- pasiaukojimu ir atkaklumu vykdę.
58,000,000, vienuoliktą 70,(MM),000, dvyliktą
Didžiausia žmogaus
laimė
ningunvo reikalas. Nurodoma, kad egoistai
j 80,(M)0,000, tryliktą 85,000,(MM), keturioliktą
— gerą prietelį turėti, kuriam
ir materialistai kultūrinių vertybių sukurti
90,0(M),000, penkioliktą 1(M),(MM),0(M), šešiolik
Žydų
Spauda
Apie
Popiežių
be baimės galima būtų pasiti
negali ir daro šitokį 20 nepriklausomybės
tą 125,000,000, septynioliktą 175,000,(MM), nškėti.
čia yra viena iš greičiausiai nutaustančių tau metų kultūrinį balansą:
(XX) Ženevoje išeinantis prancūzų kalba tuonioliktą 250,(MM),(MM), devynioliktą 315,000,Irklu jūros neperplauksi.
tų”.
Meną, literatūrą tepradėjom kelti tik prieš žydų laikraštis “Correspondence Juive” Nr. įOOO. Šiandien jau mūsų yra per 375,(MM),(MM).
Gaila. Reiktų dėti didžiausių pastangų, kad keletą metų, vadindamies dainų tauta, nesu 9 pirmajame puslapy spausdina straipsnį i Draugėn suėmus, daugiau kaip vienas nii- Kas tau kituos nepatinka,
kiek galima ilgiau palaikyti Argentinos ir gebėjom net 20 m. proga suruošti didingos “Negalima. nė vienos minutės gaišti”. Šia-j lijardas ir aštuoni šimtai milijonų katalikų daryt padam nepritinka.

Vienas Argentinos veikėjas savo laiške
skundžiasi, kad vis daugiau ir daugiau atsi
randa lietuvių, atkeliavusitj iš Lietuvos, ku
rie save vadina “argentinas”. Toliau tame
pačiame laiške (“XX Amž.” Nr. 288) rašo:
“Apie Argentinoje gimusius mūsų ateivių
vaikus nėra ko ir kalbėti. Jie visi, tik su
rečiausiomis išimtimis, vadina save argentinais, tarp savų nemėgsta laikytis, dažnai plū
sta tėvus už kalbėjimą lietuviškai, pravar
džiuoja juos “gringomis” ir kitaip ir pa
tys demonstratyviai kalba vietine kalba, nors
ir moka ar supranta lietuviškai. Ir toki yra
vaikai net daugumo vadin. “veikėjų”, ne
kalbant jau apie paprastus piliečius. Kaip
pavyzdį galima nurodyti “didžiausios” Ar
gentinos lietuvių organizacijos, tik neseniai
pasiekusios šimto narių, “Susivienijimo Lie
tuvių Argentinoje” — veikėjų vaikus, kurių
veik nė vienas nekalba lietuviškai.
Dėl tokio nepaprastai greito nutautinimo
yra kalta gatvė, kriip ir šiaurės Amerikoje,
vietos mokykla, kuri visaip kala į galvą
vaikams svetinių kalbų neapykantą, vietos
gyventojai, ypač italai ir ispanai ateiviai,
kurie visaip niekina mažesnių tautų šalis,
gyventojus, kalbą ir t.t. Bet daugiausia yra
kalti patys tėveli — lietuviai. Nors pokari
niai ateiviai į čia atvyko jau iš Neprikl. Lie
tuvos, bet tautiniu jų susipratimas yra silp
nesnis, kaip prieškarinių laikų. Šie tėvai,
sulaukę vaikų, užuot juos pratinę pirmuo
sius žodžius tarti savo tėvų ir motinų kalba,
kalbina vietine laužyta tardamiesi, kad lie
tuviškai vaikas ir “taip pramoks” nusi
klausydamas iš jų pačių, kaip prieš karą kdd
manė kai kurie tėvai ir Lietuvoje, reikalau
dami savo vaikus mokyti rusiškai, lenkiškai,
vokiškai ir kitaip. Bet čia vaikas, išmokęs
pirmiausia švabaldžiotį vietos kalba ir pa
mėginęs gatvės gyvenimo, daugiau nenori
kalbėti savo tėvų kalba. Tokiu būdu lietuviai

kitų kraštų lietuvių tautybę.

i

dainų šventės. Spaudos tiražai nors ir paki me straipsny nusako tas sąlygas, kurtose at-, Bažnyčios globoje gyveno ir mirė.
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Nemylėjęs mylimas nebūsi.
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Pir-adifn’s,

BALTIJOS TAUTŲ VIENINGUMAS
Kitnis būdais, priemonėmis

Visiems sąmoningiems žmo

kati ir daug anksčiau prasidėjo
Baltijos lamstas riša daugelis Baltijos tautų bei visuomenių
bendru reikalu. Tačiau lietn- susiartinimas. .Jau prieš ke

nėms gerai suprantama,

.vių, latviu ir estu tautu Imu liolika metų įsisteigė Kaune
Valstybių susiartinimas ir ben lietuvių — latvių ir Rygoje
dradarbiavinms ilgą laiką nė latvių — lietuvių draugijos.

siekdavo

nuo galimo komunistinės val to, jau gana
stybės puolimo. Todėl net iki tarpusavy

Latvija ir

.1934 metu

Įabai bičiuliavosi su
Lenkai gi tą

giausia

seniai

pradėjo

bendradarbiauti

pobūdžio
Baltijos
Estija vienodo
Lenkija. kraštų organizacijos. Beveik

dau pirmieji susiartinimo keliu nu
panaudoti ėjo (žurnalistai, sudarydami

bičiulystę

stengėsi

santarvę.
len Baltijos spaudos
kai manė, kad Lietuva, būda Vėliau ir kitos organizacijos
ma iš visų pusių apsupta ne užmezgė nuolatinius tarpusa
draugingų kaimynų, bus jiems vio ryšius. Labai gyvai ben

spaudimams į Lietuvą;

Lietuva drauja šių kraštų studentai,
ilgai to nuolaidumo nerodė. radiofonai, teatrai, teisinin
Per tą laiką latviai ir estai kai, miškininkai, moterų ir ki

nuolaidesnė.

Tačiau

pradėjo daugiau nuo rytų di tos organizacijos.
džiojo kaimyno puolimų. Prie

šingai, Sov. Rusija davė

su

prasti Latvijai ir Estijai, kad

šiom dviem mažom valstybėm
labai pavojinga rišti savo li

kimą su imperialistiniais Len

kijos užsimojimais. Nuo 1034

metų latviai ir
pakeitė savo

estai

žymiai

užsienio

politi

Prieš trejetą metų pradėtą

organizuoti vadinamas
jos valstybėj. Baltijos
čių metu įvyksta

vos pažiūrų. Tada
reikšta

daug

daug veikimo ir tikimės, kad
savo įmones ir kraustytis ateityje nuveiks didelius dar
į Didžiąją Lietuvą. Kai ku
inis. Gerų sėkmių.
Vyturys
rie ir savo fabrikus sugebėjo
gęs į Georgians Club, turėjo
išsikelti. Iš bankų esą išimta į
Ii

tarptauti

niu

kaitos, aptariami įvairios ben

SUSIRŪPINIMAS LIETUVOS TURIZMO
REIKALAIS

saugumu.

savo užsienio politiką, sudary
damos Baltijos Santarvę savo

ir kur randama daug nauju

Taigi nuo 1934 metrj Lietuva,

Latvija ir Estija suvienodino

net apie 20 milijonų indėliu. (;

Dėl šių ir kitų priežasčių pa

ryšium

laikytas

su

tragiška

jo žmonos mirtim namų skie

sireiškė

konominio

ir užsimušė. (Aeme telepboto)

krašte

e-

gyvenimo sunku

mai.

pe. .Jis policijai pranešė, kad
eidama į skiepą žmona krito

Klaipėdos

Direktorija paskelbė įsaky

mus, kuriais draudžiama įmo
nių mašinas iš krašto išvežti.

