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Lietuvos ministras Juozas Urbšys Berlyne
Atšaukiami ambasadoriai; Vokietija
atsikerta; nepaprastai rimtas stovis

POPIEŽIUS PIJUS XII
ATLANKYS SAVO
KATEDRINĘ BAZILIKĄ

Rumunija šaukias pagalbos;
J. A. Valstybės prieš Hitlerį
KAUNAS, kovo 19. — Lie

VATIKANAS, kovo 18. —
Popiežiai

BUKAREŠTAS, kovo 19.—

yra Romos vysku

pai. Jų katedrinė Imžnycia v-

ra Šv. Laterano bazilika Ro
tuvos užsieniu* reikalu* minis- T Vengrijos pasieni Rumunija
moje.
tras Juozas Urbšvs išvvko i sutraukė apie pusę milijono
Šventasis Tėvas Pijus XII
Berlyną Klaipėdos krašto rei- kareiviu. Bijoma vengru su
Įkalu. Rytoj jis Berlyne tikisi

matytis su

Vokietijos

nusprendė gegužės 18 d. atlan
kyti savo vyskupijos katedrą.

naciais įsiveržimo,

užsie

niu reikalų ministru Ribben-

AVA SU TNG TON, kovo 19.-

Seniau šie katedros

lanky

mai buvo nepaprastai iškilmin

vyriausybė
tropu. Nežinia, kas bus Lie J. A. Valstybių
gai vykdomi — didingomis
nusprendė Vokietijai pasiųsti
tuvai padiktuota.
procesijomis,
(lai ir šiemet
Kaip žinoma, kovo 25 die aštrų protestą dėl Čekoslova
bus atnaujinta žavinga popie
non sušaukiamas Klaipėdos kijos užgrobimo.
žiaus procesija iš Vatikano į
krašto seimelis. Vokietininkai
Be to, vyriausybė importui
minėtą baziliką ir atgal.
sielojasi ko veikiau Klaipėdą iš Vokietijos padidino muitus
Prisikėlimo dieni} Šventasis
visiškai atskelti nuo Lietuvos. 25 nuošimčiais, kas yra lygu
Tėvas Pijus XII laikys iškil
ekonominei sankcijai.
mingas Mišias Šv. Petro bazi
LONDONAS, kovo 19. Pageidauja, kad ir kitos
likoje ir po pamaldų iš bazili
Britanija atšaukė ambasado valstybės taip darytų.
kos balkono laimins minias ir
rių iš Berlyno. Vokietija tuo
pasaulį. •
jau tą pat padarė — atšaukė
BERLYNAS, kovo 19. —
savo ambasadorių iš Londo Nežiūrint pasaulio subruzdi
POPIEŽIUS
PRIĖMĖ

no.

Diplomatiniai santykiai mo prieš Vokietija, ėia naciai
kol kas dar nenutraukti. Spė suregi montuoti
iškilmingai
jama, kad ir Prane!zija at pasitiko parvykusį Hitlerį.

šauks ambasadorių iš Berlyno.

CIANO

ROMA, kovo 18. — šven

Vokietijos diktatorius Hitleris tariasi su
nv pily, Praboje.
FRANKISTAI

RAUDONŲJŲ

LAUKIA

PASIDAVIMO

BURGOS, Ispanija, kovo 19.
— Raudonieji per radiją dar
kartą pasisiūlė frankistams
“garbingai” pasiduoti. Fran
kistai atmeta visokį raudonų-

Vokietijos oaciai laikinai paliko savo
vietoje Čekoslovakijos prezidentą Hacka

NACIAI GRASINA
RUMUNIJAI; SIEKIA
PREKYBĄ PALAUŽTI
LONDONAS, kovo. 18.

vokiečiu kariuomenės ir policijos viršininkais Hradca(Acme teleplioto).

—

Kol kas jis jiems būtinai
reikalingas viską likviduoti

Vokietijos ekonomikos komisi
Savo
rėžtu,
Vokietijos
vy

Numato- ja lankosi Rumunijoje. Žinio(Vėliau pranešta, kad jau at
dien priėmė Italijos užsienių jų “garbingumą.”
ŽENEVA, kovo 19. — Už-,
riausybė
konsoliduoja
naujai
reikalų
ministrą
grafą
Galea-jnias
raudonųjų
pasidavimas
mis iš Bukarešto, šios vokiešauktas).
Bohe
be jokių sąlygų.
Anglija ir Prancūzija pa užgrobtas teritorijas.
zzo Ciano.
čių komisijos pirmininkas <lr. grobę Čekoslo valkioją Vokie
siuntė Vokietijai protestus dėl mijos ir Moravijos “protekto
Helmnth AVobltliat, Rumuni tijos naciai palieka savo vieto
rium
”
(globėju)
Hitleris
pas

Čekoslovakijos užgrobimo. Pa
jai įteikė šiuos griežtus reika je buvusios respublikos pre
zidentą Haehą ir kai kuriuos
.žymėjo, kad tas atlikta ne- kyrė K. von Neuratbą, vokie-

tasis Tėvas Pijus XII šian

teisėtai, barbariškai, kad pa-'*'*1! slaptosios tarybos prezineigta Miuncbeno sutartis. dentą. Von Neuratlias bus čeVokietija griežtai atmetė tuos kų tautos diktatorius ir atsa
protestus ir nurodė nesikišti kingas tik Hitleriui.

Apie

į “jos reikalus.”

1,500

čekų

1. A. Valstybėse sudaromas čekoslovakii
provizioninis režimas kovoti ož laisve
LOS ANGELES, Cal., kovo

lėktuvų

19. — Čia patirta, kad arti
naciai
sujungė
su
savo
orinė

Anglijos ir Prancūzijos mi
miausiuoju laiku J. A. Valsty
mis jėgomis. Čekų lėktuvai ynistrų kabinetai posėdžiauja.
bėse bus paskelbta Čekoslova
ra
naujausios
konstrukcijos.
Svarsto, kokių priemonių im
kijai provizioninė vyriausybė.
tis prieš Vokietiją, kad sulai
Tas
reiškia, kad Vokietijos
BULGARŲ

kyti ją nuo politinio bandi
Demokratinių

tizmo.

valsty

STUDENTŲ

RIAUŠĖS

užgrobta Čekoslovakija

PRIEŠ

iš

A-

merikos bus valdoma.

VOKIETIJĄ

bių gyventojai šaukia būtinai

Buvusio pirmojo Čekoslova

SOFIJA, Bulgarija, kovo
sūnus Jan
18.
— Bulgarų studentai šukė kijos prezidento
kuose žygiuose. Visam pasau
Masarykas panaikino savo
ly girdimas aidas: smerkti lė demonstracijas prieš ,Vokie
planuotų kalbų programą AVokietiją ir nepripažinti jai tiją dėl čekų pavergimo. Poli
merikoje ir grįžta į Londoną,
cijai įsikišus, kilo riaušės.
užgrobimų.
kur jis seniau buvo Čekoslo
Tarp kitų skaudžiausia Hit
vakijos pasiuntiniu.
10
ŽUVO
SU
LĖKTUVU
leriu nusivylęs Anglijos iininisįtras pirmininkas ChamberlaiSEATLLE, Wash., kovo 19. J
Čekoslovakijos provizioni-

sutremti Hitlerį jo barbariš

las

nų

kurs daug dirbo diktato- — Iš poros mylių aukščio dau- nės
vyriausybės
Amerikoj
numaldimui.
Pasirodė? sų nukrito išbandomas dide priešakyje bus buvęs tos res7

motorų Boeing publikos prezidentas Benešąs,
kad Hitleris nesiskaito su sa lis keturių
vo garbės žodžiu ir savo ža stratosferinis lėktuvas. 10 as- kurs profesoriauja Chicago u-

niversitete.

menų žuvo.

dėjimus mindžioja.

Žinovai nurodo, kad prieš

pirmąjį

dras

Čekoslovakijos

progos

kymą buvo puikios

Vokietiją su jos “fiueru” su

remti. Tai buvo Cbamberlaino pareiga. Šiandien yra sun

karo medžiagos, taip pat di
delius karinius fabrikus,

ir

griežčiau gali statytis.

Rumunija bijo nacių prieš
ją puolimo. Šaukias Anglijos

Vokietija ispeja mažasias valstybes,
kad jos nesikišto i šiandienine krize
LONDONAS, kovo 19.

— gai elgiantis, Vokietijai bus

pagalbos. Sakoma, Rumunijos Vokietijos vyriausybė paskel

karalius kreipės pas Anglijos bė įspėjimą mažosioms Eurokaralių.

kad

Rumunija

Vokietija gali

numato, pos valstybėms, kad jos nepai
ją

pulti sytų nacių barbariškų žygių

per Vengriją, kuri, kaip ži
noma,

pasiaukojus

tarnauti kol

centrai inėje

Europoje,

apie

Hitleriui tai nereikštų savo nuomonių

pati nesuklups

įsinėrusi į Hitlerio tinklus.

turi nutraukti

ministrų kabineto narius.

tas su kabineto nariais savo
parašais turi patvirtinti visus

užgrobimus, pradėjus

aukso

atsargomis ir baigus pasiunti
nybėmis ir konsulatais užsie

Žinovai aiškina, kad tas da niuose.
roma tik laikinai. Buvusios
naline pramonę, uždaryti vi
Kaip tas viskas bus “tei
Čekoslovakijos prezidentas vsus turimus fabrikus ir apsi
sėtai” atlikta, tuomet nei pre
pač naciams būtinas. Jis rei
riboti tik žemės ūkiu.
kalingas pasirašyti nacių pa zidentas, nei kiti čekų valdi
2. Visas Rumunijos ekspor
rūpintus dokumentus, kuriais ninkai neteks savo vietų. Jų
tas — javai, aliejus, medis,
čekų
valstybės
nuosavybės vietas užims hitlerininkai.
galvijai ir visoki maisto pro
savo pastangas statyti nacio

duktai, turi tekti tik Vokieti-

Buvęs Čekoslovakijos res-'Jah
publikos prezidentas dr. E.1 3. Jei Rumunija pripažins
Benešąs, kurs profesoriauja minėtas sąlygas, Vokietija jai
Chicagos universitete, krei garantuos šiandienines terito
pėsi pas prezidentą Roosevel- rijas ir rumunams nepriklau
tą ir Anglijos, Prancūzijos ir somybę. Jei ne, tai bus atvirsov. Rusijos vyriausybes pra k sciai.
šydamas nepripažinti Čekoslo Rumunijos vyriausybė, su
vakijos suskaldymo ir užgro prantama, atmetė nacių reika
lavimus, kurie lygūs ultimatu
bimo.
Benešąs pareiškia, kad če mui.
kai ir slovakai yra tarptauti
nės piktadarybės aukos. Pa DALADIERUI PRIPAŽIN
TAS KARINIS
vergtieji neturi galimumų pro
AUTORITETAS
testuoti prieš tą piktadaryibę,
nes negali gintis. Tatai jis,
PARYŽIUS, kovo 19. —
Benešąs, kaip buvęs tos respu Prancūzijos parlamentas, at
blikos prezidentas, turi teisę sižvelgęs į nepaprastai rimtą
sukelti protestą.
ir pavojingą stovį Europoje
vv•

•

TIK DABAR IŠKELIA
AIKŠTĖN HITLERIO
SVAJONES
NETV YORK,

ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS
RASEINIAI. —

Sekmadie

nį Raseiniuose, Romuvos salė-

kovo 18. - I je įvyko vietos šaulių

rinkti

Europos ir Amerikos spauda nės būrių vadų ir atstovi} me

tik dabar plačiau iškelia aikš tinis susirinkimas, kuriame.be

tėn, TTitlerio ir jo sekėjų

kiečių fanatikų

vo vietos įstaigų ir

organizacijų

svajones su vadovų, dalyvavo ir vietos ka

kurti galingą Vokietijos impe riuomenės

viršininkas

pulk.

riją kone visą Europos užka Itn. Šlepetys.

riavus ir apvaldžius.

Sveikinimams

pasibaigus,

tas se rinktinės vadas padarė platų
niai buvo žinoma, nuo tos die pranešimą apie pereitais me
nos, kaip Hitleris su savo se tais nuveiktus šaulių darbus.

