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Italija priešinga, kad Chamberlainas
jai ir Prancūzijai tarpininkautu
Italija jaučiasi gali viena
apsidirbti su Prancūzija
BOM A, vas. 23. — Iš Lon
dono pranešta, kad britų mi
nistras pirmininkas Chamberlainas turįs planą sutaikinti
Jtaliją su Prancūzija.

Fašistą spauda tą žinią ne
palankiai priima. Kai kurie
laikraščiai atšauja, kad Itali
ja nereikalinga britą tarpinin
kavinio. Italija, girdi, gali pa
siimti kas reikalinga be tarpi
ninką — savo jėgomis. Ir ji
jaučiasi pakankamai tvirta,
jei tik bus reikalo jai veikti.
Pagaliau, jei Italija norėtą
tarpininko, tai ji pirmoje vie
toje pasirinktų Hitlerį, bet ne
Chamberlainą, arba ką kitą.
Nes Hitleris Italijai yra arti
mesnis nei Chamberlainas, pa
reiškia fašistu laikraščiai.

Be to, rašoma toliau, Cham
berlainas iš esmės negali būti
tarpininkas. Jis yra Prancū
zijos bičiulis. Jis kiekvieną
kartą pasisako už Prancūziją
ir jos reikalus. Tad kokiu bū
du jis gali būti tarpininkas?
Tarpininkas turi būti bešališ
kas, o Chamberlainas toksai
nėra.
Nepaisant .Prancūzijos skel
biamo griežto nusistatymo at
kakliai ginti Tunisiją ir kitas
savo valdomas teritorijas, Italija didina kariuomenės
skaičių

Libijoje — Tumsijos

pasieniu. Tą pat daro ir Pran
cūzija. Tunisijos koloniją ginti prancūzai ten išvedė tris
pozicijų linijas. Dirbami ap
kasai ir kitokios saugumo
priemonės.

Britu min. pirmininkas Chamberlainas
įvertina Hitlerį kaip taikininka
LONDONAS, vas. 23. —į giai nupeikia prezidentą RooAngiijos ministras pirminin- Į seveltą, kurs paskutinėmis die
kas ClmnibeiLiinas išnara Į- nomis aiškino, kad Europoje
pumininkų sus rinkine- įverti stovis esąs nepaprastai įtem
na Vokietijos dikta’orių ITit- ptas ir karingas.
k rį dėl šio pasia?gų išlaikyti Ministras pirmininkas Cham
taiką Europoje.
berlainas randa, kad taip nė
Jis pažymėjo, kad sausio ra dėka Hitlerio taikingam nu
30 d. Hitlerio turėta kalba rei sista tymui.
Įvertindamas diktatorių Hi
cbstage (parlamente) buvo
tiek taikinga, kad jąja paleng- tlerį ministras pirmininkas
vintas tarptautinis
įtempi Chamberlainas ne vien atrė
žia prez. Rooseveltui, bet po
mas.
Anot Cliamberlaino, Hitle- draug įžeidžia katalikus ir
ris pasirodė tikras pasaulio, žydus. Sausio 30 d. Hitleris
taikos meisteris, nes be kitko! savo parlamente sakydamas
jis pasiryžo greičiau likviduo- kalbą, kaip žinoma, nepaprasti karą Ispanijoje. Šis gi ka tai skaudžiai šmeižė katalikus
ras, kaip žinoma, iki šioliai ir žydus.
buvo tarptautinių nesusipra Chamberlainas savo kriti
kus vadina “ignorantais” ir
timų branduolys.
Londono spauda Chamber- reiškia vilties, kad Hitleriui
laino kailių interpretuoja, kad padedant taika nebus palauministras pirmininkas tiesio- žta.
CHICAGO TURI 1,827,362 .
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ŽENKLUS
WASHINGTON, vas. 23. —

PARYŽIUS, vas. 23. — 'Va
kar AVaahingtono dieną amerikoniškas klubas surengė vaišes, kuriose dalyvavo Prancūzijos ministras pirmininkas
Daladieras ir daug žymiųjų
asmenų.
Kalbėjo J. A. Valstybių am
basadorius Prancūzijai W. C.
Bullittas, ministras pirminin
LENKAI APIE MINISTRO niais tinklais- Naciai ran(la>
kas Daladieiras ir kiti.
Ambasadorius Bullittas pri
ŠAULIO PAREIŠKIMĄ kad tinklai nereikalingi. Pa' kanka tik kabelių. Jei lėktųstatė ministrą pirmininką pa-[ t
i
reiškęs, kad jei Europoje kil-' VARŠI^ A 1 Elta. “Maly vas smogtų į iškeltą padengė
tų karas gal ir J. A. Valsty- D»ennik” rašo* jqg ministras se kabelį, jis būtų dingęs. O
bės karan būtų įtrauktos.
. &aulys\ įteikdamas skinamuo- kabelius su balionais galima
Ministras pirmininkas Da- Slus ra8tus’ pabrėžęs bendrus tankiau ir rečiau nustatyti ir
’adieras pirmiausia kalbėjo a- hehmų ir lenkP teut0B lst°- tai keliomis eilėmis,
pįe PrancŪ7ji;jos griežtą nusįs. rinius r>'šius $ hkun^- Glrdl>

VIEČIŲ PRIPAŽINIMO
SUŽEISTI

Viskas baigiama ruošti busimai
kardinolu kirtimi rinkti popiežių
Amerikos kardinolai turės
sau po du patarnautojus
VATIKANAS’, vas. 23. — leinu, Chicagos arkivyskupu,
Čia viskas baigiama ruošti konkliavoje bus dr. L. D.
kardinolų konkliavai rinkti Moorhead ir mons. F. Hillėpopiežių. Konikliava prasidės brand. Pirmasis bus kardino
lui sekretorius, antrasis gi —
kovo 1 dieną.
Amerikos kardinolai nus kaip personalus patarnauto
prendė konkliavoje turėti sau jas. Be to, dr. Moorhead yra
po du patarnautojus. Su jo E- j kardinolo personalus gydyto
minemcija kardinolu Munde- jas.

DAR VIENA DIENA
TOLIAU NUKELTA
PRIPAŽINTI FRANCO

LENKU RAŠYTOJAS
APIE LIETUVIŲ
KULTORINĮ GYVENIMU

Specialistai randa, kad to-

VILNIUS. — Paskutiniais
laikais lenkų spaudoje daug
rašoma Lietuvos kultūrinio
gyvenimo klausimais. Nese
niai platų straipsnį apie Lie
tuvos kultūrinį gyvenimą įdė
jo lenkų dvisavaitinis laikraš
tis “Mysl Polska”. Dabar vėl
“Kurjer TVilenski” Lietuvos
kultūriniams reikalams pasky
rė ištisą puslapį. W. Abroma
vičiaus straipsnyje rašoma avo 7,000 dol. išpirkimo.
Taip pat pranešta, kad kaip
pie verstinę lietuvių literatū
Katz greitai nuvyko į nuro Prancūzija pripažins
gen.
rą ir pažymima, kad lenkų ra
dytą vietą, pasisakė, kad tu- Franco vyriausybę, tai tuojau
šytojai verstinėje lietuvių li
63
^ok
sumą padarys ir Britanija.
teratūroje užima toli gražu ne
atgavo berniuką.
paskutinę vietą. Tame pat nų
Dabar grobėjai iš jo reika PRADEDA KANALIZACI
meryje įdėtas Petro Karužos
lauja likusios 6,750 dol. su
JOS DARBUS
eilėraščio vertimas, F. Zahomos.
MARIJAMPOLĖ. — Mari ros pastabos apie lietuvių
Policija saugoja Katzo na
jampolės miesto savivaldybė kultūrą ir duota plati lietuvių
mus.
šių metų viešiesiems darbams kultūrinė kronika.
Dėdami straipsnius apie
iš V. D. Fondo gavo Lt. 100,NORIMA ŪKININKUS
000. E šios sumos Lt. 30,000 Lietavos kultūrinį gyvenini?,
APRŪPINTI PENSIJA
paskirta (kanalizacijos dar-1 Įenkli laikrafiSiai nuolat pabrė
ATLANTA, Ga., vas. 23. — bams. Nors dar pats viduržie- 7‘'a’ ka<4 iau pribrendęs es?s
Georgia valstybės legislatūros /mis, tašiau kanalizacijos pra- lietuvil* knk« kultūrinio bensenatas nusprendė pravesti vedimo darbai jau pradeda- kiavimo reikalas.
šios valstybės konstitucijai
mi.
priedą, kuriuo būtų užtikrinta
IŠPLĖŠĖ AUTOMATĄ
pensija ūkininkams (taime Kanalizacija bus vedama
LAZDIJAI. — Neseniai La
riams).
Dr. Basanavičiaus aikštėje ir
zdijuose buvo apiplėštas Ku
Kęstučio gatvėje. Prie kana biliaus kioskas ir knygynas.
PLUNGĖJ BUS PILNA
lizacijos darbų gaus darbo ke Apiplėšimas buvo netrukus
GIMNAZIJA
li šimtai bedarbių.
policijos išaiškintas.

PARYŽIUS, vas. 23. — .Va
tatym^ niekam nepaduoti ir lietuvio pareiškimas esąs is- kia kabeliais miestų apsauga kar pranešta, kad Prancūzi
vigu atka]<lumu ginti savo te- torinis- Iki šiol jaunasis lietu- nuo prie§0 lėktuvų yra sek jos vyriausybė penktadienį
ritorija% nepais£unt grasinimuviškas "^onaKzmas norėjęs minga ir pakankama.
pripažins gen. Franco vyriau
ir apsimetimo taktikos.
liSPlėšti iš istorijos bijojo lensybę. Šiandien gi pranešta,
Pažymėjo, kad Prancūzijos16^08 kultQroa'itak^ Dabar
GROBĖJAI VEIKIA
kad tas bus padaryta šešta
ir J. A. Valstybių siekimai J,e 8ukūr? ahrtin^ 8VetiNEVV YORKE
dienį. Sako, pripažinimas nu
glaudžiai supuola, dėka prezi-lmoms i6*0™ atsPari*’
keltas,
kad išlyginti kai ku
NEVV YORK, vas. 23. —
tflrą. Lietuvoje jau pradedąs
riuos techninius dalykus, kad
dento Roosevelto pagirtam nu
reikštis nusistatymas, kad is Tomis dienomis buvo pagrob- paskiau nebūtij kokių nors ne
sistatymui. Abi šalys, anot torijos neiškirpsi, kaip filmos tos Georg" Kate0 4 met,».an,ž
Daladiero, neturi padarusios
_ .
vuil
’inlzoa fJvrkVui
’iai nornil/ulu
vaikiukas.
Grobėjai
pareikala susipratimų.
jokios sutarties, jokių kon
traktų. Bet abi dirba už taiką.
Prireikus gi abi pasiryžosios
imtis ginklų ir kovoti ui lais
vę ir teisingumą.
Daladieras sveikino prez.
Rooseveltą dėl jo kilnaus nu
sistatymo.

JAPONAI GRASINA
SVETIMŠALIŲ
SRITIMS ŠANCHAJUJE

juostos. Taip galvoti galinti,
be abejo, sustiprėjusi, visiškai
subrendusi tauta, kurios svei
kas persiorientavimas esąs už
akcentuotas ministro Šaulio

lūpomis.
ŽYDAI NACIAMS TURI
ATIDUOTI BRAN
GENYBES

BERLYNAS, vas. 23. —
Nacių vyriausybė visiems Vo
kietijos žydams įsakė dviejų
savaičių laikotarpiu nacių au
ŠANCHAJUS, vas. 23. — toritetams atiduoti visas turi
Japonų autoritetai pagaliau mas savo brangenybes. Žada
iškėlė formalų
reikalavimą, ma už tai atlyginti.
kad šio miesto tarptautinėse
IŠ LIGONINĖS KIEMO VA
srityse būtų sulaikytas kinų
GIA ARKLIUS
vykdomas prieš japonus poli
tinis teroras.
PANEVĖŽYS. — Turgų
Pažymima, kad jei ir to dienomis į apskr. savivaldy
liau bus žudomi japonų šali bės ligoninę atvažiuoja daug
ninkai kinai ir patys japonai, kaimiečių su reikalais ir pa
japonų kariuomenė bus pri likę arklius išeina į miestą
versta okupuoti tarptautines Ligoninės kiemas yra nuoša
lioje vietoje, todėl policijos
sritis.
sargybiniai ten negali stovė
BAKERSFTELD, Cal., 23. ti. Dėl to labai dažnai iš kie
— Čia ir apylinkėse jaustas mo pavagia atvykstančių ūlengvas žemės drebėjimas.
kininkų arklius.

63 angliakasiai Pumsylvauljuje
sakele sėdėjimo streiku kasykloje

VAIKAI

.

Paštų departamento sekretorįU8 Farley reikalauja kongre BERLYNAS, vas. 23. —
80 dar dviems metams palikti Nacių vyriausybė nuspren
3 eentij pašto v ženklus laiš- dė karo laiku miestus ir pra
monės centrus iš oro apsaugo
kams.
Sekretorius nurodo, kad su ti pririštais prie kabelių ba
dviejij centų pašto ženklais Bonais.
departamentas per metus tu-1 ^ai britų sumanymas. Skirrėtų apie 96 milijonus daigumas tik tame, kad britai yra sumanę miestus apjuosti
mažiau pajamų.
su balionais iškeltais plieni-

BARCELONA, vas. 23. —
Chicago rinkimų komisio- Frankistų policija susekė ir
nierių boardas paskelbė, kad suėmė katalikų žudiką Antomi-este yra 1,827,362 įsiregis nio Romero, anarchistų vadą.
travę kvalifikuoti piliečiai bal
Suimtasis kaltinamas, kad
suotojai.
raudoniesiems valdant BarceKlausimas, kaip didis skai
loną, jis 20 įkalintų asmenų,
čius jų dalyvaus ateinančiuo
frankistų šalininkų, gyvus su
se “primary” balsavimuose.
degino jų drabužius suliejęs
HAZLETON, Pa., vas. 23.
“Primary” balsavimai bus
kerosinu ir padegęs.
— Wolfe Colleries kompani
majoriniai. Bet tą pačią dieną
jos kasykloje, arti Oneida, 63
bus renkami ir aldermonai.
angliakasiai kasykloje sukėlė
REIKALAUJA VASAR
Šie rinkimai ir gi svarbūs.
9

NACIAI MIESTUS
Iš ORO SAUGOS
BA'IONAIS
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sėdėjimo streiką. Jie pareiškė,
kad nedirbsią ir kasyklos neapleisią iki kompanija neuž
mokės pilnai jiems užtraukto
už darbą atlyginimo.