Bet šitie įsakymai nesustabdė
žydų įmonių likvidavimo. Žy
dai gana žema kaina parda
vinėja vokiečiams ar lietuvia

Dabar

bučius,

krautuves

ir kitokį

klausimas ekonominiu sutrikimų, todėl
Į turgus pertvarkyti. Pirmiau juos stengiasi nukreipti į to
sia nori'ma turgų skaičių su kias sritis, kurios dar nėra

turgus

ir visus

kelti

šeštadienius.

turgai

į

turės

nu pakankamai aprūpinamos.
Be to,

baigtis ir

skirstyti nustatytu laiku

svar mų. Kasmet ir Lietuva vis
styti, tirti ir ginti. Tiesa, sau plačiau lankoma ne tiktai už
tarvė nenumato bendrųjų rei sieniečių lietuvių, bet ir šiaip

bendriesiems reikalams

kalų gynimą kariškomis prie užsienio turistų. Nors iki šiol
monėmis, o tiktai
diplomati Lietuva užsieniečiams patrau
nėmis. Be to, latviai ir estai kti nėra vedusi užsieniuose

nusiskundimų ir nepasitenkinįmo Lietuvos viešbučiais bei
nakvynės namais. Jų netinkaniurnas, brangumas ir nevy
kęs patarnavimas užsieniečius
stačiai piktina. Dėl viešbučių
trūkumo ir jų netinkamumo
užsieniečiai vengia Lietuvoje
ilgiau paviešėti-. O tas yra
kraštui nuostolinga tiek re
prezentaciniu, tiek ūkiniu atžvilgiu.

neapsiėmė remti Lietuvą

išsi

ir

anksčiau, negu iki šiol būda

Rami Naktis - Šventa
Naktis

jos žymesnės propagandos ir nė
santykiuose su ra dar sudariusi turistams la

vo. Turgus norima sumažinti

ROCHESTER, N. Y. — Ra

ir apriboti todėl, kan yra u- mybės Kunigaikščio Jėzaus
kininkų, turgų mėgėjų, kurie Kristaus gimtadienio naktį —
turguose praleidžia po 2-3 die Kalėdose, Šv. Jurgio bažny
nas savaitėje; nuvažiuoja ir į čioj buvo ramu ir tyku, tik
kaimyninių miestelių turgus. tai elektros šviesos prie eglai
Turgus siūloma nukelti
į čių, kuriomis buvo papuošta

ir

nę olimpijadą. O ateinančiais
kaimyninėmis valstybėmis. Ki metais atvažiuos gana daug
lūs karui tarp kitų valstybių, užsieniečių į tarptautines kre
Baltijos kraštai visomis

prie pšinio pirmenybes Kaune.
monėmis vengs į tokį karą įTurizmo draugijai tenka
sivclti, ir priešu laikys tą ka

kėsinsis

jų neutralitetą pažeisti bei su
laužyti. Reiškia, Baltijos val
stybės savo

saugumą

dabar

remia vien savo pajėgomis ir

gerais santykiais sn

kitomis-

valstybėmis. Taip prieita prie

glaudaus

Baltijos

valstybių

bendradarbiavimo ir susiarti
nimo užsienio politikos srity.

ne
lengvas uždavinys pasirūpin
ti, kad užsieniečiai turistai
apsilankymu Lietuvoje būtų
patenkinti. Užsieniečiai Lietu
voje randa daug įdomių da
lykų, kitur nematytų. Juos
žavi Lietuvos pajūris; ypač
Nidos ir Palangos vasarvietės,
gamtos vaizdai, istorinės vie
tovės ir kita. Tačian iš užsie
niečių tenka girdėti pagrįstų

(Aeme piloto)

Neturėjęs
* 4-

vargo, nesuprasi

nei laimės.

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

' NERVOUS
Cbeck Below And See If You Have
• Any Of The Signs
F
Quivering nerves can make you old and
fiaggard looking, eranky and bard to live
with—can keep you awake nighta and rob
you of good health, good ti mes and jobs.
Don’t let yourself r‘go” likę that. Start
taking a good, reliable tonic—one made eapetially for women. And could you ask for anything whose benefita bave been better proved
than world-famous Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Corapound?
Let the wholesome herbą and roots of
Pinkbam's Compound belp Nature calm
your shrieking nerves, tone up your system,
and help lessen distress from female functional d įso r d era.
Make a notę N0W to get a bottle of this
time-proven Pinkham’s Compound TODAY

Norėdami

Ką

Ką

Nors

Nors

Parduoti,

Pirkti.

without fail from your druggist. Over a million women have written in letters reporting
wonderful benefits.
For the past 60 years Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound has helped grateful
aiomen go “smiling thru” trying ordeals.
Why not let it help YOU?
Mainyti,

Atminkite

Išnuomuoti

‘Dr-go’

—

Classified

Arba

Skyr.

OK’D BY MILLIONSI
atufcoMfotC

šventai

dienai. ni T. Rovaitės valdomų var
Kurie mėgsta turguose pasi gonų muzika, pasirodė vaiku
vaišinti, tie sekmadienį, bū čių procesija prie stainelės ir
pasiruošimu

Per

riaujančią šalį, kuri

Thlnk of lt—how this old world
does make progresą—now eomes a
preseription which is known to pharmaeists as Allenru and wlthin 48
bours after you start to take this
fc wlft acting forinula pain, agony and
Indammation eaused by excess urio
ueld has started to depart.
Allenru does just what Ibis tmtlee
says it wlll do—it is guaranteed. Ynu
ran get one generous bottle at leadIng drugstores everywhere for 85
cents and if lt doesn’t bring the joyous results you expect—your money
whole heartedly returned.

Buvęs Malio valstybės sena
torius .James L. Lope (demo
kratas) prezidento Ro.osevelt
paskirtas Tennessee Vallev au
toriteto bordo direktorium.

šeštadienius, nes prieš sekma bažnyčia ir stainelė, mirksėjo
dienį ūkininkai mažiau užsi lyg danguj žvaigždutės.
ima ūkio darbais, o daugiau
Vidurnaktį pasigirdo malo

Šiai negerovei pašalinti Tu dami mažiau darbingi, gali pa gražus žavėjantis choro gie
Lenkija. Bet jau daug buvo nkytis tinkamų sąlygų. Tuo rizmo Draugija paruošė tam ilsėti. Bet prieš šeštadienį tur dojimas visus perkėlė j Bet
pasiekta, kad Lenkijos įtaka tarpu Latvija ir Estija turiz tikrą planą, kurio įgyvendi gus aštriai stoja žydai, nes liejų, kur prieš 1938 metus
ir jie negalėsiu švęsti šabasą, ir Dievas, priėmęs žmogaus kū
Baltijos kraštuose
labai su mo reikalus yra gerai sutvar nimą pasižadėjo paremti
mažėjo, o Lietuva sustiprėjo. kę ir užsieniuose savo kraš vyriausybė. Visuose didesniuo turguose burianti silpna pre ną, atėjo ant žemės.
bus pastatyti kyba. Tr šeimininkės nenorėtų
Po procesijos klebonas kun.
Pagaliau, šiemet, po Čekoslo tus plačiai reklamuoja. Dau se miestuose
gražūs,
patogūs,
gerai
aptar

turgų
šeštadieniais,
nc
s
jos
Jonas
M. Bakšys laikė pie
vakijos apkarpymo, galutinai gelis turistų, vykdami į kitas
paaiškėjus kolektyvinio sau- Baltijos kraštus per Lietuvą, naujami viešbučiai. Jų staty tomis dienomis turi daugiau menėlių Mišias ir pasakė pri
gurno netikrumu, visos trys čia sustoja tūlą laiką pavie bos imasi .savivaldybės, vv- darbo. Turgų 'mėgėjai nenori taikintą tai brangiai šventei
ir pamokslą. Per Mišias Šv. Ce
Baltijos valstybės padarė dar šėti. Anglijos, Prancūzijos, A- riausvbės padedamos. J nau turgų skaičių mažinimo,
jų,
gerų
viešbučių
statybą
pri
'
pan.
cilijos c,soras, vadovaujamas
jeną svarbų bendrą žingsnį merikos ir kitų kraštų turisti
vatus
kapitalas
nenoriai
eina,
Turgų
pertvarkymas
visam
varg. Rovaitės gražiai giedo
savo užsienio politikoje: jos nės organizacijos
teiraujasi
nes
kelia
abejoniii
jų
pelnin
krašte
sukėlė
daug
susidomė

jo. Ypatingai pirmą kartą bu
paskelbė savo neutralumą, pa Turizmo draugijoje apie pra
gumas.
Daugelyje
vietų
bus
jimo.
Visomis
progomis
apta

vo taip gražiai išpildyta per
rengdamos suvienodintą neu gyvenimą Lietuvoje, nakvy
i
pastatyti
ekskursijoms
nak

riamas
šis
klausimas,
kuris
Offertoriuin
“Adeste Fidelis”,
tralumo įstatymą. Vadinasi, nes, gydyklas, vasarvietes, ke
Baltijos valstybės
atsisakė liones ir kitas sąlygas. Ypač vynės namai. Be to, tolimes atrodo, gana smulkus, liet fi-'žmonės netilpo erdvioje baž
uuo pastangų iš anksto susi daug turistų tikimasi susilau nėse ir gražesnėse krašte vie kininkanis gana reikšmingas. nyčioje ir daugelis turėjo sto
rasti sau globėjų ar talkinin kti Lietuvoje 1940 metais, kai I tose steigiamos vadinamos tu- Turgai bus pertvarkyti, kai vėti. Daug ėjo prie Dievo sta
kų karo atveju, o rūpinsis su jie per Lietuvą važiuos į Hel i rizmo stotys, kur keliautojai paaiškės, kokio jų sutvarky lo.
visomis valstybėmis būti ge sinkio (Suomijoje) tarptauti-i1 gali pailsėti, pavalgyti, per mo pageidauja visuomenė, pi
nakvoti.
rmiausia ūkininkija.
ruose santykiuose, ypač su
Kalėdų dieną 2 vai. po pie

ginčuose

Pain—Agony Starta To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for You

ms savo fabrikus, namus, vieš

pakeltas

mažinti

RHEUMATISM

Turėdami

KAUNAS (VDV.) — Pastaraisiais laikais pastebimas
vis didesnis užsienių turistų
susidomėjimas Baltijos kraštais, kurie jiems nepažįstami

kolektyviniu

Kas tėvo motinos neklauso,
tas valgo duoną sausą.

