I
DRAUGAS
Vienintelis tautinSs ir tikybinės
minties lietuvių dienraštis Amerikoje.

DRAUGAS
The moat influential Lithu
anian Daily in America.

,

8334 S. Oakley Avė., Chicago, I1L
Phone: Canal 7790

2334 8. Oakley Avė., Chicaga DL
Phone: Canal 7790

LITHUANIAN DAILY FRIEND
3c a Copy

VOL XXIII

Chicago, Illinois, Penktadienis, Vasarls-February 17 d., 1939 m.

Kaina 3c

No. 40

Ispanijos frankistai imasi galutinių žygių
Pasitarto sulaužyti raudonoji
pozicijas Madridu Valuncijos fronte

Tikintieji nepaprastai gausingai
lanke Šventojo Tėvo Pijaus XI karsta

Kelinta diena lakūnai
bombarduoja Madridą

Kardinolų kolegija priėmė
svetimų šalių diplomatus
VATIKANAS, vas. 16. —
Šv. Petro bazilikoje kasdien
laikomos iškilmingos gedulo
Mišios Šventojo Tėvo Pijaus
XI atminimui ir tikintieji nepaprastai gausingai lanko Pi
jaus XI karstų bazilikos pože
miuose.
Savo keliu Į Romą, atvyksta
daugiau kardinolų ir ruošia
masi prie naujo popiežiaus
rinkimo. Vatikane paruošia
mos kardinolams apsistoti vie
tos.
Akredituoti Šventąjam Sos
tui ambasadoriai ir pasiunti
niai šiandien lankė kardinolų
susirinkimą ir pareiškė užuo

jautos dėl Šventojo Tėvo Pi
jaus XI mirties. Diplomatų
priešakyje buvo nacių Vokie
tijos ambasadorius Diego von
Bergen.
Šis Hitlerio atstovas kardi
nolams pareiškė, kad būsimo
naujo popiežiaus vaidmuo bū
siąs didžiai svarbus naują
santvarką vykdant pasauly.
Taip sakydamas, matyt, jis tu
rėjo galvoje pasaulio nacininrą ir faš-istinimą.
Girdi, “mes gyvename ir
veikiame lemiamąją valandą
pasaulio istorijoje, nes ant se
nosios santvarkos griuvėsi!)
bus statoma naujoji’’.

Prezidentas Azana vaduojasi protu;
Negrinas neisima jo iš Paryžiaus
Jis žino, kad beprotybė
kariauti ir nelaimėti
PARYŽIUS, vas. 16. — Is
panijos raudonąjį) režimo mi
nistras pirmininkas Negrinas
kvietė čia pasprukusį prezi
dentą Azaną vykti į Madridą
ir savo pozicijos autoritetu
padėti raudoniesiems sėkmin MASKVA, vas. 16. - So
giau gintis nuo franki stų.
vietų kariuomenės laikraštis
Bet Azana vaduojasi protu “Krasnaja Zviezda” pareiš
ir atsisakė grįžti į Madridą. kia, kad diktatoriaus Hitlerio
Jis yra nuomonės, kad raudo valdžia Vokietijoje jau bannųjų pastangos yra tuščios. krutija, kad tuo tarpu sov.
Anort jo, raudonieji turi pasi Rusija nuolat stiprėja ir šian
duoti frankistams. Bus blo dien esanti taip stipri, kaip
giau kai frankistai juos su dar niekados nebiita. Girdi,
“raudonoji armija visados pa
triuškins.
si ruošusi sumalti priešą”.

NEBŪTŲ BOLŠEVIKAI,
KAD JIE NESIGIRTŲ
SU SAVO ARMIJA

LIBIJOJE ITALIJA DIDI
PASKIRTAS KOMITETAS

NA KARIUOMENES

TIRTI DEMOKRATŲ

SKAIČIŲ
LONDONAS,

vas.

16.

—

IŠLAIDAS

Patirta, Libijoje (Afrikoje)
SPRINGFlELD, Hl., vas.
Italija didina
kariuomenės 16. — Legislatūros atstovų rū
skaičių. Spėjama, kad ten da mų pirmininkas Cross paskybar Italija turinti iki 60,000 I rė septynių atstovų komitetą
kariuomenės.
tirti valstybės demokratų ad
Italijos užs. reikalų minis ministracijos išlaidas.
tras Ciano to neužgina. Jis nu
Reikšta pageidavimas, kad
rodo to reikalingumą, nes
komitetas nieko nelaukiant im
Prancūzija didina kariuome
tusi sau skirto darbo. Jei de
nės skaičių Tunisijdje.
mokratai priešingi šiam tirimui, tai turi būti priežastis,
AMERIKA DAR PA
pareiškiama.
LAUKSIANTI

"VVASHINGTON, vas. 16. —
J. A. Valstybių vyriausybės
sluoksniuose daug nusistebėta
ir susidomėta gavus žinių, kad
Britanijos vyriausybė nu
sprendė pripažinti Ispanijos
gen. Franco vyriausybę.
Pažymima, kad pripažini
mo klausimu Amerika palau
ksianti iki “viskas geriau išsi
aiškins”. Kai kam gaila rau
donųjų.

SOV. RUSIJA J AMERIKĄ
SIUNČIA LAIVYNO MISIJĄ

Įspūdingos kardinolų ir prelatų ge (tūlo ceremonijos Šv. Petro bazilikoje,
Vatikane, per Šventojo Tėvo Pijaus XI laidotuves vasario 14 dieną vakare.
(Acme telephoto).

Iš ISPANIJOS VOGTOS
BRANGENYBĖS
PRANCŪZIJOJE

376 MILIJONAI
DOLERIŲ PASKIRTA
GINKLAVIMUISI

šia smogs jiems į pašonę. Ke
linta diena frankistų lakūnai
bombarduoja Madridą. Gal
bus puolamas Madridas, gal
Valeneija, ar kitas kuris rau
donųjų pozicijų baras. Kas
gali žinoti.
Tik žinoma, kad gen. Fran
co pasiryžęs greitai apsidirb
ti su raudonaisiais.

IŠ RYTŲ PRŪSIJOS

pažinimas prie nacionalsocia
listinės pasaulėžiūros.

STALUPĖNŲ APSKR. AT

RYTPRŪSIUOSE GYDY

RASTAS DIDELIS

Daugelis raudonųjų vadų ti
krai pasipelnė tomis vagystė
mis.

Blackston viešbutį. Viešbučio
NĖRA PAGRINDO UŽDA svečiai pasigenda apie 200,000
dol. brangenybėmis ir pini
RYTI MOKYKLAS
gais.

Chicagos sveikumo departa
BARCELONA, vas. 16. — mento boardas praneša, kad
Karo teismo nuosprendžiu su- nėra pagrindo uždaryti pradšaudytas anarchistas atdvoka- žios mokyklas dėl siaučiančios
tas E. Barriobero, 63 m.
gripo epidemijos.

Amerikiečiai savanoriai grįžta iš
Ispanijos ir jie tieson nešaukiami
šaukti tieson. Šiandien taip
nėra.
DėlkoT Kūlbama, kad tas
paneigta paties prez. Roose
velto noru. Prezidentas yra
Ispanijos raudonųjų pusėje —
prieš Vokietijos ir Italijos di
ktatorius. Tad randa, kad sa
vanorių žygis pateisinamas.
Jie “kovoję už demokratiją”.

r”*?.

ČIGONES APGAUDINĖJA

ŽMONES

MAŽEIKIAI. — Pas mus
gyvena nemažai čigonų, kurie
verčiasi arklių mainikavimu
ir nemažai uždirba. Čigonės
verčiasi burimu kortomis. Jos
žmones dažniausiai Įvairiais
būdais apgauna.
Iš jų pasižymi čigonė “Mar
ta-Hari” vadinama, kuri ne
tik 'mergaitėms laimę buria,
bet pas ją į namus eina intele
gentų žmonos ir tuo duoda
blogą pavyzdį ir kitoms mer
gaitėms.
SKAITYKITE

VIEN KATA

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

TOJŲ STOKA

KAPINYNAS

STALUPĖNŲ (dabar EbenPERPIGNAN, Prancūzija, ROMA, vas. 16. — Ryto AVASHINGTON, vas. 16. — rodės) apskr. vienas Linvas. 16. — lspanjos raudonų jaus dienai paskelbtas visoj Kongreso atstovi) rūmai dau denavo kaimo ūkininkas savo
jų vadai įsigijo galybes įvai- Italijoj gedulad. Tas yra Šven guma balsų pravedė bilių, ku dirvoje prieš keletą savaičių
atrado kai kurias senienas.
rių rūšių brangenybių apiplė tojo Tėvo Pijatis XI pagarbai. riuo šiemet numatyta ginklašus bažnyčias, vienuolynus,
Karaliaus šeimyna, min. Ivimuisi išleisti 376 milijėnai Apie tai pranešus Stalupėnų
muziejus, privačias krautuves pirmininkas Mussolini su mi dolerių. Pirmiausia norima o- apskričio • paskirtam senienų
globėjui, tuojau buvo pakvies
ir namus. Šiuos visus lobius nistrų kabineto nariais ir vi ro laivyną padidinti iki 5,500
ti keli žinovai iš Karaliau
susigabeno į Barceloną,
sais aukštaisiais valdininkais įvairių rūšių lėktuvų ir ge
čiaus “Prussia” muziejaus ir
oficialiai bus gedulo pamaldo riau įginkluoti Panamos per
Bėgdami nuo frankistų rau-'
se — Šv. Andriejaus bažnyčio kasą. Aplamai imant, norima pradėti platesnio masto iška
donieji tuos visus lobius iš,
simai.
padidinti šalies saugumą.
je.
Barcelonos pasiuntė į FįgueĮvairiose vietose iškasus ke
Gedulo pamaldos — Mišios
Kai
kurie
respublikonai
at

ras, Katalonijoj, arčiau Pran
lėtą vertingi) radinių, pavyko
bus laikomos visoj Italijoj.
stovai reikalavo, kad skiria nustatyti, kad čia esama ne
cūzijos pasienio. Pagaliau iš
mos išlaidos būtų paskirsty paprastai didelio, priešistori
Figueras bėgant į Prancūziją
GAISRE ŽUVUSI VIENUO
tos keleriems metams. Demo nio kapinyno, apimančio maž
raudonieji dalies brangenybių
LE VIRŠININKE
kratai nesutiko. Jie pažymėjo, daug 20 prus. margų didį plo
nesuspėjo sunkvežimiais išvež
ti per sieną. Tad į bėgančių QUEBEC, Kanada, vas. 16. kad ginklavimasis yra skubus tą.
i
karininkų ir karių kišenius su — Arti Stoneham sudegė Se reikalas. Nurodė, kad šian Sistematingas kapinyno atkrauta daug tų brangenybių ir ptynių Sopulių seserų kongre dien Europa yra kaip ugnia- kasimas prasidės pavasarį,
kalnis, kurs netikėtai gali pra !kai oro sąlygos tokiam dar
įsakyta jas būtinai pristatyti gacijos vienuolynas.
raudonųjų režimo oficialiam Pasigendama vienuolės mo siveržti. J. A. (Valstybės nie bui bus palankios.
atstovui Prancūzijoje. Vieni tinos viršininkės. Yra baimės, ko nelaukiant turi griebtis
PASKAITOS RYTŲ
saugumo priemonių ginti sa
karininkai ir kareiviai įsaky kad ji žuvusi.
KLAUSIMAIS
vo pakraščius. Ir turi budėti.
mą įvykdė, kiti to nepadarė,
Karaliaučiaus
universitete
norėdami išsiginti ir pasisa
KARDINOLAS O’CO
Šis argumentas paveikė 367
šiuo metu rengiamos viešos
vinti.
NNELL IŠVYKO
atstovus prieš 15.
“Rytų paskaitos”, kurių iš vi
Apie tai pranešta prancūzų
NEAV
YORf<,
vas.
16.
—
so būsią septynios. Svarbiau
autoritetams ir suimta šimtai
POLICIJA IEŠKO PLĖŠIKŲ
Bostono
kardinolas
O
’
Connell
sioms rytų politikos proble
raudonųjų armijos bėglių. Pas
MIAMI
BEACH,
Fla.,
vas.
garlaiviu
“
Saturnia
”
vakar
moms aiškinti pakviesti žy
dalį suimtųjų rasta brangeny
bių, kiti kaž kur tai paslėpę. išvyko į Romą. Sakoma, jis U6. Valstybės policija ieško mūs profesoriai iš Vokietijos
Kaltininkai traukiami tieson. bus Vatikane tik vasario 28 d. penkių plėšikų, kurie apiplėšė ir užsienio (pvz., iš Rygos).

AVASHINGTON, vas. 16.Tūkstančiai amerikiečių sava
norių, tarnavusių Ispanijos
raudoniesiems, grįžta namo ir
jų nė vienas nepatraukiamas
tieson už šalies neutralumo įstatymų peržengimą.
Spėjama, Amerikoje ji ban
Pereitais metais teisingumo
dys pirkti keletą karo laivų departamentas paskelbė, kad
grįžusieji savanoriai bus pa
Baltijos jūrai,

MASKVA, vas. 16. — Sov.
Rusija į J. A. Valstybes siun
čia karo laivyno misiją, ku
rios priešakyje yra vicekomisaras admirolas Ivan S. Isakovas.

ŠIANDIEN ITALIJOJE
TAUTINIS GEDULAS
PIJAUS XI PAGARBAI

PERPIGNAN,
Prancūzija,
vas. h6. — Žiniomis iš Ispani
jos, gen. Franco narsiosios ka
riuomenės korpusai sparčiai
sutraukiami Madrido Valencijos fronton sulaužyti paskuti
nes raudonųjų pozicijas ir už
daryti karą.
Madrido raudonieji vadai
nežino, kur frankistai pirmiau

1938 metų statistikos žinio
mis, Rytprūsiuose yra iš viso
1,202 gydytojų (jų tarpe 84
moterys), o visoje Vokietijoje
— 49,907. Tuo tarpu, kai Vo
kietijoje 10,000 gyventojams
tenka 7,3 gydytojai, Rytprū
siuose tą patį žmonių skaičių
teaptarnauja tik 4,9 gydyto
jai. Vyriausybė deda pastan
gų Rytprūsius aprūpinti di
desniu gydytojų skaičiam, ta
čiau akademikai nelabai teno
ri iš vakarų persikelti į rytų
sritis.
BENEŠĄS ATVYKO J

CHICAGĄ

.