Eiliniam žmogeliui

kėjais pakilo šėlti prieš žydus Iš jo paaiškėjo, kad šaulių ei
ir krikščionis. Bet spauda są lės pagausėjo 30%, be to, įs
moningai apie tai tylėjo, šian teigtas motorizuotas būrys ir

NOTRE DAM E, Ind., kovo
ROMA, kovo 18. — Itali
dien ji subruzdo, kai Hitleris rinktinės rėmėjų būrys.
10. — Notre Daine u-to “Lae- jos vyriausybė oficialiniu ko
pradėjo žleboti gretimas Vo
tare” medalis
pripažintas munikatu užgina žinias, kad
SUIMTAS
NEPAPRASTAS
kietijai mažąsias valstybes.
Prof. Benešąs pareiškia, dėl nacių šėlimo, ministrui
Miss Josepliine Browson, ka-'ji pasirengusi pulti ir okupuo
PIKTADARYS
kad čekai ir slovakai nepa pirmininkui Daladierui pripa
talikei veikėjai Detroite.
J ti Albaniją.
SULAIKĖ ŠNIPUS

kiau. Vokietija iš Čekoslova
kijos įsigijo daug ginklų ir

PRAŠO VALSTYBIŲ
NEPRIPAŽINTI
NACiy UŽGROBIMU

lavimus:
1. Rumunija

pavedamos naciams. Preziden

žodžiu, arba per

spaudą ir

laikytųsi neutraliai. Priešin-

liaus kovoję už laisvę ir nepri
klausomybę iki išsivaduos iš
šiurpios teutonų verguvės.
BOHEMIJA IR MORAVIJA

— KONCENTRACIJOS
STOVYKLOS

nepakenčiama, pažymi naciai.) CURICHAS, Šveicarija, koVokietija pakilo veikti, kai vo 18. — Vokietijos užgrobmažosios valstybės susirūpino tos čekų tautos žemės — Bosavo likimu dėl nacių akiplė- hemija ir Moravija, šiandien
aiškumo ir kilo sumanymai nacių pakeistos tikromis konjoms organizuotis, kad bend centracijos stovyklomis. Žy
romis jėgomis pasipriešinti dai ir čekai šimtais areštuoja
mi ir įkalinami.
Hitlerio žygiams.

žino vadinamą karinį autori

tetą.

Jis autorizuotas intensyvini
šalį ginkluoti, šaukti karo
tarnybon atsargas ir civilinius
darbininkus. Žodžiu, valstybę
prirengti karan.

Chicagoj suimtas Sam ITry-

GTEDRATČTAT. — Vasario ciuk, 19 m. amž., 2621 Poto19 d. apie 21 vai. pasienio po mac avė. Policijai išpažino,
licijos Ukmergės baro IV ra kad praeitais dvejais metais

jone ties Kraujaleidžiu

sar Chicagoj jis dvi moteris nu
gyba prie administracijos li žudė ir apie 50 moterų išgė
nijos policijos pareigūnai su dino.

laikė du asmenis.
GAISRE

ŽUVO

3

VAIKAI

— Netoli čia šiandien ryte su
degė statomas James

Burry

mažas namukas. Gaisre žuvo

8 mėnesių dvynukai berniukai
ir mergaitė 2 metų amž.

f

ORAS

Pas vieną iš sulaikytųjų bu
me
CHICAGO SRTTTS. — Nu
džiagos šnipinėjime vienos kai
myninėa valstybės
naudai. matoma giedra; vidutinė tem
Kvotos keliu išaiškinta ir dnn peratūra.
,
Saulė teka 5:54, leidžiasi
giau jų bendradarbių Giedrai
6:02.
čių ir Dubingių apylinkėse.

WAUKEGAN, Tll., kovo 19. vo rasta įkriminuojamos
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Ragina Mokintis Iš Kitų
“Lietuvių Žinios” rašo, kad lietuviai tu
rėtų iš kitų tautų pasimokyti, kaip reikia
remti vieni kitus. Jos nurodo keletu pavyz
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Liūdnos Sukaktuves
dienomis

šiomis

savo

visa

Lenkija

toji

jei

Lietuvą

Kovo

19

Tai

venime

darė

ir

didelę

ryšių

kių

tuo

to

Lietuvos

Vilniaus

kuo

tarp

lyg

spręstas,

genausi

viešai

krašto

jau

dėtuvių

žygį,

mažiausio
vos

vyriausybę,

m.

1938

seris“ — ėja Tamstos žod
žiai).

Aš gi, taip skaitydamas,
Perskaitęs Tamstos atvirų
laišką, labai, labai nudžiugau Tėveli, rodos, gan aiškiai ma
dėlei Tamstos jausmingos pa tau kaip Tamsta, savo gimtų
jų kalbų karštai branginda
garbos ir užuojautos išreikš
mas, priskaitai:
tos kunigams, seserims ir pro
A) Kai kuriems tėvams ka
fesionalams. Bet-gi, pastebė
lbos išniekinimų (per contrajęs po to Tamstos skaudulin
rietatem);
gą “surprizą” dėl mano pa
B) Profesionalams, kuniga
reiškimo į Tamstos straipsnį,
ms, seserinis kalbos neinannet susigraudinau. Didelį, la- . .
(pei eonbai didelį skausmų sukėliau ginimų,“ nemvlėjimą
. j . m
tradictionein).
Tamstos sieloje dėl to, kad
Prisipažįstu, Tėveli, kad
savo pareiškimuose nepada
taip Tamstos demonstracijų
riau tų distinkcijų, kuriuos
sustačiau.
Tamsta savo laiške padarai.
Skaitydamas toliau paste
Tiesa, distinkcijų nepadariau
bėjau, kad Tamsta taip pat
ir užtai priimk nuo manęs
sukūrei demonstracijų “A Po
mano širdingiausius atsiprašy
steriori”, tai yra, paėmei pa
mus. Šiek tiek pasiteisinu tuosėką ir žengei prie tos pasė
mi, kad rašiau atsižvelgdamas
kos priežasties. (“Jaunimas
bendrai į Tamstos straipsnio
nenori
kalbėti
lietuviškai...
toną. Bet ir šis menkas pasi- [
viena iš pačių didžiųjų prie
teisinimas, tikėk man, nesu
žasčių... mato kalbos niekin
mažina mano apgailestavimų.
tojų o nemato... brangintoji)”.
Vienoku kartu su savo giliau
Tamstos sustatyta).
siais atsiprašymais aš norė
Atsimindamas,
Gerbiamas
čiau — ir, be abejo, man lei
Tėveli,
kad
tokioj
denionstrasite, čia atstatyti ir — tai su
visoms pareikalautoms distin- c’joj nieko daugiau apie pa
kcijoms Tamstos originalų čia priežastį negalima įrodyt',
straipsnį, apie kurį savo pas-j kaip tiktai, kad ji rišasi su
tabas buvau padaręs.
pasėka, tada aš klausiau sa-

Anglijos ministras pirmininkas Neville ( hamberlain prieš
porą dienų pasakęs aštria kalbų dėl pastarųjų nacių žygių
Europoje. Smarkiai puolė Hitlerį, kaipo sutarčių laužytoją.
•Jo kaina nuskambėjo per visą pasaulį. (Acme telephoto)
'Laipsnyje

parašei,

i profesionalu’) nepasirodė di
desni lietuviu kalbos mylėto-

kiekvieną

Vilniaus,

prie

ir,

spaudimo

Vilnių.

apie

Juk

buvo sv.
Petras. Jisai valdė Bažnyčia
25 metus ir mirė 67 metais
Kristui gimus. Po šv. Petro
per 18 amžių nebuvo jo įpėdinio, kuris būtų taip ilgai popiežiavęs.
1‘irmas Popiežius

,

“lie-

Į

neleistų

ir

ko

dėl

ne

ILGAMEČIAI POPIEŽIAI

Lietu

į

sudraustų

ardytojus”

d.,

per

kalbėti

nė

“...tie

jai už kunigus ir seseris''; at“Čia paėmėme krautuvę pavyzdžiu. Tačiau,
virame gi laiške taip rasa:
yra galima panaudoti ir kurį nors kitą pa
rp
.
......... vęs,
“Kaip Tėvas Kidvkas
“Lietuvis- . , ,
1
,
“Kas, kas, o jie (kunigai ir
vyzdį, nes tas pats įvyksta kiekviename gy . tamsta parašei:
,
duodamas pastabą. kad jauni 1
kasis jaunimas kasdieniniame!
, ,,
,. /’
venimo žingsnyje ir užsiėmime.
seserys) tikrai pirmieji... gimas nekalba lietuviškai, ga
“Paimkime tą pajuoktąjį žydelį. Pasižiū savo gyvenime mato daugelį
mtosios kalbos gerbėjai ir parėkime į jo tautiečius. Ar jie taip atsineša į tėvų kalbos niekintojų, o ne- j' Įėjo šiuo faktu įrodyti, kad laikytojąi”. Ar gi, Tėveli, ir
(profesionalai), kunigai, sesejį kaip mes į mūsų tautietį?
mato įtakingų jos branginto
Net buvo įsigalėjęs papro! rys išniekina savo gilintąją Jums neišrado, šviesoje to ką
“Mes dažnai net džiaugiamės mūsiškio ne ji)”. Dabar, Tėveli, čia gan
parašei savo laiške, kad pir- tys, kad vainikavimo metu dikalbą” (čia atkartoju kaip
laime, nesisekimu, prispaudimu, užpuolimu, skaudūs žodžiai parašyti skau
mame straipsnyje
į jąkonas, priklaupdamas prieš
apiplėšimu ir t.t. Ar taip žydai pasielgia.’ džiame tone, — ką ir Tamsta buvau parašęs) — o su pada
.naująjį popiežių, giedodavo:
Ne. Jei kas žydelį užgavo, pažemino, pris-1 pripažįsti, “Nors jame (strai rytomis distinkcijomis klausiu
“Nepamatysi Petro metų” —
Dar vieną dalyką turiu pri
paudė, užpuolė, apiplėšė, visas pasaulis turi psnyje) porą per smarkių žo dabar, “Kaip Tėvas Kidykas
kitaip sakant, jau negyvensi
šiuo faktu gali įrodyti, kad minti. Savo rašinyje
buvau j
apie tai žinoti.
džių”. Kalbos niekinimas yra
25 inetų. Taip buvo iki 1846
profesionalai, kunigai, seserys pažymėjęs, kad Tamsta, pa
“Hitleris pradėjo žydą prispausti, o žydas taikomas kai kuriems tėvams;
vartodamas “A Posteriori’
kada
mvo popiežiumi
nebrangina, nemyli savo kal
tautietis sukelia didžiausią alasą plačiąjame bėt kam yra taikomas “nema,,, °
išrinktas Mastai Perrati, arba
demonstraciją, būtumei galė
pasaulyje.
tymas brangintojų”? Aš dėl' ’°1‘ .
.
Pijus IX, kuris
tada tu
Taigi, brangus Teveli, buk jęs pasakyti, kad “jaunimą.'
to
klausiau
savęs,
“
Ar
tas
rėjo 52 metus. Kada dijako“Kun. Couglilinas pradeda teisybę apie jį
toks geras pastebėti, kad nė I nekalba lietuviškai dėl to, kad
jaunimas nemato brangintojų
pasakyti
per
oro
bangas.
Ir
kas
atsitinka?
nas ir jam laiminė apie trum
į jokį kitą dalyką Tamstos! kunigai ir seserys nekalba liej
Pasigirsta didžiausias givalt? Norima atimti dėl to, kad jis regėjimo ne
pą gyvenimą, tai Pijus IX,
straipsnyje nekreipiau dėme . tuviškai“. Ir dar kartą pra
jam teisę oro bangomis naudotis! Gali kal turi (subjektyvus dalykas),
šypsodamasis pasakė: — Tai
šio, kaip tik į tą, kad pavar šau, būk toks geras. Tėveli,
bėti ką nori ir kaip nori apie ką nori, bet ar jis nemato dėl to, kad bra
ne dogma — reiškia, galima
tiktai nepaliesk žydo. Ir tai visi stoja išvien ngintojų nėra (objektyvus da tojai “A Posteriori” demon pastebėti, kad tas sustatymas tam netikėti.
straciją. Kad tą padarei ir buvo padarytas ne “netyčia“.
prieš jiems priešingus asmenis.
lykas)”. Gan natūralus klau
Iš tikrųjų Pijus LN viešpa
i kaip padarei pažymėjau anks- , Priešingai, aš pažymėjau, kad
simas,
ar
ne?
Taigi,
skaitau
“Jei sakome kad tai tiesa kad pavyzdžiai
čiau. Bet, — ir vėl prašau pa-! tokį
argumentų sustatymą tavo net 32 m. ir kelius mėne
patraukia tai jų kits kito pagelbingumo pa toliau. Ir štai užtinku Tams
stebėti — demontsruoti šiaip. (nors labai silpnas) būtų ga sius. Nuo to laiko jau popie
vyzdis turėtų ir mus patraukti taip pat da tos pareiškimus dėlei profe
“Jaunimas nekalba lietuviš Įima leisti, kitaip sakant, jai žiams nėr reikalo priminėti
ryti su mūsų tautiečiais”.
sionalų, kunigų ir seserų:
kai dėl to, kad (apleidžiu čia tik taip būtumei argumentą- tru,,1PQ viešpatavimo
“...tie (profesionalai), su ku
Leonas XIII, nors popiežiu
anksčiau minėtus tėvus), pro vęs, šis mūsų diskutuojamas
riais teko susipažinti
Jaunųjų Viltys
mi tapdamas turėjo jau 68 me
fesionalai, kunigai, seserys ne- klausimas nebūtų iškilęs.
sirodė didesni lietuvių kalbos
lūs, bet viešpatavo 25 metus
I brangina, nemyli (čia atitai“Amerika” rašo, kad jaunoji Lietuvos ka
Baigiu — ir iš savo pusės ir mirė 1!MIJ ui., turėdamas 93
mylėtojai už kunigus ir sese
rta turi daug kūrybinio džiaugsmo ir pasi
! syta) savo gimtosios kalbos“
iždarau diskusiją. Tačiau, bai metus amžiaus.
ris
”
.
Čia
Tamstos
žodžiai.
Ko

