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Hitleris atsakys RooEįeveltui balandžio 28
Toje dienoje sušaukia parlamenta
sesijon išklausyti ju atsakymo

Vokietijos nacio spauda ir toliau
puola I. A. Valstybių prez. Roosevelta

Spėliojama, kaip Hitleris
atsakys prez. Rooseveltui
BERLYNAS, bal. 17. — Di mui”. Taip pat gal jis paduos
ktatoriaus Hitlerio įsakymu prez. Rooseveltui savo kontrsušaukiamas . įnacių pąplatnen- pasiūlymus.
tas sesijon balandžio 28 die Viena aišku, kad diktato
ną, išklausyti fiurero kalbos, rius vargiai sutiks nors kiek
kuriaja jis atsakys J. A. Val iškrypti iš savo nustatytos pro
stybių prezidentui Roosevel graanos siekti Europoje virše
tui į šio pasiūlymą nors de nybės. Suprantama, jis nuro
šimčiai metų nutraukti savo dys visas skriaudas ir žaiz
karingus žygius, pasižadėjus das, Versalio taikos sutartimi
Šias
nepulti išvardintų 31-os vals Vokietijai padarytas.
žaizdas Vokietija gydo. Daug
tybės.
Oficiali vokiečių žinių agen kas atlikta, bet dar daug kas
tūra paduoda, kad Hitleris yra atlikti.
randa prez. Roosevelto pasiū Tokia yra nacių spaudos
lymą didžiai svarbiu dalyku. nuomonė.
Dėl to jis nori atsakyti Vokie
tijos gyventojų vardu tik susi LONDONAS, bal. 17. —
rinkus parlamentui sesijon. Santarvė ir kitos valstybės
Tuo sumetimu ir sušaukiamas laikosi nuomonės, kad prez.
parlamentas.
Roosevelto atsišaukimas į di
Kaip ir ką Hitleris atsakys ktatorius pakirs Hitlerio ir
prez. Rooseveltui, yra tik vie Mussolinio šėlimą. Tai dėl to,
ni spėliojimai. Vieni stebėto kaip čia sakoma, kad jei prez.
jai vienaip, kiti —- kitaip aiš Rooseveltas imasi žygių pa
sauliui užtikrinti pastovią tai
kina.
Iš nacių spaudos paduoda- ką, tai jis gali J. A. Valstymų pažiūrų reikia spėti, kadjbių karines pajėgas pastunaėHitleris padarys visą eilę ti santarvės pusėn prieš dikta
priekaištų Amerikai, • ypač J. torius ir galutinai juos su
A. /Valstybių “ imperi jaliz- triuškinti.

J. A. Valstybės apsikrovusios auksu;
iš visli Saliu Sis metalas siunčiamas
WASHINGT0N, bal. 17. —
Per paskutines keturias savai
tęs j J. A. Valstybes iš įvairių
pasaulio dalių atvežta apie
pusė bilijono dol. vertės aukso
daugiau.

Čia auksas prisiunčiamas
daugiausia apsaugai, kari jis
kur kitur laikomas nepakliūtų
priešams. Dalis prisiunčiama
ir kreditams padengti.
Šiandien J. A. Valstybėse
yra sukrauta apie 60 nuošim
čių viso pasaulio aukso ver
tės daugiau kaip 16 bilijonų
dol.
17 AMERIKOS VALSTY
BIŲ STOVI UŽ
ROOSEVELTĄ

ISLANDIJA STEBISI,
KAD JI APLEISTA
Iš SĄRAŠO
REYKJAVIKAS, Islandi
ja, bal. 17. — Islandijos vy
riausybė tiesiog sukrėsta ne
radusi savo šalies vardo prezi
dento Roosevelto paskelbtam
pasaulio valstybių sąraše, kad
Europos diktatoriai pasižadė
tų jų nepulti.
Islandai nesupranta, kokiu
būdu jų valstybė apleista iš
31-os išvardintųjų.
NACIAI APIE J. A. VALS
TYBIŲ LAIVYNĄ

BERLYNAS, bal. 17. — Na
WASHINGT0N, bal. 17. — cių laikraščiai aiškina, kad J.
17 Amerikos valstybių (respu A. Valstybės savo karo laivyblikų) remia prez. Roosevel jną iš Atlantiko staiga nukėlė
to pastangas užtikrinti Euro į Pacifiką tuo sumetimu, kad
pai pastovią taiką. Keturios jį turėti arčiau Tolimųjų Ry
kitos dar netarė savo žodžio. tų. Girdi, britų karoi Laivų
Tarp šių pastarųjų yra ir daugumas iš Azijos Rytų pa
Meksika.
krančių ištraukiamas į Vidur
ŠVENTOJO VARDO
DR-JOS NAUJAS
PREZIDENTAS

Sako, jis nori karo, kad tuo
būdu sumažinti nedarbą
BERLYNAS, bal. 17. — tines valstybes. Tad prez.
Nacių spaudą puola prez. Roo Rooseveltas subruzdo joma
seveltą dėl jo kišimosi i Eu gelbėti.
Bet svarbiausioji prez. Roo
ropos reikalus.
sevelto kišimosi į Europos rei
Naciai sako, kad santarvės kalus priežastis, pareiškia na
valstybės — D. Britanija ir ciai, tai bandymas sukelti ka
Prancūzija, yra susmukusios rą Europoje ir tuo būdu Amą
ir bejėgės kovoiti prieš totaii- rikoje nedarbą sumažinti.

Tornado (viesulo) sunaikinto Capron nai Mto, Okla., dalis. 7 Asmenys žuvę ir apie 50 su
žeista. Sugriauta rotužė, didelis javų sandėli s ir kiti didesnieji pastatai. (Acme telephota.)

4TEXARKANA, ' Ark, bal,
17. — Tornado (viesulas) iš
tiko kai kurias Arkansas, Texas, Louisiana ir kitas kelias
valstybes.
50 asmenų žuvo ir daugiau
kaip 200 sužeista.
MASKVA, ‘bal. 17. — Ko
Padaryti nepaprasti nuo
misarų tarybos prezidentas
stoliai. Didžiausias išnaikini M. Kalininas^ pasiuntė prez.
mas įvyko Texarkana apylin
Rooseveltui' khme^raaną. Svei
kėse.
kiną jį dėl jo užimtos pozici
jos prieš diktatorius Hitlerį
TEISMAS NURODĖ, KO
ir Mussolinį.

