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I Bvpraionia lai paaazyU ir DaonaiuaZiaiua tam ua»-

uuoMOrua. UorMpundnolŲ 
Ir *UU.IkI <>4 Olm*

4Meilu* įurpu* p*i*lBy<a*ma. v> n- 
tr *mi>»u1Miud «. 1*»—nn*>n« fcores-

seniai lietuvių pavardė* 
s, o dabar pralietu ir vie- 

vokietinli. Pavyzdžiui Stalupė- 
ElM-urodc, Eitkūnų* — Eyd- 
— Schloslrerg ir t.t.”
naciai clgm-i -u žydais, ma- 
dienoiiiu* vedamo prieš juo- 

lenu u \ oklelijoj.
Pastebima, kud nuo nacių neulsilH-ka nei 

lenkui. Ir jie m*pri|Hižįsta teisių kitoms tau- 
I toms, varžo jų kultūrinį veikimų, lenkina 
' ii lietuvių ir kitų tautų pavarde* ir net vie

tovardžius. Juk ir rusų euru* smaugė lietu
vius, išbraukė Lietuvos vardų iš žemėlapio, 
liet dingo earns ir jo galybė, o Lietuva pri
sikėlė. Tikėkimės ir darbuokAiiės, ragina 
laikraštis, kad vokiečių ir lenkų fanatiško* 
pastangos liktų taip tuščio*, kaip ir caro.

buvo voku* tįritinu 
to* urdžiHi 
nu.- pavadino 
kati, Pilkalnį

Pirmadienis, Lapkr. 14, 1938

Kataliku Gyvenimas Japonijoj I
Rašo Amerikos Lietuviu Istoriją

rgaviciaas, klieriko, raseiniš
kio. Jau trys metai, kai jb 
čionai gyvena, pato mokocį ir

ku*. profesinė# mokyklos u la
kinius. Apsigyvenę* kitoj To
kio daly, prie didžiulius ku
nigu SCIHIIUUIJU. . <—d *•—di
j ,iti teologijos tu* k.-tat- ir 
ruoši i* į kunigus. Na, ir jam 
ir nian Iki*u diiau»mo. kml 
Tokioj lak* ,«n ihi tikti lie
tuviui ir laika nuo laiko viens 
kitų lankysime.

Taigi, aš jau Nippune. Jin

Kun. V. Mazonas. MIC., mūzų dienraščiui 
pradėjo rašyti įdomiu# laukus. kūnų, tiki
mės, musų skaitytojai nepraleis neperskaitę. 
Kun. Mažonai yra gabus rašytojas ir laik.- 
rašūninka*, dabar gyvenus tuose kraštuose, 
apie kuriuo* savo laiškuose aprašo.

Šia prega paduosime šiek tiek žinių apie 
Japonių katalikų gyvenimų.

MLijomcnumr, sukema. yra sunkiausia di
rbti Japonijoj. Tačiau 1937 metų statistikos 
žinios įskoJuiagai Lako apie paskutiniais me
tais padarytą pažangų.

1937 in. Japonijoj be Korėjos ir Fcnru- 
zos buvo 391 kataiiKu bažnyčia ir kcp*yčios, 
115 vietinių kunigų, 239 — užsieniečiai, 127 
vietiniai vienuoliai broliukai 104 užsie
niečiai G72 vieunes vienumcs, 4ul> užsie
nietės, 112 didžios >js ^ruimai ij .s auklėtiniu 
271 mažųjų seuHnarijca luden’.ų vinuis ka
talikų umverBitelas, 1 akijus uutslc vedamos 
jėzuitų 53 ankstesnes kauuikų laimučių ir 
mergaičių matyidJs su lo U36 mokuuais. 2/ 
pnegiaudos apieisLieuu ir nasiaicnuns su 829 
vaikais 6 senelių pnt-guiuaus 
iiais, 2 raupsuotųjų nanuu su 
ir 15 ligonių.

Tad. nors ir labai sunkiose
sijonienoms tenka diruta Jiinomjuj oct vi? 
dėlto jų darba# nesą gražius vaisius, kata
likybe Nipponc auga.

su 152 sene 
178 ligoniais

sųJygose nu

li nuvlų tuliatizilią. .laito l> i-lll4al lUsuliili, 
kad kuniuni-liu yru begulimais lunatikais. 
Jie neapkenčia žmonių, kurie kitaip negu jie 
mano, 
čia

iicapkemiu jokiu.- tikino-, m 
liet *ui ųjij, kulti kitaip gaivoj 
Apie \ i»kiv> iu ii.ii ų fanatizmą

k ll’l ljl»-

lybių. n«*i m-ių. Buk lll

Pu.. II4I< IU

Imrha-

puste- 
kly du. 
«laltitr 
kurnu- 
Tė\ n-

tULullUs, liuku., 
ar jojamus, lik jei tu Ivmium-tii*. tai tu 
tai ji gerus, kaip ir rusu*, l’a* vokivių na
riu* atvirk* 
tingi ir dori tik vokic<*iai-urijai. Vi
to.- tuntus ir rasės, tai bi udiis. 
naemi dubiu elgin-i taip kaip -• ii"\ < 

km H iimieiini, lą-yk bu,/» tarp, k 
ne graikas ui nv romėnu*, tai tu
rus”.
Laikrašti- tume pačiame rašinyje 

Iii, kad senovėj graikai ir nauriuii 
laikydami tik *uve žiuoneiiii*. I'uip 
klysta ir \ okietijo- nm-iai ir Kt.sijus 
nisLtu. |h*| to ne be rvi*nl«» šv<uta.-i- 
kelinis atvejai.- j-p< j,» tikim-iuo iu- i
raugui i* klaidų ir taip put komunistų ii- na
cių. Toliau “Laivu*“ .-aku:

“Kaip alsimeiium,, V.ukieliju- uaeių ra 
Kinis famitizniu* pirmiausia išsiliejo prieš 
žydu*. Nueini piriniaii.-in -pūstelėjo žydu- 
— susiuiirin,, jįj t*i-e<, išvijo iš profesijų, 
varo luuk iš biznių ir pramonių. \ <<kiet ij,,- 
niicių nelipi kaulu /.yduin- vinv»k nėra vi*- 
kn-. Jie įiekeie-iH ir kitų tautų.

Dėl šitokiu vokiečių nu*>i*t.i!y rim kenčia 
ir lietuviui, gy^••mmtieji Enisi; Lietuvoj. 
Nutautinimo dalba- ten ir seiliau buvo 
varoma.*, o daliui dar labiau ta9 darba*

Žyniu* iiiibi| rašytoja.- Jonas Kini ta® “ Dh- i Spalių m. 13 d. KLN. VLADAS D1CAI - 
įhininko“ 83 numeryje rušu upm kun. Anr GELIS. MIC. minėjo snvzr 33 metų kuniga- 
toną Miluką, kitų musų žymųjį rašytojų, vai- vuuo sukaktj Gimęs 27 d. 1880 m. Vilka- 
kėjų ir istoriką, kurio vardo*, kaip suku 
J. K-, užimu vienų iymtou&iųjų vietų Ame- 
riko* lietuvių istorijoj. Jonas Kmita* pra
neša :

Spalių 28 A KLN. DR. KAZIMIERAS 
RĖKLAITIS, MIC. Šventė savo sidabrinę 
23 metų kunigavimu .-ukaklį. Gttoęs 1387 m., 
.-palių m. 22 d_ Marijampole, čia ’ūėju pra
džios ir gimnazijų# muksiu*. Jojo tėvas bu-

vuujami, po kūčių vakarienės 
suvaulino apie desėlkų žvėrių 
scenoj vaizdelių, padek lamu- • 
vo. šposų pakrėtė, padainavo. 
Dalykėliai via trumpučiai vai
kam* prieinami, nenuobodm.^M 
Tai nu m paliko, nor« ne vi*-^^ 
kų gulėjau suprasti, ne» vis-

viskio parapijoje, kur jojo tėva^ ėjo moky- Vo Marijampolėje apskritie* viršininko pa- . . - niopunu kaJbu_ >’ukt.
2inntiiu Yiv*n«lmi mokslu iikmi i » - • . * •• b TTT^ *•>

“Ihibnr jis tą istorijų kaip tik ir rašų. 
Sumanė sukurti stambų kūrinį, kuriuo ap
vainikuos vni-ingą savo gyvenimo darbuo
tę. Tni didžiulė, virš 7<)0 pusi, knygų, var
du “Spaudos laisvės ir Amerikos lietuvių 
orgmuziiutės- sukaktuves“. Joje aprašytus 
lietuvių tautinio kilimo laikotarpis nuo 
Vilkinčiau* iki mū- laikų. Jujv labai duug 
unedž.iiig'o- isturijui — atsiminimai, kroni
kai-, laiškai, dokumentai. Mum.- anierikie-

iriuu-nii |ui-i/y invjii-iii* veikėju* ir uu-\ u*
< m ta- i.••ku.-, kuriu.- lietui luiu- ls«*lKiji',j
t<*k<> kovoti ir kurių dėka jie išlaikė .-avo 
tautybę ir pačiai Lietuvai daug padėjo.

