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LIETUVA NETENKA
Berlyne nutarta, kad Klaipėda be
triukšmo bus atplėšta nuo Lietuves ,
Urbšys pasakęs, Lietuva
nereikalinga jokios globos
IKaip tas bus padaryta, Hi
BERLYNAS, kovo 20. — tlerio kariuomenė tuojau įžy
Čia pranešta, Vokietija su Lie giuos Klaipėdon kraštan kaip
tuva šiandien sutarė, kad Vo “išvaduotoja”.
kietija gali aneksuoti Klaipė
Čia pažymėta, kad minis
dos kraštą.
tras J. Urbšys nesipriešino
Prieita tos išvados užsienių jfOnistro Ribbentropo planui,
reikalų ministro J. Urbšio pa h«6p Klaipėdos klausimų iš
sitarimuose su Vokietijos užs. spręsti. Atrodo, kad min. Ur
reikalų ministru Joachimu bšys esąs tuot dar patenkintas
von Ribbentropu.
nors kartiy nusikračius tos ne
Sutarta:
reikalingos Lietuvai naštos.
1. Vokietija mielai priims Spėjama, Lietuvų paveikė pa
Klaipėdos kraštą savo valsty- skutinių dienų įvykiai centri
bėn, jei patys klaipėdiečiai pa nėje Europoje, jei be protes
reikš noro “grįžti atgal na to sutinkama išsižadėti Klai
mo į reichą”.
pėdos krašto.
2. Lietuva prieš tai nieko
Bet min. J. Urbšys pažymė
neturės ir jausis nusikračius
jo,
kad pati Lietuva nereika
nereikalingo balasto.
Vadinasi, Klaipėdos “grįži linga Vokietijos globos ir pa
mas” reichan pareis ne n,uo sirengusi atkakliai ginti savo
Vokietijos, arba Lietuvos no laisvę ir nepriklausomybę, jei
ro, ar nenoro, bet nuo pačių kas prieš tai kėsintųsi.
klaipėdiečių apsisprendimo.
Vokiečių spaudos vedėjai
Klaipėdos seimelis
susi privačiai painformavo sveti
rinks ateinantį šeštadienį. Iš mų šalių laikraštininkus, kad
anksto žinoma, kad jis parei Klaipėdos atplėšimas nuo Lie
kš norą “grįžti namo”.
tuvos vra užtikrintas.
KLAIPĖDOS kraštas W

Britai nurimsta; dėl Čekoslovakijos
likimo pasitenkina tik kalbomis
Britai nusistatę “laukti
ir matyti”, kas bus toliau
LONDONAS, kovo 20. —
Iš patikimų šaltinių pranešta, TURKAI SUKRĖSTI DĖL
ČEKŲ LIKIMO
kad Anglijos vyriausybė su
manius padaryti savo, Pran
ISTANBULAS, kovo 20. —
cūzijos, Amerikos ir kitų val
Turkai sukrėsti Čekoslovaki
stybių antiagresinę dekliarajos tragedija. Nieku būdu ne
cijų tikslu “sustabdyti Hitle
gali suprasti, kaip nepriklau
rį jo žygiuose”.
soma Čekoslovakijos respubli
Anglijos vyriausybė tai su
ka, būdama naujoviniai įsigin
galvojo, kad nustelbti sov. Ru
Įklavusi ir narsi čekų tauta ga
sijos vyriausybės paskelbtų
Įėjo be atkaklios kovos pasi
sumanymų sušaukti visų de
duoti Vokietijai.
mokratinių valstybių (mat, ir
bolševikai skaitosi “demokra Anot turkų, ir kovojant če
tais”) konferencijų rasti rei kams nebūtų buvę blogiau nei
kalingų priemonių prieš Vo šiandien be priešinimosi pasi
davus. Be kovos pasidavimas
kietijos nacių agresijų.
dar daugiau padrųsina užpuo
Kas bus daroma toliau dėl
likus.
Hitlerio įsivyravimo, kol kas
neaišku. Vyksta ambasadorių 125,000 PRANCŪZŲ AT
su ministrais pasitarimai Lon
SARGINIŲ PAŠAUKTA
dene ir Paryžiuje. Vokietija
TARNYBON
atšaukė ambasadorių iš Pary
PARYŽIUS, kovo 20. —
žiaus.
Savo rėžtu Anglija nurims Prancūzijos ginklavimosi ir
ta ir apie karo pavojų nėra karan pasirengimo diktato
kalbos. Anglijos ministras pir rius ministras pirmininkas
mininkas tenkinasi savo saky Daladieras pašaukė karo tar
tomis aštriomis kai Įmini s prieš nybon 125,000 atsarginių. Jie
Hitlerį, kurs paneigia savo reikalingi papildyti įgulas Ma
ginoto tvirtovėse išilgai Vo
žadėjimus.
Spauda gi praneša, kad bri kietijos pasienio. Matyt, bus
tų visuomenės nuomonė nusis- pašaukta daugiau atsargų.
tato “laukti ir matyti, kas to
liau turės įvykti”.
ir Prancūzija. Nacių Vokieti
Nurimus Anglijai, nurims ja to ir laukia.

VOKIETIJOS NACIŲ
SPAUDA REIKALAUJA
ANGLIJOS NURIMTI •

•
BERLYNAS, kovo 20. —
Hitleriui grįžus iš užgrobtos
Čekoslovakijos, nacių spauda
susimetė ypač prieš Angliju.
Naciai grasina Anglijai su ja
nutraukti visokius draugingus
pasitarimus ir paneigti karo
laivynų sutartį, jei Anglija
sielosis dėl čekų tautos likimo.
Anot nacių, Čekoslovakija pa
ti pasidavus. Vokietijos glo
bai, kai Vokietija pasiryžus su
policija okupuoti tik tas dalis,
kuriose gyvena daugumas vo
kiečių.

IŠVADAVO DU VAIKUS
IR NUVAŽIAVO
Jackson parko tvenkiny du
vaikai užėjo ant ledo ir įlūžo.
Pravažiuojąs automobiliu vy
ras tai pasteliėjo ir su lentga
liu abudu vaikus išvadavęs nu
važiavo.
Išvaduoti vaikai: Paul C rea
mer ir Theodore Lindstrom,
abu 10 m. amž.

Arti Alder, Wash., pelkėtoje vietoje nukritęs Boering Ai reraft Co. didelis stratosferinis lėktuvas vertės pusės milijo
no dol. Su juo 10 asmenų žuvo. Jis krito iš nepaprastai didelės aukštumos. Mačiusieji tragedijų pasakoja, kad jam krintant
nulužusi jo visa už.pakalinė dalis, paskiau vienas sparnas ir vi enas iš keturių motoras. Lėktuve buvo vietos 33 asmenims,
svėrė 4.),000 sĮvarų.
.
(Acme telephoto).
RUMUNIJA PASIDUODA

HITLERIUI

KLAIPĖDOS NACIAI
VERŽIAS ATSKILTI
NDO LIETUVOS

AMERIKOS LIETUVIAI KATALIKAI
KLAIPĖDOS KRAŠTO REIKALU

LONDONAS, kovo 20. —
Gauta žinių, kad Rumunija iš
dalies jau pasiduoda Vokieti
Vakar, gavus alarmingas žinias, kad Hitleris kėsinasi at
jos prekybos misijos reikala KLAIPĖDA, kovo 20. —
plėšti
nuo Lietuvos Klapėdos kraštų, Amerikos organizuoti lie
Klaipėdos vokietininkai na
vimams.
tuvai katalikai pasiuntė į Lietuvų tokių kablegramų;
ciai vakar čia turėjo nepap
ELTA, KAUNAS, LITHUANIA*
rastai triukšmingas demons
tracijas. Miestas buvo ritfpuoS - ORGANIZUOTIEJI LIETUVIAI KATALIKAI PASI
RENGI GELBĖTI LIETUVAI KOVOJE UŽ KLAIPĖDOS
tas swastikomis. Vokietininkų KRAŠTO NELIEČIAMYBĘ, APELIAVO Į DEMOKRA
grupės gatvėse šūkavo: “Mes TIŠKŲJŲ VALSTYBIŲ* SOSTINES PRAŠYDAMI LIEnorime grįžti į savo namus — TUVĄ UŽSTOTI IR RAGINA 'VISĄ ‘TAUTA VIENINGAI
STOVĖTI UŽ ‘ SAVO ŠVENTAS TEISES' IR NEPRI
WASlIlNGrTON, kovo 20. —i liai kovoja prieš šį sumany- Vokietijon!”
KLAUSOMYBĘ SU KLAIPĖDOS UOSTU.
Kongresas turi šalies adminis mų. Nes juo būtų pripažinta Prieš keliolika metų Lietu
LONARDAS ŠIMUTIS,
tracijos sumanymų atšaukti' teisė prezidentui spręsti, ku- vos vyriausybė čia nuvertė bu LIETUVIŲ R. K. SUSIVIENIJIMO AMERIKOJE PIRM.
(panaikinti) J. A. Valstybių Į rioms valstybėms leisti ir ku- vusio Vokietijos kaizerio 'VVilANTANAS RAKAUSKAS,
neutralumo įstatymų ir kilus ' riorms neleisti karo medžiagų helmo stovylų. Vokiečių karo AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS PIRM.
karui Europoje leisti sau pa- pirkti Amerikoje. Tas reikštų veteranų unija vakar tų stovy
Anglijos premjerui išsiųsta tokia kablegrama:
lankioms valstybėms kiek rei- įsivėlimų karan. Amerikai ka- lų iškilmingai atstatė.
HIS EKCELENCY LORD CHAMBERLAIN
kiant Amerikoje įsigyti karo ras negeistinas. Amerika turi
PREMIER OF GREAT BRITAIN
Visi vokietininkai .naciai da
medžiagos.
rūpintis savaisiais, ne EuroLONDON
lyvavo šiose iškilmėse. Jų
Sen. Borahas ir kiti atkak- pos, reikalais.
HITLER THREATENINO THE INDEPENDENCE OF
priešakyje buvo žinomas Kiai
LITHUANIA AND HONOR OF ENGLAND BY VIOLApėdos “fiueris”, gyvulių gy TINO OF KLAIPĖDA AlEMEL CONVENTION AND
IR MASKVA PROTES
dytojas Neumannas, ir Vokie OCCUPAiTION OF TERRTTOąY. IN THE NAME CXF
TUOJA DEL ČEKOSLO
tijos generalinis konsulas Kiai JUSTICE, HONOR AND ALL THAT IS HUMANE WE
VAKIJOS
BEG YOUR EXCELENCY TO INTERCEDE FOR L1THUpėdoje.
MASKVA, kovo 20. — Mas
Iškilmės užbaigtos ištikimy- ^ĮA AND D’O BOLSTER THE PRINCIPLES OF DEMOkvos vyriausybė pasiuntė pro
GRALY.
bės pareiškimu Hitleriui ir
ANTHONY RAKAUSKAS, PRESIDENT.
testų
-Vokietijai
dėl
Čekoslova
Amerikos Čekų Katalikų su
Neumannui.
AMERICAN
LITHUANIAN R. C. FEDERATION.
sivienijimo pastangomis Chi kijos suskaldymo ir užgrobi
LEONARD ŠIMUTIS, PRESIDENT.
mo, griežtai atsisaky dama pri
LITHUANIAN R. C. ALLIANCE OF AMERICA.
PRAHOJ UŽDARYTA
cagos čekai katalikai šį sek
pažinti užgrobimų.
AMERIKOS PASIUN
madienį turėjo masinį susirin
Panaši kablegrama pasiųsta ir Prancūzijos premjerui į
TINYBE
Paryžių.
Pasiųsta telegrama ir į Vašingtonu valstybės sekre
kimų Čekoslovakijos užgrobi SVIEDE KŪDIKI IR PATI
toriui p. Hull.
mo reikale.
ŽUVO PO AUTOMOBILIU WASHINOTON, kovo 20. —
Vyriausybės įsakymu Praho ATRADO PASKUTINIO
NESUVEŽTA MIŠKO
Priimta protesto rezoliucija
911 No. Ashland gt. namų
je
uždaryta
amerikoniška
pa

