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ČEKU TAUTA JAU ĮSIURBTA VOKIETIJON
Vokietijos kariuomene okupavo Bohemija ir Moravija;
Hitleris Prahoje; so karo palydovais apsistojo Hradcany pily
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VISAI ČEKIJAI PASKIRTI 

NACIAI VIRŠININKAI
Visa čekų kariuomenė 
perdėm išginki uotą

LONDONAS, kovo 15. — • 
Četkų tautai diktatorium Hit
leris paskyrė čekų generolų 
nacį Gaydų. Bohemijos ir Mo 
ra vi jos civiliniu administrto- 
rium paskirtas K. Henleinas. 
Moravijos karo komendantu 
— Vokietijos gen. W. Listas.

BERLYNAS, kovo 15. — 
Vokietijos kariuomenė šian
dien okupavo visų Bohemijų 
ir Moravijų (Čekiją). Užimta 
ir čekų sostinė Praha.

Šiandien vakarų čekų tau
tos “globėjas’’ Hitleris iškil
mingai .nuvyko1 į Prabų vokie
čių karo palydovų lydimas.

Jis apsistojo čekų preziden
tų Hradcany pilyje, ant ku
rios tuojau iškelta swastika.

Hitleris į Bohemijų ir Pra
hą nuvyko per Sudetijų.

Diktatorių lydėjo Vokieti
jos kariuomenės vyriausias va 
das gen. W. Keitei, užsienių 
reikalų ministras Ribbentro
pas, Vokietijos policijos virši
ninkas H. Himleir ir nacių 
spaudos šefas Otto Dietrich.

PRAHA, kovo 15. — Čekų 
tautų ištiko baimės teroras į- 
siveržus Vokietijos kariuome
nei. Kaip čia, taip kitur vyrai 
ir moterys paplūdo ašaromis. 
Nes respublika sugriauta ir 
pati tauta pakliūva Vokietijos 
nacių verguvėn. Iš vakaro tau 
ta atsisveikino su laisve pasi
ryžusi neužmiršti visų tų, ku
rie žadėjo čekams padėti gin
tis, o paskui juos apleido.

PATARIA PRANCŪZIJAI 
NESIKIŠTI

PARYŽIUS, kovo 15. — 
Vokietijos vyriausybė per so
vo ambasadorių pranešė Pran 
cūzijos vyriausybei, kad Vo
kietija okupavo Bohemijų ir 
Moravijų. Nurodo, kad Pran
cūzija nesikišti} į Hitlerio žy
gius.

JUGOSLAVIJA APSIDRAU
DŽIA NUO GALIMŲ NE

LAIMIŲ

BELGRADAS, kovo 15. — 
Jugoslavijos vyriausybė nus
prendė apsidrausti nuo gali
mų valstybei nelaimių matant, 
kas centrinėj Europoje daro
si. Planuojama mobilizuoti ka 
ro atsargas, kad paskiau ne
būtų per vėlu.

SKAITYKITE VIEN KATA 
LIKISKUS rAncRAiflTua

BERLYNAS, kovo 15. — Po 
Hitlerio konferencijos su bu
vusios Čekoslovakijos respu
blikos prezidentu Emiliu Ha- 
cha paskelbtas toks oficialus 
komunikatas:
Tautos vadas (Hitleris) šian 

dien Berlyne priėmė Čekoslo- 
vakų valstybės prezidentų d r. 
Emilį Hacbų ir Čekoslovakų 
užsienių reikalų ministrų dr. 
Fr. Cbalkovskį jiedviem to 
prašant. Priėmime dalyvavo 
ir Vokietijos užsienių reikalų 
ministras Joachimas von Ri
bbentropas.

Su visu atvirumu ir nuošir
dumu konferencijoje svarsty
tas rimtas stovis dėl įvykių 
paskutinę savaitę Čekoslovakų 
valstybės teritorijoje.

Abi pusės pripažino, kad tu 
ri būti imamasi priemonių ga 
rantuoti ramybę, tvarkų ir tai 
kų toj centrinės Europos da
ly.

Čekoslovakų valstybės pre
zidentas pareiškė, kad tai vi
sa atsiekti, jis čekų tautos ir 
žemės likimų patikimai pave
da vokiečių valstybės vado 
(Hitlerio) nuožiūrai.

Vadas priėmė tų preaidento 
deklaracijų ir pažymėjo, kad 
jis paima čekų tautų vokiečių 
valstybės globom ir garantuos 
jai autonominį tautinio gyve
nimo plėtimąsi su jos savybė
mis.

Sutartį pasirašė 3:55 ryto; 
kancleris Adolfas Hitleris, 
prezidentas Emilis Hacha, 
užs. ministras Ribbentropas 
ir užs. ministras Chvalkov
skis.

RAUDONIEJI REMIA 
LEVVISO PLANĄ

VVASHINGTON, kovo 15. — 
Amerikos Darbo federacijos 
su CIO taikos konferencijoje 
karštai svarstyta J. L. Lewi- 
so planas sudaryti naujų vie
nų didelę darbininkų organi
zacijų vietoje šių dviejų.

Svarstymų laiku iškelta ai
kštėn, kad Lewiso planų komu 
nistai remia. Ir aišku, kad 
naujoje organizacijoje komu
nistai gaus progos įsigalėti ir 
joje dominuoti.

To atsižvelgus, Amerikos 
Darbo federacijos vadai griež 
tai priešingi Lewiso planui. 
Dėl to ir pati ši prezidento 
Roosevelto sušaukta taikos 
konferencija neturės pasiseki
mo,

DIENOS ĮVYKIAI 
EUROPOJE

Hitlerio žygiai sukrėtė Eu
ropų nuo Baltijos iki Juodo
sios jūrų.

Jis pasiskelbė čekų tautos 
globėju ir okupavo Bohemijų 
ir Moravijų.

Vokietijos kariuomenė pa
siųsta į “nepriklausomų’’ Slo
vakiją.

Hitleris leido Vengrijai už
imti Karpatų Ukrainų (Rusi- 
nijų). Vengrija jau susisiekė 
su Lenkija.

Rumunija ir Jugoslavija pa 
skelbė karo atsargų mobiliza
cijas.

Klaipėdos naciai šaukiasi 
Hitlerio “išvaduoti” tų kraš- 

I tų.
1 Anglija ir Prancūzija su
krėstos, bet nieko neveikia.

BERLYNAS, kovo 15. — 
Šiandien anksti rytų Vokieti
jas kariuomenė pradėjo oku
puoti čekų žemę — Bohemijų 
ir Moravijų. Vokiečių divizi
jos veržiasi iš visų pusių su 
tankais, sunkiąją artilerija ir 
kitais karo pabūklais. Celių 
kariuomenė išginkluojama.

Čeki} saugumo ministerija 
iš Prabos per radijų apie vo
kiečių žygius pranešė savo ka 
riuomenei ir gyventojams įsa
kydama ir nurodydama niekur 
jokiu būdu nesipriešinti vo- 

I Riečiams okupantams. Čekų 
kariuomenės įgulos ir grupes 
turi pasiduoti vokiečiams, o 
gyventojai visur turi laikytis 
ramiai ir pasiduoti likimui. 
Pažymėta, kad priešinimasis 
nieko nepadės, tik dar labiau 
gali pakenkti tautai.

Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad Bohemijai ir Moravijai 
okupuoti Vokietija turi paruo 
Susi iki 500,000 kariuomenės. 
Apie 250,000 jau įsiveržė Če- 
kijon, o tiek pat laikoma at
sargoje.

Savo rėžtu nacių spauda ir 
toliau puola čekus. Vadina 
juos “barbarais”. Naciai tos 
taktikos laikėsi užimant Aus
triją, o paskiau Sudetijų. Na
cių laikraščiai austrų vadus 
vadino “barbarais”.

SIŪLO DIDINTI ALGAS 
VALDININKAMS

SPRINGFIELD, III., kovo 
15. — Demokratai legislatūro- 
je siūlo apie vienam šimtui au 
kštai apmokamų įvairių de
partamentų valdininkų dar 
daugiau padidinti algas, šiam 
padidinimui per du metus rei 
kalinga 89,000 dolerių suma. 
Respublikonai atkakliai prie

šinasi šiam sumanymui.

—

Taip Čekoslovakija atrodė po žinomos pereitais metais įvykusios Aiiuncheno konferencijos, kai jos priešai visais Šo
nais atsiskėlė sau tinkamus plotus, šiandieni iš Čekoslovakijos nieko neliko. Jos jau nėra. Nacių valdomi čekai gyvens Bo
hemijoj ir Moravijoj — Vokietijos provincijose. (Acme telephoto).
—.— "“4——-------- --------------------------- '---------------------------------------------------------

Klaipėdos naciai bruzda
BOHEMIJOJ IR 
MORAVIJOJ STAIGA 
IŠKILO NACIAI
PRAHA, kovo 15. — Če

koslovakijos respublikai griu
vus, čia ir kituose Bohemijos 
ir Moravijos miestuose stai
ga iškilo daugybė nacių ir pra 
dėjo triukšmauti. Jų priešaky
je yra patys sunacėję čekai ir 
moravai.

Visur plinta Vokietijos na
cių svastikos (vėliavos). Na
ciai džiūgauja, kad Vokietijos 
kariuomenė ateina juos vaduo 
ti iš čekų “verguvės”.

Kai kuriose abiejų kraštų 
dalyse jau puolami žydai. Va
kar vakarų ir Prahoje iš gat
vių pasišalino visi žydai — 
užsidarė savo namuose. Deja, 
artimiausiomis dienomis jie ir 
savo namuose neturės jokio 
saugumo.

Bohemijoj ir Moravijoj yra 
apie 20,000 žydų.

BULLITTO PASITARIMAI 
SU BONNETU

PARYŽIUS, kovo 15. — J. 
A. V alstybių ambasadorius 
W. C. Bullittas tarėsi su Pran 
cūzijos užs. reikalų ministru 
G. Bonnetu. Sakoma, Bullittas 
norėjo gauti daugiau informa
cijų Čekoslovakijos klausimu.

ANGLIJOJ KEPAMA AVI
ŽINE DUONA

LONDONAS, kovo 15. — 
Anglijoje pradedama gaminti 
iš avižinių miltų duona. Sako
ma, avižinė duona nors nėra 
balta, bet daugiau maistinges- 
nė už kvietinę.

HENDAYE, kovo 15. — Ži
niomis iš Ispanijos, Madrido 
fronte nieko nauja. Frankis
tai vis dar ruošiasi pulti rau
donuosius.

BAATtSLAVA

. of on Ger-
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NAUJAS ŠV. PETRO BA
ZILIKOS ARKIKUNIGAS

VATIKANAS, kovo 15. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
Šv. Petro bazilikos arkikuni- 
gu paskyrė kardinolų Tedes- 
chini. Iki išrinkimo pępie- 
žium Pijus XII buvo bazili
kos arkikunigu.

KAI VANAGAI
PUOLĖSI DRASKYTI
KARPATŲ UKRAINĄ
LONDONAS, kovo 15. — 

Vengrijos kariuomenė įsiver
žusi Karpatų Ukrainon vis di
desnius plotus užima. Rumu
nijos kariuomenė taip pat o- 
kupavo kai kurias dalis išilgai 
savo pasienio. Lenkija turi su 
traukusi kariuomenę ir kas va 
landa pasirengusi įsiveržti.

Prieš tai Karpatų Ukrai
nos ministras pirmininkas 
Aug. Volosinas paskelbė savo 
krašto nepriklausomybę ir pa
sitraukė į rumunų okupuotų 
dalį. Iš tenai jis kreipės pas 

j Hitlerį prašydamas pagalbos.
Vengrai tvirtina, kad jie 

Karpatų Ukrainų užima su 
Hitlerio leidimu.

Karpatų Ukrainoj buvusi a- 
pie 10,000 čekų kariuomenė iš 
traukta Vengrijai reikalau
jant. Žymioji jos dalis nusikė
lė į rumunų okupuotų dalį.