tikėjimo savo valstybės ateitimi. Jai jau nu
yra priskaitytos priežastys ir
sibodo dainos vien tik apie liūdnumus, ramu kią dabar, Tėveli, padarytu tokių dalykų “A Posteriori“ gdamas, turiu prisipažinti, Tė Napoleono persekiojamas ir
mą, skausmą. Spaudoje dažnai užtinki pa mei išvadą apie “matymą tų , demonstracija neleidžia, — ar veli, kad Tamstos uolumas net kalinamas Pijus VII
matuotų net reikalavimų kompozitoriams ii brangintojų” — ar subjekty ba, kitaip sakant, yra įrodyti Jūsų ir mano gimtosios kal-l piežiavo 23 melus.
dainiams duoti naujų, tautinį entuziazmą ža vus dalykas ar objektyvus? per daug. Ir Tamsta pats la bos klausime, neišpasaKytai
iauguma popiežių viešpat
atr^
dauiig padidina mano pagarbą vo po ,<elius ,„(.tus Buvo ir
dinančių dainų.
Aš gi savo menku supratimu
bai aiškiai savo atvirame lai
tiems visiems profesionalams i,d<iu
kurie vairavo Bažnyčią
Naujojoje Romuvėje A. Andrašiūnas, strai nieko kito negalėjau čia pa ške panašiai, pareiškei, “Ne
ir
ne
profesionalams,
kuri'l labai trumpai. Grigalius X I V
psnyje apie naujuosius žmones, taip entu matyti, kaip tiktai Tamstos teisinga būtų sakyti, kad kas
gimtosios
kalbos
meilė
pnre
J_ ]0 „iėn.. 1 la<lriunas V
švelni)
įtarimą,
kad
profesio

ziastingai rašo:
::s
kalba angliškai tuo pačiu nie
ngė Tėveliui dirvą čia Ame- dienas, Bonifacas VI — 15
nalų ir kunigų ir seserų tar
,
“Nors vis dar... “Tykiai, tykiai Nemunė pe nėra (objektyviai) lietu kina lietuvių kalbą”.
rikoje Šv. Misijas duoti, — Idiemi, l rbonas V1L12 dielis teka, o dar tykiau mūs sesulės verkia...”,
padidina
mano pagarbą tien.s!nih gi Steponas LI tiktai 3
Būk toks geras, dėl (o, ger
viškos kalbos brangintoji). Ar
bet amžinai tokia skurdi ramybė negali pa
biamas Tėveli, pastebėti, kad gerbiamiems klebonams, kurie (|jen.us
silikti. Mes Nemunėlį pažabosim geležinėm gi leisi man, Tėveli, iš tokių
nepaisydami dideliu deficitų,!
,- • ,•
.....
turbinom, jo vandenis iš didelio aukščio pa Tamstos išsire iškilnų tokią iš- j mano vienų vienintelis klau
f
Kai kurie popiežiai buvo su
tik Čikagos die- -.
.
.
...
simas buvo ir yra, — ar, Ta palaiko vien ...
leisim per galingų mašinų ratus, tegul jis vadą išskaityti?
.
,
... ,»daukę gražaus amželio. pav.
12 tikrai lietuviškų .
,
insta, iš “A Posteriori“ de cezijoje
ūždamas — šniokšdamas atiduos į mūsų ran
, .
,
1 #v. Agatonas gyveno lt)r meEiname dabar toliau. Savo
kas savo galybę, su kuria mes suksim fa- argumentais Tamsta priein: monstraeijos ne per daug į mokyklų, - mano pagarbų ae-|tU9> Origdiu8 lx _ lll0
aenma vmnuolėnm, kOrem,,^ ,,„vilas p>. jr L(,(,|ms XJ||
1 brikus, varysim traukinius ir apšviesim vi prie tokios demonstracijos: A- rodei.
mokytojams kaip vargoiunin.
.
...
...
sus tėvynės užkampius”.
Žinoma, kada pamačiau Ta
merikos jaunimas nenori kal
1
ilki
if.etų ir Klemensas XI
Taip kalba jaunos kartos naujas žmogus. bėti lietuviškai dėl bių prie mstos atvirą laiškų, tad natū kailis, dėl kurių darbuotės ku <jo lllP(US
svetiiutuiiė
■> • -•
Taip ir galės įvykti, jei tik didieji Lietuvos žasčių :
raliai kilo lyg abejonė apie Itūros srilvje
•
u ’
liu i Popiežius
Pijus \.-r
XI gyveno
kaimynai nesikėsins sutrypti Lietuvos laismano straipsnio vertę. Sakiau mus, lietuviusj paj^.r|,ia kaip 82 metų ir valdė Bažnyčių 17
A) Kai kurie tėvai savo gi
. vės.
sau, “Gal aš per daug įro lietuvius '— padidina taip pat metų ir 4 dienas, f“ P. JP ).
mtąją kalbą išniekina;
džiau”. Bet, perskaitęs Tam fnano širdyje meilę tai kalbai,
Per visus 1938 m. Lietuvoje buvo 20,248
B) Profesionalai, kupigai, stos atvirą laišką, labai aty
Dulkių prieš vėją nepapūsi:
kurią iš lūpų mano brangių
jungtuvės (1937 m. 18,742, 1936 m. 18,843), seserys savo gimtosios kalbos
džiai turiu pasakyti, Tėveli,
šiai
nuo tavęs paties pareina.
gimė 57,951 kūdikis (1937 m. 56,393, 1936
tėvų išmokau.
nebrangina, nemyli (“profesi kad Tamsta pats savo žod
Kame nėra malonės, nė pa
:ekų į m. 60,446), mirė 32,256 asm., (1937 nu 33,260,
Dėkui Tamsta — Brangus sigailėjimo, nėra nė tikrosios
1936 m. 33,440) ir priaugo 25,695 asm. (1937 onalai ne didesni lietuvių kal žiais užtikrini, jog Tamsta į19

kovo

seka

tuoj

1

Laiškas Gerb. Tėvui
J. Kidykui:

apsunkino.

žymiai

ji

“Pavyzdin, kad lietuviui būtų lengviau nu
sipirkti reikmenų, vienas lietuvis užsideda
krautuvę, į jų įdeda savo sunkiai uždirbtus
pinigus, ir laukia savo brolio lietuvio atei
siant pas jį pirkti. Iš syk, gal dar ir ateis.
Šioje šalyje, reikia atsiminti, kad ateina ir
kitų tautų. Tat lietuvio krautuvė nesiremia
vien lietuviais.
“Su laiku, vargais negalais, mūsų tautie
tis pradeda jam savo pinigą? Kuo jis geres
j nis už mane, kad jis turi savo krautuvę, pra
plečia savo prekiavimą, nusiperka sau ge
resnį namelį, pradeda kiek žmoniškiau gy
venti, kaip štai jo tautiečiai nuo jo krautu
vės pradeda šalintis, pradedama jam pavy
dėti to gerbūvio, kurio jam pasisekė neleng
vai atsiekti, sakydami dar nesykį: Ko aš
eisiu pas jį, nešiu jam savo pinigą! Kuo
jis geresnis už mane, kad ji turi turėti dau
giau kaip aš? Ne, mano pinigais jis nesi
džiaugs, mano pinigai nepirks jam puikių
namų, puikaus automobiliaus”. Ir 'bėga pas
kitatautį, net pas tą, jo paties, pajuoktą
žydelį, kad tik lietuviui nepatektų joks jo
centas. Dar to negana, jis net mėgina ir ki
tus atkalbinti kad ten neitų, ir kaip jam
pikta darosi kuomet jis mato kitataučius re
miančius jo tautietį.
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bos mylėtojai už kunigus, sė

rodei

per

daug.

štai

pirmame

Tėveli!

B. U. doros.

j

B

PBgPOEB
mūsų". Sušukom 3 kart ga

lingą “Valio" ir atsisveiki

Iš Tėvynės Lietuvos

nom. Prezidentas ir karinin

Šiaudinės pirkelės turi kuo

suėjo j vidų. Tiesa, prieš už tojai, naujos istorijos kūrėjai.
kandžius, prezidentas nusifo

—
i Puikini Įsigyvenę, turi moder

Lietuvos Šveicarija...

j

kai išlydėjo mus Į lanką, sto pasididžiuoti! Tš jų pastogių
vėjo kol sulipome Į autobusą išaugo mūsų tautos žadinto
ir tik autobusui pravažiavus jai, už tėvynės laisvę kovo

Rašo Eleonora Bortkevičiūtė, amerikietė Lietuvos
vyriausybės stipendininkė Vytauto Didžiojo
universitete.
(Tęsinys)

liai, skirstomi ūkininkai
vienkiemius.

tografavo

su

ekskursantais.

nu butą. Visi kas knr nakvo

Daugelis sn savimi turėjo fo

jo, gavo pusryčius ir liko net

to aparatus, bet greit atliko

Nutilo ir mūsų dainos, visi j palydėti iki autobuso. Vietos

Svarbus Westsaidiečiij
Susirinkimas

darbą, kad net prezidentas pa-f

VEST SIDE. — Pirmadie-

vien gėrėjomės žavėtinais vai-Į panelės visus apdovanojo gė-

stebėjo. kad atlikta puvo a-

nj, kovo 20 d., 8:00 vai. vak.,

Zarasus. E- lomis. Gaila buvo apleisti šias
žerai ir ežerai. Ten už. ežero gražias vietas, nuoširdžius jos
pušynai, toj pusėj, laukai pa gyventojus. Bet tikslas atsiek
sipuošė gelsvomis rugiu gu tas, Lietuvos Šveicarija ap
imtais. Šen ir ten pasakiškai lankyta ir beliko vien vežtis

merikonišku tempu.

Gerčiaus

mažojoj

2244

23rd

zdais artėjant Į

Grįžtant, pakelyje sustojom

Smetona.

bažnvčia ir gimnazijos rūmai.
įtiko mus pats Zarasų burmstras Valikonis. Tr kol mes
ten viešėjom jis nepaprastai

mumis rūpinosi.

Pirmiausia

Nieku pirkelė

ne

kimas.