Kuomet varo liukai* Lietuvoj vieku* bu
le užgniaužto, čia Amerikoj em rgingi Lie
tuve- sūnūs ir dukterys kūrė tautinę idė
ją, urgiuiizav/j*i, šv ietė.-į ir kudu išmušė 
nvpriklau-amy bes kūrimusi valanda, jie 
suteikė Lietuvai stambią pagalbų’'. 
Tolinu J. K 

jiujėtfulll- jiui
teisingai | a.-tebi, kad mūsų 

žymiai mažėjant, tenka prn- 
ir iš ten -einti įkvėpimu nuli

pei to gariu- kun Milukui, 
i-iti taip vaizdžiai at-kleidė

jų -a k u

“Mu.-ų Kiiišta.-“ Nr. 4(1, -kiltame rpulių 
Mosiu- paiiiim jėntii, pužymi, kud šiemet 
pūlių 9-ji mū-ų tiuliui yra ypatingu. Smū- 
:is, kuriuo mu.- norėta parblokšti kovo m<*n , 
kliu-m i liga i ntgyjn šiandien, kiniu minime 
. ilnian- m I. kimo -iikaktj. Ne ko* kitu 
j> liu k iil-I i-, tik ši liudn«>ii -iiknkti yru 

f ro- 
14* 11-

priv-mosi santykių užmezgimui *u kaliny nu, 
kuris savo juirnšu |n> Suvalkų sutartinu ne- 
išlaikė ir jėga užėmė Lietuvos sostinę. Laik
rašti-, kon-tatuodnimis, kad ta* tautos atspa
rumu.-, kurį ji -avo .-ostinė* atžvilgiu iki tol 
rodo, kovu įvykių ne tik nebuvo pu laužta.*-, 
Im*1 ]K*rgy vt-nusi mukų skausmą, šiandien 
lietuvių visuomenė vėl kelia gedulu IhiImj, 
primindama neteisę ir m-teisingumų iš tau
tos, kuri liruliškunvj jauemaia prieš m u* daž
nai mėgstanti tuščiai |Mi*igirli. Tai yra, anot
" M. Krašto“, visu- tautos balsus, kuris, ne
žiūrint pasikeitusių aplinkybių, podo jo* pa- 
siryžimą ir toliau stovėti savo teisių sargy
boje. Vilniau* klausimo sprendimų tauta te
belaiko -avo didžiniisiu tikslu ir uždaviniu.

Taip pat laikrašti* pažymi, kad šiandieni 
ni- Lietuvos visuomenė* protestas ypatingai 
pabrėžtina- dėl to* tvankios atmosferos, ku
rioje šiandien rutuliojasi tarptautiniai *an- 
t vkini.

tojo pareiga..- žinoma, pradinį mokslų jisai 
gavo iš savz> tėvo-mokytojo. Vėliau mokėsi 
Marijampolė.- gimnazijoje ir Seinų seminari
joj*. Kunigu įšvęstas 1902 m. spalių mėti. 
23 d. Pora metų ėję* vikaro pareigas Sas
navoje, buvo atkeltas į Marijampolę ir čia 
dirbo iki didžiojo karo.

Prieškariniu laiku kun. L. I>raugvli> bu-

suomenčs veikėja.-, daug širdies ir pinigo 
įdėję* | švietimo drmurijij “žiburys“ ir že- 

kiillūnninio “žagrė“. Šios dvi 
daug pri-idėju |>ric kultūrų* pa- 
taiititiin -u-ipnitinio Suvnlkijoje. 

lali* buvo kun. L. Draugelio nuo-

mės ūkio 
draugijos 
kėlimo ir

I įeinąs.
Kuru melu jam teko gyventi Ku.-iioje, kur 

• Mėsoje dirbu ne tiktai pastoracijos darbą, 
bet rūpinusi ir lietuvių pabėgėlių globa ū 
jųjų reikalai-, čia jam teko pergyventi ko
munistų revoliucijų. Turėdamas gerų supra
timą iš 1903 melų laisvės judėjimo reiški
nių, jisai iš unkšto apsidraudė įkurdama# sa
vų darbininkų draugijų, kuri nusisamdę už 
OiIc.mos dvarą jr, kouperatyviniu būdu tvar
kydama savu* reikalu-, no tiktai aprūpino 
Siuitų* žmonių maistu, liet šimtams žmonių 
išge|l>ėjo ir gyvybę, kai laidu* jiužiūrėjo žmo
nėms į akis.

vaduotoju; vieta tai* laikai* skaitoma labai 
aukšta, nes visoje Suvalkijoje tebuvo tik
tai du lietuviu šiose fiureigose. Seminarijų „tlaik ui n 
lunke Petrograde, universitetą Gregorianum *'L *- - * 
Romoje, kur įgijo filobufijo* ir teulogijus 
daktaru laipsnius.

Kunigu įšvęstas 
mokė Šx. Rašto 
■ ui jMi.-iįmigus, 
nnolijų ir buvo 
*ai |*ura metų 
redaktorium, 
Kiniu arkivyskupo* Jurgi.- 
suraukė iš

12 valandų, iškilmingos Ber
neli ų Mišios. Ryto 7 valandų 

i skaitytine* Mišias 
ūk beudrubučio auklėtiniams. 
12 vai. pietūs. Pietuose daly
vavo apie ILK) asmenų, atsto
vą ujan<‘-ių 12 tautų. Tie pir
mieji pietūs T/jkioj niekad 
neišdils iš u ui no utkiunties. 
Jaučinu, kud Kristus gimęs 
ir kud tik Jis vienus tobuliau
siai gali vieny ti žmones. “Paz 
Chri-ti iu Regao Clirisli” 
(Kristaus Laika tik Kristau.- 
Kuraly.-tėj). Kaip gerai, sa

nojt-

Marijampolėje į- 
•liją ir čia savo

pdumn- į tauto,, Idai v minią. 1923 m. dvu.-i- 
iič- x y 11-my Ih*- buvo nt-ią-tae į Ami ribą 
duoti ini-iju*. Čia jum teko dirbti ašį uolie
nų- metu*: visų pirmu daxė misijas, 
klebonavo Kenosbo, Wis, ir Aušros 
parapijoj Chicago, I!!. Paskutinius 
buvo •'Iiruugo’' administratorium ir 
vo” rėdai;toriam.

išrinko kuri. L. 
tarybų

vėliau 
Vartų 
metu? 
• * Iu*i -

tėvų marijonų *u- 
Drnuęei) į uukš- 
ir nuo to laiko

kun. L. I>i.iug-li,. nelabai 
bet dirbu sunkiai, nes šalia generalinio jiutn

tvirto- veikalus

1913 m., spalių 28 d., 
Petrograde seminarijoje. Ka
istojo | tėvų marijonų vie- 
atsiųstas į Ameriką. Čia ji- 
buvo dienraščio “Draugo"’

vėliau redagavo ir “Laivų”. 
Matulevičius j*u 

Vilniaus ir ujisigyveno Romoje, 
uukšt uosiu* v ivimulijts, naiuua, ji- 
ė 1923 m. kun. dr. K Kėklnitį j 

Kuiną u paskyrė šių namų vyrvsuiuuju. 1937 
melų tėvų marijuuų suvažiavimu* Vii anuose, 
Latvijoje, išrinku kun. dr. K. KeklmtĮ ma
nymų vieuuulijus atstovu prie Šv. Sostu, 
karius pareiga* gerbiamasis jubiliatas ir 
šiandien eina.

Suprantama, tokiose pareigose būta nema
žu sunkenybių, kai i* naujo ivikvju jM*rtvur- juk šiaui į m—aidi n j — 
kyli senosios 
ciją

•Jaune- aukščiau politinių pu-

jo* nanais, Jo karalyste* pi
liečiai*... D kaip gaila, kad 
lūki* tautų bei valstybių va
dų daugybė dar tmp toli nuo 

: to* išganytojau* Karalystes 
| principų, tiesa, kilusių ne iš 
šio pm-Hiilus bet paskelbtų 

mum.-, 
Marijonų vienuolijų* kun.-titu- į paprastiem* žmonėm*... Dėl tu 

palaikyti gražius santykiu* su aukštai* nesimato jiasaulyje to> pulai- 
yėiu* dlgmlaruis, ginti lietuvių reika

lu- uuk-tum iiiitaniij,ise. likim istorija j- 
vvttnis kun. 'L*. K. Kektui'io darbuotę lb>- 
muji*. L’aty- Mmijunui ziun j kun. dr. Ku-| 
znnu rą Itėkluit], kaip j vieną savu gurbin- 
giuiLsių mcduuIijus Durių ir ateityje jume 
yru sudėję auvo visu* skaisčia* viltis.

Gerbiamran Jubilintui linkime ilginusių 
melų, pilnų gružam- darbo ir pasiaukojimu 
Kristau* vynyue, y|<u>- tame mažutyje šio 
vynynu sklypelyje — Marijonų \ ienuohjoje!

įėjo jMireigų dar t ina ir Romu* munų vy »•••*-

jmiiu, silpno* sveikatų.- ir Aukščiausiojo ]<i 
luituos!

Laiškai Iš Nippooo (Japonijos)
Rašų Kun. V. Mažonai. MIC.

damas į mimus reikia nusiau
ti batus ar batuką- arba “ge
tas'’ ir Įeiti lik vienomis ko
jinėmis arba, dužuiuu-iui, už
simovus lengvus tam tikrus 
kuntapliu», kuriu būna kiek
vienam* •-genkan” — mažy-| 
čiame kambaryje. ir uš buvau Į

ria, j>o trijų dienų, atvažia
vus j Tokio stotį, buvo šilta# 
rudens lietus. Negaliu net pa- 
sniairyti stotie* aikštėj — 
smunku greičiau j automobi
lių (taksį) ir vis pu liet ūmų. 
per pusantros valandos priva
žiavau prie -akytos saleziečių, 
įstaigos, (profesinė mokykla, 
klierikų internatas* sjnm-lt.vė 
ir k.). Kaip tik čia lietuvį 
matau — iš veido įspėjau, 
žinai*, r.>r- šiaip nebuvo 
man pirmiau Įmžįstiunn*.

(Tęsinys)
Pnpni-tni gelsvai balta spal- 

| va prieinami ir neturtingiems 
ir atstoja ištaigingus mite ki- 

1 linui*. Be to, juose mažiau 
laikoi dulkės, juo Inhiau, 
kad jų ir neįeinama, ne* į jį, 
kmiibarį, nevalia įeiti nenu- 
sinvu- apavų. Taigi, į nrppo- 
nų kariihnrj neįeisi ne tik i<a- 
tu<das. bet dideliu būtų Heimi- 
trinkių ižeidiuiaA ir *11 “geto- 
•miH“ įžengti į jų hutų.