RUMUNIJA MOBILIZUO
JA ATSARGAS

BUKAREŠTAS, kovo 15.— 
Vengrijos kariuomenei šian
dien susisiekus su Lenkijos 
siena per Karpatų Ukrainų ir 
jau užėmus šio krašto dides
nę dalį, Rumunijos vyriausy-! 
bė paskelbė karo atsargų mo 
bilizacijų valstybės apsaugai.

Užvakar naktį ir vakar vie
sulas padarė daug nuostolių 
Chicagoje.
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Kaune bijoma, 
hutl visiškai atplūs

Neumannas jau atakuoja 
Klaipėdos statutą

KAUNAS, kovo 15. — Klai
pėdos krašto vokietininkų na
cių vadas gyvulių gydytojas 
W. Neumannas susikvietė kro 
što seimelio vokietininkus ats
tovus ir jiems pareiškė, kad 
dabar jau reikalingas skubus 
“sprendimas” Klaipėdos rei
kale.

Lietuvos vyriausybės sluok
sniuose yra baimės, kad Klai
pėdos kraštas gali būti netikė

MOKESNIAI DIDESNI
GOOKO APSKRITY
IR CHICAGOJE
Cooko apskrities demokra

tai valdininkai spaudžiami pa 
galiau iškėlė aikštėn mokesnių 
(taksų) už 1939 metus ratas, 
kurias norėta slėpti iki majo- 
rinių rinkimų.

Pasirodo, kad už 1938 me
tus mokesnių ratos bus 39 
centais .(arba 4^2 nuoš.) di
desnės nei už 1937 metus.

Vadinasi, mokesnys padi
dintos taip, kad daugeliui na
mų savininkų nebus galimu
mo užsimokėti ir reikės atsis
veikinti su sunkiai įgytomis, 
nuosavybėmis.

TIK BOHEMIJA IR 
MORAVIJA

BERLYNAS, kovo 15. —! 
Vokietijos valdiniuose sluoks
niuose aiškinama, kari vietoje 
Čekijos, ar kito kokio vardo 
čekų provincijos, priklausan
čios Vokietijai, bus žinomos 
tik Bohemijos ir Moravijos 
vardais.

Šiaurinėse valstybėje nepap-’ 
rastai daug prisnigo.

Terr»tcwry 
by Ctesho-Std 
O To Hungory’ 
ES3 T« Germany
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Klaipėdos kraštas gali
nuo Lietuvos

tai visiškai atplėštas nuo Lie
tuvos. Ir nėra priemonių tų 
žygį sulaikyti. .

Neumannas jau atakuoja
Klaipėdos krašto tarptautinį 
statutų. Sako, statutas kraš- 
tan įneštas prieš, klaipėdiečių 
valių.
Iš Londono praneša, kad Neu

mannas kreipės pas Hitlerį, 
kad jis ko veikiau “vaduotų” 
Klaipėdos kraštų.

NEPATOGI VAISTINIŲ 
BUDĖJIMO TVARKA

ROKIŠKIS. — Rokiškio 
mieste yra 3 vaistinės. Dvi jų 
pačiame miesto pakrašty. 
Šventadieniais budi iš eilės 
viena tų vaistiniu, o kitos dvi 
ištisų dienų uždarytos.

Tokia tvarka žmonės labai 
nusiskundžia: žmogus, atva
žiavęs pas gydytojų į apskri
ties savivaldybės ligoninę, vai 
stų čia negali nusipirkti, o bū 
tinai turi eiti ar važiuoti į 
miestų. Miesto gyventojai, kai 
budi savivaldybės vaistinė, bū 
tinai vaistų turi eiti į miesto 
pakraštį. Dėl žmonių gausu
mo vaistinėje darbas esti pa
didėjęs, ir žmogus turi ištiso
mis valandomis laukti ar po 
kelis kartus vaikščioti, kol 
jam pagamins vaistus.

D. Britanija atidėjo toliau 
prekybos misijos siuntimų į 
Berlyną.

OP ' <
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra, temperatūra 
kyla. %

Saulė teka 6.-01, leidžiasi 
5:57.
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Finis Čekoslovakija
Čekoslovakijos respublika likviduota, če

kai buvo priversti pripažinti Slovakiją, ir 
Karpatų. Ukrainą nepriklausomomis valsty
bėmis. Galinga Vokietijos nacių armija žy
giuoja galutinai užimti Čekoslovakijos res
publikos likučius Bohemiją ir Moraviją, če
kų vadai įsakė žmonėms nesipriešinti, kad 
neįvyktų bereikalingo kraujo praliejimo. Tau 
ta gyvena begalo skaudų, tragingą momen
tą. Visi 20-ties metų darbai ir rūpesčiai nu
ėjo niekais, visos gražiausios pastangos ir 
tautos viltys sudužo. Hitlerio nepasotinamas 
apetitas čekų tautą prarijo.

Rašant apie šį svarbų istorišką įvykį, bū
tų galima daug išvadų padaryti.

Vokietijos naciai Čekoslovakiją sudraskė 
ir čekų tautą sutrempė, nes ji stovėjo jiems 
ant kelio į turtingąją Ukrainą. Hitleris pa
dėjo įsteigti Slovakijos ir Karpatų Ukrai
nos “nepriklausomas ' valstybes, nes to rei
kalauja jo tolimesni siekimai. Jo okupuota 
Bohemija ir Moravija padės palaikyti '‘tva
rką ' Slovakijoj ir Karpatų Ukrainoj ir bus 
svarbus strategiškas punktas tėmyti, kad tos 
valstybės tarnautų tik Hitlerio užmačioms, 
o ne kam kitam. Jis, be abejonės, turės vi
siškai atviras rankas elgtis su jomis taip, 
kaip bus tinkama. Tiesa, Karpatų Ukrainą 
puola Vengrija ir Rumunija, taip pat ir Len
kija pasirengusi pinti, mat, ji nori, kad jos 
ir Vengrijos sienos sueitų krūvon, tačiau 
Hitlerio armija, užėmmt»*6ekų žemes ir įsi

“Daugiau Meilės Knygai”
Tokia antrašte “L. A.” įdėtas K. P. Gan

dus rašinys, kurio išreikštos mintys tinka 
ir mums, šio krašto lietuviams. Jis rašo:

“(Svarstant klausimą kaip pagyvinti kul
tūrinį gyvenimą, ypač daug dėmesio reikė
tų kreipti į lietuviškąją knygą. Gera knyga 
yra didelis kultūrinis veiksnys. Deja, iki šiol 
mūsų knyga dar neturi pakenčiamų sąlygų, 
kad ji galėtų tarpti. Paskutiniais metais 
Švietimo Ministerijos ir atskirų leidėjų tei
kiama rašytojams konkreti parama premi
jos pavidale tėra rašytojus skatinančiu veiks
niu. Tuo tarpu mūsų visuomenėje, ypač švie
suomenėje, nematyti didelio savųija knyga 
susidomėjimo. Vienas pastebimas teigiamas

Skaitytojų Žodžio Aikšte
Atviras Laiškas 
Gerbiamam B. U.
Gerbiamasis:—

Nuo širdies pripažįstu, kas 
perdaug įrodo tas nieko ne
įrodo. Ir jei mano rašinėlio 
argumentas būtų toks, kokį 
Tamsta paduodate, tai ne tik 
jis nieko neįrodytų, bet dar 
būtų skaudi neteisybė bei aki
plėšiškumas.

Iš tiesų negalėtų būti dides
nės neteisybės, kaip primesti 
Amerikos lietuviams kuniga
ms ir seserims mokytojoms 
lietuvių kalbos paniekinimą. 
Kas kas, o jie tikrai yra pirreiškinys, tai paskutiniu metu atsirandąs di

desnis susidomėjimas savųjų autorių veika- , mieji, po susipratusi ųjij tėvų, 
lais. Pradeda pirmauti sava literatūra, ne gįmtOsios kaĮb0S gerbėjai ir 
verstinė. Tačiau ir savųjų autorių leidinių paiaikytojai. Twlsl rašydamas 
tiražas neprašoksta 3,000 egz., kurių nemaža
dalis lieka sandėliuose. Per metus origina
lios grožinės literatūros (romano, novelės, 
poezijos, dramos) išleidžiami apie 25 veika
lai, kulių bendras tiražas neprašoksta 60,000 
egz. Neapsiriksime pasakę, kad arti pusė

savo straipsnelį aš nė nema
niau daryti jiems tokių prie
kaištų. Užtat labai didelis lbu-

ja lietuvių kalbos, Jaunimo ta 
kalba nekalbina. Ir kadangi 
jaunimas daugiausiui turi rei
kalų su kunigais ir seserimis, 
tai aš ir pažymėjau, kad tiems 
žymiausiems lietuvių kalbos 
ir kultūros atstovams kalbant 
angliškai, jaunimas nebeturi 
iš kui- pasisemti lietuvių kal
bos meilės. Bet aš nei profe
sijonalų, nei kunigų, nei sese
rų nepavadinau lietuvių kal
bos niekintojais. Neparašiau 
to tiesioginiai. Tas neseka nė 
netiesioginiai. Nes neteisinga 
būtų sakyti, kad kas kalba 
angliškai tuo pačiu niekina 
lietuvių kalbą. Taigi, Gerbia- 

| masis B. U. Tamsta, gal dėl 
mano ne visai aiškaus išsi
reiškimo, ne tiksliai pagavo
te mano mintį ir visai klaidi
ngai, bet lbe blogos valios, 
man primėtėte (2), jog aš sa
kąs, kad kunigai ir sesers iš-

coaCMJLiKj

Po Svietę Pasidairius
“Ūkininkas” (tokia popie

ra išeina Kaune) per devy- 
nelgio ožio ragą paskelbė, kad 
Lietuvoj staličnam mieste yra 
tokių gazietų, kurios nusususį 
senbernį, ieškantį pačios pa 
daro ‘ūkininką’ su 50 lia že

Gera žmona, grįžus vyrui iš 
darbo1, jį pasitiks meilia šyp
sena, o bloga pažiūrės, kaip 
velnias į rupūžę.

Gera žmona visuomet tikės 
savo vyru, o bloga tikės tam, 
kuris, sudėjęs keturis steitmo- 
nus, sakys:.va, kiek aš uždir
bu, tai ne tavo vyras ir po to 

iškels
mės, “valdininką su 100,000
litų kapitalo”, o latrą “rimtą nan‘UOSe J1 vyrui

pragarą, kad neuždirba tiek, 
kiek tas ir ans. A. P.

vo 'mano nustebimas pamačius ... .. L . ... .....<irp_ niekiną lietuvių kalbą, lokioDrauge Tamstą rašant: “Te
tų knygų ilgesniam laikui palieka leidyklų vas Kidykas, pasakydamas,
sandėliuose.

“Jei mūsų šviesuomenė daugiau domėtųsi
knyga, sandėliuose nedūlytų dešimtys tūkst.

kad jaunimas nenori kalbėti 
lietuviškai, kadangi kunigai į 
ir sesers išniekina savo gim-

vertingų knygų. Retas kuris mūsų valdinin-1 tąją kalbą”. Nors tas mano
kas turi įsigijęs šiokią tokią bibliotekėlę. 
Niekam tiek mažai neskiriama, kaip knygai. 
Norint atverti kelią lietuviškai knygai į pla
tesnius visuomenės sluoksnius, čia daug man 
atrodo, turėdami gerų norų galėtų prisidėti 
mūsų šviesuoliai, įvairių įstaigų valdininkai 
ir laisvųjų profesijų žmonės. Iš viso Lietu
voje yra per 30,000 valdininkų ir tarnautojų. 
Jei jų kiekvienas bent didžiųjų švenčių me
tu savo giminėms bei artimiesiems, kurių 
didžiuma gyvena kaime, po vieną knygą nu-

rašinys stiliaus atžvilgiu nė
ra nusisekęs, nors jame pora 
per smarkių žodžių, kuriuos 
aš nuo širdies apgailiu, tačiau 
kartkartėmis jį perskaityda- 
mas
Tamsta radote jame tai, ko 
jame visai nėra. Straipsnis su-

sakinio mano rašinyje nėra. 
Taip pat negalima laikyti

priekaištu, nei kunigų nei se
serų įžeidimu, kad aš para
šiau, jog retas kuris iš jų už
kalbina atėjusį jaunuoų lietu
viškai. Yra bendras psicho
loginis dėsnis, kaip šauksi taip 
ir atsiliepia. Jaunimas atėjęs, 
be abejo, pirmas pasisveikina

ir simpatingą vaikiną’’ ir t.p. 
Dėdei Baltrui dedu ant sa

vo delno danešimą, kad ir pas 
mus, Amerike, yra daug to
kių gazietų, viena net lietuviš
ka Bostone, kurį pagyvenimui 
draugus ir drauges padaro — 
paprastą karvių melžėją '‘tur 
tingu fermeriu, dar turinčiu 
kėš”, gyvnašlį, už devynių kai 
nų pabėgus nuo savo pačios 
“rimtu tr turtingu vaikinu, 
turinčiu du išmokėtus namus
ir dar kėš, taip pat gerą dar-jo 
bą”, arba to gyvnašlio pačią 
praėjusią dešimtą vyrą” rim
ta drauge, mylinčią rainų gy-

Labas Ryts!
Rašo Jonas Skelly

— Taigi, po Velykų mudu 
ženysimės ir tu gyvensi pas 
mane, kaip rojuje...