Šis klinbas jau turėjo vieną
ko trobos. Kitoj pusėj vieš susirinkimą, kuriame išsirin
kelio pastatyta didelė balta ko valdybą’. Valdybom Įeina
dviejų aukštų “Antano Sme sekamos vpatos: Juozas Judic

Tš Zarasu vėl sukome Kauno link. Sustojom Antalieptės

•Tau iš tolo baltavo Zarasų

įvyks

siskiria nuo paprastos ūkinin

gė. Tik žiūrėk ir gėrėkis. Ne-1 mus apie Zarasus.
tikėjau netikėjau, kiekvienas! Antalieptė...

vietu.

Place.

apžiūrėti šiaudais dengtą pir AVest Side Regulai- Lithua
kelę, kurioje gimė ir augo A. nian Democratic Club susirin

puošią, vaizdą šiaudinė posto- su savimi brangius atsimini-

kartoja, kad yra tokiu gražiu ,

W.

svetainėje,

tonos" vardu pradžios mokyk kas, pirm.; Stasys F. Lucas,
Lietuvos “Maisto" fabrikuose gaminama daug Įvairių konservų, kurie parduodami už la.
vice-pirm.; Roman Zalatoris,
tu kunigų rekolekcijos, tat il sieniuose. Čia matome paruoštus eksportui konservus “Maisto" sandėliuose. VDU nuotr.
rašt.; Charles Kalnis, kasin.;
.To pastangomis Užulėnio ūgai ir netrukome. Apžiūrėjom
Jos. Zenkus ir Frank Jenks,
bažnyčią, vienuolyną, kuriame
Užėjus į vieno lietuvio šva-' lų ištaisyti puikūs darželiai,1 “.Tei mes būdami
pavergti, kininkųgyvenimas gerinamas.,
maršalkos.
telpa ir vienuoliu išlaikoma rią, naujai įrengtą baronkų Į kurių gėlėmis likom apdova-. prispausti, turėjom vilties at- Nes šivieta amžinai buvo paPirmadienį klinbas šaukia
yra G skyrių pradžios mokyk kepyklą, teko pamatyti, kaip1, noti; paliktos didelės sporto . statyti Lietuvą, tai dabar tuo skendusi balose, pelkėse, ap
vienuolyne, f’ia vyko tuo me

labiau būdami laisvi, tarine.- augusi miškais. Sakoma, kar
la ir pavyzdinga amatų mo baronkas kepa. Buvo naujiena aikštės.
čia nupirkom bukietą gėlių,viltį atgauti sostinę Vilnių". tais net ilgus laikus būdavo
kykla. Vienuolyno patalpos visiems. Prisipirkę karštų ba
Paskui burmistro leidimu pa
mūrinės, dviejų aukštų ir pa ronkų, pasidarę nuotraukų, ke nes dėka uolaus vadovo prof. Atsiminus apie penkias ame- atskirta nuo pasaulio. Kalbos
sinaudodami plaukėme laive
skendę puikiai užlaikomam so lia vome toliau.
Kuzmickio liko išsirūpintas ir rikiečiams skirtas stipendijas, . tarmė, sakoma, užsilikusi nuo
liais, irstėmės: baidarėm
ir
de. Sesutės vienuolės nuošir Užpaliai...
vizitas pas prezidentą Antaną prezidentas A. Smetona parei Kęstučio laikų. Dabar žemė
vien gėrėjomės, gėrėjomės...
škė, kad toks skaičius Ame sausinama, vedami geri kedžiai ką galėjo' aprodė, visus
Miestelis aikštėje pastatytas Smetoną.
Pietūs mus laukė “Aušros"
rikos lietuviams yra perai tapavaišino obuoliais ir mėlynė prie bažnyčios mūrinis šven
viloj. Valgiai buvo paruošti
Nuo
Utenos
džiaugsimo
ku

žas ir ateityje reiks skirti dau
mis - uogomis.
tiesiems atminti paminklas.
nepaprastai skanūs. Pietų me
pini visi važiavome, kad teks giau stipendijų. Jam leidžiant
tu netrūko alaus nei lengves Dusėtai...
Utena...
aplankyti dabartinio prezi d ° sudainavom keletą dainelių
nio gėrimo (soda). Po nietu
Dusetų apskr. teko atlan
Kelionė j Uteną buvo su nto tėviškę ir sutikti jį pati. lietuvių ir anglų kalba. Tarp
burmistras visus pavaišino le kyti naują, pačiu ūkininkų,
nuotykiais, ne.< grįžtančius iš! Užulėnis — Prezidento
ko kito ir savo ekskursijos
dais (ice cream) kas karšta pastatytą vėjo malūną. Išsky
himną ‘'blynus" — ką jis iš
turgaus arklius autobusas sma Antano Smetonos tėviškėj.
diena buvo puikus skanėsis rus porą, visiems atsilanky
rkiai išbaidė. Teko keliose vie J
girdęs nusijuokė, sakydamas:
ir liuksusas po kelionės.
Po mas ir apžiūrėjimas malūno
į
Saulei leidžiantis pasiekėm
“Turbūt skanių blynų Lietu
tose išlipti, padėti susitvarky
pietų trims dideliais laivais buvo pirmas ir gana Įspūdin
Užulėnį, prezidento
Antano
voj gavote, kad taip puikiai
ti su arkliais, ploniu tai, kad
Smetonos tėviškę. Autobusas
plaukėme apžiūrėti apylinkių. gas. Viskas padaryta iš me
apdainavot’’. Pridėjo, kad mū
per visą keturių dienų kelio
Miestą iš trijų pusiu gaubia džio planingai ir Įdomiai. Be
apsuko puikią gėlių klombą
sų dainuotos dainelės jam bu
nę sutikome vos vieną auto
ir sustojo ties gražiais mūro
5 dideli, gražūs ežerai. Tik siartinant j Dusėtus. sutikovo pirmą kartą girdėtos.
i mobili
ir vieną sunkvežimį
rūmais. Mus sutikę karinin
nuo 1933 m. Zarasai paskelb- mp daug pravažiuojančių, nes
Taigi, žirgas Lietuvoje
dar
Pasibaigus užkandžiam?, su
kai pakvietė į vidų. Po kelių
ti kurortu, bet jau daug pada- būta turgaus diena. Dusėtai
karaliauja.
sekundų iš gretimo kambario giedojom jam ilgiausių metų.
rvta. Seniau anie Zarasus ėio garsūs savo puikiais žirgais,

traukėme j ežerą maudytis.

švedu karai, žvsaavo Nanoleo-

čia kasmet ruošiamos arklių

vikais. Visoje anvlinkėje su

pilti kapeliai liūdi ia anie pra
eitus karus. Zarasai turi savo

po

pla

kad

čiau aptarus kliūbo tolimesnį

veikimą ir paruošti reikalin
gus planus. Platesniam dalykų

paaiškinimui yra užkviesti šie

kalbėtojai:

teisėjas John T.

Zuris, Al. Kumskis, pirm. Lie

tuvių Demokratų Lygos Cook
Apskričio, Jack L. Juozaitis

ir kiti.

Jos. Judickas,
Jei tau kas

pirm.

darbuojas

už

du, pasirūpink, kad už keturis

dirbtų, ir vis su

geresne in

tencija.

| Kunigai
t Vyskupo

isigvtifc

turėtu
Petro

Pranclš-j

S kaus Bučio, M.I.C.

|*Vtą

išėjo ir pats prezidentas. Kuz- Išeinant — “Lietuva tėvvnė

Į
>

vadas, apskr. viršininko pade-1 mickis perstatė jam mūsų eksjėjas
Tamošiūnas, mokyklų in-j kursiją. Man teko Įteikti gėlaimėtojų, vyksta gražių žir
spektorius Plungė. Pirmiausia ' les visų ekskursantų vardu.
gų paradas. Šios vietos mer
iš
gužėlės neužsileidžia bernužė netoli gulinčiam ežere išsimai. Prezidentas su kiekvienu
iš
liams. Anie augina puikius ži- dėm. Naujuose šaulių namuo eilės pasisveikino, klausė

no kariuomenė. Del Nepriklau lenktynės;
somvbės čia kovota su bolše

Utenoj mus pasitiko šaulių

susirinkimą,

antrą

apdovanojimo

para-J
J

PAMOKSLŲ Į
Kaina $1.75
1

|“DRAUGAS”!
J

2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, III.

gražias se, ant kurių buvo užrašyta- kur atvykę. Stebėjosi tokiu
Gen. Franco Ispanijos karo
į 400 puslapių knygą.
to šventė, kada visi savo lai- juostas ir margais raštais au- “Šaulių namai, tautos namai” ekskursijos mišrumu. Vėliau
laivyno admirolo uniformoj.
velius puošia — sportuoja.
dimus. Tada, kada Įvyksta le — laukė mums paruošti pie pakvietė Į gėlėse paskendusią
nktynės bernelių žirgų, tada tūs. Pietų metu sakytos kal terasą, kur buvo parengti už
'Gražios apylinkės, tyras ojos surengia savo audinių pa- bos: prof. Kuzmickio ir Plun kandžiai ir kava. Visi sutilpo
ras, kasmet pritraukia vis dau
Irofdas. Tš čia vra kilę mūsų gės. Padainavę, pailsėję, lei me prie keturių apvalių sta
giau ir daugiau vasarotoju.
garsūs poetai: kun. A. Viena domės apžiūrėti miestų. Anks lų. Man teko garbė sėdėti ša
Mieste statoma dideli šaulių
žindis, kun. A. Strazdelis. Ne čiau Utena buvo menkas mie lia prezidento. Visą laiką jis
namai ir keletas vasarnamių.
toliese randasi ir kalbininko stelis. Dabar labai sparčiai buvo nuoširdus kalboj, geroj
Bažnyčioje randasi stebuklin
"DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
jo
prof. K. Būgos tėviškė. Jo va auga, plečiasi prekyba. Daug nuotaikoj. Pasakojo, kad
gas paveikslas, kurį, būk, Vy
rie tuojaus atsiųs j "Draugo” administraciją $6.00 prenumeratą
rdu miestelyje stovi puiki mo labai naujų mūro pastatų puo tėviškė, jam mėgiamiausia vie
už 1939 metus.
tautas padovanojęs vienoje iš
kykla, kurioje telpa ir K. Bū šia miestą. Didelis Lietuvos ta poilsiui. Čia seniau ir da
salų buvusiam vienuolynui. To
Tie. kurie atsiųs prenumeratą už 1939 ir 1940 metus tuojaus,
gos muziejus. Bažnyčia nedi Bankas, dvi moderniškos dvie bar dar užsilikę didelės gi
Quebec provincijos, Kana
gaus dovanų $4.00 knygomis.
vienuolyno tik liekanos užsidelė, mūrinė. Pirmąją bažny- jų aukštų mūro mokyklos, kur rios, kuriose randasi retų gy
kę. Aplankėme ežeruose esą- >
doj, aukščiausiojo teismo tei
Kaverna gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo
čia pastatė kunigaikštis Rad- viskas įrengta didesniam mo vulių. Palietus Vilniaus klau
sąrašo.
Mas didžiules salas. Liepyno
sėjas R. A. K. Greensshields
pareiškėvila.
t kinių patogumui. Prie mokyk- simą, prezidentas
^aloj apžiūrėjom naujai sta
paskirtas oficialiu sveikintoju
1. švč. Jėzaus širdies Intronizacija ............................................... 20
'Anglijos karaliaus, kuris netomą paviljoną.
Padainavę,
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —
Južilgo vizituos šią britų do
pažaidę, traukėme atgal. Aparašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C......................................... 1-00
part dideliu, gilių ir žuvingų
minijų. (Acme photo)
3. Adoracijos Vadovėlis ....................................................................... 40
ežerų, apylinkes puošia ir gra
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun...........................................
tradici ją — tai vandens spor- ; rgus,

o

šios

audžia

!! EXTRA !!

Dovanos

žūs kalnai. Tad žiemą spor

tui labai tinkama vieta.

ĮSIGYKITE

Ne

Gavėniai Reikalingą
Knygelę

vien iš visos Lietuvos suva

žiuoja sportininkai, bet

čia

vyksta ir tarptautinės žiemos

STACIJOS

sporto rungtynės. Yra jau Įrengtos trys nuosklandos šo
kimams su slidėmis ir dar sta

GRAUDŪS

toma didžioji nuosklanda ant
skautų kalno kuris turi 245

VERKSMAI
ir
Gavėnios Giesmės

metrus aukščio. Netoli esantis

Lankiros
mažesnė

ežeras

dalinamas:

dalis priklauso

viams. Čia per vandenį

Latvių

rubežins.