Į Chicagą atvyko buvęs Če
koslovakijos prezidentas E.
Benešąs, kurs Hitlerio pastan
gomis pašalintas iš prezidento
vietos ir turėjo išvykti į užsie
nį.
Benešąs atsargiai kalba apie Europos politinį stovį. Jis
visiškai tyli apie garsią Muni
cho konferenciją, kuriąja na
ciams išduota Čekoslovakija.

.’ J

Jis nieko nežinąs apie karo
galimumą Europoje. Tik pa
žymi, kad niekas karo nenori,
net patys diktatoriai jo ven
gia.
Anot jo, Europoje galų ga
le demokratija bus laimėtoja.
Tautos juk negali visados pa
silikti verguvėje.

Vienoje
tokioje
paskaitoje
prof. Dr. Shaetzelis išdėstė
Klaipėdos krašto padėtį anks
čiau ir dabar. Pripažinęs, kad
visa eilė reikalavimų pasta
ŠIAULIAI. — Atėjus žie
ruoju metu patenkinamai sut
varkyta, suminėjo įvairius dar mos metui, Šiauliuose padaž
neišspręstus klausimus. Reikė nėjo įvairios vagystės.
Štai, neseniai nežinomi pikšią išsiaiškinti, pvz., dėl sig
natarinių valstybių, dėl Tau 'tadariai įsibrovė į Kuzmins
tų Sąjungos ir Haagos tribu ko butą ir išnešė įvairių dai
nolo, be to esą siekiama auto ktų 700 litų sumai, taip pat
nominio statuto pakeitimo na nežinomi piktadariai buvo įcionalsocialistine prasme, va sibrovę į Šimaičio daržinę, iš
dinasi parlamentizmo pašali kur pavogę vaikišką dviratį
nimo.
ir malkų.

Prelegento nuomone, galuti
nis Klaipėdos problemos iš
sprendimas esąs
didžiosios
CHICAGO SRITIS. — Nu
politikos klausimas. Tuo tar
pragiedrėjimas ir
pu turi ibūti užtikrinti šie vy matomas
riausi dalykai: Klaipėdos kra kiek šilčiau.
Saulė teka 6:44, leidžiasi
što vokiškumo laisvė, kultūri
niai saitai su Vokietija ir prisi 5:25,
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respondencijas sulyg savo nuoMOroa
Koraopondeatų
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Bntered as Seoond-Claaa Matter Mareh kl. 1111 at
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vandens surado, kol jį ganėtinai įkaitino,
truko labai daug laiko.

Dieve, duokie mums žmonių! Šis laikas reikalauja
Tvirtų minčių, galingo proto,, rankų sumanių;
Be nuodų gašlumo, veikime pilnai teisingų;
Saulė vainikuotų ir gerą, valia garbingų;
Ką tikros tikybos, laisvės pėdomis žingsniuoja;
Smonių šindingais norais ir idėjų prakilnių;
Kurie darbais, mintim visad gyven aukščiau miglos;
ngai išsiįrė ir šiandien visai
garbingąjį svečią į savo namus šalia kated- kai pakeitę vidurinės Euro pagrįstai didžiuojasi savo ū- Kurie be baimės gal protaut dėl savęs ir tautos;
ros, nei nemanydamas, kad vaišina busimąjį pog žemėlapį> sunkiu aid.u at kiniais ir kultūriniais laimė Kurių tarnystės ir daskumag sau negal Įnikite!!
Ką drąsiai gali stot prieš gavėjos vadą ir kalbėt,
popiežių.
jimais.
Kad pasmerktos būtų išdavingos jo malonės:
Kaune arkivyskupas Ratti išbuvo dvi die-Į^
Su Austrijos įvykiais sutapo
21-ji Lietuvos nepriklauso Piktos, saumylingos ką pražudo laisvę, žmonės;
nas. Suruoštuose jam pagerbti pietuose Val
. j lenkų ultimatumas, dėl kurio mo gyvenimo metai buvo to Kur žmonių vadai kova viešais darbais dalinas,
stybės prezidentas A. Smetona mandagiai
Laisvė liūsta, būna ten skriauda šalies valdonas.
lesnis tos pažangos įrodymas.
pakalbėjo.
Arkivyskupas Ratti atvyko ir į seminari
Nežiūrint didelių tų metų su jo mokslo reikalams, Klini- kuose teko apginti savo tėvyją, kuri jau buvo sugrįžusi iž Rusijos po ka
krėtimų, Lietuvos pinigui tai komis galės naudotis
visos nės teises į nepriklausomą
*
rui. Salėje, papuoštoje žv. Tomo Akviniečio
nė kiek neatsiliepė. Litas kaip Lietuvos gyventojai
gyvenimą, vėl naujais kapais,
paveikslu, Šventųjų Tėvų paveikslais, įvai
buvo, taip ir pasiliko tvirtas
Vyriausybė plėtė viešųjų kryžiais ir kančiomis buvo nu
riais vaizdais iš šv. Benedikto gyvenimo,
ir pastovus. Įdomus reiškinys, bibliotekų tinklą ir šiuo me- žymėti Lietuvos Laisvės keapaštališkasis Vizitatorius, stovėdamas kakad pačiais neramiausiais lai- tu tik šitose bibliotekose yra liai. Ir lietuvių didelis pasirytedroje, pasakė susirinkusiems profesoriams
kais kaimo kredito įstaigose apįe 400,000 tomų knygų. Jei žinias laimėti šventą kovą buir klierikams lotyniškai prakalbą. Seminariindėliai dar padidėjo. Suma- I priskaitysime veikiančių orga- vo apvainikuotas didvyrišl
žėjo jų miestuose, nes čia dau- 1 niaacijų bibliotekas, kaip ‘Jau1 pergale: bolševikų, lenkų i,
vičius,
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Pagaliau arkivyskupas Ratti pareiškė va
žiuosiąs. Iš Lietuvos pusės per Vokietiją bu
vo gauta žinia, kad traukinys lauks Vievyje
nuo 7 vai ryto. Tą valandą nuncijus ruo
šėsi išvažiuoti iš Vilniaus. Lenkai taip pat
žadėjo duoti traukinį iš Vilniaus iki Vieviui.
Bet paskirtą valandą lenkų traukinio nebu
vo. Praėjo valanda ir dvi, o traukinio Vil
niuje vis dar nebuvo. Matyt, norėta tokiu
būdu sutrukdyti kelionę. Nuncijus Jau ry
žosi apsieit be traukinio. Tai buvo 10 va
landa. Traukinys atsirado.
Tuo tarpu nuo pat ryto Vievyje stovėjo
Lietuvos traukinys ir jo garvežys nesiliovė
kurenęsis. Diena buvo labai šalta, 25 laips
niai Celsijaus žemiau nulio. Per tris valandas
garvežys besikūrendamas beveik visą savo
vandenį pavertė garais. Tuo tarpu atvyko
nuncijus ir iš lenkų pusės perėjo į lietuvių
pusę. Mašinistui nei į galvą neparėjo prieš
išvažiuojant papildyti vandens ir malkų iš
teklių. šiek tiek pavažiavus, traukinys su
stojo laukuose, nes pritrūko vandens. Kol to
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Vilniaus vyskupą® nuvažiuodavo į Varšu
vą pas nuncijų ir nuncijus 1919 m. po Vely
kų buvo Vilniuje. Juo smarkiau spauda kal
tino Matulevičių, juo labiau vizitatorius rū
pinosi jį pažinti. Diplomatai privatiniuose
pašnekesiuose kartodavo vizitatoriui spaudoj
skelbiamasis pažiūras apie Matulevičiaus ta
riamąsias kaltes. Nuncijus mandagiai atsa
kydavo diplomatams, kad tyrinėjąs ualyką.
1919 metais liepc-s 3 d. Benediktas XV pa
kėlė Varšuvos arkivyskupą Aleksandrą Kakowski į kardinolus, o Lenkijos nuncijų Ratti
į Lepanto arkivyskupus. Nuncijus vyskupiskus šventinimus priėmė spalių mėnesio pa
baigoje Varšuvos katedroje iš kardinoio Kakowskio rankų.
♦
Už dešimties dienų prieš nuncijaus šventi
nimus jis užsidarė Bielanų vienuolyne reko
lekcijų laikyti. Jame užsidarė kartu su Vil
niaus Vyskupu Jurgiu Matulevičium. Arki
vyskupas Ratti per aštuonias dienas tenai
rekolekcijas laikė, o vyskupas Matulevičius
jas vedė. Lenkijos diplomatai suprato, ko
kią išvadą priėjo nuncijus, betyrinėdamas
Vilniaus vyskupo apkaltinimus.
Konsekracijos iškilmėms praskambėjus, nu
ncijus arkivyskupas Ratti atvyko į Vilnių,
meldėsi Aušros Vartų koplyčioje.
Būdamas Vilniuje, arkivyskupas Ratti gy
veno vyskupo namuose, kaipo svečias, čia
nuncijus pareiškė lenkų valdininkams, kad
ketina vykti Kaunan. Arkivyskupas Ratti jau
žinojo, kad. Lietuva neketina grįžti į pereitų
amžių vienybę su lenkais, bet dar nebuvo
matęs nepriklausomos Lietuvos, nei jos vy
riausybės, o savo kruopščiai surinktas pasta
bas ir atsargiai padarytas išvadas norėjo
pats patikrinti, be tarpininkų, susieidamas
su Lietuvos vadais jų pačių žemoje. Vieti
niai Vilniaus valdininkai trukdė nuncijui.
Dėl to jis. užtruko Vilniuje ilgiau.
Nuncijus telegrafu per Berlyną, susižinojo
su Lietuvos vyriausybe.

DIEVE DUOKIE MUMS ŽMONIŲ

Lietuvos Nepriklausomybes Sukaktį Minint

1920 m., sausio 29 d. po pietų. Geležinkelio
stotyje jį pasitiko Žemaičių vyskupas Kare-

sakyti

Naųjų 1919 metų dieną bolševikai užėmė
Vilnių. Per Velykas tais pa/iaig metais lenkai išvarė rusus iš mūsų sostinės ir patys
įsistiprino joje. Vilniaus vyskupas Jurgis
Matulevičius, MIC., nepatiko lenkams, ir jie
nuolat jį skųsdavo vizitatoriui Ratti. Gana
gausi lenkų spauda pasirodė “drausminga”:
ji nuolat rašė nebūtų daiktų ant Vilniaus
vyskupo, kad tik vizitatorius jį pašalintų.
Kaip kitais atvejais, taip ir šituo, vizitato
rius pasirūpino savo akimis pamatyti, kas
per vienas yra tas, anot lenkų spaudos, bai
susis Matulevičius,