ŠIAULIAI. — Šiaulių mieTVashingtono bul vardo ir' sto tarybos posėdyje buvo išKildare avė. sankryžy ambu- keltas klausimas dėl greiteslansinis automobilis susidaužė nio Bublių, Pagelavos ir Resu kitu automobiliu ir abudu Jkyvos pripažinimo oficialioKiti angliakasiai streikinin
nusivertė ant šaligatvio, kur mis vasarvietėmis, nes be to- kams pristato reikalingų šiltų
praeinantieji 9 vaikai sužeisti. kio pripažinimo neįmanomas' drabužių ir maisto ir juos drą
Nelaimė įvyko šalia St. Mel joks planingas ir greitas tų'sina nepasiduoti — 'kovoti ui
vasarviečių tvarkymas.
buitį.
parapijos mokyklos.

PLUNGĖ. — Šiomis dieno
mis Tėvų Komiteto vicepir
mininkas Steponavičius lan
kės komiteto vardu pas švie
timo ministrą, (kurį prašė
gimnazijos
aukštesnėsioms
klasėms pašalpos, o taip pat,
kad jos būtų suvalstybintos
ir ateinančiais metais Plun
gėj įsteigta pilna -gimnazija.
Ministras pažadėjo atkreipti
į tai savo dėmesį, jei neatsi
ras ypatingų kliūčių.

Dabar vėl nežinomi pikta
dariai naktį pro išplėštą lan
ENERGIJA
gą įsibrovė į D. Paulanaitės
krautuvę,
kurioje buvo karo
UKMERGĖ. — Kiek ilgiau
trukusios derybos tarp miesto invalidų sąjungos lošiamas
savivaldybės ir elektros sto automatas. Įsibrovėliai auto
ties koncesininko pasibaigė su matą įšsinešė pro langą į kie
sitarimu. Papildomą koncesi jmą ir, jį sudaužę, išėmė pinijos sutartį Deveikis norėjo 'gus. Pasiėmė ir kelis litus,
pratęsti 6 metams, o miesto rastus krautuvės stalčiuje,
taryba buvo linkusi tik 3 me
tams. Tas klausimas buvo LAVINAMI DARBININKAI
svarstytas paskutiniame mies- BIRŽAI. — Biržų Darbo
to tarybos posėdyje ir nutartą Rūmų kultūrinis klubas stensutartį pratęsti 6 metams, giasi specializuoti darbininKoncesininkas elektros ener- kus. Tam reikalui ruošdami įgijos teikimo atžvilgiu pada- vairūs kursai.
rė gana žymių nuolaidų, kuNeseniai baigėsi didelį parios pradėjo veikti nuo sausio sisekimą turėję 6 mėn. elektro
29 d.
’
, monterių kursai. Kursuose bu
vo dėstoma, be elektrotechni
kos, dar lietuvių k., istorija ir
skaičiavimas.
ATPIGINTA ELEKTROS

Nesusipratimai yra supai
TARPUČIAI SUSILAUKS
nioti ir nežinia, kaip tas baig
MOKYKLOS
sis. Kompanija, sakoma, ren
giasi atmokėti užtrauktą atly MARIJAMPOLĖ. — Mari
ginimą. Bet angliakasiai tuo jampolės miesto pradžios mo
kyklose šiuo metu labai daug
nenori pasitenkinti
Prieš vienerius metus kasy- blokinių. Dėl vietos stokos ne
klą valdė kita kompanija ir ji* visi mokiniai gali į mokykbankrutijo pilnai neatlyginusi, las sutilpti.
Miesto savivaldybė, atsi
angliakasiams už darbą.
Streikuojantieji
angliaka žvelgdama į tokią būklę, pa CHICAGO SRITIS. — šian-' Siais metais at,daryti
siai dabar iš naujos kompani- siryžo pastatydinti dar vieną dien debesuota ir įdek filfiau. raoSo9 ir kullnanJ0’ karea‘<
kuriuos lanko 45 moterys.
jos bando atgauti buvusios ’pr. mokykla bus statoma grei
Saulė teka 6:33, leidžiasi
kompanijos užtrauktą atlygi- čiausia Tarpučių priemiestyPLATINKITE “DRAUGĄ”
5:34.
nimą.
je.
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Ka laka Randa Dabartinėje Lietmje

“DRAUGAS”
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Publlaaed Daily, Ezoept Sunday,
4UB8CK1PT1OM8: Oaa T«ar —
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APŽVALGA

(VDV). Užmezgus
santy- milžiniškų jėgų Vakarų Eurokius su Lenkija, lenkų įvai- pos kultūrom lenktynėse,
rių sričių veikėjai uoliai tiBaimė prieš Lenkiją, ir joria Lietuvos gyvenimo klau-, sios neapykanta (20 metų au
sinius. Todėl lenkų spaudoje klėjiinas turėjęs turėti pasek
aptinkama daug rašinių apie mių) daugiau liečianti politi
Lietuvų ir gvildenami lietu nę, bet ne kultūrinę sritį. Kad
vių-lenkų tolimesnių santykių Lietuva nebijanti lenkų kul
galimumai. Šiuo atžvilgiu ga- tūros įtakų, rodąs tas faktas,
i na įdomų straipsnį randame jog lietuviai gana daug ver-

Knygų Leidimas Lietuvoj

Maatoa — »».••« Ona Moata — 74a.