• SEVILĖ, Ispanija, bal. 17.
— Gen. Franco, vyriausias na
cionalistų vadas ir raudonųjų
režimo nugalėtojas, inaugura
vo čia karo laimėjimo iškil
mes. Sevilė pirmutinis mies
tas turi laimėjimų iškilmes ir
tuo būdu pagerbtas. Šis mies
tą^ pirmutinis prsijungė prie
gerk Franco žygių prieš rau
donuosius ir iki galo ištesėjo.
Čia Jerez aikštė pakeista Calvo Sotelo vardu.
KI KOMUNISTAI GAU
Jose Calvo Sotelo yra naci
Kalininas pažymi, kad prez. onalistų kankinys. Raudonieji
BŪTI DEPORTUOTI
atsišaukimas dik- jį nužudė Madride 1936 me
TVASHINGtrON, bal. 17. —, Roosevelto
.
tt •
•
. •
•»
i- tatonams sov. Rusijoje
dziaū tais ir tas įvykis privertė gen.
Vyriausias
teismas
išsprendė,'
d J
,kad negali i būt
-a j
*
•* , gsmingai
sutiktas
Franco vaduoti Ispaniją.
deportuojami
°
svetimšaliai uz priklausymą
NORĖJO APVOGTI
SODŽIAUS MUZIEJUI 15
organizacijoms, dirbančioms
GIMNAZIJĄ
METŲ
už šalies vyriausybės nuverti
mą. Tik tie svetimšaliai gali
RASEINIAI. — Šiomis die MARIJAMPOLE. — Šie
būt deportuojami, kurie prieš namas nakties metu į gimna. met suėjo 15 metų, kai buvo
j leidimą jų į J. A. Valstybes zijos mokytojų kambarį buvo pradėtas organizuoti Marijam
buvo priklausę tos rūšies or- įsilaužęs nežinomas piktada polės Sodžiaus Muziejus. Nuo
gamzacijoms.
rys, kuris, atrodo, norėjęs ra 1930 metų Sodžiaus Muziejus
sti pinigų. Bet pinigai tą die buvo atidengtas lankytojams.
ĮSAKYTA paduoti sve ną buvo įnešti į banką, tad Per tą laiką muziejų aplankė
timų ŠALIŲ PINIGUS
piktadariui apiplėšti nepavy apie 5000 lankytojų.
ko.
DANCIGAS, bal. 17. — Šio
Šiuo metu muziejuje yra 10
miesto nacių autoritetai įsakė
53 eksponatai, kurių tarpe net
vietos gyventojams paduoti VIENAS PAŠAUTAS, KI brangių ir retų senovės iška
TAS SUŽEISTAS
visus turimus svetimų šalių;
senų. Pažymėtinos muziejaus
pinigus ir fondus, kurie bus
Ties piketuojama krautuvę, taut. juostos ir kiti gražūs
pakeisti Dancigo pinigais.
6520 So. Cicero avė., sekma dirbiniai.
dienį susikovė krautuvės savi Sodž. Muziejus yra Apskr.
Įsakymu išimties daroma
ninkas ir jo darbininkai su pi V-bos žinioje. Apskr. V-ba
svetimšaliams ir Vokietijos
ketuojančiais krautuvę unis- muziejaus reikalams yra pas
markėms ir Lenkijos zlotams.
tais. Egg Handlers unijos fi kyrusi 28,467 Lt ir 1000 Lt
nansinis sekretorius H. Thi- gauta iš Kultūros Reikalų De
VIENI STATO, KITI
eme pašautas į ranką ir vie partamento.
GRIAUJA
nas piketininkas sužeistas.
“Greatar Chicago
CamPolicija suėmė šešis kovos
paign” komitetas darbuojasi
dalyvius.
Tarp jų yra ir krau
į miestą patraukti ko daugiau
tuvininkas.
pramonių ir vizitorių.

MASKVOS BOLŠEVIKAI
SVEIKINA ROOSEVELTĄ
DĖL JO NUSISTATYMO

Yra žinoma, kad stambiosio8 pramonės kraustosi iŠ
žemio jūrą, tad ten gal bus Chicagos dėl nepakenčiamų
reikalingi amerikoniški laivai
didelių mokesčių dėka miesto
politikieriams.

PABĖGO Iš KONCENTRA
CIJOS STOVYKLOS
Vardo draugijos

Šventojo
unijos Chicagos arkivyskupi BUDAPEŠTAS,
Vengri
joje įvykusiam suvažiavime ja, bal. 17. — Iš koncentraci
nauju prezidentu išrinktas D. jos stovyklos pabėgo du ven
grai nacių vadai
J. Crowley iš Oak Parko,

GEN. FRANCO
PAGERBĖ PIRMĄJĮ
ISPANUOS MIEŠTĄ

Keletas valstybie labai nuėjo
no tornado; yra da«g misiųje
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KAUNAS (XX Amžius).—

Kaune vėl butų krizė. Ir vieš
bučių trūkumas dar labiau jau
čiamas. Klaipėdiečiai išnuonio
jo Kaune nemažai kambarių,
ir naujai atvykusiems tenka
prisiglausti privačiuose butuo
se, nes viešbučių savininkai
dalį kambarių palieka kitiems
svečiaims.

Ir kavinėse matyti daugiau
neįprastų lankytojų. Daugelis
į kavines vakar atvyko su ma
žais vaikais, kurie bėgioja ap
link stalus ir neretai net surė
kia. Kavinių laikytojams iš jų
nedidelis pelnas, nes be selte
rio ir gazuoto vandens nedaug
ką užsisako, o kavinėse išbū
na ilgai. Tai daugiausia žydai
ir žydės, kurie daug rūko, bet
mažai kalba.
Teko sutikti keletą Preky
bos Instituto studentų, kurie,
iš Klaipėdos atvykę į Kauną,
sustojo čia pas draugus. Jie
rengiasi vykti į Šiaulius it su
siieškoti kambarius, nes ten
Institutui jau ieškomos patal
pos.
— Per vasarą, — sako, gal
susilauksime naujų modernių
rūmų, nes girdėti, kad po
Klaipėdos perleidimo visas
valstybės biudžetais būsiąs per
svarstytas iš pagrindų.
Ryšium su tuo numatoma
esą visa eilė naujų statybų.
Jų ypač laukia iš Klaipėdos
išbėgusieji darbininkai, kurie
kol kas neturi darbo.