suvažiavimai, diskusijos, pas

pasitikėjimo

Dr. R. L. Atterberry iš Ca

tuvos miesteliuose turgai bū turtą ir kraustosi į Didž. Lie
na po du kartus savaitėje. tuvą. Čia žydai jau kelia gvoKur turgai būna vieną kartą, lta, kad jiems klaipėdiškiai
su-iįaj jjoms dienos paskirtos daž- žydai perbėgėliai darą kon

dar

Jauninio vakaras

kinti žydus, šie ėmė dikviduo

niausiu savaitės viduryje, še kurenciją bizniuose. Ir vyriau
nekaip ar štadieniais turgų beveik nie- sybė yra susirūpinusi, kad
I kur nebūna.
Klaipėdos žydai
nesudarytu

Meilė pritaria geram
bui, meilė pasišvenčia.

visų trijų kraštų organizacijų

dar buvo

Tautų Sąjunga ir

lietuvių-lat

vi ų-estų draugijų kongresai ir

ką, prisiartindami prie Lietu

žmonių, siskirstė į namus.

Žmogus, kursai nemoka
sivaldyti, kartais daugiaus ga
darbe,

vaikučiams

inu is Klaipėdos krašto. Vo-|sjpjj o-ražįaį linksminosi ir Šz>| Vietininkams pra.lėjns
, ko.’ šis jaunimo klūbas rodo

mo sklandumu. Po1 politinio---------------- —------ -----------Baltijos valstybių susiartini- Susidomėjimas LietUVOS
mo, žymiai lengviau vyksta ir
Turgų Pertvarkymu
tų kraštų tautų bei visuome
nių susiartinimas ir bendra
KAUNAS (VDV.) — Be
darbiavimas.
veik visuose didesniuose Lie

Balti Ii pakenkti
savai šus priešas.

dovanas

| yra apie 2,(MM).
Pirmąjį Kalėdų dienos va
Bedarbių skaičiaus padidė karą mūsų jaunimas, susijunjimus aiškinamas žydų bėgi- pasi linksminimą.
Susi rin ku

non City, Colo., policijos su

Įvairios Mintys

Diedukas

Kalėdų

ir vėliau visi linksmučiai iš

pėdoje didesnis, jau dabar jn

'kaimyno, ir pasitikėjo

Baltijos savaitės pastarai
siais metais pasižymi kaskart
gausesniu dalyvaujančių as
menų skaičiumi,
programų
platumu ir klausimi) svarstv-

skaičius

HMM)

apie

N

dainas ir šokdami šokius. Po

šieinet bedarbių skaičius Klui-

ir
lietuvių-estų
vei jos tautų artunesniam supa vių-latvių
žindinimui,
bei
suartinimui
ir
draugijos Kaune jau dabar
ksniai. Lilę metu Latvija ir
glaudesniam
įvairiose
srityse
ruošiasi Baltijos savaitei, nes
Estija labai bijojo Sov. Rusi
jos, vienintelio savo didelio bendradarbiavimui. Šiam tiks jos bus visos programos vyk

į savo įtaką, o šie tikėjo, kad pogąndą per spaudą, rengia apie 1000 asmenų.
Lenkija juos gali apsaugoti ekskursijas ir panašiai. Be

kurių

bedarbiu,

vo

ti tarptautinės politikos

Lenki lui pasiekti draugijos imasi į- dymo bei visų iškilmių šeimi
jos galia ir globa. Lenkai sten vairių priemonių: ruošia kon ninkės. Tikimasi, kad kongre
gėsi patraukti latvius ir estus gresus, paskaitos, veda pro- se ir suvažiavimuose dalyvaus

vaizdelius ir dainuzidaini

pėdoje kiekvieną žiemą būda išdalino

ir

galimu

lis

KAUNAS (VDV.) — Klai programos

Ateinančių metų
vasarą,
pageidaujamu Heleriais metais vėliau įsistei
sklandumu.
čia
daugiausia gė lietuvių — estų ir estų —• birželio mėn. 15-22 dienomis,
Lietukliūčių darė Lietuvos-Lenki lietuvių draugijos. Šių drau Baltijos savaitė įvyks
gijų
yra
tikslas:
dirbti
Baltivoje.
Lietuvių-latvių
ir
lietujos santykiu įtempimas ir ki
jo

labai gražiai suvaidindami ke

Klaipėdoje šiemet
Daugiau Bedarbių

drndarhiavimn sritys ir prie
monės, daromi nutarimai, ku
riuose vėliau vykdo atitinka
mos organizacijos bei įstaigos,
Baltijos savaičių dalyviams
ruošiamos ekskursijos, vaišės,
supažindiama su krašto gra
žesnėmis vietomis, muziejais,
įstaigomis ir kita.

Naujų viešbučių, nakvynės
namų ir turizmo stočių sta
tyba jau pradėta. Tikimasi,
kad jau neužilgo šiuo atžvil
giu sąlygzis užsienio turistams
bus pakankamai geros. Be to,
rūpinamasi turistams lanky
tinų vietų gražinimu, Lietu
Ai.
RMi
vos turizmo propaganda už
sieniuose, turistams vadovų
paruošimu, keliavimo patogu
mais ir kitais turizmo reika
Mme Paul Reynaud, žmona
lais. Neužilgo Lietuva ir kaip
turistinis kraštas nebus atsi Prancūzijos finansų ministro,
yra pasižymėjusi lakūnė.
likusi nuo kitų kraštų.

tų

mūsų

radio

klebonas buvo pa

kviestas per radio stotį AVITE
C

pasakyti

kalbą

“Kalėdų

Sveikinimai Visokiose Kalbo

se’’ programoj. Klebono svei
kinimas buvo labai gražus ir

baigė žodžiais: “Vardan tos
Lietuvos vienybė težydi’’.
Kalėdų

eglaitė

Antrą Kalėdų dienos vaka
rą buvo surengta mokyklos
vaikučių programa ir Kalėdų
eglaitė. Vaikučiai sesučių Pranciškiečių gražiai išmokinti
atliko gana ilgą programėlį,

Remember—when you take a Smith Brothers
Cough Drop you get Vitamin A—extra!

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
This is the vitamin that raises the resistance
of the mucous membranes of the nose
and throat to cold infe. tions.
j

4ARK

Mokame 4%
D4VTDENDTT UŽ TAUPOMUS PINIGUS
Sn pradžia 1.9.7.9 metų kviečiame
lietuvius taupyti pinigus SIMANO
DAUKANTO FEDERAL NAF1NGS & LOAN ASSOCIATION
a f CIIICAGO, kur kiekvieno as
mens tanpiniai apdrausti iki
$.">000.00 Eederal Savinys & Loan
Insurance. Corporation, IVashington, D. C.

Skoliname Pinigus ant Pirmų Morgičių
Nuo 5 iki 20 Metų Mažais Mėnesiniais
Atmokėjimais
DEL INFORMACIJŲ KREITKITES

J

SIMANO DAUKANTO/?

I'ederalSavings
AND

LOAN

ASSOCIATION

Of CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.

Tel. Canal 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS,
Chicago, III.