Ijiikrnšti*. ntvaiz«lnvęs lenkų vmdimnj pu- BpV,ik ir vi>i ^*timšalini '“u “Išgyvenę* Tokioj.
""'■""■.I- Xip,..n». priMtoi- !"■ “Č" ■"> "• juk ui IvŽiou.i

ku.l .U..,,' n,. ,au.„ l^u.ėp..,.) .vurulyje v«r- • ( lluv„ BnloJžiu , U1
gll bu-ljp* H Alllllillriiinib rmi.-’M twi- V t r .......................... ......
tor finKartio. Ttu'iMU uiu.mj t/tulu. iMibreiia nticvioo^e.

jo si ei u eis u- dirba.

mano vis-a-vis (prie- 
iįs) prancūzą* tėvo vy

tliejuj tik gero® valios žmo
nėms.

Čia 
tols s
resniojo jmvuduotojas, pusjuu- 
kais, pusrimtai paklausė, ar 
tiesa, kaip girdėję* iš Margc- 
vičiau*, kad lietuviai vi* dar 
turi kivirčų *u lenkais <N*1 
-avo sostinės f Gaila, sako jis, 
juk tai dvi katalikų tautos. 
Tmp. -akau, pačios tauti* gu
li būti kntulikiškus, bet jų. 
I.,r I : I f" .11.iii'. JŲ ' ndu 

politiku, kaip lik čia ir buvil 
nekatalikiška, gal, magesne 
nei pagoniška... Štai, aiškus 
pnvy-zdys. Kiek žalo* gali pa
daryti nutolimas nuo krikš
čioniško* suctaJogijoa (visuo
menė* mokslo) dėsnių tarjs 
tautiniame gyvenime...

pa 
|»- 
ji”

. __ , . «u-nmrtėbęs, kai tokia ‘‘eeremu-; hno.BU tik C|mrbiru> konMU. 
nija” pa-idary juiu nei ua . |Ble |miinmi»«. jog ten gyve-

-- . nąs ir viena* mū-ų tMitiečrių.
, Iv tuviškni ir pnemaei- :

innu: “Garite Jėzui Kris-
Nn. ir buvo ja nuM-te- j 

m*. I 
prou-šimi iš afik*to, kad pa- 

Tm iou mūsų tautu, pabrėžia net namnose. K prait praėju.ių Kalėdų vilijuj'danu* jam ilidesnį *urpryząJ 
toliau Vilnium, neužmirš, dčl kaulai atrodo, k*-' C^učmae. I* CUuibmu 4*vaz*a-[ Be L vis tik greit atsakė: “Fer

da visor kiekvian* *ykį į«i«|F*“ *“*•?**" apeųju uwtu, o *mžiua”. Tai būta Albino Ma-1

nij'a” pu.-idarydm u net ne • - 
grynai nipponų namuose, bet 
italų saleziečių vnduvuiijumuj (Taigi 
įstaigoj, kur pirmų dienų bu- kį- 

Tai- tiri Lieut. Gen. Hirotdio O-hima. 
naujas JnjMmijos »mbu*uii/> 
rimt Vokietija* Prieš paakir- 
>-iant aiiibasaduruuu jis buvo 
japonų rnilitari* atašė. (Audi* 
photo).

2
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Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(B angliiko vertė KUN ANT M KARU2IŠKIS)

SKYRIUS IX nk ų pn-ė(ų j gyvenimų mm

Sekles, karus sėjame
“As pulH-rinii sėklą šalia 

lako ir nuėjau sav,> keliu iki 
jiasitnikyma- arba likimas — 
nesakau katras — nuvislė ma
ne vieną vasaros dienų tuo 
pačiu laku; ir štni: gėlė žy
dint: ten. taip puiki, kaip ku
ktą nkis matė ir taip meili 
kaip puiki”.

Mi-s vi'i esame sėjikais. 
Me» vi-ų laikų sėklas bur-to-, 
me. Mūsų pnč-ių gyvi-nlmn- tr 
kitų aplink mus gyvenimas y- 

jii tfis flirv.rs, j kurias sėklas 
geriame.

Kuomet kūdikis užgiknsta. 
jo gyvenimą- yra tiktai že- 
mė> sklyjielis, kuriamo < 
niekas neauga. Motino* ranka 
yra pirma, kuri sėklos ten |«i- 
sėja — jautrios meilės žvilg
sniuose, kurias jus akys me-l 
ta į kūdikio sielų, jos šypse
nose ir mylavimuose, ir niū
niavimuose ir tūkstančiuo
se pu-tnngų pasiekti kūdikio 
širdį ir prižadinti jo gidės:1 
ir Iii! inct piimukinimun-e, |;u 
tini- ji teikia.

Visi šeimyno- mitini irgi 
julif-ka sėjikai- šioje dir oje, 
gyx viiiumi pradedant prasive
rti. k tek v ienas pabei tlama-

\ i-o niii-ii minty-, žmlžini • 
ir darbai yra sėklos. Jie tu
ri -avyje ypatybę, kuri verriat 
ja* augti, kur jos krinta, sa

lve išnauju jiagiimimbiiivrs. Tai 
yra tiesu apie gerų, kurį mes 
darmne. Motinus 'fimkinimni j- 
einn i jo- kūdikio protą ir 

f sinti, knip menki giminini; bet 
jie naujai (Misin.do sūnau- ar
ba dukters gyvenime vėlinu., 
stiprume ir grožyji-, knrnkte- 
rio kilnume 
■ tingume. tikini 
»ta gale nvitirms

1 jo-’ dnrbai. „o- įpročiai, jos 
balso gar-a-, įtakos, kurios

, išeina iš jo« gyvenimo, yni 1 
dar ,ni’^ turinčiomis 1

jo»e gaivų dėsnį. Kur jos np- , 
“ibimn. ,y>s auga. Tu niekad 1 
negali prarasti >nVo motinos, iInnnih|.y !>in(|,|.ntai 
.h galt numirti ir jos kūnas truMu, nr kh<4i: 
gnh Imu mestas iš tavo aktų. koi MIshnriH,i(.ji 
ir paguldytas Dievo žemėjo. 
Tu dauginu nomnty-i jos voi-

ir gyvenimo na įt
ini kei-:

ninku dauginu nuluir.-tv

iu

k ui ins

•k'.-t j

|ui laikų priubsln barstytį

•/jiismnvietė, nmkvkln: vėliaii

šiai prisideda 
Metams Ttebėgimt. -jrvvenuno. 
|iatyrirnui — ]»a gundo.*, už
daviniai. išmėginimai, džinu- 
gsniai. liū-lėsiui — atneša sa
vo įtaka-: ir šiaip pribrcndii- 
sio žniogniis karnktori- yra 
sėklu niurnom Iūkslanėin r:i-

dalimi.,

kiito iš jo- runku 
im-tii- šių tu nie negali 

ranka
tu z;iii

Berlyno juodašimčių . nnrių tiesiog laukimo teroru nnt žydų: sunaikinimo lūk-tnn- 
:nų. ptvylimo ant j a<’ių 'ydų. •.įimnšboo ir tūk-.Linčiii 

suvarymo į koncentracijos stovyklas, aukštieji narini linksmai geriu ton-tn už

Po 
rių krautuvių. įmonių ir priračių 
suėmimo ir 
Hitlerio pro|iagando. ministerj Pnul tioehhel »ų. (Aitne rndviplmtn).

LIETUVOJE KOVOJAMA SU SINDIKATAIS
KAUNAS (VDV). — Pra- kutas nesilaikė šių Kainų Tvnr 

i. kartelini, kytojo ĮinredvmŲ, jis Imvo nu- 
Misitnrimai. įaustas 3< 1,000 litu pnlmudn. 

paprastai Bet ir po to taliakininkni nesi 
aiškina, sudaromi tikslu regu- liovė sauvaliavę, 
liimti prekių innnylui. gerinti 
jų rmj kuiną* ir panašini Ta vėl nultntulė tnluiko 
cinu tikrumoje dn/.ninnsini es-1 73,000 litų liaudn ir

m>rs šakos pnimmiiniakai su
sitaria lengvinu pasipelnyti 
vartotoją sųskniti.n l’nšalinę

r»i -

FINIS POLONIAE!!! LENKIJOS GALAS
Tai tok- Lenkijos \ė| bu. ftruiln.- ") 
Vėl sudraikyta ji bus, kaip buvo, 

žmoniškumu- jo- tarin* iuvo; 
ji tik moku grobti ii plėšti.

Kini

Kad

pavergtų -Įh-eių... 
mm' '■galybė”, 
ji yr’ lik zlyls- 
neb'nrir* matyti

ų nūn’ -avo

Ir kilų tautų 
•šate vadinu ji 
\'or- išlik rujų 
Nemato, ar ta
Kad ir jų švabas*’) tyko | rnryti... 
Knip kad prarijo austrų tėvynę 
Ir rokų šalies laisvę sumynė... 

viisalu ** *)
Tn-I ir Lenkija tokiu būt pmli. 
Kaip inin’ <'okijn knd yra. broli!... 
Ta- įnikus, tikiu, jau yr’ m-b’loli, 
Kada išgirdai kalne, ar klony 
Kauksmų berilti: Finis Polonis®!!!...’’

K Vidurau-nkAB 
•Jalas, užbaiga, 
vokietis.

*) Vasalas — karalius, nr kits koks viošpntR 
priversta- klausyti kitu |>aliepimų ir jnrn kai- 
p.o juivaldinis viešpačiui mokėti duoklę.

*) l'imila-

Dvi to dalmr Tvnrkytojn.ų 
sindikatą 
i k ė 

tabako falini :i'ii

luikiniukii sindikatu- liko i'.ir 
>lxiii.' Dabar ki»-kx i‘'u.i' tnbii-
ko fabrikas untiiin 
n m. k Ink jų pajėg

n i • • 111■i iii.

kurenrijtts. To pa-ekmėje bu
vo skriaudžiami vartotojai, 
gaudami prastesnę prekę. A- 
bms daryklos nepajėgė susi- .... . . . . • . . ,. . , . menei Berods, su pnimoninin- kurs «:iw žemina Ims patink.-e
tarti ir ntsli kokui nors išeiti. ... ..... ...
. .... ... ,. ,, . įkn ls-i prekv loninkii snsilnri- imtas.
Ir eln )simni-o Kainu Tvarki-' ... ' . . ,
. - . . . mnis ir m nepagrjsto [msipeLlojas. kuris nustatė alaus gn- .. . ,

, . .. minu užsiimi imtais kola nėra
niinlujtim- kmittgentiis; vndi- . ’ ...... Ii'neva | nmnii Kainų I varkv-
mis, nustatė, koki proeenLi su- ‘

Prieš prapultį eina puikyliė, 
prieš nupuolimų dvasui tnš-

n i i -

pagaminti. ]*,<■ !«•.
i i’. ali-s muilini i I ik-

iiii-fnl' t• ■nu

• lėlę gnlin ir priemonių regu- 
liitoti kainas ir kovoti sii žaliu 
gni- prekv btfje pasireiškimais.