MEDŽIAGA
EGIPTO FARAONO KAPĄ
pasiųsta prezidentui Roosevel priešakyje skersai gatvės ėjo
siuntinybė.
Pasiuntiniui
liepta
tui ir Šventajam Tėvui Pijui keletas moterų. Helen OlečevCAIRO, Egiptas, kovo 20. BIRŽAI. — Dėl labai blogų
XII. Prezidentui dėkojama dėl ski, 18 m. amž., nešė savo grįžti į Amerikų.
— Prof. Pierre Montet paskel kelių šiais metais daugelis
jo nusistatymo prieš Hitlerį, o draugės. Mrs. Frances Šymobė, kad jis atrado paskutinės Biržų apskrities ūkininkų ne
Šventasis Tėvas prašomas ra nik kūdikį mergaitę 15 mėne RYŠIUM SU ŠELPIMU
Egiptoi faraonų dinastijos pas apsirūpino kuru ir statybos
MILIJONAI DOLERIŲ
sti priemonių apdrausti čekų sių. Ūžtelėjo automobilis, He
kutinio faraono (Egipto val medžiaga. Daug iškirstos me
EIKVOJAMA
tautos religines brangenybes len sviedė kūdikį į šalį, o pati
dovo) Psou Šen Nef kapų. Šis džiagos tebestovi nepradėtos
ir šventoves.
žuvo po automobilio ratais. Chicagos angliška spauda faraonas valdovavo apie 950 vežti. Sųryšy su tuo Biržuose
praneša, kad kelinti metai Illi m. prieš Kristaus užgimimų. ėmė kilti malkų kainos.
Kūdikis išliko sveikas.
NOMINUOTAS TEISĖJAS
noiso valstybėje ryšium su be
Rastas gryno aukso sarkofa
DU BOLŠEVIKAI ŠNIPAI
VYRIAUSIAJAM TEISMUI
darbių šelpimu milijonai dole
gas ir jame sidabro karstas, SKAITYKITE VIEN KATANUTEISTI
rių niekais eina. Sako, vykdo
WASHINOTON, kovo 20.—
kuriame, matyt, yra faraono LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
mas
nepaprastas
raketas.
Prezidentas Rooseveltas į vyLOS ANGELES, Cal., kovo
palaikai (mumija). Kapus ra
riausiųjį teismų teisėju paaky 20. — federalinis teismas nu Šelpime svarbiausias vaid stas Nilio upės deltoje.
rė (nominavo, nes senatas tu teisė du bolševikų šnipus; Mi muo yra politika. Kuriems ne
ri patvirtinti) Securities and chael Gorin nuteistas 6 metus reikalingas šelpimas, tie šel- Chicagos čekai patrijotai sa CHICAGO SRITIS. — NuExchange komisijos pirminin kalėti ir 100 dol. bauda, o Ha- piami. Reikalingi šelpimo vy- vanoriai pradėjo saugoti vie- matoma giedra; kiek šilčiau,
kų Williamų O. Douglas, 40 fis Salich — 4 metus kalėti ir rai ir moterys su vaikais nega tos čekų konsulatą, kad naciai I Saulė teka 5.-52, leidžiasi
10,000 dol. bauda.
J li prisišaukti pagalbos.
m. amž.
jin neįsiveržtų.
6:03. .

Senatorius Borahas kovoja pritsAmerikos kišimąsi i Europos reikalus

CHICAGOS ČEKAI
KATALIKAI KREIPIAS
PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ
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Amerikos Ukrainų Balsas
Karpatų Ukraina (Rutenija) buvo iškovo
jusi iš Čekoslovakijos autonomiją, ir prieš
porą savaičių visišką nepriklausomybę buvo
laimėjusi. Tačiau kai Vokietijos naciai užė
mė Čekiją ir Slovakiją, Vengrija užgrobė
Karpatų Ukrainą.
Ukrainų tauta dėl šio vengrų smurto pa
kėlė didelį protestą,. Protestuoja ir Ameri
kos ukrainų gana gausinga kcionija. Štai,
pavyzdžiui, Ukrainiečių Susivienijimo vyk
domoji taryba savo suvažiavime Chicagoj
išnešė gnežltą protesto rezoliuciją, kurioj
trumpai nurodžius valstybės įsisteigimo isto
riją, pabrėžiama:
“ WHEKJtiAS, the legal right of the peo
ple of Carpatho-Ukraine to self-determination exercized in legal and peaceful manner was brutally vioiated by Hungary when
the Hungarian government, taking advantage of the evacuation of Carpatho-Ukraine
by Czecho-Slovak troops ordered its army
to invade Carpatho-Ukraine in mutual understanding with Poland. This attempt on
the part of Hungary to seize by force Car
patho-Ukraine led to b.ocdshtd of the innocent inhabitants of that territory. This
bloodshed continues. We stress the fact
that in this. aggression on Carpatho-Uk..raine, Hungary disregarded even the basic
laws goveming International conduct, recogmzed and observed by all civilized nations.
“THEREFORE be it resolved that the
Ukrainians in America raiše their voise
in protest and proclaim that the Ukrainian
people on all their territories will never
submit to those new outrages perpetrated
upon them.
“In view of the present events in Europe,
we strongly emphasize that there will not
..be and cannot be any peace in Europe
until 45 millions Ukrainians, who are subjugated by Soviet Russia, Poland, Rcumania and Hungary, are enabled to exercise
their rights to self-determination, establishing a free and independent Ukrainian
State, embracing all ethnographical Ukrai
nian territories”.
Panašiomis rezoliucijomis ukrainiečiai api
pylė šio krašto atitinkamas vyriausybės de
partamentus ir Europos sostines.
Iš tų rezoliucijų tono aiškiai galima su
prasti, kad ukrainiečiai nenustoja vlties, kad
jie ir toliau ves intensyvią kovą už išlaisvi
nimą. visų ukrainiečių ir jų sujungimą į vie
ną atskirą, nepriklausomą valstybę.
Ištihro, ukrainiečių tautos pavergėjai daug
pasitarnautų Europos taikai ir patys sau
turėtų ramesnę ateitį, jei atsižvelgtų į ukrai
niečių troškimą laisvės, duoti jiems progą
susiorganizuoti valstybę ir gyventi nepri
klausomu gyvenimu.
Jei ir Vengrija, ir Rumunija, ir Lenkija,
ir Sovietų Rusija suprastų svarbą duoti uk
rainiečiams laisvę, tuo būdu išmuštų iš Hit
lerio rankų stiprų agitacijos įrankį ir ne
duotų progos skelbtis ukrainiečių “išvaduo
toju”. Ukrainiečių pavergimas, jų tautinio
ir kultūrinio veikimo persekiojimas daug pri
sideda prie akstino Hitleriui užsimoti vyk
dyti seniai svajojamą vokiečių šūkį: “Drang
nach Osten” — joti į Rytus.

Didelio Pavojaus Akivaizdoje
Vakar pasiekė mus tikrai' skaudžios ži
nios. Hitleris galutinai esąs užsimojęs atplė
šti nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą. Tas žy
gis — tai esąs tik poros dienų klausimas.
Tilžėje pastebimas didelis nacių armijos ju
dėjimas. Vadinas, ruošiamasi -prie užpuolimo.
Juozas Urbšys, Lietuvos užsienių reikalų mi
nistras, dabar Berlyne daro tiesiog dramatiš
kas pastangas pašalinti nuo Lietuvos tą bai
sųjį pavojų. Mažai priduodama vilties, kad

jo pastangos bus pasekmingos. Hitleris, ap
svaigęs paskutinių savo žygių pasisekimais,
nebesiskaito net su didžiosiomis valstybėmis.
Skaudu pasakyti, tačiau yra faktas, kad1
Klaipėdą išgelbėti šiandien tegali tik gink
luotas Prancūzijos ir Anglijos žygis sustab
dyti Hitlerį nuo jo tolimesnių grobuoniškų
užsimojimų. Yra žinių, kad demokratiško
sios valstybės tariasi, rengiasi jėga stabdyti
tolimesnį Hitlerio siautimą Europoj, bet ar
jos tas savo jėgas judins Klaipėdos gynimui,
tai yra didelis klausimas. Tuo tarpu kalba
ma, kad prancūzai ir anglai tik tada stotų
į karą, jei Hitleris dar toliau žygiuotų Centralinėje Europoje — į Rumuniją, Vengriją,
Jugoslaviją.
Šių didelių Klaipėdai pavojų akivaizdoje,
visi lietuviai turime greit, energingai ir vie
ningai veikti. Visose kolonijose reikia su
šaukti gausingi masiniai susirinkimai, ku
riuose reikia priimti rezoliucijas ir jas su
sti į demokratiškųjų valstybių sostines, pra
šant, kad neleisti Hitleriui peržengti Lietu
vos sienas. Atskiros organizacijos taip pat
tesiunčia panašius prašymus. Nėra kalbos,
kad tai gelbės paveikti atitinkamas vyriau
sybes nelaukti dar didesnio Hitlerio įsiga
lėjimo ir terorizavimo savo kaimynų, bet
veikti tuojau.
Tad, sesers ir broliai, į darbą Lietuvai
padėti gelbėti Klaipėdos kraštą!

Komunistų Partijos Smukimas
Visai

neseniai

Maskvoje

komunistų

sijos

įvyko

Ru

Sovietų

kongresas.

aštuonioliktasis

R

H.

v

magas Atsitikimas Iš 2ymaus
Mokslininko Gyvenimo

Einančiame į Paryžių trau- ir visi gamtininkai, įsitikino,
kiny, viename tuščiame vago- kad Dievo buvimas visai neno skyriuje, sėdėjo senyvas, būtinas.
rinitas vyras. Pakeliui jis kaž- — Kaip jo pavaldė į
ką' išsiėmė iš kišenės ir laikė

Studentas pasakė

profeso-

apsigniaužęs rankoje. Kiek riaus vardą ir pavardę,
primerkė akis, kuriomis iki
— Prisipažįstu nustebęs,
šiol sekė gražios gamtos vaiz- kad apie jį niekados negirdėdus pro vagono langą, ir pa- ’ jau.
skendo maldoje.
į — Bet tai negali būti, nes
Tuo laiku traukinys sustojo • tai vienas iš didžiausių pakažkokio miesto stoty. Atsi- i .-uulio gamtininkų! Pripažinvėrė vagono durys, ir į tą sky tas visų įžymiųjų mokslinin
rių įsėdo jaunas studentas, kų.
Tuo tarpu traukinys pradė
triukšmingai imdamas iš ve
jo stoti.
žiko savo legaminus.
Senesnysis keleivis ramiai
Traukinys vėl pajudėjo. Il
gai šie du žmonės važiavo ty ėmėsi savo daiktus ruošdama
lėdami, pagaliau tą tylą per sis išlipti.
— Labai gaila, — kalbėjo
traukė jaunasis studentas, lyg
negalėdamas išlaikyti savų senyvas keleivis, — kad tas,
naujai įgytų žinių. Iš jo išdi jūsų gamtos mokytojas prive
džios kalbos žodžių buvo ga da prie išvados, jog visai ne
lima spėti, kad tai yra tik ką reikia Dievo gyvybei atsiras- Į
baigęs universitetą žmogus. ti. Aš visada sprendžiau, kad!
ant kurio diplomo dar nenu juo labiau stebėsimės jo did-

Robert Wadlow, 8 pėdų ir 8 colių milžinas nufotografuo

žiais, puikiais, stebuklingais
džiūvo rašalas.
. .
. . .tas priešais teismo rūmus St. Joseph, Mo., kur jis iškeli
— Taip, tamsta, vakar hai- kūriniais ir juo tvirčiau įa't-ijjyję dr. Charles llumberd iš Barnard, Mo. Sako, dr. Iluiii