Po

lat

Atspausdinta iš maldakny
gės “Ramybė Jums"

eina

skanios

DRAUGAS

sk irstėmės nakvynės j šeimas.

Man teko nakvoti pas dr. Bu-

2334

Prieš apleisiant Praba Hitleris atsisveikina su naciais studentais, kurie buvo čekų putrų

želi, labai maionūs žmonės. Į jotų sužeisti demonstracijose prieš vokiečiams pasmaugiant Čekoslovakiją. (Acme telepboto)

S.

PUB.

Oakley

Chicago,

C0,

Avė.,

Illinois

Dovanos

K. Matulaitis, M.I.C................................................................. 1-25
6. Mišių Maldos — (Lotynųir Ryti} Apeigomis) ........................ 25
6. Malda už Jaunimą — parašė Kun.
J. Vaitkevičius, M.I.C................................................................... 10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.T.C....70
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.
K. Matulaitis. M.I.C................................................................. 100
9. Krikščioniškoji Šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis ............10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.......... 1.25
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis .............................................. 75
12. šv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Knn. Padolskis.........75
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Knn. Durickas .......................... 75
14. Porcijnnknlė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė knn. .T. V....05
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K V. K. .. .05
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ................... 1.00
17. Praeities Pabyros — parašė Knn. A. Petranskas. M.T.C.......... 35
18. Žmogaus Tikslas — parašė Knn. P. Jakštvs ........................... 25
19.

10c

vakarienės “Aušroje",
bur
mistro rūpesčiu visi poromis

•

Sv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Bfičva. M.T.C........................... 1.00

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
2JJ4 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois

h

draugas
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VAIZDELIS IŠ NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ
Sulietuvinu S. K. Lukas.
įi abuiga)

“Šią naktį dar prieš aušrų
aš jau išvykstu...” Ji prisi
mena tų visų su juo pasikal
bėjimų. J i i a pūna kažkoks pik
tumus ir pati sau galvoja, k< dėl gi jis negalėjo jai aiškiai
ir atvirai pasakyti, kad ja iii\
li, kad ji Imtų jo meile jau tikra, kad nereikėtų jai apie ji

Kal iu lai Į.c užviešpatavo
liauja dvasia, pakilo jų tipas
ir su nauju vadu priešakyje
smarkiai žygiavo i luitus. Imai pasigirdė šūviai, sudūzgė
kulkos ir Įvyko pirmieji susi
šaudymai. Pasigirdus šūvia
ir
ms, amerikiečiai dar
kiau pasileido durtuvais ran- *l H*)°
,
,
•
.lai
taip
sau vienai besvakose priešų link bėgti. Britai
1*
jojant, pagaliau atėjo ir Asusilaikė ir sustojo žygiavę,
mas, kuris > . psodamasis ją pa
o amerikiečiai vis artėjo ir ar
sisveikiim ir tarė:
tėjo prie jų. Pamatę labai ar
ti Amerikos karius britai su — Naste, aš manau, kad tu
.
. ...
, •
•
<i.ni"iiiti lėni vienam'
Amerikos .Jungtinėse \ aistvbėse du ambasadoriai, kurių pasibaigė pareigu Kairėje Ylamišo, bet greitai vėl atsigne- /.mat it suplauti, kati vintam • <_j'jlI|įr Jlm-ijj
- ® 1
°
an, Čekoslovakijos ambasadorius, o dešinėj Lernardo de los Kios Ispanijos (lo
bė ir pradėjo iš mažųjų pat- vaikinui ar merginai negera jalistų) ambasadorius. Pirmojo atstovaujamų valstybę pasmaugė Vokietija, o antrojo vy riau
rankų smarkiai j priešų šaudy-j mit svieto gy venti. As tikiu, sybė pralaimėjo civilinį karų ir daugelis valstybių jau pripažino gen. Franco vvriausvbe. ši

laukia mus ūkio darbai.
viens kitiwn amžinų meilę ir
Po ilgų,' žiaurių su priešais ištikimybę.
kovų kada \ ašingtonas su ka-1
_______________ _
iiuoiueiie, ir visa šalis dziau
Meilė be gerų darbų, tai ne
gosi iškovota įiepriklausomy- meile, tai tik vargas ir kanki
be, ir švente pergales šventę, ni masis.
Žiedrys su Naste
prisiekė
Kame nėra liuosybės, nėra
gerbiamas nė įstatymu^.
LIETUVIAI DAKTARAI
LIETUVIAI daktarai
Tcl. YARds 3116
VALANDOS. Nuo 11 iki 12. 2 iki
4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

Ofiso Tel. CANai 2346

OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. V. A. ŠIMKUS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniai;} pagal sutartį
Res. Tel. CANai 0402

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko

3343 So. Halsted Street

2305 So. Leavitt Street

OR. P. ATKOCiŪNAS

UR. CHARLES SEGAL

DANTISTAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISAS

1446 So. 4yth Court, Cicero
Antradieniais. Ketvirtadieniai* ir 1
Penktadieniam
Vulnandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Amtts, pamatęs Nastę išei- tarė Nastė, — Jeigu tu ir bū---- atsakė juokdamasis Anais, ■
tai tuoj su tuo, kuris būtų, apdais.
įtum invalidas, aš vis vien už kuris gale lovos už Nastės sto!
. isivestuni. Kadangi nedavėte | nanL Jai tarė:
Žiedrvs, kuris pats pirmuti-1
, .. .
. .
.
— Naste, Žiedrys labai sun tavęs eičiau. Jeigu tavo tik vėjo. — Aš pasiliksiu su j u-j
. • .
- mano broliui ana karta gaili
nis pirmoje viloje lėkė į line..
. kiai mūšyje sužeistas. Jam vien. galva liūtų belikus, bet mis, kol apvalysime javus nuo '
;
, ■ ■
tino atsakymo, jis man taip
ša, jau buvo uzpakalvje ir ne. - , • L , ,
nutraukė
ranką.'dar gidėtų ištarti, aš tave my- kinko, o paskui grįšiu į ka
‘
. .. sake, tai as dabar atėjau pra sviedinys
žilai jo, kas su juo darosi, jis g.
.
Rungas silkė, kad gali jis tuoj liu, aš vis vien tave mylėčiau, riuomeiię, ko! pasiimi; karas.
,
, . ,
,• , syti tavo rankos,
negalėjo suvokti, kas aplink j
mirti. Kinu namo ir kuo sku- Žiedrv, laukiu tavo atsakymo. Dėl vy ro, kaip as, man karino
j j dedasi. Jis tik sėdėjo ant' Nastė pasižiūrėjo j Amų, blausiai joju pas jį.
— Aš laimi tave, Naste,■ my*
žemės ir žiūrėjo j savo dešinę kuris dabar mėnulio šviesoje
— Oh!, — sunkiai atsiduso Įliu, — nedrąsiai tarė Žiedrys, Z*11’ taip Žiedrys jau kiek pa
rankų, kuri už kelių pėdų ne- jai atrodė toks didelis, ankš
vvkinio namo, nes ten
teli jo ant žemės gulėjo. Ja tas ir tvirtas vy ras, ir niisi- Nastė ir kų tik neapalpo, — ir pajuto savo kairėje t ankonutraukė jam vienas britų : šypsojo.
Kažkoks malonus Tik pasiskubnk, Amai, ašta-.je dviejų rankų tvirtumų, ku-1 ------------------Tcl. Pullman 7235
sviedinys. Vėliau, iš karščio! Gavus laiškų tekina nubė- vęs lauksiu pas vartus. Aš kar vin suspaudė Nastės rankų.
— Ar Amas apie tai jau ži Ees. Pullman 0263
ir skausmo, pirm negu jis g‘> i grinčių ir, susijaudinus tu su tavim pas Žiedrį joju.
— Naste, tu negali su ma no
spėjo suprasti, kas jam atsiti-|i« to džiaugsmo, drebiančioko, jis tuoj apalpo.
d"is rankomis jį laikydama, nim kartu joti, — tarė Amas,
aip, as jau visų žinau,
DANTISTAS
'prie žvakės šviesos skaitė. — bus mums didelė gėda, kai
Nastė ilgisi Žiedrio.
Perskaičius labai džiaugėsi ir 11IUS kartu jojant žmonės pa10758 S. Michigan Avė.
AKIŲ GYDYTOJAS
Cliieago, Illinois
šiurpas jai per visų kūnų per- niatys.
L’o sunkiu4. dienos darbu,
* 7 kada saulė jau buvo už akiračio ėjo ir jų kiek jaudino, bet su
OFISO VALANDOS:
— Nebus gėdos. Aš noriu
9-12;
1-5;
7-9. Ketvirtadieniais 9-12.
pasislėpusi, pilkoji naktis su sivaldė ir neparodė Amui sa Žiedri pamaty ti ir, jeigu jis
vo sparnais žemę apgobusi, o ivo jaudinimosi.
įsgys, aš manau su juoiii apsi
LIETUVIAI ADVOKATAI
mėnulis savo gelsvai balzga-1 — ^ian patinka vienai gy- vesti.

DR. A. W. JAGOBS

na šviesa atsispindėjo
‘>"t lvl.„ti, - tvliai ji tarė Arnui,'
vandens paviršiaus ir n«8«ej,
į keleli, kuriuo

Telephone YARds 1001

Žiedrys ligoninėje.

DR. VAITUSH, OPT.