Įvairios Mintys

I. m i

x i - i. tik kiek

JU 1' t Il\o gv- 
snugo pačiu- ta

vo k.’irrl.terio pradus. .Jn* nau
jai pasirodo tavo įprm’iuase.1 
tavu pobūdžiuose, tavo jans- 
muo-e ir nunnurnėse. tavo mi
nties būduose, tavo puriuose i 
sakiniuose ir kolbos formose. 
Tu niekad negali nudoti sa
vo motinos; j-»* gyvenimo siū
lai y ra nrišfininiojninni .-nuils
ti i tavo gvvenima.

( Daugiau bu -)

BAIGIAMI SURAŠINĖTI LIETUVOS VIETŲ VARDAI
l.ml.x n najii 7 uie

laukui

imu- ti i n.' x uidtls. I o ,/n - 
daug pas4ik<> apie ajiksti-

II S gX X'f llillltf ;| pliu L X be-, Jš 
gulima spręsti npie žm<>mų

■ilingi vi'.-im 
vailotojaius.

arba

dikntni x ra 
šio ūkiui n 
tokiais sindikatai 
nu >iii n i tik u sų jungei ni- 
rinus) In-ine. II visiu

Almi' garnybn bux-.i 
jusi šlubuoti nuo niuo

prn- iinn.'ii kraštu ui liti, ir kur- -nve p ribiiii 
lis i'užcmirita', o

Ir Lietuvoje daugelis pra
monininkų jau yra susilieję j 
slaptus n r viė'ii' sindikatus. 
•Inu yra pagarsėję niaus bra
vorų, plv tmių. tabako fabrikų 
n kitokį -imlikatai. S (gitingai 
jau buvo i k x nėjęs tnimkininku

papu u-ų
* ic kiek kuri.' paguiiuns’ lubnko

prieš trejetų metu buvo SU. dirbinių. Tiems dirbiniams pnr 
durim žemės vnrdnms rinkti ‘-'"''U H*'-
komi-ijn, kuri ėmėsi surašyti pnky biniiiku-

tokiils dilbi-įsu- Liftu vos žemes ir vietų 
ui Iii-. Komisija. m>rčihuun 
ix1( flnrlių paspartinti, pukvje

llllr 11.111 lltlllkll 

j.’ltl X t II

niu-. kurie s-ie |aigvi<lnvo, liet 
kokius sindikato |«urdimln\ė 
siūlė Vurtolojai mgundavo 
krantin ėse pageitlnn įamn la
buko <)n bimų

UJHV
Laak Old

UJhen Its So Easv 
To Look VDLing... 
luith CltaROl

\ . 1

NAUJOS KNYGOS
Atlipta p a minėti nauji Sakalo leidiniai:

Eulyi Sniegą. GIESME APIE GEDIMINĄ. erų ha jaut jau
•tini dnjt M- DcbuJhii.kL*. >ihj •ut«*,i |<im ta« nutLiuuii»

SntntallB. MAŽASIS KA1-2YGIS

Jubur Zryor 
i» T >i : m;>

TRYS LEGENDOS APIE

tina.. AUKSO G F. O MAT A.

minu

Mct d r

k.i

mum

in- n ; »! r ' nk«.iiti«. |J 1
KUKE Yri UOTAJJ \ < H-

:.">o ll.ul M Dobniib-fkio lirlclt-
R W Hyiirk KRISTAUS KANČIA M. ! H'Hiiih" ir likv-
•d«iDiiiii> t. • •' •• !!•••• u.i»*. «|r> (i.i.’nl f-*xi!t«UJ

• • ■ > . • I. •. 111 -

nijii ir gyvūniją; pagal žemėti 
vardus galima susekti, kuri 
sritis yni tautiniu atžvilgiu 
atsparesnė, kur gyventa kita
taučių: kni kurie vietų pava- 
diiumai primena ir svarls^s- 
uius istorinius pykins.

Tnėniu žemės ir viltų var
liai gali būti g,.ra mokslinė ir 
istorinė miNlžingii tikini tada, 
kada ji ■ '•nrnšyti, tinkamai su- 
tviitkyii. <» Lietuvos vietovnr- 
džini iki |»>*<l:iitinių Inikų ne
buvo suružyti. Tuo tnrpu tie 
vietovui.'.žiui jau buvo prade- 
ję nykti. Mat, kai išsidalino 
dvarų '/ •nr'« ir knimni Imizin 
skirstytis vienkiemiai*, tai dnu 
gyličs vietovių pnvndinimai 
žrnunėms neteko D'ikšniė*. 
Viensėdijoje kiekviena* ūki
ninkas turi x r-;> savo žemę \i< 
nam skl pe. ir jam senieji pa
vadinimai m rūpi. Tokiu būdu 
Iht ilgesnį laikų gnlėjo iš nyk
ti iš žnionin atmintie* daugy
bė* vietovių senieji vnnlni.

vardžių. Mniituna. I;ml tai bus 
npie trys ketvirtadaliai visų 
Lietuvos žemės- ir vietų vardų. 
Vadinasi. dar teks surašyti a- 
pie IINI.iMJO vintovnnl/.iii.

porą įimtų t.ib.i^o .* 11 f 111 k a I ų 
buvo į.'|H-jęs. kad jis pri- , 
valo nuolat turėti visų rūšių 
dirbinių ir prekybininkams 
pardavinėti tokius prekes, ko
kių šie pageidauja. Kai siūdi

THE AWFUL PRICE YUU PAY FOR BEINU

NERVOUS
Any Of Tbe Siga*

LEADER AT

h your h^ir qrev '

Is it going grty ?

Ii it drtb, f^ded or slrvektd ?

Oon’l let Ihete fetl-iole morki of oge r»malrx 
Tbey moka you lock and fcel old beyond your 
y«ari. Erose them guickly and įimpty witii 
Cloirol which thampooi, recondition. and tinti 
yout hair bark to irt own notu'ni-looking colar 

gtosving wifh youthfvl highlighH .,. in one 
iripla-aciion frtolmenl

s.ta yaur beotflklon WHr« tm F lt F F beeklat. FBfl 
«**•<• cora oi onS FtrfF be«wr« --alyM.

No( oU Itiknonrd h^tr

Nalut»U.V. ..

imli TPAGIftKOH EUROPA

m»o

■ r II aliili*
7 O-c« uitu P.riai. TRAGIZMAI IF. VYRIŠKUMAS V.-rtr- Vrtn«ii»». 

‘-•t nntorinu- |n>r1rvtri Tni liutoti- «ii; <b< ui) itnli) nisyto)<> bclelrūtilkai 
purnšilt liiiuiiui tiiiiiiuiiir iiiiii, uilrlii.'i uri no. iiiui.ui drąsai ir ii iiipui, G- 
Irs.i.l i«.*-il,o. >- |> inv. Imi'ITOH llITi |w| Lt ?

S LIETUVIU KAI FOR FA*YF0S VADOVĖLIS n i .rė u du 
finui Sutinti A Kalniu". Z Kuxn.i.ki», J Talmaiitav SLu niim niiikik- 
liti ir »i-iieiuciif-t Imm ' u tiiiif>|m n ni-Liiii ii.l*-lxln i|.n iiiu«i| rw«V-

i j •? fs:
I Rt Laut'ntu 

t ir. i i puti i/mni

> m n|4r h.'MMI

S’GNALAS t irl’imi <ln»

't'Hiitiiiii! u\iit»n• ir m< Iiiir'iv UNi f»-l IJ 2-
10 II J DorvrlM^.o GELEŽINIS TEEJETAS • % Jnimn iX IJH. 
i L Ir \ I*'* km t* Amnt«li»v<» «|»% Hnk«'«r. \ rilifik HltrHnrnn frontu
i ’lmuv'-knni/to, pn»iRiiV<*HHto« ir tfvvrnlojn nn«itnika, *tilnuku«

11 III 
••i 1» rumnt lėni 
lilnni n k »uit ir ui

Ednvnlo Rilio NEPRAŠYTI SVEČIAI. 1 x pjerf i: 
m Aki^ittkn r*vTriHmji» ir ntA- 
4hipn1 iikn« \!iJtnio« Lirfijio*

Fu Valai
Inifliiitoin’ii. ir >li>1 Atiko rl>lr>mriii| rsliimi*.