Raštininkas

TTO V
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4

Pidmndmnis. sausio 9 d.. I'V’O

S

Daugelis be

NIAGARO KRIOKLYS

triūso

Amerikoj, tarp Erio ir On- dama tuos krpntus įsigyti sau,'

nori

dorybės ir be
atsiekti

rilt ',lt

11

tario ežeru kurie skiria Jung. 1S79 m. pradėjo su krantų sa-’ Lifc;T|jV,A, ADVOKATAI
Amerikos \alstybes nuo Ka- vininkais derybas. Ih;i\bos e- _________________
nado>, netoli Bnft'alo 'miesto, jo sunkiai ir truko net visus Teiephone YARda 1001

vra didžiausias ir gražiausias šešerius įlietus. Galų gale, a-'
1

pasaulyje krioklys — Niaga- pie
ca.

h

hektarų

žemės

buv,o

akmeninėmis valdžios nupirkta, lik už v le

Didelėmis

Niagaros

liotomis

30

krioklys nų

po

sumokėta

hektarų

perskirtas j dvi milžiniškas 500.000 auks.
srovės: 322 ir 915 metrų į laPatirti krioklio gilumui, 18-

Į

tumo, kuriomis

vanduo iš 50 27 m. buvo padarytas gana į-

uietrų aukštumos su didžiau- domus bandymas.
Krioklio
siu smarkumu krinta žemyn, srove paleistas senas laivas
Šio nepaprasto gamtos regi- “Michigan”, kurio tik apati

. . .. s

u

j

Ir iš tikrųjų, yra ko pažiū-j

rėti! Ne

be

reikalo ir pats

vardas “Niagara”,

w>

iš

Prancūzijos jaunimas mokinamas lošti tem s,o. (Acme plioto)

paimtas

reiškia vandeniu puolė žemyn.

kalbos,

indijonų

klys

savo

didžiausiu

negu

dar labiau

studentų susirinkimas,

Įsteigtas Lietuvių Kalbos Komitetas Chicago
Aukštesnėse Mokyklose

ryti jų

paskelbta

apie pakeltų klausima

Apie pirmuosius

darbus ir jo

Įvesti mus bordas stato, kad lietuvių
dėstoma

butų

nio Bordui perstatė Lietuvos
konsulas Chieagai Gerb. Pe. . .
Kvietimo
t ras
Daužvardis.

Baigiant

j keturiose

Chicago liij Ilse hool’
ėsc: Kelly, llarper, Lindblum
.
. *
.. •
.
i .i I
ir llarnson. Is visų tų mokyk-

.....

.

,

pranešta

Į

i) a 1 a n-1 lu, didžiausias lietuvių studen
Bordas
klausima
, . .
_ .
, , ,
,
, ...
i • i-z.il
I
kiai priėmė ir, atsakydamas i tų skaičius randasi lveliy mo- ,
konsului, pabriežė-, kad lietu- kykloj, Brighton Parke, bu-

susirinkimų,

susi

Nuo

nebematė

ūžesiu ne tik laivo, bet ir jo skevel-

žaibas

ir drų.

griaustinis ardo plačiosios a-

JOSEPH J. GRISH

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avenue
Res. 6515 S. Rockvvell Street i Tel_EAPl!?Į

nepasitenkino

kas sekundę iš 50 metrų aukš tančių arklio jėgų turbinos ir

pareiškė

elektros generatoriaus,

kuris

DR. W. J, KIRSTUK

KAL & ZARETSKY

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVIAI ADVOKATAI

4309 W. Fullerton St.

6322 So. VVestern Avenue

OFISO VALANDOS:

padarė platų

vaikai

DR, P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGI

1446 So. 49th Court, Cicero

krioklį

lanko tų tiesos, tam apgaulingu pinigu

2-tros luboa
CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDŲ*:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2
Į vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30
! Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

visų šios rūšies technikos kū-

4631 So. Ashland Avė.

rinių. Mašina kainoja 12
1 i j,onu dolerių. Nežiūrint

mita-

GYDYTOJAS

2305 So. Leavitt Street
Ofiso Tel. Canal 6122
lies. 8342 So. Marshfield Avė.
Kės. Tel. Beverly 1868.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.

2415 W. Marąuette Rd.

VALANDOS:
Ofiso valandos:
8:30 iki 12 ryto
1 iki 4:30 popiet
10—12 vaL ryto
6 iki 8 vakare
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitarius
pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARU
Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office TeL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 W. Marąuette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

1446 So. 49th Ct
Subatomii nuo 7—9 vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Valandos nuo 1! Iki 8 vai. vak.
NedBlloJ pagal sutartj.

Office hours:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sundays by appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo fl iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office Tel. YARde 4787
Namu Tel. PROipect 1930

DR. S. BIEŽIS

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKĄ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Parašė
JURGIS

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

PAŠKAUSKAS

6631 S. California Avė.
Telefonas PvEPublic 7868

Knygų susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose.
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo

O

laida.

SV

Trys seserys: Doris, Dora ir Geneva Atter bėry iš Crab Orchard, Neb., susituokusios
Naujų Metu dienų. Tų dienų jų tėvai minėjo sidabrinį, o jų tėvų tėvai auksinį vedybinio

ffignuno jubiliejus. (Acme telephotoi-____

Galima gauti: —

1

’ ..... ‘

~ •.......... ...

2403 W. 63rd St., Chicago
Nedėliom ir Trečiadieniai!
Pagaal Sutarty

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 9 vai. vskaaro
■kto»sdi«ajKS ūt Tr**’j»4ianwui

Chicago, IIL
1 1

Tel. CALumet 5974
OFISO VALANDOS
9 vai. ryto iki 8 v. vakare, iisk
sekmadienius ir trečiadieniui*

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel. BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURG.

4157 Archer A vet
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8
Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.’
Valandos: 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį

Tel CANaI 0257
Res. Tel. PROspeet 66!

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

4645 So. Ashland Avenue

4300 So. Farfleld Avenue

KNYGYNE

2334 So. Oakley Avė.,

756 VVest 35th Street

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

“D R A U G O”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:3(

DR. G. VEZEL’IS

DR. G. J. SVENCISKAS

s
L

DR. A. J. BERTASH

DR. J. J. KOWAR

Tel. LAFayetta 8016

I

Tel. YARda 5921
Res.: KENwood 5107

Rezidencija 6600 So. Artesiau AV
Office Phone
Res and Office VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popii
6 iki 8 vaL vakaro
PROspeet 1028
2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706 Tel. YARda 2246

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai apipasakoja lietuvių gyveninių Brazilijoj, Argentinoj ir Ur
ugvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius
Pr daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.

%

Telefonas HEMIoek 6286

DANTISTAS

das. Speclalė atyda atkreipiama |
mokyklos vaikus. Kreivos akys atltalesomos.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mas be akinių. Kainos pigios kaip

Tel. YARda 0994
Rez. Tel. PLAza 2400
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną

DR. GEORGE I. BLOŽIS DR. A. G. RAKAUSKAS

Tel OANal 6122.

KUN.

iki 4
v. v.
ryto

2158 W. Cermak Road

NAUJA KNYGA

,

-

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel. CANaI 0102

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

mokyklų, susirinkimas, pačių bus užmokėtų.

4729 So. Ashland Avė.

tros kilovatų. Tai didžiausias

klio upės krantai iki 1855 m.
priklausė vietos savininkams, pirmiau.
lankančiųjų

OFISAS

DR. MADRIDE KAHN.

Šiaurės Amerikos ežerų. Krio elektra, parodančia mažiausias klai

kurie iš

Ofiso Tel. CANaI 2345

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AKIŲ

būtent j bų įvesti į vienų mokyklų, bū

konsu-' tėvų, kurių

VIRginia 1116
4070 Archer Av®.
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredų
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
Sekmadienį susitarius

LIETUVIAI DAKTARAI

tempimo 65 tūkstančius elek

Sausio 15 d., 7:30 vaL vak. išlupo nemažai pinigų. Naukim. A. Briškų, kun. Urboną-j tent Kelly High Scliool, Bri- Davis Sąuare Park Audito- jorko valstybės valdžia, norė- 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
vičių ir kun. Baltutį (pastara 1 gbton Park ribose. Tuo reika- rimu, 45th ir S. Marshl'ield Av.
Kas neatskiria klaidos nuoij^
sis negalėjo dalyvauti).
Į lu pirmiausia bus šaukiamas

Susirinkimui gerb.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. F. G. WIN$KUNAS

kimuose egzaminavimas daromas su

mokyklos,

1—4 po piet ir fl—8 vuk. ,

gamina 12 tūkstančių voltų į-

DR. VAITUSH. OPT.

sitetuose atstovų, lietuvių mo Švietimo Bordo reikalavimų, AYestem Avė.
kytojų aukštesnėse mokyklo yra begalo didelis, nutarta
Sausio 13 d., 8 vai. vak.,
se, veikėjų, taip pat klebonų, pirmiausia visas pastangas Aušros Vartų par. salėj, 2323
kurių parapijų ribose randasi .sukoncentruoti ir lietuviu kai W. 23rd Place.

