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Visa Europa išjudintEi nacių, fašistų žygiais
Belgija, Olandija, Šveicarija ir kiti
kraštai ginkluojasi; visur karo baime
Jugoslavija mobilizuoja
atsargas; Graikija taip pat
PARYŽIUS, bal. 9. — Vi
sa Europa baisiai sukrėsta
paskutinių dienų įvykiais —
nacių ir fašistų žygiais. Nau
joviniais laikais Europa dar
negyvenusi tokios neramybės
ir nepaprasto įtempimo, kaip
šiandien. Vokietijos ir Itali
jos diktatoriai pakaitomis be
jokios priežasties ir be ma
žiausios provokacijos puolasi
ir smaugia gretimas sau ma
žąsias valstybes. Šių nepap
rastų įvykių stebėtojai yra
nuomonės, kad nacių ir fašis
tų, šėlimas sukels baisi} karų
Europoje. Nes toliau nebus
pakenčiamas totalitinių val
stybių įsigalėjimas. Diktato
riai prieš save sukeldins vi
sas Europos valstybes. Ver
čiau tebus išgriauta Europos
civilizacija, negu tautoms pa
kliūti nacių ir fašistų verguvėn.
Belgija, Olandija, Šveicari
ja ir kitos valstybės subruz
do sparčiai ginkluotis. Ju
goslavijoje ir Graikijoje pa
skelbta dalina karo atsargų
mobilizacija. Nes Italijos žy
giai Albanijoje yra aiškiai
nukreipti prieš Jugoslaviją
ir Graikiją.
Žiniomis iš Berlyno, Vokie
tijos gausinga kariuomenė su
traukiama išilgai Dancigo ko
ridoriaus. Lenkija pasirengu
si atkakliai ginti savo terito

MADRIDO VYSKUPAS
APLANKĖ BAŽNYČIŲ
GRIUVĖSIUS
MADRIDAS, bal. 8. —
Šiame mieste kone pilnai grą
žintas normalus gyvenimas
ir susisiekimai. Tik daug
vargo yra su gyvenamais bu
tais, kurių labai trūksta.
Aiškėja, kad karo laiku
raudonieji apiplėšė, sunaiki
no, arba dalinai apgriovė ir
suteršė visas mieste ir prie
miesčiuose bažnyčias, išėmus
vieną koplyčią.
Tomis dienomis Madrido
vyskupas L. Eijo aplankė vi
sų bažnyčių griuvėsius. Iš
bažnyčių, koplyčių ir vienuo
lynų
pagrobta bažnytinių
Šventų indų vertės iki 3,300,000 dolerių.

Ispanijos karalių panteonas
išlikęs, bet visi brangūs me
niniai paveikslai dingę.

Čia atnaujintas katalikiš
ko dienraščio leidimas.
SAN FRANCISCO,
Cal.,
bal. 8. — Pijanistas Paderevskis reiškia pasitenkinimo Len
kijos susiartinimu su Britani
ja.

rijas ir nepriklausomybę.
Žiniomis iš Burgos, Ispani
jos, naujoji Ispanijos frankis
tų vyriausybė jau formaliai
prisijungė prie Berlyno Ro
mos ašies ir prie antikomu
nistinio pakto. Italija siun
čia daugiau kariuomenės į
Ispaniją.
Prancūzijos ir Anglijos vy
riausybių sluoksniuose reiš
kiama baimės, kad Roma su
Berlynu suprovokuos demo
kratines valstybes ir neužil
go Europa įsiners į naujus
kraujo klanus — europinį
karą.

ROMA. — Didįjį Penkta
dienį Vatikano bazilikoje ir
visose Romos bažnyčiose įs
pūdingai minėta Kristaus ant
kryžiaus mirimo atminimas.
Šv. Petro bazilikoje, Vati
kane, bazilikos arkikunigas
kardinolas Tedescliini vado
vavo “Miserere” ir “Tenebrae” gedulo pamaldose, ku
rioms pasibaigus kardinolai
ir kiti prelatai pametė savo
maldų knygas ant klauptukų.
Tuo būdu simbolizuota gam
tos sukrėtimas ir maišatis
Kristui mirus.
Šventasis Tėvas Pijus XII
savo privačioj koplyčioj Mi
šias laikė, dalyvaujant kai
kuriems aukštiesiems Vatika
no prelatams.
Visose Romos bažnyčiose,
dedikuotose Svč. P. Marijai
taip pat įvyko gedulo pamal
dos kenčiančios Dievo Moti
nos pagarbai.
Kaip paprastai, Didįjį Pen
ktadienį Ramos gatvės buvo
aptuštėjusios ir tylios, nes
visos viešosios pramogų vie
tos buvo uždarytos. Kai ku
rios italų bendruomenės buvo
surengusios Kristaus Kan
čios vaidinimus.

Už šį nepaprastą stovį —
nacių ir fašistų šėlimą dau
giausia kaltinamos Anglija
ir Prancūzija, kurios apleido
Čekoslovakiją. O jų pareiga
buvo ginti ir palaikyti Versa
lio taikos sutartį, kuriaja bu
vo nustatytos Čekoslovakijai
sienos ir užtikrinta nepriklau
somybė. Anglijos ministras
pirmininkas
Chamberlainas
“maldino” Hitlerį, o Prancū
zija paneigė savo turėtą su
tartį su Čekoslovakija. Pran
cūzijos prievolė buvo ginti
Čekoslovakiją. Ji to nepada MADRIDE BAŽNYČIOS
rė.
KUPINOS TIKINČIŲJŲ
Šiandien pati Prancūzija
MADRIDAS, bal. 8. — Iš
jau gyvena baimę. Netolimoj
ateityje prieš ją gali susi likusiose čia nuo visiško su
mesti Italija ir pati Ispanija. griovimo ir paviršiniai išval
ytose bažnyčiose vakar įvyko
Didžiojo Penktadienio pamal
dos. Šimtai tūkstančių tikin
čiųjų pakaitomis per dieną
atlankė atidarytas bažnyčias.

ITALIJA PADUODA
SAVO KARINIŲ
ŽYGIŲ “PRIEŽASTIS”

Italai paėmė Albanijos sostine;
praneša, karalius Zog pabėgo Graikijon

D. PENKTADIENIS
VATIKANE IR
ROMOS MIESTE

Pasirodė, kad per raudonų
jų terorą katalikai čia labiau
ROMA, bal. 8. — Fašistų religiniai sutvirtėjo ir šian
spauda aiškina Italijos kariuo dien visi puolasi į bažnyčias
menės įsiveržimo Albanijon — gyvojo tikėjimo šaltinius.
“priežastis”.
Pažymi, kad Albanijos ka
ALBANŲ KARALIENE
ralius Zog paskutiniais lai
GRAIKIJOJE
kais pradėjo nerimti ir buvo
ATĖNAI, bal. 8. — Alba
pasiryžęs užpulti Albaniją nijos 'karalienė su savo kelePasirodė, karalius bando tuo tos dienų kūdikiu sirgdama
būdu sukelti nesmagumus I- automobiliu pabėgo iš Tira
talijai, kurios tikslas yra na miesto. Atvyko į Graiki
šioj Europos daly ir Balka ją. Sunkiai serga. Karalius
nuose išlaikyti taiką.
— jos vyras, pasiliko Albani

Italijos kariuomenė
palaipsniui apžioja šalį •
ROMA, bal. 8. — Italijos
vyriausybė oficialiai praneša,
kad jos kariuomenė sėkmin
gai okupuoja Albanijos kraš
tą. Pažymima, kad vietomis
ginkluoti albanų būriai be pa
sėkmių priešinasi.
Fašistų spauda praneša,
kad italai jau užėmė Albani
jos sostinę Tirana, o karalius
Zog išpradžios buvo nusikėlęs į pietinę krašto dalį, o
paskiau pabėgęs į Graikiją.
Pažymima, karalius įsisąmo
ninęs, kad nėra galimumo
ginti kraštą nuo galingojo
priešo.
ITALAI NUSKANDINO
ALBANŲ LAIVUS

FLORINĄ, Graikija, bal.
8. — Čia laikinai apsistojusi
serganti Albanijos karalienė.
Ji išleido atsišaukimą į pa
saulį prašydama Albanijai pa
galbos. Albanija turėjo kelis
torpedinius laivus, kuriuos
ŽĮftSS.visų 48.&ląttfbių gubernatoriai ir italai nuskandino, pareiškia
atstovai į vadinamą, nacionalę konferenciją išgriauti tarpval karalienė.
stybinius prekybos varžymus. Šiandien kai kurios valstybės
pas save neįsileidžia kitų valstybių kai kurių produktų. Tas
REMIA MUSSOLINIO
nepakenčiama. Viršutiniam vaizde Kalifornijos valstybės se
ŽYGIUS
natorius Wagy su New Yorko valstybės legislatūros atstovu
Osteragu studijuoja valstybių žemėlapį. Apačioj Wisconsino
gub. Heil (dešinėje) ir valstybės valdžios organų tarybos di BERLYNAS, bal. 8. — Vo
kietijos nacių vyriausybė pas
rektorius Bane.
(Acme telephoto).
kelbė, kad ji pilnai remia Mussolinio žygius Albanijoje. Gir
di, Albanija buvo “neramus
kraštas ir grėsė Europos tai
kai”.

Ispanijoje kapitalizmas suvaržytas;
darbo žmonis buitis apdrausta

BURGOS. — Frankistų vy
riausybė Ispanijoje išleido ekonomikos ir darbo čarterį,
kuriuo panaikinamas stam
bus kapitalizmas ir apriboja
mas iš gamybos apturimas
pelnas. Daugiausia rūpinama
si darbininko buitimi ir liki
mu.
Pažymima, kad kiekvienas
sveikas ir tinkamas darbui
ispanas turi gauti darbą ir
dirbti, 'kad tuo būdu sau ir
savo. šeimai -pelnijus duoną.
Jis darbu neturi būti išnau
dojamas kitų gerovei.

naktimis darbas uždraustas.
Sekmadieniai ir visos religi
nės ir tautinės šventės turi
būti švenčiamos. Kas metai
darbininkai gauna apmoka
mas atostogas. Darbininkams
turi būti lengvai prieinamas
švietimasis ir rekreacija. Nu
statomas mažiausias už dar
bą atlyginimas, atitinkamas
padoram gyvenimui. Gausin
gesnėms darbininkų šeimoms
skiriamos subsidijos.

Žemės ūkio darbininkų sau
gai bus išleisti atskiri įstaty
mai.
Kapitalas skaitosi tik kaip
Valstybė tvarko darbo va
joje
kovoti
už
krašto
nepri

To atsižvelgus, rašo fašis
landas ir sąlygas darbininkų gamybos instrumentas ir pel
klausomybę.
tų laikraščiai, Italija ėmėsi
gerovei. Moterims ir vaikams nas suvaržytas.
užtikrinti taiką. Pasiryžo Al
baniją paimti savo globon ir LENKIJOS VYRIAUSYBE ŽEMĖS ŪKIO DARBININ kų smarkiai daugėja. Preky
KŲ STOKA
bos verslo imasi ir jaunuoliai
IŠLAISVINO WITOSĄ
grąžinti ten tvarką, teisingu
mą ir ramybę.
baigusieji aukštesnes mokyk
KROKUVAS, bal. 8. — Grį LIUDVINAVAS. — Per
Vedant pasitarimus, albanų žusį iš ištrėmimo ir areštuotą Liudvinavo valsčiaus savival las. Lietuviams prekyboje se
kasi neblogai. Jie susiorgani
gaujos pradėjo kelti demons lenkų valstiečių partijos vadą dybę ūkininkai užsiregistravo
tracijas ir ten grasinti ita ir buvusį Lenkijos 'ministrą reikalingi 22 vyrų — tarnų, zavę į verslininkų skyrių, ku
lams. Buvo pavojaus ypač pirmininką V. Witosą prezi 41 tarnaičių, 15 piemenų ir 10 riam vadovauja energingas
italų 'moterims ir vaikams. dento Moscickio vyriausybė iš kumečių, tačiau darbininkų nė adv. J. Stepanauskas.
Tad Italijai nieko daugiau laisvino iš kalėjimo. Jam pas vienas neužsiregistravo.
Balandžio m. pabaigoje aky
nebelikę, kaip tik
įsiveržti kelbta amnestija.
rius ruošia iškilmingą savo 7
DAUGĖJA LIETUVIŲ
tan kraštan ir priefl kara
metų veiklos minėjimą — ver
VERSLININKŲ
liaus Zog norą grąžinti tvar Cbicagoj uždaroma daug
alininkų dieną. Ta proga bus
SUV. KALVARIJA. — S. iškilmingai pašventinta nauja
ką ir apsaugoti ten gyvenan smuklių neatnaujinus jonus
Kalvarijoje
lietuvių versliniu vėliava.
“
laisnių
”
.
čius italus.
♦

t-l

k-l —

Pati fašistų spauda nutrau
kia Mussoliniui kaukę ir pa
žymi, kad Albanijos užėmi
mas yra atsakymas demokra
tinėms valstybėms į jų pas
tangas apsiausti Vokietiją ir
Italiją. Girdi, tai tik pradžia.
Kiek palūkėjus Anglija, Pran
cūzija ir Lenkija gailėsis sa
vo pastangų izoliuoti totalitines valstybes.
Dar pora parų, visa Alba
nija bus okupuota ir paverg
ta. Iš ten fašistai pradės nau
jus užkariavimų žygius. Toks
mažųjų kraštų likimas.