JOSEPH J. GRISH

•Sužeistasis žiedrys buvo ne
tė tamsius laukus n ®lll,ls’.kas tai jų namų link važiavo,
LIETUVIS ADVOKATAS
SPECIALISTAS
toli mūšio vietos Aloinmoutli
Nastė, sėdėdama prie savo
OlTO.tlE’l KIČAI,l,Y AKIŲ
4631 So. Ashland Avenue
Nastė gauna ženklą.
TTecliold, Ne\v Jersev, vieno
LIETUVIS
darželio ir besiklausydama įRes. 6515 S. Rockvvell Street
Sinii-M 2U metų praktikai imu
vairaus varlių kvarkimo ir ki
Pas Štormus atvažiavo pir ūkininko namuose. Jis buvo
Mimo Uarantai imau
Telephone REPubUc 9723
tokių nakties gyvūnų dairai klys .Ji liesas Rungas, kuris po labai sergųs, turėjo dideiį kar
Palengvins akių įtempimą, kas es
liei balsų, laukė Amo, kuris visų New Yorko ir Trentono ,žti ir aa^a^ klajojo, dėl ko ti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių įtempimo, nervuotupaprastai jų apie šį laikų at .apylinkę važinėjo, pristatyda- ūdytojas jam tam tikrais lai mo, skaudamų akių karštį, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. i’rirenteisingai akinius. Visuose atsili
LIETUVIAI ADVOKATAI
lankydavo, bet kada tik ji A- nias žmonėms reikalingiausias ^ot‘iipiais duodavo OptJUlllO, I gia
kimuose egzaminavimas daromas su
mų pamatydavo, tuoj jai pri prekes. Išlipęs iš vežimo, išsi kad miegotų ir nejaustų dide elektra, parodančia mažiausias klai 6322 So. VVestern Avenue
das. Specialė atyda atkreipiama į
vaikus. Kreivos akys ati
VALANDOS:
simindavo Žiedrys. Nuolati ėmė iš kišenės laiškų ir, duo lio skausmo, iš gražiausiųjų mokyklos
taisomos.
Panedėlį,
Utaraiake ir Ketverge
dalykų,
kuriuos
jis
klajodaValandos: nuo 10 lkl 8 va!, vak.
nės mintys apie Žiedrį jų jau damas Nastei, tarė;
nuo
2
iki 9 vai. vakare.
Nedėlioj pagal sutartį.
mas matė, buvo jo mylimoji
Daugely atsitikimų akys atltaiso- Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v.
nuo ano sekmadienio niekad
— Naste, čia laiškas nuo 1 Nastė. Jis aiškiai žinojo, kadmiam akinl,,• R*inoe P‘8i~ k“'P
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
neapleidžia. Ji puikiai prisi
Tel. Prospect 1012
Rea. Tel. Reonhlin 5047
jos čia nėra, bet jis jų kas- 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
mena, kaip jis čia sėdėjo, su Žiedrio Yalijanto.
.ja kalbėjusi, o paskui taip l ,kk,,'io Dlevul už atsiųsta jai Įlel, per dienji ir lluktį uiaty-į
šaltai su ja atsiskvrė. Ji aiš- z,"kl<L N,,rs
m>pasa- (lavo čia pat prie lovos besis- TX
J
kė, kad jis jų myli, bet ji jau ukinant, Įniks nuo lailKO jam
kiai prisimena jo žodžius;
žinojo. Dabar ji skubėjo apie šlapių skarų ant galvos pertai Amui pasakyti, kad ir jis mainant ir jam patarnaujant.
ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS LAIVU
apie tai žinotų.
Vienų kartų, kai pilnai atHGRIPSHOLM”
'gavo sąmonę, kai kvaituliai iš 1
I dalis — Adventinės ir
(jo galvos išėjo, atmerkęs ti
Kalėdinės giesmės, harm. J.
Geg.-May 31 d., 1939
kis, iš tikrųjų, pamatė Nastę.
Žodžius ir melodijas patašė
'Ilgai gulėdamas į jų žiūrėjo ir
Seirijų Juozas.
Nežiūrint kada jus ma
•savo akims netikėjo. Jis ma-j
II dalis — Gavėnios ir Ve
note važiuoti į Lietuvų,
nė, kati, gal būt, yra numiręs
lykų giesmės, hann. AJ. l<a
ir randasi kitame pasaulyje,
pradėkite ruoštis iš anks
čanauskas. 30 giesmės 50c
bet
kada
Nastė
palietė
jį
saIII dalis-a) Gegužės mėn
to. “Draugo” laivakorčių
!vo lanka ir pakalbino pajuto
giesmės, harm. AL Kačanaus
agentūra išrūpins jums vi
;tikrenyl>ę.
kas. 28 giesmės 35a
sus kelionei reikalingus do
III dalis-b) — Svenč. Sak
— Naste, kų tu čia veiki J
kumentus. Darykite rezer
ramento giesmės, harm. Al.
— Atvykau tave slaugyti.
vacijas kuogreiciausia.
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.
Ar tau nepatinka, kad aš tave
III dalis-c) — Biržeiio mė
slauga u ?
“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
nesio giesmės, harm. Al. Ka
— Alau patinka, bet, Naste,
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
čanauskas. 36 giesmės 50c.
as jau esu niekam veltas.
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
IV dalis-a) — Giesmė* j
— Niekam vertas, kad ran
Dievų, harm. Al. Kačanaaakos netekai! Žiedrv, jei tu akas. 18 giesmių 25c.
nų kaitų, kai pas mane pas
Taipgi galima gauti LIE
kutinį karta buvai, būtum man
TUVISKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
Admirolas Harold R. Stark atvirai pasakęs, kas mane my
nupiginta kaina — Piano $1. skiriamas viršininku Ameri li, as tau tikrai būt iau davus
AGENTŪRA
kitiems instrumentams po kos Jungt. Valstybių karo lai atsakymų.
2334 So. Oakley Avė.
Tcl. Canal 7790
50c,
— Bet tu būtum negalėjus
vyno, vieton admirolo AVilliain D. Leahy, kuris paskirtas su invalidu vestis...
“DRAUGAS”
— Aš tau sakau, Žiedrv, Turėdami Ka Nora Parduoti, Mainyti, Lmuomuoti — Arbt
kitoms aukštoms pareigoms.
2334 So. Oakley Avė.
(Acme telephoto)
j kad nesi invalidas! — rimtai,Norėdami K$ Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr go’ Claasifiod Skyr.
Chogo, UI.

KAL & ZARETSKY

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda

NAUJAS GIESMYNĖLIS

Pirmadieniais, Treciadieaiais
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

ir

OR. P. J. BEINAR
(KEI.NAItAl SK AS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
2-tros lubos
CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDŲ#:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 du^
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30
<
Sekmadieniais uuo 10 iki 12 v. r^|

1 Telefonas HEMIock 6286
UR. A. G. RAKAUSKAS

6900 South Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 VV. Marųuette Rd.

TELEFONAI:
Ofiso valandos:
Ofiso WENtworth 1612
10—12 vaL ryto
Res. — YARds 3955
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitariu*
Trečiadieniais ir Sekrnadiiniais
pagal sutartį.

UR. MAURIGE KAHN

GR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

VLRginia 1116

4070 Archer Avė

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išsky rus Seredų
Seredomis ir Nedek pagal sutartį
Sekmadienį ausitarius

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso Tel. Caual 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tcl. Beverly 1668.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 West Cermak Rd.
\ ALANDUS:
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
6 iki 8 vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tei. GROvchiil 0617Olfice Tel. HEivifoek 4o48

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.

1446 So. 49th Ct.
Subatomis uuo 7—9 vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Phone YARds 4787.

DR. ST KlKOL’iS
4645 bo. Ashiaiiu Avenue
Oiiso Y alandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Namų Telef. PROapect 1930

Tei OANal 612S.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

TeL YARda 5921
Ros.: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:31

756 VVest 35th Street

Tek CANai 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — < ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.
TaL 0ALON6 H7A

OFISO VALANDOS

t vai ryto iki 8 i. vakare,

iiekiriaat
sekmadieaiaa ir trsėiadiaaiaa

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.
Ofiso TaL VIRgiuia 0036
Reaidaucijoa Tai BEVerley 8246

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 2—4 ir •—fi P.
Raaideneija
8939 So. Claremont Ava.
Valandos: B—10 A. U.
Nedėliomia pagal autartį
Tei CANai 0267
Res. Tel PROapect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava.
Office Phoue
Res and Office VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
PROspeet 1028
2359 S. Leavitt St.
6 iki 8 vaL vakaro
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 1)706
ToL YARda 2246

DR. J. J. KOWAR
( KO W ARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago
Nedėliorn k Trečiadieniaii
Pagaal Sutarti
____

TcL LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
Ofiso Valandos:
10 vai. rvto iki 9 vai. vak/taro
bekma.li. mais ir T re. uulibUjau
____
Fa<iU bUiAkti,______ __

’ DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sntartį

DR. V. E. SIEDUNSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Tclofonas LAPayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
4631 South Ashland Avė.

Tat YARda 0094
Pirmadieniam, TreCiadieimuA 4
_________ BMUdittDM________

1
PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

Rugsėjo 10 d. Baronaitė jų viešnia
Pasaulinė paroda New Y4?- balandžio 23 d. Areadia liuli,

iš

ke atidaroma balandžio 30 d. Brooklyne.

Kun.

Lietuvių diena toj parodoj bus
Iš komiteto raportų paaisrugsėjo 10 d. Tai gera diena, kėjo, kad darbui plečiantis ir
J esant reikalui, darinkta

sekmadienis.

angliško

Ant.

vertė

M. Karužiškis

dau-

ninkaus Moterų

si St. Louis, Mo., paroda 19- či ritės ir Valaitienės,

šaros,

Trečiokienė,

darink-

jų

vė Dvidešimtojo Amžiaus pro nė, Subatienė, \ inikienė, Bull.
greso

Nebejojamai, |

vaizdų.

Aakaro bai. 23

d.

i

New Yorko paroda paliks pa- Hali pramogos programoms
šauliui dar daugiau naujeny- skelbimus
rinkti
komisija:

Akimirka

AUKSO GRŪDELIAI

priežastimi, o Mylimasis

tuo gausiau atlygintas”.

Areadia

bių. Šia, būsiančia paroda su Krušienė, Garavienė, Baltuvie
sidomėjęs. ne tik New Yorkas, nė, Bull, Subatienė, Balkūnai-

perkokio ir derliaus iš
676 Driggs Avė., lio sulauksi.
Brooklyn. N. Y.

pavojai/”

“Kad Jis būtų giliau mylimas

1933 m. da- tams — Sagevičiūtė, .J urgėlie-

Cliicagos paroda

kančiai dar neprirengta,

gsmai”. “Ir kodėl jie taip/”
i*

reika-

Socialiniams

padegimai,

ra ramumo,

Tas sukėlė labai daug susijaui
dinimo.

besketbolo

iš

rungtynių Denvere,

Undenvoods ir Marshalls už National
(Acme telephoto)

Colo.,

A. A. U.

Vyriškais

tautiškais

tarp i^ra^a^S

°i

pirmenybę. Puostas ' UnKlus- šlai kores-

blema, tai kaip per tuos du taupinti laikų bei suteikti pa- liūs turėtų kiekvienas lietuvis kėlėjuose, baleto rateliuose ir nia Tamošaitienė, Antano Ta
metu. kiekvieną valandą per ramų. Komitetas bus dėkingas turtėti ir prisisegęs nešiotis, duo susidomėjusiai visuonie- mošaičio, tautinio meno me
vežti po 158,000 žmonių į pa- [ir Jūsų paramų įvertins. Rei- Tas skelbs Lietuvių Dienų l’a nei žinoma ir aukštoj pagar nininko žmona, Londone lai
kalas yra visų lietuvių, bend- saulinėj Parodoj. Ženkleliai boj. Garbingų viešnių susirin mėjo pirmų prizų. Konkuravo
saulinės parodos vietų!...
dras. Tik visiems talkininkau .pardavinėjami po 25c. vienas, kimui perstatė Lietuvos Ge veik visų tautų tautiškais rū
Kų paroda duos mokslo,
jant, užtikrintas pasisekimas, j J uos gali siųsti į tolimiausius neralinio Konsulo New Yorke bais. Tas pasako daugiau ne
progreso srity, matysime. Bet
Moterų Skyrių
Centrali- kraštus lietuviams ir lietuvių Pulk. Jono Budrio žmona Re gu galima pasakyti. Viskas
kų New Yorkui duos biznio
kū gina Budrienė. Savo papras rankų darbo, mažiausia kos
srity, jau dabar apčiuopiamai niam Parodos Komiteto atsto- draugams. Organizuotam
nui, draugijai, norinčiai pla tumu ir nuoširdumu viešnia tiumo dalelė yra lietuvio me
apskaičiuojama: New Y’orkas vauti išrinktos: Vinikiene, Ju
tinti tuos ženklelius, suteikia visas sužavėjo. Trumpa turi no sielos padaras, ne mašinos,
gaus per bilijonų dolerių biz revičiūtė, Trečiokienė.
ma pagarba, kaip komiteto re ninga kalba moteris taip su bet lietuvaitės rankos, kūri
nio!
Komiteto susirinkime lan
niėjams ir nuo kiekvieno' žen jaudino, kad kai kurioms aša niai. Taip skoninga meno sri
Lietuviams
svarbiausia — kėsi ir iš Bostono, Mass., vieš- klelio leidžiama uždarbio 5c. ra ištriško.
tis — tautiniai rūbai — Lie
kaip atrodys mūs paviljonas i11*08 Jurėnaitės. Moterys pa
pasilikti draugijai, pla tin totuvai suteikia didelę garbę.
Budrienė ir Šimutienė, taip
ir kaip lietuviai pasirodys ru-!geidavo, kad ir bostonietės su
Baronaitė demonstravo kiai
jaiUS*
u
pat Viešnia Baronaitė buvo
gsėjo 10 d. savo programa. O 'darytų komitetų
Pasaulines
lietams pramogai balandžio 23
apsirėdžiusios lietuviškais ko
kiek mums tas suteiks naudos, Parodos New Yorke Lietuvių
Susirinkimas praėjo itin pa
d. platinti.
kaip tautai, negalime įsivaiz- Dienai pagelbėti. Viešnios pa keltu ūpu nes jame dalyvavo stiumais, Kadangi Baronaitė
yra vilnietė, ji ir buvo apsi
žadėjo Bostono lietuvius apie
Iždininke Buivydienė išrin
duoti!
garbinga viešnia,
Lietuvos
mūsų veikimų plačiai infor
rengusi vilniečiiį
kostiumu. kta organizuoti ir platinti Pa
Vytauto Didžiojo Universite
Amerikos lietuviai daug dir
muoti ir paskatinti
padėti
to Humanitarinių Mokslų Fa
bo Lietuvai, daug dirbo savidirbt.
kulteto Kūno Kultūros Kate
tarpy čia. Lankė Lietuvų pa-i

-.iii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

sigėrėti jos progresu per 21' Komiteto iinansų sekretorė dros Profesoriaus Asistentė
metus. Paroda duoda progų Mažeikienė, iždo globėjos Ma-'tautinių šokių autoritete Ma-

masiniai į tuiionytė ir Striinaitytė ir jau rija Baronaitė, Lietuvos-nnuns

Amerikų atvykti pirmų kartų, n°ji Mikalainienė išrinktos bi- atsiųsta pagelbėti išmokti lie

jos pirmųjų

atstovi],

kultūros srity

meno,

mes,

vaisiais

Amerikos lietuviai, jau dabar

pradedame naudotis ir įlieti į

UVIAUBIA IB DIDSIAUBIA UUDOJIHO ĮITAMA

•ARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —

AMBULANCE

PRUZIN

DIENĄ IB NAKTJ

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

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

mūsų gyvenimų, ypač mūs jau

ateičiai.

nimui, savo

Pernai

turėjo sporto atstovus, šiemet
turėsime šokikų

John F. Eudeikis

ir dainininkų

iš Lietuvos. Jie parodys Lie

tuvos ir mums padės parody
ti lietuvio progresų.