2828

Teiephone REPublic 9723

vien krioklio grožiu. .Jie pi i-į Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
bos, bet didžiausio
riksmo
Penktadieuiais
vertė jį dirbti naudingų dar
Valaaudos
:
10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
žmogus čia negali
išgirsti.
bų. Mat, pastatė čia liydr,o3147
S.
Halsted
St., Chicago
Krioklio ūžimas užrėkia vi
elektrikiškų mašinų. Toji ma
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
sokius garsus.
šina sveria apie 100 tūkstančių
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.
Niagaros vanduo, krisdamas pūdų. Ji susideda iš 70 tūks

Br. Motuzu Pasku
tines Filmus
Amerikoj

las Daužvardis

2155 VVest Cermak Road

DANTISTAS

Amerikiečiai

vių kalbos mokinimą Chioago i lėni suvirs 300. Kitose pasiro- jo simpatingoji žmona susirin patį, kų jau seniai vienas gar čiai! j taip didelę gaunamų jė
sus Amerikos poetas yra pa gų, krioklys dar toli gražu ne
aukštesnėse mokyklose ■sutin-dlė esu po du šimtus, šimtų ir kasius svečius ir viešnias pa
vaišino.
llap. sakęs: “Aš čia atvykau, kad j visas naudojamas. Užkinkyta
ka įvesti Į mokslo programų, j t.t. Išklausęs pranešimo susipamatyčiau ir aprašyčiau, bet tik mažytė jo .jėgų dalelė,
jeį bus patenkinti reikalavi-Į rinkimas rado, kad yra galipasidariau nebylys.”
“ Rytas' ’.
patenkinti Švietimo
mai, is kurių svarbiausieji v- mybių
Gražių krioklys yra vasarų,
ra šie; L aukštesnėj mokykloj Bordo reikalavimus lietuvių
bet dar gražesnis žiemų. Žie
turi būti nemažiau šimtas stu kalbai įvesti į bent tris mo
mų iš gausių vandens kaspi
dentų, norinčių mokytis lietu kyklas (High Scliools). Tik
nų pasidaro ledo kalnai. Di
vių kalbos, 2. turi būtį kvali slui siekti nutarta, kad susi
delių lyčių plaukimas ir jų
fikuotas kalbos mokytojas ir rinkusieji pasivadintų Lietukritimas, jau ir taip gana tur
3. parūpinti vadovėlius lietu- i vių Katkus Komitetas ir jo
Sausio 9—10 d. 7:30 vai. tingų vaizdų dar daugiau pa
vių kalbai mokinti.
i valdy bon išrinkta: pirm. —
vak., Liet. Darbininkų salėj, gražina. Žmogus, pamatęs Ni
adv. K. Česnulis, vice pirm.—
10413 So. Michigan Avė. (Ro- agaros krioklį, vargu ar dar
Tuo reikalu praėjusį penk
SPECIALISTAS
Stelmokas, sekr.
—
High
tadienį konsulas P. Daužvargražesnio ir įvairesnio kada
seland).
OPTOMETRICALLY AKIU
Scliool mokytoja — SkrickaiLIETUVIS
dis į konsulato patalpas su
Sausio 11 d., 7:30 vai. vak. nors pamatys.
Suvlrš 20 metų praktikavimo
tė, jos pagelbininkas — stud.'
Mano Garantavimas
šaukė skaitlingų nesriovinį i
Šv. Antano par. salėj, Court
Pirmieji europiečiai, 1676
Palengrvins aklų Jtemplmų. kas es
Tarutis ir iždin. — visuome-’h w 15th st (Cicero> In)
priežastimi galvos skaudėjimo,
Chicagio lietuvių sus-mų: laik
m. aplankę Niagaros krioklį, tiivaJglmo,
aklų aptemimo, nervuotunės veikėja Pakštienė.
po, skaudamų aklų karšt}, atitaiso
raščių redaktorių, organizaci
Sausio 12 d., 7:30 vai. vak. buvo Lasalio ekskursijos da trumparegystę
Ir tollregystę. Priren
Kadangi šis darbas, žiūrint Marąuette Park salėj, 6910 S. lyviai, atvykę prie didžiųjų gia teisingai akinius. Visuose atsiti
jų, ir studentų klubų univer

aukštesnės

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

pylinkės ramybę. Ne tik kal

nuošir čio SO tūkstančiu tonų jėga,
neapsakomo
grožio.
džios padėkos gerb. konsului teikia
Daug
įvairių
kraštų
rašytojų
P. liaužvardžiui už iškėlimo
.
....
to klausimo, juo rūpinimusi ir ir poetų keliauja į Erio apy
’ d
.
...
apžiūrėti ir aprašyti
jau padarytus žygius Svieti- linkes
•’
1
Niagaros krioklio groži. Bet
mo Bordo,
Po susirinkimo konsulas ir jie visi čia atvykę, pasako tų

rinkusieji

apie lietuvių studentų skaičių

1,

tuo

spaudoje.

Schools). gi jo paties surinktas žinias

Tų klausimų iškėlė ir Švieti-

komiteto

laimėjimus

reikalu vėliau bus

aukstes-

dentanis Chicago aukštesnėse jnėse mokyklose. Pranese taip-

(High

Bordo

reikalavimų išpildymo.

žinia mo Bordo ir kokius reikalavi

lietuvių kalba lietuvia'ms stu- 'kalba

pada

registracija, o po to

einama prie Švietimo

Prieš kiek laiko mūsų spau- pranešimų iš Chicago Švieti-

mokyklose

D3. WALTER J. PHILLIPS

VALANDOS:
Panedėlį, Ltaruinke ir Ketverge
deny net 7 metrus. Susirinkusi
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
didžiausia žuvinių minia lau- j Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki fl v. v.
Subntoj nuo 12 iki 6 v. v.
kė. Laivas, ramiai prisiartiTel. Prospect 1012
Rez. Tel. Republic 6047
nęs prie
krioklio, kartu su

“vandens griaustinis”, lvrio- to laiko niekas jau

buvo

Tel. CANaI 5969

nio pažiūrėti kasmet suvažiuo- nė dalis buvo pasinėrusi von
ia šimtai tūkstančių žmonių,

doje

JVAIRŪS DAKTARAI

garbės,

'

DANTISTAS
arti 47th Street
Vąl: nuo 9 ryto iki 8 vakaro’
Seredoj pagal sutarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avem
Telefonas LAFayetta 8650
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Penktadieaiaia

4631 South Ashland Avi
T«L YARda 0994
Pirmadian> iis, Treėiadisniaos

Pirtmadienis, sausio 9 d., 1939

BEITOMS

»

PADAUGINK1T SAVO ŽI
KASDIEN SU KRISTUMI
NIAS APIE ŠVENTAS
vertė
VIETAS

MŪSŲ ORGANIZUOTOJI VEIKLA
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius
tlieir support oi' the Leftist
regime in Spain:
Be it resolved that the iiieniA. L. R. K. Federacijos ap- bers oi this meeting ,of the
skrities susirinkime, laikyta- j American Lithuanian R. C.
me sausio 5 d., išreikštas pa- Federation, Distriet oi Chisitenkinimas, kad Federacijos cago, held on January 5, 1939
centro
sekretorius, būtent ,at the Our Lady oi Vilna
“Draugo” redaktorius L. Ši dali, including representatives
mutis, buvo pakviestas j N. of the Lithuanian R. C. Al
Chicago
C. W. C. .suorganizuotų komi liance oi America,
tetų, kuris rūpinasi, kad ne Distriet, American Lithuaniprileisti panaikinti įstatymo, Į an R. C. AVomen’s Alliance,
kuriuo draudžia&na išvežti iš Chicago Distriet, Lithuanian
Jungtinių Valstybiij ginklus R. C. Charities, Knights of
kariaujančioms pusėms Ispa Lithuania and other local or
nijos civiliniame kare. Aps ganizations express to the
kritys, pritardamas to komi President of the United Sta
teto darbams ir Federacijos tes eonvietion that no aid, dicentro žygiams, priėmė tokio rect or indirect, sliould be
furnislied to the Leftist goturinio rezoliucijų:
vernment of Spain, and
AVliereas the so cal led Re
Be it furtlier resolved that
public of Spain,
governed
the metoibers of this meeting
from Barcelona, has been ,staipetition their representatives
ned by the blood of hundreds
in tlie Congress of tlie United
of thousands of innocent men,
States to take action looking
voinen and cliildren; and
to an investigation of tlie conAVhereas the Darcelona go- neetion between communist
vernment, dominated by the support for Red Spain and
atheistic agents of coinmunis- the propogandistic activities
tic Moseow, has been respon- of tlie Spanish Embassy m
sible for the murders of at AVasliington and to undertake
least 6,000 members of the a sweeping investigation into
Catholic diocesan clergy and the activities of persons and
10,000 religious men; and
organizations instrumentai in
"VVhereas communist spokes- sending American youtli to
men and communist organiza- figlit under a Red Spanish
tiong in tlie United States flag.