Laisvai vertė Eglės šaka

J. G. Hofland

Dangum Ir Snkii Bandymu Metai

Į Kauną nuncijus atvyko tą pačią dieną

nepriklausomybę,

Velionis Popiežius Lietuvoj
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giausia kitataučiai buvo be nosios Lietuvos”, “Jaunųjų j vokiečių — beimotininkų gin-l
ntykiai buvo išgauti. Daug su pasiduodą panikai. Tačiai Ūkininkų”, šaulių, “Pavasa- kluoti pasikėsinimai buvo atsijaudinimo šita prievarta bu tiek po lenkų ultimatumo, tiek rio”, tai Lietuvos kaimą yra remti ir, nors susiaurintose
žinkeliu į Rygą sausio 31 d. (Iž J.
vo sukėlusi tiek Lietuvoje po Čekoslovakijos įvykių it šiuo metu apėmęs jau gana riboąe^. -atsistatė nepriklauso
kupo P. Bučio užrašų).
tiek išeivijoje. Nemaža pakai miestuose pinigai į bankus tankus bibliotekų tinklas. Rū- ma Lietuvos valstybė. Mūsų
tinta ir vyriausybė, kam, gir tuojau sugrįždavo. Pramonė pindamosi kūno kultūros rei tėvų ir bočių miglota svajonė,
Diplomatai Tyli
di, nusileidusi, kam anksčiau ir prekyba ir praėjusiais me kalais, vyriausybė pernai pra mūsų tautos amžių gražusis
Popiežiui mirus, nutilo diplomatai. Tylėjo nieko nedariusi santykiams su tais žymiai pakilo. Didesnėse dėjo statyti didžiulę sporto sapnas virto skaisčia tikrove!
jie esant popiežiui pašarvotam, tylės jie ir tvarkyti. Tolesni tų metų įvy-' pramonės įmonėse darbininkų
Čia ne vieta smulkiau nag
halę, kurioje tilps daugiau
tol kol naujas Bažnyčios galva bus išrink kiai parodė, kaip neatsverti' padidėjo apie 3,500 ir iš viso
kaip 10,000 žmonių. Lietuva, rinėti anij nesenų laikų mūsų
tas. Momentas per iškilmingas, kad žemiškais šitie kaltinimai buvo. Čeko- siekia apie 32,000. Užsienio
dienas,
kaip žinoma, 1937 metais įgi- tėvynės prisikėlimo
reikalais rūpintis. Kartu aprimo ir viso pa
slovakijos tragedija yra liu- prekybos apyvarta, palyginti jo Europos krepšinio meiste- pilnas skausmo ir džiaugsmo,
saulio visuomenė. Nekvaršina sau galvos dei
dininkas, kad nevisuomet gin-1 su 1937 metais, labai pagerė rio vardą ir sekančios krepši turtingų smūgiais ir laimėji
karo galimybės.
klu gali pasipriešinti net la jo. Tiek išvežimas, tiek įve nio rungtynės dėl Europos mais,. šiurpius ir malonius įLabiausia dabar susivaldo Mussolini. Jo
šokinėjimai dėl naujų žemių Afrikoj apsi bai militariškai stiprios vals- žimas žymiai pakilo. Be to, meisterio vardo įvyks šieinet yykius bei reiškinius. Tie lai
tybės. Būna ir kitų veiksnių, prekybos aktyvas pernai sie Lietuvoje. Lietuva dalyvaus ir kai vyresniosios kartos žmo
stojo bent mėnesiui laiko.
kurie nulemia kritiškoje pa kė apie 10 mil. lt., tuo tarpu pasaulinėje olimpiadoje Helsi nėms dar gerai atmenami, o
dėtyje atsidūrusios valstybės kai 1937 metai® buvo gana nkyje, 1940 metais.
jaunimas apie juos gana daug
likimus. Lietuvoje kritiškomis didelis užsienio prekybos pa
žino iš senimo pasakojimų,
Ypatingai malonių prisimi
kovo mėn. dienomis šitas vei syvas — įvežimas pranešė iš
spaudos, paveikslų ir kitų šal
nimų Lietuvai yra palikusi
ksnys ibuvo Lietuvos troški vežimą.
tinių.
Valstybės pajamos
Vilniečiai Raginami Organizuotis mas apsaugoti taiką ir Lietu taip pat žymiai padidėjo ir praėjusių metų vasara, kuo
met buvo suruošta pirmoji
Nors didysis karas ir jo iš
Vilniaus lietuvių laikraštis “Aidas”, kon vos nepriklausomybę, juo la leido vyriausybei daugiau dė Lietuvos olimpijadą, sutrauku davos atpalaidavo sįipriuostatavęs, kad to krašto lietuvių gyvenimas biau, kad Lietuvos teisės ul mesio atkreipti į kultūros rei si taip gausų būrį užsienio sius varžtus ir daugeliui pametai į metus plečiasi, šakojasi, ragina or timatumo priėmimu nebuvo kalus. Buvo tiesiamas Žemai
lietuvių jaunimo. Šita Lietu- Į vergtų tautų palengvino keganizuotis į politinę organizaciją. Prie to pažeistos. Visa taikingoji Eu čių plentas, kuris šiemet Kau
vos sporto šventė ne tik pa- liūs į išsilaisvinimą,
tačiau
Vilniaus krašto lietuviai esą pribrendę ir na ropa šitą Lietuvos auką pri ną sujungs su pajūriu. Susi
demonstravo stiprius lietuvių Lietuvos valstybės atstatymas
tūralūs susirisimas su tuo kraštu verčia lie- ėmė su giliu įvertinimu ir ka- siekime buvo įvestos naujos
tuvius budriai, akilai sekti gyvenimo eigą. ršta simpatija Lietuvai. Kas tobulos priemonės, kurios tarp sugebėjimus sporte, ibet ir tą net dabar atrodo lyg koks stedidelį solidarumą, kuris yra buklas. Tačiau
tai nebuvo
Dėl to laikraštis rašo:
buvo daryta santykiams su le- kita ko geležinkeliuose skubą
tarp tėvynės ir užsienio lie- joks stebuklas, o tiktai visos
“15 to aišku, kad mums reikalinga yra
pagreitino iki 120 km. pei tuvių. Šitų gražių jausmų ska- lietuvių tautos, net kaliuose
kokia nors centrinė organizacija, Kurios
tumo, pasakys istorija.
valandą. Lietuva pernai jau tinama, Lietuvos visuomenė kontinentuose išhalškytos, vie
priešakyje turėtų stovėti žmonės, kaip sa
Čekoslovakijos įvykiai la turėjo 7 aukštąsias mokyklas, tikisi, kad periodinės Lietu ningo ir ryžtingo Laisvės tro
koma, su galva. Tokioje organizacijoje, ge
riausiai politinio pobūdžio, turėtų koncen bai padrąsino užsienyje gyve kuriose buvo apie 4,000 stu- vos olimpijados Lietuvą ir už škimo bei sutartinų pastangų
mažumas dentų. Iš viso krašte buvo sienio lietuvius dar labiau su vaisius. Ir šitai dabar, minint
truotis visas Lenkijos lietuvių gyvenimas, nančias vokiečių
ir jis turėtų būti vairuojamas. Esame, kaip Juo laibiau sujudo Klaipėdos daugiau kaip 3,000 mokyklų artins, padarys dar labiau glau nepriklausomybės 21 metų su
sakyta, ką ir visi gerai žinome, sąmonin vokiečiai, kurie, pasinaudoda- su 9,000 mokytojų ir 340,000 dėsnius santykius tarp jų. Ši kaktį, ne tiktai malonu ir džiu
ga visuomenė, turime plačias valstiečių mi autonominiu režimu ir kai- mokinių.
Nuosavų mokyklų to solidarumo, šito artimumo gu, bet ir labai naudinga primases ir turime inteligentų kadras. Susi myninės valstybės parama, pa rūmų labai žymiai padidėjo,
ypatingai reikia šiandien, kai siminti.
darius naujoms gyvenimo sąlygoms, atsiras darė žygių, labai žymiai pa- Vyriausybė nutarė statyti nau
tėvynė gyvena nelengvas dieir naujų reikalų, naujų klausimų — pro keitusių padėtį Klaipėdos kra- ją galingą radijo stotį, kuri
(Bus daugiau)
blemų, dėl kurių reikia turėti gavo nuo šte. Jo vadovybė skelbia na- suteiks galimumo Lietuvai su- nas, kai tauta su vyriausybę
deda dideles pastangas savo
monė, reikia turėti ir veikimo planas —
cionalsocialistinėg dvasios šn- sisiekti su platesniu pasauliu,
krašto reikalams garbingai aprograma. Išplaukus į platesnius vandenis,
z.____
kius ir juos nori plaėiai įskie- Be to, norima pastatyti trupginti ir dar labiau sustip
AERIAL
negalima neturėti vairininkų, negalima lei
.
i----r
pyti krašte. Šitas irgi sukėlė mpų bangų radijo stotį spe
rinti.
,
stis kelionėn be kompaso, nes bangos be
nemaža nerimo Lietuvoje ir! cialiai pagerinti ryšiams su
matant nuneštų ne ten, kur mes plaukia
išeivijoje.
išeivija. Tuo tarpu kai prieš Lietuvių Išeivija ir Lietuvos
L
me”.
Nepriklausomybė
.
.
... _
Tai tamsūs praėjusių metų 10 metų Lietuvos radijo abo10 rašinio autoriaus manymu, politinė 01 geg^j^j kurįe apgaubė Lietu- nentų skaičius tesiekė keletos
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vos padangę. Juos Lietuvai tūkstančių, šiandien jis siekia klausomos Lietuvos atstatyjungtų visoje Lenkijoje gyvenančius lietu
buvo lengviau sklaidyti, nes 70,000. Laikraščių bendras ti- Hlo sukaktį, mes nejučiomis
vius, nustatytų veikimo programą ir derin
tų tarptautinį lietuvių gyvenimą, kad jis praėjusieji metai buvo džiau ražas pernai pasiekė 1 mil. mintimis persikeliame į anuos
gsmingu jubiliejumi atžymėti. egz. Kaip kasmet, išleista ši- audringus laikus, kada karų ir
nekenktų visos visuomenės gerovei.
Jais buvo minima Lietuvos mtai knygų įvairiausios lite- okupacijų sugriautai, nualinKuo Atsimoka Ištikimai Žmonai nepriklausomybė 20 metų su ratūros, o 'bendras išleistų lie- tai, išvargintai lietuvių tautai
kaktis. Ištisus 1938 metus vy tuviskų knygų skaičius jau jg amžių vergijos teko keltis į
Pranešama, kad Tom Mooney, neseniai ko iškilmės ir įvairūs suren praneša 7,000 su keliolikos laisvą gyvenimą, lr tada Laipaleistas iš kalėjilno, kur išbuvo 22 metus, gimai Lietuvos dvidešimttnegvės spinduliai dar nebuvo
pareikalavo divorso nuo savo pačios. Jo čio pasiekimamspažymėti.Tie
prieš karą savo literatūros be- ženklas, kad atėjo laikas gypati per visą laiką rūpinosi jo paleidimu.
pasiekimaispaudoje jau
ne veik neturėjome. Pernai išti- dyti bei atitaisyti sunkiąsias
Pastaruoju laiku ji pragyvenimą pelnyda
kartą minėtijubiliejiniųmetų
sus metus buvo statomos di- praeities žaizdas ir skriaudas,
vo, kaipo WPA muzikos mokytoja. Ji pa
bėgyje ir Lietuvos visuome džiulės universiteto klinikos, nPg pinniausia reikėjo stoti į
sitiko savo vyrą, Tom Mooney, paleistą iš
nėje kėlė tik pasitenkinimo kurios labai palengvins svei- žūtbūtinę kovą prieš naujus
kalėjimo, bet jis nėjo su ja namo.
jausmą. Visose srityse
per k u to s reikalų tvarkymą, šitos gausingus pavergėjus. DidžioTaigi pasirodo, kad garsusis Tom Mooney dvidešimtį metų visiškai pasi klinikos greit bus baigtos. Jos j0 karo paliaubų trimitams
buvo didvyris, ko ne kankinys tol, kol bu keitė, nors kurtis jai teko sun valstybei kainuos apie 13,000,- nuaidėjus, dar apie pusantrų
K5
vo kalėjime. Laisvę atgavęs pasirodo esąs
kiausiomis aplinkybėmis.
Iš 000 lt. Atsižvelgiant į tai, tad, metų mažai apmokytiems, sku
Naujai išrastas ultra-trumdvasios nykštukas.
karto išvargintai sutikiu Di be to, universitetui kasmet rdžiai aprengtiems ir silpnai pųjų bangų radio telefonas iš
•
•
•
džiojo karo metų ir napr’ dar išleidžiama po 5 mil. lt., ginkluotiems Lietuvos savano- bandomas Amerikos J ungt.
Užsieninėse misijose darbuojasi virš .1,500
matome, kokias dideles išlai- riams, kariams, šauliams bei Valstybių kariuomenėj. (Aeme
Amerikos kunigų, vienuolių ir seselių. Pago klansomybės kovų, o antran
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gtis. Jau apie vidurį sausio' — Klaipėdoje statomas ae
vėl atšilo (iki 3-6 laipsnių ši rodromas oriniam susisieki
lumos), sniegas ištirpo, žie mui tarp Kauno ir Klaipėdosmos keliai dingo, miškai nePalangos.
įvažiuojaini.

ir mėgina austi lietuviškas j
juostas. Nuo gruodžio 14 d.,
praeitų metų, stengias nors
kkas antrų trečiadienį sueiti
Vasario 12 d. gražiai paini vienos pas kitų.
nėta Lietuvos neprikl. šven
tė, parapijos svetainėje. Pir- Skautas
miausia kan. J. čižauskas. aRavaita Amerikoa
Marta vakar,, pakvietė kai- „kanlai m;nfin M m snkak.

EAST SIDE
Gražiai Paminėta
Vasario 16

būti dr. J. Jomkait,, knr.s pe-

KUOMET PERSIVALGĘS
GAUNI VIDURIU ‘

Visai retas įvykis, kad kai
kurios Lietuvos vietos vidu
ryje sausio mėnesio susilaukė
net stiprių potvynių. Siaurės
Lietuvoje žemesnių vietų lau
kai ir keliai apsemti vande
nio. Kai kur visai nutraukta’ PASILENGVINK ŠIUO PA
bet koks susisiekimas. Dau PRASTU ŠVELNIU BŪDU!
visi mėgstame gerai pavalgyli.
gelyje mažesniu upių ledas iš Mes
Bet atsitinka, kad mes ne pasijunta
kai perslvalgonte maistingų, paėjo, vanduo išsiliejo iš kran me,
gardytų valgių, o tas dažnai suke
tų. Net Nemuno žomiinvie. lia užkietčjimų.

Užkietėjimą

nno jsisWsim0 pria pro.