1? TETA Tft AMERIKOS T irikarnu komsitiin. Rulirtmino J. Amt- 
reni“ Liamlii-* T««tn> Nr S \t!>>>lnl>>, arti-tn vni'linančin motrrilka. m- 

i l< », nmrrikonė ir <l>il<tt»r« nuofiLiai Lripini juoko ir Imtrmi |m»tnt<nni

Knyga, galim* iA<ir*šyti kino adrc.n:—

“SAKALO” BENDROVE
Kęstučio gal. 36. Tel. 29-9S 

Kaunas, Lithuania
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DRAUGIŠKUMAS
Kurtų šv. ,l.>mi- < iiuiils i lu.-

Vidutinis sŪllirolllls Eloleln'i

migo •

i iuiiii* pi i* iiKiiu'iui*. mus, kai- 
p,. a.o .. I I lllil.t ll-lll- dl.lUL'lls 
aky-r žmonių *i.k<>mpi<>initu<>

Vo broliu užmušėją 
iii;.* ii pilnai. k< i •

imli' n mgtihshmuu

nnt krutn.es susidėję 
Vo, kad jum nors gy 
vanotų. Nv. .lomia

i liuku ■ 
uudda-

lllslb id<<

dy sis Pi'iikliidii-ni- n jam un 
vanojo n<- tik gyvylię, Imt ii 
priėmė j savo minim-, kaip ii-

kuino, yįHiė altinio medes |ur

kokie mkn i i Kimi: iii

l'iniiiniism limiime savo 
draugams kimi rus ir ntliudu.*.

silpnybių, kuriomis kitiviur pa 
daro n<—inngunu.i. .Imui* gal ne 
kurtų iiz.umiim musų širdj. Ta
riau mos negalini. ju-iu* tuo 
(uh-iii ul-ily tiiul i I’rii-'iiiimi. 
Jli* turimi- jiems iš širdie* nl

rnvę n< Miiitiiil.n ii 

linini - lui i 11 >i |i> i-i n

drangi-kuiiiii.

kiti Kantrybe visiimiii t.

si) pirmutinė ir Nyrinusioji tai

Tolimi in»-s turime Imti tnnlo- 
m’ir. šv> Itii’is. kad iileknui ni'- 
t.-ktų jutirti kokių msmngu 
imi ls-i ii.-iual .tiumij. Aišku, ne 
ra reikalo, kad luinu* ii-i ly 
L'Jni patiltu. Ii. t Ine- luiil.e 
rtciigtis meknių iu bulu u> m.i

ZJ11 o i.; 11,

Milu y<|i>ni|«. Ii. Ir.i 111.J1111 > I. 
šiurkštumu, nviiiiiloiiuniii. tu 
t>iog darn-i iivpnk<in’linui Kiti 
eina <lar tulirui. L iko m butu 
pri> kalnu ii -t. imia-i iiniiini*

Pirkdami dabar rūdiji), 
ur |nM'i<Į. ai -kalbinmų mu
šim) ai Parh.i Setų. nr l*»‘ 
d romu Setų, ui Kvirigeni 
torių. guic-itc dykai kola- 
kutų.

Jos. F. Budrik 
Fumilure Cu.

3409 21 S Halsted St.
7 < I. I ar <! < ,7<is*

\Vi ‘FL !>7(> k m-dėlioj kaip 
.'1:30 vnl. Miknn* Chinig» 
įnik u Ividžiumu- gružus lie- 
tuviškas programa#.

tuos, kiltie jii> myli, kok) ture 

*ii ....................-u; * \i |u n dnr.

|iUgo|iy " Metikas Imt lllll kri|.

el< 'II •, jeigu tlivu llieįlv blltlj

.o lyiin.m dniugirkiuim 
s i.. . m užmirškime ir to, 

kad driiiit.il duoda mums ge- 
j;.og-i> lavintis artimo mvi 

lėje. Kiekvienų žmogų nu s tu

lies Į-uk'IIUls. lėni Uiti- 
-4.!), <> tn-

• I..U -ilTIlIglI. Vienu- Klejos 
vienos ergu iii'/jici jos. lundrų 
i.oi .i ir liimiėjiuių, turime ypj 
tingu meile my lėti. 
Iiiriihmn idėjų,. <1 
pučiu «-«<umt.
tvsi'į, tuliiil'-Miį artinai
hiipMiį. Tiktai reikia viii iiiiuna

I il'-s 
tim 

ktitimmii j uukš- 
im'ilės

iieįižmiiskiine ir apie tai. kad 
iuu»ii įdėjo* drungni, duodu 
^t.i'i..- piojj..- dnryti jiem.- j-

-II Ii Ui. !• toji).

n.'irini. • Intu

!-iu.
iii u

i. -'...jr. .'iiriiMiu. klu.-iš'.lis pa 
vyzdžius. K.i* kaltas, kad -um 
h u .L nii- jiui iii beina i-pn 
žiutii *. -kaito b. dieviškus lai 
I rn’ėiu*. Lneižm liažniėią. o 
kunigai jum jnu tapę \isu<>nie 
nėr oplilliiil. daly sauja olguni- 
xneiji.se, kurių liažtiyėin iielui- 
iiiiuii ' Imi- kalta-, kini iiuisii 
lllll/lejl ĮIHI \ III išlIU.k’e keikti.

..kiv u tai 

<liau_am- N.

patnrlė *nl;<>: 
mp-i, tol ino 
M u-u l.nlliu-. 
Inai, liiūsll rl:

.lollll

Velk - Dili I

'.•nl l- liiil'U v u n tll; KITO iš 
mokti), kad mes būtume jiems 
tikn pavy zdžio apaštalai. Bntn 
gn* akmeny•«. perlai, randami 
ne imt vmidmis piivir-inus. lu-t

1’ ui t \\ <»rt|i, Ti-mis vnl
. llar]H*r, chemikas, tnm tikrų clieinikaJi) 

kurių iidslybių kalėjimuose ntiUdetieiiis įimti 
|niI žuvų ju žinomi ir trys taikai. Atvyku-i 
kurioj pnbrėštii. kad nieku» nedrįstų p-iti | 
šus luuk chemikalų mišinio, šiame atvaizde 
mdų, su chemikalų mišiniu. Dešinėj vienu žu 
inižiniis. (Acuie teleplizitu).

t) 
kai 

Tom dujom nusižudė put.-, tai)

m lesto gv veiitujiis sukrėtė buj.-i tiuge.liju vienuose nniiimi-i*.
mišiniu pngnmimi dujų, kurios Mirtujumus 
kuliniuuis.

policija ant namo durų rudo prisegtą kortelę, 
vidų pirmiau neatidarius visų langų n neišiic- 
matunie gaisrininkų, išm*šantį iš namo molini 
vu»ių Llarperiu vaikų — Churlutte 9 metų

Suvalkija Prieš Didįjį Karę
ruis arkliai.-, ši apskriti* irgi

rija* Viena dura gntlngcsnė yra, 
dm 'negu tūkstanti*. nusidėjimų, ir

.juo viu.inuiui, irgi buvo tur
tingi ūkininkai, bet dvarų bu
vo mažinu, negu Vilkaviškio 
upskr. ir kunigų mažiau yni 
davę, negu virš minėta- dvi

gV- 

n p.
Neini) np.-kr. žemė taipgi 

ra. Suvalkų ir Augustavo 
žemė labai prastu, vien oknie- 
nymu ir smiltynai; žm/jiiė.- 
labai skurdžiai gyveno. Jie 
dabar lenkų okupuoti.

Alb. Pilipaitis

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephonc YARdr 1001

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street

Tclephonc RE Public 9723

dura tuo galingiau veikia, juo 
daugiau joje pasta ūkavimo.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRASOIUS

/VAIRŪS DAKTARAI

Tol. CAPilul 2S28

DR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Fullerton SL

ofiso v alandos .

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRgima 1116 4070 Archer Avė.

Buvur-ioi- Smalki) guli, -ie
nų^ prieš |)id. karų sueidavo 

< vakari). *n 
iaurė.*, r n \' il-

- ne kų mažiau yra davus ku-

Kalino g 
mini- gu
ŽOS gld>. iš pietų.

y-: Vilkmi.-kio. Niiiiiim

inj

np-k.

torhurg X’»erlin - Paris - <.).-• —
tvmlv - IzHi.Iun”. Kitus gde-Į nigU- l«‘1,u> derlingu: hu- 
žinkvtis įst Suvalkijų ėjo šin ' ga gerui kvievini. Šioje aps

krity yra buvę daug dvarų. 
K y Keikiu, šikšnių, šiaudiniš- 
kių, šūklių, Čižiūnų, Simanė
liškių. Ki-imškių. Pnžvrių, \ 
Ikaiiškm, Kuiiivcin. Viklari 
nė-. Lankeliškių. Kl:».u| učių. 
Stolrtuk'li<>. Kmurkl. -li", šu 
kių. Put vmiškiij, Pudvarko, 
į ....... ....... \ ii.Ailn l'.nk imu.

L m

kryptimi: \ ilnm.- - Varėna - 
Alytus švštakuvus - Suvnl 
kai - AiigiistnvHM ir įeidavo j 
Vokiidijos pu.M-.

Suvalkų krnštv -tovėju daug 
i ii’-u kai timim-nėi-: Vilkavišky 
raitelių. Siuiilvn*ko A pulkai-

- » k ■ --------\tn> m ciMill . «» t t J H »!• | •< J t**
Dotv.i pulku.- ir 9-ji Kilimo ar

\ ietį lenkai.
Suvalkų krnšto lietuvini ka

ili.’I.. vien lietuvišku: ir tai.. . I pulku-. Suvalkuose — " pul
1m-vklingni, nes siimiIkiskiii . ■ , ..km pvstmmkų, rmtviių ir al
iarme pi įėmė ir musų simu- ....ttlerijo*. Augustave — tnip

put buvo knriiiUiiiviiė*. |)aluu

112-ta# l'rnlo |>ė-tininkų pu!

Kauknkiilnm, \ vr-mipių,
H' Alvitu ir kit. Tai 

noj Vilkaviškio apskrity

lioru sjunidn — laimė.

akių gydytojas

\ iltinius ėjo philtl-i- geležiu i,, . , ’ ,
Į Iki.) ir A iign.-liivo, liko Lietu

ku riiiomeiiės ii.iosuvvbc.

u" \nt km

pili i-V tll

žiūrint
Jlls -u

J'J

ir vadiii' 
I rlm i 

Zclii-zmijn į

j sunkenybes ir 
didžinusin ni-trn

pnv..
žnio- 

ir su 
|un ■ >.į-erni.- n | kaštui iškni 

d/.iuis Niekus pnpliiiiil.šti. u. 
ra -mikli, tnip put nėra sunku 
ir dinutią siivisl/mii ir m<*in 
lllll JĮ -U/Jllotl. I>et Imti diliu 
gili apa-tnliškii pavyzdžiu.

Prisiininltiine šv. Rašto žo
džius; "O broliai, kaip mnloiiu 
ir gura gyventi meilėje ir vie
ny l»ėjc”.

Akimirka ii butbolo žaidimo tarp " ioconoui ir Nurthirest- 
I ufl. Rezultatas 20—13 vukon#uueėiu uuudai. lAaue photo).

Vili:m i<lcio. Kita* nuo Kyba
rtu p.-i Alvitą. Vi l:nvi*!.|, Jin 
rijiim; <>lę iki Prienų. Tr>*mi-

Kalvarijų. Suvalkus iki Vur- 
šflvn-. . Naumiesčio.

dimiHu -zanuvykai 
tingi ūkininkui.

VU

tiem- kraštnui-, liil.m dane 
kiminų ir mi-ižmieiių ir *iaip 

, i. yiuių tunto* Midų. \ likai iš

Imi kap-ai-, irgi turtingi ūki-

DR. VAITUSH. DPT.

pn< ALailinl M.audAjLnio 
akli; apl<ruimo, ninuoto-

Ixca HpcciaJė nl] 
tnukjkloH voIMua

171 ? AND
Phona Vardą 1373

OKU BY MILLIONS

1 9 3 9 M

"DRAUGO” KALENDORIAI
Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visoiir® Šventėmis- 
Kiekvienas Mėnuo Turi Pu Gružų Puvei/slų. Senieji 
“Dnuigo” Skaitytojai Ir Naujai l žsirašurieji Gauna 
KaleiuloriUs Duvuiioima. Kmuu. Furiuuil — -Luv. j Lie
tu vų Su Persi imtiniu — 3t)e.

Mažus Sumas Galimu Siųsti Pašto ženklai*.

Agentai Atsišaukite.

“DRAUGAS”
2334 So Oakley Avė., Chlcago, Illinois

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. W estėm AvenueVALANDOS:
Ponedclį, L'tarninkc ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vnl. vakare.
Scredoj ir Pa'luyėiuj — 2 iki fl v. v.

Suimtoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tek Provpect 1012 

Rox. Tnl Itepubllc 5047

LIETUVIAI DAKTARAI
Tek CANa] 2346

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cemiak Ruad
Vnl :

23U5 So. Leavdt Street
Tek CANol 0102

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 Su. 49th Court, Cicero
Antrndiruinie, Krlvirta«lieuiai* ir

Valuandoe: !<• 12 r^tc, 2 0, 7-9 P. M. 1
3147 S Halsted SL, Chicagc

Finundieniais, 1 rrėiadii uitus ir I
Kc*ln<liariiaiB , J

Kasdien iinky nu Sensta 
Semionui, ir Nedek (aagnl 

Sekmadieni siuilanm

DR. CHARLES SEGAL
OFTRA8 

4729 So. Ashland Avė. 
S-treo labos 

C1UGAGO, 1LL 
Telefonas MlDway 2880 

OFISO VALANDOS:

kai. |m» pirty ir nuo 7 iki b.30 v. v.

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

Td. YARd* 0994 
Res. TeL PLA_* 2400 

VALANDOS: _
n<> Hi 12 v. r * (o, 2-J u 7 8 v. tnk

Telefonas HKMlnrlr G2S6

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CH1EUKGAS 

2415 VV. Marquette RcL 
OfUo valandos;

Tm indiciuoi* ir Sekmadieniais
Sunitąritu

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ree 6958 So T aiman Aro.
RoO. Tol <•BOVeh.ll 0017
Office Tek HEMU-k 184K

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

2423 VV. Marųuette Road
\ nl J —4 ir 7—U v*k.
1446 So. 49th C L

S u b«tottn» nuo 7—0 vakare

Tel YAR.ls 5921
Boa.: KJLNwtx>d 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRVKGAS

Ult«o * nl ntx> 1—3; nuo t'» UK—8:30

756 ėst 35th Street
Tel CALaaict 6974 

OFISO VALANDOS
C

Office hour»;
2 m 4 and “ o P M

DR. STRIKOL'lS
PHYSICIAN *.-al 8URGE0N

4645 So. Ashland Avenue
OFISO X ALANDUS:

UIHca Tok YAAua 4/«7
Namu Tol- PROapoct 1930
Tel CANol 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

«rktnodicniiu ir trv&aJiecuas

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street 
________ < llll.AGO. ILL_______ 2.

Ofmu Tel VLRfirua 0036 
Residaamjoi Tel BEVcrley b244

OR T. niINHIlI IS • 
GYDYTOJAS 1E CHIRuJ^Fj 

4157 Archer Avenue

Koudcncija 
8939 So. OUremont Aro.

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė.

Telefono* REPabllc 7868

Tol CAN4 0257
Re*. Tel PBOipect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

j Oi f trr Photi© and Lili ir©
PEOipact 1021 2359 S- Lovitl 8v

DR. J. J. KOWAR 
<KOWARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV. 63rd SL, Chlcago
Nodehom U Trejadleulali 

Paaaal Sutarti
Tol LAFayatto 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfield Avenue
OFISO VALANDOS:

Bakmadieniali ir Trafiadianiaia

VALANDOS; 11 v. rjlu iki 3 jiopicl 
6 iki g vai, vakaro

Tel YABdi 2246

DR. C. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47lb Slio»l

Vai: uuo 9 ryto iki H vakaro

Dora it panda tanu urnoj

knyga, graži knlba g»- 
nnndinga ir padaryti

Gera 
Ii būti 
dnng gero, bet gera# pavyzdys 
v ra tiž via naudingiausias.

4

4

krutn.es
driiiit.il
xneiji.se


Pirmadienis, lapkr. 14, 1S38 *

CICERUS LIETUVIU NAUJIENOS Amerikos*. neb tų įlok-rūkas 
užsiglaudęs pnliū«lijo. mat.<lnt 

iš Antaiieptėn nuo

Iš rsamų 5avmmKy
MUDC v euunio

KU Uuug yru getu puuuięa Uu- 
iuų MvumuuuiA, uuug nuuuiy 
laavtva Ui vę», taipgi uuug is»- 
kruustęs nuoaiuiiiiaų, kuhc 
aeinuKvjo nuomos. umug pu- 
geoejo ir Uivuiiiuuis J V airiuo
se ie^<u ukj.tv. Itupgl SUlUlAU 
uaug aluty ous u-u, kur nepri
valu statyti, iru įsruiKuiuiys 
jš vanlziu* visokių pagerini
mų miesteliui.

Lietuvių Namų Savininkų 
klubu nariui uaiyvuuju poli
tikoj, dalyvauja svetimtaunų 
kuinuose, žoauu, viską duroj 
mimų savimnuų gerui ei. lie * 
tu, sušauKe uu masinius mi
tingus, paKvielė gerus kiubc- 
lojus, kad išaiškintų, kits yra 
reikalingu Lietuviams namą 
savininKanis. Klubus taip yru 
pasižymėjęs, kad juu ir cbi- 
eugos politikieriai kalba, kas, 
girdi, per vienas lūs Lietuvių 
klūbus, kad apie jį rašų < 
dieji Chicaguj, laikraščiui. Tai, 
visiems Cicero namų satinui-

, verta priklausyti prie 
Antano Parapijų* Namų 

klubo. Narių klii- 
turi 175, bet toli 
viai Uici’tu namų 
priklauso, nes up-

engo- liaukų. Carite klubui tu
rėti valdyboj tokius vyrus,
kaip P. Vilkus ir Ed. Miku- išsisuko
tis. A. Valančius Pleškės. Taigi, suknu. nuliny*

------------------- svarbus. Nes ptum-*ti iimeri 
kūniška* krl.-ic* tai n<-|«t«>mu 
(nr gi f pr*.f Ka..«p i. t--i ta-i, 
ja* su <l*<lerin«s, tai til, in» mu- 
loniituas."

VALSTYBINE AMATŲ 
MOKYKLA

l.n- diliui r 
gražu ne 
sa\ i lunkai 
skaitomu, kad lietuvių namų
savininkų Ciceroj yru 427. Tai 
didelė būtų gulsis*, jei visi 
priklausytų klubui. Mokestis 
tik $1.0U nielams, u 
daug. Susirinkimui 
k u.- mėnuo 
antradienį, 
nėj.

I ,-ekant j
Iuuteju 

’ -k 
Krušeių raj orienai. rsusinnKi- 
miis bus 15 d. lapkričio. Visi 
ateikit, daug sužinosit naudi
ngų dalykų, i h* tu, bu* trau
kiama ioLogruliju įdė.nuui j 
Cbicagus laikraščius.

Klubo vtddyhoj yru pirm. 
Pranus Vitkus, kuris visaune 
paitsjo uuug sumanumu, ivusi. 
yru rxi\aiuuo auauus, cm 
gimęs A augęs ir uun.su; mu- 
Ksių baigęs, Hupimio cncrgi-

lIMl.ilos 
luikumi 

kiekvienų trečių 
parapijos svetai-

Redakcijos Atsakai

<uu Yieiui'ruinkų
Ssda'ietaL Ta m-ta .-n v n ko 

re-poniiencijoj rašote, kad

UK.MLKGR. — I kiuvrk<* 
valsty bine amatų iin*kykbi pi a 

(dėta or^niiiznoti 1927 tu. kovu 
15 d. Tais puriais tuviais g.- 
guzės I <L, pradėjo veikti sta
lių skyrius ir 1931 m. buvo iš
leista pirmoji to skyrinus lai- 

sky rius buvo
įsteigtas 1929 tu. rugsėjo 1 d. “šokis atsibus nedėlioj 26 dio 
ir pirmąją laidų išleido 1033 ną. 1938“, bei kurį mėnesį 
m. Mokykla metai iš metų to- neparaMte. Dėl to ir ncgaJė- 
buiėjo ir jau toje srityje yru 

tusi aukštų laipsnį, šiuo ijencijos. Koros]M>n«kncijns 
nietu mokyklos veiklu yra žy 
mnii praplėsta ir apima 
umkslo šaikų. Ik* mokslo prie- žui duoda nnado>. 
,iuonių, mokykla turi ir gerui į 
rengtas stalių ir inetolininkų 
dirbtuves, kur atliekami prak
tikos durimi.

Mokykla ištisų dešimtmeti 
neturėjo nuosiinj patalpų ir 
tenkinusi nuomojamomis, ku- > 
rios buvo išmėtytos keliose vie | 
tose ir visais atžvilgiais m jm- 

j mitrųjį de- 
| Daugiau tokių veikėjų kaip šimtmetį, mokykla kartu jžeii-j 

nuosava* m<’<l«-ruins p:i j 
kurios nors ir nėra ga- 
iHiigtos, bet po mėmT<io

susirinkimų Inu-

jos* darbuotis lietuvių gerovei, (ogios. Žengiant j

KASDIEN SU KRISTUMI
Kun Ant M Karužiikis

Lapkričio 14-ta D,ena

kurie \ 
.-linkinti ns j n

Vicš|>ats.
*• Duona, 

yra muilo 
gyvenimą“, (šv

kuri<» n> 
kūnu- už pasaulio

Dicvyliė yni kiekvirimnie žino 
gujo, Ik* puikylič užstoja kelią, 
kad ji plėtotųs!.

jame sunaudoti tos kore.-pon- __ ________
Nenorėk aukštesniu juisida-

kin rašyti at-idėju-iai, nesi- mus.
daug skubinti. Skubus darbas ma-

Kiekvieno kataliko yra 
Arenta priedermė skaityti ir 
įvairias būdais remti savo ka
talikišką laikraštį

Urba Flowcr Shoppe 
4180 Archer Avenue
CUUAn M, Itnlk-nvi — Vestuvėm*— 
nukirtam' — imdotuvOma — 

PapuoAlmuia 
• ____

Phone IJM'AVl'm-: MUM

i

rupijo-

A
KAZIMIERA 
GRIGIENE

ilblvlumr nuIlDilIrav. 
v)tų ų dukl»*rw Ali
nu ir MaH|«la, ■Ulių Albinų. 
pUAbruh Ihiuuurn ir
Im* Lietuvoj* |rci P"-

LikJriiuni

•hrvktorluji

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, linomuoti — arba No
rėdami Ką Nors Pirkti, Atminkite “Dr-go” Classificd Skyrių

A
DO Mini KAS 

RAi SEk'ICIUS

Pu-bniH

lupkrn l,i IU "I I" rialo, 
vul r>lw l»U« A ) A
iujio pa mp. huAuyčl<, i 
j\>-ka r«xluilnico» pamal* 

ab U l*o FaiUfth 
nulydėta | Ka»tn»h-ru 
n< a 

Xuo>in!9Vi.l kiečiam 
kiniin 
iitiiH-n

iium

U* Velionio

N uotardltal

Mali

MEDŽIAGA

m*r. 
aps.). 
buvo 

radiny s.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

2 DIREKTORIAILAIDOTUVIŲ

Jotui-

P. L Ridikas

rezultatus, o mažai teatseina. Naiidolaties J. Liuleviciis
S. P. Mažeika

ph

3354 So. Ealnted BL
Telefonu Varde 1419

3319 Lituanina At«ouo 

Phon* YAIld* 1138-1139

\7 F A T koplyčios visose 
JLr X IX. r\. X Chicagos dalyse

Klausykite muių Lm lovių radlo programų fteštadleiuo vakarai*, 
7:30 vaL vakaro 11 WHT0 rtollci (1120 K.) — Prana*ejaa 

P. 4ALTIMTERA3

OAJ’.V IXT> LAlDOTUVtŲ DOEKTOBIAZ 
KELNER — PHUZIN 

Goriausi** pa tame rimas — Motcna patarnauja
Fhone 9000 620 W. 151b Ava

I ry. Abiem mokslas gerui se- 
kasi.

Anthony B. Petkus“SLA~ 
   CICero 2109______________  
■ ■_____ • ■ A • 2314 W«et 23rd PlacaLacbamcz ir Suai «.

Phoas FULlman 1270 

4348 Bo. Califonda Ava. 
Phona LAFayetta 3572

NARIAI CHI0AGG8, CI0ERO8 LUTU VIŲ 
LAZDOTUVUJ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D II i A M P C PATARNAVIMAS 
AmDULHlIUL DIENĄ LR NAKTĮ

T~\ X 7 Tr A ▼ TOPT.'VCTOi TTRO8E

rjiljMi.-, 
tutinai 
kito bu

1 • rČ-*.
(.uu pu|ui-nk«>j:i sav įi-pud/ūu.- 

ukmtu t i -1* m

rikivi'io, kun.- k-it-damas vikvi- 
vinų Lietuvoj buvo pametęs 
kebus. Šiomis dienomis gavau 
tokių gronia’.ų:

••Kelnes vr, žniosau
" • M m linkuti (Zarasų

Šioj .įplynkėj neseniai
rastais jsina keistas
Vyriško žnmgaus pirmojo mik- 

, atsiekite, ger-

Trumpos žineles
Biznierių Kinėinų, 4441 
hmore st., duktė Cecili

ja baig«* šv Kazimiero akade
mijoj k< l ui ui im tų kursų. 
Dabar einu aiikšt»*.-niiio»ius 
mokslu* I/»jol<>- universitete.

4- Pas visu* “Draugo” n- 
gentns juu randasi “Draugo“ 
kalendorini. Norintieji jmi- 
sių-ti į Lietuvą guli gauti ga
tavai stivyniolų. Dalinimas 
skaitytojams pru-i'lė.« nuo ad- 
v«utz> 1-niu sekuiadieuio. O 
tuo tarpu einu kolektu atsi
likusių prrninnemtų ir ieš
koma naujų •‘Draugui“ ir 
“Laivui” skaitytojų.

-+- Duba r visi kalAlinių 
plotk<*lių kepėjai laimi “bu- 
sy.” Visi užversti daleliais 
užsakymai* ir turi rūpestis, 
kad užsakymų n<-«ui šluotų. 
Girdėb. kml gegužės mėn. 
Chieaguj plotkvlių kepėjui tu
rėsiu suvažiavimų.

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Avė. Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JBTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hennilajje Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Albcrt V.

Petkus ir Eudeikis

Sekančiai* metais ubu St. I.otii- bm-elmlo tylimi taip put 
ture- naujus menedžeriu*. Viriui Donuld Baru****, pr»-xid**n 
ta- Broun* tjnio, sveikina naujų menedžerių h'rc<| Iluney* 
u žemiau Snm Br«<a<lun, Cardinal* prvaidenli**, žiūri, knij* 
iio tymo nauju menedžerius Ray B bules paainišu buturtį. 

telepheto).

Jei mažai mokytu* blogai 
gyvena, nedaug kr, nustebini*, 
bet jei augšto mokslo žmogui 
blogai gyvena, kas iš jo mok-

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 5Lrt St. Tel. YARDS 1278

Rei. 4543 Bo. Paulina Street

AnUoas M. Phillips^:.
1444 W««t 44th Street 
Phone YARds 0781-0782

5

5

uun.su


6

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS Agentų Lenktynės

* Iiraugt.”

Kuopą Knyga Netrukus Eis vė knn. J Patknii-ko ‘ Pietų 
Amerikoj ' 10 . gz.

lllfh.HTiiY l‘\I‘K
< \ ' l " ’ I r ■) .1 I ■
it , praeita — kmadi

(ll« . n-> r i n K i iii. Įr>'r-*.!<> » K II.-I 
keli laiškai iš centro raštiniu 
ko reikale dnl«ir einamo Su 
sivicnijiiuo tuiiiji) narių va

. net nik n

Šutine 
(laktai u i Ari n k t n

>itienijim<* 1«4» kuopų. pini 
fantirm* j šių kmųm naujiem 
nariam* iki tomu- (inhaigrr 

dnklantiuz

rn-v

IjiIhI rentm vaMvlro* Ini.- 
(n. priimta* ir atstovai* į 
M-imn išrinkti: M. šriu|»šienė. 
J. Eorerijt ir <». Ivin.kailr. 
Aukų seimui nariu tar|w nu
rinkta

ml< nariu 
nariu 
kari liai

talkų naujų 
p< r -i vajų. 
irni'«lži<> 1 .*•

I vin-kmtėO 
Britflilon l’nrke 
nir.uoiu 1,'nf K 
nijinvi Auk rik< 
kropn. kuri -znl<

lt»e-.- kad

lin* ir 
ir tuo 
sija i*

k«»rni-

kleh

knn. V Bri*kn.

mrrikoje yrn tiek pat gera, 
knip ir didr-iau-i••“ a|*lrnu<lo- 
(in-umne ) koinjumijo*. Tni- 
gj rj raginami -nvo

vaiku

| -(■lU<ll).
šio- knygo- naujoji laidu 

bu-, kur ka., dide-nė. tobules
ne ir pilm-.nė. Knygoje tilp. 
lietui ilk katrie turi telefo-
nn . dykai vur.iai. adrv*ai ii 
telefonų numerni Ir nemoka
mai gnu* |r> knigų.

iii kitoj knygtt* daly nrlia peli 
kla-ifikimtame -urate bn* i 
•įnikta nulėti vi-i lietuviai bi

znieriai 
ninkai. 
įvairii* 
chorui.
\ adina.*. tai bu», 
vertinga* kūrinys.

i agentą* h .--t Naiėj: jl-*i la|>- 
'kri> io H> d. minėtų knygelių 
|H-r (M-nkia. minute- |anlavė 

j IHO egz. Pirko šie biznieriai: 
i Kamin-kai, Siutinai, RinkevL 
ėiai. Ma-iokai, B. Kamin-kie 
nė. Puulau-kai, Di hrovr»l-kiai. 
Balirkai. J. A kliūna-. H. ir 
Ztifijn lierėiai. P. ir Julijona 
Genčiai. Juodikiai. Burduliai, 
Ju-tinn- Markevičių-, J. Ai

J. Mažeika. vai*tininka-
Julijona- Zilin-ka*. Teodora 
Mar. ’zirnė. notorano -av., Ma- 
-ud-kini. Vlada* Nrffa.-. Mor
kai. Linau-kai. I.ioudnn-kisi. 

Ainkūnai, Tarnu
nnu-kai. Antana- Armeii-, lb- 
m*kiai. Birgilai, Kazanau-kai, 
Mankai. <»na Vištartknė. Iva
nauskai. ekbpre.-ininka* St. j 
Fabijonas. S. Šimulis. B. \ il- 
ėauskaitė, čn-ai. fotografai- ' 
Adomai* Zalatori*. žurkatu- 
kai. Akavirkai. Balčiūnai. Be 
ržan*kiai. Bndaiėiai. Hlconora 
Kuėin-kiem-. Krniijnlini. M»-

pmf<—įjonaliii. nmat- 
merlmnikai. fabrikai, 
menininkai, muzikai. Brazati-kūii 
drausip*. I"i klūtuii

tuvių šiame <lnrtw kooperuo
ti, tai J ra, kurie turi telefo
nu.. ir jų jmvardė- yrn pakeik
to*. ar neskamlm lietuviškai, 
ir kurių telefonu numeriai vė
linu.iti įnikti yni (rakei.ti pri

iiuni. ru. »i.ui n<ire*u;
Cliicngo Utliuanian Tr- 

li-plione Bo«>k (’<•. XT2t'. S.

I. fi.llll

<>ne Ynrd* 
R%r./rtenc

Biznio Sukaktuves

\VKST SlIiE šeštndienj 
Inpkr !'• d Matilda Ardzijnu- 

metine* 
turi ui- 
Colllter 
Bridge-

p.rto ir šioje kolonijoje jai 
laimi (attinka. Jni bizny gelb

ėti -ūmi* 
duktė vra

biznio sukakime. -Ii 
riuų adresu 2124 M.

J M.-d/iu-, Knu 
durhinnikn- f'alis. denio 
n- M Mnllarr. dvi knv- 
į.irk.. Mntildn Ardzijau- 

kieiiė. J. Grigonį-, dr. .1. Kz» 
;:ir-kn- dr \ln.ln- rinlliĮr. 
dr. i Blon- ir jo -imu- .lur

k ii tni-yt>»jn 

I”.'

HelikMi*. Viena jos j 
ištekėju- ui Skuko

gi-. S. I» laikuvi. ius. Augu- 
tinai. Juknini. Buikai, ck-pre-I 
sinmkai VI Palikt-v i.-m- ir 
.lomi- Skrieki!*, ginumiiti- d 
rn Win-kuno Knz. Saluėka. 
Vnnry Beauty Slmp, M. Pe 

tiHu-ku-. Karlaviciai. Xeve- 
dnm-kini. -langė FJ. Petraus
kaitė. muziknnta- A. Budri*, 
šliogeriai. Suržirkni. irvn Mo- 
rkevicienė. I. Norvaišienė. A-

Mary Belle J’.urge*. ehiea- 
gietė, išėjus iš Amerikos Air- 
linr«. Ine-. atrwunlr*.*e> šta
bo. Ji neužilgo *uMtiK»k*ianli

ui-. Mz». \ rtlivio* moterys ne- 
priimamo* tam>lem lėktuvuc-

Janulienė Grįsta K 
Ligoninės

BRIDGEPORT. — Žinomo 
veikėjo ir slaudutu- Skolini
mo ir Budavojimo špilkos va
rdu Keistuti* tėrininko ir di- 
rvkt.irinus Tanu. Janulio žmo
na. luiv.o >u»irvu- ir nugnbrn

Inžinu. liuonin*;. kur 
li«'ži» į ndnrė -unkin 
(tumoro) operacijų

rnci |ti
unni,> ir emu

k v n.
Januliai

t i.u tnntiniu reikalų. Rap
x ra

Biznieriai Išvyko 
Medžioklėn

Žinių • Žinelės

Plrnadiimis, lapkr. 14, IMS

To»noflakie*-iai— Ona ir lgni»«-a- Pikieliai. 
k užlaikantieji vyrų drabužių ir ■

kti. Taip darant t i* ji elgia" CLASSIFIED 
nekrikViomėkai. ’

d e. ta ko-tiimrriu- aptamuuti 
duktery- Antanina ir Teklė.

nc*kailn.

■trar-tkon

rVRDAVTMlT SX

rmnivimi nrxavixra 
• bunnlev. «•*! ren-

— Keno*ho> lietuvių kleho. SrAie ssii 
MIC

le motino, ka- 
Hal.l'«|SL šiena i mini 26 mr- ’ l*» ,ilPrt '»a-

tų biznio sukaktuves. Bizni* u l‘••»*^“>»*^li« u>

— Baltir Import Co.. Rffi ,r kiti katalikiš-
W. 19 SU vi.* labiau plečia ki »*‘k™^ '«i l*r "ūdai žinių 
hiznį. Dabar ten dirba K R*‘

Iii MM)V kAMIUKI

rARsmi <u>i ricau

ka iš Brighton Parko, o pir-;'1Aki o j*

miaii dirbo Alfon-a- Kavai-. 
cikn* ii Town of laike. Abu| 
yra jauni vaikinai ir ėjo lz>- na* kun. Pr. Skruodeni* 
volo* universitete aukštu* mo- išvažiavo mdrn- vakarijų pra j net, m trinta 

k-lu-. Kompanijos vedėju yra,!ei*U pa- -avo tėvelim į IX 
vai-tininka* J. P. Ilnk-ti*. I*a-1 Bmoklyn. N. Y. Klebonų pa- cumpteti 
t»nr iš Lietuvos gavo -iuntinį vaduoja kun. 
kumpių, grybų, saldainių, -ai-'M. |. C. 
sisonų ir 1.1. i

Dora spauda 
— Juozą* Pankau-ka-. 2021 . —

- t •_____:

tikra palaima

varo biznį. Jam gelbsti darbe, 
jo dnktė ir ienta» Antanas lz>-J 
rrneas. Jo tėvą.* Martyna* lx»-| 
rvnca* vardo dienoje nuo savo I 
marčios Sofijon gavo knygų 
knn. J. Pa>kau»ko parašytų 
— ‘ Pietų Amerikoj. ’

— J. Valentinas, duonoj ke-1 
pyklos *av. 906 \V. H1 St..į 

rengia-i minėti luznio *ukak-

mielai iiž«iiu<»kn. <• km
II/.

LOANS & INSURANCE
ix ii i irs nu \xt m .

Building Management 
john r. i:w\i.i>

3236 S. Hai>tcd St.
Pitone CAiriMTT «|IS

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU
Felkiore Eadio Procraa 

tauto, j Krrry Sanday from 1—2 P-M

11 *r» >k n i | m I n ii-

gi įvaikini v.'dnmn ir bizni* 
gerai eina. Rap.

L’NINTRSAL 
RESTACRANT 

M odenai klausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bndgeporte 
750 W. 31st Street

oram iw«

rtnl Mmv Labai tinkamu dideliai 
Mmal. n*, dar n įtina padaryti dn 
kamt>ar1ua paatn** ritimai u lotos 
arba narna fnatnaia Matykite: Jotui 
Pake*, nes W. «Ml M. Til.n.aai 
OKOarbm ASM.

n VRAR I-VTKAS ST KTTTt

vtank) talvym* ant senu. t> 
r-a* h Imokšjlmo Jei turit* 
Inta ai r'*«t*”»l<i Tamstai

K*m olkallnrl pimcl n'<’rrlllnm»

iki ? ral popiet 
.1 lac < itnim^or. 
InsaaraMz-r. ISO) 
«.fl« e-t.Ll! <YSO4

r-rta<Mt« llhni

-nk SU -kniBdlrnUla 
Juhii liuli

vv

ratukai

Evangelija geriausiai iš- 
auklėja piliečiu* žemiškajai 
tėvynei, nes moko juos būti 
Dangaus piliečiais. Bomtl.

Biznierių- L M- N/»rku*. 
J4I-A \V. 04 Si . -u -ūnimi l^n 
ir .1. Vairekiiu*ku išk 
iii».l įjok lėn Mnt .livbnr atėjoM

kn
ir ki

Mikuli113'IU

J Mm

Vln>i:i

np

-ejoiui ■ 

kš.-iu •

Taipgi

4.'ui riuulių pn-irk- 
jinio vi»-ln- Michigano

■rtienč. Anl .mgaini-, 
iki* n« . A Mm..no nė 

l’niikšti'. M Trvinau 

Aęnielė Kmujalnitė.

(lenini

Vakar,*, l>

1

BRIDO E PORT KNTTTINO 
MILLS 

504 West 33 rd Street.

kaip kilu 

ngenim |m-idarl»u<»-

nn uju
>u tmote

tame

ia anglį 
šaldytu 

broli* I' 
Julijona

inf<>nna< 
k IV.Įs

l.n-i

-.•kr.
d S Imi-

0 I

kolon. m 

m. k n?

Gerai Tvarko

WEST

Inluti 
vii nninų 
m lw»der aiitomatiškni

rim

LABAI GRAŽIOS PLOTKELĖS
8o |ap6<lln(Al> KaJėdų vaizdUi UetSTiAkJUi ir IntyBiftaI* iUUt-

naotyna.
Ra jukytsAu UnUai krWpkii«a fano 

Brolis Vladas. 
23S< SOUTH O AKLE Y AVEKUK

teyzccs Mmjca, Vie

CHICAOO, 0X1X018

NAUJA KNYGA
KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS

KELIONE PO PIETŲ AMERIKA
Parašė

KUN JURGIS PA1KAŪ8KAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pn-nkojn lietuvių gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir Ur- 
agvajnj. Taip j*at randasi daug žingeidžių žinių, manu 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius 
ir <!ang kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šių knygų jaigyti ir atydžiai per* kaityti.

Paraiduodn 
laida.

Galima gnoti

Knygų ausidedn iš 96 puslapių gražiuoae apdaruose.
i už 25c. Tmnnt daugiau, duodama didelė nuo-

2334 So. Oakfey Avė.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave.,Chicago-Tel. PORtsmouth 9022

NE

Poeahoata* M1m Rua, BtT>—1< *7J0 aral- 
t—d*«4 S<«ni« p"rt*ai S ura ar 4aa- 
fi»e. ®i=s K tam UX ‘riajia tani

6
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