Užkalbinu vieną batsiuvį,
kuris žmoną ir vaikus palikęs
kaime prie Kretingos, atvyko
į Kauną pas gimines pasitei
rauti, ar negaus kur darbo.
Jam Kretingoje sakę, kad ne
trukus ir ten prasidėsianti d i
dėlė statyba, bet dabar žmo
gus neturįs net ko valgyti,
PARYŽIUS, bal. 17. — Ne
nes sutaupą iš Klaipėdos neiš
vien Anglija, bet ir Prancūzi
sinešęs.
ja vis dar tikisi kokiu nors
būdu savo pusėn prieš dikta Taip kalba daugumas. Sako,
torius patraukti sovietų Rusi kad Žemaičių miesteliuose pa
likusieji nemaną į Kauną kel
ją
Prancūzija pageidautų, kad tis, nes įsitikinę, jog netrukus
Maskvos bolševikai pasižadė bus suorganizuoti platesnio
tų notrs ginti Lenkiją ir Ru masto darbai Kretingoje, Pa
muniją, jei jos būtų puolamos. langoje ir Šventojoj. Šneką,

IR PRANCDZIJA NORI
PATRAUKTI SAVO
PUSĖN BOLŠEVIKUS

SPROGIMAS MOKSLO
MUZIEJUJE

kad Palangos atstatymas bū
siąs pavestas Klaipėdos pabė
gėliams.

KLAIPIEDIEČIAI
KAUNO KAVINĖSE
IR GATVĖSE

IMK

SUIMTAS PAROLIUOTAS
JAUNAS PIKTADARIS ,

Pereitą penktadienį iš StĮ
Charles Training School for
Boys, Kane apskrityje (Hlinoise), paroliuotas (sąlyginiai
išlaisvintas). Vivian Denton,
17 m. amž. Savo gjobon jį
paėmė ūkininkas Christiansen,
netoli St. Charles, III. Ūkinin
kas tikėjosi vasarą turėti sau
darbininką.
Tą pačią dieną ūkininkui iŠ
važiavus į Geneva miestą, jau
nuolis ūkininko žmonai, 77 m.
amž., su kirveliu suskaldė gal
vą ir su ūkininko sunkvežL
miu paliego. Grįžęs ūkininkas
rado įvykusią tragediją. Mo
teriškė paimta į ligoninę. Gu
bernatorius Horneris pasiun
tė iš Chicagos specialistą gy
dytoją nelaimingąją vaduoti
ir vargiai ji pasveiks. Paskir
ta 500 dol. už piktadario su
gavimą. Sekmadienį jis su
gautas Cbicagoj ir grąžintas
Kane apskrities autoritetams.
Išpažino sužalojęs seną mote
rį. Kol kas nepasako, kokiais
sumetimais jis tai padarė.
St. Charles Training School
for Boys yra valstybės bausminė įstaiga. IŠ tos įstaigos
daug berniokų pabėga ir užsi
ima kriminališkais darbais.
APDOVANOTI GARBES
ŽENKLAIS

MARIJAMPOLĖ. — Esti
jos ugniagesių garbės ženk
lais už nuopelnus ugniagesyl»i apdovanoti šie suvalkie
čiai: Marijampolės savanorių
ngniaigesių komandos v-kas J.
Stepelis — sidabroi kryžiumi,
Veiverių šaulių k-dos ugniag.
J. Raslavičius — aukso meda
liu, Rudaminos šaulių ugniag.
k-dos v-kas J. Pečiukonis —■
sidabro medaliu.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — De
besuota. ir šalčiau; numatomas
lietus, paakiui kurį gali sekti
sniegas.

Saulė teka
6:34.

■M

5:05, leidžiasi

t

2

Antradienis, baland. 18, 1939

DRAUGAS

“drauga
DAILY

THE LITHUANIAN

s”
FRIEND

CHICASO. ILLINOIS

US4 SOUTH OAKLKY AVK..

APŽVALGA

Published Daily, Except Suaday.

8UB8CRIPTIONS: One Y®ar — >8.00; 8ix Montha
— >2.80; Three Montha — >2.00; One Month — 76o.
Europe — One Tear _ >7.00; 8tx Montha — >4.00;
Copy — .02c.
AlvertlMn* ln "DRAUGAS” brlngra b« reault*.