S
— Po Velykų... Bet tai bus 

dar tik balandžio pradžia... 
Ir rojaus drabužiuose?... No- 
ser! Be furkočio aš nei iš au-
zos..

v .... angliškai, visa aplinka angli-as negaliu suprasti, kaip L . . , ,U___ JL v ska> tai žmogus daug negal
vodamas ir atsakai angliškai. 
Čia nėra jokio “dyvo”, neiskyla į dvi labai aiškias dalis. .... , v.,v nusikaltimo. Bet čia yra vie

1. Pirmoje dalyje iškėlęs iši 
pačių Amerikos lietuvių laik-siųstų dovanų, tai būtų didelis kultūrinis 

darbas ir graži tradicija. Bent Velykų ir Ka-1 raščių painjtą faktą, kad jau 
ledų švenčių progomis šviesuoliai negalin- nimas nemėgstąs kalbėti lie
tiems knygų įsigyti jų pasiųstų per 60,000
egz. Tai būtų didelė duoklė savajai litera-

stiprinusi Slovakijoj, padarys tvarką taip, •, turai tarpti. Be to, ir pati spauda daugiau
1__ 1  T T — 1—: .Al _    yl __ • • _ • ________ • l *_ • 4- •• i t ii du 1 iac,rni»Ti o ttoiPT i n n-rtkaip Vokietijai, o ne Vengrijai, Rumunijai 
ar Lenkijai bus reikalinga. Jos per ioū ne
galės nueiti, nes reiktų kariauti. Kariauti 
au vokiečiais jos nepajėgs, nes, išrodo, kad 
nei anglai nei prancūzai į šį krizį visai ne
šikli

Šia proga galima priminti dar ir tai, kad 
ČeKosiov&kiją buvo lengva sudraskyti, nes 
ji buvo sudaryta iš kelių tautų, kurios tarp 
savęs nuoiat kovojo, čekų vadai pačioj pra
džioj padarė klaidą, kad jie nedavė autono
mijos slovakams ir ukrainiečiams. Noras gy
venti laisvu gyvenimu, šias tautas verte nuo
lat bruzdėti ir ieškoti paramos užsienyje. 
Ta padėtimi gerai pasinaudojo Vokietijos 
naciai. Jie skaudžiai nubaudė čekus.

Čekoslovakijos respublikos nebėr, is jos 
griuvėsių iškilo Slovakija ir Karpatų Ukrai
na. Bet tuo tarpu jų laisvė ir nepriklauso
mybė bus labai paviršutiniška. Jos tarnaus 
tolimesniems Vokietijos nacių žygiams vyk
dyti.

turėtų duoti vietos išsitarti apie vertingą 
knygą ir reikėtų skelbti griežta kova bever
čiams leidiniams, kad būtų užkirstas kelias 
jiems plisti”.

Ypač dabar, kuomet yra vedamas katalikiš
kos spaudos vajus Amerikos lietuvių kolo
nijose, į čia išreikštas mintis reiktų atkreip
ti rimto dėmesio.

veninių ir savo vyrą” ir t.p.

Kokie tie nauji nacių žygiai?
Į tai galima atsakyti vienu žodžiu:

raina.
Uk-

Ant kelio į Rusijos Ukrainą stovi Lenki
jos Ukraina. Dėl to yra jaučiama, kad Len
kijos laukia Čekoslovakijos likimas. Juk pa
sauliui šernai yra žinoma, kaip stipriai ir 
energingai ukrainiečiai kovoja, kad išgauti 
Lenkijos Ukrainai autonomiją. Tą irgi žino 
Hitleris. Jis mokės ir tą padėtį išnaudoti. 
Dėl to, ar anksčiau ar vėliau, Lenkija gali 
būti priversta išsižadėti ukrainiečių. Ukrai
niečiams išsilaisvinus, ir kitos lenkų paverg
tos tautos pareikalaus sau teisių. Jei lenkų 
politikai nebūtų gobšūs, jei būtų numatę, 
kas gali įvykti ateity, jie seniai būtų davę 
laisvę ir ukrainiečiams ir kitoms tautoms. 
Gyvenimas juk aiškiai įrodė, kad sunku yra 
išlaikyti iš daugybės tautų sulipdytą valsty
bę, kad pavojinga, nesveika ir nuodėminga 

. yra pasigrobti ir laikyti, kas yra svetima.

Tad, Lenkija, vietoj siekusi dar daugiau 
žemių pasigrobti, nenorėdama susilaukti Če
koslovakijos likimo, turėtų grąžinti užgrob
tąsias žemes tam, kam jos priklauso.

Vakarų Sęjimga
“Liet. Aidas” rašo, kad vasario 19 d. 

Kaune įvyko Lietuvos Vakarų Sąjungos sky
rių atstovų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
beveik visų skyrių pirmininkai ir valdybų 
nariai. Sąjunga savo veikihią kaskart vis 
labiau plečia ir steigiama daug naujų sky
rių. Užsibrėžtas vakariečių kilnus tikslas rū
pintis Lietuvos vakarais, stiprinant kultūri
nius ryšius tarp Didžiosios ir Mažosios Lie
tuvos, rado visuomenėje didelį pritarimą. Šio 
tikslo siekdama, Sąjunga ugdo lietuvių vie
ningumą, žadina, ugdo ir stiprina Lietuvos 
pajūrio meilę, populiarizuoja jūros reikšmę 
Lietuvai; dirba, susijusį su Lietuvos vaka
rais, mokslo, meno, švietimo, ekonomijos ir 
politikos dadbą; informuoja Lietuvos visuo
menę ir visą pasaulį apie Lietuvos pajūrio 
reikalus, jo gyventojų nusistatymus ir reika
lavimus; palaiko glaudžius ryšius ir derina 
savo darbą su panašių lietuviškų organizaci
jų darbu Lietuvoje ir visame pasaulyje; or
ganizuoja studijas, paskaitas, pramogas, eks
kursijas; palaiko Mažosios Lietuvos jaunimą, 
einantį mokslą Lietuvoje ir svetur.

tuviškai, duodu pirmą prieža
stį: — kadangi mato daug tos 
kalbos niekintojų. Ir čia tuos 
niekintojus (geriau būčiau pa
sakęs nepaisyto jus) aiškiai pa 
žymiu, (daugelis tėvų) ir pa
sakau kaip niekina (sako ne
naudinga ir t.t.). Apie kuni
gus ir vienuoles šitoje dalyje 
nė žodeliu neužsimenu.

2. Antoje vietoje paduodu 
antrą, mano nuomone, svarbią 
priežastį:

Jaunimas nemato įtakingų 
liet. kalbos brangintojų. Čia 
pirmoje vietoje suminiu pro- 
fesijonalius inteligentus ir vėl

na iš tų nežymiai, nekaltai, 
bet stipriai veikiančių kalbos 
nykimo priežasčių. Gerbiama
sis B. U. sakydamas, kad iš 
mano argumentų išeina tik 
tai: “Jaunimas nekalba lietu
viškai QUIA (ne Propter 
Quid”) kunigai ir sesers (aš 
sakyčiau aplamai, mokytieji 
amerikiečiai) nekalba lietuvi
škai, netyčiomis padavė tikrą
ją mano rašinėlio mintį. Nie
ko daugiau ir nenorėjau pa
sakyti. O kad ta išvada nėra 
perdėm klaidinga, tai rodo 
lietuvių kalbos istorija. Net 
pačioje Lietuvoje lietuvių kal
ba išnyko labiausia ten, kur 
vietos skaitlingesni bajorai ir 
kunigai lenkiškai šnekėjo. Ka 
lbos ir tautos atgijimas pra-

Sidabrinės Mintys
Gera žmona sugyvens su sa 

vo vyru ir ant vandens, o blo
ga nei turtuose vartydamosi.

Gera žmona už didžiausią 
klaidą vyrui dovanos, o bloga 
apsikabinus šunį sakys, kad 
tu esi šimtą syk geresnis už 
mano vyrą.

Vienas mano draugas, ką 
tik grįžęs iš Floridos, džiau
giasi viskuom, bet ypatingai 
apelsinų pigumu. Sako. gali
ma nusipirkti bušeli už de
šimt centų.

— Čali, kiek kainavo tau ten 
nuvažioti?

— Nelabai brangiai: tik do 
leris ir aštuoni centai už šim
tą mylių.

— xNa, tai gud-bai einu į 
štoriuką apelsinų pirkti.

Iš Tėvynės Lietuvos
Rašo Eleonora Bortkevičiūtė, amerikietė Lietuvos 

vyriausybės stipendininkė Vytauto Didžiojo 
universitete.

S

SA

(Tęsinys)
— Jei tik pinigų būtų. Pasi
rodė, jo tėvas buvo buvęs Bra 
žili jo j. Klausiau, ar žino kas 
yra buvę Darius ir Girėnas? 
Ir mažyčiai tuojau atsakė, kas

aiškiai pasakau, kaip tas kai-1 mūsų mokytieji i jie buvo ir iš kur skrido. Pa
bos nebranginimas pasireiš
kia: kad sueigose, ar ir kas
dieniniame gyvenime nevarto-

Estų švente
Vasario mėn. 24 dieną estų tauta iškilmin

gai paminėjo savo nepriklausomybės paskel
bimo sukaktuves. Kaip žinia, Estijos nepri
klausomybė buvo paskelbta 1918 metais va
sario 24 dieną. Todėl tą dieną visa estų tau
ta kasmet iškilmingai pamini. Nuo 1934 me
tų, kai buvo sudaryta Baltijos Santarvė, 
kiekvienos šių valstybių tautinę šventę pla
čiai kasmet pamini ir kitos valstybės. Pa
vyzdžiui, Vasario 16-tąją visada mini estai 
ir latviai, o vasario 24 — lietuviai ir latviai.

Šiemet vasario 24 dieną taip pat plačiai 
buvo paminėta Lietuvoje ir Latvijoje.

vyrai ėmė lietuvių kalbą var-1 sakius jiems, kad niekur nėr 
toti ne tik santykiuose su liau taip gražu, linksma, kaip Lie- 
dimi, bet ir savo tarpe. Liau- tuvoj, į ką visi vienbalsiai su 

'dis seka šviesuomenę. Tas šypsena pritarė. Pailsėję, visi 
pats bendras dėsnis, man ro- i traukėme iki lenkų rubežiaus. 
dos, galioja ir Amerikoj, nors, į Čia nusifotografavome ant ke 
žinoma, čia ne jis vienas nu-1 lio, kuris veda į Vilnių. Ne
lemia lietuvių kalbos likimą, lias puikiai apaugęs minkšta, 
Praėjusią vasarą Lietuvoje pa ’ žalia žolele. Ėjom, ir kiekvie- 
gyvenęs vienas vilnietis lie- nas sau dūmojom... Skaudu 
tuvis jaunuolis pasakė, jog buvo eiti tuo užžėlusiu keliu, 
didžiausią įspūdį jam padarę I kuriuo kiekvieno lietuvio šir-
tai, kad jis matęs inteligentus, 
aukštus valdininkus lietuviš-

dis veržte - veržiasi į tikrąją 
mūsų sostinę. Kernavė, baž-

kai šnekantis, nes pas juos nvtkaimis, turi apie 300 gyv. 
ten vien kaimiečiai lietuviškai Ph'mą bažnyčią pastatė Vy- 
tesikalbą. Daugiau ar mažiau tautas. Dabartinė yra nauja,
toks šviesiųjų lietuvių gim
tosios kalbos vartojimas vei
kia, be jokio abejo, ir Arne 
rikos lietuvių jaunimą.