IŠ ANGLIES ALIEJUS
YRA VAISTAS NUO
PLAUČIŲ LIGŲ

PITTSBURGH, Pa., bal. 8,
— Mokslo vėliausias ginklas
kovoti prieš plaučių uždegi
mą yra gaunamas iš žemės
gilumos. Sis ginklas — vais
tas, vadinamas sulfapyridine,
apturimas iš minkštosios an
glies, tai yra anglies priedinig
produktas.
Ilgiausius metus nežinota,
kas su šiuo produktu daryti
ir buvo naikinamas. Paskiau
jis buvo atskiedžiamas alko
holiu ir buvo tinkama prie
monė dažylų nuvalymui. Pa
galiau Anglijoje su juo buvo)
daromi įvairiausi bandymai
NEJLEJDŽIAMAS I AMERI ir susekta, kad yra sėkmin
gas vaistas nuo plaučių ligų
KĄ ČEKAS
ir tai visų rūšių.
NEW YORK, bal. 8. — Į
Vietos ligoninėse šiuo vai«
Ameriką atvyko garsaus mirų
stu
iš 75-ių sergančiųjų plau
šio pramonininko čeko Bata
sūnus. Jis sulaikytas Elllis sa čių liga 72 išgydyta. Kiti
loje. Neturi buvusios Čekoslo trys neišgydyta, nes liga bu
vakijos paso. Amerika nepri vo įsisenėjusi. t
pažįsta Bohemijos ir Moravi Sulfapyridine apturimas iš
jos naujo režimo ir šio režimo anglies dirbant koksus. Kaip
pasu nenori jo įleisti.
anglys krosnyse įkaista iki
1,875 laipsnių, iš jų einantie
ANGLIJOS MINISTRŲ
ji garai virsta aliejumi, kurą
KABINETAS POSĖDYJE po išvalymo pasidaro bespal
LONDONAS, bal. 8. — vis. Šis aliejus didelėmis sta
Anglijos ministrų kabinetas tinėmis siunčiamas į New
sušauktas į nepaprastą posė Yorką, kur chemikai iš jo
dį svarstyti, kas turi būti da padaro mažas baltas piliules.
romą diktatoriams šėlstant. Vaistinėse parduodamos tik
su gydytojų nurodymais.
SUGEDĘ VAIKŲ
DANTYS

Cbicagos pradžios mokyklų
vaikų dantys patikrinami.
Dantistai praneša, kad iš 5,738 vaikų tik pas 150 rasti
Rveiki dantys. Tai nepaprastas
reiškinys.
POLICIJA ĮSPĖJA AUTO
MOBILISTUS

Chicagos policija įspėja au
tomobilistus, kad jie tuojau
gautų savo mašinoms 1939 m.
valstybės ir miesto “laisnius”.

TVARKO GATVES

SUV, KALVARIJA. —Kal

varijos miesto savivaldybė
kasmet išleidžia nemaža lėšų
gatvių tvarkymui ir grindi
mui. Visos svarbesnės gatvės*
jau išgrįstos ir sutvarkytos.
Dabar bus grindžiamos ir
tvarkomos šalutinės gatvės.
Šiais metais tokių gatvių nu
matoma išgrįsti apie 5000 kv.
metrų. Tam reikalui bus iš
leista per 6,000 Lt
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Korespondentų
prašo raiyll trumpai Ir aiškiai (jei galima rašomąją
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Gera Komunistams Proga
Uetavkldeji komumsui, tikriau - stalk
uistai laukiasi į lietuvių draugijas ir šaukia

bendrai dirbti tttdetuvg ir Uetuvta Kepasi-klausomybę.

7 '

Komunistų laužimasi ir šaukimų katalikai
gerai supranta — į savo draugijas jų nesi
leidžia ir su jais į bendrumu maskuotų dar
bų neina. Už tai jie katalikas visaip plūsta,
pravardžiuoja ir visokiais purvais drabsto.
Komunistų taktika keista ir vaikiška: vienu
išsižiojimu jie čiulba lakštingala, o kitu jau
vilko dantis rodo. Tokia taktika suaugusių
žmonių nevartojama, komunistams, vienok, ji
yra kasdieninė duona, šita jų zoologinė tak
tika taikoma ne vien tik priešams, bet ir sa
viesiems. Vienų dienų jų Trockiai, Rykovai,
Bukarinai ir kiti yra beveik šventieji, o kitų
dienų jie jau biauriausi niekšai — tikri vel
niai.
Kuomet šitaip žmonės elgiasi, tai, aišku,
savo protu nesivadovauja: jie yra tiktai Sta
lino plokštelės, Bergeno McCarthy’is. Antvie
nes plokštelės — vienoje pusėje yra komu
nizmo katekizmas, o kitoje — fašizmo ir na
cizmo prakeikimas; ant antros plokštelės —
vienoje pusėje lietuviško bendradarbiavimo
giesmė, o antroje — Lietuvos, ir Eetuvių Me
fistofeliškas išjuokimas.
Čia neanalizun^mėrUBH^it»bb, fašizmo ir
nacizmo, nes laikas ir vieta to neleidžia ir,
be to, tie visi iamai skiriasi tik marškiniais
— visi vienodai pagrįsti tiranizmu — dikta
tūra ir brutaliausia jėga; jų režimų ribose
gyvenantieji žmonės yra dvasios ir kūno ver
gai, o už jų ribų gyvenantieji ir juos gar
binantieji sutvėrimai yra tų tiranijų agen
tai ir visiški dvasios ubagai.
čia norime atkreipti skaitytojų dėmesį į
antrųjų komunistų plokštelę, šita plokštele
jie čiulba katalikams ir kitiems lietuviškai
nusiteikusiems apie Vilnių, Klaipėdą, Lietu
vos laisvų, nepriklausomybę ir t.t. Ta jų
giesmė graži ir potrijotižka. Tačiau ji be šir
dies ir be gyvumo. Jų gieda ponai McCarthies. Kaip McCarthy be p. Bergeno nieko
nepadaro, taip ir lietuviai komunistai be
Stalino nieko nedaro ir nėra padarę. Prie
šingai —- jie viskam — kas Lietuvos ir lie
tuviška yra kenkę ir tebekenkia Jie kovojo
prieš Lietuvos nepriklausomybę, boikotavo
Lietuvos Laisvės Bonų skleidimų, šmeižė vi
sus Lietuvos vadus ir veikėjus, nedavė Lie
tuvai jokios paramos, niekino jos himnų ir
vėliavų, neigė kiekvienų lietuviškų darbų —
varė visų laikų priešlietuviškų (rusiškų) pro
pagandų. Tų jie neperstojamai per vizų lai
kų danė ir dabar tebedaro. Šankia protestų
srnAirinkinuis ir tuose susirinkimuose protes
tuoja prieš Lietuvų, daro rinkliavas neva
Lietuvai, bet pasilieka jas sau — Lietuvai
pasiunčia tiktai rezoliucijas ir koliones.

Kol komunistai savo pražūtingos taktikos
neatsisakys, kol savo tėvyne Ruaijų laikys,
kol prieš Lietuvų veiks ir Lietuvai nieko
neduos, tol tu jais bendro - lietuviško dar
bo būti negalės.

Jeigu komunistai, iš tikrųjų, Lietuvai ge
ro linki ir lietuviškų darbų dirbti norų TAI
DABAR PROGA PASIRODYT

DĖT IR

RINKT AUKAS DRL KLAIPĖDOS TREM
TINIŲ IR APSIGYNIMO FONDO.
Šitie abu fondai, yra nepolitiniai ir gjrjbinės reikšmės. Juos remia visa tauta, išski
riant komunistus.
e
Tad, komunistai, savo garsius šūkius, pa
remkite tikrais darbais ir parodykite tuo
savo sųžiniškumų ir lietuviškumų.

Ir.

N. iš esperanto kalbos išvertė ir

“I.

Pr.” paskelbė rašinį, kurį dėl jo aktualumo
čia perspausdiname:
Apsiivalgę aplinkui, su-skausmu mes ga
lime sakyti, kad bedievybės banga iš visų
pusių supa katalikiškų pasaulį. Pragariškos
galybės sukaupia visų savo gyvybę, visas
savo jėgas ir kelia aukštyn pragariškų vė
lievų a*i parašu: “Salin Dievas!” Komuniz
mas, naujasis pagonizznas, įvairūs atskalū
nai įtempia savo jėgas kovoti prieš Kristų,
prieš Katalikų Bažnyčių.
Ar mes, katalikai, lengvai galime žiūrėti į
jų griaunamus darbus? Ne, mes taip pat tu
rime sukaupti visas savo jėgas ir kovoti, gin
ti Kristaus Bažnyčių.
Bet prieš pradėdami kovų su savo išori
niais priešais, mes turime pagalvoti, ar mes
patys esame tam tinkami, ar mes esame tik
ri katalikai pagal Kristaus mokslų.
t Gaila, kad ne. Mi&ijcnorių reikia ne tik
pasentais, tat Mip pat irkatalikams. Dtat»“ ™uns J"“1 P1““'
^Jo*.Mefc

PASTABŲ PASTABOS
rašo J. Baltis

.blogo, kuris geru neišeitų”.
Tad, reikia tikėtis, kad ir Klai
Pergyvename netikėtų ir iuu
žai lauktų įvykių laikotarpį. pėdos atplėŠimas ilgainiui Lie
Jėga mindžioja teisę, valsty tuvos valstybės nau-don išeis.
bės griaunamos, tautų laisvė Iš pat pradžių Klaipėdos
varžoma ir net visai naikina klausimas buvo tai neužgydo
ma. Kai kuriems atrodo, kad mas skaudulys* Lietuvos tei
jau “pasaulio galas” artėja. sės ten buvo statuto varžomos
labai apribotos. Lietuvos
Bet plačiau pažvelgus pamu ir
pastanyog tų kraštų prie Di
lysini, kad jau netaip bloga,
džiosios Lietuvos priartinti
esama. Kas kart labiau aiškė
duodavo progos vokiečiams ir
ja, j°g P- Hitleris jau nebe
suvokietintiems
lietuviams
sitiki savo didelio apetito pil
nai patenkinti. Kas 'kari la- smarkiai reaguoti ir prieš Lie
liau aiškėja, jog jo kardų žva- tuvų triukšmauti. Visokie iš
gamos Bertulaičiai tik ir lau
nginimas buvo tik paprastas
kė progos vokiškų riksmų pa
“bliofas”, kuriuo visgi jaim
kelti. Valstybinis darbas bu
Rus‘w Jw)“1 totahtai taraU)“’ pavyko užgrobti čekoslovakų vo trukdomas ir Lietuvos sa
mes meld&amėfe už tų kraštų katali žemes ir mūsų Klaipėdų at
ntykiai su kitomis valstybė
kus ir už taikų Ispanų krašte? Dažnai mums plėšti nuo Lietuvos. Jei jisai
mis drumščiami.
Illinois valst. gubernatorius Horner, kuris nuo praeitų mtT’
pikta, kad kažkoks bedievis padaro švent tikrai savo karine jėga pasi
tų
lapkričio mėnesio sirgo Floridoj, jau sustiprėjo, šiomis
vagystę; apiplėšia balsyčių, išniekina švč. tikėtų, tai seniai Dancigu su
Toji nenormalė padėtis Klai
dienomis
ruošias grįsti namo ir vėl pradėti eit savo pareigas.
Sakramentų. Bet ar mes rūpinamės padaryti koridorium, Poznaniu ir Gali pėdoje daug nuostolių Lietu
Ši nuotrauka užvakar atsiųsta telepboto iš Miami, Fla. (Acme
atlyginimų Kristui, artindamiesi dažniau prie cija nuo Lenkijos būtų atsiė vai daiė, trukdė kūrybinį da
telephoto)
Dievo stalo, priimdami vertai šventų Komu męs.
rbų ir vertė bereikalingai da
nijų? Kristus padarė kruvinų Kryžiaus aukų
ug medžiaginės ir moralės jė ka. Klaipėdos miestas buvo savųjį Šventosios uostų ištobu
ant Golgotos už mūsų kaltes, bet ar mes Hitlerio bliofas
gos betiksliai eikvoti. Teigia tik provincijos miesteliu. Bet linti ir padaryti jį Lietuvos
rūpinamės Jam atsilyginti, dalyvaudami kas
Kaip tik Anglija pakėlė p. mu veiksniu tebuvo galima Lietuvos valstybėje uostas jau i užsienio prekybai tinkamu.
dien nekruvinoje Kryžiaus aukoje, kurių da
Reikėtų tautinės orientuotės
Hitlerio mestų pirštinę, tuoj skaityti vien tik uostu besi- artinosi pirmos eilės uostų
ro kunigas ant altoriaus per šv. Mišias? Vie
srovėms tuojau susitarti, su
špats mus mylėjo iki paskutinio kraujo lašo, paaiškėjo, kad tai būta tik jo \iaudojimas. Patsai Klaipėdos skaičiun, o Klaipėdos mies
daryti Lietuvos Uosto Rėmė
bet ar mes atsilyginame jam karšta jo ir ar bliofas, nes p. Hitleris susi kraštas valstybiniame gyveni tas jau beveik didmiesčiu be
jų Centrų; visose kolonijose
timo meile? Jei mes neatliekame tinkamai laikė nuo savo užsimojimų i* me miaterijaliai imant reiškė siskaitė.
steigti komitetus ir 'kviesti
savo pareigų, argi mes esame tinkami kovo tik stovėdamas už neperšauja- tik minusų. Vokiečių įnirti
Po Hitlerio diktatūros uos
mo stiklo ir stiprios sargybos mas ir suvokietintų lietuvių tas turės vė, grįžti savo bu- visas lietuvių, ir kilusių iš
ti su savo išoriniais priešais?
Dėl to mes turime pradėti kovų prieš vis apsuptas purkštavo per radio aklas vokietininkų sekimas ro vusion vieton — žuvininkų Lietuvos žmonių, organizacijas
ką: prieš savo vidujinius priešus, prieš savo — rodė priešams špygų kiše- dė mažai vilties dalykų stovį prieplauka, o Klaipėdos mies ir pavienius perijodiniais mo
kesniais apsidėti ir tokiu bū
religinį abejingumų, prieš blogus palinkimus, nyjepagerinti.
tas vėl skaitysis ti»k provin
prieš savo nuodėmes. Mes turime pagyventi
du Lietuvos uosto fondų ug
cijos miesteliu.
Tenka apgailestauti, kad A- Klaipėdiškiai pabus
savo katalikiškų gyvenimų, katalikiškų uolu
dyti. Taipgi tuojau reikėtų
nglija
ir
Prancūzija
tų
jo
pir