Kun.

cal and the most zealous in

Ig. Sakalas, Chairman
B. Kazlauskas, Secretary

Prieš kelis metus St. Paul,
Minn. kalėjiman buvo paso
dintas vienas iš žinomiausių
vietos žmonių. Jo kaltė buvo
tik ta, kad jis, įmokėdamas
mokesčius ir nurodydamas sa
vo turtų, užmiršo iš dešinės
pastatyti vienų nuolių. Už tų
“nuolaidumų” gavo 1 metus
kalėjimo. Kalėjimas kaip ka
lėjimas, bet ir ten esti neblo
giausia, ypač jei gauni gerų

kompanijonų. Tai ir mūsų mi
lijonieriui celės su švediško
mis užuolaidomis draugu bu
vo pristatytas žmogus, taip
pat “nukentėjęs nuo kapita
listų
diktatūros.”
Dalykas
tas, kad jis buvo truputį “ne
tvarkoj su muito mokėjimu.”
Na, bet už tų mažų niekų jam
taip pat teko maždaug vieneri metai.
Kalėjime abu draugai grei
tai susibičiuliavo ir kaip vi
sais atžvilgiais padorūs pilie
čiai, buvo pakviesti dirbti į

M.

Karužiškis

STANDARD FEDERAL SAVING &
LOAN ASSOCIATION 01 CHICAGO
JĮ

sotina, bet geras gyvenimas

Kiekvienas prfpažįs, kad y
ra labai įdomu ir labai svar suramina protų; o gryna są
žinė duoda didį pasitikėjimų
bu ko plačiausia susipažinti
Dievuje” (Kristaus Sekimas,
su minėtomis vielomis. Kad
su jomis susipažinti, tai ge Knyga Pirma, Skyrius II, 2).
riausia būtų jas aplankyti. Tų
padaryti tegali labai retas. slų, kaip ši. O svarbiausia, tai
Bet iš knygų susipažinti, tai tas, kad paveikslai didžiai
svarbūs, įdomūs ir dailiai at
kiekvienas gali. Ar yra tokių
Kiivgij lietuvių kalboje? Jū spausdinti. Visi žinome, kad
sų džiaugsmui, jūsų pasigerė geri pavpikslai užvaduoja il
jimui ir jūsų žinioms padau giausius aprašymus.
ginti apie šventąsias vietas] Šių knygų skaitantiems ir
jau yra puiki, didelė ir ne jos paveikslus žiūrintiems gar
brangi knyga.
siosios šventos vietos stoja

pilnoje aiškumoje, kaip kru
J. A. Pauliuko parašyta, yra tumuose paveiksluose.
Miss Jane Arbutlinot Los minėtam tikslui parašyta.
Kaina $2.60.
Angeles Junior Cliainber of
Tai didelė knyga — turi DRAUGO KNYGYNAS
Conimerce žiemos festivalo ka
328 puslapių.
Popiera labai
2334 So. Oakley Avė.
ralienė. (Acme photo)
gera, spauda labai aiški, ge
Chfcago, III.
ruose apdaruose.
“Kelionės Įspūdžiai,” kun.

kalėjimo

vaistinę.

Pirmasis

Bet svarbiausias šios kny
eidamas iš kalėjimo, jis pa- gos papuošalas yra jos pa
tekšnojo savo bičiuliui, “per- veikslai. Lietuvių kalboje nė
dideiių muitų priešui’
per ra kitos tokios knygos, kuri
turėtų tokių gausybę paveikpetį ir sumurmėjo:

kalėti baigė milijonierius. Iš

— Aš vis tiek tavęs nepa
miršiu. Iš tavęs galės dar šis
tas geno išeiti.
Ir tikrai nepamiršo, nors tai

buvo prieš 8 įmetus. Tas žmo
gus iš St. Paul mirė ir paliko

Atnešė Milijonus
Pažintis Kalėjime

Ant.

Mes visi katalikai šį tų ži
Sausio 9-ta Diena
nome apie krikščionių šven
“lr labai neprotingas yra,
tusias vietas. Esame girdėję
kurs rūpinasi apie kų kitų,
apie Jeruzolinia, Betlėjų, Na
o apie tų, kas gali padėti jo
zar-etų, Alyvų Daržų, Tabore
išganymui, užmiršta.
kalnų. Jordano upę. Ryma,
Liurdų ir t. t. ir t ♦.
Daugybė žodžių sielos nepa

Svarbus Federacijos
Apskričio Pareiškimas

have been among the most vo-

Tf

12 mil. dolerių turto. Paskel
bus jo testamentų, pasirodė,

kad jo turto trečioji dalis bu

Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avė.
l’hone LAFAYLTTE MOO
Gėles Mylintiems — Vestuvėms —
Bankletanis — Laidotuvėms —
Papuošimams

Naudokitės mano ilgy metų patyrimu bizny

23-jb METU BIZNIO SUKAKTUVES
minėdami kviečiu pasinaudoti mano patarnavimvimu. "* ’
Užlaikau geriausios rūšies laikrodžius,
žiedus, muzikalius instrumentus ir visokių
brangmenų.

□LL

v

4192 ARCHER AVENUE
(NOKTU KAST CORNKlt ARCHER AND SACRAMENTO AVENUE)

United States Government priežiūroje ir
kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
05,000.00.
Turtas virš 02,700,000.00. Reserve,
atsargos fondas virš 0220,000.00.

Išmokėjom 4% už pedėtus pinigus.
Už pinigus padėtus prieš Sausio 11 d.,
mokėsim nuošimtį nuo 1 d., Sausio.
Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo
1 iki 20 metų lengvais mėnesiniais atmokė
jimais.

SEFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS
GALIMA PASIRENDUOTI
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto Ikj 5 vak. Serertom nuo 8 iki 12 d.,
Suimtom nuo 9 ryto ik'. 8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAOO
4192 Archer Avė.

Phone Lafayette 0461

vo palikta jo kalėjimo drau
gui — muitų priešui”.

JOHN A. KASS
Tel.

HELEN KUCHIN&KAč, See.

Chicago, Illinois

4216 Archer Avenue
“Kas turi jėgų save nuga
lėti, tas tam gimęs, tas stovi

JUSTIN MACK1EWICH Pres

LAFayette

8617

Visam tam kas daroma prie
varta, — trūksta genijaus.

Be nuodėmės niekas negim
sta, niekas negimė, ir niekas
negims.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

LAIDOTUViy

DIREKTORIAI

ŪMIAUSIA ZB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAICA

AMBULANCE

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

________ Tel, LAFAYETTE 0727

DYKAI

koplyčios visose
Chicagos dalyse

AURIU A M P f patarnavimas

HMDULHltbL dieną ir naktį

DYKAI

I. L Zolp

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

1G4G West 4Gth Street
l’hone YAKds 0781-0782

Albert V.
Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakaran,
7:00 vai. vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. ŠALTIMIERAS

Petkus Ir Eudeikis

4704 S. Western Avenue
Tel. VIRginia 0883

3354 So. llalsted St.
Telefonas YARds 1419
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St

TcL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

Šių metų žiemos vaizdas iš vieno Londono parkų. {Acme gh.Į

flnttiūny 0. Petkus
L3chawicz ir Sūnai
1. Linleiitius
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillins

6834 So. Western Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 \Yest 23rd Place
l’hone CANai 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
l’hone PULlman 1270

4348 So. California Avė.
l’hone LAFayctte 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1139/

3307 Litnanica Avė.
Phone YADda 4908

9
Pirmadienis, sausio 9 d., 1939

Pėsčias per Ameriką, nuo New York iki Los
Angeles, California, keliavo Jonas Šarkauskas
Los Angeles J. Bielskis pa
rodė, labai gražią miesto dalį.
P-nas Bielskis norėjo, kad ten
pasilikčiau, bet darbas Chica
goje nebuvo pabaigtas ir ne
galėjau liktis.

Kelione prasidėjo New Yor
ke, balandžio 28 dieną. Pasi
baigė Los Angeles, gruodžio
10 d. Dieni} kelionėj — 227.
Dienu eita — 139.

Ilsėjau ir apžvalginėjau 88.
Nakvojau 142 vietose. Mylių
padaryta per 139 dienas —
3,762*4.
Vidutiniškai per dieną —
27 mylios. New Yorke užėjau
pas Joną Budri, Lietuvos generalį konsulą. Pliiladelpbijoj
užėjau pas kun. čepukaitj, Šv.