Baigdamas šį savo pareiš
kimą, rodos, galiu nė vieno 
neįžeizdamas tvirtinti, kad 
norintiems palaikyti lietuvių 
kalbą išeivijoje yra vienas ge-

Kun. dr. Joseph Tiso, pir-Iriausių priemonių patiems tą 
mas nepriklausomos Slovaki- kalbą kiek galima vartoti dau 
jos prezidentas ir ministrų giau santykiuose su jaunimu, 
pirmininkas. (Acme telephoto j J. Kidykas, S. J,

mūrinė. Teko įsilipti į aukš
tą tos bažnyčios bokštą iš ku
rio jau matėsi Vilniaus mies
to bokštai. Sakoma, vakare iš 
čia Vilniaus šviesos matyti. 
Kernavės bažnyčios didžiojo 
altoriaus paveikslas labai bra
ngus, gražus, panašus į Vil
niaus Aušros Vartų Dievo Mo
tinos paveikslą. Paveikslo rū
bai sidabriniai, nulieti iŠ si
dabro, kuris rastas pilies kal
ne, ties klebonija. Ir taip jau

žavėtinai gražiąs apylinkes 
puošia istoriniai piliakalniai: 
Aukuro Lizdeikos ir Mindau
go sostas, kur valandėlę sėdė
jome, gėrėjomės gražiomis a- 
pylinkėmis, klausėmės gražių 
praeities pasakejimų. Po mu
mis tęsėsi Pajautos slėnis. Tos 
Pajautos, kuri buvo, sulyg pa
davimų, Krivų - Krivaičio Li
zdeikos duktė.

Kernavė buvo pirmoji Lie1 
tuvos sostinė 1242 met. Kerna
vės pilyj Mindaugas buvo vai
nikuotas Lietuvos karalium. 
Tik Gediminas sostinę perkė
lė iš Kernavės į Trakus ir 
vėliau į Vilnių. Bet čia ilgai 
dar ruseno šventoji ugnis vai
dilučių kurstoma.

Klebonas Baužys, vilnietis, 
pavaišino mns savo sodo obuo 
liais, apdovanojo po vaizdelį. 
Kartu parodė kalne esamą mū 
rinę koplyčią, kunigaikščiu 
Raenerių ir Puzinų mauzolie
jus. Nusileidus į rūsį teko ma
tyti jų karstus. Vienos kuni
gaikštytės amžino poilsio Ka
mpelis, nors užmūrytas, liko 
plėšikų išplėštas. Mat tikėta
si rasti brangenybių. Pro ply
šį teko matyti jos kaukuolę, 
užsilikę rūbai, kiti metalo pa
puošalai, bei bateliai.

(Bas daugiau)
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(DOMŪS pasikalbėjimai
Katalikiškas Veikimas 
Ir Auklėjimas

RAULAS: Kadangi aiški
nai man, jog tautiečių ir be
dieviu vaikai yra labai nus
kriausti tikėjimo ir tautybės 
srityse, kų reikėti} daryti, kad 
jiems pagelbėti ir tų jaunimų 
padarytį laimingu?

JONAS: Raulai, čia yra pa
togi dirva katalikiškam vei
kimui. Raulai, nuėjęs pas to
kius tautiečius ir bedievius 
gražiu būdu pakalbėk tėvams, 
^d jų vaikučiai bus nuskriau 
^ti tautos ir tikėjimo žvilgs
niu, jei nelankys katalikiškos 
mokyklos. Brangus turtas yra 
vaikui kalbas mokėti, bet ge
rai žinai, kad viešose mokyk
lose nemokina lietuviškos kal
bos. Todėl, kurie tėvai nelei
džia savo vaikučių j lietuviš
kas mokyklas^ labai juos 
skriaudžia.

RAULAS: Man teko su ke
liais tautiečiais kalbėti apie 
tautos reikalus ir aš jiems pri
miniau apie katalikiškas mo
kyklas. Veikiai jie supyko ir 
pasakė: “Ten vaikus mokys 
tiktai tikėjimo, ko aš neno
riu, o daugiau vaikai nieko

noriu tikėjimo, tai verčiau ir 
tautybės atsižadėti’’.

• JONAS: Tai yra tikras pa-!, 
sakymas: “kas atsižadės sa
vo tikėjimo, tas atsižadės ir 
savo tautos ir tėvynės”. Vis
gi, Raulai, sveikai protaujan
tis žmogus supranta, kad tikė
jimas nepagadina jaunimo. 
Daug randasi ne tik protes
tantų, liuterių, bet ir žydų, 
plačiai mąstančių. Jie paren
ka katalikiškas mokyklas sa
vo vaikams, ne dėl to, kad 
taptų katalikais, bet kad iš
lavintų jaunuolių protų ir va
lių. Ir teisingai mąsto, nes ka
talikiškose mokyklose svar
biausia mokslo dalis yra ne 
tik jaunuolį mokyti, bet auk
lėti ir lavinti jo būdų ir va
lią.

Raulai, yra ir kitas būdas 
patarnauti savo artimui — 
tautiečiui ir bedieviui — ka
talikišku žvilgsniu. Jei tėvai, 
tautiečiai ir bedieviai yra tru
puti tamsūs, kad suprastų sa
vo vaikų skriaudą, tai, suti
kęs tuos jaunus vaikelius, pa
kalbėk jiems apie svarbų ir 
reikalų pažinti savo kalbų ir 
kad tikėjimas žmogui neda
ro skriaudos, bet visuomet pa-

NEKULTŪRINGAS IŠSIREIŠKIMAS
Kovo 11 d., Lietuvių Moks- se, bet ar jie buvo nepakvie- 

lo Draugijos svetainėje Solio sti, ar, gal, kviesti neatėjo, 
dalyje įvyko vakarienė, kurių1 Matėsi daugiausia tautininkų, 
rengė nauja draugija pasivn- socialistų ir komunistų.

smus ir įsitikinimus; įaipgi §v> Kazimiero Parapija 
rodo jos piktumą, kurį per
tiek metų laiko savo širdyje 
ne tik prieš tų kunigų, kuris 
jų išbarė, bet ir prieš Bažny-

Visi važiuoja į Federacijos 

Apskričio metinį suvažiavimų

Pas mus visi labai susido-

dinusi “Pittsburgho Lietuvių 
Visuomenės Veikėjų Ratelis”. 

P. Dargis per kelias savai-

Baigiant užkandžius, prasi
dėjo kalbos. P. Dargis per- 
stato Bakanų programos vė

tės garsino per radio, kad sios į dėju. Įdomu, kad sumanvto-
draugijos tikslas: jungti visus 
Pittsburgho ir apylinkes vei
kėjus į šių draugijų, ibe skir
tumo politinių ir tikybinių į-

jai to ratelio nepaaiškino tik
slo tos draugijos ir nekvietė 
susirinkusių veikėjų į jų drau
gijų įstoti. Iš to matosi, kad 

sitikinimų ir veikti bendrai keli, pasivadinę save veikė
jais nori, kad visi Pittsburgho 

apylinkės veikėjai šoktų
visų lietuvių labui.

Vakarienė buvo surengta 
pagerbimui senų veikėjų, ku
rie dirbę per 30 ar 40 metų 
lietuviškų darbų šioj apylin
kėj. Tarp pakviestųjų matėsi 
ir keli katalikai. Nors kata
likų veikėjų randasi nemažai 
vietoje ir apylinkės kolonijo-

tiesų ir nurodyti gyvenimo ke
lius dorybės ir tvarkos. Jei 
patys jaunuoliai, supratę sva
rbų ir reikalų katalikiško au
klėjimo, pradės prašyti savo 
tėvų tos malonės, kuri jiems 
yra reikalinga, tai net ir už
sispyrėlis tautietis susigrau
dins ir mėgins duoti savo vai
keliams tai, ko jie prašo. 

Todėl, Raulai, dabar yra

ir
pagal jų muzikų. Aš nepra- 
matau tokiam rateliui pasise
kimo.

Kalbėtojai nupasakojo savo 
darbuotę nuo senų laikų ir 
kaip sunku buvo veikti tais 
laikais. Vienas save pasiva
dino šliuptarniu ir nupasakojo 
savo vargus. Visų kalbos ėjo 
tvarkoj, išskyrus daktarės Bai 
trušaitienės kalbų. Ji kalbėjo 
nekultūringai ir užgaunančiai 
dalyvavusių katalikų jausmus. 
Kadangi prieš 40 metų jų 
kunigas Šv. Kazimiero baž
nyčioj per pamokslų išbarė, 
už tai užpykusi. Ji pasakė: 
“Nuo to laiko į bažnyčių nė-

jjau, neinu ir neisiu, jei protą 
patogiau šiais laikais ir ge- Uurgsinn Tokis dr> Baltrušaf-

čių ir visus šių laikų kunigus, į mėję Federacijos apskričio su-
kurie nieko nekalti dėl jos iš 
barimo.

Geriausia yra pagerbti ir 
katalikų įsitikinimus, ypač to
kiam susirinkime, jeigu, ištik
rųjų, norima eiti prie vieny
bės. Bet viskas rodo, kad ka
talikams ne vieta šio ratelio 
veikimuose. X. Aržuolaitis

važiavimu, kurs įvyks kovo 
19 d., 3 valandų popiet, ŠŠ. 
Petro ir Povilo parapijoje, 
Homestead, Pa. Suvažiavi
mas prasidės bažnyčioje pa
maldomis, pamokslu ir palai
minimu Šv. Sakramentu. Se 
sijos bus parapijinėje svetai

an.
Moterų Są-gos kuopą: Mar

tinaitienė Paulina, Bernotienė 
Mikalina.

Šv. Kazimiero chorą: Kazys 
Bazys, Cinikas Vladas, Sickle 
Sam, Bernatonis Benediktas, 
Juozas Pakutinskas.

Rūtos klubą: Jurkoniūtė 
Viola, Jakštienė Petronėlė.

Bingo klubą: Pociūtė Alek
sandra, Juozevičifltė Veronika. 
Aleliūnaitė Julė, Navickas A- 
ntauas.

Šia savaitę varg. Kazys Ba- 
zys gavo įgaliojimus užraši-

, v v. . nėti įvairius katalikiškus lai- neje. Klebonas bažnyčioje pa- . ,.T. ,,i - tZj kraščius, kaip tai “Draugų”,
Amerikų”, “Darbininkų”, 
Garsų” ir kitus. Spaudos va-

kito neišmoksta. Kai aš ne-1 deda atidaryti akis, suprasti

riausia proga pasidarbuoti 
Dievui, tautai ir artimui.

J. V. S.

tienės išsireiškimas rodo jos 
nepriaugimų prie kultūringu
mo neužgauti kitų žmonių jau-

Federacijos Skyrių 
Atstovų Metinis 
Susirinkimas

Pittsburgho ir apylinkės Fe 
deraeijos skyrių metinis susi
rinkimas (seimelis) įvyks ko
vo 19 d., 3 vai. popiet, Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje pa
maldomis, pamokslu ir palai
minimu, o po pamaldų atsto
vai sueis į pobažnytinę svetai
nę. Susirinkimas bus svarbus. 
Reikės svarstyti religiniai tau 
tinius klausimus. Todėl pa
rapijos, organizacijos ir drau
gijos kviečiamos atsiųsti at
stovų. Apskr. valdyba

Netikėliai ir bedieviai dar
buojas ir vargsta teikdami 
blėdžio žmonijai, o tu nenori 
pasidarbuoti vardan teisybės.

skelbė, kad mūs Federacijos 
skyrių ten atstovaus sekan
tieji: „ . . jus eina visu smarkumu. Ko-Šv. Kazimiero parapiją: 1. , . , , .

a .i™T O klos bus 3° sėkmės, pagyvenę
pamatysime. Bet, reikia tikė
tis, kad, gal, sykį mes, kata
likai, susiprasime ir labiau pa- 
remsinie katalikiškų spaudų. 
Nei viena šeimyna neturėtų 
nelikti be katalikiško laikraš
čio. Taip pat reiktų ir kata
likiškų Susivienijimu labiau 
susidomėti, ypač jaunimas tu
rėtų į jį rašytis. Visi nuolat 
kalba apie savas pas savų. 
Tat, kodėl čia negalėtų ir ka
talikai prie to išsitarimo pri
sitaikinti: katalikai pas katar 
likus, čia pas mus labai gra
ži dirva SLRKA prasiplatini
mui. Tik reikia organizatorio, 
gero agento, kurs pereitų per 
namus, o narių atsirastų ga
lybės. Kodėl centras negalė- 

(Tęsinys 4 pusi.)