mų. Mes turima daugiau melstis už Kristaus
vieningų ir didelį vajų — rin
Klaipėdiškiai vokiečiai ir Klaipėda ir Tilžė grįš
taikų, už jo vietininko šv. Tėvo žygius, už štinę nepakėlė dar prieš jo sužlibę lietuviai po Lietuvos Prie Lietuvos
kliavų visose kolonijose tam
pirmuosius žingsnius ČekosloKristaus viešpatavimų.
Tad reikia tikėtis, kad Klai reikalui padaryti.
vakijon. Neabejojama, kad suverenitetu turėjo visiškų aKada mes tai būsime padarę, tada mes
tuomet Hitleris nebūtų išdrį smens, politinę ir kultūrinę pėdos sužlibėliai, Lietuvos va „.Išeivija rūpinsis Lietuvai
būsime tinkami kovoti dėl katalikiškos idė
sęs maršuoti pirmyn (užpaka laisvę. Turėjo jie duonos, svie lstybėje laisvės paragavę, Vo- uostų ištobulinti, o Lietuvos
jos, tada mes būsime tinkami ginti katali
sto ir mėsos pertekliai. Pate- kietijos diktatoriams vergauti gyventojai Ginklų Fondų ug
kybę. Mūsų tikras katalikiškas gyvenimas ly savo mekanizuotos kariuo kus jiems po Hitlerio dikta nenorės. Dabartiniu laiku juos dys ir Lietuvos laisvės sargy
bus veikliausia propaganda^ stipriausias tvir menės) ir Čekoslovakijos ne tūros jungu, to visko jie ne
pavergusi hitlerizmo lripnoza boje stovės. Toksai tautos su
tybės bokštas, kurio nė pragaro galybės ne priklausomybė būtų buvusi
apsaugota. Taipgi Klaipėda il teks. Gerai yra žinoma, kad išgaruos, kuomet jų skilvys tartinas darbas pageidaujamų
sugriaus.
gesniam laikui Lietuvos glo totalitarinėse valstybėse as pradės gvoltu rėkti ir kuomet vaisių duos. Tad, tautos na
mens, politinės ir bendros ku Hitlerio pančiai suverš jų gy riai, darban!
boje būtų pasilikusi.
‘ Anglijos dabartinė vyriau ltūrinės laisvės nėra. Klaipė vybės syvus. Jie, be abejo, Vadai vieningai prie vairo
sybė (praminta “lietsarginė”) diečiai bus priversti tik taip tuomet pabus ir stos su pir
Su dideliu džiaugsmu tenka
nepateisinamai išlėto veikia. elgtis ir savo asmens ir šei maisiais Klaipėdos kraštų Lie
pažymėti, kad mūsų tautos va
Anot Jau Masaryk pastebėji mos gyvenimų tvarkyti, kaip tuvai grąžinti. Reikėtų nepa
Išpranašavo
Berlyno regimentuotė jiems miršti, kad ir Tilžė Klaipėdos dai, pavojui pasirodžius, vie
mo, toji valdžia esanti toli
ningai stojo valstybės darban.
Po naujojo popiežiaus išrinkimo Romoje,
nuo savo žmonių atsilikusi. diktuos. Maistas iš Klaipėdos kraštui priklauso. Todėl, bu
rašo “L. A.”, pasirodė knygelė, pavadinta:
bus gabenamas Vokietijos gi- simieji to krašto vaduotoja, Naujoji Lietuvos vyriausybė
Reikia
tikėtis
kad
totalitari

4‘La vita dėl nuovo Papa Pio XII” (“Nau
lumon, nes ten jo trūksta. turėtų ir Tilžę savo veiklos susideda iš visų tautiniai nu
jojo popiežiaus Pijaus XII gyvenimas”). To nių šalių diktatorių bliofų pa Klaipėdiečiams paliktoji mai ribosna įtraukti.
sistačiusių politinių partijų.
je knygelėje rašoma, kad buvęs kardinolas tikrinus, Anglijos vyriausybės sto dalis bus diktatorių regu
Džiugu matant prie valdžios
Tobulinkim šventosios Uostų
Pačellis išrinktas popiežiumi pagal mirusio veiklos tempas vus pagreitin
vairo tokius senus veikėjus —
liuojama.
Vieton
sveikos
duo

jo popiežiaus Pijaus XI norų. Pijus XI ne tas.
nos, klaipėdiečiai bus prati Šiuo tarpu didelė Lietuvos valstybės vyrus kokiais yra
kartų nurodęs į kardinolų Pačellį kaip į sa Klaipėdos likimas
nami kaip iš žolių ir šaknelių energijos dalis turėtų būti pa Dr. Bistras, p Bizauskas ir
vo įpėdinį. Ypatingai aiškiai tai padaręs
Kiekvienas lietuvis nuliūdo dirbtinį “maistų” sau pasiga naudota kuo> veikiausia Šven kiti. Sveikiname jus, valsb
1937 m. gruodžio 16 d.
tosios uostų, tobulinti. Kai ku bes laisvės gynėjus ir tau(
Tų dienų Pijus XI įteikė purpurines skry sužinojęs apie Klaipėdos at minti, nes sveikasis maistas
garbės saugotojus! Tokiad
bėles penkiems naujiems kardinolams. Tose ėjėsimų. Aišku, kad Lietuvon bus iš jų atimtas ir Hitlerio rioms išeivijos dalims nevisai
patogu aktyviai Ginklų Fondų sutartiname darbe išeivija yiškilmėse dalyvavo ir kardinolas Pačellis. valstybei skaudžiai smogta, a- kariuomenei sunaudotas.
Klaipėdos uostas kol buvo remti. Todėl, visa pasaulinė ra su jumisi
Kalbėdamas su naujaisiais kardinolais Pi tiniant uostų, 'kur tiek daug
Vokietijos žinioje, skaitėsi tik lietuvių išeivija turėtų tuojau Vieningas darbas viską
jus XI įsakmiai pareiškęs, kad vienas čia darbo ir pinigų įdėta.
esančiųjų tikrai būsiąs jo įpėdinis. Tai sa Anot posakio: “nėra tekio /žuvininkų uostu — prieplau susirūpinti pagelbėti Lietuva nugalės
kydamas popiežius Pijus XI buvęs savo
Jei kuomet lietuvių tautai
žvilgsnį nukreipęs į Pačellį. Ir iš tikro po lęs aukštai prie lango, pro kurį buvo matyti pirmoje eilėje vidurinių bei aukštesniųjų mo
piežiaus Pijaus JI pranašavimas išsipildė Šv. Petro bazilikos kupolą, ir labai susijau kyklų auklėtiniams. Licėjuose ir gimnazijose reikėjo vieningumo, tai šian
— vienas iš šešių tuomet su Pijumi XI bu dinęs pasakęs: “Už šešiasdešimt trijų metų pastebėtas aiškus palinkimas į kraštutinu dien ta^ yra būtinu. Jei kada
vusių kardinolų, būtent, kardinolas Pačellis vi»i krikščionys sveikins šį kūdikį Šv. Pet- mus; šitais nusiteikimais kaip tik ir pasi mūsų tautos vadams reikėjo
tikrai tapo Pijaus XI įpėdiniu. Tai esųs ne , ro bazilikoje 1” Ir tikrai taip įvyko po 63 naudojo komunistai. Komunizmo ideologija didelio susikaupimo, išmin
vienintelis popiežiaus ateities pranašavimas nie(ų
mokiniams skiepijama per brošiūras ir laik ties, taktikos ir nepaprastų
Pačelliui. Tai pirmiausia buvę jam prana
raščius. Komunizmo plitimą lengvina abe diplomatinių gabumų, tai to
šauta dar naujagimiui, tuoj po krikšto.
jingumas Bažnyčiai, o taip pat ir seksuale- kuo labiausia šiandien yru rei
Socialinis Klausimas
Bugenio Pačelli ypatingu sutapimu buvo
tinis palaidumas; daug šalininkų komuniz kalinga. Pučiamoji vokiškos
n
XX Alnžius” rašo, kad daugiau, kaip mui prigaminu nesocialūs darbduvių nusitei
išrinktas popiežiumi kaip tik savo gimimo
valstybės pūslė susilauks visų
dienų. Būtent, jis gimė 1876 m. kovo 2 d. tuksiantis prancūzų katalikų liaudies akci kimai, kai kurių katalikų apsileidimas socia pūslių likimo — truks. To
vienuose senuose Romos aristokratų rūmuo jos bendradarbių rinko duomenis anketai a- linėje srityje, parlamento nesugebėjimas pa kiam įvykiui mum® reikia bū
se. Po kelių dienų buvo nešamas į bažnyčių pie komunizmų Prancūzijoje ir apie tai, kaip šalinti nedarbą, be to, didieji finansiniai ska- ti pasirengusiems, nes tuomet
krikštyti. Jo tėvų namuose, kaip tai yra į- katalikai galėtų jį nugalėti. Iš anketos duo- ndalai, kurių Prancūzijoje netrūko. Kart lie reikės visą Mažąją Lietuvų
prasta visoje Italijoje, susirinko labai daug menų vaizdas gaunasi toks:
ka, padaro komunistų spauda: “Humahite”
prie Lietuvos valstybės grą
giminių ir pažįstamų. Buvo taip pat atsi
Nuo 1932 ligi 1936 m, už komunistų parti turi 800,000 skaitytojų!
lankęs senas šventumu pasižymėjęs kunigas ją atiduotų balsų skaičius pakilo nuo 800<000
Anketos organizatoriai daro išvadą, kad žintu
Lenkija, turėdama savo val
Jacobacci, kurį žmonės laikė tiesiog šven ligi 1,500,000. Ankstos rinkimo dienomis at- komunizmo plitimui kelią, galėtų užkirsti ka
stybėje
apie pusę ne lenkiškų
tuoju. Kai parnešė pakrikštytąjį mažąjį Eu- rodė, kad tada už komunistus balsuotų jau talikų spauda, radikalus krikščioniškas atsi
gyventojų
genio iš bažnyčios, kun. Jacobacci, paėmęs visas penktadalis rinkikų. Svarbiausias vaid- naujinimas ir tikrai socialus krikščionių, gy ir nepatenkintų
(Tęsinys 4 pusi.)
berniuką ant rankų, peržegnojęs jį, pake- niuo komunistinėje akcijoje tenka jaunimui, venimas ir elgimasis.
Netikėti įvykiai
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VILNIAUS LAISVĖS BYLA