“L. A.” pranešama, kad 1938 metais Lie
tuvoje išleistą, knygų ir brošiūrų skaičius
žymiai prašoko visus ankstyvesnius metus.
“DRAUGAS”
Lietuvos Bibliografijos Institutas, kuris vei
įkabina. kasdien UbULJOlB MjLOlA&I&IllllA.
kia prie Vytauto Didžiojo Universiteto Bib
(*ommumakaT08 KAJUM A: J. Amerikai valatybeaa:
Malama —
Puael Melu — 14.44; Trlma Btaaliotekom per paskutinį dešimtmetį įregistra
Po to ponas paskelbė jį tik
aaina — *>■*•; Vleaam mCoeatal — .74a Kitose vaiPo Svietą Pasidairius*
vęs: 1929 metais 926 tomus, 1936 — 961,
aybaae prenumerata: Metama — 47.44; PuM matu
ruoju tinginiu, pasiliko pas
*a.44. Panama aum. M.
1931 — 1070, 1932 — 905, 1933 — 898, 1934
•iKaainffių *aUum prutfuiuEBiiios pferoikAlAviiA.
Dažnai tenka išgirsti sa save visiems žmonėms paro— 963, 1935 — 966, 1936 — 1013, 1937 — rimtame
lenkų laikraštyje čių lenkų rašytojų. Be to, Lie-kant;
tinginys...’
antareU aa Beeond-Claaa Matter Marab SI, 1414 at
ar*' dyti, o> visus kitus pasišaukęs
1080, 1938 — 1928 tomus.
Chioaęo, Uiinota Uader be Aot ot Marob t. 1474.
“Mysl Polska”. Straipsnyje tuva tiek sukristalizavusi sa- ba <<Juk jis yra didžiausias
Tuo būdu Lietuvos neperiodinių leidinių plačiai pasisakoma kultūrinio, vo kultūrinę individualybę (sa tinginy8”. Bet taip vadinant pasakė;
— Jus, bestijos, nesate tin
skaičius tpr. m. prisiartino prie Latvijos 1937 politinio ir visuomeninio Lie- vitumų), kad apie bet kurių
ar an^
galima dideKun. Dr. Siedenburg
giniai, tik didžiausi apsileidęm. knygų produkcijos, tais metais len pa
±
tuvos gyvenimo klausimais. įtek, pavojų negali ibūti jo- lig misteikaa padaryti. Todėl
sirodė 1333 knygas ir brošiūros. Anksčiau
jflg nematytų!
Praėjusį pirmadienį Detroite mirė garsus latviai leisdavo žymiai daugiau, 192i) m. net Ne tik Lietuvos sostinė, bet klų kalbų Jeigu nuožmių po- prieS sakysiant, kad tas, ar n0 .
2xUOgUS yra tinginys, rei______________
Amerikos mokslininkas, sociologas, kun. Dr. 1818 t., bet ūkio krizė paveikė ir šių produk ir visas kraštas pakeitę savo litinį Lietuvos - Lenkijos bendradarbiavimą
dar
kiek
truk’
patiki,
a
r
tikrai
jis
toks
veidų.
Pasikeitę
taip
pat
ir
Frederic Siedenburg, S.J.
cijos sritį: 1931 m. išėjo 1366 t., 1932 m.
atrodąs dus lietuvių nepasitikėjimas, yra. Priklodui, Alb. Pilipaitis Labas Ryts!
Velionis gimė 1872 m. sausio 28 d. Cintik 797 t., 1936 m. — 1600 t., o 1937 m. — žmonės; gyvenimas
cinnati, Ohio. Mokslus ėjo St. Xavier Col1333 t. (Latvijas kultūras statistika, Ryga turtingesnis, subrendęs. Esą, tai kultūrinio abiejų tautų be parašė man tokių gromatų aRašo Jonas Skelly
lege, Oincinnati. 1893 metais šių kolegijų 1938),.'
Lenkijoje buvę priprasta lai- ndradarbiavimo klausimas jau pie tinginius.
baigė bakalaurato laipsniu. 1899 metais St.
Iš. 12918 leidinių knygoms lietuvių kaliba'kyti lietuvius žmonėmis, ku- esųs visiškai pribrendęs.
— Maiki ir vėl nebuvai pas
Vienas ponas labai mylėjęs
Louis universitete įgijo magistro laipsnį. Nuo tenka 1217 t., t. y. 93,7 proc., kitomis kai- rie esą didžiausio antilenkiško
Iš Spaudos Akto praneši tinginius. Didesnei savo mei dantistų?
1909 iki 1911 metų jis lankė Berlyno, Vienos
bomis parašytoms knygoms Šit., t. y. 6,3 nusistatymo ir kratųsi visu mų ir referatų galima buvę lei parodyti, jis jiems pasta
— Ne, širduk, ryt sumaniau
ir Insbrucko universitetus. Į Tėvų Jėzuitų proc. Iš kitomis kalbomis leidinių išleido: kuo, geru ir blogu, kų jie, per įsitikinti, kad lietuvių litera
tęs didelį namų ir paskelbęs, nueiti.
kongregacijų įstojo <1893 m. Kunigu įšven
žycĮų 21, vokiečių 15, hebrajų 14, rusų 7, amžius su Lenkija bendradar- tūra padariusi milžiniškų šuo kad priimųs tinginius ir duo— Bet jau trys mėnesiai
tintas 1907 m. Loyolos Universiteto Chicagolotynų 7, prancūzų 6, lenkų 4, angių 3, es-1biaudami, buvo iš josios įgi- lį. Ji jau atsikračiusi visokio siųs visokių jiems vigadą. Na,
kaip rengies, bet vis atidėlio
je rektorium kun. fciedenourgas išbuvo nuo pe ranto 2, latvių 1 ir karaimų 1. Be to ga
mis svetimomis įtakomis ir ir prigužėjo namas tinginių.
ję.
Niekas
ir
negalvojęs,
kad
1913 iki 1932 metų. šių aukštųjų mokslo na didelis informacinio .pobūdžio ir moksli
jiįstaigų tuo laiku ir lietuvių daug lanke. Del nių knygų išleista lietuvių ir kuria nors lietuviai galį turėti ne tik žengianti savųja, skirtinga va Dabar ponas sumislijo patir — Taip, širduk, bet suprask,
to velionis su lietuviais turėjo progos susi ■svetima kalba, kartais net pavartotos 2—3 aukštų, ibet, apskritai, bent ga. Šiandien ji esanti tokia, ti, ar visi jie yra tikri tingi tasai dantis per penkias de
kokių kultūrų. Šį reiškinį ga kaip bet kuri kita Vakarų niai. Kų daryti? atėjo jam į
pažinti ir jis buvo lietuvių geras bičiulis.
svetimos kalbos. Dažnai pabaigoje lietuviš
šimt metų tarnavo ir dabar
Jo paskaitų Loyolos Universitete iš socio kuose leidiniuose dedamas trumpas veikalo Įima esu pateisinti iš dalies' Europos literatūra.
ra. iš viso, į gaiVq, mintis namų padegti. skaudu jį paleisti iš tarnybos.
________
logijos srities yra klausę: dr. K. Pakštas, atpasakojimas vokiečių, prancūzų ar anglų ^uo» kad lietuviai buvę atsi- Spaudos Aktas įrodęs, kad H-.Taip ir padarė. Pajutę pavokun. M. Urbonavičius, dr. A. Račkus, kun. ■^alba
įtverę “kinų siena”, ir lenkai teratūra, kultūra domisi ne 'jų tinginiai leidosi bėgti ir
— Mama, kuomet buvai
N. Pakalnis, a. a. dr. M. Bagdonas, dr. J.
. , v.
.v
gana ilgų laikotarpį negalėję atskiri lietuviški sluoksniai, ’jrpi.hėtis nuo iraisro Kada iau
šia knygų ii- brošiūrų išspausdm- ®
v .
, , •
, • ,
•
_> geioeus nuo gaisio. n.aua jau
ar esi kada panielavuDaugiausia
Poška ir kiti. 1932 metais velionis buvo pa
— 924 t (712 proc) antrų vie-1 Sektl kulturml lietuvių gyve- bet visa Lietuvos visuomene. [visi buvo is namo išbėgę) po,
skirtas Detroito Universiteto rektorium, šioj ta Kaune
’ 237 t. (18,2 proc.),’> nini
n!m«$"
Tai taip pat patvirtinąs Spau-j nas įėjo j vidų pažiūrėti, ai
tų tenka Marijampolei —
— Ne, vaikeli...
vietoj jis išbuvo iki savo mirties.
kitiems miestams — 137 t. (10,6 proc.). Iš
Lietuviai iš karto nutraukę das Akte visų sluoksnių atsto- jame neliko bent vieno tingiA. a. kun. Siedenburg buvo sociologas ne
— O tete, ar meluodavo?
šių nį0 Akurat, žiūri, vienas tinkitų miestų pirmoje vietoje tenka pastatyti visus ryšius su lenkų įtako- vų dalyvavimas. Girdi,
tik teorijoj, bet ir praktikoj. Jis visada rū
— Tur būt, ir gi ne. Bet,
dienų lietuviškoji literatūra, ginys, kaip gulėjo, taip ir tepinosi darbo žmonių gerove, o ypač bedar Kėdainius, ten išleista 36 t., toliau eina Pd- 'mis ir pradėję kurti savųjų,
kam tu klausi tokio dalyko?
muzika ir daina įgijusios sa- begėdi.
biais. Ir Chicagoj ir Detroite jis buvo be- nevėžis — 23t., Klaipėda — 21 t., Šiauliai —7 skirtingų kultūrų. Toks užsi— Noriu žinoti, iš kur aš
. _ Tillginy, Kelbigj ar nedaroių šelpimo organizacijų aktyviu nariu. 13 t., Vilkaviškis — 13 t., Kretinga — 12 t., mojimas, žinoma, galėjęs daug vo lietuviškąjį atspalvį.
atsiradau toks melagis...
Jis energingai ragindavo darbininkus orga Ukmergė — 10 t., Biržai — 5 t., Telšiai — 4 t. kų suklaidinti, net ir tuos,
Apskritai, politika Lietuvo- jauti, kad namas dega? — su~ t
‘
1 kurie kad ir gerai pažinoję je bendradarbiaujanti ir glo-! įuko, ponas.
— Vaikučiai, — kalba kainizuotis, kad sėkmingiau kovoti už savo bū
vio pagerinimų. Jis visur, kur tik ouvo rei
Tautininkų Suvažiavimas
į Lietuvų, tačiau neturėdami kobojauti kultūrą bei menų. Po__ Tegul sau dega,
o tu mo Ino|kytojas» —kodėl mes
kalas, gynė darbininkų teises. Streikams pri
Vasario 18 ir 19 dd. Baltimorėj įvyko ntakto„ _su. ^tuviškos kultū- litikas nusimanąs mene, artis- jUok man ramybę, — atsakė esanie panašūs į gėles? Kas
tarė, tačiau kovojo prieš streikininkų riau Tautinės Tarybos suvažiavimas, kuriame be ros kūrėjais, negalėję konsta- ta« — politikoje. Galima esą ponui tinginys. — Juk matai, pasakys. ką mes ir gėlės tušes. Jis lankėsi studijų tikslais Sovietų Ru to6 tarybos narių, dalyvavę tautininkų vei- tu°ti kultūrinio - kūrybinio
net pavydėti tokios harmom- kad aš negaliu iš tinginio at- rime‘
sijoj ir grįžęs išdavė verdiktų, kad “tame kėjai iš įvairių kolonijų. Bendruose susirinžmonių subrendimo,
jos. Gal būt, viena ir kita sikelti...
Mažas vaikutis iškelia
krašte niekur nėra ekonominės lygybes”. Jis
kimuose ir pasitarimuose tautininkų vadai
Užmezgus su tais žmonėmis sritis esančios naujos, jaunos,
Ponui neliko nieko daugiau rankų.
pažymėjo ir tų, kad ateistinis komunizmas,
priėję išvados, kad Amerikos ‘ tautinėms rygįas> paaiškėję, kad atsigrę- bet jaunystėje užmezgamas daryti, kaip tik paimti tingi-' — Aš žinau.
tai nauja biurokratija, kuri dalina žmones
grupėms
būtinai reikia
konsoliduotis ir ^įmas nuo bendros kelių am- geriausias bendradarbiavimo nį
pakarpos ir išvilkti iš
— Na!
klases — turtuolių ir beturčių. Taip pat
tautinį veikimą pradėti platesne vaga”. Per-,ži
istorijo5 gu
hei rysys.
degančio namo. .Taip ir pada— Gėlės turi parazitų, mes
pranašavo, kad Sovietų Rusijos žmonės, ne
organizuota tarybos valdyba: pirm. V. Lau- kratyInasig sulenk5jusiais se
Kalbėdauias
apie
Lietuvos
re.
taip pat.
bepakeldami naštos, sukils prieš komuniz
kaitis^ vice pirm P. Jurgela, sekr. K. Kar‘ noliais ,buvusi tik taikinama- politikų,
autorius pabrėžė:
mų.
pius, ižd. Trečiokas.
Kun. Siedenburg buvo vienas iš žymiųjų
■'nifestacija. šiandien jau pra Tautinė, visuomeninė ir vai- tesnėse masėse, net inteligen- istoriniai momentai, kurie su
Įdomu, ar Tautinę Tarybų” sudarys or
esųs jaučiamas kūrę lietuvių - lenkų unijų,
dedama nusikelti ne tik į žilų stybinė lietuvių konsolidacija tijos tarpe,
ganizacijų
atstovai,
ar
atskiri
asmenys.
Kiek
žmonių masių draugas.
žinoma, Amerikos tautininkai beveik nelbe-, senovę, bet taip pat palaiko- kaskart labiau tobulėja. Už keistas baimės ir rezignacijom šiandien kaskart ryškiau pamišinys. Vokiečiai ne mieli, sirodų horizonte. Tik prieš tai
turi jokių organizacijų. Tikriausia bus taip, mas ryšys ir su paskutinių tai ji turi būti dėkinga, gal
Katalikai Ir Fašizmas
kad jų tarybų sudarys generolai be armijų 1 penkių amžių kartomis. Tokį būt, ne tiek valstybės vairuo- tačiau savo jėga imponuoju, buvęs klaidingas sąjungos —
-----------------------.reiškinį iššaukęs kultūrinis su- tojų gabumams, kiek stiprie nes panorėsiu, tai ir paimsiu unijos vykdymas. Pasiekus be
Katalikų Bažnyčia visu griežtumu smer
Klaipėdą — nei Lenkija, nei ndrų tikslų — sutriuškinus
1938 m. Laureate
1 stiprėjimas ir supratimas, kau ms tautos 'moralės pradams
kia komunizmų. Kad taip yra, užtenka pa
1 Lietuva lenkiškos kultūros į- bei tikrajam patriotizmui, Mo kas nors kitas to neužginsiųs. kryžiuočių galybę — užuot
siskaityti Popčielžiaus Pijaus XI enciklikų
Siu metų sausio 26 dieną Švietimo Minis- takį
^keitusi, nopartinis, tautinis režimas Tačiau intelektualiniai sluok- toliau bendradarbiavus, kaip
apie ateistinį komunizmą.
terijoje susirinkusi posėdžio valstybinei lite-:
irSkinugi
ra ži. neseka jokių kitų svetimų re- į suiai tikį, kad Klaipėda lik- dvi savarankiškos, suverenėš|
Kad Bažnyčia ir priešinasi komunizmui,
>
’ • a*
• T* A
ratūros premijai skirti komisija, susipazinu- ,
,. .
.
valstybės, stipresnysis norėjęs
sako Anglijos kardinolas Hinsley* tai dar
1 _. . .
. .
.v, •
la, stipria
tautine lietuvių žimų pavyzdžiu, bet išplaukia siaroti prie Lietuvos
si su praėjusiais metais išleistais poezijos, ,
.
Lenkijos atžvilgiu lietuvių užvaldyti silpnesnįjį. Rezulta
iš pačių gyventojų psichikos.
nereiškia, kad ji palaiko fašizmų. “Pažizprozos ir dramos veikalais, nusprendė 1938! u ura’ urios nepavei usi°s
mas, nacionalis socializmas ir komunizmas metų 5000 litų literatūros premijų paskirti svetimos įtakos ir kuri suda- Svetimų agentūrų beveik nė tar.pe jaučiamas dar rezervuo te Lietuva netekusi kelių ši
vienodai Bažnyčios yra smerkiamasJis Saknnėųai Neris-Bačinskaiteį už eilėraščių ri- ranti sveikų, stiprų šių dienų ra, opozicija yra silpnesnė ir tumas ir nepasitikėjimas. Bi mtmečių savo tautinio ir val
taip pat pabrėžia, kad negali būti laisvės
nkinį “Diemedžiu žydėsiu”. Komisijų suda- lietuvių kultūros, iškeltos iki ramesnė, negu bet kur kitur. joma istorijos pasikartojimo. stybinio gyvenimo klestėjimui,
ten, kur norima įgyvendinti pagoniškos teo
o Lenkija neturėjusi iš to jo
rė viceministras K. Masiliūnas, Humanitairi-, Vakarų Europos lygmens, įbra- Paskutinė voklemarininkų ak Dar daug laiko praeisią, ko!
rijos valstybėj, arba rasės absoliutizmų.
nių mokslų skyriaus atstovas prof. M, Bir- nduolį. Lietuviškų kultūrą sti- cija, su neramumais universi- išnyksiųs šis nepasitikėjimas kios naudos. Įdomu, kaip būIštikro, katalikai negali būti fašistais, kaip
žiškn, Lietuvos rašytojų dr-jos atstovai J. prinęs ir tasifaktas, kad Lie- tete, nepadarė žymesnių «u- — gal koks istorinis sukrėti-1 tų paisisukęs istorijos ratas,
ju« Kaar — 17.44; «u Maattaa —
M
•••.
..iiain* la “DRAUGAS” brlaca baat reault*.
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šio

krašto

sociOiogų

ir

ištikimas,

praatiškas

kardinoias pareiškia, nes fašizmo pagrindi
nė filosofija yra prieškrikščioniška.

Gražus Gydytojų Pavyzdys
Neseniai 124 žymiausi Paryžiaus gydyto
jai nuvyko į Montmatre Svč. Jėzaus Širdies
bažnyčių, attiko išpažintį ir per mišias pri
ėmė bendrai šv. Komunijų.
Po to buvo iškilmingas posėdis, kuriame
iškelta štai kokia mintis: žmogus turi sielų,

kuri yra amžina Tad kūnas yra sielos ta
bernakulis, kurį gydant negalima pamiršti
pačios sielos.
Padarė tokį pa-reiškimų, Paryžiaus gydy
tojai nutarė patarti visiems ligoniams rū
pintis daugiau sielos sveikata, nes nuo sie
los ir sąžinės gTynumo pareina ir kūno tvir

tumas.
Taip pat pažymėtina, kad padaryta pasi
ryžimas visus gydytojus įtraukti į katali

kiškojo veikimo darbų.

Grusas, prof. Putinas-Mykolaitis ir visuomenes atstovas ref. V. Tumėnas. 1938 metų
premijos laimėtoja yra Kauno III vaistybinės gimnazijos mokytoja S. Bačinskaitė.

tuva neužsinųodijusi Maskvos i krėtimų .politinėje arenoje”.
__ rytų bakterijomis, nes nei' Svambiausias neramumų pucaristinė, neit sovietų Maskva nktas — Klaipėda. Jos sudenepalikusi ir nepadariusi jo- rinimas aiškiai esąs jaučia-

mas pastumtų abi tautas ben-»jei' tos abi valstybės solidadrai akcijai. Reikią laukti. riai visų laikų būto bendraTačiau vėliau ar anksčiau tu darbavusios.
rįs būti užmegztas nuoširdus

ių įtakų lie.tuvių gyvenimui, mas. Tai kelių lietuvių neapy-( nis politinis lietuvių - lenkų
Apie šių lietuvių rašytojų ta proga savo kių
skaitytojams pateiksime nedidelį biografinių1 įįtįe
itie faktai ir teikiu Lietuvai kantą vokiečiams. Girdi, pla- bendradarbiavimas. Tie paty.,
žinių pluoštelį. Salomėja Nėris-Bačinskaitė
Bučienė gimė 1904 m., Vilkaviškio apskrity- ja, nes visuomenė rašytojos eilėraščius mėgo.
Pernai ateitininkai buvo gavę 25 proc. vi
ję, Alvito valsčiuje, Kiršų kaime. Gimnazijų
1931
Salomėja Nėris išleido antrąjį eibalsų ir pravedė 5 atstovu- (vienų iš libaigė 1924 metais Vilkaviškyje, o 1928 me- įėraščių rinkinį — “Pėdos smėlyje”, 1935 kūčių), šiemet jie gavo 30 su viršum proc.
tais baigė Vytauto Didžiojo Universiteto hu- Į m trečiąjį eilėraščių rinkinį — “Per lūž- V»SU bal^ų, pravedė 5 atstovus ir dar likutistrečiąjį eilėraščių rinkinį
_______
....
manitarinių mokslų fakultetų. Vėliau moky- tantį ledą” ir 1938 -metais “Diemedžiu iy- ,įko. Pernai neolituanai (su filijomis) buvo
tojavo Lazdijų, Panevėžio, o šiuo metu Kau dėsiu”. Be to, dar Salomėja Nėris yra iš- surinkę apie 16 proc. balsų ir pravedė 3 atno III valst. gimnazijoje. Pirmasis Salomė vertusi Korolenkos “Baisiąją naktį”, Kup- stovus, šiemet surinko 14 proc. balsų ir pravedė 2 atstovus. Žydai praeitais metais tu
jos Nėries eilėraštis pasirodė spaudoje 1922 rino “Sulamitą” ir kit.

straipsnio autorius

ntykius lenkų mažumos at
žvilgiu autorius laiko nenor
maliu klausimu. Girdi, Lie
tuvos valstybė asimiliuojanti
.