Marčulaitis Adomas, 2. Žilin- 
' skas Antanas, 3. Gailys Jonas, 

4. Nobaras Jonas, 5. Žilionis 
Julius, Zimantis Pranas, Za- 
mulevičius Alekas.

Vardo Jėzaus draugiją; Ja- 
škūnas Adomas, Antanaitis Jr. 
Jonas, Stankevičius Jonas, Bla 
žaitis Jonas J., Kvederis Po-
vilas.

Tretininkus: Stankauskas
Pranas, Zimnickas Jonas, Kli- 
maitienė Juzė, Bliutienė Ma
rijona.

Šv. Rožančiaus dr-ją; Sikor- 
skienė Antanina, Zimnickie- 
nė.

LRKSA 158 kuopą,: Tamke- 
vičius Juozas, Sikorskis An
tanas, Stanley Simonavičius.

Marijos Vaikelius: Janaus-

PADIDINTOS KRAUTUVĖS
DOVANOS! DOVANOS! DOVANOS! Š

3 šmotų Riešuto Miegamojo Kambario 
Setas. Regularė kaina #89.50. Special - 
#39.50.

2 šmotų Parlor Setas, vertas1 #99.50. Spe
cial - #49.50.

5 metams garantuoti Innerspring matra
cai. Visokių dįdžių. Regularė kaina #19.50. 
Special - #5.95.

99-coil springsai. Garantuoti penkiems 
metams. Verti #19.50. Tiktai - #5.95.

9x12 linoleum. Regularė kaina #9.95. Spe
cial - #2.98.

PASTABA: Ši yra paskutinė savaitė šio 
Iškilmingo Atidarymo Išpardavimo.

■

■s■■■
■
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PinSBURGHO LIETUVIU ŽUDOS
Džiaugiamės, kad Ona Gu j Y. BurduHs paėjo iŠ Pun.-ko Palaidotas kovo 11 d. iš Šv. Į Amžiną, atilsį mirusio sie-

(Tęsinys iš 3 pusi.)

tų prie to praplatinimo prisi
dėti — sakysim parūpinti bent 
kokiam laikui agentų, o mes 
čia parengtume 'prakalbas ir 
t.t. Mes, vietiniai, čia tuo tar-

Trakiškių Kaimo. Kazimiero bažnyčios Šv. Ka- lai, o likusiems: žmonai, vai- 
it nesmagu bu- Tėvams gyvenant Amerikoje, zimiero kapuose. Per laidotu-1 tams, motinai ir seserims, vi- 
J senas pampi- Vincas buvo pasilikęs Lietu- ves žmonių buvo pilna baž- drau’gija

1 dukienė grįžo iš ligoninės ir parapijos, 
eina geryn. Bet

Mums, Pittsburgho katali- vo patirti, kud 
kams, jau laikas rimtai susi- jonas ir mano geras sėbras voj. Buvo savanoriu Lietuvos nyčia ir daugelis palydėjo i1
rūpinti savais reikalais, juos Jonas Stankus susirgo širdie- kariuomenėj. Per pasaulinį ka kapus.
išgvildenti, aptarti, surasti liga. Gydytojų uoliai prižiū *9 daug nukentėjo ir buvo Urabnešiais buvo
trūkumus, spragas ir griebtis rimas yra viltis, kad pasveiks sužeistas. Po karo (1918 me- (jrau„.jjOf. vahlvha: E
vieningo darbo. Žinoma kiek- ko aš iš visos širdies linkiu, 
vienas parapijos katalikai vel

tais) gavo leidinių važiuot pas 
tėvus į Amerikų. Nepoilgo

Piliečių
Kadzus,

J. B. Tamkevičius, J. Tainke-

reiškia užuojautų.
1

J. B. Tamkevičius

Juo daugiau įsigilinsi, tuo 
aiškiau patirsi, kad visuome
ninis darbas tam reikalingas,

Kame nėra priedermės pil 
domos, nėra tenai tvarkos, te 
nai nėra ir sutikimo.

. , , , - - - vičius, S. Simanavičius, J. No-
pu nieko neturrme reikia kia ir dirba daug, tačiau tarp Girdėjau, kad praeitų savai- apsivedė su Marijona Simą- Gutauskas,
pagalbos iš kitur ir, jei tos Jvajrįy kolonijų katalikų giau- tę mūsų klebonas lankėsi pa; navičiūte
pagalbos iš kitur nesulauksi- Česnio ryšio, glaudesnio san- savo parapijonus Duąuesne.
me, mažai kų laimėsime. Čia darbininką vimo neišvystome. Pa. Sako, nors prastai
kas nors Susivienymo centre jei visų kolonijų katalikai su darbai einasi, bet žmonės gra- pabirtas klfibo gaspadorium;
apie tai turėtų rimtai pagal- .41^,,.^ vieningai siektų vie- žiai gyvena ir šiaip taip ai
voti, o ant vietinių per daug
neatsidėti.

tvarkė laidotuvių direktorius 
Priklausė prie Lietuvių Pi- A. Marčulaitis. 

ten liečiu draugijos ir 1932 m

tas pareigas ėjo iki mirties, 
no tikslo, kuo geriausios pa- kanus vilkus nuo durų baido. Kadangi buvo visiems prie- 
sekmės būtų užtikrintos. Atsi- t. y. netai-p ten bloga, kaip iankus, linksmo būdo žmogus, 

atsidavęs tos draugijos gero
vei, įgijo visų didelę snnpati- 
jų; ne tik iš lietuvių, bet ir

i rastų katalikiškas laikraštis kas papasakoja. 
Praeitų sekmadienį pas imis, kiekviename name, Sus-mo

Dėdė

LIETUVIAI DAKTARAI LIETUVIAI DAKTARAI

a . .Tel. Y ARds 3148 
bermenis j VALANDOS. Nuo 11 iki 12. 2 iki

AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Y ARds 1373.

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

Ofiao ToL OANal 8346

DR. F. G. YVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakara 

Trečiadieniais pagal satartį
Ros. TeL CANaI 0402 

2305 So. Leavitt Street

kaip ir kas mėnuo, \ ardo Jė-, kuopos trigubai išaugtų, mū- West End 
zaus, ir bendiai vyrai, eina sa jaunimas nebėgtų nuo mū 
prie šv. Komunijos ir būnal sy> atsirastų net našlaičių ’ir
visų dienų įstatymas Švč. Sa- seneĮįy prieglaudos ir lietuvi lankėsi kun. V. Sadauskas ir 
kramento. Šį sykį buvo bent• gka ligoninė) kaip atsirado Šv. gavėnios pamaldose vakare 
kiek iškilmingiau, nes tai bu- prancj§kaus vienuolynas. Dau Pasakė turiningų pamokslų, 
vo byių velykinė. Taipgi se-(gįau jryf;os> daugiau entuzia-i

,. ei -iii | iš svetimtaučių jo šeima susi-lvovo 8 d., pas mus klebonų . .laukė užuojautos.

serys Pranciškietės gražiai gy- zmo įr iniciatyvos. Kas prade
da, tas pusę darbo atlieka, sa- 

Tpk. ko priežodis. Mes neišnaudo- 
1 jame savų jėgų, kaipo katali-

vomis gėlėmis papuošė alto
rių.

Pašarvotas buvo laidotuvių į 
direktoriaus A. Marčulaičio 
koplyčioj. Karstų puošė drau- 

Kovo 12 d., Šv. Vardo drau- gijų ir organizacijų gėlių vai-

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETR1CALLY AKIU 
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mauo Garantavimas

Palengvins akių įtempimą, kas es- I
.. . . ti priežastimi galvos skaudėjimo, I

gijos nariai ėjo bendrai prie nikai, taip pat nemažai ir dva svaigimo, akių įtempimo, nervuotu-* a aknndumn a. k t U kiiršti RtitAlMO
šv. Komunijos. Šv. Sakiame- sinių bukietų, šv. Mišių.

OR. P. ATKOČIŪNAS
\ DANTISTAS 

446 So. 49th Court, Cicero
, Aatradieniais, Ketvirtadieniais ir 
i Penktadieniais
Valaandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-0 P. M. 

*314-7 S. Halsted SL, Chicago
I Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais 
Valandos- 3—8 P. M.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos
CHICAGO, ILL. 

Telefonas MlDway 2880
OFISO VALANDOS: 

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v.

Iš Šv. Kazimiero kai.
Mokyklos Pastoges . Mūsų visos draugijos taria- 

Basketibolo sezonas jau kaip si savo susirinkimuose, kų

ntas buvo išstatytas viešai a- 
doracijai, kuri baigėsi palai
minimu.

Vestendiečiai rengiasi skait-

New City Fumiture 
Mart i

Trys metai atgal du biznie-' 
Wm. Bazar ir \Vm. Kas-ir užsibaigė. Mūsų “šrimpsu- veiks po Velykų. Gerai. Taip |įngaį dalyvauti metiniam Fe- riai 

kai” visgi nepasidavė “dič-|h' reikia. Tik dirbantieji lai-1 deraeijos skyrių atstovų šuva- mauskas atidarė mažų rakan- 
kiams", nors nedaug laimėjo mi. Miegantieji tampa nustu- davime, kuris įvyks kovo 19 dų krautuvę ir pavadino New 

uiti į salį, jų vietų užima vei-1 3 Val. pO piet, Homestead, City Fumiture Mart. Biznis
klesni, jaunesni. Musų jauni-Į pa abejonės, daug atstovų gerai ėjo, dėka lietuviams, kū

ir ne kų ir tepralošė. Dabar 
organizuojasi Masbball “šri- 
mpsukų” tymas. Kaip čia jie
ms seksis, ateitis parodys. Mo 
kyklos štabas ir visi mokiniai 
nuoširdžiai linki “šrimpsu- 
kams” geriausio pasisekimo.

mų traukime prie savęs 
duokime jam darbo.

Homestead

North Side
Jau pora savaičių kaip ser

ga gripu Povilas Bajoras, vie 
nas iš pirmųjų D. Ž. parapi
jos organizatorių. Jei neapsi
rinku, lai Povilas Bajoras nuo 
pat parapijos įsikūrimo 1906 
metais buvo jos komitetu. Tik 
šįmet iš komitetystės pasitrau 
kė, užleisdamas vietų jaunes
niems. Tegul, girdi, jaunesnie
ji mokinasi parapijos darbų 
dirbti. Buvo laikai, kuomet 
Povilas Bajoras viso kataliki
ško veikimo ant North Side 
buvo drūčiausiu ramsčiu. Jis 
ir parapijų tvėrė ir katalikiš
kas draugijas organizavo ir 
augino. Povilo sūnus yra bai
gęs Pittsburgho universitete 
vaistininkystės mokslų ir tuo 
tarpu dirba Wasbington, D. 
C. Kovo 12 d. buvo parvažia
vęs sergančio tėvo atlankyti. 
Linkime Povilui Bajorui kuo 
veikiausiai pasveikti ir daug 
metų dar padirbėti savųjų lie
tuvių naudai.