giau gamtos mokslus universi- i tikinsime, kad jis negali būti berd vienam medicinos žurnale jį apšmeižęs ir už tai rei
tete. Džiaugiuos ir didžiuo- atsitiktinumo išdava, bet ta- kalauja $100,000 atlyginimo. (Acme telephoto)
juos savo pasirinkta mokslo i tai būtinai reikalauja Būtyšaka. Ir didelių dalykų mes i bės (kurią mes vadiname Die- jei -būčiau dar mokytesnis, tai
Dėdė Kastukas Sako:
pasieksime. Kai kurie manojvu), kuri juos sumanė ir pa tikėčiau kaip bretone.
Rašo
Iš šio aprašymo mes matodraugai jau patys vieni daro šaukė į buvimą.
— Ė tamsta, perskaityk me, kaip jaunas žmogus reįvairius tyrimus.
.
Tuo susidomėjo senyvas vy kokią nors gamtos knygą ir* miasi įvairiais antraeiliais ir
įsitikinsi,
kad
klysti.
i
nežymiais
gamtininkais
ir
noKa
®
bus
su
Kkūpėda
ras.
Tuo laiku traukinys visai Į** sukirsti žymiausią gamDėka Hitlerio, Čekoslovaki— Taigi, ponas, studijavo
te gamtos mokslus? Širdingai sustojo. Keleivis atsistojo ir!^os m°kslų autoritetą, nieko ja suardyta. Dabar jis paims
sveikinu. Pasirinkai žinomų ruošės išlipti, bet staiga jam neSa^vedamas apie jo didžiau vieną dalį, po to ir kitą į sasritį. Mokslas apie gyvybę tu iš rankos kažkas iškrito. Juo-1 s*us nu0Pelnus gamtos mokslo vo globą. Pirmiau žmonės ten
I priešinosi, tai jis gudrumu suri priartinti prie Gyvybės Kū das, senas, sudilęs rąžančius1 srityje.
nupuolė ant traukinio grindų,' L. Pasteuras yra žymiau- kėlė neramumą, o po to jėga
rėjo — Dievo.
j Mas gamtos mokslų profeso- i
i kraštą sakosi viską suNustebintas tokia kalba stu prie studento kojų.
Studen'tas
jį
mandagiai
parius,
kuris
gimė
1822
metais
tvarkys
kaip reikia. Tas su
dentas pakėlė galvą ir nusiBet šiandien 75 nuoš. to kongreso dalyvių juoke — negarsiai ir nepiktai, kėlė ir padavė keleiviui į ran-i ir 1895 m. mirė. Jis buvo pra-ftvarkymas reiškia suskaldykas.
kažkur “išnyko”: vieni ištremti, kiti į kalė bet su pasigailėjimo tonu.
ncūzų akademijos narys ir mo mą teritorijos. Mes matome
jimus sukimšti, treti ‘ likviduoti” sušaudy
— Ponas esi tikintis?
— Ach! Tai tamsta, tur būt,
kslų akademijos narys. L. Pa naujausį metodą užkariavimo
mu.
nedaug būsi girdėjęs apie bio — Taip!
steuras mokslo srity labai da valstybių — be šaudvmo.
žodžiu sakant, -paskutinysis Rusijos komu logiją? — paklausė.
— Nenorėčiau silpninti po ug nusipelnė, nes jis surado
Galime suprasti, kad po tru
nai vieni kitais nepasitiki. Kiekvienas, ro
Senesnysis keleivis su nuo no tikėjimo, bet jei man duo pasiutimo ligos bakterijas ir įlipo laiko naciai nukreips dė
dos, ir laukia savo eilės — “būti likviduotu”, lankumu atsakė:
site savo adresą, atsiųsiu kny- nurodė priemones gydyti tai mesį į Klaipėdą. Tas kraštas
nistų kongresas daręs labai liūdną įspūdį. Jis
— Gali būti, nes, mat, esu gų iš gamtos srities. Tačiau ligai. L. Pasteuras labai daug skaitosi kaipo maža teritoripraėjęs be jokio entuziazmo. Partijos nažmogus jau senesnės kartos. įspėju, kad jos gali pakirsti nusipelnė Prancūzijai ir tuo, ja, kurią jie gąlį. kada nori
— Ir man taip rodos. Ma tamstos tikėjimą.
kad jo gyvenamuoju metu si paimti. Dabartiniu laiku jie
—
Labai
dėkoju,
—
atsake
tai, tamsta, biologija toks mo
rgo šilkaverpiai vabzdžiai, ir dar tųjrėk tinkamai sutvarky
kslas, kuris pagaliau žmogų keleivis. Gali, ponas, atsiųsti Prancūzijos šilko pramonei ti čekų problemą, kaip pada
įtikina, jog gyvybė nepriklau į mano institutą Paryžiuje: Il nuo tos vabzdžių ligos grėsė rė su Austrija. Taipgi galime
so nuo Dievo. Aš, kaip gam su Liudvikas Pasteuras.
didelis pavojus; jis atrado šil tikėtis, kad vokiečiai pavar
Lietuvos Ir Estijos Santykiai
tininkas, visai netikiu Dievą.
kaverpių ligos priežastis ir tos tokius pat kariavimo me
Liudvikas Pasteuras yra vie išgelbėjo Prancūzijos šilką todus Klaipėdoj, kaip vartojo
— 0! — nustebęs pastebėjo
Estijos nepriklausomybės šventės proga
Estijos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas senesnysis keleivis. — Ką tai nas pačių žymiausių gamtini nuo sužlugimo. L. Pasteuras Čekoslovakijoj.
ministras Lietuvai Varma “Lietuvos Aido ” turi bendra su mokslu? Ar tai nkų pasauly, tai yra negęs yra ir daugiau atradęs (vai
Sunkiai mes, lietuviai, iškį
atstovui pareiškė:
visi biologai (gamtininkai) tanti mokslo žvaigždė. L. Pa riausių priemonių kovoti su
vojom nepriklausomybę. Ali
“Atgarsiai, kuriuos girdėjome vasario 16 privalo neigti Dievo buvimą? steuras aiškiai įrodė, kad gy užkrečiamomis ligomis.
kraštas buvo 'suskaldytas
d. Estijoje ir dabar —- vasario 24 d. girdime
— Taip, — pradeda kant vybė atsiranda tik iš gyvybės.
Labai
dažnai pasitaiko gy-1 abejojam begu tą pat dabar
Lietuvoje, nors ir šventinės nuotaikos įtako riai aiškinti jaunas vyrukas Jis visur skelbdavo, kad gy
je padaryti, vis dėlto parodo vieną džiugi senyvam keleiviui. — Matai, vybės davėjas yra Dievas. Jis venime, kad kiaušinis mokė nepadarys vokiečiai, o, gal,
vištą. Tai ryškiai parodo mi rusai. Neturėjome gerų prie
nantį reiškinį, būtent, esamosios tarp mūsų,.
,
. ,
.
,
. ..
.
, ., .
, I tamsta, mano mokslas, mano buvo mokslo vyras ir giliai nimo studento pavyzdys.
tautų draugiškos nuotaikos viena kitai realu. ............................ .
telių ir dar jų nesuradom. Tu
ma. Toks reiškinys yra, mano nuomone, ne1 gamtiniai tyrinėjimai aiškiau tikintis žmogus, kuris įabai
rime patys kovoti. Amerikie
atsitiktinis, bet išteka iš pagarbos vieni ki sia mane įtikino, kad Jokio dažnai eidavo prie šventų sa Dulkių prieš vėją nepapūsi, čiai, kilę iš Lietuvos, gali duo
kramentų. Kai vieną sykį stu šiai nuo tavęs paties pareina.
tiems ir vieni kitų pasiektų teigiamų laimė Dievo nesą.
. ti medžiaginę ir moralinę pa
Ir pradėjo jis tai aiškinti, dentas paklausė jo, kaip jis
jimų įvertinimo — tiek kultūrinių tiek ir
Kame nėra malonės, nė pa ramą savo broliams. Rašykite
ekonominių laimėjimų ir Lietuvoje ir Esti ką tik žinojo, kaip tik galė toks mokytas dar gan tikėt sigailėjimo, nėra nė tikrosios
straipsnelius laikraščiuose, žu
į Dievą, tai L. Pasteuras at- doros.
joje. Tiek viename tiek ir kitame krašte jomatuose, kalbėkite su svetini
abiejų valstybių vadai, o taip pat ir visa
— Ar tai jums taip jūsų pro ’ sakė: — “Esu mokytas, tai
Perdaug nesivaizdink teisiu taučiais apie sunkią padėlį
tauta įtempia visas jėgas savo valstybėms fesorius dėstė?
Į tikiu kaip bretonas (bretonai guinu ir veiklumu, nes pakly
•klaipėdiškių ir visų lietuvių.
įamžinti, kad laidotų kuo daugiausia gali — Taip. Jis jau seniai, kaip ' prancūzų tautų gyventojai), dinuin įpulsi.
Be jokios kovos mus lengviau
mumų savo kraštų piliečių gerovei tarpti.
Galimas daiktas, kad mūsų bendruose san užsienio politikos kryptis, jeigu ji tikrai bai žemas. Trūksta jiems tokių bendrų ži fKTgalės. Neturime pasiduoti,
tykiuose iki šiol ta prasme kai ko teberei- tvirtai vykdoma, leidžia mums būti įsitikinu nių, kurių galima rasti kiekviename dienraš turėkime vilties, kad išlaiky
kia dar pasiekti, tačiau aš pats vis dėlto esu siems, kad tų trijų kraštų nepriklausomybė tyje. Jaunimas, dabar ateinąs į aukštąsias sime savo nepriklausomybę.
įsitikinęs, kad ir Lietuvoje ir Estijoje pa geriausiai atitinka bendrus Europos intere mokyklas, visai nemoka svetimų kalbų, silp Ruoškimės dabai padėti savo
imtoji kryptis teisingai veda į tą reikalingų sus, o taip pat teigiamai prisideda prie ben- nai temoka lenkų kalbą; rašyti lenkiškai jie kraštui.
sąlygų sudarymą tolesniam mūsų draugiškų Į ^ros taikos išlaikymo,
visai nemoką.
santykių ugdymui. Kaip vieną tų pažymių aš
Kame nėra vienybės, ten nė
Šitas prof. Bartelio pareiškimas sukėlė juo
norėčiau nurodyti mūsų kariuomenių vadų
Lenkai Menkai Šviečiami
ra ramumo, tik viešpatauja
ką. Jis buvo taikomas pastarosioms lenkų
susitikimą Taline.
betvarkė, piktumai, nesutiki
Laikraščiuose pranešta, kad Lenkijos sena kalbos reformoms, kurios daugumos lenkų
Dėl mūsų kraštų užsienio politikos mes ga
mai, nusiminimas,
kerštas,
lime konstatuoti džiuginantį reiškinį, kad mes to biudžeto komisijoje prof. Bartelis smar inteligentijos visai neįtikino. Dabar vieni ra
kentėjimai ir pradžia amžino
radome vieną kalbą ne tik Lietuva su Estija, kiai kritikavo Lenkijos švietimo būklę. Abi- šo vienaip, kiti laikosi senų tradicijų, o treti
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SVEIKATOS KELIU
Ražo Dr. A. O. Rakauskas