FACTS YOU NEVER KNEW!'J

ISTORIŠKIEJI METMENYS
RAŠO MILŽINAS

Visas šviesus ir kultūringas Atėjus lemiamam laikui ir
pasaulis pamatė ir suprato išmušus išsilaisvinimo valanlietuvių tautos atgimimų, pra- Idai mūsų tautos žemėse susisidėjnsį jau XIX amž. ir spar įkirto ir susigrūmė dvi priešin
Čiai augant} XX amž. pratl-Igoaios dvasios: lietuvių tanžioje. Visi suprato, kad štai tos dvasia — atkurti savo lni
keliasi iš ilgo istorinio miego svę ir iš naujo pastatyti savųsena ir garbinga lietuvių tau- jų valstybę. O iš lenkų šalies
ta. Tauta su didžia praeitimi, ėmė veržtis mūsų kraštan prie j
su garsia istorija ir su gaiva- .šingoji lenkiška dvasia — ne-1
linga gyvybe. Tr kelis šimtus .duoti lietuviams tautinės laisilgų metų svetimųjų tųsamų jvės ir neprileisti jų prie savo
NAUJAUSI IR GERIAUSI
ir slopinama, po Vytauto I>i- ilietuviškosios valstybės atkūdžiojo galybės pasilikusi be rimo.
vado ir be globos — lietuvių Taip lietuvių lenkų gyvenitauta neužmigo visiškai ir ne me prasidėjo arši žūtbūtine
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
sunyko visai. Jinai buvo ir kova. Susigrūmė dvejopos dva
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
pasiliko gyva!
sios. Susikirto tiesa ir melas,
Barskis Furniture House, Ine.
Gyva! — ir štai dabar ke- laisvė ir priespauda, gyveni"THE HOME OP PINE FURNITL'RE” SINCE l»O4
mas
ir
žuvimas.
liasi, susipranta ir ateina kitų
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
laisvės
—
Lietuviai
norėjo
Pasaulio tautų šeimom. Ateina
►ėl savystoviai gyvuoti ir kur lenkai melavo, kad . lietuviai
ti sava tautinę ir bendrų pa- [laisvės neverti ir jos negaus,
saulinę kultūrų.
Lietuviai grūmėsi už tiesų.
LIETUVIŲ KALBOS
Suprato tai šviesus pašau- už savo teises, už savo žmonis
GRAMATIKA
kūmų — o lenkai vis laikėsi
lis.
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
priespaudos ir savo išpuikuBet niekaip nesuprato mū
parašė
sio poniškumo.
sų kaimynai lenkai.
Kun.
Dr.
Jonas
Starkus,
Marianapolio Kolegijos Prof.
Pagaliau lietuviu tauta no
Jie nenorėjo suprasti.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam
Jie gal suprasti ir negalėjo. rėjo atgimti ir vėl laisva gy
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.
Jau nuo senųjų Jogailos ir vuoti — o lenkai siekė ir lau,buv. ,unijų
.. ...
i
i
„•
įkė
visiško
lietuvių
tautos
išnv
Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
laikij lenkai musų
*
kimo
ir
galūtinės
josios
mir

Kaina $1,00
Lietuvų skaitė savo nuosavy
Karališkos vestuvės. Atvaizde iš kairės į dešinę: Egipto karalienė Farida, Egipto kara
ties.
Lenkai
projektavo
galėti
Užsakymus siųskite:
be. Lenkai mūsų Lietuvų va
lius Farouk, jo sesuo princesė Favzia ir jos vyras Irano sosto įpėdinis ir nuotakos motina.
nai
užgyventi
ir
užvaldyti
mū
(Acme te tephoto)
DRAUGAS PUBLI8HING CO.
dino Lenkijos provincija. Len
sų šalį. Lenkų nusistatymu —
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois
kai savinosi ir užvaldė Lietuvos žemes. Lenkai laikė lietn-1lieto™’ ta"ta tnr’jn ™ai i5' visa Lietuva, ypačiai gi jos ir pasipriešinimų — tačiau vilmai. Juos pirma sprendė lenvins tantieėins menkesniais nė. nvM' 2S ,a‘orijo6 ir Paa’trauk- rytų šalis — mūsų Vilniaus niečiai lietuviai nepabūgo ir kiškoji Vilniaus Konsistorija,
neišsigando. Jie veikė reika o gautinai baigdavo Viniaua
PIRKIT NAUJAUSI
save žmonėmis. Lenkai pra ti iš Europos žemėlapio ir pa ]<raštas
Apygardos
Teismas.
šaulio tautų tarpo.
Vilniaus Kraštas pavirto pir laudami savo teisių toliau!
vardžiavo mus prastuoliais ir
Lietuviai
turėjo
sulenkėti
ir
1901 m. gruodžio 1 d. Vil Baigdavo lietuvių laimėji
mosiomis kovos linijomis ir
mužikais — o patys dėjosi esu
visiSkai, palotinai persilieti, pirmacilėmis _ susikirtimų niaus lietuviai jau susirinko mu!
mums ponai ir valdovai.
.. .....................
.
-lenku tanton.
, pozicijomis.
savoje šv. Mikalojaus lietuvių Apie visa tai yra surašytos
Taip ilgais šimtmečiais, v- 1 Lietuviai privalėjo
išvirsti i £ia įfltogį tautine- ikova — bažnyčioje ir iškilmingai at- didžiausios bylų bylos — ir
j
30s dabar Vilniaus kuri. . * ,
...... •> i
lietuvių kėlimasis ir lenkų slo šventė bei pažymėjo pirm«į
06
archyvuose.
j
kais, lenkuose augo išdidi, po| Taip lenk'ai manė, šito tiks- pinimas — čia ji užvirė visu savo laimėjimą Gedimino Sos
Lenkininkai nujautė ateinan
niška dvasia ir negarbinga i0 jie siekė ir šiųja kryptimi smarkumu ir pilnu atgimusios utinėje!
1į savo galų ir labai smarkiai
puikybė: save perdaug aukš užvedė kovų.
lietuvių
tautos
pajėgumu.
Giedojo:
“
Dievas
mi.«4ų
gęl
tinti — o mus lietuvius visai
Taip prasidėjo lietuvių len Musų tautinė laisvės kova Stojas ir tvirtybė”, giedojo: pulkdavo lietuvių vadus, dar
buotojus ir žymesnius mūsų
niekinti. .Save statyti ponais kų gyvenimo kova.
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 18ėjo bažnyčiose, gatvėje, susi- “Ljetuva tėvynė mūsų”.
tobullntl, nužemintos kainos, lengvi Išmokėjimai,
tautinio darbo atstovus. Pul
— o mus laikyti savo kampi Prasidėjo tautinės grumty
teisingas patarnavimas.
rinkimuose, ponų salionuose
Tuojau
po
to
ir
visame
Viidavo
juos
kolioti
ir
persekioti
ninkais. Sau siekti ir pasiekti nės.
BALZEKAS MOTOR SALES
klebonijose, susitikimuose, suvis()se mi8riųjų
gatvėje.
laisvę — o mums lietuviams
“ U WILL LIKĘ US”
Lietuviai kėlėsi — o lenkai eigose — pagaliau anų laikų
parapijų bažnyčiose, prasidė Kritikuodavo ir šmeiždavo
4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
savo laisvės niekaip neduoti ir juos slopino
spaudoje, brošiūrose, lapeliuo jo gyvas lietuvių judėjimas ir
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo $15.00
neleisti prie jos.
susirinkimuose.
Ir augftčiau.
Lietuviai norėjo atgimti — se, atsišaukimuose, laiškuose, smarkus tautinis darbas. Vi
Nagrinėdavo “litvomanijų”
Pagal ta poniškąjį išdidu
knygose — ir visame viešame sur lietuviai pareikalavo savo
o lenkai tai trukdė.
— lietuvių susipratimų ponų
mų ir išsivaizdavimų lenkai
Lietuviai ėmė veržtis lais- lietuvių gyvenime.
daugumos
teisių,
savo
lietuvis
salionuose, sulenkėjusiose kle
nei manvti nemanė
kad vėl _
.....
, .
ven,— o lenkai jiems pastojo
kųjų
pamaldų,
lietuvių
kunigų
Kai
į
visų
tai
dabar
žiūrime
bonijose ir ieškodavo būdų bei
kada būtų atskira ir savaran
kelių.
ir
pilnos
lietuvybės.
Taip
pla

atgal
—
tai
matome
didelę
ko
priemonių visa tai sunaikinti,
kiška Lietuva. Kad atbnndant
Lietuviai pareikalavo savo vų istorijų. Matome siektų ir čiai išgarsėjo ir mūsų tautinio
užsmaugti visame Vilniaus
ir atsikuriant visoms kitoms
gyvenimui tautinių teisių —o pasiektų lietuvių laimėjimų. atgimimo istorijon savo var
Angelas Sargas, juod. virš. pauk.............................. $1.50
Krašte.
tautoms — atsikeltu bei susi lenkai atsakė pasipriešinimu,
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos virš.......................... $1.25
Matome mūsų tautos laisvę ir dus įrašė sekančios garbingos Gausesnė anų laikų lenkinin
kurtų ir naujoji Lietuvos Vai priespauda ir smurtu.
Maldaknygė ir Bai. Vad raud. lap. kraštais.......... 60c
vilnietiškos vietovės: Švenčio kų spauda pliekė lietuvius
valstybę jau gyvuojančias!
stybė. Ne, lenkai to niekaip
Maldų Rinkinėlis, odos virė....................................... $1.50
— Laimėjo vargšė Lietuva! nys, Joniškis, Strūnaitis, No- kaip beišmanydama ir mūsų
Tai šita kova buvo tikrai —
nesuprastų ir neleistu. Lenkai
Maldų
Rinkinėlis, juod. gerais virš.............................. 75c
— laimėjo lietuvis artojas! ča, Rodunė, Eišiškės, Alovė, tautinį darbų vadino rusų in
nenorėjo sutikti, kad lietuviai jkova už gyvenimų, kova už
Jėsus Mano Pagalba, didelėmis raidėmis...............$2.50
— Išėjo nugalėtoja visa lie Kalesninkai, Azava, Marcinko spiruota erezija ir klaidingu
įebūtų jų poniškieji samdi būvį, kova už ateitį.
“DRAUGO” KNYGYNAS
nys ir k. Visus čia buvo' pir išsišokimu prieš patį tikėjimų,
niai, įnamiai, menkažmogiai, Didžiausis šios kovos įkarš tuvių tauta!
2334 80. Oakley Ava.
Chicago, Illinois
1900 m. Vilniaus Miesto lie ma lenkininkai įsivyravę ir prieš bažnyčių
tamsuoliai, pastumdėliai, iš tis ir išbujosimas buvo 1900
naudojamieji ir ponų bevaldo — 1914 — 1018 — 1919 met. tuviai pareikalavo iš lenkų lietuvius nustelbę, Bet dabar Lietuviai savo spaudoje pro
mi prastuoliai. Lenkai negei Vyriausis šios kovos cen dvasinės vyriausybės sau ats- lieuviai pakėlė savo galvas pagandinėmis brošiūromis pa
Bet gal mūsų nelaimei Pa 1919 m. tos kovos prasidėjo.
dė ir nelinkėjo lietuviams pi tras buvo mūsų senutė Gedimi kims su lietuviškomis pamai ir pirma taikiu reikalavimu, sėkmingai veikė aplenkėjusius,
saulinis Karas pasiskubino it Kovos jau fronte ir kovos...
lietinės laisvės ir asmeninės, no Sostinė — Vilniaus mies- domis bažnyčios. Žinia, lenki- paskui jau kovos būdu ėmė šie atversdami juos į lietuvybę ir
kruvinos.
ugdė iš pačios lietuvių liau nelaukdamas vilniečių lietuvių
žmoniškos laimės. Tankai ne- tas.
•
ninkai prieš tokį lietuvių rei-kti savo tautinių teisių,
kentė mūsų lietuvių tautos.
I Generalinis jos frontas — kalavimų sukėlė didį skandalų 1 Bažnyčiose užvirė neramu- dies pasiryžėlius ir atkaklius visuotinojo įsisųmononinimo Deja, jos privedė prie Ge
nesulaukęs 1930 m. — užside dimino Sostinės pirmosios len
kovotojus.
kų okupacijos.
Taip iki 1914 m. Karo pra gė 1914.
Karas prislėgė ir suardė
džios visas Vilniaus Kraštas
Mielasai Vilniau! gaila man
buvo lietuvių išjudintas ir vir Vilniaus Kraštų.
tavęs. Buvau tada Vilniaus
Vilniečiai daugiau duonos Mieste, viską mačiau ir širdį
Sytas, Tr kad tokia, lietuviams
palanki būklė būtų nusitęsusi negu laisvės reikalavo.
mi pergyvenau.
pirmyn dar kokius 5 — 10 me
Vargas gerokai ir tautinę
— Ilgiuosi tavęs garbingoji
tų, vadinas, kad Pasaulinis sąmonę prislėgė, sunaikino.
Sostine ir liūdna mftn dėl ta
Karas būtų prasidėjęs ne 19Tai kai 1918 m. Vilnius pas vo nykiojo likimo... “C7.”.,
14 — bet pav. 1924, ar 1930 m. k eibė Lietuvos laisvę ir nepri
— tai Vilniaus gubernija jau klausomybę — tai vilnietiškaJuo mažiau liuosybės turės
galėjo būti lietuviški atgimusi sai Kraštas to pilnai nesupra gerumas, tuo daugiau bus
ir tautiniai sueipratusi. Tada to ir ne visas ir ne visiškai varžoma liuosybė.
po Karo lengvai lietuviškai laisvę.
.
Išalkusiam tik duona rūpi.
galima buvo sutvarkyti Vil Iš tų pačių lenkininkų atsi Juo didesne liuosybė naudo
niaus sostinę ir visų Kraštų.
rado prieštaraujančiųjų
ir sis piktybė, tuo mažiau liuo
42 tonų lėktuvas, vadinamas Yankee Clipper, išskridęs iš Baltimore, Md., ir šiomis dienomis nusileidęs paskutinėj-

RAKANDAI

j

Chrysler ar Plymouth

MALDAKNYGES

stoty Southampton, Anglijoj. Lėktuvu skrido 21 keleivis.