Andriejaus parapijos kleboną
ir pas seseris Šv. Kazimiero
parapijos. Visi labai gerai pri
ėmė. Užėjau ir i Vilią Joseph
Marie, Newtown, Pa., kur ga
vau gerą nakvynę. Baltimorėj
užėjau pas kun. Liudą J. Mendelį, Šv. Kazimiero seseris
ir pas teisėją Wm. F. Laukai
ti.
AVasbingtone, D. C. buvau
pas Povilą Žadeikj, kuris irgi
gerai priėmė. Po AVashington,
D. C. tai nemačiau lietuvio
iki pasiekiau Los Angeles, kur
dr. J. J. Bielskis ir jo šeimy
na labai gerai priėmė.

Įsigyk Diliai
1939 Radio
25% nuolaidos už jūsų
seną radio

šis radio, kaip paveiksle:
Zenith, Pjiilco, ar RCA
Victor išdirbvstės tiktai

£69.50
Pagauna visas tolimas stotis
ir mažas stotis gerai
perduoda

los. F. Sudrik, loc.
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3088
Dalia r tęsiasi didžiausias
rakandų ir radijų špardavimas.

Leidžiami žymūs
programai:
WČFL—970 k. nedėliomis
5:30 iki G :30 vakare.
WJIFC—1420 k. ketvergais
7:00 vakare.
fWAAF—920 k. pagedėliais
ir pėtnyčiomis 4:00 P. M.

Ilgiausia kelionė per vieną
dieną buvo 59 myliu Maryland valstybėje, Ėjau nuo ry
to iki ryto. Ilgiausia kelionė
anoj pusėj Mississippi upės
buv,o atlikta Kalifornijoj, nuo
Victorville iki San Bernardi
no, 45 mylias. Kalifornijoje
keliavau greičiausia, nes nuo
Needles iki San Bernardino
tai padariau 238 mylias j sep
tynias dienas!

Audžia Karpetus

Parvežė Daug Labų
Dieną

BRTGIITON PARK. — Bo
nifacas Jovaiša, 44-19 So. Ca ĮVEST SIDE. — Kasparo
lifornia avė., susirado naują į ir Natalijos šarkauskų sūnus
užsiėmimą — audžia karpe .Fonas sugrįžo iš tolimos ke
tus. Vieną karpetą išaudė su lionės. Jisai iš New Yorko pė“Columbia Moon” kvietkom. Svias keliavo į Kaliforniją. Tu
Dabar pradės austi naują ka rėjo daug visokiu prietikių
rpetą su Lietnvos vėliava ir Pasikalbėjimuose sakėsi esąs
žirgvaikiu.
lietuviškos kilmės ir taip laik

Mūsų ateitis bus ta,
mes ją padarysim.
T0WN OiF LAKE. — Mo
Daugelis laukia, kad
terų Sąjungos 21 kuopos kny girtų kiti, tuotarpu Jie
gų revizijos komisija knygo Šunis tikri budeliai.
ms patikrinti susirinko pirm.
Jadvygos Čepulienės name sau SKAITYKITE VIEN KATA
šio 2 d. Baigus darbą, namų LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
šeimininkė ir kuopas pirm. ko
misiją ir valdybą pakvietė
vakarienei, per kurią vice pir- l
Fought in 3 Minutes
min. M. Sndeikienė sąjungie- phlcgm
By dlssolvlng and removlng mucus or
that causes strangling. choklng,
Aslhma
the doctor’s prescrlptlon
čių vardu dėkojo Čepuliams Mendaco attacks,
removes the cause of your agony.
tie jmokes, no dopes. no lnjectlons. Abtasteless. Starts work tn 3 minutes.
už priėmimą į savo namus ir solutely
S'eep soundly tonlght. Soon feel well, years
younger stronger. and eat anythlng. Guarvaišes. Toliau kalbėjo rašti anteev I ompletely satisfactory or money
back. ii your druggist ls out ask hlm to
order Mendaco for you. Dcn’t
auother
ninkės Sofija ir Kazimiera Ba- duy.
The guarsntec proteets you.
rtkaitės, ižd. O. Vaznienė, S.
Šimkienė, Ežerskienė, Stugienė, Urbonienė.
Sąjungietė
Klausykite

Puota Pas J. J. Čepulius

- --- - ■
—i
Leisti plėtotis blogumai ir
kartu jieškoti tikrosios linosybes, tai reiškia arba apgaudi
nėti save, arba kitus.

Aslhma Cause

P-nui Jovaišai suėjo 69 me raščiuose buvo paminėtas. Vi
tai amžiaus, 48 metai nuo at sur visi žinojo kas yra lietu
vykimo Amerikon. Daug pa vis, tik indijonai pasirodė ne
sidarbavo dėl Lietuvos ir sa girdėję apie Lietuvą ir lietu
vo parapijos. Per daugelį me vius. Kai jioms pasisakė esąs
tų bnvo parapijos komiteto lietuviškos kilmės, tai pasa
nariu. Yra aplankęs keletą kė pirmu sykiu apie tai girkartų Lietuva, ir tikisi dar dį. Indijonai esą tinginiai ir
PALENDECH’S TRAVEL
bent sykį ją aplankyti. ITžau- nemėgstą darbo,
BUREAU
Padėkos Žodis
gino dvi dukteris
Eugeniją Patekęs į Los Angeles, Cal.,
Folklore
Radio
Program
ir Oną, kurios yra mokytojos apsilankė pas p-nus Bielskius.
Širdingai dėkoju dr. A. Ra
Every
Sunday
from
1—2 P. M,
Kelionė ėjo per 17 valsty viešoj mokykloj ir sūnų Ale Viešėjo pas juos penkias die kauskui už sėkmingą operaci
Statlon WWAE — 1100 kllocyclea
bių — New York, New Jersey, ksandrą, kurs yra valdišku nas. J. Bielskis apvežiojo apie ją ir rūpestingą globą Šv.
Pennsylvania, Delaware, Ma- daktaru.
visą miestą ir apylinkes. Su Kryžiaus ligoninėj.
ryland, District of Columbia,
Taipgi dėkoju kun. F. Juš
Senelis dar yra stiprus ir p-nu Bielskių dukterim Rūta
Kainos Numažintos Virginia, West Virginia, Kenturi visokių planų. Jisai tokiu ir sūnumi Alfredu aplankė Sa kevičiui, ligoninės kapelionui,
tueky, Indiana, Illinois, MisANGLYS
Šv. Kazimiero seselėms ir slau
išliko dėlto, kad visuomet tu nta Monica.
souri, Kansas, Colorado, New
gėms už lankymą ir rūpestin PIRKITE DABAR 1 — ŠAUKITE
ri kokį nors naudingą ir sau
P-nai Bielskiai, išvažiuojan
DIENĄ AR NAKTĮ
Mexico, Arizona ir Kaliforni
malonų užsiėmimą. Todėl ne čiam keliautojui, įdavė daug gą priežiūrą.
PRISTATYMAS MIESTE IR
ja.
PRIEMIESČIUOSE.
turėjo laiko pasenti. Dabar labų dienų savo senam bičiu
Nežinojau, kad. tiek drau
................................................... |6.00
Lengviausia valstybė bu gyvena su dukterimis savo na liui p-nui Leonardui Šimučiui, gų turiu. Visi mane pradžiu EGO
NUT .....................................................
$6.00
LUMP ...................................... $6.00
vo Delaivare, o sunkausia tai muose. Jo name randasi “Be- “Draugo” redaktoriui ir jo gino ir lengvino praleisti lai BIG
MINE RUN ...................................... $6.76
Arizona.
auty Shop”, kurio vedėjomis visai šeimynai ir kitiems pa ką. Dėkoju visiems už dova RCREENINGS ................................. $5.00
yra jo dukterys.
žįstamiems.
Rap. nas ir lankymą, ypatingai Tel. ARDmore 6975
Niekas kelyje netrukdė ir
kun. Baltučiui. Ačiū seselei
Jo dukterys jau keletą kaaš niekam neužkliuvau.
-•
-»
c»i
•
Salvatorai
už atsiminimą, LieT . ,- . ,
, ■, . ... rtų yra aplankiusios Lietuva.
Kemeiu
3
Skyriaus
.
..
..
r • uzt gra,, i
J tokia kelionę leidausi dėl
‘ ‘
\
J“
/
tuvos \ yrių 36 kuopai
...
...
, , • j., Kasmet vis labiau pamėgsta
sveikatos, dėl mokslo, ir dėl _ _ x ,._____ t v. \
BuflCO Pramoga
žią dovaną. Ypatingai ačiū
savo tolimą prabočių žemę.
pasižiūrėjimo mūsų krašto.
T0WN OF LAKE _ šv Helen Sadūnaitei už dovanas,
Rap.
Kai kurie žmonės kalba, kad
Pranciškaus Vienuolyno Rėmė gėles ir kasdieninį lankymą. |
buvau Iro nors priverstas eiti.
jų 3 sk. buneo ir card party
Aš žinau, kad mano globė- '
Visai ne. Visos išlaidos buvo Rengiasi Prie Seimo
bus sausio 29 d., 2 vai. po jai Panelei švenčiausiai pri- j
padengtos mano paties.
SO. CIIICACO. — Žinoma piet, Malinauskų name, 4222 klauso didžiausia padėka. Ji
Kelionė buvo padaryta ne veikėja Anastazija Snarskienė ,So. Rockwell St. Visi kviečia stebuklingu būdu paguldė ma Drobė Paklodėms ir Užval
kalams Naujas Mados Už
dėl kokių laižybų, bet dėl mo dalina draugijoms ir organi mi atsilankyti. Malinauskai ne ligoninėn ir davė man lai dangalai (Bedspreads), Vil
kslo ir sveikatos. Ir gavau, zacijoms laiškus - kvietimus visus žada priimti ir pavai mingai išlikti po operacijos noniai Šveteriai, Pančiakos,
į Marijonų Rėmėjų seimą, ku šinti. Bus gražių dovanų.
ir dabar teikia malonių grei Pirštinės ir Kepurės.
ko tikėjaus.
ris įvyks vasario 5 d., Šv. Ju
Vilnoniai Apatiniai Mar
Rėmėja tai sveikti ir grįšti į niokykJonas šarkauskas
rgio parap. svetainėj, 2 vai.
1 lą.
Virginija Pumputis škiniai Vyrams ir Moterims
2140 W. 22 Place
po piet. Visos draugijos praChicago, III.
, somos išrinkti atstovus ir pa
Sveikins Su Gražia
Svetimu arkliu netoli nujosi.
skirti aukų.
Auka