Visi susirūpinę Federacijos i 
apskričio susivažiavimu, kurs 
bus ateinantį sekmadienį mūsų 
parap. svetainėje. Visi ren-

mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 

j elektra, parodančia mažiausias klai- 
Į das. Specialš atyda atkreipiama J 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
I taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 va!, vak.
1 Nedėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiem kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ

DR. P. J. BEINAR
(BEI N AKA USKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakarf 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

feletouas HEMlock 6288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vai. ryto

2—4 ir 6—8 vai. vakaro
11 ečiadieoiaia ir Sekmadieniai* 

b ūbi tanus

Tel. Pullman 7235 
i Res. Pullman 0263

suplauks iš Pittsburgho ir a- rie juos rėmė ir rakandus iš DR. A. W. JAGOBS 
pylinkės, iš parapijų, organi- jų pirko ir per tuos tris metus 
zacijų ir draugijų. Šis, meti-1 krautuvė buvo padidinta tris 
nis, susirinkimasĮ žada būti; kartus.
kaipo seimelis. Prasidės bažny 
čioje 3 vai. popiet pamaldo-

Dabar savininkai New City 
Furniture Mart atidarė naujų

mis, pamokslu ir palaiminimu. dalį ir dabar krautuv5 užima
dvi krautuves, num. 1652-54

.... v . , , , .v , Garnys aplankė Riitmeyer, -r6 West 47th Street,gias, atsakančiai delegatus iš bavusio!i Els„l0„,,iūMf) naIne. 
kitų parapijų priimti. Pasiti- ,. jr pa|iko d kui.jai
kiltie, kad jų suvažiuos gana Kri|[.to guteiktj yar
skaitlingai. Susivažiavimas
prasidės pamaldomis bažny-

valandų popiet 
Posėdy bus svarstomi įvairūs 
šių dienų klausiniai, ypač spau 
dos platinimo ir SLRKA rei
kalai, Aš, senis Dėdė, dar nuo 
savęs pridėčiau, jog reiktų 
surasti būdų, kad mūsų jau
nimas labiau susidomėtų kata
likybės, parapijų, mūs moky
klų reikalais. Kol jaunimas 
prie katalikiško veikimo ne
prisidės,. tai nieko nebus, nes

DANTISTAS

10758 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

j čioje lygiai
Sunkiai serga Šimkūnienė 

Ona ir Milašius Leonas.

Vietinis

A. A. Vincas Burdulis
Kovo 8 d., po trumpos li

gos, iš šio pasaulio sulaukęs 
38 metų pasitraukė a. a. Vin
cas Burdulis. Našle liko žmo
na ir du maži vaikai, liko

jaunimas mūsų ateitis ir visa taip pat liūdinti sena motina 
viltis. ir dvi seserys.

Šiuo laiku tęsiasi didelis Iš
kilmingo Atidarymo išparda
vimas, kuris baigsis šeštadienį, 
kovo 18 d. Visi, kurie pirks 
rakandus Ėr kitus namų reik
menis per šį išpardavimų, su
taupys nuo 40% iki 50% ir 
dar gaus naudingų dovanų dy
kai.

Lietuviai, nepraleiskite pro
gos, pasinaudokite. Savinin
kai ir štabas suteiks jums ma
lonų, greitų ir teisingų patar
navimų.

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone REPnblic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avemn 
VALANDOS

Panedėlį, Utarninke ir Ketverg. 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki • v.« 
Snbatoj nno 12 iki 6 v. v.

TeL Proepect 1012 
(Ue Tel Reonhlic MM?

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

/

~_r

TksiBgiBe Ekskursija i Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^TRginia 1116 4070 Archer

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

Seredoinis ir Nedel. pagal sutarti
Sekmadienį susitariąs

UK. MAUKIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Tek YARda 0994 
Ros. TeL PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Ava.
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Res 6958 So. Talman Avė. 
lies. Tel. GKOvehul 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 2—4 ir 7—9 vak. 

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

Phone YARds 4787. -

DR. STRIKOL’IS
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Namų Telef. PROspeet 1930

TeL YARda 6921
Rec: KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:8* 
756 West 35th Street

TeL OANal 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Ts*. OAlMMfe 6974
onao VALANDOSt nu. ryto iki 6 t. vakare,

sekmadieadaa ii crefiadisaiaa

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Paskelbus mūsų klebonui, 
kad kovo 19 d. įvyks Federa
cijos apskričio metinis susirin 
kimas Homestead, Pa. trečių 
valandų po pietų, visi Noris 
Side lietuviai katalikai labai 
įdomauja tuomi susirinkimu 
ir rengiasi skaitlingai jame 
dalyvauti. Atrodo, kad šis 
Federacijos susirinkimas virs
tikru Pgho katalikų seimeliu.•
Prasidės pamaldomis bažny
čioje, bus pasakytas pritaiki
ntas tai iškilmei pamokslas. 
Sesijos bus pobažnytinėje sve
tainėje. Yra numatyti refere
ntai, kurie trumpai referuos 
svarbiais katalikams rūpimais 
klausimais, kaip antai spau
dos, jaunimo, Susivienymo, ra
dio ir kitais.
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Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvų, 
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo” laivakorčių 
agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičiausia.

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

Tttrtdaml Kft Nors Parduoti, Mainyti, ISnuomuoti — Arba 
gorėdami Kg Nori Pirkti, Atminkite Dr-go’ cianai f jpH s^yy.

Tai OANal 6121.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7886

Office Phone Res and Offiet
PROspeet 1028 2369 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0704

DR. J. J. KOWAR
(H0WAR8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Nedėliom ir Trečiadieniaia 

Paąaal Sutartį,

TeL LAPayetts 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue

Ofiso Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro 
Bekpgadu niais ir Trečiadieniais

Ofiso TaL VIRginia 0036 
Reaidencijoa TeL BEVerley 824*

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR 0HIRURG2

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL j 2—4 ir 6—8 P. M.

8939 So. Claremont Avė.
Valandos: 9—10 A. M.* 
Nedėliomis pagal sutartį

Tai OANal 0267
Rea. TeL PROspeet 6869

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro

TeL YARda 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Vai: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutai-ų

fculAių. ____________________

DR. Y. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė. 
Tat YARda 0994

Ptruadioniais, Trečiadieniais ir
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Sulietuvino S. K. Lukas.

(Tęsinys)
— Man labai būtų malonu 

žinoti, Žiedry, — ji pagaliau 
jam tarė, — ar tu labai ma
nęs kada nors pasiilgsti ir ar 
prisimeni kada nors mane, 
kai į kariuomenę išvyksti?

Žiedrys staiga pažvelgė į 
Nastę ir norėjo jai pasakyti, 
kad ji iš jo minčių niekad 
neišeina ir kad jis visuomet a 
pie jų tik vien ir tegalvoja, 
bet kažin kodėl tie žodžiai už
kliuvo jo gerklėje ir jis šaltai 
jai pasakė, kad jis dažnai pri
simena jų, kai tik užbaigia sa 
vo dienos užsiėmimus.

— Prisimena mane tik ta
da, kai užbaigia savo dienos 
darbus, — galvojo Nastė, — 
bet niekad neužsimena apie 
mane laike savo užsiėmimo.

— Aš dabar tau tikro atsa
kymo, Žiedry, duoti negaliu, 
— aiškiai ir trumpai jam at
sakė Nastė, ir pradėjo sau 
viena galvoti, — kodelgi 
man tikrai nepasako mane 
mylįs ir palieka mane abejo
jime.

Žiedrys, gavęs tokį atsaky
mų, skubiai pasiėmė nuo že
mės savo skrybėlę, atsistojo 
ir padavęs Nastei rankų, tarė:

— Dabar iki pasimatymo. 
Aš tikiu neužilgo su jumis vėl 
pasimatyti.

Jo veidas kiek pabalo, bet 
vėl greitai paraudo. Jis grei
tai save susivaldė ir neparo
dė Nastei kokio nors susijau
dinimo. Atsisveikinęs' išėjo, o 
Nastė, žiūrėdama per langų, 
savo žvilgsniu net iki vieške
lio palydėjo.

Žiedrys vėl kariuomenėje.
Kadangi Žiedrys buvo jau 

patyręs karys, tai už kelių 
dienų tapo paskirtas į vyriau
siųjų generolo Vašingtono šta 
bo garbės sargybos kuopų, ku
rios pareigos buvo štabų ser
gėti ir patį generolų Vašingto
nu mūšyje lydėti. Žiedriui 
kartų beeinant sargybinio pa
reigas ties štabo buveine, par
vyko žvalgai ir pranešė; kad 
britai su Klintonu Philadel- 
pliijų jau apleido. Kiek palau 
kus duryse pasirolė Vašingto
nas ir davė įsakymų kariams 
būti pasiruošus į žygį. Tuoj 
visa stovykla sujudo, sugaudė

trimitai ir pasigirdo būgnų 
balsai.

Tuo tarpu, kai būrys 
lių jau buvo pasirengęs išvyk
ti ir priešų pasitikti, atvyko 
stovyklon generolai; Markvi- 
jus Lafayettes, “pašėlęs An
tanas” Waynes ir Kazys Lee 
ir tuoj susitikę su Vašingtonu 
pradėjo kalbėtis.

Žiedrys, būdamas sargybo 
je, nieko negalėjo girdėti, kų 
jie tarės ir kalbėjo. Tik ret
karčiais užgirsdavo jų balsus, 

j kai pradėdavo ginčytis ir 
i bartis. Tas jų pasikalbėjimas 
tęsės visų dienų.

Birželio įnėnesio 25 dienų, 
atsisakius Lee vadovauti ma
žai kariuomenės daliai, ku
riuos tikslas turėjo būti, prie
šų surasti ir, pastojus jam ke
lių, jį sulaikyti, kol kariuome
nė atžygiuos ir užims mūšio 
vietų, vadovybė tapo pavesta 

į Lalauyetui, o sargybos kuopa
jis į turėjo jį lydėti ir kartu su 

'juo, priešo pasitikti, eiti.
Žiedrys skubiai, prieš ap

leidžiant stovyklų, parašė Na
stei Jaiškų, kuris skambėjo se-

hi i

raitė-

kančiai:
^(Daugiau bus)

A. B A 
MARIJONA 

MIKALAUSKAITĖ
Mirti kovo 15 d., 1939 m.,

10:00 vul. ryto po ilgos ligos, 
sulaukus 20 metų amžiaus.

Gimus spalio 10 d., 1918.
l’aliko dideliame nuliūdime: 

motinų Marijonų, po tėvais 
Mauricaitė, seserį Birutų, du 
brolius: Augustinų ir Pranų,
brolienę Delphenų lr kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas Prusieckl 
koplyčioje, 3831 Main Street,

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 18 d. Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėta J Sv. 
praneiškaus parap. bažnyčių, 
Indiana Harbor, Ind., kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės stelų. Po pamaldų bus 
nulydėta J Sv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus-ges ir 
pažįstam us-as dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę:
Motina, Sesuo. Broliai, lr 

Brolienė lr Giminės.

Laidotuvių direktorius Julius 
Prusieckl, tel. Indiana Harbor 
288.

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
SPAUDOS IR ORGANIZACIJŲ 

REIKALAIS PIRMOS PRAKALBOS
CICERO KOVO 22 DIENĄ

Praeitam Federacijos Chi- aktyvūs nariai turi padėti Fe- 
cago apskrities susirinkime, deracijos skyriui sukviesti kuc 
išklausius pranešibio, kad šiuo daugiausiai žmonių. Tik ben- 
metu eina katalikiškos spau- dru frontu eidami mes galime 
dos ir katalikiškųjų centrali-
nių organizacijų vajai, nutar
ta stoti joms į talkų ir tuo 
tikslu surengti visų eilę pra
kalbų Chicago ir apylinkėse 
lietuviij kolonijose.

Pirmos prakalbos įvyks Ci
ceroje, Šv. Antano 
salėj, kovo 22 d., 7:30 vai. 
vakare. Kalbėti kviečiami: a- 
pie katalikiškųjų spaudų P. 
Gudas, apie Federacijų ir L. 
R. K. Susivienymų Amerikoje 
— dr. A. Rakauskas, apie Mo
terų Sųjungų ir kitas moterų 
or

tikėtis daug lailmėti. 
Federacijos skyrių

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

t

valdy
bos, o kuriose kolonijose nėra 
skyrių — paskiri veikėjai, pra 
šomi iš anksto pranešti apskri 
ties valdybai, kada patogiau
sia jūsų kolonijoj surengti 

parapijos ,,prakalbas spaudos ir organi
zacijų reikalais. Pranešti ga
lima laišku: 2334 S. Oakley 
avė., arba telefonu Canal 7790.