ir nutautinanti arijų mažu
mas, kad tuo būdu valstybėje
būtų vienatinė tauta. Įvairūs
įstatymai ir taisyklės varžų
rėjo Atstovybėje du atstovus, šiemet te.pra- kultūrinį lenkų maJinnos vei
vedė tik vienų, ir tų patį iš likučių. Atei kimų. Politinio veikimo ii vi
tininkai iš viso gavo 8502 balsų.
so lenkai net nepauosij*.

metais. Nuo to laiko ji pradėjo rašinėti spau
dai. Rašė “Lietuvoje”, “Kultūroje”, “A-

Toliau

na^.;-ėja <‘nemaloniūs’’ klau
į
LietuV0s valdybės sa-

Ateitmidkai Pirmauja

teityje” ir kitur. 1927 metais Salomėja Nė
Jau paaiškėjo galutinai V. D. Universiteto
Vadinas, nežiūrint visokių trukdymų iir
ris išleido pirmąjį savo eilėraščių rinkinį,
kuris buvo pavadintas “Anksti rytą”. Ne Studentų Atstovybės rinkimų duomenys. Iš- persekiojimų, ateitininkų organizacija yra
PLATINKITE
stipri ir vieninga.
trukus to rinkinio buvo išleista antroji lai- rinkta 17 atstovų.
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Penktadienis, vasario 24, 1939
—

me tiek daug žodžių ir min minimai, kuriais liūdinčius su
čių, kurie mums gelbsti, atei ramino Jis apturėjo nuo Die
na mums apturtinti stiprumu vo Jo paties liūdėsyje. Kiek
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽISKIS)
ir mintimis, kurios paėjo iš vienas žodis, kurį Jis ištarė
kitų širdžių ir gyvenimų. Mes įbuvo kokio nors Jo paties gy Per virt 30 meti, Fu-I-av buvo AmeStoviu prie kapų, nežinomu karių, kurie su priešais narsiai
.
.
...
rikoje daugiausia parduodamas liuoSKYRIUS XXI
atėjo mums per i 1 gas vargo, skaitome tuos plaukius, dai- vemme
patyrimo vaisius, ir ne , 8U0t0jas
kovojo
pasiaukojimo, ir kantrios iš- ,ius p^į^ su pasigerėji- šė savyje jo kainos ženklą.
Tr ant tėvynės laisvės aukuro savo jaunas gyvybes paaukojo,
Produktas turi būti geras, kad pa
tikimybės gentkartes. Kiek vie Į mu. jje n)ums teikia pamosiekti viršūnę. .. ir išsilaikyti tonai!
(Bus daugiau)
Tr mintyse rotlo.s matau, kaip, pasigirdus įsakymui: “Pir
Nesvarbu kokj liuosuotoją vartojo
“Dievas visiems davė poil nas geras dalykas, kuriuo kinimą, įkvėpimą, smagumą,
myn!”, drąsiai
te, jūs būtinai turėtumėt pamėgint
Jie iššoka iš apkabų patys pirmutiniai ir puola priešą narsiai, sį, ir neturėjo poilsiui vietos; džiaugiamės turėjo kur nors • dnp.ą Apie ražytoją mes Lėktuvo propeleris turi ne Ex-Lax.
Ir durtuvais, prisidengę savo krūtines, jį pasitikti skubėjo. Jis pagydė kiekvieną skaus savo krikštą kraujuje.
i mažai pagalvojame, arba pri paprastai didelį sukimosi grei Jis yra veiklus. Jis yra švelnus. Jis
mą, tačiau gyveno skaudžioje Net kuo paprasčiausiuose simename jį kaip vieną kurs tį. Bet pietų kraštų paukšte-• yra lengvas priimti. Ex-Lax turi gar
daus šokolado skonį. 10 c. ir 25 c.
Bet štai, iš priešų pusės labai skardūs šūviai ūmai oru sįelvartoje; buvo vertas did- kasdieninio gyvenimo daly
dežutSs yra pas visus vaistininkus.
vartoja
lengvą
plunksną;
ta

lis
kolibris
skrisdamas
judina
suaidėjo,
. ' ’ ,. ...
TIn narsus drąsuoliai-jaunuoliai
,
.
v • ikanai
• • į• salis
* ,• xtuojau svirti ziausio.s. garbes,
tačiau gyve- kuose mes galime rasti kai čiau retai mums ateina 'min savo sparnelius daug greičiau
°
SAVC.OK1S PAMP.C.DZIO.IIM ęi
pradėjo
no paniekoj; visoms širdims nos ženklus, kurie patvirtina
NEPRIIMK KITOKIU
tis atsiminti jį, jo nuostolį, už propelerį.
Tėra
tik
viena* tikra* Ex-Lax.
“O, Jėzau!”, sušuko nevienas Į šalį bevirsda'mas karys, ir davė džiaugsmą, pats būda ir liudija šį įstatymą. Kiek skausmą, arba ištyrimą iškenIeškok raidžių *‘E-X—ld-A-X“ ant
dėžutė*
ir
ant kiekvieno atskiro
iškrito mas apsunkintas; leido tiems vienas saulės spindulys, kurs tėjusį, kad jis galėtų duoti
(motelio. Kad užtikrinti geriausia*
Nebraskos valstybėj, Ame
asekme*, tai reikalauk otiginalio
Jiems šautuvai iš rankų; ir be žado purvan—juodom žemėn gyventi, kurie Jį patį nužu- nuspalvoja gėlę arba pratink- į mums žodžius, kuriuose ranR
rikoj, vienas ūkininkas turi
dė; Viešpatie, kas gali gyve- smina ligonio kambarį kai- į daine tiek daug malonumo arvištą, kuri visą laiką peri ir
,
ba
pagalbos.
Bet
tiesoje
jo

peri. Šita vištelė jau be per
Jau užmerkė jie amžinai savo skaisčias mėlynas akis ir
ti rafienė iš Pembroke. saulės, kuri milijonai mylių kios sustiprinanč.ios minties traukos 5 mėnesius ištupėjo
užbaigė ‘‘
Kiekvienas pamuinnuiias.
palaiminimas, nuo musų.
mūsų. ivieavienas
Kiekvienas anglies i mumg neateina nuo kito be
Šioje ašairų pakalnėje savo nelaimes-vargus. Jau pasibaigė
KieKvienas
ant kiaušinių ir išperėjo 192
Jų žemiškos vargingos kelionės ir sunkios kovos už būvį kurs mums ateina, turi savo šmotas, kurs dega ant mūsų [ jiajnos rašytojui, kokiu nors
vištelius.
tėvynės... kainą. Mums jis gali būti lai- grotų, ir kiekviena gazo striu
laiku, kokiu nors būdu. Vy
Jie garbingai žuvo, kaip karžygiai, ir nesulaukė naujosios svai duodamas; bet, pirm nė klė, kuri liepsnoja mūsų kam.
.
, rai ir moterys turi pirma -gi , Bulkie uolus katalikas moksgadynės... jis galėjo būti duodamas, kai ,
baryje, yra augalo arba me- liai gyventi pirm nė jįe galį
politiko;je> pramongje ir vi.
SKAITYKITB VIEN KATA
na
buvo
už
jį
užmokėta.
Žmo
dzio paminklas, kurs augo ir pagelbingai rašyti. Mes nega-|S08e viešojo darbo šakose,
Niekas daugiau jiems jau dabar neberūpi, ir negirdi per
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
galės dainų... gus negali būti kitam tikrai krito nesuskaitomuose ainziuo -|įme pamokų mokinti, kurių
Jau nebemato jie nei skaisuiosios saulės, nei miglotų ar pagelbingas kaip tik savęs pri se atgal kokiame senovės mi nesame išmokę. Mes galime
giedriųjų dienų... sibaigi'mu. Šiaip pagydymai, ške. Drabužius, kurie mus šil- parašyti plaukiančius posaJau visvien jiems, kur dabar draugai juos padės-pašarvos: ar kuriuos Jėzus padarė, sėmė iš rtais užlaiko ir papuošia mū- Į kius> sakydami ką esame skaitarp žydmčiųjų savo paties gyvybės. Sykį, kuo
*
-------- ’
arba girdėję, mokindami,
Gražiųjų pievų žolynų, ar į juodą, šaltą žemę giliai paguldys. met vargšė nesveika moteriš sų asmenį, mes gauname kaiŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAWU
na laukų apnuogintų is jų me- į k^ esame iš knygų apturėję,
Jie taip pat jau nebemato savo liūdnų draugų, nejaučia kve
“GRIPSHOLM”
piančiųjų kė palytėjo Kristaus rūbo siū dvilnės ir linų, kaina bandų, kaip mūši} Viešpaties laiku
lę,
Jis
sakė,
“
Kas
nors
ma

kurių vilnos buvo nukirptos, rašto žinovai; bet jokia šir
Rožių kvapo, ir niekas jų iš Šio gilaus amžino miego neGeg.-May 31 d., 1939
pribudvs... nęs prisilietė, nes as žinau,, kaina šilkinės kirmėlaitės ka- dis, savo giliame žmogiškame
kad iš manęs išėjo galybė”, ntraus išverpimo savo pačių reikale, niekad neaptures da
Pas jųjų kapus 'matosi dažnai jų draugai-kariai liūdi su . (Šv. Luko VIII, 46). Gyvybė gyvybės ant tūkstančių med
ug tikros pagalbos iš tokio
sikaupę,
išėjo iš Jo, kad liktų pagydy žiu šakų. Maistas, kurj valgo mokinimo.
Ir karštai meldžiasi už žuvusiųĮjų vėles ant kelių atsiklaupę,
Žodžiai, kuriuos Jėzus išta
Tr savo maldose prisimena tuos, su kuriais kartu narsiai ko ta moteriškė. Tas pats buvo me diena paskui dieną ateina
vojo. tiesa visuose kituose Kristaus mums per gyvulių mirtį ku rė pasiekė žmonių sielas, kad
pagydymuose. Jam ne dykai rie atiduoda savo gyvybę mū Jis kalbėjo kaip vienas tu
Ramiai ilsėkitės, narsūs karžygiai, žuvę už laisvę savo tė atsėjo sergančius pagydyti.
sų maitinti, vaisiij rinkėjų ir rintis valdžią, o ne kaip raš
vynės!
Kai prisimename apie tai, laukuose piovėjų vargu, per to žinovai. Jo žodžiai paėjo
Nors jums ir netenka šiandieną laisve džiaugtis, sulaukus
naujos gadynės, šis yra viso pagelbingumo į- rankas tų, kurie laivuose ir iš Jo paties širdies, virpstanBet jūsų nuopelnų tauta nepamiršta, ir kasmet iškilmingas į -statymas. Kas tik yra kokios ant gelžkelių neša duoną jū- ti Jo paties pačiu gyvybės
ruošia, tikros mums vertės kainavo romis ir žeme, ir tų kurie mfi- krauju. Jis kalbėjo ką Jis
“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
žinojo, ne ką Jis skaitė arba
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
girdėjo. Jis davė pamokas, kuvais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
S.

u *■

Lukas

Prie Kapų Nežinomųjų Karių

"Šeimos Draugas"
Trims

Dalykai Kuriems Verta Gyventi

Palaimos

kaina

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda

kuri Satisfies su Didžiąja Raide S

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
2334 So. Oakley Ave.
Tel. Canal 7790

Radio Gity’s pasaulyje pagarsėjusios “Rockettes” ir CHESTERFIELDS

... dvi nenukopijuojamos kombinacijos

, , . ,

Su gabumu ir akuratnumu
Rockettes šokinėje ir su gabumu ir
akuratnumu lengvi nunokę Ghesterfield tabakai yra sumaišyti ir proporcijonuoti išduoti kas geriausio
kiekviename.
Dėlto Chesterfields yra lengvesni
ir geresnio skonio... dėlto jie jums
suteiks daugiau malonumo negu
koks kitas cigaretas kokį esate
rūkę,
1

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS
Cbeck Below And See If Yoo Bare
Any Of The Sigiu

ant

OnlTcriag Berną eta make yoo old
haggard looking, eranky ood bard to U«a
with—ean koop you atrakę nlghta and rob
you oi good health, good tlraee and Jobo.
Don’t lot youraeii T'go" Ūko that start
takiai • good, reliable tonic—one made eapertaUy for voman. And eould you aak (or aay>hing whoee beneflte have been better proved
than vorld-iamoua Lydia E. Pinkham'a
Vegetable Compound?
Let the wholeeome herbo and roote oi
Pinkham'a Compouad heip Nature caln
your ehrieking nervee, tone up your ayatem,
and heip leaeen diatraaa irom (emale tunotional diaordera.
Make a notė NOW to get a bottle oi thla
time-proven Pinkham'a Compound TODAY

arlthout (aii (rom your druggist. Over a million women have written in lettera reporting
aronderful beneflts.
For the oaat 60 years Lydia E. Pinkham'a
Vegetabk Compound has helped grateiui
uomen go “amiling thru" trying ordeals.
Why not let it heip YOU?

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus

naudotis mano patarnavimu.

Midvest Service Station
Patarnauja Lietuviai

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

2335 South VVestern Avenue
... LINKSMA KOMBINACIJA
Copyright 1919,

Liccrrr & Myui Tobacco Co.

pasaulio geriausių cigarete tabakų

TELEFONAS OANAL 3764

Penktadienis, vasario 24, 1939

t)RIP8XB
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VOKIEČIAI APIE LIETUVOS OKI

dama nemokamai, dalis pai lengvintomis sųlygomis.