By H. T. Elmo
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@HARXS HAVE TE ET H AUL
OVER THEIR BOPIE5THE
ROUGH PROJECTIOMS ARE CALIED
♦DENTICLES? THAT IS,SMALL
TEETH, BECAUSE THEY HAVE THE
STROCTURE OF TEETH,
INCLUDING ENAMEL, DENTINE
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atsitikime išgydymas negali
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i.
mas, bet tik žmogui teikiama
OQC?C k
Išsiveržimas bei ruptūra yM
apsauga. Kad išsiveržimo vie
ra padėtis, kurioje viduriu
i
—
i
tų išgydyti, reikalinga pada
:-ow.
plėvė pati savaimi ar su bile
SuPE»STIno<JS PBWiWT5 of flUGiv.fl
ryti operacija. Šis yra antras
One vvas
kuria vidurių organu dabini
PVPlCe A SKUMKS TAiu ON "THE*
& JrON HATS, often
gydymo būdas, kuriuomi vi
ALUOVCO TO SWIM OR.
WE1GHING MORE THAN
OooR OF THC« Houses— TO
išlenda pro pilvo sieną. Si
‘OATHE OOTDOORS IN
aS’POUNDS WERE
BS'NG.Tt-IF PldgUEBs GOCOĮlKK
siškai pašalinama išsiveržimo
FRANCE. DURING THE 13^ j
pOPULARVVrTH MEN OF
padėtis nėra retenybė ir pasi
ANO KFgp DEVILS Av/ĄV'
CENTURV, UNLESS A
vieta. Kurį iš šių dviejų gy
VENICE IN THE lf ^H.
___S*AMMING TAX INAS
CENTCRy
taiko dažniau vyrams negu
(5H
FAIP
’
U
_________
dymo būdų reikia naudoti, pri
moterims.
klauso nuo žmogaus, kuriam
mylimo rašytojo ilgų kūrinė rios viršūnėje buvo supilta ir gerbiamos. Viena iš jų ElIšsiveržimas dažniausiai pa gydymas yra reikalinga. Sva O. Karpienė, brooklynietis p.
Kti
li. Prasidėjo sveikinimai. Vil žemių, atvežtų iš Vilniaus. Ba
ypatingai visiems žinoma,
sitaiko pačioje žemutinėje pil rbia rolę vaidina žmogaus a- 'Valaitis ir visa eilė kitų.
niečių
vardu
sveikino
Žižmabickas perskaitė kelias dešimt Visos amerikiečių ekskursijos
Ekskursantai pareiškė dide-'
vo daly, vienoje arba abiejo belna sveikata ir pilvo sienos
ras. Šaulių vadas pulkininkas prisiųstų telegramų, tarp kn- atvykę per Klaipėdą jos ranse pusėse, ties bambute, o tai padėtis apie išsiveržimo vietų. lį dėkingumas Dr-jai U. Liet.'
P. Saladžius pasakė ilgų, į- rių buvo net iš Sao Paulo, nuo koinis yra rožėmis apdovanopgi pro netiksliai sugijusių Gydytojui tai yra svarbu, nes Remti už taip brangių progų
spūdingų kalbų.
ten besilankančio R. Skipičio, tos.
vietų po operacijos. Yra ir nuo to priklauso gydymo bū lankyti kursus ir arčiau pa
Visu
sveikinimo metu .Tankus
Kur tik ji vaikščioja, aplinMan teko sveikinti Ameri
daugiau išsiveržimo vieta, bet das. Tik, kuomet greita ope žinti Lietuvos gražių gamtų,
kos jaunimo vardu. Džiaugė nuostabiai ramiai lankėsi. Tik kui 3U sukasi būrelis Bitėnų
šiose pasitaiko labai retai.
racija yra reikalinga daryti jos miešti} ir kaimų daromų
si senukas, kad išvakarėse ga kada moterų šaulių atstovė 'aikučių, kurie jų ypatingai
Tikroji išsiveržimo bei rup- dėl susidariusių aukščiau mi- smarkių pažangų, pajusti Lieprisirišę. Jos prašomi,
vo sveikinimo telegramą net savo kalboj paminėio jo mi- lnyK
tūros priežastis vra silpnumas nėtų pavojų, kuomet priseina ! tuvos žmonių tikrąjį nuoširiš tolimoio New Yorko uuo rusia žmonų, kad ir šaulės no jie padeklamuoja visiems sa
pilvo sienoje. Šis silpnumas gelbėti žmogaus gyvybė, aiš- durnų. Ši draugija daro nepa
ri sekti jo žmonos pavyzdžiu: vo puikias eilutes. Visi sve
Budrio ir šeimos.
gali būti iš prigimties, arba ini, tada kitokios išeities nė- prastai didelį kultūrinį ir tau
būti savo vyrams tuo, kuo ji čiai įsirašė į storų “Amžinoji
tinį darbų. Per šių draugijų
pasireikšti bet kada žmogaus ra kaip tik operacija.
Naktis tamsi, žvaigždėta, jam buvo, senelio akvse sn- i Kambyno Kalno Knygų ’. Agyvenime. Sunkus darbas, o
Dėvėti diržų dėl apsaugos viso pasaulio lietuviai sueina
laužo kibirkštvs kyla aukštvn,
blizsro ašara. Pasibaigus svei merikiečiams buvo pavestas
į
vienų
šeimų,
jaučiasi
esu
tos
ypač kilnojimas sunkių daik- visų amžį nėra malonu. Pasio liepsna aiškiai nušviečia
kinimams pats patriarkas ta atskiras lapas.
tų labai dažnai iššaukia šių taiko, kad žmogus, dėvėjęs pačios tėvynės sūnūs, dukros.
susirinkusių būrį. Senelis -Ta
rė žodį. Pabrėžė, kad sveikin
(Bus daugiau)
Tenka nuoširdžiai linkėti
padėtį, jeigu-tik pilvo sienoje diržų gan ilgų laikų, permainkus sėdėjo vilniečių sporti
-p..*:.'
y
tina yra atminimas ir rūpi
F
yra silpnumas, ir jam nebu-jno savo mintį ir sutinka eiti Užsienio Lietuviams Remti
ninkų apsuptas. Nepaprastai
nimasis senais tėvynės dar
vo tinkamos apsaugos.
ant operacijos. Reikia atsimi- Draugijai ir toliau tęsti taip
gražus, įspūdingas vaizdas!
DON’T FORGET
buotojais, kurie net savo svei
naudingų
ir
sėkmingų
savo
da
TO SEND THE
Nežiūrint dėl kurios prie nti, kad, dėvint diržų, netik rbų.
Ryto metu pradėjo svečių katą prarado. Vėliau M. Jan
Sir Nevile Henderson (kai būriai plaukti iš visų kraštų. kus su pulk. Šarausku, pulk. j
žasties atsirastų pilvo sienoje nusilpnėja pilvo raumenys
išsiveržimų kelias, sudaro tuos I
dažnai savaimi jie susinai- Pas Martynų Jankų...
rėj), Anglijos ambasadorius Apie pietus atplaukė 500 ka Saladžium ir kitais, sveikino '
pašius pavojus. Didžiausias . kina
“Pie «siveržimo vie
Rugpiūčio 6 d. būrelis ame Vokietijai, šiomis dienomis riuomenės su orkestru. Prieš išsirikiavusius karius. Sekė
pavojus susidaro tada, jei pro ta; ir
daroma opera- rikiečių rytiniu traukiniu va-jsav0 vyriausybės atšauktas na prasidedant iškilmėms M. Ja- vaišės. Stalai buvo nukrauti
išsiveržimo vieta išlenda žar- cl'a daug rečiau duoda tei- žiavome į Bitėnus, pas Mar-įm0.iuo ®ir John Simon. n]<us noriai visų grupėse fo- maistu. Pavaišinta liko ir ka
giamų
rezultatų.
Šis
dalykas
nos ar kitų kurių organų da
tografavosi. Stebiuos, kaip riuomenė. Kariuomenė apdo
tynų Jaukų. Traukinyje suti
(Acme telephoto)
lis. Pasispendusiu organų da yra labai svarbus, kaip pačiam kome vienų iš jo trijų duk
jam nepritrūko kantrybės. Be vanojo ne vien senukų jubi
liai gali užkirsti kraujo takus gydytojui taip ir ilgų laikų rų, tad kartu ir kelionė buvo
liakalniai, miškai, upe. Tai y- veik kiek svečių, tiek ir foto liatą, bet ir tris dukras pa
ir įsimesti gangrena, sunaiki diržų nešiojusiam žmogui.
įvairesnė. Pagėgių stotyje mus ra Martyno Jankaus tėviškė. aparatų. Vidudienyj prasidėjo puošė tautiškomis juostomis,
nant svarbius organų audmeBe virš minėtų gydymo bū sutiko Jankiūtė ir kiti. Pagė Netoliese, už miškelio, yra ga iškilmės sodelyj. Sodelis tuo i Reikia pastebėti, kad panelės
A FLAVOR ALL
*fUf-r ’
nis, arba, jei ton vieton pa dų yra dar ir trečias būdas gių stotis vokiško stiliaus ir
I7S
0WN
THAT
įdomus,
kad
čia
prisodinta
me
rsus Rambyno kalnas. Kasmet
Jankiūtės yra visų mylimos
teko žarna, gali kilti jos užsi gydyti nuo išsiveržimo, būtent raudasi prie pat vokiečių sie
MILLIONS PREFER
džiij
su
užrašais.
Čia
yra
ir
čia švenčiamos Joninės. Ramkimšimas bei obstrukcija del- vaistų šmirkštimo pagalba. nos. Miestukas nedidelis, bet
byno kalne iš vakaro pradė- nuo pavienių asmenų, yra Til
ko seka mirtis, nebent pribū- gis būdas tegalima pritaikinti jaukus. Aikštėje pasodintas
ta švęsti Mažosios Lietuvos žės medis, yra Vilniaus meva pagalba laiku.
tik parinktuose atsitikimuose. Vilniaus ąžuolas, gražiai ap- Patriarko M. Jankaus gimta-', dis, Amerikos medis ir daug
Gydymas dėl šios padėties Ant kiek sėkmingi bus šio gy-l tvertas. Automobiliu per miš- dienis. Atvažiavo pora auto-! kitų, kuriuos pasodino atsiyra dvejopas būtent, dėvint ^ymo daviniai ateitis paro- kų dūmėm į Bitėnus, kur jau 'mobilių žymių svečių iš Kau lankę svečiai. Aikštelės vidu
tuo reikalu tam tikrų diržų , <^s' Kol kas ruptūroms gydy- iš vakaro rinkosi daug atsto no. Dideliu būriu susirinkome ryje buvo pastatytas stalas,
TR/
MAR K
A cough due to a cold is no joke. Get Smith Brothers Cough Drops.
ar korsetų, kad neduoti pro- | ti operacijos būdas tenka skai vų, svečių, pasveikinti Marty kalne. Skambėjo vilniečių me nukrautas brangiomis dovano(Blackor Menthol.) Cost only 5tf—yet they’re a real cough medicine.
nų Jankų švenčiantį 80 met. lancholiškos dainos. Sutemus,mis- Orkestrui sugriežus hi
gos organams išsiveržti. Šiam tyti pirmaeiliu.
Smith Bros. Cough Drops are the only drops containing VITAMIN A
sukaktį. Iš vakaro specialiu uždegtas akmene aukuras ir, mnų, prasidėjo sveikinimai ir
This is the vitamin that raises the resistance of the mucous
J7
autobusu atvyko ir vilniečiai
toliau, pievoje, didžiulis j dovanų įteikimas. Tarp visų
membranes of the nose and throat to cold infections. >
sportininkai, kurie Jankaus laužas. Apie laužų susėdo visi brangių dovanų buvo viena
buvo su džiaugsmu priimti.
susirinkusieji. Martynas Jan- įdomi, tai Gedimino pilis, ku
Bitėnų kaimas apsuptas gra, kus ties laužu pasakė keletu
Rašo Eleonora Bortkevičiūtė, amerikietė Lietuvos
žiomis apylinkėmis, kalnai, pi- žodžių ir padeklamavo savo
vyriausybės stipendininkė Vytauto Didžiojo
DON’T
universitete.
Dovanos •
Dovanos
V =================-----=
NEGLECT
soms, visiems darėsi liūdna...
(Tęsinys)
“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
Čia prof. Kuzmickis pasakė
A COLD
Baigėsi kelionė...
rie tuojaus atsiųs į “Draugo** administraciją $6.00 prenumeratą
jaudinančių atsisveikinimo ka
už 1939 metus.
Krūtinės slogos, kurios gali išsi
Taip įspūdingai apvainika lbų, išreiškė savo pasitenkini
vystyti | nelaimę, paprastai pa
Tie. kurie atsiųs prenumeratą už 1939 ir 1940 metus tuojaus,
lengva pavartojus raminančią,
k
vę savo kelionės įspūdžius, ma mų šia ekskursija, prašė ne
šildančią Musterole. M lįsterole nė
“49
gaus
dovanų $400 knygomis.
ra tiktai mostė. Jinai yra “Oounėmė, kad jau artėja išsisky- pamiršti viso to, kas teko ka
ter-irritaut.” Milijonai yra varto
Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iž žemiau talpinamo
ję Ją per 25 m. Daktarai rekomen
įmo momentas. Kaž kaip da rtu matyti, pajusti, išgyventi.
duoja.
Galima «auti aptieloose.
sąražo
rėsi nejauku. Gaila, kad bai Ekskursantai iš savo pusės
1. Svč. Jėzaus Širdies Intronizacija ...............................................20
gėsi kelionė, kuri galėjo būti padėkojom energingam vadui,,
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —
dar ilgesnė. Nepavargom, nes ir dar kartų perdainavom sa
parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C........................................... 1.00
visų kelių visų važiavusių niio vo mėgiamiausias daineles,
3. Adoracijos Vadovėlis ................................................................ . .40
't*.'**
’
•»»•=taika buvo gyva, linksma. Su- kaip teko ties Dr-ja Užsienio
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun............................................
sigyvenom,
susidraugavom, Lietuviams Remti, atsisveiki
K. Matulaitis, M.I.C.............................. ................................... 1.25
lyg vienos šeimos nariai, ro nti, o gal geriau pasakyti: —
ĮSIGYKITE
5. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ...................... 25
dos, būtumėm. Didelis kredi iki pasimatymo!
6. Malda už Jaunimą — parašė Kun.
Gavėniai Reikalingą
J. Vaitkevičius. M.I.C. ............................................................... 10
tas ir širdingas padėkos žodis
Išleistuvių vakaras:..
Knygelę
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C... .70
tenka ekskursijos vadui prof.
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.
Kuzmickiui, kuris suprato
Sekantų vakarų, rugpiūčio
K. Matulaitis, M.I.C.................................................................. 1.00
mus, mokėjo palaikyti mūsų 5 d., Metropolyj, buvo suruo
9. Krikščioniškoji Šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis ............... 10
būrio dvasių. Visų kelionę be šta Dr-jos Užsienio Lietuvia
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C..........1.25
1
GRAUDŪS
Y
perstojo dainavome dainas. ms Remti su p. Vilkaičiu prie
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis .............................................. 75
12. Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis........ 75
VERKSMAI
Viena diena rinkome iš savo šakyje, Palangos kursų lanky
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas .......................... 75
tarpo autobuso karalienę ir tojams, kursų užbaigimo va
ir
14. Porcijunknlė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05
karalių. Buvo jų iškilmingos karas. Dalyvavo daug aukštų
16 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K... .06
Gavėnios Giesmės
vainikavimo ceremonijos ir sa svečių, spaudos atstovų, Dr18. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius .....................1.00
Atspausdinta iš maldakny
votiškai nuotaikingas pokylis. jos U. Liet. Remti valdyba,
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, IfJ.C. ....A5
gės “Ramybė Jums“
18. žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštvs .......................... 25
Autobusui riedant savo keliu, kursantai ir tik kų atvykęs
19.
iv. Dvasia — parašė Vyak. Pr. Būčys, M.I.C. ....................1.00
visi sušukome jame karališkų iš Brooklyn, New York lakū
10c
y*
valsų. Vienu žodžiu, šposų, nas P. Šaltenis. Vakarienės
DRAUGAS PUB. 00,
“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
jaunatvės kupino juoko, ne metu kalbas pasakė pulkinin Šiomis dienomis kai kuriose Michigan valstybės vietose
2334
S.
Oakley
Ave.,
stigo mūsų ekskursantams. kas P. Saladžius, Vilkaitis, la iškrito daug sniego. Šis traukinys, darydamas sau kelių per
2334 So. Oakley Ave.
Chicago, Illinois
Chicago, Hlinois
Jau sušvitravus Kauno švie- kūnas P. Šaltenis, L. Majienė, pusnis, pūškuoja į Escanaba, Mich. (Acme telephoto)
IŠSIVERŽIMAS
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Brucc

I 2—5 — kun. J. Mačiulionis,
MIC.
I Pittsburgb, Pa., kun. J. Vaij šuoro klebonaujamoje bažny
čioje balandžio 9—11, 40 va1
.
*
landų atlaidai — kun. J. Ma
čiulionis, M.I.C.