‘

i

, (Acme tele- photo)

prisidėjo įkūnyti

paskelbtųjų prieš kovojanti.

sybės turės gerumas.

tv„
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B»LU. X OiDNT ŪKE
IT VJHE>4 VOU
iNtraoDucco »^ie it?
TWe OOMGRE feS’v'AK)
AS
Gccvut
I RRBFtieraeD -no,
Be Calued Ju&t^

Būt i

w»s

<Pu>Tt
VA4Wk> I
iK)TT2oooCEn
VOe» «s
N/US'T'GI?
GOOFUS ’

TuAT S MFiThE'P
MFUF Ki<jC TMFIję
TMF PfcHOT SI
noMT stjisu to pe
calueo »^>STere
GCC^lS Bv
Amv sor>y

"Goofu6'

fiF

fOO 8e'TS
no voe» eves
MFAR ToViOS
PAESAR CAU-FO’
AISTEI? <3«e3««?

Oo Mi«3'Tc>eiA»iM<=»
(2EFEC To M&p /
aę> K'vs-re.e’
'
MAPtX 6 o*j ?

By H. T. Elmo

t

. Y-n’-nd. 1C. ’939

žengimų prie stipresnio vie- rengti progoms sudaryti ir
ningumo. Malonu matyti se- pavergtuosius kraštus Lietunuosius patyrusius vadus prie vai grųžinti.
valstybės vairo. Neabejojama,
kad jie pujėgs tinkamai pasi- LIETUVIAI DAKTARAI

K**?

LLETUVIAI DAKTARAI

amSv>jh« tvie
"tuat ••

Tel. Y arda 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir akinius pritaiko

3343 So. Halsted Street

Tol. CANaI 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavitt Street
TeL CANaI 0402

DR. CHARLES SE6AL

DU. P. ATKOČIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

4729 So. Ashland Avė.

su cementumo po liuesais dan- didesnį nuošimtį vandens (nuo Pastabiu Pastabos
1446 So. 49th Court, Cicero
2-tros lubos
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
tų smegenų krašteliais. Tai aštuonių iki dešimts nuošimCHICAGO,
1LL.
Penktadieniais
i yra kiečiausia medžiaga visa- čių). Be to, suaugimas irgi ski
(tęsinys iš 2 pusi.)
Telefonas MIDway 2880
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. AI.
iniai skini ilgų dalių, būtent me žmogaus kūne ir vien tik rias nuo enamelio, nes atrodo skaičių, prie dabartinės vai 3147 S. naisted St, Chicago
Rašo Dr. G. I. Bložis
OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Kai kuriuos dalykus mes enamelio, dantynu, cementumo kalkiuotas medžiagos davi- lyg būtų sulipdytas iš kokių jžios formos ir tenykščių šu
Šeštadieniais
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
ir dantgyvio arba nervo.
Valandos: 3—H P. M.
nini.
Nors
enamelis
yra
kietai
triubelių,
kurių
junginis
lygų,
neilgai
tegalės
išsilaimatome kasdiena, dalinai jau
Virš dantinių smegenų, da čiausias kūno audinys, vie- turi mažų dalį sausgyslinės pytį jeį ie„kų tautos vadai
Telefonas HEMlock 6286
čiame jų naudų ir manome,
nties viršutinis sluoksnis yra nok dar jame randame nuo medžiagos. Toji medžiaga da- nesusipras mūsų Vilnių ir Liejog mes juos bent paviršuti
enamelis. Jis turi daug ir žy- dviejų iki trijų nuošimčių va ntinui priduoda šiek tiek lan- , tuvos žemes Lietuvai grųžint UE1A AHA t SKAS )
niai pažįstame. Štai, kad ir
GxL>Xi'OJAS IR CH1RURU/
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
kstumo, kuomet enamelis yra (ti> tai tas jvyks, kuoIliet Lenmūsų dantys. Mes juos mato mių ypatybių, kurie jį skiria, fl(jens.
6»ut) bo. rialsteu Street
2415 W. Marąuette Rd.
ne vien nuo kaulo sudėties, Suskaldžius danties ename- trapus, ypatingai išėmus iš jo kija vėI bus padalinta. Ant
me lyg kokių knypkių dvi ba
TELEFONAI:
Ofiso
valandos:
, dabartinės Lenkijos kapo iš- Ofiso — Wentworth 1612
itas, lenktas eilutes. \ iem jų bet ir nuo kitų danties dalių ų įr per .mikroskopų pažiūrė- Jantgyvį.
10—12 vai. ryto
Res. — Y arda 3955
bei elementų. Viena svarbiau jus į jo struktūrų, aišmai ga Dantyno triubelės irgi yra kils Ukrainiečių ir Baltgud2—4 ir 6—8 vai. vakaro
mažesni, kiti didesni; vieni
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
šių dalykų yra jo pradžia bei lima matyti jo sudėtis. Jis dviejų rusių, jos vadinasi pir- žiu valstybės. Jei Lenkija už 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitari us
plokšti, kiti apskritesnį, kai
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
užuomazga.
Enamelis
gauna
'lyg
būtų
sudėtais
iš
mažų
stamosiu*
ir
antrosios.
Pirmosios
„iliks,
tai
tik
savo
siaurose
kurie net truputį šakoti, ir,
pagal sutartį
pradžių iš dviejų embriologi tinėlių, įvairiai išfigūruotas yra onginaiės, storesnės ir ribose.
žiūrint neapginkluota akims,
nio sluoksnių, būtent išlauki 1 su raveliais, brūkšneliais, ka- ilgesnės, o antrosios tik atžaTad< malonu matyti lietu
rodos, jog tai yra kaulo gaba
G XD Z TO JAS IR CHIRURGAS
nės
ektodermib
ir
vidurinės
1U
peiį
a
į
s
ir
t.t.
Jei
nežinotum,
ms. Pastarosios atauga tiktai vįų tautos susipratimų ir belėliai ir viskas. Tačiau ne vi
GYDZTOJAS lR CniKURUAS
4631 So. Ashland Avė.
mesoderinio. Iš virs mine-j nenorėtum tikėti, jog tai dan- daniynų pažeidus, šis gi pa-1
.
suomet žmonės yra liuosi nuo
VlRginia
1116
4070
Archer
Avė.
uogsnių susiformuoja va-[ įįess enamelio medžiaga. Tuos zeįuimas esu lengvos rūšies:'
Tek YARds 0994
klaidos, mes dažnai neturi pa
Klausykite
Rez.
TeL PLAza 2400
dinamas enamelio organu o gražiai išfiguruotus stulpelius Ciieinuiis, šalčio, karščio. BeiValandos: 1—3 ir 7—8
lankios progos iš pirmų, taip ..
.. .
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien išskyrus Scredą
.
.
,
......
ts to organo išsivysto ename glaudžiai jungia enamelio ee- šKia, durnynas turi šiek tiek
PALENDACH’S TRAVEL
sakant, rankų bei taktų pasiSeredoinis ir N odei. pagal sutarti N edčliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną
lLs, kuriam, pilnai susiforma mentunias, kuris taip pat ne nataraies atauginto jėgos.
BUREAU
daryti sau tinkamų išvadų ir
vus, virš minėtas kūno audi- mažiau yra kietesnis, kaip ir
Folklore
Radio
Program
Dantgyvis, tai danties šir
AMLK1KOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAKiAl
tuo papildyti savo žinojimų.
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.
nys, bei organas, savaime pra-1 paties enamelio statinėliai.
dis bei jo gyvybės centras.
TeL YARds 5921
Ofiso TeL Canal 6122
Res.: KENwood 5107
Pastudijuokime plačiau apie nyksta. Lžtai, sugedus bei pra
Kės. Uo42 80. ndarsnneld Avė.
Danties enamelis yra dvie- Visas danties kūnas: karūna,
AKIŲ GYDYTOJAS
Res. TeL Reverly 1868
dantis ir jų struktūrų. Pada- radus karūnos išlaukinę dalį, rūšių: vienas susideda iš tie šaknys didžiumoje susideda iš 1
rę glaudų palyginimų, rasime, ar tai gabalėlį, tasai ename- sių statinėlių, o kitas iš krei kalkinių druskų, kurios netu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jog tarp danties ir kaulo yra lis niekuomet nebeatauga, nes vų bei suktų (kurie yra vadi- ri gyvybės, taigi danties jaus
DANTISTAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
labai didelis skirtumas, išė žmogaus kūne, kaip jau aukš narni “gnarled enamelis”). mas, arba skausmas, paeina
756 West 3otn Street
2201 VV. Cermak Rd.
mus tų sluoksnį panašų į kau čiau minėjau, esti išnykę ele- Ginčai eina, jog tiesių statinė- nuo dantgyvio, kuris randasi
TeL CANal 5969
i
VALANDOS:
lų, kuris apdengia danties ša-. .tnentai, iš kurių enamelis su lių enamelis yra lengviau pa- 'dalinai karūnoje ir eina per
I 9:30 iki 12 ryto; i iki 4:30 popiet;
1
6 iki 8 vakare
kniis. Dantys yra ypatingi or- Į įsiforimioja.
veikiamas mikrobų, negu krei' visų danties šaknį.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
SPECIALISTAS
ganai. Apie jų pareigas čia
Enamelis tai yra paviršuli- vų. Aš irgi esu linkęs tikėti,
pagal sutart;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRICALLY AKIŲ
Dautgyvis susideda iš dau
LIETUVIS
2155 VVest Cermak Koad
nekalbesime; kalbėsime vien nė danties dalis, kari dengia I jog kreivų statulėlių gali būti gybės ląstelių: nervų, lymfetves. 6968 So. Talman Avė.
Suvirs 20 melų |>rakllkavlmo
OFISO VALANDOS:
tik apie jųjų sudėtį. Dantis visų danties viršų, virš danių | daug atsparesni*,
mes. y. ei. UitOvenui 0bi7
Alano UarunUivliiMM.
1 — 4 ir 6:30 -— 8:30 vakaro
tiKų ir kraujagyslių. Dantgyir pagal sutartį
susideda iš labai daug ir žy- smegenų, ir enamelis jungias | Dantynas yra vidurinė dan- vis nepaplastai komplikuotas Palengvins akių įtempimų, kas es uince TeL Htnuiock 4848
ti
priežastimi galvos skaudėjimo,
TeL Calumet 5974
akių įtempimo, nervuotuties dalis ir jis sudaro didžiau | organas ir labai jautrus bei svaigimo,
nio, skaudamų akių karšt}, atitaiso
OFISO VALANDOS:
trumparegystę ir toliregystę. Priren
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
šių danties dalį. Jis yra šiek I lepus kūno audinys, ypatin- gia
te X L> X T VJ/k# XxV VHTAURteAS
teisingai akinius. Visuose atsiti
madienius ir trečiadienius
kimuose egzaminavimas daromas su
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
tiek panašus į kaulų, tačiau gai kuomet šiek tiek dantis elektra,
parodančia mažiausias klai
Ketv. ir Nudėliomis susitarus
Specialfi atyda atkreipiama į
formavimosi dėsnių visiškai esti pažeistas. Tuomet jis la das.
bubatonns Ciceroj
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.
I44o so. 4utn vourt
neatatinka kaului. Dantynas bai bijo šalčio, šilimo®, rūgš
DANTŲ GYDYTOJAS
Valandos:
nuo
10
Iki
8
vai.
vak.
Nuo 6 iki 9 vai. v&k.
randasi tarpe danties ename ties ir sūrumo. Taigi, mažiau
Nedalioj pagal sutartį.
3259 S. Halsted Street
lio, dantgyvio ir cementumo. sias palytėjimas įrankiu suke Daugely atsitikimų akys atitaiso
_________ CHICAGO, ILL. _______
mos be aklirių. Ka.noe pigios kaip
Jis glaudžiai jungias su ena- lia nepakenčiamų skausmų.
Ofiso TeL VlRginia 0036
pirmiau.
Rezidencijos
TeL DEVerly 8244
(Daugiau bus)
nieliu, tačiau dėsniuose žy
PHibxbxAn anų Sux»teE0N
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
4640 00. Asmand Avenue
miai skiriasi vienas nuo kito.
Telefonas YARds 1373
Of aSO V ALiAiN 1K/S :
Dantynas yra trputį minkš REiMKITE IB PLATINKE
Nuo 2 iki T ir nuo o iki 8 vai. vak.
ToL Pullman 7235
4157 Archer Avenue
N edčliomis pagal sutartį.
tesnis už enamelį, nes jis turi KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

DIRBTINIAI DANTYS

DR. P. J. BE1N AR

DR. A. J. MANIKAS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR, VAITUSH, OPT. 1

R

•-

DR. A. G. RAKAUSK1

DR. MADRICE KAHN

DR. A. J. BERTASH _

OR. WALTER J. PHILLIPS

DR. J. J. SIMONAITIS

h

-

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKOL'IS

DR. T. DUNDULIS

Res. Pullman 0263

ii* *■

DR. A. W. JAGOBS

Office Tet iAkos 4787
Namų Tet FKUspect 1930

. Ofiso vai.: '2r—4 ir 6—8 p. m. .