TH1N

AT NEVER HAPPEN

Kun. Jer. Vaičiūnas
Ligoninėj

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS

(VDV-. Tilžėje vokiečių lei žemės ūkyje, prekyboje, pra — Balandžio mėnesį Kaune
Kun. Jer. Vaičiūnas, Šven GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
džiamas laikraštis “Memel- monėje ir kt. Laikraštis su bus surengta “Italų savaitė”,
to Antano par. klebonas, Ci- VIRginia 1116
wacht”, kaip ir jo pavadini pasitenkinimu
konstatuoja, kurios metu Lietuvos visuo
4070 Archer Ava
; cero, 111., išvyko į Loretto liW»LL 6^ Tvvo
mas rodo, turi tikslų stovėti kad pereitais metais Lietuvos menė bus supažindinta su 1Valandos: 1—3 ir 7—8
! goninę trečiadienį, vas. 22 d.
Kasdien išskyrus Seredų
klaipėdiškių vokiečių ir Klai importe Vokietija užėmusi pi talijos menu, muzika, knyga,
1 Pasidavė nepavojingai galvos Seredoinis ir NedėL pagal sutartį
pėdos sargyboje. Tas laikraš rmų vietų, o eksporte — ne radijo, filmą ir kt.
Th t LIFE OF
Sekmadienį susitariua
operacijai.
tis ?Memelwacht” įdėjo strai daug bėsanti atsilikusi nuo
telefonas HEMlock 6286
— “Spindulio” bendrovės
psnį apie Lietuvoj ūkį perei Anglijos. Prijungus prie Votais metais ir perspektyvas kietijos Austrijų ir Sudetus.1 sėtųjų literatūros premijų
PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ “ 1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ateičiai. Lietuvos ūkis 1938 Vokietija prekyboje su Lietu-1 Savo poetas Antanas Miškinis
]
poemų rinkinį
Keturi
2415 W. Marąuette Rd.
metais vystęsis palankiai. Lie- va atgavusi iki 1932 metų
LIETUVIAI DAKTARAI
tuvos vyriausybė, rūpestingai turėtas pozicijas. Lietuvos . i miestai’; ‘ Sakalo premijų
Ofiso valandos:
i
i Tel. YARds 3146
10—12 vaL ryto
vadovaudama paskiromis ū- Vokietijos prekybiniai santy- ‘ — Petras Cvirka už novelių
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki
8—4 ir 6—8 vaL vakaro
kio šakoms, stengiasi sunkių kiai ateityje dar pagyvėsių, i rinkinį “Kasdienės istorijos”,
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
4 ir 7 iki 9
Susitariąs
Pirmadieniais
:
2
ki
4
ir
7
iki
9
1932—35 krizės metų patyri- nes ekonominiai Lietuvos šiuo o Raudonojo Kryžiaus premiŠventadieniais: 11 iki 12
mus išnaudoti ir pritaikyti ksniai jau įsitikinę, kad pre- jų (vaikij literatūrai) pripaTeL OANal 5969
juos vienodai visose ekono- kybą su Vokietija esanti pel- žinta Pranui Mašiotui, kuris
minio gyvenimo srityse. Šiuo ningiausia, kadangi ten gau- savo darbais labai praturtino
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
metu Lietuvos vyriausybė ruo- narnos aukščiausias kainos už vaikų literatūrų ir dabar dar
ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street
šianti ūkio tarybas įstatymų, Lietuvos žemės ūkio gaminius. šioje srityje dirba, eidamas
2155 VVest Cermak Road
Dėl
to
ūkinė
Lietuvos
pažan

kurios uždavinys /bus peržiū
76 metus amžiaus.
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — S:30 vakare
rėti visas tautos ūkio sritis, ga žymia dalimi pereinanti
— Įžymiausias Lietuvos ir
ir pagal sutartj.
ruošti ekonomijų liečiančius ,nuo prekybinių santykių su
europinio masto dainininkas
dantistas
Ofiso TeL CANaI 2345
įstatymus ir kt. Lietuvos ū- Vokietija.
1446 So. 49tti Couri, Cicero
Kipras Petrauskas v y usiųs
kio kilimų ryškiausiai vaizAatradiemais, Ketvirtadieniai* u
Naujas faktorius Lietuvos šiemet į Amerikų, kur duos
Penktadieniai*
duojųs 1939 metų biudžetas, užsienio prekyboje esanti Le apie 10 koncertų. Jis atvyk-;
Daugelis be dorybės ir be Mūsų ateitis bus ta, kuo Valaandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kuris siekius 386 mil. litų ir
2158 W. Cermak Road
3147 S. Halsted St., Chicago
nkija. Tačiau tai nebūsiųs bent siųs į New Yorkų parodos a- triūso nori atsiekti garbės, mes jų padarysim.
yra didžiausias nuo Lietuvos
Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir
bet niekad jos neatsieks.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
nepriklausomybės paskelbimo. *uo tarPu žymus Aktorius, nes fidarymo metu.
Šeštadieniais
Susiprato, kaip katė pienų
Trečiadieniais pagal sutartį
Valandos:
3
—
tt
P.
M.
Pereitais metais padaryta di- i šiais metais prekių apy\ arta
— Sovietų Rusija vėl pra Dovanotam arkliui į dantis Tinginiui ir Šiokių dienų
Res. TeL CANaI 0402
2305
So. Leavitt Street
dėlė pažanga visose Lietuvos1 tarp šių kraštų tesieksianti dėjo lengviau įsileisti iš Lie nežiūri.
šventa.
Ofiso Tel. Canal 6122
Res.
8312
So.
Marshfield
Avė.
tuvos turistus. Būsianti pra
ekonominio gyveninio sritysevos 14 mil. litų.
Nespaudęs norago, neval-, Ne viskas auksas, kas žiba. Res. Tel. Beverly 1868.
dėta net propaganda už ko
gvsi py rago.
Svetimu arkliu netoli nujosi.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
munistinės valstybės lankymų.
Meilė stipri, bet taipogi ir
OFISAS
DANTISTAS
— Kovo 4-5 dienomis Kau
saldi.
4729
So.
Ashland Avė.
2201 VVest Cermak Rd.
— Latvijos įgaliotas minis- ne šaukiamas Lietuvos vokie
VALANDOS:
2-tros labos
Bemokslis mūrininkas (pe-įtras Lietuvai Sėja eilei Lie čių kultūrinės sujungus atsto
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
CHICAGO, ILL.
LIETUVIAI ADVOKATAI
čiu statytojas) Juozas Bub- tuvos visuomenės veikėjų ir vų suvažiavimas. Suvažiavi
6 iki tt vakare
Telefonas MlDway 2880
OFISO VALANDOJ:
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
nys, gyvenantis Lietuvoj, tu aukštesniųjų valdininkų įtei me būsiu svarstomi vokiečių
_________ pagal sutartj.__________ Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki •
Telephone YARda 1001
rįs jau apie 50 įmetu amžiaus, kė Latvijos trijų žvaigždžių kultūrinio darbo pagyvinimo
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto
klausimai.
sakosi esu išradęs tokių ma ordinus.
LIETUVIS ADVOKATAS
įbLi.\AldlLnn.iaj
šinų, kurios varymui nereika
— Tarpžinybiniam pasitari — Vyr. Tribunolas- paskelbė
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
lingas nei jokis benzinas, nei
4631 So. Ashland Avenue
me nutarta įsteigti arklinin- motyvuotų sprendimų, kuriuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6960 South Halsted Street
bendrai kitokia degamoji me
Res. 6515 S. Rockvvell Street
kystės taryba, kuri derins da IS elektros b-vės priteista
TELEFONAI;
4631 So. Ashland Avė.
džiaga, taip pat nenaudojama
Telephone REPnblic 9723
Ofiso
WENtworth
1612
rbų visų įstaigų ir organiza Kauno savivaldybei 80,821 lt.
KRAFT
nei elektros energijos, gali ji
TeL YARda 0994
Res. — Y ARds 3953
cijų, siekiančių gerinti arklių už permokėjimus stočiai 1931
CHEESE SPREADS
Rea. TeL PLAza 2400
OFISO VALANDOS:
pati suktis, ir sverianti 65 pū
m.
ūkį Lietuvoje.
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
• JU61 hring out Severai variVALANDOS:
LIETUVIAI ADVOKATAI
dus, galinti pasiekti iki 7,500
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
etiea of Kraft Cheese Spreads
Trečiadieniais ir Sekmadieniam
pagal sutartj.
and crackers... and conipany
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni
KELMĖ. Jukniškės kaime
6322 So. VVestem Avenue
l*S (arklio jėgų). Be to, ina— Vasario mėn. 4 dienų
rcfrcshmcnls are all ready!
These Spreads are grand for
dna galinti suktis į bet kurių Kaune atidaroma prancūzų A. Razimino ūkyje kilo gais
VALANDOS:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
sandwiches, appetizers and
Panedėlį,
Utarninke ir Ketverge
pusę. Mašina vadinama Per- meno paroda. Parodai ekspo ras. Liepsnoje žuvo 3 karvės,
salads, too. Notice the amart
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Res 6958 So. Talman Avė.
TeL YARda 5921
new circle-dot design on the
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki < v. v. Res. TeL GROvehiU 0617
pętum mobile. Pats mašinos1 natai, 70 tapybos ir 50 gra- 4 kiaulės, 28 vištos, 1 avis,
KENwood 6107
Swankyswig glassea Kraft
Subatoj nuo 12 iki 0 v. v.
konstruktorius Bubnys sakosi,' fikos darbų, jau atvesti iš pririštas šuo ir visi žemės ti
Office TeL HEMlock 4848
Spreads come in.
TeL Prospect 1012
Rea. TeL Rennhlio 6047
esų jis tų mašinų dirbo apie; Prancūzijos į Vytauto Didžio- kio padargai bei įrankiai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taip pat sudegė visas paša
lešinit metų laiko, staydamas; jo Kultūros Muziejų,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36
f
756 VVest 35th Street
pas žmones krosnis, o už savo 1 _ Lietuvos savivaMybSse ras, kuris buvo po tuo pačiu
2423 W. Marųuette Road
stogu.
Nuostolių
padaryta
auždarbį pragyvendamas pats dįrba 3j200 tarnautojų Juos
TzL OALumet 8974
JaL a—4 ia z—•
OFISO VALANDOS
Ir darydamas savo mašinų. dabar pensijų gavimo atžvil pie 4000 litų. Padegė 8 metų
1446
So.
49th
Ct
9 vaL ryto iki 8 z. vakare, išakudaat
Savo išradimų norėjo pats iš giu norima prilyginti valsty vaikas.
sekmadienius ir trečiadienius
Bubėtomis nuo 7—9 vakare
Dovanos •
Dovanos
radėjas užpatentuoti Lietuvo bės įstaigų tarnautojams. Tuo
Ketv.
ir
N
edeliomia
susitarus
LUKŠIAI, Šakių apskr. Mie
“DRAUGAS“ dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
je, bet pareikalavo iš jo pa reikalu įstatymų jau svarsto stelyje gerai gyvuoja 3 lietu
Office hours:
DANTŲ GYDYTOJAS
8
to
4
and 7 to 9 P. M.
rie
tuojaus
atsiųs
į
“
Draugo
“
administracijų
$6.00
prenumeratą
gaminti mašinos braižinius. Seimas.
vių krautuvės ir dėl mados
Sundays
by
appointment
už 1939 metus.
3259 S. Halsted Street
Kadangi esųs bemokslis, nega
viena svetimtaučio krautuvė,
CHICAGO, ILL.
Tie, kurie atsiųs prenumeratų už 1939 ir 1940 metus tuojaus,
— Vilniuje pasimirė kun. kurios dienos esančios nebe
lįs juos padaryti, o kitais as
gaus dovanų $4.00 knygomis.
Ofiso TeL VIRginia 0036
PHYSICIAN and SURGEON
menimis nepasitiki ir pareiš Jonas Narušis, 75 metų am ilgos. Sausio 21 d. atsidarė
Reaidencijoa TeL BEVerley 8244
Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas ii žemiau talpinamo
kė, kad niekam savo išrastos žiaus, anksčiau klebonavęs kooperatyvo krautuvė.
4645 So. Ashland Avenue
surašo.
OFISO VALANDOS}
Karviuose
ir
Ceikiniuose,
o
mašinos neduos daryti braiži
Nae 8 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL aaš
GYDYTOJAM ZB 0B1RUR1A8
nių, kol iš jo kas jos nenu pastaruoju metu gyvenęs iš
L Švč. Jėzaus Širdies Intronizacija ................................................ .20
Jei blogais žmonėmis tikė
4787
OfttZZ TzL
2. Tarptautini* Eucharistinis Kongresą* —
pirks. (Ii jei neatsirastų pir pensijos Vilniuje. Velionis bu
Namų TeL
si, visada būsi apgautas.
Ofiao vaL: 2—4 ir 6—8 P. M.
parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.......................................... 1-00
kėjų, tuomet jis sakosi maši vo artimas lietuvių visuome
Reaideneij*
Tel OANal 6181.
3. Adoracijos Vadovėlis .................................................... . ......... — .40
8939 So. Claremont Avė.
Daugelis laukia, kad juos
nų sudaužysiųs, kad neliktų niniam darbui.
Valandos: 9—10 A. M.
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun.............................................
jos nei žymės. Mašinos konNedėliomi* pagal sutartį
— Ministrų Taryba nutarė girtų kiti, tuotarpu Jie varg
1C Matulaitis, M.I.C. .•••••••••••••••••••••... «. ...
1.25
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
strūktorius tvirtina, kad jo iš- išduoti už 80,(XX) litų miško šams tikri budeliai.
Tel OANal 0257
6. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ...................... 25
Res. Tek PROspeet 6660
rasta mašina galima pritai medžiagos bažnyčių reikalą- | Nuo vilko bėgo, meškų šuti
2201
W.
Cermak
Road
6. Malda už Jaunimą — parašė Kum
kinti automobiliams, lėktuvą- nis. Dalis tos medžiagos duo- ko.
J. Vaitkevičius, M.1.C............................................. «.................. 1^
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. i.
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....70
ms ir kit. Mašinos išradėjas
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6631
S.
California Avė.
8.
Kristaus
Patarimų
Kaliais
—
parašė
Kum
pasiuntė laikraščiams skelbi
1821 So. Halsted Street
K
Matulaitis,
M.1.C
................................................................
l00
Telefonas
REPnblic
7868
Rezidencija
6600 Bo. Artesian Ava.
mų savo išradimų parduoti,
9. Krikščioniškoji šeima parašė Kum J. Vaitukaitis................ 10
VALANDOS:
11 v. ryto iki 3 popiet
Office Phone
Res and Offioe
:ies jis tikisi už išradimų pa
6 iki 8 vaL vakaro
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M-I.C.......... 1-25
PROspeet 1088
8369 S. Leavitt SL
imti didelę sumų pinigų. Įdo
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706
1L Išsipildė — vertė K Giedrutis ................................................ 75
TzL YARda 8248
mu būtų pamatyti pačių ma
12. šv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis.........76
LIETUVIŲ KALBOS
13. Dievas Sutvėrėja* — parašė Kun. Durickas ....................... -75
šinų, bet maža yra vilties, kad
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V..• .05
(K0WARSKAS)
DANTISTAS
GRAMATIKA
be jokio* energijos taip pat
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
15
Legendos
ir
Pasakojimai
apie
Kūdikėlį
Jėzų
vertė
K.
V.
K.
..
.05
4645
So.
Ashland Avenue
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
be jokio kuro ir benzino ga
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ....................... 1-00
arti 47th Street
2403 W. 63rd St, Chicago
lėtų veikti mašina. Juk reika
parašė
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
17. Praeities Pabyros — parašė Kum A. Petrauskas, M.I.C. .....35
Nedėliom Ir Trečiadieniai!
Seredoj pagal sutartį
linga nugalėti trintis ir pasi
18. Žmogau* Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys ............................. 25
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Pagaal Sutartj.
priešinimas oro.
19. iv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, MI.C. ................... L00
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. V. A. ŠIMKUS

iM U/AITFR 1 PUIIIIP2

DR. P. ATKOČIŪNAS

DK. F. G. WINSKUNAS

Mūrininkas Išgalvojo
Mašiną

DR. CHARLES SEGAL

DR. GEORGE I. BLOŽIS

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS

FOR DELICIOUS
SNACKS ...