Apskr. valdyba

Eugene Weid!mann, vokie
tis, kurio byla šiomis dieno
mis nagrinėjama Versaillea 
(Prancūzijoj) teismo. Jis yra 
nužudęs šešis asmenis, jų ta
rpe ir Jean De Koven, šokėjų 
iš Brooklyn, N. Y.

(Acme photo)

Kovo 16 Diena
“Sakyk, kas yra Tikyba?” 

Jis atsakė: “Minties grynu
mas, ir mirties išsiilgimas, ku
riuo Mylimasis gali būti pa
gerbtas ir pasaulio išsižadėji
mas, kad niekas žmogaus ne- 
kliūdytų nuo apmųstymo Jo, 
ir tiesos kalbėjiinas kaslink 
Jo garbės”.

Buneo Party Šakių
ganizacijas — s. Sakalienė Bažnyčios Naudai 

ir apie labdarybę — kun. A.
Linkus.

Šios prakalbos rengiamos 
I ederacijos 12 skyriaus ini
ciatyva. Kadangi jose bus lie
čiama patys svarbieji šių lai
kų mūs gyvenimo reikalai, to
dėl prakalbomis turi susido
mėti visi. Ypatingai paminė
tų organizacijų valdybos

CICERO. — Šakių apskr. 
klūbas rengia buneo party Ša-

kių bažnyčios naudai, Stanai
čių namuose, 1602 So. 50th Ct., 
kovo 18 d., 7 vai. vak. Bus 
gražių dovanų. Visi kviečia
mi atsilankyti ir paremti pra
mogų, rengiamų gražiam tiks
lui. šakietė

CECILIA MOCKUS 
(po tėvais Shcdbarikė)

Mirė kovo 14 d., 1939, 3:20 
vai. ryto, sulaukus 45 m. amž.

Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Kaltinėnų parap., Pa- 
kurėienėa kaime.

Paliko dideliame nulidlme — 
du sūnūs: Kazimierų ir Albert, 
dvi seseris: Alenų Januškienę, 
švogerį Aleksandrų, lr Joanų 
Adomavičienę, du sesers sūnus: 
Pranciškų ir Dominiką Janus- 
kus ir jų šeimynas, sesers duk
terį Helen Adomavvicz, o Lie
tuvoje paliko motinų Marijonų, 
keturius brolius, seserį ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4457 South 
Talman Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 18 d. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Seserys, švog ris, Sesers 

Sūnai, Sesers Duktė ir Giminės.
Laidotuvių direktorius: S. P. 

Mažeika, tel. YARda 1138.

1 PLATINKITE ”DRAUQA’

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

ir

LAIDOTUVIŲ DI l Na:« UJ mJS

John F. Eudeikis

1 LIETUVĄ
V » Rai ir patogiai mūsų populiariais

jo" keliausite girtini lr patog   —,

Hs?“ bBSSį

HMiSA u bvropa
Greiti traukiniui prie pat laivu »

Bremerhavene užtikrina patogia

Patsus geležinkeliais —“ J’™ ®

MES JUMS PAGKLBt.SlME ’ QS G IMI N KM S
IMIGRACIJOS evbotos

Pakvieskite savo gimines IS Europos aplanky

BRKMKN lr
kelione i Kauna-

ekskursijų kainos važiuojam 15 
balandžio 23 lr nuo 

Amerikoje leidžiama
Specialiai žemos c-™.——.-. „.m,. oi ir nuo
Europos nuo balandžio S Iki „ . _ i,U/V>iniiia
blržeUo 28 Iki liepos 23.

būti keturias savaites

Informacijų klauskite pas
vietini agentu arba t

HIBBIJBG-HORKMI«« 
jtiOBTH GIBMAH llOIB’

130 W. Randoiph St, Chicago,

CB DIDŽIAUSIA LAIDOJIBO {RAIŠA

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

V Y A T koplyčios visose 
L/ X > X Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais, 
7:00 vaL vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. BALTHHEEAS

•AKT, IND. LAIDOTU VIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 8000 620 W. 15th Avė.

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ ZB NAKT]
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51rt St TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

PIRKITE paminklus dabar
ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES - GERIAUSIA 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

_ SU GOLD BOND CERTIFICATE

MONUMENT COMPANY
or " ^eatern Avė. Chicago, IHinoia

Skyriui ra d Telefonas SEELEY 6103

a*ai riteriai nao Holy Sepalchre Kapinių, 6900 Wert lllth Streot

ALEKSANDRAS PILIPAVIČIUS
Mirė Kovo 17 d., 1934 m., o po gedulingų pamaldų 

Švento Kryžiaus parapijos bažnyčioje, palaidotas Švento 
Kazimiero kapinėse, Kovo 21 dieną.

Penkių metų mirties sukaktuvėms prisiartinus, užpra
šėme šv. Mišias už velionio Aleksandro sielą. Mišios įvyks 
Kovo 17 d., 1939, 8:00 vai. ryto, Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, Chieago lleights, Illinois, ir Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje, Kovo 23 d., 8:00 vai. ryto.

Netekome savo mylimo vyro ir tėvo. Kartu pražuvo 
mums šio pasaulio gražumas ir malonumas. Praslinko penki 
metai, o padaryta žaizda širdžiai neužgija. Neužmiršime ta
vęs, mūsų brangus ir mylimas, iki kol gyvi būsime dalysi
me atminimus.

Pagal mūsų šventą tikėjimą, po mirties visi susijung
sime. Todėl žinome nors tu pas mus nebesugrįši, bet mes 
taipgi žinome, kad mes pos tave nueisime.

Į minėtas pamaldas širdingai kviečiame visus gimines, 
kaimynus ir draugus, ir kartu melsimės, 'kad per nuopel
nus mūsų Išganytojo Viešpaties Jėzaus a. a. Aleksandro 
sielai užšvistų amžinoji šviesa.

moteris Teklė, sūnus Ciprijonns, duktė Ona, 

žentas Antanas Žakas ir Giminės.

LIIHTHVIf
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DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A MO III A Kl P C patarnavimas AITIDULHlIbL dieną ir naktį

DYKAI
I. Lmleviciiis

KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenne 
Phone YARda 1138-1139

Aataias M. Phillips 3307 Litnanica Avė. 
Phone YARda 4908

1. J.Zalp 1646 Weat 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenne 
Tel. LAPayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARda 1419

6834 So. Westcrn Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 Weat 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PŲLhnap 1270
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
LRKSA Kuopų 
Dėmesiui

Į Lietuviu R. K. Susivieni
jimo Amerikoj kuopas Chiea
goj yra išdalinti skautu “Bu
nco Party” tikietai ir tam 
tikros knygutės. Kas tuos ti
kietus ir knygutes pasiėmėte, 
prašome nelaikyti pas save 
kišenyje, ar kur stalčiuje pa
dėtus, bet platinkite. Tikrai 
būtų negražu; tuos tikietus 
grųžinti neparduotus komisi
jai, kuri rūpinasi to svarbaus 
parengimo pasisekimu. Nėra 
kalbos, daug kas norės daly
vauti šiame “kauliukų žaidi
me” ir paremti mūsų jauni
mo organizavimo reikalų, tik, 
žinoma, tų tikietų ir dovanų 
knygelių reikia pasiūlyti.

Šis skautų “kauliukų žai
dimas” bus sekmadienį, bala
ndžio 2 d., 2 vai. po pietų, 
Dievo Apvaizdos parap. sa
lėj. Iš

Niekšai moka melui pasi
švęsti, o tu vangus savo teisin 
game pašaukime.

Kelly High School 
Mokiniams Ir Jų 
Tėvams

Komitetas įvesti lietuvių 
kalbų Cbicagos aukštose mo
kyklose (High Schools) kvie
čia į susirinkimų visus Kelly 
High School mokinius ir jų 
tėvus, kuris įvyks penktadie
nį, kovo 17 dienų, Brighton 
Parko lietuvių parapijos sve
tainėje, 44th St. ir Fairfield 
Avė., 7:30 vai. vakare.

Bus renkamas vietinis ko
mitetas ir nustatytas planas 
tolesnei darbuotei. Šio suma
nymo vertė yra suprantama 
kiekvienam lietuviui ir dėl to 
neinant į platesnį šio dalyko 
aiškinimų, o tik pabrėždamas, į 
kad be pilno pritarimo moki-1 
nių ir tėvų, ir be pasidarba
vimo šiai idėjai vietinių vei
kėjų, komitetas šio gražaus 
tikslo atsiekti negalės; dėl to 
širdingai kviečiu visus daly
vauti šiame susirinkime.

K. Česnulis
Komiteto pirmininkas

Jaunimo Pramoga
MELROSE PARK. — šios 

kolonijos lietuvių jaunimas 
rengia pramogų, kuri įvyks 
sekmad., kovo 13 d., Vaičiulio 
salėje, 23-čia ir Lake gatvė. 
Pelnas eis Šv. Juozapo sese
rims. Pradžia 3:00 vai. popiet. 
Įžanga 25c. Visi kviečiami 
atsilankyti ir turėti “good 
time”.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI MARQUETTE 

PARKE

MUMS REIKIA DAUGIAU
ELEKTROS LAIDINIŲ!

Užsakykite Dabar! Naujas 
Valdžios Žemos-Kainos Fi
nansavimo Planas Duoda 
Jums iki 24 Mėnesių Iš

mokėti!

• Daugiau elektrinių laidinių kiekviename kamba
ry padarys daug lengvesnį gyvenimų. Jie duos dau
giau patogumo ir didesnį lankstumų, kada planuo
jate kambarių sutvarkymų, nes galite padėti lem
pas, laikrodžius, radijas ir prietaisius kur tik no
rite.

Dabar Lengva turėti gana elektrinių patogumo 
laidininkų ir dratų įvedimų pakankamo didžio, kad 
priduoti visų energijų, kurių jūsų elektriniai prie- 
laisai reikalauja.

Pamatykite bilę kurį elektrinį kontraktorių, kuris 
turi E. F. H. A. iškalbų. Pagal naujų valdžios že- 
mos-kainos finansavimo planų kuris liečia namus 
Cbicagoje, jis įves laidininkų dratas ir fiksčerius 
kuriuos įsirinksite, už mažų, įmokėjimų ir žemų iš
mokėjimo kainų. Jūs galite imti iki 24 mėnesius iš
mokėti balansų, mažais patogiais išmokėjimais su 
jūsų Elektros Patarnavimo bila.... Jei norite, rašy
kite Electric Associacijai dėl pilno surašo E.H.F.A. 
kontraktorių. Taipgi klauskite kopijos “Check Your 
AViring” ir dėl pilnų in
formacijų apie E. H. F. A. took for fhit 
planą. Z H. F. A. lign

VSPm
20 North Wackor Drive, Chicago, STAte 8887

Protingas vyras gerai ir 
tiesiai mano, bet viso savęs 
neatveria.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS 

2-aukštų medinis namas. 4 — 4-kam- 
barlų fletai. Skliautuotos tarpdu.rys.

„ . . v. , . ... , , /. t*i *i » .• i __ • , t įtaisytos vanlos. Įeigos per metus —Grupė kostumerių ir svečių, kurie padėjo celebruoti Iškilmingų Atidarymų naujos dalies $1,104.00. Atsišaukite; 1433 w<»i- 

New City Furniture Mart, 1652-54-5G AVest 47tli Street, kovo 11 d. Sėdi, AV111. Bazar ir fran> Strecl’ phic*8°- niinois,

Wm. Kasmaiiskas, savininkai.

6 kambarių kampinis bungalotr su 
garadžių. $1,500. cash. Pilna kaina 
14.300.00.

2 fletų mūrinis namas lr gara
džius. Parsiduoda pigiai — tiktai 
$7,000.00 arba malnyslm ant biznia
vo namo, arba ant namo su taverno 
bizniu bile kur. .