Stuart
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GEe,TWAT'S A SVJELL
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Daugelio klaidų išvengsi,
jei mokėsi susivaldyti, mylėti,
darbuotis ir kentėti.
Meilė be gerų darbų, tai ne
meile, tai tik vargas ir kankinimasis.
Kaine nėra liuosybės, nėra
gerbiamas nė įstatymas.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. YARds 3148
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki
4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 13 iki 12
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Ofiso Tel. OANal 8316

DR. V. A. ŠIMKUS

V-*<<
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LIETUVIAI daktarai

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko

Lin.'otn N*»»papvr Featurev. (ne <ZZX

3343 So. Halsted Street

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—1 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL OANal 0402

2305 So. Leavitt Street

šiais demokratijos laikais, tai bažnyčioje, kovo 30—2 balanVILNIAUS LIETUVIŲ
tiesiog yra neįmanoma. 0 at- ( džio — kun. V. Andriuška, M.
,
KOVINGUMAS
įsiminus, kad tos tautos taip I.C.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
DANTISTAS
OFISAS
nuo viena kitos yra skirtin
Mums, gyvenantiems laisvoj turbūt, dėl to, kad jau kryPITTSBURGH, PA., kun. 1446 So. 49th Court, Cicero
4729
So.
Ashland Avė.
gos. Jos skiriasi kalba, papro J. Vaišnoro klebonaujamoje Astradieniais, Ketvirtadieniais ir
šaly, sunku yra ir išsivaiz- žius buvo pašventintas, neat- i
2-troe labo*
čiais ir kultūra.
duoti, kokioj priespaudoj ran- sirado, kas drįstų jį sunaiCHICAGO, ILL.
baznyuoje balandžio 3-9 - i¥alaMldoe: lo-ia
2-«. 7-a P. M.
v
Telefoną*
MlDway 2880
dasi mūs broliai Vilniaus pa- kinti. Tada lenkai įsakė savo j
,3,47 g Ha,sted
Ch|cag0
Lenkai privalo atminti, kad kun. V. Andnaska, MIC.
OFISO VALANDOS:
vergtame krašte. Jie į mus a- armijai kryžių nuvilkti j eže-j
mes su jais į jokius brolybės
PITTSBURGH, PA., kun. J Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir Nuo 10 Uu 12 vai. ryto, nuo 2 iki
vai. po pietų ir uuo 7 iki 8:30 v.
Šeštadieniai*
merikiečius šaukiasi: “Duoki-j rų. Bet lietuviai tų savo šven
ryšius daugiau niekad neisi-1 Misiaus lebonaujamoje bažny
Sekmadieniais uuo 10 iki 12 v.
Valandos: 3—8 P. 14.
te mums duonutės, šviesos ir, tenybę, savo sudėtais skatii me. Taip greit kaip jie pa čioje, bai. 10—16 — kun. V. i
Telefoną* HEMlock 6286
laisvės”. Toks jų šauksmas į kais pastatę ir kryžių susiramirš tų mums peršamų bro Andriuška, M.I.C.
mus tarytum apsklembia jų pa, do ir vėl pastatė.
lybę ir atiduos mums Vilniaus
(BElNAltALSRAS)
PHILADELPHIA, PA., ku
dėtį.
j
Kad paminėjus šventuosius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kraštų mes su jais sueisime
nigo Ig. Zimblio klebonauja 6900 South Halsted Street
.... •
, v,
_
, , . metus, ant Felikso Valiukevitik į gerus kaimynus. Juo grei
2415 W. Marąuette Rd.
Vilniaus kraštas nėra labai1 v.
TELEFONAI:
,
. ... įmaus- žemės, Menesių kaime
Rumunijos karalius Karo- £jau
lenkai padarys, juo moje bažnyčioje kovo 26—29
Ofiso valandos:
derlingas. Kadangi, Lenkijos i
’
.
„
1612
.....
,
,buvo pastatytas ir pasventin- lis, kurio įsakymu pasiųsta ĮjUS vįsįenis geriau. Lenkai — kun. J. Mačiulionis, AI1C. Ofiso WENtworth
10—12 vaL ryto
Res. — YARds 3955
valdzia juos yra apkrovus ne,
.
8—4 lr 6—8 vai. vakaro
kariuomenė
į
rytinę
Karpatų
v
.
, .....
; tas kryžius, taip pat gyvenOFISO VALANDOS:
privalo atminti, kad Vilnius THOMPSON, CONN., Ma
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai*
panesamais mokesčiais, tai ne-1 .
.
2
iki
4
popiet
7 iki 9 vakare
Ukrainos
sritį
kur,
sakoma,
bnsitanu*
, ,
, ...
-i -i i to ių sudėtomis aukomis. Bet
tai
yra
mūs
tautos
išrinktas
rianapolio
Kolegijos
studenTrečiadieniais ir Sekmadieniais
nuostabu, kad jiems pritruk-1
. .
pugul sutartį.
.
...
..... lio valandos, atėjo apmokėti gvvena daug romunų. (Aeme miestas. Mes be jo nenurim- tams rekolekcijos, balandžio
sta duonutes. O kas link svie-, ....
’ .
,
UK. MAUKIGE KAHN
policijos agentai Vladas ir photo)
sime.
Viktoras Balanda
sos, tai valdžia laiko uždariu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Stasys Žemaitukai ir Jonas
Tel. Pullman 7235
1
si ne vien tik mokyklas, bet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. Pullman 0263
4631 So. Ashland Avė.
Petkevičius ir tų kryžių nu kryžiaus, apsikabino sakyda-1 Tcvy. JVlariJOIlŲ
ir paskutinius žibintuvus —
VIRginia
1116
4070
Archer
Av»
vertė. Po kiek laiko jie tų ma:
llia: “Čia.
vra miis
lipf.iivin. 1 < i «
■**• ••
TeL YARda 0994
Čia yra
mūs, lietuvių,
laikraščius ir net nekalčiausio
Vedamų
Misijų
Res.
TeL PLAza 2400
Valandos: 1—3 ir 7—8
kryžių perplovė pusiau.
šventa žemelė, mes pastatėme
turinio lietuviškas draugijas.
Kasdien
išskyrus
Seredą
VALANDOS:
DANTISTAS
Tvarkraštis
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 1 Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Apie laisvę nėra ko nė kalbė Po šio įvykio Vilniaus kra šį šventų simbolį ir aš jums
! Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dien*
Sekmadienį susitariu*
10758 S. Michigan Avė.
WESTFIELD, MASS., kun.
ti. Lietuviai net nė to nekal što lietuviai, adv. Antano Ju jo niekur neduosiu vežti“. Ka
Chicago, Illinois
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
čiausio Krikščionybės simbo knevičiaus priešaky, nedorė- reiviai merginų atplėšė nuo O. Puidoko klebonaujamoje
kryžiaus
ir
pradėjo
važiuoti.
bažnyčioje, kovo 20—26 —
OFISO VALANDOS:
lio kryžiaus negali, kokį nori ^us apskundė prokurorui, ku
TeL YARda 6981
Ofiso Tel. Canal 6122
Tada
mergina
basa
per
snie

9-12;
1-5;
7-9. Ketvirtadieniais 9-12. Kės. 8342 So. Marshfield Avė.
Re*.: KENvvood 6107
ris, tačiau skundų numarino.
kun. Adomas Morkūnas, MIC.
pasistatyti.
Res. Tel. Beverly 1868.
gų
nubėgo
į
varpinyčių
ir
pra

BROCKTON, MASS., kun.
Vienok pas Vilniaus krašto Tada advokatas apskundė LyLIETUVIAI ADVOKATAI
dėjo
skambinti
visais
varpais.
J. Švagždžio klebonaujamoje
lietuvius reiškiasi kovingu-1 dos .teiBmui už sunaikminų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tas sukėlė miestelio gyvento bažnyčioje, kovo 27—9 balan
svetimo
turto.
Bet
lenkai
savo
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:31
mas. Nepaisant vi-sos šios prie
Telephone YARas 1001
DANTISTAS
756 VVest 35th Street
jus ir šie pradėjo vytis vagis. džio, kun. Adomas Morkūnas,
teises
aiškino
iš
abiejų
pusių.
spaudos, pas juos yra iškilęs
2201 VVest Cermak Rd.
Pamatę, kad gali būti blogai, MIC.
TeL CAN ai 5969
šūkis: “Vaduokime Vilnių”. Tokiu būdu Lydos teismas ne
VALANDOS:
LIETUVIS
ADVOKATAS
dorėlius pateisino. Bet po ii- vagys išmetė kryžių ir pabė
*
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
Nuo šio .šūkio Vilniaus susi
ELIZAĘETH, N. J., kun. 4631 So.
6 iki 8 vakare
Ashland
Avenue
8^° įvykio Marcinkopratusius lietuvius, nei lenkų gu įrodinėjimų apeliacijos tei- g°J.
(Simonaičio
klebonaujamoje
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais
ir Sekmadieniai*
nių miestelis buvo apgultas
Res. 6515 S. Rockvvell Street
pagal
sutartį.
kalėjimai, nei piniginės baus sulas juos nubaudė tik po vie
2155 VVest Cermak Road
policijos ir kariuomenes. O bažnyčioje, kovo 26— balan
Telephone REPnblic 9723
mės, nei joki bauginimai ne- nų mėnesį kalėti.
džio
9
kun.
Juozapas
Vaitke

Res 6958 So. Talman Avė.
OFISO VALANDOS:
minėta mergina su keletu ki
Res. Tel. GROvehiil 0617
pabaugina. Vilniaus krašto
Marcinkonių miestely taip tų nubausta pinigine bausme vičius, MIC.
1 — d ir 0:30 — 8:30 vakar*
Ollice Tel. HEMiock 4o42
ir pagal sutartį.
lietuviai pilnai jaučia kam ta pat buvo pastatytas ir pašve
SCHENECTADY,
N.
Y.,
ir kalėjimu neva už miestely
LIETUVIAI ADVOKATAI
žemelė priklauso.
ntintas kryžius bažnyčios prie ramybės ardymų.
kun. A. Orvido klebonaujamo
XaL OALum* H74
6322
So.
VVestern
Avenue
OFISO YAAANDOS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba
Štai, paminėjimui Vytauto šaky. Tas taip pat buvo nu
t
vaL ryto iki S i. vakare, iiahaumat
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
•ekmadieaiaa ir treėiadieaūaa
Didžiojo Vilniaus krašto lie verstas. Pagaliau, nakties me Šie kryžiai lenkams gal taip landžio — kun. J. Jančius, M. Panedėlį, VALANDOS:
Ut&mnke ir Ketverge
nesmigtų
į
akis,
jei
pas
Vil

1446 So. 49th Ct
tuvių pastangomis buvo pa tu atvažiavo policija sn būriu
LC.
nno 2 iki 9 vaL vakare.
Seredoj
ir
Pėtnyčioj
—
2
iki
6
v.
v.
Subatoinis
nuo 7—9 vakare
niaus
krašto
gyventojus
nebū

MONTREAL,
CANADA,
statytas kryžius. Šis, nors ir kareivių, kryžių įvertė į veži
Snbatoj nuo 12 iki 0 v.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
DANTŲ GYDYTOJAS
TaL Prospect 1018
labai nekaltas ženklas, bet kad mų ir norėjo išvežti. Bet suju tų išaugęs lietuviškas patrio kun. Bobino klebonaujamoje
Bm. TaL Resnblio 6047
3259 S. Halsted Street
Phone YARds 4787.
lietuvių pastatytas, tai jau le do miestelio gyventojai. Vie tinis susipratimas. Mat, pa bažnyčioje, balandžio 3—9 —
CHICAGO, ILL.
nkams buvo per daug. Na, ir na mergina, nesuspėjus net | vergtieji jau ant tiek pasida- kun. J. Jančius, MIC.
Ofiso TeL VIRginia 0030
DETROIT, M1CH., kun. J.
jie pradėjo ieškoti kaip šį ne apsiauti, (buvo gruodžio inė-lr® drąsus, kad krikščionybės
Reaidencijo* TeL BBVerlay 8844
4645
bo.
Ashland
Avenue
kaltų ženklų sunaikinti. Bet, nuo) basa atbėgo parpuolė ant simbolį pasistatę, nudažo lie Čižausko klebonaujamoje baž- I dalis — Adventinės ir
Ofiso Valandos
tuviškomis spalvomis. To tai nyčioje, kovo 26—2 balandžio Kalėdinės giesmės, harm. J.
Nuo
2
iki
4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGE
jau lenkai negali pakęsti. Len — kun. P. Malinauskas, MIC. Žodžius ir melodijas patašė
Nedėliomis pagal sutartį.
kai yra užsispyrę, kad Vil
Namų Teief. PROapect 1930
4157 Archer Av<
THINGS THAT NEVER HAPPEN niaus krašte nepaliktų jokio SPRINGFIELD, ILL., kun. Seirijų Juosas.
Ofiso zaLi 8—4 ir 0—8 P.
By GENE BYRNES
S. Yunkerio klebonaujamoje
H dalis — Gavėnios ir Ve- Ttl
lietuviško priminimo'.
8939 So. Olarenumt Ava.
bažnyčioje, balandžio 7—9

DR. P. ATKOČIŪNAS 1 DR. CHARLES SEGAL

DR. P. J. BElNAR

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. J. MANIKAS

D R. A. W, JAGOBS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

JOSEPH J. GRISH

DR. WALTER J. PHILLIPS

KAL & ZARETSKY

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

i.