Smagi Žinia

Vieningo Darbo Vyriausybe

Katriko Knisas - Mėijoierins, Vadas
Kiniečio - Partizanu

Kiniečių rašytojas - žurna- je dvi kariuomenės ką tik bai
Tėvai Marijonai, nuvykę į Argentiną, gra
žiai pradėjo veikti. Argentinos lietuvių ka tietas, hk Tibu, esperantininkų gė mūšį. Kiniečiai pralaimėt
“DRAUGAS”
talikų laikraštis “Švyturys“ štai kų praneša: laikrašty: rtVočoj Ei Orien- jo — pradėjo trauktis atsišau
Melnu tuuKlieu lAuzyru* aesmauienlua.
“Vargo ligšiol Buenos Aires lietuviai, ne to” — “Balsuose iš Rytų”, dydami, o. jų partizanai pra
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valMybSee,
Meuuus — >8.00; Pusei Metu — >2.bu, liuai mane
turėdami savo bųžnytėlės, kuri juos spiestų 10-12 numery, iš 1938 metų, dėjo užeidinėti japonams iš
liams — >2.u0; Vienam mtneaiui — .7 be. Kuosa vaigyventi krūvoje ir ugdyti savo tautinę kul apie vienų katalikų kunigų - šonų ir užpakalio. Visur, kaip
atybOae prenumerata: Metama — >7.00; Pusei metų
— >4.00. Pavienis num. »c.
tūrų. Neturėdami savo (pastovaus centro — misijonierių taiip rašų
bitės, zvimbė kulkos, mirties
savos bažnyčios — jie gyveno pakrikusiai,
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųlina.
“
Jūsų
malonybė,
aš
įvykšmėkla ant kiekvieno žingsnio
Jei neprašoma tai padaryti ir neprialunOiaiua tam tiks
išsimėtę po plaeiasias Argentiiios sostinės
lui paito ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
dinsiu
visus
įsakymus
taip,
šaipydamosi rodė savo nagus
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
apylinkes, leido laikų ir pinigų beprasmiuose
respondencijas sulyte savo nuožiūros.. Korespondentų
kaip
Jums
patinka,
nors
man
ir dantis... Tačiau kun. Lebbe
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (Jei salimą rašomaja
smulkių “partijų ir partijėlių“ ginčuose,
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
kuomet jų vaikai augo lietuvių 'kultūrai sve gręstų ir mirties pavojus“, su 150 savo padėjėjų sugebė
giant polemikos ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
pondencijos latkraštin nededamos.
timais, ir jie patys smarkiu temipu tirpo ti kunigas Vience Lebbe, 62 me jo visus sužeistuosius suvežti
tų belgas tarė Generalisimui į ligoninės vežimus.
kybinio apsileidimo ir ištauėjimo bangose.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Entered as Second-Class Matter March >1, 1918, at
Neseniai atvykusieji lietuviai vienuoliai iš Čiang-Kai-šekui, kada pasta
Chicago, Illinois Under the Act ot March 1. 1279.
Kaipo partizanų vadas, jis
pat pradžios prabilo apie būtinumų lietu rasis atvyko į provincijų Čunviams turėti sau atskirų bažnyčių. Pasirodo gking iš Šansi provincijos po įgijo dar didesnę garbę taupė
kiniečių. Kinijos kareivio gy
Prez. Roosevelto Balsas
jau einama prie tikslo atsiekimo. Praeitų kruvino (mūšio su japonais.
venimas yra nelengvas. O par
sekmadienį per pamaldas viešai paskelbta,
Kinijoje
daug
kitataučių
Praėjusį šeštadienį Prezidentas Roo&evel- j kad didelis žingsnis įgyjimui lietuviams at
tizano, ir tai dar retai apgytas padarė gėrę, žygį, pasiųsdamas Vokieti- ! skiros bažnyčios jau yra padarytas, nugalint šioikiu, ar tokiu būdu kaujas ventoj provincijoj, kaip Pietų
jos ir Italijos diktatoriams tiesiog į jų ran- Į legalės šios šalies kliūtis, kurios ligi šiol lie už kiniečių laisvę, bet kunigas Szansi, tiesiog neįmanomas.
kas pakvietimų susirinkti visiems didžiųjų tuviams trukdė sudaryti atskirų parapijų. Lebbe yra tik vienas, kuris Niekas nemanė, kad tas jau
valstybių valdovam prie bendro stale ir pa Būtent, La Plata arkivyskupas leido atvyku- j vadovauja partizanams ir sa -62 metų senis, apsivilkęs ku
sitarti apie įvairius valstybių ekonominius siems Tėvams Marijonams įsikurti vienuoly votiška taktika daug nuosto
nigiškais drabužiais, ne tik
ir teritonalinius reikalus, užtikrinant pasau nų ir statyti bažnyčių Pineyros apylinkpje lių (pridaro japonams. Jau
liui taikę bent dešimčiai metų. Prie to ben dabartinės Nrta Sra de Rosario parapijos 1933 in. mūsų kariuomenei jis kad ką nors ten sugebės pa
daryti Kinijos laisvei, bet il
dro taikos stalo sėdėtų ir Jungtinių Valsty ribose. Tėvai Marijonai jau dabar gali tuo
daug kartų suteikė neįkainuo giau nepagyvens, kaip savai
bių atstovai. Prez. Rooseveltas savo istoriš
jau apsigyvęnti La Platos arkivyskupijos val jamus patarnavimus, o kada
kame atsiliepime į Hitlerį ir Mussodmį nuro dybos nurodytoje vietoje, ir kaip tik bus pa
tę, kitų. Bet įvyko, stebuklas:
dė, kad bent per dešimtį metų nepultų savo siruošę (parapijų apimti Nstra Sra de Rosa 1937 m. prasidėjo pragariškos jis per keletu mėnesių labai
Naujas Ministras Pirmininkas Brig. Gen. J. Černius.
žudynės, tai, pradžioje, jis pi
kaimyniškų valstybių, ar jos bus didelės ar
rio parapija bus padalinta, suteikiant pilnas rmas iš visų kaip savanoris, daug pasitarnavo mūsų tuo
mažos. Tikrai smagu yra pažymėti, kad Pre
laiku nelaimingai valstybei.
parapijos teises ir naujai įkurtai parapijai,
tapo nariu Raudonojo Kry
zidentas Rooseveltas savo rašte diktatoriams
prie kurios glausis lietuviai. Tai bus pirmoji
neužmiršo paminėti Lietuvę ir kitas Balti
žiaus, o biskį vėliau, ir parti Pastaruoju laiku vienas žu
lietuvių valdomoji parapija Pietų Amerikoje.
rnalistas atlankė jį Oungkinjos krašto valstybes. Mes, lietuviai, jam už
Praeitų sekmadienį bažnytinei nuosavybei zanų vadu.
ge. Rado jį tuo laiku apsivil
tat turime būti labai dėkingi.
Gražių, mėlynų akių, didele
įgyti jau pradėtas fondas. Mat, ligišiol lai
dinos žodžius rašant, dar nebuvo gauta kant pamaldas Šv. Lucijos bažnyčioje, visos nosim ir aukšta išminčiaus Ka kusį kunigišku juodu rūbu su
konkrečių žinių, kokį atsakymų į savo raš lietuvių sudėtos aukos eidavo tos bažnyčios kta, kunigas Lebbe visiškai ne raudonu kryžium ant krūti
tų susilauks Rooseveltas iš Hitlerio ir Mus- išlaikymui. Dabar, atvykus iš Šiaurės Ame panašus į kinietį, nors pasta nės, bet buvo apsijuosęs ir
solinio. Jų spauda, tiesa, gana nepalankiai rikos lietuviams vienuoliams, susitarta su rojo yra (priėmęs tautybę ir kareivišku diržu. Kalbant su
žurnalistu, jis (pasakė: “Nenuatsiliepė, tačiau politikai vis dėlto rašto tu Šv. Jano bažnyčios 'klebonu, kad iš surink
kiniškai kalba kuo gražiau
rinį svarsto visu rimtumu. Mat, visai nesi tųjų lietuvių pamaldose aukų tik penki pezai
liūskime, nenusiminkime, nors
siai;
nes
ir
krūva
jau
metų,
skaityti su Jungtinių Valstybių Prezidento eis tai parapijai už bažnyčios panaudojimų,
praradome Hankowų ir Kan
kaip gyvena toje šalyje.
žodžiu nėra galima.
gi kas viršaus jau eis fondui naujai lietuvių
tonų. Tas nieko nereiškia, nes
Jis taip karštai pamylėjo
bažnytinei
nuosavybei
įgyti.
Kiek šaltokai ir net gal būt su piktumu
Kiniją, kad noriai priėmė jos toli gražu dar iki užbaigos
Praeitų
sekmadienį
aukas
rinko
lie
4
uvių
įsutiko p. Roosevelto kvieumę Hitleris, Mus- ,
tos tragedijos, o dvasia kinie
pilietybę. Skelbdamas evange
solinis ir jų kontroliuojami laikraščiai, tiek . i galiotiniai. Sudėta 25 pezai. Taigi atliko 20
lijų suprato, kad žmonės kul čių ne tik kad nekrinta, bet
šiltai ir su dideliu entuziazmu jo žygį priėmė pezų lietuvių bažnyčios fondui.
.u, tartum aras, vis sikrieja
Pradžia padaryta. Tiesa, labai mana pra kas noriau klausys, jei ji ska
kitos Europos sostinės. Didelio džiaugsmo
drųsiai aukščiau ir aukščiau
Užsienių Rei’kalų Ministras
Rooseveltas įnešė į politikų ratelius Angli džia, palyginus su reikalu, bet svarbu kad mbės iš lūpų to krašto pilie lį padanges, į pergalę”. To
čio.
Be
to,
jis
troško
būti
tik