Reetdencija
, llers; Hungary — Wallenda
8939 So. Claremont Avė.
fel CANal 6122.
Troupe of High Wire Artistą;
Valandos 9—10 A. M.
DANTISTAS
Nedėliomis pagal sutaitĮ
Bumania — The anteleks —
10758 S. Michigan Avė.
Tel CANaI 0257
The G rentei- Olyni pic Circus Supreime on tlie high perch;
Res. TeL PROspect
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Cliieago, Illinois
! sugrįš į Chicago Stadium ba Austrai ia — Powers’ eleOFISO VALANDOS:
landžio 14 d. Olynipm Čirens pliants — Peers of all Pachy- 9-12; 1-5;
2201 W. Cermak Road
7-9. Ketvirtadieniais 9-12
derms;
China
—
Wong
and
Valūnuos: 1—3 jiopiet ir 7—8 v. r.
pirmų ‘kartų pasirodė ChicaREZ1V11.NCIJA
GlhYTOJAS IR CHIRURGAS
| goję PJ31 metais. Ir dabar, po Shangbai Troupes; Spain — LIETUVIAI ADVOKATAI
6631
S.
Caiitorma Avė.
Fearless
Floreseue;
Latviu
—
1821 So. Halsted Street
8 metų, vėl sugrįsta palinks
Telefonas REFuolic 7868
Cedora and Golden Globė;
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
minti žmones.
VALANDOS: Jl_v. rytouki 3j>opiet
Bussia — Pallenberg’a Bears. Telephone YARds 1001
Oliicc Plione
Kės and Office
Kiekvienų šalį represenluoPltOspect 1628
23o9 S. neavitt St TeL YARds 2246
(Ji r kės pirmas perstatymas
ja garsūs artistai, kaip tai:
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0/06
1
1
r»
1 • įvyks bal. 14 d., 8:15 vai. vak.
LIETUVIS ADVOKATAS
- .
1
Popietiniai perstatymai Įvyk
DANTISTAS
4631 So. Ashland Avenue
ti oupe ot etĮuestrians; llolland sta trečiadienį, Šeštadienį ir
4645 So. Ashland Avė.
1 lie (įieat
1 ussmer
sekmadienį.
(KOWARSKAS)
Res. 6515 >S. Rockweil Street GYDYTOJAS
arti 47tli Street
IK CHIRURGAS
“nithout ari eųual on a1
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Globė”; Italy — Zachini —
Tikietų kainos: 4Oc., 75c.,
Telephone REPublic 9723
Seredoj pagal sutart;
2403 W. 63rd St, Chicago
The Human Cannonbali; Ame- $L10, $1.6.) ir box seats $2.2(1.
Trečiadieniais ir bctuikauieuiaia
rįCtt _ peerless Potters — Tikietus galite dabar pirkti:
pagal sutartį.
Premier Aerial Casters; Swe- B°ud s, 65 W. Madison St.,
LIETUVIAI ADVOKATAI
TeL LAFayette 8016
DANTISTAS
den — Hellkivists — Sensatio- i *r Stadium Grtll, 1824 \\ ėst
6322 So. YVestem Avenue
Inai Fire Divers; Belgium — Madison Street.
4143 South Archer Avenue
' Pee Kay — Who landa in 4
Telefonas Lafayette 3650
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge
DENTISTA8
Antradieniais,
Ketvirtadieniais ir
| feet of water after a 75 foot GARSINKITlfcS “DRAUGE’’
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Penktadieniais
4300
So.
Fairfteld
Avenue
leap; America — Aerial BalSeredoj ir PėtnyČioj — 2 iki 6 t.t.
4631 South Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Danijos sosto įpėdinis su žmona šiomis dienomis atvykęs į let — Latest sensation from
Sukatoj nuo 12 iki 6 ▼. ▼.
Retnkite Savuosius
10 vai. ryto iki 9 vaL vakaro
Tet. Tardė 0994
Amerikos Jungtines Valstybes. San Pedro, Calif., uoste pa- California; Bussia — Paroff J
Sekmadiamaia ir Trečiadieniais
TeL Proepect 1012
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Biznierius
gerbia laisvos ir demokratiškos šalies vėliavų. (Acme teleph.) Trio — The Soviet’s best thriPagal Sutartį.
Rea. TeL Republic 5047
Aečtadieniaiu

CIRCUS

DR. S. BIEŽIS

DR. P. Z. ZAIATDRIS

JOSEPH J. GRISH

DR. J. J. KOWAR

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. Y. L SEDLINSKI

KAL & ZARETSKY

DR. G. J. SYENCISKAS

“DRAUGO” PAVASARINIS PMUS ĮVYKS BAIAND2KJ-APRR. 30 D., VYTAUTO DARŽE, 1159 IR SOUTH PULASKI ROAD
r
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ti; Jis palenkė savo galvų jį
pabučiuoti; ir Jis pasiliko au
kštai, kad jis visados Jo ieš
kotų.

Balandžio 10 Diena
Mylimasis save apreiškė Nu Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avb.
mylėtiniui, apsirengęs naujais
PtuM»e LAKteYKTTB MtOO
ir škarlatiniais rūbais. Jis iš Gglee Myllnlleuia — VestuvBm* —
— LeUdotuvtaas —
tiesė savo rankas jį apkabin- BanlUeuau
Papoodlmame

4. *

A

PETRAS MOSKELAS

LIETUVOJE ŽEMEI ĮGYTI REIKES
LEIDIMO

Čerkauskis Uerijonas — ki-. Morkūnas Pranas — išvyko
lęs iš Tauragės apskr., Kalti- į JAV 1912 met. Kilęs iš Uk
nėnų valse., Pempių kaimo. mergės apskr., Padboriškių
Daiginąs Antanas — Anta kaimo. Turi giminių Pitts
no sūnus, ivvykęs į JAV prieš burghe, Pa.
Sweeps away surface deposits ...
breaks up dūli, ūgly tooth film
25 metus. Gyveno Brooklyne,
Yint'il never believe how fast
Narbutis Balys — Gasparo likemagic.
N. Y., bet paskutiniu laiku
the NEW Lteb-rlnc Tooth Poste ctet.ns
nollshes teeth. Its new, mirocle-clea įaketino vykti dirbti į kasyk sūnus, gimęs apie 1883 met. and
lng lngrodient, LusUjr-Foam detergent,
whiskaawayugly eurfacedepositsin a jiffy.
Utenos apskr., Užpalių valse.,
The In.tant brush and sali va toueh amiizlas.
lna Luster-Foam detergent. lt surges Into
Gaigalių
kaime.
Išvyko
į
JAV
a
ioam
of tiay. active bubbles, whJch sweeps
Dargis Antanas — kilęs iš
toto and eloana pits and eraeks so minute
evea
water
may not onter tbem . . . leavea
Taurapės apskr., Kaltinėnų 1913 met.
your vrhole mouth tingling with lite . . .
starta your teeth sparkUng vrlth new luster.
valse., Giralės kaimo.
Oet the big 25* tube, or better štili, the
Visi žinų apie paieškomuo double-«ize
40* t ubo containing more than
pound at any drug counter. Lambert
Dočkus Jurgis ir Kazys — sius malonėkite kreiptis į Lie Pbarmacal
Co., St. Louis. Ino.
du broliai, kilę iš Panevėžio tuvos Generalinį Konsulatų
thi MfW fobmula
apskr., Smilgių valse., Manas- New Yorke šiuo adresu: Con- [ISTERINE TOOTH PAŠTE
ių kaimo. Išvyko į JAV 1910 sulate General of Lithuania,
supercharged with
met. Apsigyveno Pliiladelphi- 16 West 75th St., New York,
' LUSTER-FOAM'S
j°Je- ,
\
N. Y.
Graneevičienė - Januševieiū
tė Bronislava — išvyko į JAV
iš Rygos 1932 met. Pastaruo
KLAUSYKITE
ju laiku gyveno Bronxe, N. Y.

(VDV). Iki šiol Lietuvoje ministro leidimas. Leidimų
žemės ūkio žemės įgijimas y- nereikia: kai žemę įgyja val
ia tvarkomas žemės reformos stybė, savivaldybė ar Žemės
įstatymu, kuriuo žemės gali Bankas; kai teismui, panaikiįsigyti: kurie nemažiau kaip nūs žemės įgijimo aktų, žemė
10 metų yra vertęsi vien že- grįžta buvusiam jo savininkui;
mes ūkiu ar dirbę vien žemės kai žemė yra įgyjama benūkyje ir kurių tėvai ar* sene- drininko dalinantis bendra
liai verčiasi ar yra vertęsi nuosavybe; kai žemę įgyja sažemės ūkiu arba dirba arba' vininko artimesni giminaiyra dirbę žemės ūkyje. Šie čiai, ir pan.
nuostatai dabar jau nėra pa Be to, žemės ūkio departa
tenkinami. Pradeda atsrrasti mentas galės patikrinti, ku
žemdirbių kilmės žmonių, ku riais teisiniais pagrindais že
rių tėvai ar seneliai nėra ver mė valdoma. Neteisėtai žemę
tęsi žemės ūkio darbais
ir įsigiję žemės savininkai ga
jiems yra užkirstas kelias į- lės būti iš ūkio pašalinami.
sigytį žemės; taip pat atsira Jie privalės žemę parduoti as
nda nemažai ne žemdirbių ki menims, turintiems leidimų
lmės žmonių, kurie panuoma- žemei įgyti.
Gužauskas Jonas — kilęs iš
vę, dažnai fiktyviai, keletu
Tauragės apskiKaltinėnų
hektarų žemės jau turi teisę Paieškomi:
valse., Pempių kaimo.
žemės ūkio įsigyti iki 150 ha.
Krauki ys - Kraul Adomas
Tokių asmenų skaičius vis Brizgys - Brizer, Antanas
—
Andriaus
sūnus,
gimęs
Kau
—
kilęs iš Rudamino, Mari
didėja ir yra pavojaus, kad
jeigu nebus imtasi atitinka ne. Būdamas 21 m. amžiaus, jampolės apskr. Į JAV atvy
mų priemonių, žymūs žemės 1905 m. išvyko į JAV. Iki ko prieš 45 metus ir apsigy
plotai gali patekti į rankas 1927 m. gyveno Turner Kalis, veno Pittsburghe, Pa.
asmenų, kuriems mažai rūpi Mass.
Kuras Juozas — 1904 m. iš
Lietuvos žemės ūkio pažanga Bernotas Benediktas — ki vykęs į JAV. Manoma, kad
ir krašto gerovė. Žemė valsty lęs iš Raseinių apskr., Kra gyveno Hoboken, N. J. ir Habei ir tautai turi ypatingos žių valse., Paalksnių kaimo, ’rrisone, N. J.
reikšmės; jos negalima lygin
ti su kitomis medžiaginėmis
GAKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIRBKTORIAI
gėrybėmis. Žemės pavertimas
K E LNER— PRU Z 1 N
laisvos prekybos dalyku būtų
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Ava.
lygu atidavimui žymios jos
dalies į rankas pinigingų mie
stiečių, kurie patys jos dau
giausia nedirbtų, o tai būtų
LEONARDAS E2ERSKIS
kraštui žalinga. Dėl to ir bu
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
vo parengtas įstatymo žemės
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
įgijimui ir valdymui tvarky
KOPLYČIA DYKAI
ti projektas, kurį jau priėmė
Ministrų Taryba.
2025 W. 51st St.
Tel. YARDS 1278
To įstatymo pagrinde deda
ma sųlyga, kad kiekvienam
Res. 4543 South Paulina Street
žemės ūkio žemės įgijimui
turi būti gautas žemės ūkio

New City Furnitiire Mart

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE

V

4605-07 So. Hermltage Avė. x
4447 South Salrfield Avenue

_____________ Tel. LAFAYETTE 0727____________

rv Y Y A T
**

Klangykite mūaų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais,
7:00 vai. vakaro ii WHFC stoties (1420 K.) — PTaneššjas
P. *ALTHIEERA8

♦U,

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

h
te.* «M« ■»•»* J
GtHdtNt Clairvl m tlu kolf te.