JOSEPH J. GRISH

DR. P. J. BEINAR

DK. MAURICE KAHN

KAL & ZARETSKY

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. J. BERTASH

!!EXTRA!!

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

4157 Archer Avenue

DR. S. BIEŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

DR. J. J. KOWAR

Gal ta jo sugalvota mašina
ir kam verta?!

— Palangoje ruošiamasi tuo
jau statyti didelį reprezenta
cinį viešbutį.

TzL LAPayztte 1018

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.
Knygi apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina $1.00
Užsakymus siųskite:

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois

DRAUGAS PUBLISHING 00.
2334 South Oakley Avenne
Chicago, Illinois

TurfcUmi Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba

^Norėdami Kų Nors Pirktų Atminkite Di-go’ CtoiU&d

DR. C. VEZEL’IS

DR. Y. E. SIEDLINSKI
Dantistes

DR. C. J. SVENCISKAS

4143 South Archer Avenue

4800 So. Farfleld Avenue

Telefonas LAPayztte 8650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ii
Penktadieniai*

OFISO VALANDOS!
18 vaL ryto iki 9 vaL

“‘

~

te

4631 South Ashland
TzL

Al_

'

k

1

1

Duiross

Penktadienis, vasario 24, 1939

BLOGOS AKYS IR AKINIAI

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

Ona Palilionienė iš Šv. Ju
rgio parapijos.

KASDIEN SU KRISTUMI

Daug tomų knygų yra pri-Į tokių akių negalima priskirti
rašyta, daug gyvais žodžiais' akinius, bet reikia jas gydyti
Kazimiera Endzelienė iš Šv.
Kun. Ant. M. Karužiškis
paipasakota apie įvairius a-' vaistais arba kitais būdais,
Mykolo parapijos.
kių keblumus, bet vis tiek
Didžiausių kiautų daro tie,
SV. PETRO
plačioji žmonija mažai žino įmonės, kurie jaučia kokį ne- Vasario 24 Diena
PARAPIJA
apie priežastįs ir jų negeru-1 smagumų akių, eina į vaistinę,
Keturių Savaičių Mirties
“Nes iš pradžios paprasta
mus. Kas blogiausia, menkai perka įvairius patentuotus vai
A. A. Jonas
Sukaktuvės
| mintis, paskui stipresnis atapie jas įdomauja.
stus, nežinodami tikros akių i jautimas, toliaus pamėgimas
Nevarauskas
Senovės laikuose, kuomet priežasties. Taip pat klysta ir I
Po trumpos ligos vas. 8 d. daugelis žmonių dirba ūkiuo tie, kurie perka akinius iš ir pageidimas, pagalios suti
kimas.
mirė J. Nevarauskas, 45 'metų se, nebuvo didelių dirbtuvių, dešimtštorių ir
laikrodžių
amž. Po gedulo pamaldų Šv. mažai skaitydavo laikraščius krautuvių.
Taip palengva, piktas prie
MARIJONOS
Petro bažnyčioj ir kun. V. Ma- bei knygas, visuomet žiūrė
Geriausias ir pigiausias bū šas visai įeina, jei iš pradžios
JANČIAUSKIENĖS
sevičiaus pritaikinto pamoks davo toli ir vis dienos švie das su virš minėtais akių ke jam nesipriešini”. (Kristaus
lo, palaidotas vas. 11 d., Šv. soje neturėdavo ir įvairių a- blumais kreiptis prie akių gy Sekimas, Knyga Pirma, Sky
Jau sukako 4 savaitės, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš
Kryžiaus kapuose. Liko nu kių negerumų. Dabar viskas dytojo. Sųžiningas daktaras r^us
tnūsų tarpo mylimą, moterėlę
5).
ir motinėlę Marijoną Jančiaus
liūdime našiė žmona Marijo yra kitaip sutvarkyta, ypatin nebandys priskirti akinių prie
kienę.
na ir trys 'mažos dukrelės.
savo mylimos sau
gai Amerikoje. Pramonė auk normališkų arba ligotų akių,
dei nori, kad viešpatautų sioNetekome
25 d., 1939 m.
šermenis buvo atvykus sesuo štai pakilus, daugelis dirbtu kurios nereikalauja akinių a- ramybė tavo drauguose, yerų
Nors laikas tęsiasi, mes jos
Vareikienė su dukterimis ir vių ir dienos laiku apšviestos rba kurias reikia tiktai gydy pavyzdį duokie, gerus suma niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžiną atilsį.
žentu Ružausku iš Day ton, elektra. Vieni darbininkai di ti. Bet pritaikys akinius prie nymus juose platink.
Mes, atmindami tą jos liūd
Ohio.
-rba fabrikuose, kiti onsuose optiškai defiktyvių. Tai akys,
I A ■I iAJBH
ną prasišallnimą iš mūsų tar
Mokslas,
dailė,
pramonija
ir
po, esamo užprašę gedulingas
A. a. Jonas buvo ekskarei- arba biznių įstaigose. Jaunuo kurios yra blogai išsivysčiušv. Mišias už jos sielą vasario
visos
kitos
darbo
šakos
šau

2 5 d..
Nekalto Prasidėjimo
vis, tat kareivių palydovai pa menė lanko 'mokyklas, studi stos.
Sinias kias teisybės, šventumo, ge Švenčiausios
Panelės parapijos
tarnavo ir atidavė paskutinį juoja įvairias mokslo šakas,
Detroit, Mich. rumo, o kas tai gali duoti, jei bažnyčioje, 7:00 vai. ryto.
Kviečiame
visus
gimines,
patarnavimų.
žiūri į smulkius daiktus ir
draugus, kaimynus ir pažįsta
ne tu?
mus dalyvauti šiose pamaldose.
Velionis Detroite išgyveno vis dažniausia prie elektros
Meilė nė paraginimo, nė at
Nuliūdę:
virš 20 metų. Buvo geros šir šviesos. Parėję iš darbo skai “Income Tax”
lyginimo
nereikalauja,
mylėti
to
laikraščius
ir
knygas,
dar
Vyras, Sūnus ir Giminės.
dies žmogus.
Reikalu
— jos gyvastis ir pailsys.
Laidotuvėms patarnavo gra gi eina į judamųjų paveikslų
teatrus ir t.t. Tas viskas la
borius S. Rokas.
bai kenkia akims. Didelis aNauji Ligoniai Šv.
Spauda sėkmingai platina kių varginimas laibai joms ke
Kryžiaus Ligoninėje:
A. f, A
ma, nes Alfonsas Kybartas pa nkia. Todėl, kyla klausimas,
kaip
apsaugoti
žmonijos
ma
siryžęs visus parapijonus ap
Konstancija Rauskinienė iš
tymų
—
akis
nuo
tų
visų
va

rūpinti katalikiška spauda;
Gimimo Panelės Šv. .parap.
(po tėvais Martinkaitė)
Mirė vas. 21, 1939 m.., 10:30 v.
ne tik pardavinėja prie baž rginimų. Atsakymas neleng
Valerija Papšienė iš Aušros

Dviejų Metų Mirties
Sukaktuvės

verte

Š.K.L.

VVEST SIDE
Gražiai Paminėta
Lietuvos Neprikl.
Sukaktis
Šv. Antano parapijoj labai
gražiai buvo paminėta Lietu
vos Neprikl. 21 metų sukak
tis, vasario 19 d. Ryto bažny
čioj pamaldomis ir pamokslu
prisiminta žuvusieji dėl Lie
tuvos laisvės, o vakare, Lie
tuvių salėje išpildyta turinin
ga programa. Atvaidinta dra
ma iš 1919-20 metų lietuvių
gyvenimo “Taip tėvas norė
jo”, parapijos choras, veda
mas vairg. J. A. Blažio, padai
navo gražių lietuviškų tauti
nių dainų. Be to, programų
paįvairino dain. P. J. Valiu
kas solo ir Bukšaitės duetu
pritardamos gitaromis. Gra
žių, patrijotingų kaibų pasa
kė gerb. kleb. kun. lgn. Bo
reišis.

Po visam buvo pasilinksmi
nimas,

Į

Dr.

S.

—

Valūnų

Reikia pažymėti, kad Šv.
Antano parapija kasmet labai
iškilmingai ir begalo gražiai
pamini Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį.

mūs

į

A.

ir

Kviečiame
visus
gimines,
draugus, kaimynus, ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose,
o paskui į namus po numeriu
4047 So. Talman Avenue.

Tave, mūsų brangioji dukre
le, niekuomet neužmiršime. Tu
pas mus nebesugrįši, bet mes
ankščiau ar vėliau pas tave ateisime. Lauk mūs ateinant.

Nuliūdę lieka:

Tėvai, Brolis, Sesuo ir
Giminės.

Irba Flovver Shoppes
4180 Archer Ave.
Pbone LAFA.VETTE 5800
J Gėles Mylintiems — Vestuvėms —
Bankletams — Laidotuvėms — %
Papuošimams

i

MARIJONA

Income

Tas

VERONIKA ŠERIENĖ
(po tėvais Binkiutė)

SIMINAUSKIENĖ

blankas,

į

nyčios, bet ir į namus išne
šioja.
A, M.

duoti

ir

klausimus

visus

atsakymus

kas

In

link

vas.
Sočiai

ir

come

Security

tai-

Vartų Panelės šv. parap.
ar

pilietis

P-nas

go”

d.

raštinėje

iki

vai.

Valūnas

kovo

ryto

iki

bus

nuo

1

6

nuo

d.,

vai.

plaukos

“Drau

vasario

ne

23

9:00

nuo

pardavimo

algos

namų,

metus,

1938

kurio

$1,000.00

buvo

daugiau,

per

vakare.

pilietis,

į-

ar

dividendų,

stakų,

turi

bonų

išpildyti

blankų.

šis

patarnavimas,

tai

yra

žmonės

Vedę

išpildymas

blankų

ir

blankų,

zavimas,

veltui,

čionai bus

ir

čekį

dėl

išpirkti

kurių

KAS

-2,500.00.

mo

TURI

blankas,

PILDYTI

TAX

$5,000

BLANKAS

ar

Kiekvienas

das

veikimo,

Lai

kterų

gyvuoja

dr-ja

pijoje.

Lietuvos

Jurgio

Šv.

Lietuvos

Du

para

Duktė

SUBAČIUS. Pavašakių kai
me kilo gaisras, kuris sunai
kino Jono Petrulio tvartus,
viralinę, malkinę su visomis
malkomis. Sudegė 15 raguo
čių, 11 kiaulių, 5 arkliai, 8 avya ir k. Nuostoliai siekia
15,000 lt.

geriausias

apsaugojimui

pailsimo

rai

ir

ir

akių

įtempimo,

pritaikinti

tai

8

S.

B.

Yla,

ŠEIMOS

TIKIU

Skurkis,

LIETUVOS

S.

J.

Totoraitis,

Skurkis,

T.

Alekna,

• • •

DIEVIŠKOJI

GEGUŽĖS

...

žmogus,

daugiau,

ar

buvo

neskaitant

taksuojama

buvo

mybė

įeigos

atsako

ne.

John F. Eudeikis
n

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

DEGINTI

DIENĄ IB NAKTĮ

laida)

____ 4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfield Avenue
pv V V A T koplyčios visose
JL/ X JN. /A X Chicagos dalyse

p. aALTnnERAs

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15<h Ava.

LEONARDAS EŽERSKIS
PATABMAVIMAfl DIENĄ ZB KAKTĮ
KQEUUXQ1 DYKAI

Sn

užsakymais

kreipkitės

į

TeL YARDS 1278

2025 W. 51st St
“DRAUGO” KNYGYNĄ

2334 South Oakley Ave.

Chicago, UL

NARIAI

CHICAGOS,

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

A Ii D II I A kl P C PATARNAVIMAS
HmDULHnbL dieną ir naktį
DYKAI

■

Res. 4543 South Paulina Street

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

3354 So. Halsted St.
Telefonas YARds 1419

7:00 vaL vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

$L50

> c

Klaoiykite mūių Lietuvių radio programų fteftadienio vakarais,

05c

50c

DIREKTORIAI

LAIBOTIIVIU

_______________ TaL LAFAYETTE D727________________

05o

05c

....

Antanas

LAIDOTUVIŲ

KELNER—PRUZIN

se

(nauja

direktorius

Visi Telefonai YARDS 174M742

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MĖNUO.............................. 30c

NAUJAS TESTAMENTAS

Laidot.