Kampinis namas — 5 krautuvės ir 
du fletai, viskas lšrenduota. $5,000. 
cash. Balansas lengvais Išmokėji
mais.

Pasidrąsink lr mainyk savo prlva- 
tlšką namą ant namo su bizniu lr 
nebereikės rūpintis apie darbą. Pra
šome pas mane. Pigiau nuplrkalte, 
geriau Išmainysite lr gausite teisin
gą patarnavimą.

CHARLES URNICH
(KAZYS TONIKAS)

2500 West 63rd Street
2-tros lubos. įėjimas 13 Campbell 

Avė. pusės.

Valandos: Rytais lr Vakarais lr 
pagal sutarti, (appolntment)

TO1VN OF IAKE 
Vyrų, moterų ir vaikų pavasariniams 
drabužiams Įdedame naujus parna
sai us, Išvalom, suprosinam, iš senų 
drabužių padarome naujus. Pasinau
dokite. J. Overlingas. 4002 South

West Pullmano 
Naujienos

Kovo 12 d., parapijos salėj
ARD 7 skyriaus bankietas pa
sisekė. Publikos Ibuvo pilnu
tėlė salė, net vietų trūko. Iš
pildyta labai graži programa: 
visų išpildė parapijos mokyk
los visų skyrių vaikučiai, va
dovaujant Šv. Kazimiero sese
rų. Vakaro pelnas paskirtas 
Šv. Kazimiero Akademijos nau 
dai.

Šiandie Išvyksta Gerb. 
Kun. V. Andriuška,

Šiandie popiet išvyksta lai
kyti šv. Misijų gerb. kun. V. 
Andriuška, MIC., Aušros Va
rtų parap. vikaras ir “Lai
vo” redaktorius. Vyksta tie
siai į Baltimore, Md., pas sa
vo brolį Jurgį, kurs randasi 
Švč. Marijos seminarijoj ir bi
rželio 3 d. bus įšventintas j 
kunigus, o primicijas laikys 
birželio 4 d. tai yra Švč. Tre
jybės šventėje, AVorcester, 
Mass., Šv. Kazimiero parap. 
baznycio 1.

RADIO
BUDRIKO RADIO 
VALANDA

PARDAVTMUI
Parsiduoda grosernė ir pieninė. Vieta
gera. Visi {rengimai nauji. Parduosiu ____  .............. ........
nebrangiai, šį mėnesį turiu parduoti. Woo<i Slreėt. Čh»ėagoė' minois.
Jeigu kas norite namą mainyti ant 11 iii
biznio taip pat priimsiu. Namas tu- PARDAVIMUI ŪKIS
ri būti Cicero, Park Holme arba . ..v
Marąuette Park. Atsišaukite: 1538 ®° aken* ^P158- ’° akPrl> dirbama.
South 50th Avenue, Cicero, Illinois. ™ akp™ *'r’os. . Pat> _?UTnArC-

' duosiu gyvulius Ir mašinerija. Vieta
DIDELIS BARGENAS — VVEST I tuščia. Kas pirks, galės anslgvventl 

SIDE ' | kad ir rytoj. 11 budlnkų. Didelis va -
3 namai, 2 biznlavi, užeiga lr bar- ;ar!"’8 rfxzorJ,tas “ B1* BaM Tjake’ 
ber shop. Jei kas norės, parduosiu ir Vanduo iš ežero bėga per mano že-

Pereitų sekmadienį vakare. p^u^^niT^1 • • • 4 K *• dTrbU per daugel? m^tu Pardavimo ,pSkot* ,r dlrbH' NumPr’8 kp"« 6M-
kaip ir Visuomet, buvo graži priežastį išti??ito a?t vi'etoPama KpUns RPral ’stai*vtas. Taksai maži. TV j •! T , JvkHe n,mn. «r Ūkininkai viską brangiai parduoda.
Budriko radio programa, ku- £hem&i£ 2225 S £hn 48> lPons> (lAke
ri išpildė Vyčių choras, due- vilt Strcct' U»efona.s CANal 094S Mleb,g-n.--------------------------- -

tai ir solistai ir Budriko sim
fonijos orkestrą. Visa valan
da užpildyta gražiomis dai
nomis ir muzika.

Kam Kankintis?

Kita Budriko programa bus 
ketvirtadienio vakare nuo 7 
iki 8 vai., iš stoties 1VTTFC, 
1420 k. Jam© dalyvaus geri

Kovo 19 d., parapijos salėje 
bus labai gražus Moterų Sų- 
gos 7 kuopos vakaras. Bus 
kauliukais (bunco) žaidimas
ir kortomis lošimas. Laimin-'Andriuška, vyks į Philadel-į lietuviškų dainelių ir ge-

dainininkai ir geri akordinis- 
Jš Baltimorės geri), knn. V.l*“' ir duos Matytojams gra-

r’ I 1 'Vi T • 1 • •

GAUKITE 

MOŠŲ

THERMIO

PERMANENT

WAVE

Mes nevartojam nei mašinos, 
nei elektrikos. Garantuojame su- 
garblntuoti bile kokios rūšies 
plaukus. $5.50 vertybS — šia sa
vaitę tiktai $4.50.

BERNICE S BEAUTY 
SHOP

1725 WE8T 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yarda2771

16 metų patyrimo.

PARDAVIMUI
#-kambarix mūrinis bungalotv, 8426 
West 60th Street — furnace apšil
domas. miegojimui porčius. Visi tak
sai Ir assesmental užmokStl. Kaina 
*4 650.00. Atsišaukite nas savininką: 
51»8 South Albany Avė. Telefonas 
PROmect 1002.

. PARDAVIMUI NAMAS
8 aukštu mūrinis namas. 2 krau
tuvus: BučernP Ir SlušapS pirmame 
aukšte 2 4-kamharlų fletai lr2 

-kambariu fletai. Noriu parduoti ar 
ainvtl ant mažesnio. 9059 We«t 23- 

il Strapt. Antras ankštas užnaknlvf
PARDAVTMUT

(Pulkus 2-fletų mūrinis namas -f- 
'5 kambariai J Dėta. Geras bargenr 
(as. Atsišaukite: 233# W. 22nd PI., 

tel. ROCktvell 2812. 
gieji gaus gerų dovanų. Be 
to, bus ir užkandžio. Kas at
silankys, gaus gražių dovanė
lę.

Be to, dainuos Mot. Sų-gos 
20 kuopos iš Brighton Park. 
choras. Visi kviečiami atsilan
kyti. Vakaro pelnas eis pu
siau su parapija.

pliia, Pa. nuo kovo 20 iri 26 
d. laikys šv. Misijas gerb. 
klebono kun. Ignaco Zimblio 
vedamoje parapijoje.

Kun. V. Andriuška, MTC. 
šv. Misijų reikalais įvairiose 
kolonijose išbus apie keturias 
savaites. Laimingos kelionės 
ir geriausios kloties jo visuo
se darbuose.

Pereitų savaitę į parapijos
25 mot.) jubiliejini fondo, kad Sunkiai Susirgo 
šiais metais atmokėjus visų _
skolų, įmokėjo po $25.00: šv. Mazeliauskiene

ros muzikos. Be to, bus as- . 1menų ir draugijų pranešimai. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Radio mėgėjas

PARDAVTMUT
Mūrinis namas. 1-mas aukštas — 
B kamb. 2-tras — 4. Greitas plr- 
kėlMS kaus “luckv bnrestn”. «S-Č1ng 
gatvėka rią, nrlve’a arti. Atsišauki
te: 5811 AVest #4th Plane. Klaus
iate nelrštvte ušw»k»hrl.

Veronikos moterų ir merginų 
draugija ir Juozas ir Marijo
na Znbei.

MADQUETTE PARK. — 
Sunkiai susirgo A. Mazelians- 
kienė, gyvenanti numeni 6135 
S. Rocktvell St.

Jau seniau buvo dienraštvj 
“Drauge” rašyta, kad mūsų 
gerb. klebonas kun. Anicetas 
Linkus, už jo kilnius nuveik
tus darbus Bažnyčiai ir Lie
tuvai, Lietuvos valdžios ap
dovanotas Gedimino ordinu. 
Šiuomi pranešame kun. A. Li- 
nkaus giminėms, draugams ir 
prieteliams, kad ordinas bus 
įteiktas bankiete, balandžio 16 
d., Sboreland viešbutyje, 5454 
South Sbore Drive. Toji die
na bus brangi knn. A. Linkui: 
viena, bus įteiktas jam ordi
nas, o, kita, bus išvakarės jo 
gimimo ir vardo dienos, kuri 
pripuola balandžio 17 d. Ban
kietas bus toks, kokio dar iki 
šiol nebuvo.

Rengimo komisijos pirmini
nkas dr. S. Biežis pareiškė, 
kad bus tik trys (3) kalbėto
jai: vakaro vedėjas, Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis ir 
pats kun. A. Linkus. Sako, 
reikia duoti publikai (good 
time). Rap.

Netinginiauk, o darbas tau 
nebus baisus.

Išvyko Atostogoms 
Į Montaną

Šiomis dienomis išvyko į 
Montanų Brolis Taddeus Mar
gis, marijonų ūkės vedėjas, 
JTinsdalyje. Iškeliavo trum
poms atostogoms pas savo tė
velius, kurie turi didelį 
“randi” netoli nuo Wibeaux 
miestelio.

Linkime jam kuogražiausiai 
praleisti šį laikotarpy, ir kad 
sustiprėjęs grįžtų kupinas en
ergijos ir įdomių įspūdžių.

F.

Turtas virt 
$2,900,000.00

Reaervs U to,000.00

PARDUODA AR MAINYS
5 lr 5 kambariu, lt metų senumo, 
nešildomas, mūrinis namas. South Rl- 
dSje. Savininkas parduos pigiai arba 
mainys ant lotų ar ant keliu akerų 
žemės ar kokio kito mažesnio daly
ko su plnigišku priedu.

Klausykite

Bizniavęs namas su karčlama, prie 
Stock Yards vartų. Parduos pigiai 
ar mainys ant lotu ar farmos. Rei
kia Ir apie $2,000.00 pinigais. 
Talprl turime daugiau gerų barge
nų. Nepraleiskite progos, pamatykite 
luos greitai, arha paklauskite per 
laiška: Josenh Vilimas #800 South 
Man1ewood Avė.. Chicago. Dllnots.

PARDAVTMUT TAVERNAS 
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su asla tavern e. 
Renda $25.00. Priežastis pardavimo 
— nesutikimas tarp vyro lr žmo
nos. 4501 R. Hermitage Avė., Chi
cago. Illinois. 

NORI MAINYTI
Mainysiu mano taverną ir na

mą ant prlvatiSko namo. Atsišau
kite- 4#35 South Wi**1 Street.

CUTS—BURNS-SCflLDS
prev

effecta as wėll as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
Wonder(ul too for sore. tired feet. At your 
druggist’s—money back if not satisfted. For 
freeaample write Moaso Laboratories, 215South 
leavitt Street. Chicago. ■»

PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU

Folklore Radio Program
Every Sunday f rona 1—2 P. M DUICK RELIEF FOR FEET

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

4%

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archęr and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00

TSmokėjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgiėią
Safety Diposit Dežnte# Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nno 9 ryto ik 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nno 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, See.

UTILITY LIOUOR
OISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Whole#al# Only

5931-33 So. Ashland Avė.

SKAmttTTE VIEN KATA 
LIKHKB8 LAffKBAlčTUS

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

-m

Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybino Deg

tiną.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dslmldas 

Savininkai

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai. 

Šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius, viskas naujausios mados. 
1B28 S. 47th Court, Cicero, minois.

UNIVERSAL 
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato 
glauda Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PULKITE DABABI — SAUKITE 
DIENĄ AB KAKTĮ

PBIBTATTMAS MTESTB IB 
PRIEMIESČIUOSE.

............................... . 18.00
BIG LUMP ........................ ............ $8 00
MTNB RUN...................... ............ .. $| 7|
RCREKNTNGS • $8 00

Tel. ARDmore 6975

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIHRAiCIUS