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

JOAN CIAIR, C1AIROL Ine.
IU W«t «th »«, New York. N. Y.

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyriai nadaal skersai mu> Soly fleankkia
A4*n

(F

DUOKITE VISUS SPAUDOS
DARBUS “DRAUGUI”
ATLIEKAME SPAUDOS DARBUS
GREITAI, GERAI IR PIGIAI

Spausdiname.Serijas
Tikietus
Plakatus
Posterius
Programas
Įvairius Atsišaukimus
Ir kitokius Spaudos

Bilas
Laiškus
Konvertus
Konstitucijas
Kvitų Knygeles
Draugijoms Blankas
darbus.
Visais spaudos reikalais kreipkitės:
DRAUGAS PUBUSHING COMPANY
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, C1GEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M P C patarnavimas

HmDULAIIUL DIENĄ IR NAKTĮ
DYKAI

PIRKITE

Laidotuvių direktorius J. P.
Eudeikis, tei. YARds 1741.

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Natvrally...iritk

... a bbnd ihat ooly CUirol containe.

Mir€ balandžio S d., 1933 m.,
4:46 valandą ryto.
Gimęs Lietuvoje, į Šeinių aps.,
Veiseijų para p.. Barču kaime.
Paliko dideliame nuliūdime:
3 sūnus — Joną, Juozapu ir
Cdward, marčią
Kleanor, 4
dukteris:
Mary Drazdauskas,
Heien Gragory,
žentą Peter,
Anna
Drazdauskas, ir Agnės
Sioane, žentą Kari, 4 anūkus, 2
Svogerius: Domininką ir Vincą
Rėkus, giminaitę Moniką Sutkienę ir dukterį Heien ir ki
tas giniinos.
Kūnas pašarvotas 1535 No.
Deavitt Street.
Laidotuvės Įvyks antradienį,
bal. 11 d. Iš namą 8:00 vai.
ryto bus atlydėtas i 6v. Mykoio
parap. bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po/pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visu:
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:
Sūiiai, Dukterys, Žentai
Anūkai, ftvogvriai Ir Giminūs
Laidotuvių direktorius S. P
Mažeika. Tel. Yards 1138.

Mirė bal. 6 d.. 1939m., 11:30 v. ryto, sulaukęs pusės amt
Gimęs Lietuvoj, Kauno gub.,
Vilkmergės aps., Taujėnų pašt.
Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Anastaziją, po tėvais:
Bordauskaitė, 3 dukteris: Mari
joną Metrikienę, žentą Stanis
lovą, Petronėlę ir Prancišką, 1
anūkę, seserį Julią Meškauskie
nę, ir daug kitų giminių, drau
gų Ir pažįstamų. Lietuvoje pa
liko daug giminių.
Priklausė
prie
Keistučio
Draugystės.
Kūnas pašarvotas J. P. Budeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage Avenue.
Laidotuvės įvyks antradienį,
bal. 11 d. Iš koplyčios 8:00 v.
ryto bus atlydėtas J Šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioje Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Žen
tas, Anūkė, Sesuo, ir Giminūs.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

tTbe perftct tonMnadaa of riek ott. Ane
eeea aaO
cnler th*« **■’« be eepie4

JONAS DRAZDAUSKAS

DIENĄ IR NAKTĮ

DONTBEGREY
Don’t telerate grey hair. Grey hair
mairea you look old and feel old.
Try the Modem* Method for Coloring Hair . .. CLAIROL. You11
appreciate the quick, pleaaant treatnent. No bleaching required to
•often th* hair when you na*
CLAIROL. YouTl love the raavlta
on your hair — beautiful, naturallooking color that defiea datectioa.
See youraelf aa you would likę to
be. See your hairdretser today or
aaad thia coupon NOW.

(«yv cno po nuni. 1740 W.
47th Street)

B8M Vesi m»S Street

KOPLYČIOS VISOSE
MESTO DALYSE

I, J, ZolĮI

1646 Weet 46th Street
Pbon© YARds 0781-0782

Ateit V. Petkus

4704 S. Westem Avenue
Tel. LAFayette 8024

P. J. Rite

3304 So. Halsted St

Antinui? B. Petkus
Laijiawicz ir Smai
I. Lialemns
S. P. Mažeika
Altanas M. PHIips

Telefonas YARds 1419
6834 So. Western Ava.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2510
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4348 So. California Avė.
Phone LAFftyette 3872

3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1139
3807 Lituanica Avė.
Phone YARda 4908

My1

....

—
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CLASSIFIED

CH1CAG0S LIETUVIŲ ŽINIOS
J?

PILIETYBES REIKALU

10. 1030

CLASSIFIED

PARDAVIMUI NAMAI

PARDAVIMU I IZVTAI

Parduodame už numažintas kai
mui tiems, kurie greitai pirkę forklozuotus namui Marąuette Parke Ii
kttoee gerose vletoee.
20-fletų apartment — po S, 4 Ir
5 kambarius. Naujas namas; J mėnesj neto $1,250.00.
18-fletų apartmentas — po 3 Ir
4 kambarius; rendomls 1 mėnesĮ ne
to $1,085.00
16-fletų apartmentas — po 3 Ir
4 kambarius; rendų J mėnesi neto
$950.00.
10-fletų apartmentas — po 4 Ir
5 kambarius; kaina tiktai $18,000.
Marąuette Parke, marinis 6-kam
barlų bungalow; arti 63člos. Karštu
vandeniu apšildomos. Tiktai $4,450.
2-fletų
gražus mūrinis
namas;
gražus belsmontas. Arti 63člos. Pil
na kaina $3,500.00.
Brighton Parke: krautuvė Ir 4
kambariai. MOr. namas, tiktai $3000.
Namas su groserne ,r bučerne, ge
rai einantis biznis; seniai įkurtas.
Parduosiu labai pigiai ar mainysiu
ant prlvatiško namo.
Prie Kedzie Avė. Ir 63čios: mūri
nis namas, krautuvė Ir 6 kamb. lie
tas. Kaina tiktai $9.000.
Kampinis namas. Mūrinis. Krautu
vė ir 3 Betai; kaina tiktai $3,500.00.
Taipgi mainome namus, bet mai
ną turi būti teisinga abiem pusėm.
AS pats nuo savęs užtikrinu visiems
teisingą
ir__ , patarnavimą.
.
.
he^2i..r«kJ«Va8kO,U prlr“nKlame
be Jokių lškaščlų.

Parsiduoda S lotai; ant Franclseo
gatvės, arti 98th St.; 10 mlnutų Iki
Westem Avė. Verti $1500.00; ati
duosiu už $300.00; Verta apžlūiėtl
Alą vietą, čia statyba smarkiai plė
tojasi. Atsišaukite: 1741 West Ci»l-

Icrton St.

jęs, kad nei mūsų kongresmoPARDAVIMUI
6-kambarlų mūrinis cottage. Dideli
nų, nei senatorių pilietybes
kambariai; furnacu apšildomi; arti
klausimai neliečia, dėl to jie
mokyklų, parkų, krautuvių.
5704
South Arteslan Avenue, Chicago, III.
neskaito už svarbų dalykų —
PARDAvnrn tavernas
perleisti įstatymus, kurie pa
Tavernas turi būti greitai parduo
tas Didelė salė su
asla taverna
lengvintų žmonėms, nelegaliai
Renda $25.00. Priežastis pardavimo
— nesutikimas tarp vyro
Ir žmo
įvažiavusiems į šį kraštų ir
nos. 4501 R. Hermltage Av*., Chlrago, Tlltnols.
tiems, kurie jau seni arba ku
rie nežino nei įvažiavimo laiPARDAVTMTI
t-fletų namas parsiduoda pigiai.
ko, nei vietos, tapti piliečiais,
Šiltu vandeniu Šildomas, po 6 kam
nes kada toks žmogus susidu
barius, viskas naujausios mados
1828 R. 47th Conrt. Cicero. Illinois.
ria su pilietybės klausimu,
PARDAVIMUI
kuris jam grųso darbo nete
Namas su bizniu, pieninė ir groserkimu arba net deportavimu,
nė. Biznis gerai Išdirbtas, randasi
lietuvių kolonijoje. Cleeroje, arti lie
tada jo akyse pasirodo aša
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 Ir
4 gražius kambarius, GrosernSJe Jros, o lūpose maldavimai. Ad
Įrengti visi flksčerlal. yra Ir naulas
Pilietybės klausimu mūsų
I elektrinis šaldytuvas Ir pilnas pir
vokatas yra žmogus su jaus
mos rūšies atakas.
Gera priežastis
tautoje nebuvo ir nėra frak
CHARLES URNICH
pardavimui. Atsišaukite pas savlnln
mais ir dažnai norėtų pagel
(KAZYS URNIKAR)
ką: W. Stankus. 1325 South 50tb
cijų, kompeticijos ir rungty
Conrt. Cicero. Tlltnols.
bėti, bet tas reikalas ima daug
2500 West 63rd Street
nių, dėl to šimtai ir tūkstan
Peeless Potters, Circus žvaigždės iš Angljjos A Jie pasirodys Greater Olympic Circus, l-lpos lubos. {ėjimas 15 Campbell
PARDAVIMUI NAMAS
laiko ir tenka susidurti su ne
Avė. pusto.
Apartment buildlng; 4 6-kambarlų
kuris prasideda Cbicagos Stadiume.
čiai Amerikos lietuvių dar te
VALANDOS: ryte nuo 9 Iki 12, o fletal: garo šiluma: lotas 60x1251
pereinamais keblumais. Lietu
vakarais nuo 7 Iki 9.
I eigos $190.00 J menesi. Marąuette
bėra ne piliečiai. Jaunose die
Parke. Parduosiu už vidutiniška paviai turi daug organizacijų,
P. S. Kun. Jakaitis gal bus
siulljlma. Atsišaukite: 6622 Ro. PalrPARDAVIMUI BUCERNR
nose pilietybės klausimas jie
Kun.
Kazimiero
Vengro
Laiškas
lokalių draugijų ir įvairių
Amerikoje gegužės 4 d.
Turiu, greitai parduoti už pigią kal flelu Ave., «el. Prospcct 4201.
ms buvo tik juokai, bet da
ną bučerrvę. Biznis išdirbtas per 15
J. Kulikauskui iš Argentinos
klflbų, kurie turėtų susirūpin
RENDON FLETAS
Adresas:
metų.
Pardavimo priežastį iStirsit
bar, sulaukus senatvės, pasi
ant vieton. Atsišaukite: 836 West Keturi dideliai, šviesūs kambariai?
ti savo narių pilietybe.
Padre Casimiro Wingras Cnllerton St. diicago, Illinois.
naujai Ištaisyti. Atsišaukite: 5703 8.
nekalbant apie Lietuvos val
Mielas Jonai:—
rodo nepatikrintas ir neapsau
Mason Avenue.
Olavarria
486
PARDAVIMUI NAMAS
Po švenčių mudu su adv. J. Šiandien, laivas plaukia A- džios atstovybę.
gotas gyvenimas.
PARDAVIMUI BUNGALOVV
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
Buenos
Aires,
Argentina
šuj, i apačioj; fumacu apšildomas; 6-kambarlų bungalovr.
Priežastis
Seniau iš dirbusių vyriau- Grish vyksime į Washingto- merikon — tad, bandau šį tų
Miestas gražus, kaip Cbica
garadžlus. Atsišaukite: 3421 South pardavimo — Ilga. Neatmesime pro
Sprlngfleltl Avė.
Tel. Lavvntlale — tingo paslulijlmo. Atsišaukite: 6537
sybės projektuose, kaip WPA, •
kur Darbo Sekretorei ir parašyti.
gos — labai išsiskėtęs. Tad
6261.
South Arteslan Avenue.
nebuvo reikalaujama piliety-1 kongresmonams stengsimės įKol kas sveiki gyvi esame ilgai reikia keliauti ar gatvėX" EVERY W0MAN »
PARDAVIMUINAMAS
PARDAVIMUI NAMAS
r I KN0W REUES ON
Du fletal po 4 kambarius. Mūrinis
bė. Bet šiandie jau atleidžia rodyti, kaip reikalingas ir Argentinoje. Kaip žinote, tai kariais, busais, ar požemiais.
namas, Brighton Parke. Parduosiu 2-aukštu medinis namas. 4 — 4-kamar mainysiu ant
senesnio namo. barlu fletal. Skliautuotos tarpdurya
mi iš WPA darbų visi, kurie naudingas būtų toks įstaty lietuvių čia daug — bet ne Nūnai, bandome ispaniškai
USTERINE
John P. Stnnkotvicz, 6912 Ro. Wes- įtaisytos vantos, {eigos per metus —
2ęrn__Aveniic;_jrcL_^Afav£Me_>1156. $1.104.00.
nėra piliečiai. Visos dirbtu mas, kuris duotų teisės tapti turi savos bažnyčios, namo nei mokintis. Kol kas, visur gali
Atsišaukite; 1433 WolFOR
fram Street. Chicago. Rllnols.
piliečiais
visiems
įvažiavusie

nieko.
Todėl,
“
ant
burdos
”
PARDAVIMUI
ŪKIS
vės taip pat šalina iš darbo
me susikalbėti prancūziškai.
160 akerų ūkis. 90 akerių dirbama
PARDAVIMUI
svetimpiliečius. O senatvės su ms į Ameriką iki 1930 metų. gyvename pas vienuolius Sa Angliškai jau mažiau.
žemė; 70 akerių miškas. 11 budi- Parsiduoda grosemė Ir pieninė. Vieta
ninkų. Nėra mortgage; neapgyventa. gera. Visi įrengimai nauji. Parduosiu
leziečius. Jų bažnyčioje ir lai
laukusiam žmogui jau daug
užimti kad ir rytoj. Biznio nebrangiai. ft| mėnesf turiu parduoti.
proot Liatarina Antiieptie Galite
Adv. Charles P. Kai
Pas mus ruduo — atvėso. Clinica
vieta;
didelis vasarinis
rezortas. Jeigu kas norite namą mainyti ant
reachea
and
kilia
dandruff
germ
kome pamaldas lietuviams kas
sunkiau tapti piliečiu, kadan
Kaina buvo $18,000. Dabar $10,000 biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
Bet, kai tik atvažiavome, bai
There is no easier, more delightful, or
— cash kaina, {mokėkit $6,000 ar ri būti Cicero. Park Holme arba
sekmadienį. Pradėsime misi
effective way ot keeplng dandruff under
gi kvotimai ir visa procedū
S7.000,
likusius
ant
morglčlo.
oontrol
than
with
Llsterine
Antiseptlc,
gėsi
vasara
—
tai
gerai
šuti

Marąuette Park. Atsišaukite: 1538
PITTSBURGHO LIETUVIŲ jas kitų savaitę. Taigi, kai ir
John Schultz, Route No. 1, Bos South
famous for more than 25 years aa a moutii
5Oth Avenue. Cicero. Rllnols,
ra jam esti perdaug techniš
wash and gargto. Just rub lt in and follow
4<V lrnns;Mlchtgarr
no!!!
Bet,
manau,
kad
pripra

VAIZBOS BUTAS
wlth proloaged maasage.
toliau keliauti tenka — darKAM REIKALINGI vėliausios lšdlrki.
I.Isterine Antiseptlc gets rid of dandruff
RENDON ŪKIS
hecause it kilis the germ that canses dan
DALYVAUS ŠALTIMIERO bo turime. Be to / turiu va- sime.
bystės, pilno {rengimo bučemės flk40
akerų
ūkis;
Belolt,
Wlsconsin'e;
druff—the ąueer Ii ttie bottle-shaped bac_____
d_______________
renda_______
$10.00rJ_______
mėnesi;
geram vyrui Ceriai, lnlmant reglster). svarstvkles
teria (Pityrosporum ovale) that surrounda
Ar nors vienas pamušto, ką PROGRAMOJ, BAL. 16 D.
ar moterei dėl prižiūrėjimo atiduo- Ir skaičiavimo
(addlng)
mašiną.
žinoti į lietuvių mokyklą -1 Skaičiau, kad gerai veikia the hair and covers the scalp.
Don't waste time with remedies that
sime dykai. Atsišaukite: 2155 North Viskas gryno ąžuolo Ir kuogerlauslam
turėsime daryti su tais vyrais
Gauta žinia, kad 40 ar dau- tikybą dėstyti čia pat. Kun. Moyūonų Rėmėją skyriai — irerely attack symptoras. Ūse Llsterine Kllboum Avė., Chicago, Illinois. Tel. stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis
Antiseptlc, the proved treatment that getą
adresuj_^»00_Ro;_JRmerald_Ave;___
ALBany 7904.
at the cause. The only treatment we knov
ir moterimis, kurie jau yra
sveikinu!
of that is backed by ten years of research
giau lietuvių iš Pittsburgho Andriušis keliaus toliau į pro
----'PARDAVIMUI
a cilnical record or success in the
gerokai pagyvenę šiame kraš
“Draugų” ir “Laivų” ga and
Nuosavybė — Roomlng House. 14
great majority of cases.
vincijų
—
Berisso
mieste
dės

dalyvaus 2-joj Šaltimiero ŠuGARSINKITE “DRAUGE” kambarių. Karštuvandenlu apšildo
Lambert Pharmacal Co., St. Louii, Mo.
te ir dar nėra Amerikos pi
vome.
ma. trys vanlos; 2-karų garadžlus:
tyti
tikybų.
rum Buruni programoj. Eks
lotas 36x190; (eigos $200.00 J m8liečiai, kai jiems bus nepri
Sveikinu Jus, visų šeimų,
nes). Parsiduoda pigiai. Savininkas:
Laužome galvas, kur įsikur
kursija susidės daugiausia iš
18 North Lotus Avenue. Tel. Coeinami WPA darbai, Old Age
pažįstamus ir Marijonų Rė
umhus 4951.
Pittsburgho lietuvių biznierių. ti, kur bus parapija — bet 99
THE PROVED TREATMENT FOR
pension, senelių prieglaudos
mėjus su Šv. Velykomis!!
PARDUODA PIGIAI IR MAINO
Iš Waukegano gauta žinia, galybės!!! Turėsime daug vie
- DANDRUFF
ir kiti parankumai, kuriais
2 fl. po 5 kambarius, mūrinis namas
kad atvyks du busai. Indiana tų aptarnauti, jei galėsime.
Jūsų
apie 11 metų senumo; apšildomas;
piliečiai gali naudotis? Kas
parduos pigiai arba mainys ant fer
Harbor, Melrose Park, St. Cha Dar nespėjome visas vietas aKun. K. Vengras, MIC. GARSINKITE “DRAUGE”
mos ar kelių akerų žemės netoli
tuos senelius užlaikys ir mai
Cbicagos.
ries, Rockford, ir iš kitų ko plankyti.
16 fletu po 4 Ir 8 kambarius; mū
tins? Mes patys turėsim juos
rinis namas; Marąuette Parke netoli
Taiposgi,
daug
vizitų
padalonijų
daugelis
lietuvių
taipgi
63rd St. Kaina pigi; Rendos $8000.00
užlaikyti...
LINKSMŲ ftV. VELY’KŲ ŠVENČIŲ
{ metus.
dalyvaus šiame parengime.
dėme: vyskupus lankėme, po
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS
Šimtai žmonių ateina į mū
Adv. Antanas Dubickas (Do- piežiaus atstovų, matėme, jau
Krautuvė Ir 4 kambarių fletas, prie
sų raštines ir kreipias tuo rei
Stock Tards. Tinkamas šaitanui Mai
bbs), rengimo 'komisijos pir
4192 S. ARCHER AVENUE nys ant lotų ar cottage ar ko ktto,
kalu pagelbos. Bet kas gi iš
(North East Corner Archer and
mininkas
praneša,
kad
AssBūkime
visi
bal.
16
d.
Ash
6 kambarių bungalozr, prie 64th St.
žmonių nori sirgti kitų liga
Saeramento Ava.)
Ir Rockwell. Mainys ant lotų arba
land Boulevard Auditorija land Buolevard Auditorijoje.
Akles Lietuvoje.
arba dalintis jų sunkenybė
DISTRIBUTOR
Phone LAFAYETTE 0461
Mikas
bus tų vakarų pripildyta.
70 akerių
ūkis netoli Cbicagos.
mis. Tr priseina kaltinti visus
OF
United States Government
Parduosim pigiai su mašinom ir ata
priežiūroje ir kiekvienai ypakų; gera žemė prie molio.
tos pagalbos ieškančius, kad
tai pinigai apdrausti iki
Taipgi turime gerų ir pigių lotų ne
tiek metų išgyvenę demokra
$6,000.00
toli Marąuette Park Ir kitur. Kas
manot pirkti ar mainyti krelpkltėe
B E E R S
tinėj šaly ir nepatapo Ameri
Ižmokėjom
tuojau, asmeniškai ar per laišką;
Už
padėtus
kos piliečiais.
J. VILIMAS,
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Ohicagoj. Visi geria ir mėgsta
pinigus
6800 So. Maplewood Avenue.
Buvo laikai, kada tapti pi
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių
resnį alų, karį užvardino NECTAR. Šia Alos yra pagamintas iŠ im
liečiu buvo tik baikės. Daž
Safety Deporit Dėžutės Galim*
portuotų pirmos rūšies produktų.
“
GRIPSHOLM
”
Kam Kankintis?
nai politikieriai net lėšas ap
Pasirenduoti
Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
mokėdavo, kad tik žmogus va
Ofiso Valandos; nuo 9 ryto iki
Geg.-May 31 d., 1939
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
žiuotų į miestų išsiimti popienavimą.
ną, Subatora nuo 9 ryto iki
ras. Bet tais laikais daugelis
8 vsL vakaro
i
Nežiūrint kada jūs ma
ateivių buvo pasiryžę čionai
2423 West 64th St.
Tel. Hemlock 6240
užsidirbti daug pinigų ir grį
note važiuoti į Lietuvą,
žti atgal į savo tėvynę. To
pradėkite ruoštis iš anks
of CHICAGO
dėl jie nematė reikalo pasi
to. “Drango” laivakorčių
Mes nevarto Jam nei mašinos,
naudot lengva proga tapti Anei elektrlkoe. Garantuojame suJUSTIN MACKIEW1CH
garbinluotl
btle
kokios
rūšies
agentūra išrūpina jums vi
President
meirikos piliečiu.
plaukus. $5.50 vertybė — šia sa
HELEN KUCHINSKAS, See.
vaitę tiktai $4.50.
sus kelionei reikalingus do
Aš ir adv. Joseph Grish da
BERNIOE’S BEAUTY
kumentus. Darykite rezerinai kalbame ir planuojame,
8H O P
kaip pagelbėti žmonėms da
vacijae kuogreičiausia.
1786 WE8T 47TH STREET
barties pilietybės reikaluose.
Kamp. Hermitaga. Tel. Tardė 2771
16 metų patyrimo.
“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
Mūs nepatenkina suteik’ta pa
Turime
pardavimui
visokių
modelių
vartotų
automobilių
|
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
galba vienam, kitam savo tau
Prienamomis Kainomis.
IncorponUed
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
tos žmogui. Daugelio piliety
UNIVERSAL
bės reikalai yra taip kompli
Tel. Prospect 0745-0746
RESTAURANT
kuoti, kad daug ima laiko, o
Wholoiale Orfy
tuomet ir daug kainuoja. O
Modandlhdaiud* Ir P1A05931-33
So.
Ashland
AveJ
giaiuria Valgykla
kuomet neturėjimas lėšų žmo
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
Bridfeporte
gų atstumia nuo pastangų gan
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
gauti
ti pilietybę, tada advokatas ir
750 W. 31st Street
AGENTŪRA
Degtuvllką Im portą Valstybino
V
Domininkas Kuraitis, Savininkas
tln».
jo klijentas esti pralaimėto
A. A. MORKUS, MiiidBkM
Mes Ir Visi Mflsų Darbininkai
Telefonas VICtory 1696
2334 So. Oakley Avė.
Tel. Canal 7790
jai.
Lietuviai, pp. P. ir M. Dzlmldas
Tel. Victory 9670

Kiekvieni} dieni} mes sutin
kamo naujas gyveninio sun
kenybes, nors jos ir ne lygiai
paliečia visų žmonių gyveni
mų. Pripažinsime, kad viso
se mūsų gyvenimo srityse da
ug yra nuveikta. Visados mū
sų gyvenime buvo ir yra kompeticija. Pavyzdžiui, srovių ir
partijų rungtynės reiškia pažangų ir didesnį judėjimų ta
rpe lietuvių. Kur nėra kompeticijos ir srovių rungtynių,
ten reikalingai gyvenimo da
rbas yra labai atsilikęs.

USTERINE

LEO NORKUS, Jf.

rngiiie Ekskursija i Klaipėda

AMBROSIA & NECTAR

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAR ASSOCIATION

UIC K

AGENTŪRA

UTILITY LIUUOR
DISTRIBUTORS

MILDA AUTO SALES

Keliais atvejais esu minė-

Savininkai