NAUJAS GIESMYNĖLIS

DR. STRIKOL’IS

OR. T. DUNDULIS

Lenkai labai mėgsta pasi
girti, kad jie pas mus lietu
vius atnešė krikščionybę. Nors
tas istoriškai ir ne visai tei
singai. Bet jeigu ir būtų tei
singa, tai dabar lenkai nai
kindami lietuviškus kryžius,
kaipo krikščionybės ženklus,
labai blogų rodo pavyzdį.

kun. P. Malinauskas, MIC.
PHILADELPHIA, PA., ku
nigo Ig. Zirnblio klebonauja
moje bažnyčioje, kovo 20—26
— kun. V. Andriuška, MIC.
PROVIDENCE, R. I., kun.
J. Vaitekūno klebonaujamoje

Kunigai turėtų įsigyti
Lenkai vis perša mums sa {Vyskupo Petro Pranclš-J
vo brolybę sakydami: “Kad J kaus Bučio, M.I.C. para-"
jšytą

r.uo to laiko, kaip Jogaila ve
dė Jadvygą, mes esame bro
liai ir viena neatskiriama tau
ta”. Lenkai turėtų atminti,
kad tolimoj praeity susituoki
mas karaliaus Jogailos su jų
karalaite dabartiniams amžiams visiškai negali būti taiko- ,
mas. Net ir tų laikų gyvento
jai toms vestuvėms griežčiau-

b

PAMOKSLŲ
Kaina 01.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, 111.

v

400 puslapių knygą.

šiai prieštaravo. Gi brolinti
ir jungti dvį tautas į vienų Norėdami

lykų giesmės, harm. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 56c.
III dalis-a) Gegužės mėn. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
giesmės, harm. Ai. Kačanaus
kas. 28 giesmės 35o
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. xREZIDENCIJA
IH dalis-b) — Svenč. Sak
6631 S. California Avė.
ramento giesmės, harm. Al.
Telefonas REPnblic 7868
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.
Re* and Offioe
III dalis-c) — Birželio mė Office Phone
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St.
nesio giesmės, harm. AI. Ka Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CAN ai U7U0
čanauskas. 36 giesmės 50c.
IV dalis-a) — Giesmėt j
Dievų, harm. A1. Kačanaas(KOWARSKAS)
kas. 18 giesmių 25c.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi galima gauti LIE 2403 W. 63rd SL, Chicago
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ
Nedėliom lr Trečiadieniai*
nupiginta kaina — Piano $L,
Pagaal Sutartį.
kitiems instrumentams po leL LAPayette 8016
50c.

DR. S. BIEŽIS

DR. J. J. KDWAR

DR. G. J. SVENCISKAS

“DRAUGAS”

DANTISTA8

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, UI.

4300 So. Farfield Avenue

parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
Kų Kori

I

Pirkti,

Atminkite

‘Dr-go’

Classified

Skyr.

Ofiso Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro
Sekmadieni au u Trečiadieniai*
_____
Vsgsl Sutartį.

Valandos: G—10 A. M.
Nedėiiomi* pagal sutartį

Tel OANal 0867
Res. TeL URO*pect 6058

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava
VALANDOS: 11 t. ryto iki 3 popiet
6 iki 8 vaL vakaro

TaL YARda 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
_______ Seredoj pagal sutartį______

DR. Y. L SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAPayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir
Penktadieniai*

4631 South Ashland Avė.
TeL YARd* 0994
Pirmadusuai*, Trečiadieusui u
_____
ft*ėt*4i*ftl*l0_______

DKTTTOTR

Anfr<»dtenfR kovo 21 d.. 1039

B

Kovo 26 d. Moterų
Sę-gos 48 kp. Vakaras

rx

CHICAGOS LIEĮUVIŲ MS
v

—

Moterų Sųjungos 48 kuopos
susirinkimas įvyko kovo 6 d.,
parapijos mokyklos kambary.
Dalyvavo beveik visos narės.
Įsirašė ir keletas naujų narių.
Veikimo komisija, būtent A.
Stašaitienė, K. Barčienė, O.
Gudienė ir P. Zakarienė pra
nešė, kad kovo 26 d. rengia
mas įvairenybių vakaras: “bingo”, “keiksų kontestas” ir
k. Visi, kurie tik atsilankys,
-už 10 centų turės ‘good time’.
Komisija smarkiai darbuojasi
pardavinėdama tikietus. M. S.
48 kuopos narės lauks ne tik
vietos lietuvių, bet svečių, ir
viešnių iš 'kitų kolonijų.

■ —........

Namų Savininkams
Svarbu

lias naujas nares, kad turėtu
mėm dar skaitliiigesnę kp.

Lietuvių Namų Savininkų
klūbo susirinkimas įvyks ko
vo 22 d., parap. svet., 8 ^al.
vak. Ateikit j susirinkimų vi
si nariai ir kurie norite įsira
šyti į klūbų.

Komisija raportavo iš būsi
mo “bunco”, ketvirtadienį,
kovo 23 d., demokratų salėje,
16tli St. ir Cicero Ave., kad
viskas prirengta; dovanos nu
pirktos tinkamos ir brangios.
Kviečiame skaitlingai atsilan
kyti. Prie to dar visi bus pa
vaišinti. Komisija susideda iš
veiklių naujų narių ir sako,
kad tikrai turėsime “good
Koresp.
time’

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS
Tš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Tasai žmogus, kurs tingus
gero daryme, gali būti darbš
tus piktame.

Ketvirtadienio vakare, 7:30
vai., parapijos salėj bus aiški
Šis klūbas yra vienas veik
nimai su gražiais paveikslais
liausių Ciceroje. Visi veikles
rodoma apie misijų darbus ir
nieji namų savininkai, kurie
kaip auklėti pašaukimus į mims rūpi kolonijos bei pačių
sijonierius. Visi susirinkite,
gerovė, priklauso klubui.
nes bus labai svarbi iliustruo
Šio miestelio gyventojų skai
ta pamoka: augusiems, jau
čiumi lietuviai užima trečių
nimui ir vaikams. Šių pamo
Mokyklos buso katastrofa netoli Coweta, Okla. Bušui atsidūrus į elektros stulpų ir su
vietų, bet veikloje lietuviai Marijonų Rėmėjų
kų ves gerb. misijonierius ir
traukius 1300 voltų jėgos laidus, buvo pavojaus juo važiavusiems vaikams. Tačiau nuo
užima pirmų vietų. Čekai ir
Kovo 21 d. vakare, 7:30 v. mokytojas Pius Mačiulionis,
Vakaras Pavyko
elektros laidų žuvo tik buso vairuotojas. Kiti lengvai sužeisti. (Acme telephoto)
kitų tautų gyv. mokinasi iš
parapijos salėj įvyks “bun S.V.D.
lietuvių. Lietuvių pasidarba Kovo 19 d. Marijonų KėmėApart lošimo buvo ir kalbų, — A. Kandrato, J. Brazausko, mėjų parengimų, kur savo ka co” ir “card party” rengia
vimu, girdima, kad Public Se jų 21 skyriaus vakaras pra kurias pasakė A. Valančius, B. Kaulienės, S. Ališauskie- rštais žodžiais ragino organi
mas sodalieijos parapijos nau |Urba Flovver Shoppe!
rvice Co. of Northern Ilk, lie ėjo gražiausiomis sėkmėmis. A. Stulginskas ir bizn. Rapo-‘nės, taip pat ir šeimininkių: zuotis, nes, girdi, Tėvų Mari
4-180 Archer Ave.
dai. Mergaitės turi daug gra
pos mėnesį žada sumažinti ga- Žmonių susirinko vidutiniškai, jag Andreliūnas, kuris užlai-i
Phone IiAFiVETTE MOO
Rimkienės, A. Johnsonie- jonų darbai surišti su jaunimo žių dovanų. Kas ateis, bus laines
tų
dienų
Ciceroje
buvo
už

so ir elektros kainas. Už tų
Visus kviečiame,
ko gražių jevvelry krautuvę,. nės, E. Brazauskienės ir p. darbais, ragino remtį jauni-1
(Gėles Mylintiems — Vestuvėms —
Bankletams — laidotuvėms — ]
pasidarbavimų mūsų klubui baiga misijų, taip pat vakare adresu 6324 So. AVestern Ave. Jakštienės, kurios dėjo visas mo įvairius parengimus savo
Papuošimams
priklauso daug garbės. Šis ciceriečių jaunimas C. Y. O. Tarpuose sekė ir dainos, ku pastangas vakaro pasisekimui. atsilankymu ir padėti jiems,
"klūbas nuolat kovoja prieš au turėjo žaidimų už čempijonarias atliko Eleonora Kandra- Šeimininkės užsibaigus vakar nes jaunimas, tai mūsų tautos
kštus vandens ir kitus tak tų, į kurį pranešimu gerb. kle
rui artistų pagarbai paruošė ateitis.
PETRAS RAŠINSKIS
sus. Aukštį taksai, kurie krau bono kun. Vaičūno, dalyvavo iaitė; jai akompanavo Geno skanių vakarienę, už kų joms
Taigi, šis Marijonų Rėmėjų
vaitė
Lucaitytė.
Abi
mergai

narni ant namų savininkų ir daug ciceriečių. Nors, girdi,
Mirė kovo 20 tl., 1939 m., 2:35
labai dėkingi.
21 skyriaus vakaras, reikia/
vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
kitų gyventojų, privertė ma čempijonatų nelaimėjo, bet tės Šv. Kazimiero Seserų AVisų vakarų tvarkė nenuil skaityti pasisekusiu ir para
žesnius namų savininkus pra visgi užėmė antrų vietų. Tuo kadencijos auklėtinės. P-lė KaGimęs Lietuvoje, Tauragės ap
skrityje, Stulgių parapijoje, An
rasti namus ir sunkiai sutau atžvilgiu, viena diena įvyko ndrataitė taip gražiai ir jaus- stanti ir žymi veikėja įvairio pijai visgi liks pelno.
tininkų kaime.
Vardu rengimo komisijos ir
pytų turtų. Be to, sulaikyta keletas svarbių dalykų. Bet a-j mingai dainavo, kad buvo pri- se draugijose, skyriaus pirm.
Amerikoje išgyveno 38 metus.
namų statybos pramonė ir ši pie programų, kurie dalyvavo,' versta dainuoti antru atveju. p-nia Sriubienė, kuri kaip nuo pirm. K. Sriubienės, reiškiu
Paliko dideliame nuliūdime: mo
mtai tūkstančių tos pramonės tai tikrai džiaugėsi ir žavė Taip pat išpildė duetų labai atidarymo vakaro ir galui pa artistams, dainininkėms, ako- įj
terį
Onų, po tėvais Šemetulskaitę,
vyzdingiausiai
savo
atliko.
nipanistėms, kalbėtojams ir
darbininkų nustumti į bedar josi, kad, girdi, Ciceroj dar puikiai sesutės — p-lės Pran
sūnų Stanislovų,
tris dukteris:
Baigiantis vakarui, atsilan visiems atsilankusiems nuoši
bės bangas ir skurdų. O sku tokios programos nebuvo. Ar ciška ir Agnietė Jurgelaitės;
Juozapinų, Prancišką ir Johaną, du
pusbrolius: Kazimierą ir Vincentą
rdas pagimdė komunizmų ir tistai: J. Bražinskas, K. Mar joms akompanavo varg. Mon- kė ir gerb. klebonas kun. J. rdžiausių padėkų už gražių
Rašinskius ir ji} šeimą, dn švogekitus iznms, kurie net patiems gis, P. Morkūnas, kuriems va deikos dukrelė. P-lės Jurge- Vaičūnas, kuris dalyvavo C. paramų ir visiems, tiems, ku
rnis: Vladą Šemetulskį ir Jurgį Pauliu ir jų šeimynas, švogerką Juozapiną Kazlauskienę ir jos sūnų Adomą ir daug
politikieriams jau smirda. Į- dovavo Simonas Kvietkus, ti laitės taip pat dviem atvejais! Y. O. jaunimo žaidime, neuž- rie kokiu būdu prie šio vakakitų giminių. Lietuvoje paliko du švogertus: Napoleoną ir
sivaizduokit, Cicero miestukas krai gražiai užsirekomendavo. savo balseliais žadino susirin-1 miršo atvykti ir Marijonų Rė-' ro pasisekimo prisidėjo. J
Miečislovą Jurevičius ir jų šeimas, ir daug kitų giminių.
yra nedidelis* bet virš du mi Pirmų kartų, bet buvo ko pa kusius, kurie nesigailėjo joms
Kūnas pašarvotas Antano Petkaus koplyčioje, 1410 South
49th Court, Cicero, Illinois.
lijonus dolerių turi skolos. žiūrėti ir pasidžiaugti. Be ri-f šiltų ovacijų. Didelė garbė pLaidotuvės įvyks ketvirtad., kovo 23 d. Iš koplyčios 9 4)0 |
Net ant negimusiiį vaikų jau nitų vaizdelių, buvo daug ir nams Kandratams, Jurgeliams
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
vai. ryto bus atlydytas į Švento Antano par. bažnyčią, kurioj
yra užtrauktu skola.
juoko. Ciceriečiai
pareiškė, ir Lucaičiams už tokį gražų
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
A. P. Pocius, koresp. progai pasitaikius, šių artistų išauklėjimu savo dukrelių.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįsgrupelę pakvies ir kita proga.
Negaliu pamiršti komisijos
tamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
Korespondente

O.