reitųf vasara* lankėsi.. Lietuvoj.
...
• • a. •
.
gos reikia primint ir musu
Papasakojo
daug ‘įdomiu1 da- plauna
.
......
,.
T» 1
, .
,
! Kas sykj kaip tik jūsų viduriai už
1
J
veikenų, kuris nemažai
ties Bambvno kalnu ir Tilže, j kietėja, tai bandyk Ex-Uax. Jis jums
lyk*)_
_
darbuojas tuo tikslu, Pranų
•vi-y_
„i
i • • padarys, kas reikia, išvalys vidurius
ledas įsluzo, vanduo smarkia. lr ,„.1Ave8 ,s norm;lumo yjOsų vldu.
Operetė Į Tėiynę žmo- ^fj.^<a]auSf-jęa .Yra veiklus Amepakilo, išsiliejo iš vagos ir r»vnėms taip patiko, kad girdėt rikos lietuvis, darbštus ftv.
.
, . ,
.
,
Ex-Iaix gerai veikia, švelnus Ir lenguzlieio kai kurias Klaipedo.t va jj imti. Jis taip gardus, kaip ge
buvo išsireiškimų, jog tokio Jurgio parapijouas. Vedęs
čokoladas. Visose aptiekose
krašto Pagėgių apskrities vie riausias
gilinamas dėžutėse po 10 ir 25c.
vakaro Detroite dar nėra bu žmonų, Amelijų, kuri yra na
tas. Kai kurie šių vietų ūki
Lietuvos laukų vaizdas. (VDV)
vę. Didžiumų dainų pritaikė rė- M. S. 54 kp. ir kitos orgaSAUGOKIS PAMftGI)ZIO.ll.MŲl
ninkai
net
valtimis
negalėjo
AUPKll.MK KITOKĮ!,!
muz. B. Nekrašas, kuris taip nizacijos. Augina dukrelę. Gi
Tėra tik
vienan tikras Ex-Lax.
i iš namų išvykti, nes jie buvo
Ieškok raidžių ,,E-X—L-A-X” ant
NEVYKSTA LIETUVOS ŽYDŲ
pat turėjo ilgiausių rolę. Be rtina, kad Mikalauskas daly Kratavičienė. Medinienė išda
dėžutės ir ant kiekvieno atskiro
šmotelio. Kad užtikrinti geriausias
Į ne tiktai vandeniu apsemti,
to, padainavo lietuviškai Sbu- vauja skautų judėjime ir pa vė bazaro raportų. Pasirodė
pasekmes, tai reikalauk originalio
SUSIVIENIJIMAS
Kx-Iaix!
bet ir ledo lytimis apgulti.
berto “Klajūnas”. Kitose ro rapijos bernaičiais plečia skau bažnyčios naudai padaryta
(VDV) Žydai Lietuvoje tn- žyd, įjungi,. Bet čia iškilo , Sip polvTniai dangetini žmo
$217.37. A. Kaminskienė ra
lėse buvo: Stasė Bnkšaitė, Pe tij skyrių.
portavo iš bunco; uždirbta ri gana daug organizacijų. kn nelaukta kliūtis: priež toki, nip pa(]ar- dilkt|) nllostolilp
tras Medonis, Agota Juodsnu
pranešė, rių kiekviena skyrium siekia organizacijų pareiškė protestų Bet jeigu v;^ nenusistovėg
kaitė, Juoz. Beliekas, A. „ Ba- Sausio 25 d. Cass Tecbnical Š21.37. U. Mičiutienė
.
v . ,
nionis, .T. Stanevičius, O. Semg^, aaditaril-oj> tarp
$
gauta m “dus Per savo užsibrėžtų tikslų. Veik-1 rabinai, ir net jie kreipėsi i , ir daugian nebus galima į im
lesnieji žydai veikėjai įžiūrė- vidaus reikalų ministrų, pra-!Skns jvažiuoti, tai visai Lie
rifltė, G. Gudinsite, Iz. I)ai-I3no
ir v!enas ]ictu. 1938 metus.
jo trūkumų tokios organiza- šydami naujųjų organizacija !tuvai hug daug. nuost0lių ir
I
Iždininkės
ir
iždo
globėjų
nauskutė, J. Brundza.
vių, Ambraziejus Rakauskas,
eijos, kuri galėtų atstovauti, netvirtinti, nes ji būsianti ne ' keblumų. Miškuose bus sunku
Garbė priklauso Šv. Jurgio gavo diplomų Aeronautics sky atskaita:
Centran išsiųsta per 1938 visus žydus ir rūpintis ju be- tiktai bedieviška, bet ir vai- i parnoMi ir dar sunkiau išvežparap. chorui, kuris trumpu riuj. Ambraziejus
ĮSIGYKITE
ndraisiais
reikalais.
Ypač
pastybei
kenksminga.
Dė]
rabi.
.
.
metus
$777.64.
laiku taip gražiai atliko ope niausiąs sunus našles Uršulės. _ v .
ti miško medžiagų,
kurios
Gavėniai Reikalingą
.
I Pašalpos išimta per 1938 žaruoju laiku esanti reika- nų protesto žydų organizacijų kasmet daug reikia eksporto,
retę.
’ *1
Kakanskienea. Link,m jam pa- •
Knygelę
’inga tokia organizacija, nes | sųjungos steigimas pakibo
rranK>nės, ūkininkų statybos,
Mokyklos vaikučiai taipgi sisekimo visuose 30 noruose. ,
_________
O. Jurgutienei — korespon- Lietuvoje prasidėjęs žydams re. Zvdų veikėjų tarpe prasi- knro jr kitiems reikalams. Viturėjo vaidinimo. .Tuos priruo
nepalankus ir pavojingas są dėjo nesutarimai. Religingieji sa yJ;Pfuva Jaukia, kad greišė seselės mokytojos.
M. S. 54 kuopos pirminiu dentei atmokėta $2.130 už pašuelemtas žiemos pajūdis, kurio tikslas esųs su zvdai vengia dėtis į rabinų gjau
Koresp.
kė, 0. Kratavičienė, praeitais 1 ,0 žl’nkld!»s
P«Pi«i
GRAUDŪS
siaurinti žvdų teises ir apri nepri tari amų. organizacijų. Ma vasarjs pasibaigtų ir kad būmetais miesto knvgvnui pa 11938 metus.
VERKSMAI
boti jų ekonominės veiklos žiau religingi žydai piktinasi tn galima tinkamai pasiruošti
Užgavėnių Vakaras
aukojo: T egz. “Gyvenimas1 Kasoj randas $54.30.
tokiu rabinų elgesiu, ypač kad tikrųjam pavasariui, kuris pasritis.
ir
ftv.
Pranciškaus
Asvžiečio
”
,
•
Dvidešimts
metų
sukakties
Šv. Jurgio parapijos draugi
jie
skundėsi
vidaus
reikalų
prastai
ateina
tiktai
balandŽydų veikėjai naujos orgaGavėnios Giesmės
“Gyvenimas Šv. Tere-, bankietas nutarta rengti viešjos bendrai rengia vakarienę 2sėsegz.
”, “Tiesos Kelio” tris to- butv balandžio mėnesį. Į ko- n’zapG°s kūrimų stengėsi }- ministrui. Rabinai esu todėl žio mėnesį.
Atspausdinta iš maldakny
ir šokius vasario 18 d.
---------------------------mus ir žurnalų “Mūsų Vii- misijų įėjo: O. Kratavičienė, syvemjliuti paprast kuisiu ir priešingi žydų sąjungos stei- Į
gės " Ramybė Jums’’
Prašomi visi detroitiečiai nius”. 0 Kratavičienė ir M. J. ftimulienė, E. Stepanaus- ^eT1^viauRlu budu. jie norėjo.
gimui, kad iki šiol jie save Žinios - Žineles Iš
atsilankyti. Įėjimas 50c.
10c
Aukščiūnienė paaukojo “Pa- kienė, M. Kasevičienė. M. Sta- R,1^ur^1 esamų organizacijų sų
visų žydųatstovais,
o
Lietuvos
Atsilankę į šį vakarų galės
šaulio Lietuvį”.
nkienė, O. Aksomaitienė ir E. •TnT1£?<7- 110 rei m u jau jvv o
afstowbedabar norinti
DRAUGAS PUB. C0,
Paurazienė
eil* Pasitarimų, ir daugelis tok,J> atstovybę dabar norinti
linksmai užsigavėti.
— Lietuvių - latvių vieny
2334 S. Oakley Avė.,
Kovo 2 d. M. S. 54 kp. su"
.
™ t,
• ' - organizacijų sutiko siųsti sa- pasisavinti ,įteigiamas žvdų bės draugija Kaune atidarė
Visas pelnas skiriamas pa
a,.:
Centro pirm. E. Paurazienė
.
...
..............
Chicago, Illinois
.
’
„
.
vo atstovus į reprezentacine organizacijų susivienijimas,
rapijai. Vakarienė prasidės sirinkime išrinkta dvi atstolatviu kalbos kursus.
vės dalyviui šv. Pranciškaus ra^no moteriR ^ot 1 nan_^
lygiai 7 vai.
Vienuolyno Rėmėjų vakare, narių vajų, kuris prasidėjo
PAVASARIS ŽIEMĄ LIETUVOJE
Rengimo Komisija
kuris rengiamas bendrai visų sausio 1 d.
Parapijos Užgavėnių vakaro KAUNAS (VDVYPn touužėio gana didoki šaldraugijų kovo mėnesį.
Paminėjimui M. S. 54 kp. komisijon išrinkta: Savickie- , tnva turi vidutinį orą: žiemį čiai, iki 16.18’laipsniu Celzij nebūna didelių- šalčių, vasarų jaus,-bet iki pat Kalėdų visai
M. S. 54 kuopos narės: R. 20 metų sukakties bankietas nė ir Medinienė.
Stankienė, M. Blaskevičienė, bus balandžio 15 d., Fort Sbel- - Nutarta rengti vakarėlį Mo- karščių; ruduo ir pavasaris nebuvo sniego. Kalėdoms ir
0. Kramblienė, M. Laurinai by Hotel. Rengiama graži pro tinų dienoj, gegužės munesį. esti gana lietingi ir debesuoti. Naujiems Metams gerokai patienė, U. Rakauskienė, M. Ma- grama. Iš ariksto visus kvie Svarstyta kuopos istorija i- Vidutiniškai imant, visai sau- snigo, pasidarė geras rogių
storinėn M. Sų-gos knygom lėtu dienų metuose būna anie kelias. Ūkininkai ypatingai
tonikienė ir 72 kuopos O. Ra čiame.
Ligonių
randas: Rankelienė, 80. Tačiau metu pasikeitimai į džiaugėsi susitvarkiusia žiekauskienė rodo gražų darbš
Vasikonienė ir Gudinienė. Li- ir keturi metų laikai turi žv- ma, nes jie lengvais keliais
tumų vadov. O. Jurgutienei. Iš M. Sę-gos 54 kp.
nkim joms greit pasveikti.
miai skirtingų orų, nors ne galėjo patiekti savo produk
Ši grupė užsiima rankdarbiais,
tus supirkimo punktams, priPerstatytos dvi naujos na- pastovų.
k. a. siuva kai dras, mezga ollSirinKimo
Šiemet Lietuva gyvena vi-1 sivežti miško medžiagos ir kistaldangtes, lovdangtes. kili- j Saudo 5 d. M. S. 54 kp. su rėš. Būtų malonu, kad greit
Pagamina geresnius valgius ...
'
sai nepaprastų žiemų. Iki gruo r'is žiemiškus reikalus tvarmuš, neria švederius, pirštines sirinkimų atidarė pirm. O. įsirašytų.
O. Y., 54 kp. koresp. džio vidurio nebuvo šalčių, kyti. Tačiau neilgai teko džiau
Greičiau ... Su mažiau darbo

STACIJOS

AUTOMATINĮ
GASINI PEČIU

Siuvitno Ratelis

Mažiau kainuoja pirkti
Mažiau kainuoja vartoti

THINGS THAT NEVER HAPPEN

I

HAVE

ANy

y00

PONE

VVORK 'TftlS

AETERNOON z-----

• Apart kainavimo
mažiau
piikti, ir mažiau varto
ti, Automatinis Gasinis Pečius sutau
po valandas virtu
vės darbo.

NlX/ I A’NT PONE 1
AM VVORK ALL
PAy.AU IVE BEEN
Doing »s watckin
"^Tuf CLOCK
.
------- \ 0O5S z—''

,Nauji gesiniai pe
čiai turi Automatiš
ką Kakalio Šilumos
Kontrolę, kuri prn’šalina “kakalio dabo.
jimų” — palaiko ka
kalio
temperatūrų,
kaip receptas reikalauja — Užtikrina, kad kiek
vienas kakalyje iškeptas valgis bus tobulas. Nauji
“liigh-specd” spirgintojai iškepa mėsų — minkš
tesnę — daug skanesnę — per trumpesnį laikų. Ir
naujas “siinmer-top” degintojas taipgi dega auto
matiškai — tik tereikia pasukti svieių ir jūs tuojau
gaunate tokį laipsnį šilumos, kukį reikalaujate!
Pamatykite dėl savęs kiek daug patogiau val
gius gnminti su automatišku gasiniu pečiu. Yra
puikus naujas modelis tinkamas jfisų reikalams ir
tinkamas jūsų kaimui. Pamatykite pilnų eilę naujų
Basinių Pečių artimiausiame Peoples Gas Ofise.

MOOIIN COOKCRV

Močiutė - sengalvėlė, lietuviukų gerųjų papročių įkvėpėja ir saugotoja, randa sau malo
nriorint-

nų užsiėmimų prie senoviško ratelio. (VDV)

'M

CONSTANT MOT WATI« . . MUNT MMtIGItATION . . OAS MATINO

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

Penktadienis, vasario 17, 1939

DRSTTOIS
Vieningo Darbo

rius, D. Meškauskas, B. Arčišauskas, F. Sobutas, Al. MarVaisiai
ikevičius, J. Raudonis, J. DruC111CACO HEKJllTS. — ktenis. Parapijos trustisai užVasario 19 d. įvyksta metinis 1 tvirtinta: B. Veselis, K. Maparapijos balius su trini do kaveckis.
vanom. Vakaro rengimui da
ug pastangų deda kleb. kun.
Pirmas parapijos balius
A. C. Martinkus ir parapijos šiais metais įvyko sausio 15
komitetas. 7 vai. bus “box- d. Pelno parapijai liko $126.ing”, o 8 vai. prasidės šokiai. 01.
Rap.