Šv. Onos Draugijai
26 Metai

Vakare toj pačioj parapijos
svetainėj įvyks išleistuvių va
karienė mūsų gerb. misijoniePagerbs nares neėmusias
rių, kurie vyksta į Pietų APašalpos
meriką. Vakarienė prasidės 6
BRIDGEPORT. — .mu 26 vai. vak.
metai, kai čia gyvuoja drau
gija Šv. Onos ir iki šiol ge A. Snarskienė taipgi turi
rai tebegyvu/)ja. Narių skai tikietų. Kas nori, gali iš ank
sto įsigyti. A. Snarskienė gy
čius nemažas.
vena adresu 610 E. SSth St.
Buvusiam metiniam susirin
Rap.
kime valdyba vienbalsiai užgirta toji pati: pirm. A. Auksutienė, pirm. pagelb. — E.
Lileikienė, prot. rašt. — J.
Pukelienė, fin. rast. — M. Ka
reiva, kontrolės rašt. — M.
Novacka, kasos globėja A. Ve
nckienė, kasierka E. Stanevi
čienė ir maršalka E. Jucienė.
Nutarta rengti vakarienę su
šokiais sausio 29 d., Liet. Au
ditorijoje, mažoje svetainėje.
Tą vakarą bus duodama do
vanos narėms, kurios išbuvo
10 ir 20 metų draugijoj ir ne
ėmė ligoje pašalpos. Taipgi
bus priėmimas naujų narių
nupigintu įstojimu.
Vakarienės pradžia 5 vai.
vak. Įžanga SOc.

T0WN OF LAKE. — Ma
rijonų Rėmėjų 8 skyr. rengia
bunco pramogą vasario 12 d.,
parapijos svet., 3 vai. po piet.
Pelnas eis seimo dovanai. Ma
lonėkite už tikietus pinigus
gražinti veikėjai ir komisijai
E. Gedvilienei. Norime seimą
pasveikinti gražia auka, o
pramoga negali įvykti anksčiau, tik po seimo. Rėmėja

/0l/0l/MAN TAIP
)
SKAUDA
PEČIŲ

PAKENTĖK TRUPUT) IKI AS
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠI^N
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ

MUSKULUS,

Su PAIN-EMPf ILfcRllJ

^AD NET

PAMATYSI, KAIP

ISSiTIESTI

ŪMAI SKAUSMAS

NFGALIU

PALENGVĖS

Toip. brongūt drougoi. Jei jus kardino tlousmas ir susti*
rimas jutų muskulų, loipo patelio oratroukio perpūtimo,
nuovorgio or pertidirbimo. neLentėLite šių tkoutmų bereikolingoi. NoudoCle linimentq. kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai
naudojo nuo 1867 metų. • Pokloutkite savo draugų kaip
•r kuomet jie noudoja Poin Erpellerj Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Pain-Eipetlerio ortimioutioje jums vaisti
nė fe Reikoloukite Poin-Eipellerio tu Inkoru ant kiekvienos
dėžutės.

Pranešimas iš Bridgeporto

DUODAME
W PASKOLAS w
NUO 5 IKI 15 MĖTŲ

98000 APDR A ŪDA
U« TAUPOMUS PINIGUS
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irs
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Building Management
JOHN P. ENVALI)
IIEAI.TV

COMI’ANY, Ine.

3236 S. Halsted St.
Phone CALl'M-ET 4IM

CLASSIFIED
UŽSISAKYKITE ANGLIS

Black Gold Lump or Egg $6.00.
Mine run $5.75. 75% coarse Pocahontas Mine run $7.75. GRUNDV
MINING COMPANY, 2404 So. Loomls Street, tel. CANai 7447

KENDON TAVERNAS
Pilnai įrengtas, dirbtuvių apielinkSje.
Prieinama
kaina.
Telefonas:
RnckweH 1977.
PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 5 kambarių bungaiow.
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis por
ėtus. 2 karų garadžius. Kaina $5.600.
Bargenas. Atsišaukite. 5032 So. Rockwell Street.

PAIESKAU
Pusbrolio Jono Blaževičiaus.
1916
metais gyveno Chicagoje. Kurie ži
note arba girdėjote apie jį, prašau
pranešti. Būsiu labai dėkinga. Vero
nika Šalnienė, 4430 South Hermitage
Aveimc.
REIKALINGA MOTERIS ARBA
MERGINA
Reikalinga
moteris arba mergina
prie namų ruošos darbo ūkyje. At
sišaukite: K. Stulginskis, Rural Rte,

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pilnai įrengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 330816 W.
B3r<l Street, Chicago, Illinois.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

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

Tel. Victory 9670

HILITY LIQUOI
Ū1STRIBUT0RS
Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746

BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

5931-33 So. Ashland Avė.

504 West 33rd Street

-«>-

Arti

Normai Avė.,

Chicago, Ui.

Telefonas VICtory 3486
F. Selemonavich, Sav.
Atdara

Kasdien Ir Vakarais
Sekmadieniais

Ir

Wholesal9 Only

Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybinę Deg
tinę.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dzlmidas
Savininkai

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę
Vyskupo P. P. Bū&o, M. I. 0. “KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti:
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.
“DRAUGO” KNYGYNAS
Chicago, Ulinou
2334 So. Oakley Avenue

Keistuto Loan &
Building Ass’n.

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

No. i
3236 So. Halsted St.
Tel. CALUMET 4118

JOHN P. FAVALD,
Secretary

Keistučio Spulkos Direkto
riai savo susirinkime laiky
tame Ketvirtadienį, Gruodži/)
29 d., 1938, nutarė, kad nuo
šimtis už pinigus padėtus iki
Sausio 10-tos, 1939, bus mo
George (Bugs) Moran (vidury), prohibicijos laikų geng- kamas nuo Sausio 1-mos, 1939.
Tūkstantis kelių veda prie steris, ir Frank Parker (dešinėj), prohibicijos laikų “skra
Paskutinis nuošimtis mokė
paklydimo, prie tiesos — tik jojantis butlegeris”, Chicago teisme apsistatę advokatais.
tas buvo ketvirtas.
tai vienas.
Abu patraukti į teismą už suokalbį suklastuoti piniginių
John P. Ewald,
Ranka ranką mazgoja, kad perlaidų (Express Money Orders) š62,000 sumai. (Acme te-l

Į komisiją išrinkta: E. Sta
nevičienė, A. Venckienė, A.
Auksutienė. Visų prašoma at
silankyti. Užtikriname smagų
linksmą vakarą. M. Kareiva

abidvi būtą -baltos.---------------pepbeto)— -----

LOANS & INSURANCE

Sekretorius.

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais lapų kraštais........ . .................... $3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš.,
paauksotais lapų kraštais............................................ $4.00
Dievo Malonių šaltinis, juod. virš.,
raudonais lapų kraštais.......................... ..................... $3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paauksotais lapų kraštais............. ................... $1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš......... .$1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais........... ..$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapą kraštais.............. 60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais......... ra....m. .$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš........ ••................. 75c

DRAUGO KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Ilk