Iš Moterų Sęjungos
2-ros Kp. Darbuotės
Susirinkime, įvykusiam ko
vo- 13 d., pasirodė daug gy
vumo, nes 2 kp. susirinkimai,
paprastai, esti skaitlingi.
Šiais metais 2 kp. sueina 25
m. gyvavimo. Taigi sus-me
plačiai svarstyta, kaip tinka
mai prisirengus toms reikš
mingoms sukaktuvėms. Nuta
rta rengti jubiliejinį bankie
tų gu gražia programa. Laikų
paskelbsime vėliau.

John F. Eudeikis
ŪMIAUSIA

•AUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

n

DĖMIAUSIA LAIDOJIMO {KAMA

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,

Laidotuvių direktorius Antanas Petkus, tel. Cieero 2109.

AMBULANCE

KELNER—PRUZIN
Geriausias patarnavimaa — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Ave.

DIENĄ IB NAKTJ

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

LAIIOTUViy

4447 South Fairfield Avenue

LEONARDAS EŽERSKIS

_________ TaL LAFAYETTB D727

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENĄ H NAKTJ

DYKAI

KOPUIČLS DYKAI

2025 W. 51it St

koplyčios visose
Chicagos dalyse

N

r

S

rr

k

Klaniykit. mflnų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais,
7:00 vaL vakaro iš WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. SALTIMIERA8

Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ft U D II I ft M P C

PATARNAVIMAS
AmDULHIiul dieną ir naktį

DYKAI

S. P. Mažeika

A

KONSTANTINAS
TRAKSELIS
po num. 4422 South
Wood Street)
MirS kovo 20 <1., 1939 m., 3:30 v. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Uetuvoj, Kauno gub.,
Raseinių apskr., Kražių par.,
Amerikoj Iftgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
3 sūnus — Konstantų., jo žmo
nų Emilijų ir jų šeimų; Vladis
lovų ir Steponų;
4 brolius:
Pranciškų, žmonų Joanų, Kazi
mierų, žmonų Stanislavų, Pet
rų, žmonų Moniką ir Ignacų ir
Jų šeimas. Lietuvoje paliko 3
brolius: Jonų, Antanų ir Povi
lų, seserj I.iudvičę Sustauskicnę ir Jų šeimas.
Kūnas pašarvotas J. F. Kudeikio koplyčioje, 4605 So. Ifermitage Avenue.
laidotuvės jvyks ketvirtad.,
kovo 23 d. Iš koplyčios 8:00
vai. ryto bus atlydėtus J švento
Kryžiaus par. bažnyčių, kurioje
jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

(gyveno

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges lr pažjstamus-a* dalyvauti

laidotuvėse.

Nuliūdę:

Stiliai, Marti, Broliai,
Resno, švocerkoa Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F.
Eudelkis, tel. Yards 1741.

AD

4

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ

TeL YARDS 1278

Ta proga prašome narių pa
sidarbuoti: įrašyti bent po ike-

A. 1

Dukterys ir Giminės.

[TE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES - GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Ave.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyriai randasi skersai nno Holy Sepnlchra

1

Kapinių, 6900 West lllth StrMt

Antanas M. Phillijis
1.1. Zolp

Albert V. Petkus
P. J. Ridikas
Antlmny B. Petkus
lacbanitž ir Simai
J. Liulevičius

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
3319 Lituanica Avenne
Phone YABds 1138-1139
3307 Lituanica Ave.
Phone YABds 4908

1646 We8t 46th Street
Phone YABds 0781-0782
4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayetto 8024

3354 So. Halsted St.
Telefonas YABds 1419

6834 So. Western Ave.
OBOvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANai 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ave.
Phone LAFayetto 3572

Antradieniu, kovo 21 d., 1939

PEKffOkB
turime

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Šį vakarą, 8:30 vai. Klai
pėdos Draugija šaukia specia
lų susirinkimą svetainėj, 814
AV. 33 rd St. Pirmininkas bu
vęs Klaipėdos krašto gyven
tojas adv. F. Bradebulis. Ši
draugija pradėjo darbą prieš
kelis mėnesius.

Skautiškas

Balandžio

P.

K.,

ap

NORTH

STDE.

—

Svarbus

susirinkimas Federacijos 23
skyr. įvyks šį vakarą, 21 d.
kovo, parapijos svetainėj, 8
vai. vakare. Kviečiami visų
draugijų atstovai atsilankyti į
susirinkimą, nes iš centro yra
svarbių reikalų svarstymui. ,

d.

CLASSIFIED

CLASSIFIED

sekr.

PARDAVIMUI

parengimas

2

klausimų

svarstyti.

LRKSA Apskrities
Mitingas Kovo 26 d.

Klaipėdos Klausimu
Susirinkimas

svarbių

RUNGAI,OW

6-kambarlų bungalow,
Priežastis
pardavimo — liga. Neatmesime pro
tingo pasiulijimo. Atsišaukite; 6537
South Artesiau Avenue.
PARDAVIMUI NAMAS

Ą

PARDAVIMUI MARQUETTE
PARKE
6 kambarių kampinis bu n gal o w su
garadžiu. $1,500. cash. Pilna kaina
$4,300.00.

2-aukštų medinis namas. 4 — 4-kam2 fletų mūrinis namas Ir gara
barlų lietai. Skliautuotos tarpdurys.
įtaisytos vanlos. įeigos per metus — džius. Parsiduoda pigiai — tiktai
$1,104.00.
Atsišaukite; 1433 Wol- $7,000.00 arba mainysim ant biznia
fnun Street, Chleago. Illinois.
vo namo, arba ant namo su taverno
bizniu bile kur.

Lietuvių R. K. Susivieny( PARDAVIMUI
mo Amerikoj Cbicagos apskri
Kampinis namas — 5 krautuvės ir
Parsiduoda grosernė Ir pieninė. Vieta
fletat, viskas lšrenduota. $5,000,
ties pirmininkas Pranas Či
gera. Visi Įrengimai nauji. Parduosiu di
nebrangiai. ŠĮ mėnes} turiu parduoti. clsh. Balansas lengvais išmokėjtais.
žauskas paskelbė, kad apskri Oary, Irid., “Post-Tribune” leidėjas ir redaktoriai: A. My
Jeigu kas norite namą mainyti ant
biznio,
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torius;
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Snydfer,
laikraščio
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teisė

Marųuette
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Atsišaukite:
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pylinkių kuopų susirinkimas
rūpintis apie darbą. PraKun. P. Mačiulionio, South 50th Avenue, Cicero, Illinois. »berelkės
jas AVilliam T. Fletcber išdavė varantą juos areštuoti už
me pas mane. Pigiau nuplrksite,
įvyks sekmadienį kovo 26 d.,
riau išmainysite ir gausite teisinDIDELIS BARGENAS — WERT
Mums, lietuviams, reikia Dievo Apvaizdos parap. sa paneigimą teismo dėl kritikavimo teisėjo gemblininkų byloje. S.V.D., Paskaitos Su
patarnavimą,
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namai,
2
blznlavl,
užeiga
Ir
barbudėti, kad su Klaipėdos kra lėj. Šiame susirinkime bus ap
. . . “ Paveikslais
Iš Misijų
CHARLES URNICH
ber shop. Jei kas n-orės. parduosiu ir
pgi ir seserys Kazimienetes
. v
.
..
(KAZYS URNIKAS)
Įspūdinga
Atlaidų
vieno,
taverną.
Namai
gerame
stovy

štu neatsitiktų taip kaip su tarta naujai paskelbtojo va
Ausros artų parapijos sve- je. turi visus patogumus. Bizniai iš
nepamiršo savo seno prieteper daugel) metų. Pardavimo
Čekoslovakija. Mes turime pa jaus reikalai ir, svarbiausia, Užbaiga
tainėje, kovo 21 d., 7:30 vak. dirbti
priežastĮ Ištirsite ant vietos. Pama 2-tros lubos. Įėjimas 15 Campbell
liaus. Be to, ir seni draugai
namus ir biznius. Savininkas:
dėti, kiek galime, savo bro skautų ir jų paramai rengia
Šv. Antano parapijos sve tykite
Avė. pusės.
Antanas Shemeils. 2225 South LeaNORTII STDE. — Miisų ba džiugino jį gėlių bukietais.
vltt
Street,
telefonas
CANaI
0945.
liams Lietuvoj. Žinome, kad mo “Bunco party” reikalai.
tainėje, kovo 23 d., 7:30 vak.
Valandos: Rytais Ir Vakarais lf
žnyčioje kovo 14 d. vakare Bet ligoniui reikėjo vardines
pagal sutarti, (appointment 1
lenkai, vokiečiai ir rusai mu
___ PARDAVIMUI NAMAI
Visoms LRKSA kuopoms įspūdingai baigės 40 valandų lovoj praleist, labai nusilpu Šv. Pranciškaus parapijos __Mūrinis
‘
‘
bungalow
’’
,
5
dideli
ka

.
PARDAVIMUI NAMAS
ms pagalbos nedavė ir neduos,
mbariai. apšildomno. Marquette "Par 3 aukštų mūrinis namas. 2 krau
Chicagoje yra išdalinti šiol atlaidai. Choras, padedant va- siam. Laimingas jisai, kad tu svetainėje, Indiana Harbor, ke.
Kaina tik $4700. įmokėti $1800. tuvės: Bučemė ir fiiušapė pirmame
nes jie patys nori kontroliuoti
parengimo tikietai ir dovanų rgonininkams, vargonuojant ri gerus vaikus. Dieną, naktį Tnd., kovo 24 d., vakare po pa 2 fl. po 4 kamb. ir 4 kamb. bei- aukšte.
2 4-kambarių fletai ir2
smonte, gražus mūrinis namas, ran- 3-kambarių fletai. Noriu parduoti ar
tą kraštą. Alės turime išlaiky knygutės. Apskrities susirin
maldų.
.
, dasi Marąuette Parke.
Kaina tik mainyti ant mažesnio. 2059 West 23prof. A. S. Pociui, gražiai gie rūpestingiausiai globoja dvi
ti savo sunkiai iškovotą ne kime tikrai bus linksma ir ma
r<l Street. Antras aukštas užnaknlv.
Loretto Ligoninėje, kovo 25 $7soo. įmokėt $1000.
dojo mišparus ir per procesi dukrelės: Katriutė ir Pranutė. j 7 * 1
i.
2 dideli Storai ir 8 fl. po 5 kamb..
PARDAVIMUI
priklausomybę.
stiprus muro namas, randasi ant 2
lonu girdėti, kad visi '“Bun ją
Šiais laikais saumeilės ir CL, _ i Vai. vakare.
..
biznio gatvių. Kaina greitam parda- Puikus 2-fletų mūrinis namas —
Lietuviai, kurie interesuoja co party” tikietai ir knygu
tiktai $10,500. įmokėt $5000 5 kambariai Į fleta. Geras bargen
vaikų nedėkingumo, kad ir ge ŠV. Mykolo parapijos sve- vimui
as. Atsišaukite: 2336 W. 22nd PI.,
arba daugiau.
Po
visam
vargonininkai
bu