MŪSŲ ORGANIZUOTOJI VEIKIA
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius
-

-

- s/

Chicagos ir apylinkių meti- yra reikalinga. Tos globos ir
nė Draugijų Konferencija į- prašykime .visi. Būtų gražu,1
vyksta kovo 5 d., Brighton kad ne vien Konferencijos daParke, Nek. Pras. P. Šv. pa- lyviai su Vyčiais, bet ir vi
rap. salėje, So. Fairfield Avė. sose parapijose, visų niūsų
organizacijų ir draugijų nair W. 44th St.
Tų dienų mūsų. jaunimo or riai-ės šv. Kazimiero dienoje
ganizacija, Lietuvos Vyčiai, ar ant rytojaus sekmadienį,
švenčia šv. Kazimiero, tautos in corpore eitų prie Dievo sta
globėjo šventę. Tų dienų, 9 lo — šv. Komunijų priimtų
vai. ryto Nekalto Prasidėjimo tautos intencija ir kur gali
parapijos bažnyčioje vyčiai in ma bendrus pusryčius rengtų.
corpore eis prie šv. Komuni Patartina vakare paskaitas
jos. Draugijų konferencijai suruošti apie šv. Kazimierų,
šaukti komisija, kviesdama iš-1 kaipo lietuvių tautos globėjų,
rinkti atstovus į konferencijų pasitariant tais reikalais su
prašo visus, atstovus ir sve- vietos savo klebonais.
į
čtas, atvykti į bažnyčią 9 vai. j fiių metų Konfuren(.l joj ,bus

UETUVlAl DAKTARAI
Telefonas HEMIoek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitariąs

TeL CANaI 6969
Sausio 22 d. metinis para
LIETUVIAI DAKTARAI
pijos susirinkimas buvo skaiTel. YARds 3146
tlingesnis, negu kada seniau. VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•V.-A.' • • 'K '
V . ...
4 ir 7 iki 9
2155 VVest Cermak Road
Dvynukai ne sykiu gimę. James Charles MuDonnell (de Parapijonų su klebonu vienin
Pirmadieniais
: 2 ki 4 ir 7 iki 9
šinėj) 'patenkintai žiūri į savo broliukų - dvynuką, kuris gi gas sugyvenimas siekia visų
OFISO VALANDOS:
Šventadieniais: 11 iki 12
mė penkiom dienom ir Itrim valandom vėliau, negu jis. Bet šimtų nuošimčių. Nestebėtina,
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaro
ir pagal sutartį.
žemiau Mrs. Hennan Rivers laiko dvynukes, kurios 1937 kad ir sekmadienių kolekta
viena gimė vienų mėnesį, kita kitų. Abi motinos gyvena padidėjo $25.00 daugiau, ne
Ofiso TeL CANaI 2345
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Kansas City, Kansas. (Acme telephoto)
gu dabartinis klebonas atėjęs
ir Akinius Pritaiko
rado. Įdomiausia, kad lietu 3343 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
viai parapijoj mažėja: žiūrėk,
2158 W. Cermak Road
viena kita šeima išsikelia gy
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
prisidėt, prie mūsų jaunimo ir , Bvarstoma8 katalikiškojo ir
venti į Cliicagų, bet žmonių
Trečiadieniais pagal sutartį
DANTISTAS
bendrai priimti šv. Komuni lietuviškojo veikimo klausi
Res. TeL CANaI 0402
bažnyčioje daugėja. Mat, kle 1446 So. 49th Court, Cicero'
2305 So. Leavitt Street
jų mūsų tautos intencija ir mas, taip pa't lietuviij labda
bonas netiktai moka su žmo Antradieniais, Ketvirtadieniais ir .
po pamaldų, dalyvauti bend rybės reikalai. Bus skaitomi
.
Penktadieniais
nėmis vienybę palaikyti, pa
V alaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. ’
ruose pusryčiuose.
rapijos gerovei pasišvęsti, bet 3147 S. Halsted St, Chicago
du referatai aktualiais mūsų
Feder. apskritis turėdama visuomenės reikalais. Rapor
ir kitataučius patraukti lie Pirmadieniais, Tieciadiemaia ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šeštadieniais
galvoje Federacijos centro at- Us nuoširdžiai priimtas. Pretuvių parapijai į pagalbų. Kle I
VIRginia 1116
4070 Archer Ava.
Valandos: 3—8 P. M.
sišaukimų prašantį, šiemet y- j,
. . ,
. T. ,
Valandos:
1
—
3 ir 7—8
bonui išdavus metinį parapi
,
.
’
. ,. .legentai: kun. A. Linkus ir
Kasdien
išskyrus
Seredų
patingo dėmesio atkreipti į
•
jos raportų ir paaiškinus vi
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
vsv. 1Z
•
•
»
♦„-i
*
‘
Draugo
’
red.
L.
Šimutis.
ReOfiso Tel. Canal 6122
Kazimiero šventes apvaiks
®
Sekmadienį susitariąs
sų metų darbus, atsistojimu Res. 8342 So. Marshfield Avė.
čiojimų. Šioj sunkioj mūsų n»hno komisijon įeina: PraRes.
Tel.
Beverly
1868.
ir gausiu plojimu padėkota už
tautos gyvenimo valandoj yČižauskas, Stasys Šiinudidelį pasišventimų parapijai
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
patinga šv. Kazimiero globa lis ir Petras Fabijonaitis. J.Š.
ir mokėjimų jų vesti. Klebo
DANTISTAS
OFISAS
nas taip pat dėkojo parapijo2201 West Cermak Rd.
4729 So. Ashland Avė.
nams už visokių paramų paVALANDOS:
2-tros lubos
komisijonierio vietų vandens > drikas ir kiti. Visiems iš an- rapijos reikaluose. Į komitetų 9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
CHICAGO, ILL.
6 iki 8 vakare
Telefonas MIDway 2880
ksto ačiuojama už ir pasiža išrinkta: B. Veselis, K. Ma
departamente.
Trečiadieniais
ir
Sekmadieniais
OFISO VALANDCtf:
kad mes taip pat savo ir sa
Lietuvių Laimėjimai
Koresp. A. F. dėjimų reikale jų nepamiršti. kaveckis, J. Musneokis, S. Apagal sutartį.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vo kolonijos gerove rūpina
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Uždarant susirinkimų, kle leksis, S. Žutautas, T. Dauk
Miesto Taryboje
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto
mės ir drųsiai kovojam už sa
bonui ir visiems parapijona- šas, J. Macijauskas, D. 'Ges
Iš
Parapijos
(BEIN AKA L ShAS)
Vasario 19 d., Cicero Tax vo teises.
nis bei parapijos rėmėjams tautas, J. Zaranka, K. Dam
Lietuvių Namų Savininkų Susirinkimo
Pavers Council rengia didelį
brauskas, V. Gaučas, W. Kaz GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tris kart sušukta valio.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street
vakarų Community Hali.
klūbas yra nuveikęs daug ge Vasario 12 d. įvyko Šv. An
lauskas, F. Šamas, R. BendoTELEFONAI:
A. Valančius
4631 So. Ashland Avė.
Bus žymių kalbėtojų: Geor rų darbų savo kolonijai. KlūOfiso WENtwortb 1612
tano parapijos susirinkimas,
LIETUVIAI ADVOKATAI
Tet YARda 0994
ge Nixon, county commissio- bas turi energingų veikėjų.'
Res. — YARds 3955
uin skaitlingas. Vadou
—
Pernai
iš
užsienio
įvežRez.
Tek PLAza 2400
OFISO
VALANDOS:
Teiephone YARde 1001
ner; county judge Edmund Turi čia gimusių ir augusių
2 iki 4 popiet
7 iki y vakare
VALANDOS:
jaunuolių. Klūbo raštininku I™™
^n. H Vai.; ta į Lietuvą 123,CT tonų ce.
Jarecki. Jie kalbės apie aukš J
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
*•
■ cunas. Atidaręs susirinkimų nientG už 6,200,000 litų. 1937
pagal sutartį.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni
. .
m
«. 1
tus taksus ir kaip juos suma yra
LIETUVIS ADVOKATAS
________________________________________________________________________
J
Jjaunas ir sgabus veikėjas!
d . pirmiausia
dėkojo parapijoįlietais cemento pirkta už 4,1į nams biznieriams,
...
,
žinti. Komisijonierius Nixon Bdward Mikutis.
4631 So. Ashland Avenue AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
draugijo365,000
litų.
Didėjant
cemen

ir teisėjas .Jarecki yra labai
Vasano 6 d.. jis .su adv. Ki-'i ms ir
. ,komitetui
......
.„ .
uz visokenoTeL YARda 5921
to suvartojimui vis. plačiau Res. 6515 S. Rockvvell Street Ree 6958 So. Talman Avė.
daug pasidarbavę sumažini zu ir kitais
lietuvių
veikėjais
1
■■
■
o
.
•
Res.:
KENwood 6107
Rea.
Tel.
GROvehiU
0617
Teiephone REPnblic 9723
.
„.
,
J , pų parapijai paramų. Paskui aptariamas reikalas statyti ce
Office TeL HEMIoek 4848
laikraš'
mui taksų. Tad visi kviečia 1pasikvietė Chicagos
®
1 išklausyta pranešimas iš me mento fabrikas Lietuvoje.
mi skaitlingai atsilankyti į šį čių1 raporterius,
nuėįo
i
mie-l
,v. ......
\
...
| dziaginio
ir dvasinio parapiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vakarų.
sto valdybos susinnkimų ir
stovio Praeįtais metah pa
LIETUVIAI ADVOKATAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:34
— Jubiliejinė meno paroda 6322 So» VVestern Avenue
756 West 35th Street
Cicero Tax-Payers Council įteikė rezoliucijų reikalauda jamų parapija turėjo $28,845.-.
2423 W. Marųuette Road
gausiai
lankoma,
dėlto
ji
bu

sudaro įvairių tautų organi mi, kad vandens taksai būt 01, o išlaidų ”27,848.19. Šie
VALANDOS:
TaL CALumet 6974
VaL 2—4 ir Z—9 žak.
vo
pratęsta
ir
uždaryta
sau

Panedėlį,
Utarninke ir Ketverge
OFISO VALANDOS
zacijos. Lietuvių Namų Savi sumažinti ir kad lietuviams ms metams liko. $996.82.. Pra
1446 So. 49th Ct
9 vaL ryto iki S y. vakaro, iiskiriaat
nno 2 iki 9 vai. vakare.
sio
22
dienų;
buvo
atidaryta
ninkų klūbas yra minėtos or būtų duotas vandens departa eitais metais skolos atmokė
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 8 v. v.
sekmadieaias ir trečiadieaiua
Subatomii nno 7—9 vakare
gruodžio
mėn.
4
d.
Parodų
ap

Snbatoj
nno
12
iki
6
v.
v.
Ketv.
ir
Nedėliomis
susitarus
ganizacijos narys. Čekai de mente komisijonierius. Politi ta $4,250.00. Dabar Šv. Anta
TeL Prospect 1012
TeL Repuhlie 6047
Office honrs:
da daug pastangų kuo dau kieriai sutiko lietuvių reika no parapija skolos beturi tik lankė 10,000 žmonių.
DANTŲ GYDYTOJAS
2 to 4 and 7 to 9 P. II.
lavimus
išpildyti.
giausia sutraukti savo žmo
Sundays by appointment
$17,100.00, Parapijos nuosa
3259 S. Halsted Street
Klūbas savo mėnesiniam vybė yra įkainuota $500,000.
nių į minėtų vakarą. Lietu
CHICAOO, ILL.
viai, nepasiduokit, atsilanky- susirinkime, sausio 18 d., įga Apdrausta ant $250,000.00. Per
Ofiso TeL VIRginia 0036
PHYSICIAN and SURGEON
kit skaitlingai. Pasirodykim liojo Edvvard Mikutį užimti du praeitais metais piknikus
Rezidencijos Tel. BEVerley 8244
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
4645 So. Ashland Avenue
padaryta pelno $3,160.00. Per
OFISO VALANDOS:
SALTI MIERO
Nao 2 iki 4 ir ano f iki S vaL žak.
THINGS THAT NEVER HAPPEN bazarų $858.93, per parapijos RADIO PROGRAMŲ
GYDYTOJAS St CHIRURGAS
Nedėliomis pagal satartį.
Iš
STOTIES
WHFC
(1420
K.)
vakarienę $375.00.
Office TaL YARda 4787
415Z Archer Avenue
Mamų TaL PROspeet 1931
Ofiso yaL: 2—4 ir 4—8 P. M.
šeštadieniai* —
Dvasinis parapijos stovis
Rezidencija
Tel OANal 6122.
Penktadieniais —
Nuo 7 iki 8 v. ▼.
taip pat yra geras. Praeitais
8939 So. Claremont Avė.
Valandos: 9—10 A. M.
Sekmadieniais —
metais išdalinta 90,000 komu
VYOVAP coke yocKeor
Nedėliomis pagal sutartį
nijų, atlaikyta 1,450 Mišių šv.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
L.
PlortEy. you ,
Tel OANal 0267
Krikštų
būta
79,
vedybų
32,
Rea. TeL PROspeet 6669
2201 W. Cermak Road
Pffo&ttPLy pie ipt
IT VVon't P16TYCR NO
mirimų 43. Vaikų priėmusių
Kviečiu vistu kaimynus, draugus ir pažystamus
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
OrlE WIU- <*1155 V<?O.
pirmųjų
šv.
Komunijų
98, Su
REZIDENCIJA
vr.kh
naudotis mano patarnavimu.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
/ I
Voo
tvirtinimo Sakramentų 198.
6631
S.
California Avė.
1821 So. Halsted Street
To opckate,
Vaikų lankančių parapijos mo
i Just love.
Telefonas REPnblic 7868
Rezidencija
6600 So. Artesian Ava.
•HP
THc smtLLor
kyklų 276.
VALANDOS:
U v. ryto iki 3 popiet
Office Phone
Res and Offiee
6 iki 8 vaL vakaro
PROspeet
1028
2369
S.
Leavitt
St.
Pranešimu visi parapijonai
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706 TaL YARda 2246
buvo labai patenkinti ir dė
Patarnauja Lietuviai
kojo klebonui už gražų para
Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
pijos reikalų vedimų. Klebo
(KO ARSKAS)
DANTISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nui paraginus, nutarta ir šiais
4645 So. Ashland Avenue
Mašinų Plovimas
metais ir pavieniai ir organi
arti 47th Street
2403 W. 63rd SL, Chicago
Taipgi parduodam Pėdams
Vai: nno 9 ryto iki 8 vakaro
zuotai taip pat remti parapi
Nedėliom Ir Trečiadieniais
Seredoj pagal sntartį
Range Aliejų
Pagaal Sntartį.
jų įvairiais būdais.

DR. VVALTER J. PHILLIPS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. VVINSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. J. MANIKAS

DR. GEORGE 1. BLOŽIS

DR. CHARLES SEGAL

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS

DR. P. J. BEINAR

DR. MAURICE KAHN

JOSEPH J. GRISH

KAL & ZARETSKY

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. J. BERTASH

DR. A. P. STULGA

KLAUSYKITĖS

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR. S. BIEŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

MiM Service Station

DR. J. J. KOWAR
W

Ant galo nutarta skaitlin
gai dalyvauti tradicinėj pa
rapijos Užgavėnių vakarienėj,
kurioj, kaip kas met, bus vi
sokių įdomybių. Tam vaka
rui gausiai yra aukoję mūsų
/Jį#

:hational caktooh

biznieriai, kaip tai Pau^a, Bu-

Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas

TeL LATayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS

2335 South VVestern Avenue
TSLEFONAS

-----------------------------

T...