4605-07

So. Hermitage Avė.

4447 South Falrfleld Avenue

LEONARDAS EŽERSKIS

___________TaL LAFAYETTB 0727___________

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENĄ H NAKTJ

mai,

nusiminimas,

nesutiki

Archer Avė

a i 80

rbnne I.AFAYTTTK 5#<K>

viešpatauja

betvarkė, piktumai,

pasė

Mylintiems — Vestuvėms —
Kttiikhtaius

—

La'.lotuvėiua

New Yorko ir apylinkės mote

kerštas,

kentėjimai ir pradžia amžino

C

u

jo vargo.

nėra nė

tikrosioi

DON’T
NEGLECT
A COLD

v

Krūtinės slogos, kurios gali išsi
vystyti { nelaimę, paprastai jm*lengvteja pavartojus raminančią.,
šildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Oounter-lrritaiit.” Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja.
Galima Mauti up tiekose.

'<3

MACARONIAND-CHEESE
RE4DY

IN 9 MINUTES

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS
Check Below And Sec If You Ilave
Any Of The Signs
Quivering nerves can make you old and
haggard looking, eranky and hard to live
with—can keep you awake nifehts and rob
you of good nealth, good times and joba.
Don’t let youraelf r‘go” likę that. Start
taking a good, reliable tonic—one made espetiallv for ivomen. And could you ask for anyIhing whose benefita have been better proved
than world-faraous Lydia £. Pinkham’s
Vegetable Compound?
Let the wholesome herbs and roots of
Plnkham’s Compound help Nature calm
your shrieking nerves, tone up your aystem,
and help lessen distress from female functional disordere.
Make a notė NOW to get a bottle of this
time-proven Pinkham’s Compound TODAY

without fail from your druggist. Over a million women have written in letters reporting
vvonderful benetits.
For the paat 60 years Lydia E. Pinkham’s
Vegetabk. Compound has helped grateful
viomen go “smiling thru” trying ordeais.
Why not let it help YOU?

b
i
o
DIREKTORIAI
LAIIOTUViy
Ii

TA VZ VAT koplyčios visose
JLx JL Iv
1 Chicagos dalyse
NARIAI

2025 W. 51it Sl

TeL YARDS 1278

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Settadienio vakarala,

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

rys subruzdusios sparčiai dir
Res. 4543

South

Paulina

Street

ba. Apie 50 veiklių moterų įsi

tempusios dirbs.
Štai, vasario 23 d.,

įvyko

CHICAGOS,

LAIDOTUVIŲ

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

AUD III A M P C patarnavimas
HluDULHIlbL dieną ir naktį
KOPLYČIOS

DYKAI

Pasaulinio Paro

MIESTO

VISOSE

DALYSE

dos Lietuvių Dienos Komiteto
Moterų

mas.

susirinki

Skyriaus

daly

šiam susirinkime

vavo apie 30 moterų ir centrą

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

linio komiteto nariai, taip pat
laikraščių

Šiam į

reporteriai.

susirinkime Newark, New Jer
sey, Lietuvių Moterų klūbo at
stovės ir prisidėjo

dirbti lie

tuvių dienai. Į komitetų
neuarkiečių

vės:

ponios

įėjo

atsto

komiteto

—

Trečiokienė,

Akialienė, Verbienė, Striupie
nė, Adams.

pasižadėjimų

Jų

dirbti brooklynietės

maloniai

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTĖS - GERIAUSIA
MEDŽIAGA

iŠ Brooklyno Lietuvių

S-gos

ponia Subatienė.

Ji

Mo

lankėsi
pirmoji J

parodė noro darbui padėti — I
pasiėmė 50 bilietų ir pažadėjo

juos

išplatinti,

moterų

ruošiamųjam

parengimui,

Lietuvių

Įdienos Naudai, įvyksiančiam ,

S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips
I. J. Zolp
Albert V. Petkus

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North We»tern Avė.
Telefonas

Chicago, Illinois

SEELEY 6103

Skyrius randasi skersai nno Holy Sepnlchre Kapinių, 6900 West lllth Street

3319 Lituanica Avenne
Phone YARda

3307

1138-1139

Litn&nica

Avė.

l’hone YARds 4908
1646 West 46th Street
Phone YARda

4704 S.

Tel.

3354

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

priėmė.

terų Katalikių

—J

Papuošimams

KOFLIflIA DYKAI

Tos parodos lietuvių dienai

New Yorko

tik

ne-

|(JpRA Fi OWFR SHOPPFj

Kame nėra vienybės, ten nė

ros, tenai
pondentei
p-lė
Baronaitė
as

tė.
Šios
komisijos
N.
J.
sekci

bet visas pasaulis. Visi laukia
liuosybės.
meniškai
sako,
kad
už
tuos
tau
ja:
Akilienė,
Striupienė,
Paujos atidarymo. Parodai visa
sutvarkyta. Beliko tik New, lauskienė. Biznieriai prašomi saldines Parodos Lietuvių .Die tuviskus tautiškus sokius. \ ie tinius lietuviškus rūbus, Lie
Yorko miestui svarbiausia pro šiai komisijai talkininkauti ir uos ženklelius. Tuos ženkle- šnia Europos tautinio meno tuvos tautinio meno kėlėja po

Lietuvos žmonėms

.Jei visuomeninė dirva atsa

Ova Valaitienė,

Jis atsakė: “Mylimojo džiau

Verbienė ir

mobilių. Dabar jau automobi- Šimutienė. Išrinkta nauja ku
lių pramonė viena didžiausių, misija:

Komitetas

“Kuo Mylėtinyje yra išty vaišino.

rimai, skundai, dejavimai, a-

Perdaug nesivaizdink teisia

susi- ištikimumas pavaldinių,

Dr. Aldona Šilupaitė

suteikia kų nors naujo. Buvu- pagandinęs komisijos: Jureviauto- tos

žemaitės,

i dzūkės, suvalkietės rūbus, Visi gurnu ir veiklumu, nes paklyskirtingi, skoningi, gražūs.
dimau įpulsi.
Norinčios ir norinti tautinių
Daugelio klaidų
išvengsi,
rūbų įsigyti gali kreiptis į Ba
jei mokėsi susivaldyti, mylėti,
ronaitę, ji parūpins. .Jui talki
darbuotis ir kentėti.
ninkams Moterų Komitetas,
Dvi galybės palaiko ramy
Lietuvos Konsulatas ir šių žo
bę: teisingumas didžiūnų ir
džių rašytoja.

Kovo 20 Diena

Kiekviena paroda pasauliui giau komisiją narių. Prie pro

04 m. pasauliui suteikė

aukštaitės,

perles,

KĄ NEW YORKO MOTERYS VEIKIA
PASAULINĖS PARODOS LIETUVIŲ
DIENAI

0781-0782

VVestern Avenue

LAPayette

So.

8024

Halsted

St.

Telefonas YAIMs 1419

Anthony B. Petkus
Lachawicz ir Sunai
J. Liulevicius

6834 So. VVestern Avė,
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Conrt
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANaI 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Phone PULlman 1270
4348

So.

Phone

Califomia

LAFayette

Avė.

3572

1930

Pirmadienis. kovo 20 H.

CLASSIFIED

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

PARPAVIMl’I

svarbus, dėl to kviečiami visi

Vyčių Veikla

nariai dalyvauti. Prašomi tai

BRIGHTON BARK. — L.Vy

pgi atsivesti savo draugus ir

Č.ių 36 kuopa labai džiaugiasi

pavykusiu jaunimo

drauges Įrašymui į kuopą, nes

dabar eina nauju nariu vajus.
puota pagerbiant šv. Kazimio l?e to, šiame susirinkime jau
rą, kovo 5 d. Knip "kuopa, taip bus kalbama apie sportą. Ba-

DIDELIS BARGENAS — MEST

Dėkoju Moterų Sąjungos 20

SIDE
3 namai, 2 bizniavi, užeiga ir barber sliop. Jei kas norės, parduosiu ir
viena taverna. Namai gerame stovy
je, turi visus patogumus. Bizniai iš
dirbti per daugelį meti). Pardavimo
priežastį ištirsite ant vietos. Pama
tykite namus ir biznius. Savininkas:
Antanas Shcme2is. 2225 South Leavltt Street, telefonas CANaJ 0045.

balandžio 2 d., parapijos sa kuopai už padarytą man surlėjo. Pradžia 7:30 vai. vak. Į- prvzą ir dovaną mano gimimo
žanga 40c. Sopbio Paulius y- dienoje. Ačiū M. Vaičūnienei,

i centro rašt., Vaičūnaitėms, vie
' šnioms E. Judeikienei, Pau-

ra veikalo rezišorė.

Kovo 8 d. kuopa turėjo pa razienei, 20 kp. chorui už paveikslu kontestą ir “sočiai”. dainavimaa ir Aldona Dukterų
Teisėjais buvo kun. S. Jone klūbui už dovaną. Šis įvykis

Dovanas pasiliks mano atmintyje visą
M. PauKŠtienė
laimėjo sekantieji: 1-mą Ed amžių.
lis ir J.

landžius.

mund Šarkauskas, 2-rą — Jo

nas Paulius, 3-čią — Cecilia
Kvietkus, 4-tą — Al. Nuku-

tis. Pastarasis gavo asmeninę

Kun. P. Mačiulionio,
S.V.D., Paskaitos Su
Paveikslais Iš Misijų

Nepriklausomos Slovakijos prezidentas ir ministrų pirm. kun. dr. .T. Tiso (kairėj) po
dovaną nito K. Zaromskio. Ko
konferencijos su Hitleriu Berlyno aerodrome. Vidury Joacliim von Ribbentrop, Vokietijos
Šv. Kryžiaus parapijos sve užsienio reikalų ministras, o dešinėje baronas Dornberg, protokolų šefas. (Acme radiophoto)
ntestą suruošė S. Paulius.
tainėje, kovo 20 d., 7:30 vak.
“Sočiai” komisijoj
buvo:
Aušros Vartų parapijos sve tainėje, kovo 27 d., 7:30 vak. čios misijų didesnio pasiseki- SKAITYKITE VIEN KATAAdelė Meliauskas, Alfa Statainėje, kovo 21 d., 7:30 vak.
Šv. Petro parapijos svetai mo prisidėti.
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
ken ir Adelė Skusevic. Mer
Šv. Antano parapijos sve nėje, Kenosha, Wis., kovo 29
gaitės paruošė vakarienę, ku
tainėje, kovo 23 d., 7:30 vak. d., vakare po pamaldų.
ri visus patenkino.

Vyčiu šokiu vakaras ren

giamas balandžio 15 d., para
pijos salėj. Šokiams grieš Jack

Barry’s orkestrą. Šio vakaro

Šv.

Pranciškaus

parapijos

PASTABA: ši

PARDAVIMUI NAMAI
Mūrinis “bungalow”, 5 dideli ka
mbariai. apšildomne. Marquette Par
ke. Kaina tik $4700. įmokėti $1800.
2 fl. po 4 kamb. ir 4 kamb. beismonte, gražus mūrinis namas, ran
dasi Marquette T’nrke.
Kaina tik
$7800. Jmokėt $1000.
2 dideli Storai ir 8 fl. po 5 kamb..
stiprus muro namas, randasi ant 2
biznio gatvių. Kaina greitam parda
vimui tiktai $lG,500. Imokėt $5000
arba daugiau.
2 fl. po 5 kamb. Platus lotas. Ran
dasi prie lietuvių bažnyčios, Brigh
ton Parke. Kaina $5300.
Jmokėt
$2500.
2 fl. po 5 kamb. geras muro na
mas, randasi Brighton Parke. Kaina
tik $6300. Jmokėt $2000.
Mes atstovaujame H. O. L. C.
Valdžios įstaigą ir Banku reciverius.
kurie pavedė mums parduoti namus
paimtus už skolas. Tad parduodame
namus už labai žemą kainą ir su
mažu įmokėjimu.

Night and Morning

paskaita su

Harbor, paveikslais iš misijų gyveni
Ind., kovo 24 d., vakare po pa mo svarbi tiek jaunimui, tiek

,//*'fOR

maldų.

)

svetainėje,

Indiana

augusiems, nes bus nurodoma,

Loretto Ligoninėje, kovo 25 kas veikiama Katalikų Bažny
d., 7 vai. vakare.
čios misijose ir kaip kiekvie
nu, kad suvažiavęs jaunimas
Šv. Mykolo parapijos sve- nas gali prie Katalikų Bažny
greitai galėtų susipažinti ir

pasisekimui ir sudarymui pla

.

Your

eVes

[ Write for Free Book

I "*

World of Comfort for Your tym"

Dėl akių pavargusių nuo Saulės,
Vėto ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargta
slas akis.
Saugus Kūdikiams Ir Buauguslema
Visose Vaistinėse.

MURINĘ COMPANY AIKSI

susidraugauti, daug dirba A.

Žilis, .Tr., padedamas Sopbio
Gimbut, Stellos

Sabutis,

J
I

J.

Smukstos ir F. Sapiko, Jr.
Kuopos susirinkimas įvyks

CIVIL SERVICE KVOTIMAI

Chicago Cubs rinktinės menedžeris Gabby TTartnett egza
minuoja ranką pagarsėjusio metiko (piteber) Dizzy Dean.
Toji ranka Cu'bsų savininkui, kramtomosios gumos karaliui
Wrigley praeitais metais kainavo netoli du šimtus tūkstan
čių dol., tačiau pasirodė sužeista. Dabar, sakoma, sugijus
ir pajėgi, kaip ir seniau buvo. Ši nuotrauka padaryta Catalina saloje, kur Cubs rinktinė treniruojasi. (Acine telephoto)

Principal Consnltant in Child Labor............................... $5,600.00
Senior Consnltant in Child Labor ................................... 4,600.00
Consnltant in Child Labor ............ .....................................3,800.00
Associate Consnltant in Child Labor............................... 3,200.00
Assistant Consnltant in Child Labor ............................... 2,600.00 f
Associate Public. Health Nursing Consnltant ............. 3,200.00
Assistant Public Health Nursing Consnltant ............ 2,600.00
Associate Medical Office (general practise) .............3,200.00
Aplikacijos turi būti išpildytos nevėliau kaip Bai. 10, 1939.
Visas viršminėtas aplikacijas siųskite:

MANAGER, SEVENTH U. S. CIVIL SERVICE DISTRICT,
Post Office Building, Chicago, Illinois.

14 tūbų radio
kabinete už

gražiame

£3250

BUDRIK FURNITURE
COMPANY
3409-11 S. Halsted st.
Tel. Yards 3088
BUDRIKO RADIO PROGRAMAI
WCPL nedaliomis 5:30 iki 6:30
P. M.
WAAP panedėlials Ir pėtnyčlomls
4 P. M.
WI1UC ketvergais kaip 7 vakare.

Valandos: Rytais Ir Vakarais
pagal sutarti, (appointment)
PARDAVIMUI

.

Ir

NAMAS

3 aukštų, mūrinis namas. 2 krau
tuvės: BučernP ir šiušapė pirmame
aukšte
2 4-kambarių fletai Ir2
3-kambarlų fletai. Noriu parduoti ar
mainyti ant mnžesnio. 2059 We«t 23r<l Sti-cet. Antras aukštas užnaknlv.
PARDAVIMUI

Puikus 2-fletų mūrinis namas —
5 kambariai J fleta. Geras bargen
as. Atsišaukite: 2336 W. 22n<l Pi.,
tel. ROCkvrell 2812.
PARDAVIMUI TAVERNAS

Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su
asla taverne.
Renda $25.00. Priežastis pardavimo
— nesutikimas tarp vyro
ir žmo.
nos.

S.

4501

Hermitage

Avė.,

Chi

cago. TIUnnis.
PARDAVIMUI

2-fletų namas parsiduoda pigiai,
šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius. viskas naujausios mados.
1628 S. 47th Court. Cicero. TOlniois.

BARDAVIMU1
Namas su bizniu, pieninė Ir groser-*
nė. Biznis gerai išdirbtas, randasi
lietuvių kolonijoje. Ciceroje. arti lie
REIKALINGA MERGINA
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 ir
Mergina nuolatiniam narmj darbui. 4 gražius kambarius. Grosernėje jTuri turėti patyrimą su kūdikiu. Ne rengti visi fiksčeriai, yra ir naujas
reikia plauti drabužių. Nėra virimo. elektrinis šaldytuvas ir pilnas pir
Pasilikti.
mos rūšies stakas.
Gera priežastis
Atsišaukite Telefonu ESTebrook 2930 pardavimui. Atsišaukite pas savinin
ką: AV. Stankus. 1325 South 501h
KAM REIKALINGI vėliausios išdir Court. Cicero, Illinois.
bystės, pilno įrengimo bučernės fikčeriai, inimant registerj, svarstykles
ir
skaičiavimo
(adding)
mašiną.
Viskas gryno ąžuolo ir kuogeriausiain
stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis
adresu: 2900 So. Emerald A ve,

Kam Kankintis?

THERMIO

Metinė Alga

THINGS THAT NEVER HAPPEN

J695

Camplw*ll

MCSV
PERMANENT

WAVE

Itesrrv*

Turtu* virt
8Z.9Oa.OUO.O4

8880,000.44

Mes nevartojam nei mašinos,
nei elektrikos. Garantuojame sugarblniuoti
bile
kokios
rūšies
plaukus. $5.50 vertybė — šia sa
vaitę tiktai $4.50.

BERNICE’S BEAUTY
SHOP
1725 WEST 47TH STREET
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771
metų

16

patyrimo.

Aplikacijos turi būti išpildytos nevėliau kaip Bai. 3 d., 1939

D75O

Nauji Emmerson Midget
už

lubos. J ėJ i mas iš
Avė. pusės.

MACKE-MACIUKAS

Cliief of Occnpational, Tnfonn. & Guidance Service. .$5,600.00
Specialist, Occnpational Information ............................... 4.600.00
Specialist, Consultation and Field Service ................. 4,600.00
Specialist in Oceupations for Girls and AVonien ....3,800.00

Č995

2500 West 63rd Street
2-tros

2346 W. 69tli St. 2-ras aukštas
Tel. Prospect 3140

Metinė Alga

Naujas RCA Victor Ra
dijo už

(KAZYS URNIKAS)

lotas 36x190; jeigos $200.00 į mė
nesį. Parsiduoda pigiai. Savininkas:
48 Nortli Lotus Avenue. Tel. Coumbus 4951.

Aplikacijos turi būti išpildytos nevėliau kai]) kovo 27, 1939.

groja rekordus per radia
be prijungimo prie radi
jo, 6 lietuviški rekordai
dykai, kaina

CHARLES URNICH

GAUKITE

Junior Multigraph Operator ............................................. $1,440.00
Under Laboratory Helper (bacteriology) ....................1,860.00

landa. Šis susirinkimas labai

J.

n

'Pasidrąsink ir mainyk savo privatlšką namą ant namo su bizniu ir
nebereikės rūpintis apie darbą. Pra
šome pns mane. Pigiau nupLrksite,
geriau išmainysite Ir gausite teisin
gą patarnavimą.

PARDAVIMUI

Metinė Alga

kare), parapijos salėj, 8 va

Kreipkitės pas įgaliotir.j:
K.

t

Kampinis nąmas —s 6 krautuvės Ir
d i fletai, viskas išrenduota. $5.000.
c|sh.
Balansas lengvais išmokėjlnjais.

United States Civil Service Komisija paskelbia kvoti- NNuosavybė — Rooming House, 14
kambarių. Karštuvandeniu apšildo
mus sekantiems darbams:
ma. trys vanios: 2-karų garadžius:

kovo 20 d., (parmadienio va

MAGIŠKAS
FONOGRAFAS

d
$
v
b

< t

•*

r#

2 fletų mflrinls namas • ir garaius. Parsiduoda pigiai — tiktai
,000.00 arba malnysim ant biznla' namo, arba ant namo w tąVMHi''
zniu bile kur.
'
/.
j

1 V» r

Parsiduoda grosernė ir pienini. Vieta
gera. Visi Jronglmal nauji. Parduosiu
nebrangiai, šį mėnesĮ turiu parduoti.
Jeigu kas norite narna mainyti ant
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
ri bfiti Cicero, Park Holme arba
Marquette Park. Atsišaukite: 1538
South 5(>th Avenne, Cicero, Illinois.

Padėka

dramą

6 kambarių kampinis bungalovr su
garadžiu. $1,500. cash. Pilna kaina
$4,300.00.

PARDAVIMUI

ir komisija dėkoja visoms kuo sebolo menedžerium šiemet yponis už skaitlingą dalyvavi ra W. Jomantas.
T. Z., Jr.
mą.
Šia proga norimo priminti,

loto Duktė”, 5 aktu

PARDAVIMUI MARQUETTE
PARKE

PARDAVIMUI NAMAS
2-nukštų medinis namas. 4 — 4-kambariu fintai. Skliautuotos tarpdurys.
įtaisytos vanios. Jeigos per metus —
$1,104.00.
Atsišaukite; 1438 \Volfram Street, Chicago. Illinois.

dvasino

ka'd vyčiai stato scenoj “Pi

RUNGAI,OW

6-kambnrlų bungalotv.
Priežastis
pardavimo — liga Neatmesime pro
tingo pasiulijiino. Atsišaukite: 6537
Soutli Artesian Atenuo.

CLASSIFIED

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station

(North East Corner Archer and
Sacramento Avė.)

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

Phone LAFAYETTE 0461

-------------------------- - ——------ -----------

4192 S. ARCHER AVENUE

United Stato9 Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

Tšmokejom
Už padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq
Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

4%

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO
JUSTIN MACKTEtVJCH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

Patarnauja Lietuviai

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
Mašinų Plovimas
Taipgi parduodam Pečiams
Range Aliejų
Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS
Inenrporated

Tel.

5931-33 So. Ashland Avė.

2335 South VVestern Avenue
CANAL

0745-0746

Wholesale Only
Vlc Juknla, aav.

TELEFONAS

Prospect

3764

•0'
Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybiną Deg
tiną.

Mes Ir Visi Mūsų Darblnlnka!
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dzimidas
Savininkai

Klausyki
PALENDECH’S TRAVEL
BUREAU
Folklore

Radio

Program

Every Sunday from 1—2 P. M

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniškiausia

ir

Pato

Valgykla

giausia

Bridgeporte

750 W. 31st Street
A.

A.

NORKUS,

savininkas

Tel. Victory 9670

Kainos Numažintos ANGLYS
PIRKITE DABAR! — SAUKITB
DIENĄ AR NAKTĮ

PRISTATYMAS MIESTB IB
PRIEMIESČTUOSB.
KOO
NUT

«« •t
it ••
...» it ••

............
.............

BIO LUMP
MTNU RUN
RCREENINOH

98-71

...................................

$$••

Tel. ARDmore 6975
SKAITYKITE

LIKIfiKUS

VIEN

KATA-

LAIKRAŠČIU 3