Klaipėdos klausimu, gali tės jau parduota. Kad kitus
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dasi
prie
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bažnyčios,
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atsilankyti į šį susirinkimą. ir save tuo nudžiuginti, kad
PARDAVIMUI TAVERNAS
Šv. Petro parapijos svetai ton Parke. Kaina $5300. Įmokėt
tyti taip gražų vaikų gerbimą
Tavernas turi būti greitai parduo
kur
suruošta
vakarienė.
Sykiu
$2500.
Darysime kas bus galima, kad skautus gausingiau paremti,
asla taverne.
2 fl. po 5 kamb. geras muro na tas. Didelė salė su
dalyvavo ir visas choras. A- savo seno tėvelio. Linkime iš nėje, Kenosha, Wis., kovo 29 mas,
Renda $25.00. Priežastis pardavimo
randasi
Brighton
i
’
arke.
Kaina
padėti klaipėdiškiams.
pasidarbuokime.
— nesutikimas tarp vyro
Ir žmo
tik $6300. Įmokėt $2000.
čiū gabiai šeimininkei Šniau- visos širdies mūsų senam vei d., vakare po pamaldų.
nos. 4501 S. Hermitage Avė., ChlMes
atstovaujame
H.
O.
L.
C.
Skautiškas “Bunco party”
kėjui pasveikt ir sustiprėt.
Švč. Panelės Gimimo par. Valdžios Įstaigą ir Banku reclverius, caco. Illlnuls.
kštienei, jos dukrelėms ir ki
kurie pavedė mums parduoti namus
PARDAVIMUI
bus sekmadienį, balandžio 2
svetainėj, kovo 28 d., 7:30 vai. paimtus už skolas. Tad parduodame 2-fletų namas
toms pagelbininkėms.
parsiduoda pigiai,
namus
nž
labai
žemą
kalną
Ir
su
d., 2 vai. po pietų, Dievo Ap
Niekam Nevertos
šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
vakare.
mažu
{mokėjimu.
Per vakarienę pasidalinta įbarius, viskas naujausios mados.
vaizdos parap. salėj.
Iš.
Kreipkitės pas Jgaliotln):
1628 S. 47th Conrt. Cicero. lUInoĮs.
Paskalos
spūdžiais. Visi svečiai vargo
Šv. Antano par. svetainėj,
Pranešimai
K. J. MACKE-MACIUKAS
PARDAVIMUI
2346 W. 69th St. 2-ras aukštas
nininkai gyrė mūsų chorą ir
Kewanee,
III.,
kovo
31
d.,
vak.
Fina gandas, būk kun. V.
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su
bizniu, pieninė ir groser
Tel. Prospect 3140
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nė. Riznls gerai išdirbtas, randasi
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jam
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laikytis
to

Minės
A.
A.
Provinc.
po
pamaldų.
Andriuška, MIC., susilaikęs
lietuvių kolonijoje, Ciceroje, arti lie
Moterų Są-gos 67 kuopos mė
REIKALINGA mergina
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 ir
je aukštumoje.
nuo važiavimo į Pietų Ameri-Į Kudirkos Mirties
nuolatiniam namų darbui. 4 gražius kambarius. Grosernėje jnesinis susirinkimas įvyks ko PASTABA: Ši paskaita su Mergina
Turi turėti patyrimą su kūdikiu. Ne- rengti visi fiksčeriai, yra ir nauias
Ant galo varg. N. Kulio,
ką. Girdi, pasipinigavęs ir vėl Sukaktuves
reikia plauti drabužių. Nėra virimo, elektrinis šaldytuvas ir pilnas pirvo 21 d., tuoj po pamaldų, paveikslais iš misijų gyveni Pasilikti.
mos rūšies stakas.
Gera priežastis
kuris buvo vakaro vedėjum,
apsistojęs šiaurinėje AmerikoAtsišaukite Telefonu ESTcbrook 2930 pardavimui. Atsišaukite pas savinin
parapijos
salėj.
Visos
narės
mo
svarbi
tiek
jaunimui,
tiek
ką: W. Stankus. 1325 South 50tli
’TTT Kovo 24 d. sueis septyni pakviesti pora choristų džiau kviečiamos atsilankyti, nes tu augusiems, nes bus nurodoma, KAM reikalingi vėliausios isdir- court,
ie
cicero, minois.
’
.
v
bystės, pilno Įrengimo bučemės fik- ------------------- 3----------------------------------Išvažiavo į Pietų Ameriką metai nuo TT. Marijonų Kon- gėsi turėdami progos sykiu rim svarbių reikalų svarstyti. kas° veikiama
Katalikių Bažny- Ceriai. Įnimant regtsterj, svarstykles
RENDON KAMBARIAI
misijonieriauti tarpe lietuviu «re«acij°s Amerikos provin- dalyvauti su chorų vadais ir
Čios misijose ir kaip kiekvie- Viskas gryno ąžuoloV^ku^geriTusiam tt^teeratortus-‘‘antra™’ aukštis^ Atl
ne knn. V. Andriuška, bet oij°s. kun- Feliks0 Kudirkos girdėti jų chorui pagyrimus.
nas gali prie Katalikų Bažny- įSu/lSoo^Emėraid Ave.'ptl3
mirties.
Per vakarienę į salę buvo at
Velionis buvo plačiai žino silankę kun. Bartkus su kun. - D. L. K. Vytauto draugijos čios misijų didesnio pasiseki Nuosavybė PARDAVIMUI
— Rooming House, 14 • Visi apie TT. Marijonų mi mas visos Amerikos lietuvia Jeskevičium, kurie sudėjo gra mėnesinis susirinkimas įvyks mo prisidėti.
kambarių. Karštuvandeniu apšildo
ma. trys vanlos: 2-karų garadžius;
Kam Kankintis?
sijonierius leidžiami gandai ms. Jisai buvo vienas įsteigė žiu chorui ir chorų vadams li kovo 21 d., 7:30 valandą va
lotas 36x190; Įeigos $200.00 Į mė
nesi. Parsiduoda pigiai. Savininkas:
yra neteisingi ir dėl to niekas jų TT. Marijonų Kongregaci nkėjimų.
kare, Chicagos Lietuvii} Au
North Lotus Avenue. Tel. CoTIRED, WORft OUT, 48
umbus 4951.
GAUKITE
neprivalo į juos kreipti dėme jos provincijos Amerikoj. Yra
ditorijos svetainėj. Visi nariai i
MOŠŲ
sio.
J. S. klebonavęs Šv. Mykolo para
privalo būtinai dalyvauti, nes
THERMIO
O W many
Turtai, viri
Rmerva
pijoj Nortli Sidėj ir Aušros Sunkiai Serga Veikėjas,
$820,000.88
women are
$3,908,808.08
PERMANENT
just dragging themSvarbus Susrinkimas
Vartų parapijoj West Sidėj. Juozapas Garuckas
selves around, all
WAVE
tired out with periKaip velionis kun. Pr. Sera
Klaipėdos
Reikalais
odic
weakness
and
BRIDGEPORT. — Veik vi
pain? They should
Mes nevartojam nei mašinos,
finas, taip ir velionis provin
tnow that Lydia
nei elektrikos. Garantuojame susą rudenį ir žiemą liga laiko
Šį
vakarą
“
Sandaros
”
sa

E. Pinkham's Tabgarbiniuoti bile kokios rūšies
cijolas kun. F. Kudirka tu
lets relieve periplaukus. $5.50 vertybė — šia sa
suspaudusi mūsų parapijos ve lėj įvyks svarbus Klaipėdos
rėjo daug gerbėjų visose ko
odic pains ana disvaitę tiktai $4.50.
teraną, Juozapą Garucką. Ji krašto lietuvių komiteto visų
comfort. Small size only 2$ cents.
lonijose.
Mrs. Dorsie W«lliams of Danville,
BERNICE S BEAUTY
sai serga savo namuose, 3349 narių susirinkimas lygiai 8
Illinois, says, “I had no ambition
SHOP
and was terribly nervous. Your TabS. Lituanica.
valandą. Gaunamos šiurpulin lets helped my periods and built me
1725
WEST
47TH STKEET
4192 S. ARCHER AVENUE
Marijonų Rėmėjų
up.** Try them neit month.
Nežiūrint ligos, šv. Juozapo gos žinios iš Lietuvos. Atei
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771
(North East Corner Archer and
16 metų patyrimo.
dienoje,
savo
vardadienį
susi

Sacramento Avė.)
kit
visi
nariai
—
reiks
daryti
Gražus Susirinkimas
Phone LAFAYETTE 0461
TABLET5
MARQUETTF PARK. — laukė sveikinimų iš gerb. pra tinkamus žygius.
groja rekordus per radia
Klausykite
loto M. L. Krušo iš Floridos
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypabe prijungimo prie radi Praeitą sekmadienį įvyko gra ir praloto J. Maciejausko. Tai
PALENDECH’S TRAVEL
tai pinigai
apdrausti iki
žus ir skaitlingas Marijonų
jo, 6 lietuviški rekordai
$5,000.00
BUREAU
Rėmėjų 5 skyriaus susirinki
dykai, kaina
r//
Night and Morning
įvairių gerų darbų. Šia pro
Išmok ėjom
mas. Susirinkimas rimtai sva
Už padėtus
Folklore
Radio
Frogram
$1750
»pR Your Dėl aklq pavargusią nno Saulės,
ga linkime ligonei sveikatos
Vė*o ar Dulkių, vartokite kelis la
pinigus
rstė pirmutinį išvažiavimą į
šas Murinę: Palengvina nu vargu*
ir šeimynėlei reiškiame užuo
sias akis.
Duodam Paskolas ant l-mq
miškus, kuris įvyks gegužės
Morgiėių
Kūdikiams Ir Suaugusiems
jautos.
eVes Saugus
Visose Vaistinėse.
21 d., Tai gražus užsimojimas
Safety Deposit Dėžutės Galima
UNIVERSAL
Pasirenduoti
ir pasiryžimas
World of Comfort for Your Syoa'*
MURINĘ COMPANYtXSž
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
RESTAURANT
Taip pat šiame susirinkimą
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nno 9 ryto iki
pastangomis pirm. A. PukeModerniškiausia ir Pato
K
8 vai. vakaro
giausia Valgykla
lienės ir Onos Vilimienės įsi
Bridgeporte
rašė septyni nauji nariai: Ma
Naujas RCA Victor Ra
STANDARD FEDERAL SAV
Kviečia visus kaimynus, draugus ir pažystamus
dijo už
rijona Norbutienė, Morta Eže750 W. 31st Street
INOS
&
LOAN
ASSOCIATION
naudotis
mano
patarnavimu.
rskienė, Elena Banevičienė,
A. A. NORKUS, savininkas
$9.95
of CHICAGO
Nauji Fmmerson Midget Veronika Vaitkienė, Marijona
Tel. Victory 9670
JUSTIN MACKIEWICH
jėJaneliūnienė,
Petras
Šidlaus

už
President
HELEN KUCHINSKAS, See.
kas
ir
Marijona
Gestautienė.
$695
34 tūbų radio gražiame Nėra susirinkimo, kuriame
Patarnauja Lietuviai
Kainos Numažintos neįsirašytų naujų narių. Tai
kabinete už
gražus pavyzdys ir narių ben
ANGLYS
Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
$32.50
dradarbiavimas. Reikia tiktai
Mašinų Plovimas
i**?.
PIKETE DABAR! — SAUKITE
džiaugtis tokiomis gražiomis
DIENĄ AR KAKTĮ
Taipgi parduodam Pečiams
sėkmėmis ir palinkėti skyriai
Ineorporated
PRISTATYMAS MIESTE IR
taip gražiai ir sėkmingai tęs Mrs. B. Baranski, 21 m. chiPRIEMIESČIUOSE.
Range Aliejų
ti savo kilnią darbuotę.
cagietė, apskr. ligoninėj po
TOO
.......................
Tire ir Battery Service
Wbolesalo Only
NUT .................................. „„„ $8.88
3409-11 S. Halsted st
Taip pat teko sužinoti, kad pirmojo kūdikio per įsimetusį
BIO LUMP ....................... .
$188
5931-33 So. Ashland Avė.
MINERUN •••••••••...$8.7$
24 Valandų Patarnavimas
p-nia Vilimienė ir vėl par kraujoplūdį neteko viso savy
HCREENINO8 •
• $5.88
*▼.
BUDRIKO RADIO PROGRAMAI
blokšta ligos. Jinaį randasi je kraujo. Iki šiol į jos kūną
Tel. ARDmore 6975
WCFL nedėliomis 5:30 Iki 8:30
Pas mua galima gauti tikrai Lie
namuose, narės prašomos, pro įleista virš 10 kvortų svetimo
P. M.
tuvišką
Importą
Valstybinę
Deg

2335 South VVestern Avenue
tinę.
WAAP panedėlials Ir pėtnyčlomls gai pasitaikius ligonę aplan kraujo, daugiau negu ji turė
4 P. M.
Mes Tr Vist Mūsų Darbininkai
TELEFONAS
OANAL
8764
SKAITYKITE VIEN KATAkyti. P-nai Vilimai yra dide- jo savo prieš susirgsiant.
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzimidas
WHFC ketvergais kaip 7 vakare
Savininkai
LIKISKUS LAIKRAŠČIUS
Ii veikėjai ir žymus lėmėjai Į
(Acme photo)
Valdyba
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Midwest Service Station

BUDRIK FURNITURE
COMPANY
Tel.

Yards

3088

UTILITY L1QUOR
DISTRIBUTORS
Tel.

Prospect

0745-0746
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P. M