OANAL

..... —

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS: •
vaL ryto iki 9 vaL vakaara

8704

II
“- ------------------------------ fl

ta

DR. C. VEZEL’IS

DR. V. E. SIEDLINSKI

Dantistu
4143 South Archer Avenue
Telefonu LAFayetta 6660
Antradieaiais, Ketvirtadieniais U
Patikinamai,

4631 South Ashland
TaL YABds 4694

Av
ti

i

Dnirnis

Penktadienis, vasario 17, 1939

Iš Marijonų Rėmėjų
Chicagos Apskrities
Susirinkimo
Vasario 15 d. įvyko Mari
jonų Rėmėjų Draugijos Chi
cago apskrities susirinkimas
“Draugo” name, į kurį at
vyko veik iš visų kolonijų at
stovai.
Bridgeport - A. Vaišvilienė ir J. Šliogeris.
Dievo Apvaizdos parap. —
Pr. Ivanauskienė ir O. Bukantaitė.
Marąuette Park — A. Pu
kelienė.
Town of Lake — P. Turs
kienė ir O. Sriubienė.
Cicero — A. Valančius ir
O. Rimkienė.
West Side — D. Gasparkienė ir C. Druktenis.
North Side — A. Bacevi
čius,
Brighton Park — M. Na
vickienė.
Roseland — Z. Gedvilas.
Noriu prisiminti, kad da
bartiniu laiku labai susirūpi
no veikėjai ir tose kolonijose
Tėvų Marijonų veikla, nors
ir skyrių dar nesiranda, bet
jų pranešimu, numato, kad
trumpoj ateity
jie įsikurs.
Šiame sus-me p-nas Gedvilą
iš Roselando pareiškė, kad,
girdi, geilb. klebonas' kun. J.
Paškauskas jau kelis kartus
tuo reikalu prisiminė, kad tu
rime įkurti Marijonų Rėmėjų
skyrių ir jiems padėti įvai
riuose darbuose. Sus-mas la
bai nuoširdžiai ir karštai su
tiko .p-no Gedvilos praneši
mų ir reiškė dėkingumo gerb.
kun. Paškauskui, kad tas vist
kas kaip galima greičiau įvy
ktų. i

Raportas iš išleistuvių ban
kieto buvo patiektas; p-nia A.
Vaišvilienė papildė, pasirodė,
kad bankieto pelnas sieks be
tbiskio apie tris šimtus dole
rių. Susirinkimas nuoširdžiai
dėkojo Jo Malonybei Pralotu!
M. L. Krušui, jo pagelbininkui gerb. kun. S. Petrauskui,
ir per p-nių Vaišvilienę prašė
karštais žodžiais padėkoti Šv.
Kazimiero Akad. Rėmėjų vie
tiniam skyriui, taip pat Jaunų
Moterų Klubui ir abelnai vi
siems, kurie tiek daug gražios
širdies parodė platindami ba
nkieto tikietus, p-niai U. Gu
dienei, kuri, matyt, daugiau
sia tikietų išplatino, visiems
ir visoms dėkoja už parodytų
prielankumų.

Rasosi Augę Ir
Jaunamečiai
BRIGHTON PARK. — LR
KSA 160 kuopos susirinkime,
vasario 5 d., nariai sužinojo
daug dalykų. Pirmiausia iš
O. Ivinskaitės pranešimo, pa
daryto iš apskrities susirin
kimo, sužinojo, kad Dievo AP’“i«los parapijoj prie gyvuojančios LRKSA 101 kuo
pos įsisteigė lietuvių skautų
skyrius, kad lietuviams skau
tams Chicagoj organizuoti iš
rinkta komisija, į kurių įeina
bizn. J. Rakštis, dr. J. Šim
kus ir kun. Kiškūnas. Lietu
vių skautams prie Susivienymo organizuoti apskritis nu
tarė rengti vakarų, buneo ir
card party, Dievo Apvaizdos
parapijos salėj, Verbų sekma
dienį. Tikietai ir “chance
book” jau paskleisti
tarpe
kuopų.
Džiuginantis buvo pranešiimas, kad mūsų kuopa neuž
ilgo turės didelį jaunamečių
skyrių. Per vajų kuopon įra
šyta dr. A. Šimkaus du vai
kai, dr. C. Svencisko sūnus,
Peoples Fum. Co. vieno sa
vininkų J. Kruko dvi dukre
lės, aptiekininko Jonaičio vai
kučiai, Kass Jewelry savinin
ko dukrelė. Taip pat kuopon
įsirašė laidot. dir. E. Lachaviez, J. Rupšlauskaitė, A. Butterienė ir J. Montvilas.
Pranešta, kad šiuo metu
serga dvi kuopos narės Šakūnienė ir Seikauskienė. Ligo
nes lankyti apsiėmė A. Valantinienė ir S. Gudaitė.
J. Etočeriui įnešus, išrink
ta atstovai į bendrų dr-jų ko
misijų surengimui parapijos
25 metų jubiliejaus paminėji
mo, būtent J. Enčeris, A. Šrupša, S. Dudenaitė ir O. Ivinskaitė.
Kadangi mūsų kuopa taip
pat minės 25 metų gyvavimo
jubiliejų, tat išrinkta komi
sija surengimui paminėjimo.
Komisijon įėjo: J. Enčeris, O.
Ivinskaitė, A. šrupša, A. Valantinienė, S. Gudenaitė ir A.
Ivinskaitė.

Po turiningo raporto ir vi
sų gražių įspūdžių eita prie
naujų sumanymų.

Visų pirma susirinkimas nu
tarė rengtis prie tradicinio iš
važiavimo — Lietuvių Dienos.
Tam tikslui susirinkimas ski
ria 25 dol. dovanoms. Penkias
dovanas po 5 dol. Gražus su
manymas, ir iš kalno reikia
pasakyti, kad šiais metais į
Lietuvių Dienos išvažiavimų
Tėvų Marijonų ūkyje sutrau
ksime tūkstantinei!
minias
žmonių.

ARD Centro Bankietas West Pullmano
— Ar esi kada dalyvavęs Naujienos
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų centro puotoje!
— Ne. Neturėjau progos.
— Na, tai daug kų esi pra
leidęs. Aš nei vienos puotos
nesu apleidus. Ir labai nešina
giai jausčiaus, jei kada nors
priseitų apleisti.
— Tai kodėl taip sakai ! Ar
jose yra kas tokio nepapras
to, kad negali jų apleisti! Juk
bankietai visi tokie: valgiai,
kalbos.
— Klausyk, tamsta. Šios
puotos ne vien gardūs valgiai
(nors ir juos ypatingai ska
niai pataiso pačios seserys),
ne vien turiningos kalbos, ku
rių nebūna perdaug, kaip ki
tuose, ne vien graži progra
ma, kurį išpildo akademikės,
bet tas ūpas, toji dvasia, ku
ri viešpatauja visoj auditori
joj, tarpe vienuolyno rėmėjųprietelių. Kita, juk ir gerų
danbų darome dalyvaudami.
— O, koks tas gera darbas
gali būti?

KASDIEN SU KRISTUMI

vertė
Vasario 19 d., 7 vai. vak..
Kan. Ant. M. Karužiškis
parapijos salėje, ŠŠ. Petro ii
Povilo parapijos choras, ko-, y
- jy - nriaan vadovauja muz. S. Rai į V asarK) A/ W L*ena

la, rengia koncertų su pasi-1 “Iki kol šiame pasaulyje
linksminimu ir šokiais. Cho- | gyvename, negalime būti be
ras gerai prirengtas. Be to, nuliūdimų ir pagundų.
bus solo ir daug kitokio paTodėl ir Jobo knygoje yra
marginimo. Visi kviečiami da
parašyta: ‘Žmogaus gyveni
lyvauti.
mas ant žemės yra kareivia
vimas’ (Jobo VII, 1)” (Kri
Vasario 12 d., parap. klū staus Sekimas, Knyga Pirma,
bo kambaryje, klebonas A. Li Skyrius XIII, 1).
nkus ir parapijos komitetas
laikė mėnesinį pasitarimų pa-, rių įr daug kitų darbų pararapijos reikalais. Nutarta ga- pijai yra padaręs. Čia jam buvėnios metu surengti “fiah vo sava parapija ir savi žmoparty” ir bingo. Pirmam pa- nės. Bet mirus, velionio brorapijos piknikui, kuris įvyks
kuris gyvena Marąuette
geg. 7 d., Vytauto parke, pa- Park, a. a. Antanų laidojo iš
skirta $50 dešimčiai dovanų Gimimo P. Š. bažnyčios. Sa
po $5.
koma, kad laidojant žmonės

lįs>

būsiųs jan trečias lietuvių
ĮUrba Flovver Shoppe!
knygynas Vilniuje. Neseniai
4180 Archer Avė.
Vilniuje viešėjęs Spaudos Fo
Pilone LiAJ’AYETTK MOl)
ndo atstovas iš Kauno; jis ? Gėles Mylintiems — Vestuvėms — i
Bankietams — Laidotuvėms — j
tyręs lietuviškų laikraščių į
Papuošimams
Lenkijų ir lenkiškų į Lietu
vų siuntimo galimumus.

BOV! H0W THIS
LUSTER-POAM

>

CIT* RID OF
^TOBACCO STAINS

Sweeps away surface deposits...
breaks up dūli, ūgly tooth film
Nkcmagic. You’d never beUeve how fast

the NEff Listerine Tooth Pašte clefns
and irolishes teeth. Its new, miraclo-clea įslng ingredient, Luster-Foain deterge.it,
nhiska away ūgly surface deposits in a jiffy.
The instant brush and saliva touch amnzlng Luster-Foain detergent, it surges Into
a roam of tiny. acti ve bubblee. whlch stveeps
Into and cleans pits and eraeks so minuto
e ven water may not enter them . . . leaves
your vvhole mouth tingling with life . . .
starts your teeth sparkling with new luster.
Get the big 25< tubo, or better štili, the
double-size 40d tube containing more than
If pound at any drug counter. Lambert
Pharmacal Co., St. Louis. Mo.
TH*

NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
supcrcharjjed with

•LUSTER-FOAM

DOMICELĖ GOTAUTIENĖ
(po tėvais Jakaitis)

mirė vaa. 15 d., 1939 m.. 7:20
vai. ryto, sulaukus gilios se
natvės.
Amerikole išgyveno 40 m<-t.
Gimus Lietuvoje,
Tauragės
apskr., Gerviškes km., Bidkiemės par.
Paliko dideliame nuliūdime:
sūnų Bronislovų, marčių Vero
nikų, anūkę Elzbletų Kegovifiiutę, du brolHŪnus: Aleksandrų
Ir PranclSkų, tris broldukterls:
Onų, Sofijų ir Bronislavų ir jų
šeimynas ir daut kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas 4319 South
Wood St., tel. YARds 3509.
Laidotuves įvyks šeštadienį,
vasario 18 d. Iš namų 8:00
vai. ryto bus atlydėta į šv.
Kryžiaus parap: bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę:

✓ya
Kadangi šiais metais visi vadinę velionį ubagu, nežino
parapijiečiai sumokės po $25 mu, bei paskaitę prie apsilei
Tinginiui ir Šiokių dienų
tik
Sūnus, Marti, Brolsūnai,
kaipo jubiliejaus aukų, susi- dėlių. Bažnyčioje buvę
Broldukterys ir Giminės.
rinkime irgi pasižadėjo
j gratmešiai, brolis ir keletas šventa.
Laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis, tel. Yards 1741.
Pats neturėsi kitas neprinti: Jaunimo klūbas, Mergai žmonių. Jei būtų laidojamas
(Meldžiam nesiųsti gelių)
čių sodalicija, P. Mikolaitis, iš savo parapijos bažnyčios, duos.
— Dalyvaudami, prisideda
J. Sinkevičius, J. Savičius, M. kur velionis visų laikų gyve
me prie Statybos Fondo. O tas
Žutautienė, Ant. Metrikis, F. no, darbavosi ir taip artimas
Vienų Metų Mirties
begalo svarbu šiuo laiku. Per
Rimkus, vikaras kun. S. Gau- visiems buvo, nebūtų laidoja
Sukaktuvės
ankšta pasidarė sesutėms ir
mas “kaip ubagas”.
AVest
čius ir kleb. A. Linkus $50.00.
mokinėms, taip kad privers
Pullmano žmonės sako: nege
VINCENTA
tos didinti rūmus. O be fondo,
rai padarė jo brolis ir kiti.
LUKOŠEVIČIUS
Vasario 21 d., 7:30 vai. va
kaip gali kų nuveikti?
po tėvais Kavaliauskaitė
Rap.
kare, parapijos salėje ir pa
Mirė Vas. 15, 1939, 2 vai. po
— Na, gerai. Bet ar tik ta
PETRAS D A L K U S
pietų, sulaukus pusės amžiaus.
rapijos komitetai rengia link
Gimė
Lietuvoje,
Raseinių
puota gali sukelti fondų?
mieste.
snių vakarę. Bus šokiai, už Reprezentacinis
Jau sukako vieni metai, kai
Amerikoje išgyveno 17 m.
— Žinoma, kad ne. Jis jau
negailestinga
mirtis
atskyrė
Paliko
dideliame
nuliūdime
3
kandžio ir t.t. Prašoma skai Lietuvių Knygynas
nuo manęs mano mylimų vyrų
dukteris:
Apolonijų,
Antaninų
yra pradėtas; bet per mažas,
Petrų Balkų.
Netekau savo
ir Mikalinų, 2 sūnus: Pran
tlingai dalyvauti. Pelnas eis
mylimojo vasario 18 d., 1938.
Vilniuje
kad galima būtų pradėti sta
ciškų, ir Ipolitų, 3 žentus: Ka
zimierą Kudviną, Slankstį ir
parapijai.
Nors laikas tęsiasi, aš jo nie
tybų. Štai, kiekvienas skyrius
Erlof ir 4 anukus ir daug ki
kados negalėsiu užmiršti. Lai
tų giminių
Indiana Harbor,
(VDV) Vilniaus lenkų spau
gailestingas
Pievas
suteikia
dirba savo parapijoje, ypač
Ind. ir Chicagoj.
jam amžinų atilsį
Vasario 8 d. palaidotas a. da praneša, kad artimiausiu
Laidotuvių dienų jos vyro kū
dabar, vajaus laiku. O šis ba
Aš,
atmindama jo liūdnų
nas bus perkeltas į kapų.
a. Antanas Tveikus. Velionis laiku būsianti sudaryta lenkųprasišalinimų iš mūsų tarpo,
Kūnas pašarvotas 3934 Lunkietas yra pradžia vajaus. Ir
užprašiau dvi gedulingas šv.
me St., Ind. Harbor, Ind. Te
per daug metų priklausė šiai lietuvių sutartis dėl kultūri
Mišias: pirmos vasario 18 d.,
lephone Ind. Harb., Ind. 398.
rodos, kad kasmet tie ban6:0u vai. ryto ir aųlros su eg
Laidotuvės įvyks Šeštadienį,
parapijai. Čia daug darbavo- nio bendradarbiavimo. Ryšium
zekvijomis vasario 20 d., 8:00
Vasario 18, iš koplyčios 8:30
kietai darosi įvairesni.
vai. ryto, šv. Antano parapijos
vai. ryto bus atlydėta į šv.
i si, buvo parapijos komiteto su tuo Vilniaus lietuvių re
bažnyčioje, Cicero, Illinois.
Pranciškaus
par.
bažnyčių,
In