Petkus. Tel. Cicero 2109.

AMBULANCE

JERUZALĖ.............................................. 05c

AMNESTIJA

Sūnus, Anūkė, švogcrka, Sese
rėčia, Sesuo ir Giminės.

DIDtlADBIA LUDOJEBO ĮBTAISA

..................................................................................... 05c

NE

LIETUVOS

ge

• • • ..................................... 05c

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

LAIDOTI

nuo

Akiniai yra svarbiausias bū
das žmonių matymui pagerin
ti ir sutaupyti energijų, kuri
yra išeikvojama per akis. Bet
taip jau reikia žinoti, kad
žmonių akys yra nevienodos,
taigi ir akiniai negali būti
vienodi. Vienų akiniai negali
tikti kitiems. Ne tik kad ne
bus tinkami, bet net gali ki
tų akis pagadinti. Todėl aki
niai reikalingi tiktai tam, ku
rio akys yra optiškai defiktyvės.
Patoligiškai ligotos akys
jau yra visai skirtingos nuo
optiškai defiktyvių akių. Prie

KARALIENĖ

Mažeika,

B.

ŽAIZDA

nevedęs

kurių

ar

išpildyti

turi

ryte, sulaukus pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės ap
skrityje, Kaltinėnų parapijoje,
Mankiškės kaime.
Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
dvi dukteris — Bronislavą ■ Muahow, žentą Petrą, ir Veroniką,
sūnų Joną, anūkę Patricią, švogerką Juozapiną Martinkienę ir
jos šeimą, seeeryčią Lillian Simonauskas ir kitas
gimines.
Lietuvoje paliko seserį Pauliną
Jakubauskienę ir jos šeimyną ir
kitas gimines.
Priklausė prie Dievo Motinos
Sopulingos, Apaštalystės, Treti
ninkų ir Ražancavos draugijų.
Kūnas pašarvotas 1522 So.
49th Court, Cieero, Iii.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
vasario 2 5 d. Iš namų 8 vai.
ryto bus atlydėta į Šv. Antano
parap. bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:
Dukterys, Žentas,

Mirė vasario 20 d., 1939 m.,
2:00 vai. po piet, sulaukus se
natvės.
Gimus Lietuvoje, Panevėžio
apskr., Troškūnų parap.
Amerikoje išgyveno 38 me
tus.
Paliko dideliame nuliūdime:
du sūnus — Kasparą ir Povi
lą, dukterį Teofiliją l’abarškienę ir žentą Joną (Kenosha,
Wisc.), du žentus: Antaną Bū
dvietį ir Kazimierą Kuncą, 8
anūkus, daug brolvaikų ir ki
tas gimines.
Priklausė
prie
Tretininkų
Brolijos.
Kūnas pašarvotas J. F. Radžiaus koplyčioje, 668 W. ISth
Street.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
vasario 25 d. iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta į Dievo
Apveizdos par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. I’o pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame viaus
gimines, draugus-ges ir pažjstamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Sūnai, Duktė., žen
tai, Anūkai, Brolvaikai ir Gi
minės.
v -4|
Laidotuvių direktorius J. F.
Radžius. Tel. CANai 6174.

bū

akiniai.

Nelaimės ištiktam kaimynui
pavašakiečiai tuojau atėjo į
pagalbų. Jie bendromis jėgo
mis sudarė gyvuliams pasto
Detroitiečiams, ypač. vestsai gę, suaukojo 6 karves, 1 ark
diečiams, M. Andriliunaitė y- lį, 6 avis, vištas ir 4 kiau
ra gerai žinoma, nes ir Vyčių les.
102 kuopoj ir šiaip visam vei
NAUJOS KNYGOS
kime yra daug pasidarbavus.
Kur tik jinai stodavo veikti,
sėkmės visuomet būdavo ge
ros. Trumpai ji vadinama Ma
ryte, bet visi žino, kas per
viena toji Marytė.
Smagu būtų, jei ir vėl ji
pradėtų veikti nors didesniuo
T. Alekna, KRISTAUS KANČIA...........................
darbuose.

buvo

taksų.

INCOME

Vienintelis

pildyti

įplaukos

ga

virš

lima

turi

notari-

Biznieriai

Keistų tvarinių yra pasauly.
Amerikoj burvo sugauta žuvis,
kuri vietoj žvynų turėjo plau
kais apaugusių odų. Kitur to
kių žuvų nėra pavykę užtiktu

Liūdnai atminčiai mūsų bran
gios dukrelės, užprašėme ge
dulingas šv. Mišias už jos sie
lą vasario 2 5 d., Nekalto Pra
sidėjimo Švč. Panelės parapijos
bažnyčioje, 8:00 vai. ryto.

lietu

pagelbėti

išpildyti

viams

kėjimo

Jonas Paplinskas džiaugia
si, kad kostumeriai, kuriems
jis laikraščius parduoda, ar
ba į namus pristato, yra pa
tenkinti jo patarnavimu. Štai,
viena čion augusių lietuvai
čių, Marijona Andriliunaitė,
kas šeštadienis perka “Drau
gų”, “Darbininkų’, “Ameri
kų”, “Lietuvių Žinias”. Visi
tie laikraščiai sykiu kainuo
ja 15 centų, o jinai pardavė
jui visados moka 25c itr vis
primena, kad nepainiirštų jos
su laikraščiais.

Paliko dideliame nuliūdime:
tėvą Kazimierą, motiną Mari
joną, brolį Kazimierą, Seserį
Marijoną ir gimines.

Revenne

vi-

J

Gimus Chicago, Illinois.

S.

Daug įvairių elektros spe sų.---------------------------------------------------cialistų darbuojasi kiekvienų
dienų, kad pagerinus elektros
LDD Vakaras
i šviesų taip, jog mažiau kenk
Lietuvos Dukterų Draugija tų žmonių akinis. Spaustuvės
buvo surengusi metinį vaka ir jų ekspertai galvoja apie
rų, kuriame buvo atvaidinta išradimų popieros, knygoms,
“Katriutės Gintarai”.
laikraščiams, kad būtų tokios
Vasario 5 d. sus-me išklau spalvos, jog kuo mažiausia
sius vakaro raporto, padėko duotų atspindžio į akis ir
ta daug pasidarbavusiai buv. suteiktų švelnų efektų skai
Veikėjas J. C. Cress daug pirm. P. Bandzienei, K. Dai- tytojams.
yra pasidarbavęs užrašinėda lydienei ir jų pagelbininkei
I
Apie 87 nuoš. žmonių gau->
mas “Pasaulio Lietuvį”, taip Šalaševičienei. P. Bandzienė
pat atvaizdais bei aprašymais nuo draugijos įsikūrimo vado na žinojimų, mokslų, apšvieplačiai išgarsinęs Detroito lie vauja ir moka su visomis vie tų, kultūrų per savo akis, o
tuvių judėjimų. Girtinas tė ningai darbuotis. Susirinkimas tiktai 13 nuoš. per ausis, bur
vynainio pasiryžimas teikti pareižkė padėko ir visoms nų ir pajautimų. Akys, tatai
žinių pasaulio lietuviams iš 1 darbininkėms ir kas tik kuo yra svarbiausia kūno dalis.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Detroito lietuvių gyvenimo ir prisidėjo prie vakaro.
z
Jurgis, Anelė Ambrasai ir
Antanas ir Grasildė Šilaikiai
buvo surengę Petrui ir Stani
slovai Bivainiams surpryzų
Šilaikių namuose paminėjimui
15 metų sukakties vedybinio
gyvenimo. Bivainiai dėkoja
taip rengėjams, taip
siems dalyviams.

kuri persiskyrė su šiuo pa
sauliu vasario 21 d., 1937 m.,
sulaukusi 2 3 metų amžiaus.

valdžia

raštinę

Intemal

darbininkų,

ŽIMKAITĖ

J.

federalinė

Valst.

pasiuntė

J.

A

A.
KAZIMIERA

Arti™ B. Petkus
Lachnmcz ir Sanai
J. Liulem
S. P. Mažeika
■nr
Al■tanas M .1tillIU)
L 1. Zull|I11

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

So.

Phone

California

LAFayette

3319 Litnanica
Phone

YARda

1646

4704

Ave.

4908

YARda

West

Phone

Tel.

Avenne
1138-1139

Lituanica

3307

Phone

46th

YARda

S.

Ave.

3572

Street

0781-0782

Western

LAFayette

Avenne

8024

I
BRXtr3XW

B

Penktadienis, vasario 24, 1939

dėjimo Panelės Šv. parapijos taliko veikėjo, kuris stovi ar dys Lietuvos Vyčių Chicagos’mirties mylimos sesers reiš- sario 26 d., 2 vai. po piet pa
vadovaujant1 kiame gilios užuojautos.
rapijos svetainėj. Visiems na
salėj šaukiama metinė Chica tai draugijos ar organizacijos apskr. choras,
muz.
J.
Sauriui.
svarbu dalyvauti šia
gos ir apylinkių lietuvių ka ar šiaip jau mūsų gyvenimo
M. S. 20 ktiopa
Vyčių
didelis
choras,
gerai
me
susirinkime.
Mums dabar
Į Tuos Kursus Renkasi Chicago Ir Apylinkės talikų konferencija. Tai bus, priekyje.
laikas apkalbėti kaip atsinešti
Dėl to, šių metų konferen išlavintas su savo solistais ir
drįstu pavadinti, kursai pa
Pranešimai
Draugijų Atstovai, Visi Mūsų Veikėjai
į politikierių prižadus. A.J.M.
ruošimui darbininkų Kataliki cija turi būt skaitlinga. Jei artistais atvyksta pas mus ir
Marąuette Park Liet. Am.
prie kurio kuri draugija dėl kai kurių išpildys tų pačių programų,
Kiekviename darbe žmogui gažų žinių ir būti patyrusiu. škam Veikimui,
Piliečių klubas laikys mėnesi
Klausykite
būtinai reikalinga žinojimas Gyvename laikus, kuriuose vi mus šaukia Bažnyčia. Čia bus priežasčių negavo laikų laiško- kokia buvo Lietuvių Auditonį susirinkimų sekmadienį, va PALENDECH’S TRAVEL
bei patyrimas. Šitų dalykų sur yra pavojų netekti tauty diskusuojami aktualieji mūsų kvietimo į konferencijų, ir dėl rijoje. Kam neteko matcti ir
BUREAU
visi, ypač Amerikoj, žinome. bės, netekti tikėjimo. Mus su gyvenimo klausimai, čia bus to neišrinko atstovų, tų drau- Į girdėti, atvykite į mūsų par.
Every Sunday from 1—2 P. M,
Kai .priseina žmogui susirasti pa visokio izmo žmonės, su patiekta žinių, įvairių nurody gijų valdybos kviečiamos da-|salę kovo 5 d. Visus kviečiaFolklore
Radio
ProgTam
rought ln 3 Minutes
sau darbo, jis susiduria su kuriais nesykį tenka h’ pasi mų, čia bus nustatytos gaires lyvauti.
«)j dlssolvlng and removlng mucus or
lUTS-BURNS-SCflLDS
klausimu: kiek žinai ir kiek ginčyti tikėjimo bei savo jsi- 'bendram veikimui ir unflsų
Kovo 5 d. Lietuvos Vyčių
phltgm that causes strangllng, choklng,
Astbma attaeks. the doctor’s prescription
Pereitų savaitę į parapijos Mendaco ramoves the cause of your agony.
esi patyręs. Atskleidęs laik tikinimij klausmiais. Tr liūd tarpe vienybei ir t.t.
Chicagos apskritis Nekalto
thould be ąuicldy treated to prevent bad afterIlt jniokes. no dopes, no lnlectlons. Abeffects as well aa relieve pain. tise OIL-of-SALT.
eolutely tasteless. Starte work ln 3 minutes.
jubiliejinį
fondų
pasižadėjo
po
S'eep soundly tonlght. Soon feel well, years
raščio lapus, skelbinuj sky na, kuomet kito tikėjimo žmo
VVonderful too for tore, tired feet. At your
Dėl to, kiekvienos katalikiš Prasid. P. Šv. parapijos baž
younger stronger, and eat anythlng. Ouardruggist’s—money back if not satisfied. For
antee, > ompletely satisfactory or money
nyčioj
minės
šv.
Kazimiero
^ol.
sekantieji:
Moterų
Sų(reetample
write Mosto Laboratories, 215South
riuje irandi tūkstančius pasiū gus, vienokio ar kitokio izmo kos draugijos, organizacijos
back. n your druggist ls out ask hlm to
leavitt Street, Chicago.
order Mendaco for you. Ocn *. -uSrr Kuother
lymų darbo. Rodos, visai bū sekėjas savo argumentais su kuopos, klūbo būtina pareiga dienų bendra šv. Komunija.1 &os ~ kuopa, Zen. Malakaus- day. The guarantee proteets you.
QUICK RELIEF FGR FEET
tum tinkamas
tam darbui, šaudo ir nutildo katalikų. Tat, atsiųsti ton konferencijon at Gražu būtų, kad sykiu su mū- ^as *r Ikonas Mažeika.
bet... ant galo randi pažymė kas daryti? Reikia organizuo stovus, kurie ir patys pasi sų jaunimu dalyvautų ir kuo
ĮSIGYKITE
CLASSIFIED
Iš anksto primename visie-!
“Exp.”, tai yra turi būti tis ir mokintis bei apsišarvo sems žinių Katalikiškam Vei daugiausia konferencijos da
Gavėniai
Reikalingą
PARDATOin NAMAI
patyręs. Nepatyręs darbinin ti žiniomis, kurios būtinai yra kimui plėsti ir draugijai bus lyvių. Šv. Mišios Vyčių inten ms, kad Moterų Sų-gos 7 kuo
6241 So. Talnuin Ave., puikus 2 fle
pa
rengiasi
prie
šaunaus
va

Knygelę
kas tam darbui netinka.
reikalingos ant kiekvieno žin j'naudingesni, nes, kilus bet cija bns laikomos 9 vai. Po
tų mūrinis namas. 2 — 6-kambarių'
fletai. Ąžuolo grindys ir (taisymai.
karėlio kovo 19 d., parapijos
gsnio.
Bet
kur
tų
žinių
gauti?
pamaldų,
parapijos
salėj
bus
j kokiam klausimui, žinos ko
Kad būti tikru Katalikiš
Karfito vandenio šiluma. 2-1'nrų ga
radžius. Lotas 30x125. Kaina $7,500.’
salėje. Bus žaidimas (bunco)
bendri
pusryčiai.
Štai,
kur.
laikytis.
Taip
pat
būtina
pa

kojo Veikimo darbininku, rei
ir graži programa. Be to, bus
Vakarytinis kampas 64-tos ir Camp
kia taip pat turėti didelį ba
Kovo 5 d., Nekalto Prasi reiga dalyvauti kiekvieno ka
GRAUDŪS
Konferencija prasidės lygiai gardaus užkandžio.
bell Ave. Puiki 7 kamb. rezidencija,
Kuopos
kaiptik nauja. 3 dideliai miegamieji
2 vai. popiet.
kambariai. 2 drabužių kamb. kiek
pirm. E. Strazdienė sako, kad į
VERKSMAI
viename. Puikios ąžuolo grindys ir
K-jos Reng. Kom. narys bus ir daug gerų ir naudingų
(taisymai. 2-karų mūrinis garadžius.
Gali būti paimtas už $2,000. Balan
ir
sas vidutiniškas.
dovanų. Visi prašomi skait
“ Chicago yra didelis tirpimo puodas. Mūsų miesto piliečiai susideda iš vi
NORMAN GEYER & CO., Ine.
Gavėnios
Giesmės
lingai dalyvauti, nes vakaro
4801 So. Ashland Avenne,
West Pullmano
sokių klasių, iš visokių rasių, iš visokių tautų ir iš visokių tikybų. Bet
Tel, YAlhls 0200.
I pelnas eis per pus su para Atspausdinta iš maldakny
mes visi esame susijungę bendroje savo krašto meilėje ir prisirišime prie
Naujitienos
PARDAVIMUI
gės “Ramybė Jums”
pija.
mūsų didingos Amerikoniškos vėliavos. Aš pats esu ateivio sūnus ir atei
Namas su bizniu, pieninė Ir grosernB. Biznis gerai Išdirbtas, randasi
tyje aš būsiu ten, kur praeityje buvau —petys į petį su VISAIS piliečiais,
Vasario 19 d., parapijos sa
lietuvių kolonijoje, Cieeroje, arti
10c,
lietuyių bažnyčios. Namas turi po
kurie pasiryžę niekuomet nedaleisti prie to, kad Chicagos žmonės būtų
lėje, ŠŠ. Petro ir Povilo pa
Rodos, pora savaičių atgal,
4 ir 4 gražius kambarius. Groserdiskriminuojami dėl jų kle sos, tautybės ar tikėjimo.’’
nSje (rengti visi fikščeriai, yra lr
DRAUGAS PUB. CO,
rapijos choras, kuriam vado raporteris rašydamas į dien.
naujas elektrinis šaldytuvas Ir pil
— MAJORAS KELLY
nas pirmos rūšies stakas. Gera prie
2334 S. Oakley Ave.,
vauja muz. Stasys Raila, su “Draugų” padarė klaidų. Ra
žastis pardavimui.
Atsišaukite pas
ta vininkų: W. Stankus, 1325 South
rengė šaunų koncertų su pasi šė, kad E. Strazdienė Mot. SųChicago, Illinois
50th Conrt, Cicero.
linksminimu ir šokiais.
gos 7 kp. pirm. sirgdama gu
ŽMONIŠKA CHICAGOS VADOVYSTĖ
TEISINGAS PATARNAVIMAS
Choras su savo vadu buvo lėjo1 Šv. Pranciškaus ligoninė
Per mus galite pirkti bile kokią
nuosavvbę bile kur, už mažiau pi
UNIVERSAL
puikiai prie koncerto prisire je, Blue Island, III. Turėjo
nigų, Taipgi galite parduoti ar iš
mainyti bile kokią nuosavybę grei
ngę, nes programa buvo la būti — Roseland Community
RESTAURANT
čiau ir geriau. Atnaujinkit savo bai
apdrauda (insurance) per
bai graži, įvairi ir turininga. ligoninėje. Reikia pridėti dar, Moderniškiausia ir Pato giančią
mūsų raštinę. Kainos nupigintos.
Lengvi išmokėjimai. Naudingos do
Choras padainavo “Sveiki kad E. Strazdienė laike savo
PROGŲ VISIEMS
giausia Valgykla
vanos duodamos su kiekviena ap
draudos policy.
broliai” ir “Gimtinė šalis” ligos gavo net 16 bukietų gra
Bridgeporte
CHARITES URNTCH
(J. Čižausko), Einikis dvynu žių gėlių; visiems labai dėki
(Kazys Urnikas)
750 W. 31st Street
2500 West 63rd St.
Antras aukštas
kės iš Gary, Ind., gražiai ak- nga už gėles ir dovanas. Rap.
Durys nuo Campbell Ave. pusės
A. A. NORKUS, savininkas
robatiškus triksus parodė, pa
I .
NORI MAINYTI
Išnaujo Išrinkite
Eikit Pirmyn
Tel. Victory 9670
Mainysiu mano taverną ir na
šoko ir padainavo. Mergaičių Rado Negyvą Lovoj
mą ant privatiško namo. Atsišau
K_
kite: 4035 Šou’h Wood Street.
skaitlingas
choras
puikiai
pa

SAVO Išbandytą
BRIDGEPORT. — Pranciš SKAITYKITE VIEN KATA
Jei nori sumanymus nuga
AMERIKONIŠKU
dainavo “Plaukia sau laive
lis” (Šimkaus), “O, kaip gra- kus Dailida, 50 metų amžiaus, LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS lėti, mokykis kentėti,
Kovotoją
t Musės įkyrios ne didumu,
žu” (Vanagaičio) ir “Aš me- 3428 So- Lituanica ave., vaBŪDU
rgytė” (Vanagaičio). L. Me-.'8*™ 22 d. 5:30 vai. ryto rahet daugumu.
Rmrve
Tnrtaii viri
Už Socialį
ttM.000.1
čytė gražiai paskambino gitą- s^as luvoj negyvas. KoroueMOVING
ra. J. Einikis solo padainavo ns pripažino, kad turėjo šir
su
'“G.iannina Mia” (Friml). Le dies ligų. Buvo kilęs iš Ša
Anglys
Malkos
Ir Ekonominį
JUOZAPAS MOCKUS
oną Davis vykusiai paskambi kių apskr., Valakhūdžių par.,
2358
So. Leavitt Street
no piano sunkų “Erlking” Ryliškių k. Buvo nevedęs. Iš
Majoru Kelly
Teisingumą
Trokų Išnuomuojame Pik
(Schubert-Liszt) ir chorui bei artimųjų giminių paliko bronikams ir Visiems Kitiems
dainininkėms pianu akompa- H Jonų ir brolienę Marijonų,
Reikalams
navo. S. Raymond - Lauraitis Laidotuvės su bažnytinėmis aMayer Edvvard JI Kelly
su Vik. Volteraite žavinčiai peigo»mis įvyks šeštadienį, va- 4192 S. ARCHER AVENUE
Penkių dešimčių Chicagos progresas bėgyje Sesių metų... Tai stebinantis konstruktyviškas
padainavo duetų “ShrickR of sario 25
Laidotuvėse ipatar- (North East Corner Archer and
majoro Edward J. Kelly nuopelnas ... JŪSŲ REIKALAI tapo JŪSŲ LAIMĖJIMAI per jo
Sacramento Ave.)
Kainos Numažintos darbštumą ir drąsų Chicagos reikalų vedimą .. . Majoras Kelly savo pareigoms atsidavęs vai
Sea Gulįs” (Grodzki) ir “Va- naiUa graborius Antanas M.
Phone LAFAYETTE 0461
ruotojas, kurs savo darbą išves iki galo Chicagos labui ... Jis nuolat galvoja ir dirba VISŲ
| lio valuže” (Petrausko). Pu Prillips, kurio koplyčioj, 3307
ANGLYS
žmonių naudai ... Jokis geras darbas nėra pražiūrimas per jo plačius užsimojimus ... Jo
United States Government
kie savanaudiški reikalai NEGALI būti atlikti dėlto, kad jis griežtai atsidavęs demokratiš
Lituanica
ave.,
yra
pašarvo

priežiūroje ir kiekvienai ypablika gausiai joms plojo ir,
PIRKITE DABAR! — SAUKITE
kiems valdymo principams ... Jokia VIENA grupė, jokia viena pramonė negali DIKTUOTI
tai pinigai apdrausti ilri
DIENĄ AR NAKTĮ'
tas.
Velionis
dirbo
prie
Crireikia pripažinti, kad tai buMajorui Kelly, kurs stovi už pilnutinį Amerikonizmą ... Jokis SPAUDIMAS nepakeis jo nu
$5,000.00
PRISTATYMAS MIESTE IR
sistatymo laikytis principo, kad valdyti turi didžiuma — valdžia žmonių, žmonėms, per žmo
vo vakaro pažibos. Smuiko ’ caS° Surface Lines. VakarykPRIEMIESČIUOSE.
Išmokėjom
nes ... Majoras Kelly niekam nepataikauja ... Jis NIEKUOMET neatsisakė PRIPAŽINTI atsolo
sunkų
ir
gražų
veikalų
šeiai
dar
bnvo
darbe.
Už padėtus
/Ci
EGG ...................................... 96.66
sakomingų Chicagos piliečių reikale viešos tarnybos ir* oolitinėj akcijos bet kurioje miesto
NUT .................................................. $«.0»
pinigus
'
“Chardas” (Montaine) išpil-j
-------------------------dalyje ... MAJORAS KELLY CHICAGOS VALDYMĄ SUGRAŽINO CHICAGOS ŽMO
BIG LUMP ................................. $6.06

VIENOS DIENOS KURSAI PASIRUOŠI
MUI KATALIKIŠKAJAI AKCIJAI

riams

Asfhma Cause

me.

ta

STACIJOS

P.

Kuri

čižauskas,

Kovoja už Lygybę

I

jB
flf

NĖMS ... Tol, kol jis bus jūsų Majoras, JŪSŲ teisės, kaipo Amerikos piliečio bus UŽTIK
RINTOS ...

PALIK VIETOJ MAJORĄ KELLY

ir Balsuok už Šiuos UŽSITARNAVUSIUS Visuomenės
Patarnavimo Bendradarbius

Ant City Clerk

Ant City Treasurer

- • .

Ludvvig D. Schreiber
DEMOKRATIŠKI

PRIMARY

Thomas S. Gordon
RINKIMAI

VASARIO

28

D.

Duodam Paskolas ant l-mq
Morgičių

dė gabi ir jauna smuikininkė Linksmas Gimtadienis

G. Woicick. Jai pianu akom- j
BRIGHTON PARK. — Va
panavo muz. S. Rakauskas. Be
sario 13 d. Paukščių namuo
to, G. Woicick pašoko (ballet
se Moterų Sų-gos 20 kuopos
dance) ir gražiai padainavo.
narės padarė surpryzų M.
Publika gausiai jai plojo. Rei
Paukštienei, jos gimimo diekia pasakyti, kad muz. S. Ra
nos proga, apdovanodamos
kauskai pianu akompanavo ir
gražiom dovanėlėm ir ipalinGary, Tnd., artistėms. Ant ga
kėdamos visuomet darbuotis
lo parapijos skaitlingas Ir ge
kuopos naudai, iir kituose la
rai išlavintas choras, padaina
bdaringuose darbuose,
kaip
vo keturias dainas ir tuomi
iki šiol darbavos, nes gabumų
baigėsi programa.
ir sumanumo pas jų yra ga
Ačiū parap. chorui ir va
nėtinai.
dui S. Railai už surengimų
Be narių, savo tarpe turė
gražios programos. Beje, prieš
programų trumpai kalbėjo vi jom ir centro rašt. M. Vaičflnienę su dukterimis. Vaičūkaras kun. S. Gaučas.
ŠŠ. Petro ir Povilo parap. nienė. taip pat sudėjo gra
žiausių linkėjimų M. Paukš
choras pirmutinis užsimokėjo
Koresp. A. P.
pažadėtų mokestį $25.00, kai tienei.
po jubiliejinę parapijai aukų.
Užuojauta

Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti

R/ KoTyČienei dėl

$6.75
$5 6«

Tel. ARDmore 6975

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAOO
JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

UTILITY LHJUOR
DISTRIBUTORS
Incorporated

Tel.

Prospeet

0745-0746

Wbolesale Only

5931-33 So. Ashland Ave.

-«►Pas mua rallma gauti tikrai Llatuvllką Import* Valstybinę Degttnę.

Ilgametei Mot Sų-gos 20
Kovo 5 d., 7:30 vai. vak.
kp.
narei, Onai Šakūnienei,
parapijos salėje įvyksta nepa
prastai graži programa “1939 dėl mirties mylimo vyro, taip
metų įvairumai”, kurių išpil- pat narei

MINE RUN ....................................

HCREENING8 .............................

MM Ir Visi

Mūsų

Darbininkai

Lietuviai, pp. T.lr-M. Dslnridas

.

Savininkai

-v

TIKM2.OO
CHICAGOS VĖLIAUSIA
NAMŲ STATYBA
78-či* gat- Ir Callfornla Ave
Du blokai nuo Marąuette Pk.
Mūriniai, lnsiuluotl namai B
Ir 6 kambarių, su beismentu,
lotas 80x125 Pėdų su visais
{taisymais.
Namo kaina $6,000.00. Mažas
pradinis (mokėjimas, likusieji
kaip randa, tik po $42.00 (
mSnes).
fti suma padengia
nuošimti, taksus, apdraudą lr
mėnesinę dai) paskolos.
Namai statomi po priežiūra
r. h. a.
Pamatykite, o stebėsitės.
Ofisas prie 7S-člos gatvės lr
Callfornla Avenue.