Ypač šiemet. Juk tai bus!
diana
Harbor,
Ind.,
kurioje
įnariu, dalyvavo visuose pa dakcijose bei leidyklose pa
Kviečiu visus gimines, drau
vyks gedulingos pamaldos už
pažymėta dvidešimt metų su-1
gus-ges ir pažjstamus-as daly
velionės
sielų.
Po
pamaldų
bus
rapijos ir draugijų parengi stebimas ruošimasis
įsivežti
vauti šiose pamaldose Ir pasi
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
kaktį nuo įsteigimo skyrių ir!
melsti už a. a. Petro sielų.
pines.
muose ir prisidėdavo parama. daugiau lietuviškų leidinių.
Nuoširdžiai kviečiame visus
tų rėmėjų, kurios be pertrau-i
Aš tavęs, mano brangus vy
gimines, draugus-ges ir paž.vsBe to, jis vienas, statant baž Mickevičiaus gatvėje netrukus
re, niekados neužmiršiu.
Tu
tamus-nias dalyvauti šiose lai
kos išbuvo skyriuose.
pas mane nebesugrįš!, bet aš
dotuvėse.
nyčių, įrengė vyrų pusėje Sal būsiųs atidarytas reprezenta
ankščiau ar vėliau pas tave a— O kada įvyks toji puota?
Nuliūdę
Dukterys,
Sūnai,
teisiu. Lauk manės ateinant.
džiausios Širdies Jėzaus alto- cinis lietuvių knygynas. Tai
žentai ir Giminės.
— Šio mėnesio 26 dienų,
Laidotuvių Biretkorius ObefNuliūdusi, Moteris.
lea, Tel. Ind. Harb. Ind. 938.
akademijos auditorijoj.
— Na, tai gauk ir man ti
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
kietų.
Taigi, ar visi jau turite ba
Rašt. O. Ivinskaitė nkieto tikietus? Nei vienas
neturėtų praleisti nedalyvavęs
švilienė, Pr. Ivanauskienė, O. 20 metų sukakties bankiete.
didsiaubia laidojuo
Bukantaitė, O. Sriubienė, A.
Rūta
Pukelienė, M. Navickienė. Tuo
atsirado ir aukotojų dovanų:
DIENĄ LR NAKTĮ
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
COULD
NOT
DO
HER
p-nia Vaišvilienė aukoja 5 do
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
Visi
Telefonai
YARDS
1741-1742
vanas, O. Rimkienė vienų do
HOUSEWORK
______ 4605-07 So. Hermitage Avė.
PATARNAVIMAS
vanų, tikimės kad sulauksime
HEN every4447
South
Fairfield
Avenue
thing vou Mdieną ir naktį
ir daugiau. P-nia Ivanauskie
npt is • burde
□en
Tel.
LAFAYETTE
0727
_____________
___________
vheen you are
nė ir p-lė Bukantaitė įgalio
KOPLYČIOS VISOSE
nervous and irritable—at your
tos pasirūpinti salės reikalu.
TA V F A T koplyčios visose
MIESTO DALYSE
wit’a end—try
JLJ I J\. / > 1 Chicagos dalyse
Taip pat josios pažadėjo atsithis medicine. It
may be just what
3354 So. Halsted St.
lankutūus svečius pavaišinti
you neea for eztra
energy. Mrs. Charles L. Cadmus of
Telefonas YARds 1419
skaniais grūzdais su kavute
Kuisykite mūsų Lietuvių radio programų Seitadienio vakarais,
Trenton, Nevv Jersey, savs, "After

veltui. Tų viskų josios auko
ja.
Ištikrųjų, džiaugsmas ima
dirbti, kada susilauki iš dau
gelio tokio gražaus ir nuošir
daus pritarimo. Juk tų paren
gimų, rodos, nestinga savo pa
rapijose, bet vis tiek suranda
tam laiko, nesigaili ir aukų
prisidėti. Vienu žodžiu dirba
Dievui ir Tėvynei, ir tie visi
gražūs darbai bus kada nors
Kitas gražus sumanymas — atmintini.
Šiuoiui sus-mas baigtas.
surengti kauliukais žaidimo
J. K.
pramogų Nekalto Prasid. P.
Šv. Seselėms, Marian Ilills,
— Pernai per ištisus metus
kurios šeimininkauja pas Tė
vus Marijonus. Taiu tikalui iš iš Lietuvos emigravo 845 as
rinkta didelė komisija, veik mens. Tiktai 100 žydų išvyko
iš visų Chicagos kolonijų po į Palestinų. 1937 metais emi
vienų: D. Gasparkianė* A. Vai* gravo ii viso 976 asmąns,

A.

John F. Eudeikis
nauonA n

LAIBOTUViy

DIREKTORIAI

AMBULANCE

* II D III A M P C

AlriDULAnbL

W

DYKAI

doing just a little work I nad to lie
down, My mother-in-lavr v recommended the Vegetable Compound.
I can see a wonderful change now.”

"7Aaj

7:00 vaL vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. SALTHOSBA8

P. J. Ridikas
Auta B. Petkas

Č‘.

VECFTABl t

COMPOUNO

•AKT, IND. LAIDOTUVTŲ DIREKTORIAI

KELNER-PRUZIN

Ay TlaJcišuj

'w/uormakt,

Geriaosiaa patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Avė.

vuottusuj hub ‘Bakirui

bu

čyKtOfunutU

1

for ECONOMY and
SATISFACTION ust
Thuble TatcdfDoobleAction!
irt* BAKING
POWDER.

IKV

25 ou neės for 254
'
Full Rack ••• No Slsck Filllnd
M I I lONi or PCUND< HAVE BEEN
USED BYOIIR GOVERNMENT

LEONARDAS EŽERSKIS
laidotuvių direktorius
PATARNAVIMAS DIENĄ H NAKTĮ

KOPLYČIAI dykai

2025 W. 51* St

TeL YARDS 1278

■

Res. 4543 South Paulina Street

Laitacz ir Šonai
1. Liuleviciiis
S. P. Mažeika
Autan;isM.PbillllllC
llUd
1.1 Zflln
Albert V. Petkos
Ul|l

6834 So. Western Avė.
GROvebill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANaI 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
4348 So. California Ąve.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avenne
Phone YARda 1138-1139

3307 Lituanica Avė.
Phone YARda 4908
J646 West 46th Street
Phone YARda 0781-0782

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

Penktadienis, vn«ario 17, 1933

B

Gražiai Pagerbė

Grišiai Minėjo
Sukaktį

GRAND

OPENING

BRIGHTON PARK. — VaHIQHWAY TAVERN, 969 Weat 71»t Street
sario 12 d. P. Stinbių name Pavyzdinga, inteligentiška
ŠEŠTAD.
ir SEKMAD., VASARIO 18—19, 1939
■
Moterų Sų-gos 20 kuopa su pp. Urišių šeima gražiai pa
— Užkandžiai ir Muzika Veltui. —
IB
rengė supryzų Statkanis, ku minėjo savo gyvenime svarbų
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus atsilankyti.
rie šiemet mini 25 metų lai įvykį — vedybinio gyvenimo
JOSEPH BARTKUS, sav.
mingo vedybinio gyvenimo su sidabrinį jubiliejų.
kaktį. Ypatingai 20 kuopa yra Trečiadienio rytų Šv. Pa
Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
pamylus E. Statkienę, nes per nelės Gimimo bažnyčioj bu
Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr.
daugelį metų atsidavimu dir vo atlaikytos jų intencija šv.
*•
ba kuopai, visų laikų eidama Mišios, suteiktas palaiminiCLASSIFIED
valdybos narės pareigas, o nias> “jaunieji” priėmė šv.
per pastaruosius 4 metus pir-1 Komunijų. Bažnyčioj buvo
PARDAVIMUI NAMAI
6241
So.
Talm&l Avė., puikus 2 lie
mininkauja ir dar yra centro t]aUg jų giminu) ir draugų.
tų mūrinis namas. 2 — 6-kambarių
Ąžuolo grindys ir įtaisymai.
vice pirmininkė.
Vakare Plaisance viešbuty
Zagariečių kliubas rengia lietai.
Karkto vandenio šiluma. 2-karų ga
perstatymų, trijų veiksmų, radžius. Lotaa 30x126. Kaina $7,500.
Bankiete daugiausia pasida buvo šaunus “vestuvių” ban
“Pavogtas Kūdikis”, sekma Vakarytlnls kampas 64-tos ir Camp
rbavo: Volterienė, kuri įteike kietas, į kurį atvyko virš ši
bell Ąve. Pulki 7 kamb. rezidencija,
dienį, vasario-February 19 d., k&iplUt nauja. 3 dideliai miegamieji
r*6*'
nuo narių dovanėlę, t. y. dė mtas pp. Grisių artimiausių
kambariai. 2 drabužių kamb. kiek
jų draugų ir giminių, jų tar
Liuosybės (Liberty) Svetai viename. Puikios ąžuolo grindys ir
žutę su $25.00 sidabrinių.
Įtaisymai. 2-karų mūrinis garadžius.
nėje, prie 14th St. ir 49th Ct. dali būti paimtas už $2,000. Balan
Be kuopos narių bankiete pe adv. Juozo Grišiaus tėvai,
sas vidutiniškas.
Durys atsidarys 4 vai. vakare.
dalyvavo: M. Vaičūnienė, cen kurie >po trejetos metų jau
NORMAN GEYER & CO., Ine.
4ŪO1 So. Ashland Avenue,
Lošimas prasidės lygiai 5 va
tro rašt., S. Sakalienė, “M. minės auksinį šeimyninio gy
Tel. YARda 0200.
landų. Muzikų gros šauni Paul
D.” red., J. Čepulienė ir Vai- venimo jubiliejų.
PARDAVIMUI
Namas Su bizniu, pieninė Ir groserVakarienės
metu
adv.
J.
Eitmont
Orkestrą.
Bus
viso

čūnaitės.
n*. Biznis gerai ifidirbtas, randasi
kolonijoje,
Ciceroje, arti
Grišiui ir poniai pasakyta ei
kių skanių valgių ir gardžių Į' lietuvių
lietuvių bažnyčios. Namas turi po
Programoj įdomiausia buvo lė nuoširdžių sveikinimų, įtei
Buvęs Čekoslovakijos prezidentas Eduard Benes su žmona atvykę į Chicago. Stotyje gėrimų. Kviečiame visus jau 4 Ir 4 gražius kambarius. GroserJrengtl visi fikSčerlal, yra ir
“Motiejuko ir Barboros” ves kta daug gražių dovanų. Kal-|.iuos pasitiko skaitlinga čekoslovakų delegacija. Šioj nuotraukoj dešinėj Benes, o kairėj jo nus ir senus ir pasilinksmini nūje
naujas elektrinis šaldytuvas ir pil
nas pirmos rūšies stakas. Gera prie
tuvės, kurių iniciatorė ir ren bėjo kun. A. Baltutis, M. Zi- žmona, kuriai viena Chicagos jaunosios kartos čekoslovakių įteikia gėlių. Ed. Benes pa
mo bus iki valės. Įžanga tik žastis pardavimui. Atsišaukite pas
tavlninkų: W. Stankus, 1325 South
gėja buvo P. Petrošienė. ‘Jau zas, L. Šimutis, T. Grišius. kviestas Chicago universiteto paskaitoms. (Acme photo)
50th Court, Cicero.
35 centai.
nasis’ buvo U. Gestautienė, o jubiliantų sūnus, kuris savo .
Kviečia,
Dr. C. O’Britis Loretto Town of Lake Žinutės
“jaunoji” — V. Gedminienė. gražia iškalba visus nustebi Jubiliejaus Vakare
Moterys ir Merginos
Komisija.
“Pamergės”: E. Vertelkiūtė, no. Programų 'tvarkė adv. A. Bus Pagerbtos
Ligoninės Gydytojų
Šv. Prane. Seserų Vien. 3
(Skelbimas)
Pasinaudokite
Misevičiūtė, A. Patrick, E. Lapinskas.
Garbės Narės
Štabo Narys
skyr. nuoširdžiai dėkoja P.
Širvinskienė, Gestautaitė, ‘svo
T0WN of LAKE. — Pa
Adv. J. Grišius yra plačiai
E. Malinauskams už leidimų
BRIDGEPODT.
—
Draugija
pigintomis
kainomis taisome
tai’: Restainienė, Bagonienė, žinomas ne tik kaipo pasek
I gydytojų chirurgų' štabų savo namo kauliukais žaidi CUTS-BURNS-SCALDS
jūsų drabužius, įdedame nau
should be ųuiekly treated to prevent bad after.
N. Paukštaitė, E. Damkiūtė. mingas advokatas, bet ir kai Šv. Petronėlės 26 metų gyva Loretto ligoninėj, kuri nese mui. Ačiū ir dovanų aukoto effecta
as wdl as relieve pain. UaeOIL-of-SALT.
jus pamušalus j skurinius ko
Wonderful too for sore, tired feet. At your
“Tėvas” Petrošienė ir “mo po uolus visuomenės veikėjas vimo sukaktį ir pagerbimų na niai buvo perduota vesti Šv. jams, laid. direkt. Liulevičiui druggiat's
—money back if not aatisfied. For
tus.
Teipgi įdedame naujus zisarople write Moaao Laboratories, 215 South
tina” Petravičienė labiausiai ir pavyzdingas šeimos galva. rių, 'kurios neėmė pašalpos per Kazimiero seserims, pakvies už paskolinimų kėdžių ir vi free
Leavitt Street. Chicago.
perius į furinius jakučius.
visas prijuokino.
Jo žmona tikrai pavyzdinga 10 ir 20 metų, rengia vasario ta ir lietuvė daktarė, būtent siems kokiu nors būdu prisi- QUICK RELIEF FOR FEET Dabartinės pigios kainos ne
18 d., Lietuvių auditorijoj.
dr. Constance O’Britis, žmo dėjusiems.
Kad padaryti savo gyveni ilgai tęsis. Pasiskubinkite.
Padainuota vadovaujant E. motina ir šeimininkė. Linkė
na adv. F. Mastausko. Jos omų ilgesniu, galima tiktai ma OVERLINGIO VALYMO IR
Damkiūtei “Ilgiausių metų!” tina pp. Grišiams daug svei Tų vakarų bus priimamos
fisas
randasi
Marųuette
Par

TAISYMO ŠAPA
ir daug kitų dainelių. Gražiau katos, laimės ir ilgo amžiaus. ir naujos narės nuo 16 iki 20
Daugelis townoflak iečių da žiau laiko skirti miegui.
ke
adresu
2408
West
63rJ
St
az metų dykai, o nuo 20 iki 35
lyvavo J. M. Janušauskų si Pirtis jaujų vainoja, o abid 4602 S. Wood St. Chicago, IU.
siais linkėjimais jubiliatam ir
Tel.
Hemlock
5524.
m. už vienų dol. Kurios no
dabro jubiliejaus apvaikščio- vi suodės.
jų padėkos žodžiais baigėsi
rės įsirašyti, prašomos valdy
pagerbimo bankietas.
jirne bažnyčioje ir svetainėj.
Metinis Lietuvos
Klausvkite
bai paduoti savo vardus, o se Iš Labdarių Veiklos
Koresp. A. P.
Nuoširdžiai
sveikiname
jubi

Ūkininko Draugijos
PALENDECH’S TRAVEL
kantį susirinkimų, kovo 5 d.
liatus, pavyzdingus katalikus
T0WN
OF
LAKE.
—
Lab
BUREAU
Vakaras
atsilankyti formaliam priėmi darių Sųjungos 1 kuopos kny remiančius katalikiškas įstaiARD 10 Skyriaus
Every Sunday from 1—2 P. M
Viena iš stipriųjų Chicagos mui.
gų revizija įvyko pas ižd. O. &as *r ^at. spaudų,
Folklore
Badlo
Frogna
senus auksinius, sidabrinius
Vajus - Metinė
lietuvių pašalpinių draugijų, Draugija turi nemažai na Vaznienę. Pasirodė, kuopa ge
ir varinius Amerikoniškus
Vakarienė
Serga Town of Lake veikė- Turtas virt
kuriai negręsia kriziai: likvi rių. Turto irgi apie 4 tūkstan- rai gyvuoja. Yra sušelpus kepinigus. Mokame gerų kai
Iteeerve
gt.eee.oM.M
ttte.ooe.M
cius
dol.
Draugija
ir
nares,
ysuvargus
įų
šeimynų.
Ižjos
B.
Cicėnienės
mamytė
0
duotis
dedanties
su
kita
ku

nų pagal vertę.
WEST SIDE. — Vasario 12
ra labai duosnios; geriems ti de kuopa dar turi pinigų.
Kalvaitienė.
Ligonę
galima
aria
pašai
pi
ne
draugija,
yra
d. parap. svet. ARD 10 skyr.
kslams visuomet aukoja tam,
Po darbo O. Vaznienė ko plankyti adresu 4945 S. Hals
SMITH & SON
suruoštose vaišėse ir stalai bu Lietuvos Ūkininko draugija,
kas
reikalinga
paremti.
Val

. Rap.
misijai ir valdybai iškėlė va- ted St.
vo artistiškai papuošti ir pa gyvuojanti West Side. Narių
dybai daro malonumų tokios j{arįanę
2267 Clyboum Avė.
tarnavimas jaunų rėmėjų ma skaičius siekia arti 500. Iždas
narės,
kurios
kelia
savo
drau

ndagus ir programa parapijos geram stovyje. Sirgusiems na
Chicago, HKnois
gijos vardų.
SKAITYKITB VIEN KATA*
vaikučių mokyklos užimanti. riams pašalpos išmokamos su
Vasario 19 d. Labd. Sųjun
Vakaro vedėju buvo kun. An- lyg konstitucijos be ginčų su- Negaliu nepaminėti tų na gos kp. rengia vakarų, para likiškus Laikraščius
4192 S. ARCHER AVENUE
driuška. Dalyvavo garbės sve- skinkiuiuose, be atidėjimo ant rių, kurios gaus dovanas už
pijos svet. Bus rodomi juda
(North East Corner Archer and
čiai: kun. Mačiulionis, MIC., toliau. Bendrai tvarka drau neėmimo pašalpos per 20 me mieji paveikslai ir kitokių paSacramento Avė.)
ARE YOU ONLY A.
Kainos Numažintos kun. prof. B. Urba, ARD ka gijos yra pavyzdinga. Drau tų: nut. rašt. O. Laurinavičie marginiftių. Kalbės vietos ku
Phone LAFAYETTE 0461
ANGLYS
pelionas, vėliau atvyko ir pa gijos priekyje stovi žymūs a- nė, per 10 metų: R. Žilvitienė, nigai ir centro pirm. A. Ba THREE-ŪUARTER WIFE?
United States Government
EN. because they are men. can
PULKITE DABAR I — SAUKITE
priežiūroje ir kiekvienai ypatsai klebonas, kun. M. Urbo smenys, pav., biznierius J. Žu- B. Knabamakštienė, O. Zolo- cevičius.
never undentand a threeMųuarter
DIENU AR NAKTĮ
wife—a wlfe who le all love
tai pinigai apdrausti iki
and Idndneee three weeke tn •
navičius, viešnios iš centro: rkauskas — pirmininkas, Si- ginienė, E. Žilienė, 'G,. Bene$5,000.00
PBI8TATYMA8 MIESTE IB
month and a heli eat tbe ręst of
Visi kviečiami atsilankyti.
PBEBMIBSeiUOSB.
the time.
A. Nausėdienė ir K. Garuc- mano Daukanto bendrovės se šiūnienė, O. Kamarauskienė,
JSmokėjom
No matter how your bade achea
Už padėtus
soo .................... .................... . M.ee
— how your nervee ecream—don't
kaitė, taipgi iš Brighton Pk kretorius Ben. Kazanauskas U. Jakaitienė, M. Šlukas, S. Pirm. M. Sudeikienė ir komi
NTJT
take lt out on your hueband.
pinigus
sija darbuojasi, kad vakaras
BIO LTX1£P ••••>••••••••>•• $6.oa
For three generatlone one womar>
Jonaitienė, M. Stankaitė ir J. — teisėjas, žymi Chicagos lie Šlukas.
MINE RUN .................................... »B.7B
Duodam Paskolas ant 1-mų
has told another how to go "amtu
Labdarys
fldUBENINOfl ............................... IBM
lng through" with Lydia E. PinkMorgičių
Rudytė (6 sk. raštininkės). Po tuvių veikėja Ieva Lukošiūtė Labai malonu kasmet turė- pavyktų.
tuem'e Vegetable Compound. It
Safety Deposit Dėžutės Galim*
helpe Nature tone up the eyetem.
, ti nemažų būrelį garbės navakarienės ir sveikinimų sekė — sekr. ir t.t.
Tel. ARDmore 6975
thus leeaening the diseomforts from
Pasirenduoti
the
functlonal
disorders
whicb
Sykį
į
metus
draugija
su’
rių.
linksmas vakarėlis iki vėlu
women mušt endure in the thret
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
Labd. Sųjungos 1 kuopos
ordeals of life: 1. Turning from
rengia vakarų (balių), kad
6
vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
mos.
girlhood
to
sromanhood.
2.
PreR. Mazeliauskienė, pirm. susirinkimas įvyks vasario 19
ną,
Subatom nuo 9 ryto iki
paring
for
motherhood.
3.
Apnariai tarp savęs pasilinks
proachlr* "midūle age.'
8 vaL vakaro
Šis pirmas iš eilės vajus pa mintų ir kad atsivedę savo
Doo'«oe a three-quarter vtfh.
d., I vai. popiet parapijos sve
take LYDIA E. PINKHAM'9
liko gražų įspūdį visiems, nes
VEGETABLE COMPOUND and
tainėj. Visi naftai malonėkite
STANDARD FEDERAL SAV
draugus, pažįstamus supažin Rimtai Serga
Go ** Smiling Through.”
.
buvo jaukus, malonus ir sėk
dintų su draugija ir pakal DIEVO APVAIZDOS PAR. laiku susirinkti ir naujų na
INGS & LOAN ASSOCIATION
mingas. Skyr. pirm. M. Dobintų įsirašyti. Šiemet toks — Marijonų Rėmėjų Draugi rių atsivesti. Sus-mas labai
of CHICAOO
brovolskienė ir visos valdybos vakaras rengiamas šeštadienį,
svarbus.
Valdyba
jos Chicagos apskrities vice
JUSTIN MACKTEWICH
naTės yra veiklios moterys.
President
vasario 18 d., Aušros Vartų pirm. Onos Bukantaitės ma
■ IIIIVI PAIN IN IIW MINUTII
Skyriui priklauso vietos vei
To raliavę the torturing paln of Neurftb.
HELEN
KUCHINSKAS,
See.
parapijos salėj, West Side mytė rimtai susirgo ir po šiai
Rheumatiam, Neuralgia or Lumbago ln a
f.w minutei, get the
formula
ARE YOU SUFFERING FROM
kėjų ir biznierių moterų.
NURITO. Dependable—no opiajai, no nar(prie 23rd Place, tarp West- dienai vis dar nesveikauja.
eotlca. Doea the work quickhb-tažat relieve
Galų programos paįvairino
vrorst pain, to your aatbnetlaljin a few
ern ir Oakley). Programoj Linkime ligonei greit pasvei EYE STRAIN
minutei or money back at Druriteu. Don’t
suffar.
Ute NURITO on thla-riagglae today.
sutartinu dainavimu “Panevė bus “Apkalbos ir meilė”, gra
due to dust, sun, light-glare,
TIK £42-00
kti ir progai pasitaikius, vie
žiečių moterų choras”. Jos
driving, movies, reading, etc ?
ži trijų veiksmų komedija, ku tiniai prašomi ligonę aplan
OHIOAGOS VALIAUSIA
Do your eyes bum—feel
dainuoja retas liaudies daine
NAMŲ STATYBA
rių atvaidins P. Maskolaičio kyti. P-nai Bukantai gyvena tired, uncomfortable) Try
Tt-čia gat. Ir California Ava
Murinę. 11 contains 7 helples, sulyg lietuviško skonio ir
scenos mėgėjų trupė. Be to,
Da Mokai nuo Marąuette Pk.
Incorporated
fui ingredients which
širdies. Joms akompanuoja bus ir kitokių įvairumų. Gi adresu 907 W. 20th Place.
cleanse and dear eyes redMflrlnlal, lnsiuluotl namai 5
UNIVERSAL
from faticue—make
Tel. Prospect • 0745-0746
Ir S kambarių, «ru belsmentu,
J. K. dened
varg. J. Brazaitis. Šisai mo
your eyes feal clean, fresh,
lotaa $0x125 Pūdų au vlaala
po programos bus šokiai, ku
RESTAURANT
Kaleymala.
alivel Much more effective than boric acid.
Wholeeale Only
terų choras gražiai, bet kuk
Send for trial bot t U. Mail 10c (štampe
Namo kaina *4.000.00. Maine
riems grieš gera orkestrą.
ModerniNdansia Ir Pato
pradtnia (mokAjlmae, Ilkualeji
or coin) with your name and address to The
liai apsirengęs ir gerai ant
5931-33
So.
Ashland
Avė.
Kaip randa, tik po *42.00 |
Ne tik draugijos nariai, bet
Murinę Co.. I>pt MF,Chicago, IIL •___
giausių Valgykla
mSnee).
m euma padengia
scenos atrodo. O dar geriau visi lietuviai, kurie nori pa
nuoilmtl, takatia, apdraudė ir
Bridgeporte
RILIIVI PAIN IN riw MINUTIS
mBnnalng dal| paakoloa.
I/VE, (
jų dainelė skamba.
Pas mui galima (auti tikrai Lie
To relieve the torturing paln of Neuritia.
matyti gerų vaidinimų, pas Rheumatiam.
Namai statomi po mieži Orą
750
W.
31st
Street
Neuralgia or Lumbago in a
tu vilke Importe Valgtyblng Den
P. H. A.
few minutes, get the Doctor’s formula
tineE es
Pasisekimo West Sidės 10 kui smagiai pasilinksminti, NURITO. Dependable—no opiates. no narA A NORKUS, savininku
Pamatykite, o stebflaltaa
cotlcs. Does the work quicMy—mušt relieve
M«« Tr Visi Mūrų Darbininkei
Oflsa« prie 73-dlOe gatvės ir
pain, to your satisfaction in a few
ARD sk. ir jų bendradarbia kviečiami atsilankyti. Pradžia cruel
Lietuviai, pp. r. tr M. Delmldae
AT ALL DRUG STORES
minutes or money back at Drugsiat's. Don't
California Avenue.
Tel. Victory 9670

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO
PARENGIMAS
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e e e eeeeeeeee«aaeeeeeee

NEURITIS
Doctor'4

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

NEURITIS

V

ms.

V. 7:30 vai. vakare.

Koresp.

sufler. Ūse NURITO on this guarantee today.

Savininkai
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