legalės
kliūtys
yra
nugalėtos,
kad
seniai
pri

Juozas
Urbšys.
joj, Prancūzijoj, o į mažesnių valstybių gyliau, kad tuos tavo žodžius
Ministro Pirmininko Pavavminię ne tik džiaugsmę, bet ir vilties. Tas brendusiam darbui yra nustatytos gairės, ir ra dalele taip didybės, kaip
paremti
pavyzdžiais,
jis
papa
.
duoto>s
Kazys Bizaudkas.
kad
pats
darbas
jau
yra
pradėtas.
Ak
ir
lie

didelis įsitempimas ir diaelė karo baime, ko
ir mažybės ir vargo tos mil
kia buvo jaučiama visoje Europoje bent lai tuvių priežodis moko: “Pradžia darbų gai žiniškos tautos. Per 36 m.’ gy šakojo apie Belgijos, Turki-■
kinai lyg ir atslūgo. Roosevelto raštas pa šina”. Sykį pradėtas lieluvių bažnyčios fon venimo toje šalyje — kun. jos ir Irlandijos (pergales už !
siųstas Europon lanai kritišku momentu, bu das, 'kad ir pamaži, jis prives prie seniai pa Lebbe įvairiais būdais daug savo laisvę per 'pasaulinį ka
rų ir jam pasibaigus.
vo lyg tie skausmų mažinę vaistai sunkiai geidautų davinių.
padarė Kinijos žmonėms: pa
sergančiam ligoniui.
Sekmadienio pamaldose paskelbta, kad grei mokslais, darbuote, kaipo ad Kun. Lebbe taipogi papa
Prezidento raštas siekė prisidėti išvengti tu laiku bus sušaukus lietuvių katalikų su ministratorius dienraščio mie šakojo ir apie savo partiza
karo Europoje. Bet jei į jį diktatoriai ir sirinkamas, kuriame bažnyčios statymo rei ste Tientsin ir vargšų šelpimo niškų karjerų ir veiklų. Pra
nekreiptų dėmesio, visvien juo bus daug kas kalas bus viešai aptartas ir išrinkta keletą darbais.
džioje jis turėjęs po savo vaatsiekta. Juo perspėjama Hitleris ir Mus- vyrų tam darbui tvarkyti”.
Vos tik prasidėjo karas dyste vos keliasdešimts žmo
Padėjome misijonierių kelionės lėšas pa
sotinis ir jiems uždedama visa atsakomybe
nių ir 30 šautuvų (tarpe kuuž pradėjimų naujo pasaulinio karo. Ar jie dengti, jiems vykstant į Pietų Ameriką, da Siaurės Kinijoje, liepos mėn.,
tų atsakomybę norės ant savęs imti, tai pa bar ar nebūtų gražu, jei prisidėtume ir prie 1937 m., jis tuoj įgijo Raudo-™! 20 net buvo sugedę) ir
reis nuo jų. Nėra abejonės, kad prezidento jiems taip reikalingos bažnyčios statymo. įlojo Kryžiaus ambulansų ir labai mažai šovinių. Bet po
žygiui pritaria ir šio krašto žmonių daugu Tepagalvoja apie tai Tėvų Marijonų Bendra suorganizavo grupę iš 500 tūlo laiko virto viskas kitaip
ma. Jei kiltų dabar karas, žmonės aiškiai darbiai.
žmonių darbuotojų prie 29-to- O dabartiniu laiku jis turi po
matytų, kas buvo to kaltininkas.
sios armijos. Vėliau ši jo gru savo vadyste 500 vyrų - par
Europos padangė vis labiau apsiniaukia
tizanų apginkluotų moderni
Prezidento Roosevelto priešai tiesa, šau tamsiais karo debesiais. Jei kiltų karas, ir pė nuvyko į Szansi provinci
kia, kad prez. Rooseveltas tuo savo raštu i Lietuva patektų į sunkių ir tikrai skaudžią jų, kur visiškai nebuvo medi niais japonų šairtuvais, kulko
Vidaus Reikalų Ministras
eina prie to, kad ir Jungtines Valstybes ! padėtį. Tad, ruoškimės Lietuvai padėti. Atsi cinos priemonių ir vaistų. Dėl svaidžiais ir kitais ginklais ir
to
jo
triūsas
ten
buvo
neįkaiužtektinai
amunicijos,
o
Brig
Krašto
Apsaugoti
Ministras
Gen. Kazys Skučas.
įtraukti į karę. Bet tai yra nesąmonė taip < liepkime į A. L. R. K. Federacijos centro
kalbėti. Taikinti kitus — nereiškia pačiam atsišaukimų ir darbu ir aukomis į Tautos nuojamas. Kartų baisiai šalto net yra apsivilkę japoniškais Brig. Gen. Kazys Musteikis.
kariauti.
(Tęsinys 4 pusi.)
je dienoje, Szansi provincijoFondų.
Sveikai galuojantieji žmonės užgina prez.
Roosevelto žygį, nes jie supranta, kad juo'
norima pasitarnauti pasaulio taikai ir tuo
pačiu žmoniškumui.
»

*

•

Lenkų politikai, matyt, labai didelį spau
dimų daro į iLetuvę, kad toji sulaukytų neu
tralitetų ir prįhntų jos “profcektoriatę”. Tai
matoma iš tų gandų, kurie yra leidžiami apie
Lietuvę iš Varšuvos apie vyriausybės (nebu
vusiras) krisiu a, apie suokalbius ir tt. Mes
tas Žinias dedame skaitytojų informacijai,
‘tačiau pastebime, kad ne visas tas žinias
galima imti už tikrų pinigų.

•

*

•

Momentas yra svarbus. Pavojai Lietuvai
dar nėra praėję. Visų lietuvių pareiga dėtis
prie stiprinimo Lietuvos apsigynimo. Tad,
nesigailėkime darbo ir auk!/

t..
kūią

A,

Susisiekimo Ministras Inž.
Kazys Germanas.

Žemės Ūkio Ministras Prof.

Jurgis Krikščiūnas.

ftviėtimo Ministras Dr. Leo- j

_

nas Bistru.

Teisingumo Ministras Doce

.t?''*

-

ntae Ant. Tamošaitis.

Finansų Ministras Ats.
Gen. Jonas Sutkus.
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SVEIKATOS KELIU
Ražo Dr. A. G. Rakauskas
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įaugimo į giliau esan..
, - ,y. ..
koias organų dalis ir į odą jie
Nepavojingo pobūdžio tumoi*
’
. .
. '
;
, .. . yra liuosi. Kartais vienas ar
rai (adenomata) pagurklineje ,
.
..
,
daugiau panašių gabalų pasi1 iaukoje yra priežastimi jos
rodo aikštėn pagurklinei liau
didesniu ar mažesniu padidė
kai sumažėjus ją gydant.
jimu. Ypatingų simptomų aNors didžiumoje šios rūšies
belnoje kūno struktūroje neiššaukin. Tuo atžvilgiu liga yra užaugos bei tumorai ypatingų
labai panaši paprastai pagur simptomų neiššaukia, išsky
klinei. Bet kai kada ji ben- rus kaklo grožio neigimą, visdrauja su nuodingąja pagurk- gi yra geriau pašalinti ligas
line. Keblaus apie nepavojin- priežastį operacijos būdu, kad
go pobūdžio tumorus pagurkli išvengti nuodingos pagurklir.ėje liaukoje, tenka turėti o-j,nes, o net ir vėžio ligos pavomeny dvi klinikales ligos rū- jų. Kai kuriems gydymas vaišis: nedarančios ypatingos vei-j stais geibsta. Tik reikia varkmės į sistemišką kūno struk- toti daktaro prisiskirtus vaįstūrą — paprastą su tumoru tus, o ne iš kaiminkos skolinpagurklinę ir nuodingą tūmo- tos bonkutės. Tokia praktika
mą pasižyminčią pagurklinės yra žalinga ir dažniausiai ga
liaukos veikimu virš norinalu- li atnešti didesnę nesveikatą.
mo.
Nuodingoji pagurklinės už

TUMORAI PAGURKLINEJE i

Bv H. T. Elmo
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WEDOED OOUPLES OF SUMATRA PRESENT
A HANDFUL OF ČeCAO
Cacao 0EANS
Beaks TO EACH OTHCR
Oi THE1R WEDOING CAY IN THE BOJEP THAT THE
BEAKS VVILL 0RIN0 THEM GOOO L-OCK

taus atstovams teko nemažai pasaulinės valdžios sumažėjo.
vaistų daugiau neimtų. Nuo
kentėti. Napoleonas, būdamas Anaiptol. Jo laikais ir jo įpė
vargis, greitesnis širdies pla
savo garbės ankštumoje, iš diniams valdant Bažnyčią, Va
kimas, puolimas svorio, nervo- [
Dievo Apvaizda padarė, kad kalba paveikė minią taip, kad trėmė šv. Tėvą Pijų VII Iš tikano “kalinio” žodis turėjo
tumas, didėjimas pagrindinio
didelės reikšmės ne tiek Baž
metabolizmo draug su kakle Jėzus Kristus gimė ir kentė- jis atsižadėjo savo žygio į Romos ir tik žlugus imperato
riaus valdžiai, Pijus VII ga nyčios ibet kartais ir politi
esančiu tumoru yra nuodingo jo tais laikais, kada Romos Į Romą.
niuose klausimuose.
„
imperato., lėjo grįžti į savo sostą.
tumoro pagurklineje liaukoje imperija aprėpė bemaž vis,
žinom, pasaulį. Jei pasauks
vaWžia
gv T_. Paskutinis šv. Petro įpėdi
Kilęs ginčas dėl Kat. Baž
simptomai.
būtų priklausęs daugeliui va vų įtaka kyla. VIII am. kara- niams suduotas smūgis buvo nyčios Vokietijoje 1873 pasi
Gydymo priemonės nuo šios ldovų, evangelijos šviesai bū
baigė Bažnyčios naudai, ir
rūšies ligos yra pašalinimas tų sunkiau buvę pasiekti) Azi liūs Pipinas dovanoja popie-|1870 m., kai šv. Tėvo valstygeležinis kancleris Bismarkas
infekcijos, pavartojimas X- ją ir Afriką. Kadangi, pirmo žiui visą šiaurės Italiją. Taip'bė, kuri, 'žaip anksčiau mibuvo įkurtą Bažnyčios valsty-lnėta, Pipino buvo dovanota, turėjo eiti į “Kanosą”. Vi
spindulių, o parinktuose atsi ji Katalikų Bažnyčios galva
bė, kuri gyvavo iki 1870 m., į buvo Italų sukilėlių užkariau- sos krikščioniškos valstybės
Beaugąs tflmoras gali būt auga savo įtaką pradeda ro tikimuose chirurgija.
apsigyveno
Romoje,
yra
nuo

pirmutinis ligos ženklas paties dyti apie ketvirtą dešimtmetį
-vadinas 1000 metų. Nors nuo ta, ir paskutinis pasaulinės Europoje palaikydavo santy
monių,
kad
ta
aplinkybė
ir
valstybės galva Pijus IX bu kius su Šv. Sostu, o po pasau
ligonio pamatytas ar užčiuop- i ar daugiau amžiaus. Ji rodosi
Žmogus, kurs dar dar nevi suteikė jam pirmenybės auto VIII a. popiežiai buvo drau
vo užsidaręs Vatikano rūmuo- linio karo pasiuntė į Romą
tas. Tumoro augimas dažniau- paprastai tuose ligoniuose, ku
sai pats sau numirė, lengvai ritetą, padarė, kad jis ir jo ge ir pasaulinės valstybės va
se. Nuo to laiko Romoje bu-,'savo atstovus, sudarę su Pišiai prasideda liaukoje, kuri1 rie turėjo padidėjusią pagurkpasiduoda pagundoms, o men įpėdiniai galėjo pasiimti į ldovai, jų dvasinis autorite
jau iš pirmiau būva pastebėta linę per daugelę anetų. Simp kais, ir niekingais daiktais
tas buvo žymus. Tačiau kilus vo du valdovu — Italijos ka jumi XI konkordatus.
rankas
Krikščionių
Bažnyčios?
esant didesne. Augąs naujas tomai rodosi įvairiose kūno si lieka pergalėtas.
ginčui tarp Popiežių ir Ro ralius ir Katalikų Bažnyčios
Dr. J. Januškevičius “U."
vairą.
Be
Romos,
vadinasi,
stemose
išlengvo
didėdami.
gabalas paprastai yra apvalus,
mėnų imperatorių, XIV am., galva. Tokia padėtis buvo iki
Žmogus silpnas dvasioje ir šv. Petras neturėtų įsigijęs Bažnyčios-galvos buvo nusto dabar mirusio Šv. Tėvo Pi
kietesnis negu jį apsupą aud- Kai kada tuos simptomus suYra dideliu išmanymu nesi
menys ir kartais yra opus net kelia netiksliai pavartoti vai- dar beveik kūniškai, oi prie pa pirmenybės, kad Romos impe jusios savarankiškumo ir 1303 į jaus XI.
karščiuoti darbuose ir nesilai
lengvam spaudimui. Dažnai, ( štai, kuriuose randasi iodinos. jautimų pajuokęs, nuo žemiš ratoriaus dėka jam pateko — 1377 m. popiežiams teko
Galėtų kas manyti, kad po- kyti atkakliai prie savo nuonet keletą tokių atskirų gaba (Štai, kodėl yra žalinga sko kų geidulių tik su dideliu var dvasinė vadovybė. Kurie kaip gyventi kaip tremtiniams Pra
galvoja, užmiršta mūsų Išga .ncūzijos mieste Avignane. Ir piežių įtaka, nustojus Pijui IX ruonių.
lų galima rasti. Kai kada jie lintis kaiminkos vaistus.) O gu gali atsitraukti.
nytojo žodžius, kuriuos Jis ta
gali būt susilieję vienas su ki sykį liaukos veikmė sukiršin- Kas labai myli nedaug ken- rė j Petrą: “Tu esi Petrą paskui popiežiams teko per
NAUJAUSI IR GERIAUSI
! ta, simptomai tęsiasi, nors tų «a, nes meilė visk,} pasaldina. (uo|a)j jr ant ,os „o,os as p„_ gyventi įvairių sukrėtimų, ta
tu.
niau jų įtaka Bažnyčios rei
statysiu Bažnyčią, ir praga kalams nemąžta, jie palieka
ro vartai jos nenugalės. Tau ištikimi Kristaus įkurtos Ba
aš duosiu dangaus karalystės žnyčios budėtojai. Kai XVI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
Amerikos Lietuviai Važiuokite į
raktus: ką tu suriši žemėje, am. atskilo Vokietijoje Liute
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
bus surišta danguje, ką tu at ris ir atitraukė su savimi da
Barskis Furniture House, Ine.
New »—Yorko
Pasaulinę
Parodą
“The HOME OP FINE FURNITURE” SINCE l»O4
*•* - •
-,
T'
riši žemėje, bus atrišta ir da ug milijonų katalikų, popie
1748-50 W. 47th St/ Phone Yards 5069
Įspūdingomis Grupėmis
nguje’’. Ar galima manyti, žius nenusiminė, turėdamas
kad busimųjų Bažnyčių gal galvoje, kad žmogaus įkurta
vų valdžia buvo surišta su Bažnyčia negali turėti dieviš
PIRKIT NAUJAUSI
Romos valdovų įtaka, arba, kumo pradų ir turės ilgainiui
kad popiežių pirmenybė yra sugriūti. Taip pat nepalaužė
šv. Petro valdingumo padari šv. Tėvo Klemento VII ener
d
„V
nys, kaip kai kurie teigia? Ne. gijos Anglijos karalius Hen
B
Kristus suteikia tą .valdžią rikas VITT, kuris, keisdamas
nepriklausomai nuo žmogaus pačias, norėjo, kad popiežius
ypatumą, nes, žinoma, kad šv. atskirtų jį nuo teisėtos mote
Petras buvo svarbių momen ries. Nesutikus tat popiežiui
tų Kristaus išsižadėjęs. Tačiau daryti, Henrikas VITI išsiža
ir ta nuodėmė nepakeitė Iš dėjo katalikų tikybos ir įstei
ganytojo nusistatymo. Šv. Pe gė taip vadinamą anglikonų
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 18tras buvo ir paliko pirmuoju Bažnyčią. Kokios vertės gali
1L
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi 18mok8Jimal,
teisingas patarnavimas.
tarp
apaštalų.
Jis
pirmas,
ga

būti bažnyčia, įsteigta žmo
150 metų atgal tėvai šios tė minėti 150 metų jubiliejų inauguracijos pir
BALZEKAS MOTOR SALES
vęs šv. Dvasią Jeruzalėje, pra
vynės pastatė pamatus laisvos mo Amerikos prezidento, Jurgio Wasbingtono,
gaus, kuris tuo būdu norėjo
“U WIUU UIKE, US”
bilo į susirinkimą, priėmė pi
respublikas, kurioj šiuo laiku gy kurio atminčiai New Yorko Pasaulinė Paroda
4030 S. Archer Avė., Ohicago, UI., Phone Virginia 1515
vena daug tūkstančių lietuvių a- buvo įsteigta.
rmuosius katal. Bažnyčios na pateisinti savo palaidą gyve
Turime daugybę vartotų automobilių valiausios mados, nuo $16.00
teivių. Lietuviai taipgi daug pri
Amerikiečiai, iš Lietuvos ateiviai, turės pro
rius. Šv. Petras užantspauda nimą, ne sunku spręsti.
Ir augSčIau.
sidėjo prie pastatymo šios lais- gą pamatyti, kiek jų protėviai prisidėjo prie
vo savo pirmenybę, mirdamas
Ir naujausiais amžiais Kris-1
i vos šalies.
pastatymo šios didingos šalies. Taipgi turės
ant
Kryžiaus
galva
žemyn.
progą pamatyti Lietuvos pavilijoną ir daly
Pirmieji krikščionys buvo
vauti
Lietuvių dienoje rugsėjo mėnesyje.
ja
Dabar lietuviai iš visų Ameį kaip žinoma, persekiojami ir
* rikos valstybių vyks į New Yor
ko Pasaulinę Patogus,
Parodą. Šižemos
paroda Kainos
rengiamaPlanas,
paKuriuo Kiekvienas Lietuvis
atlikdavo savo tikybines pa
Galės Pasinaudoti
reigas Romos požemiuose —
Kad kiekvienas lletuvya galėtų pasinaudoti 81a kelione, buvo sudarytas grupių ekskursijų pla
katakombose. Drauge su kri
nas, kuriuo kiekvienas keleivis gaus temos kainos kelionę Ir Irljų dienų vakadjas New Yorke.
kščionimis padėdavo savo ga
K. Ibi billctiu) | Pasaulinę Parodų.
1. Traukinio bilietų f abi piraes, Chlcago-New
«. Apnnkymų New Yorko Jvalrenyblų.
York, pirm. klas., air-eond lt knieti traukiniais.
lvas ir šv. Petro įpėdiniai. Ta
7. Aplankymų Hoekefeller Center Obaervatlon
2. Valgis du kart nuvažiuojant Ir parvažiuojant.
Tower.
\
S. Transportadjų nuo stoties | vleSbntJ Nes
čiau kai 313 m. Konstantinas
8. .lel norite, galite aplankyti Niagara FalLs be
Yorke.
jokios
ekstra
kplnos.
paskelbė tikybos laisvę ir pats
4. Dvi uiktls Ir tris dienas viešbuty}:*.
j atsivertė, Šv. Tėvų įtaka praBilietą ir visa tai, kas viršuj minėta, geras ant pinnoi
’
•— •
.• t
1
•
•
klasės traukinio 15 dienų nuo išvykimo.
dėjo augti. Istorijos lapai pri
mena mums ilgainiui, kokį sva
Viskas tiktai — $38.90
rbų vaidmenį popiežiai vaidi
ĮVYKS
no net politiniame gyvenime.
Teiraukitės dabar apie Gegužines ekskursijas pas:
Kam nežinomas V am. popie
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
žiaus Leono I susitikimas su
2334 S. Oakley Avė.
Tel. CANal 7790
hunų karaliumi Atila, kuris
’ dėl savo žiaurumo buvo pava
VYTAUTO DARŽE

porai ISTORIJOS EIGOJE

J

RAKANDAI

Chrysler ar Plymouth

k

|
■į

DIENRAŠČIO “DRAUGO”

a|

PAVASARINIS

x

Piknikas i

••

Sekmadienyje, April-BaUžio 30, 1939

dintas Dievo rykštei! Nuga

NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THE WATIR LEVEL ROUTI

•

•

• YOU CAN SLEEP

lėtas ties Katalauno lankais,
: tas žiaurus karalius besitrau
kdamas pasirodė šiaurės Itai Ii joje ir norėjo pulti Romą.
iBet “baltas senelis” Leonas I
| pastojo jam kelią. Pastarojo

115th tarp Pulaski Rd. ir Cicero Av.
PRADŽIA 12:00 VALANDĄ

GERA MUZIKA

J
■

į

į|

Antradienis, baland. 18, 1939

DRA trgAS

4

Katalikų kunigas-misijonierius, vadas
kiniečių partizonu

Jei nepeįgali savęs inažuoIšalkusiam tik duona rūpise ir lengvuose daiktuose/ Juo didesne Ii uos y be naudoi Lietuva kritiškuoju momentu kaip sunkesnius pergalėsi f
Į sis piktybė, tuo mažiau liuoNiekas taip neparagina į'sybės turės gerumas.
Tokiu antgalviu tilpo redakeijos straipsnis apie Lietu-'dari* kaiP Bav^ teiai’* »iui*

Skaitytojų Balsai

Skaitytojas rašo:

Skaitytojas rašo:
(Tęsinys iš 2 pusi.)
lllin„is vals|ij„s ^„,„.1
LIETUVIAI DAKTARAI
drabnasis; visa tai pnslėna
sesiju puaiau baigta. u
vos nepriklausomybės išlaiky- mft8.
teL CANal 2345
nuo japonų.
k„ ja|. jaug |,y|įų alwvttr8ty.j
mų. Neminėsiu viso straips Senas įpratimas nelengvai Ofiso
Rez. tek CANal 0402.
Per kautynes nekartų kun. u jr aptaltj 1)allgl)iui ž,„„.
nio, nes perdaug užimtų vie pasimeta ir nevieni} negali
Lebbe teko ir į. mirtie, akis ldų svarbiausills ynl toa lioJ
tos.
laisvai vesti prieš jo paties
tiesiog pažvelgti. Pav., Vašu- fia„(,iuti |M.„sijUS seneliams.!
Bet, štai, kų turiu paž.yinėt. nuomonę.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ilge, kalnuotoj i.pskrity Sausi Ku,
tarialua upie
iki
2158 W. Cermak Road
Jau nesykj esu rašęs, kad be
Kas skaito bedieviškus laiprovincijos 8000 japonų buvo
lllf„lesiui. Išrisiu ir pakai,
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
kraujo, nieko nebus nors vi- į krašuius, tas platina čia antTrečiadieniais pagal sutartį
apsupti iš visų pusių kiniu- ka(uo8 Jf p,.k.ina,ll08 Sumos
sas geriausias jėgas sunaudo žemė8 velnio karalystę.
čiais. Jie norėjo prasimušti palyginu8 s„ $2W, n,ėnMi„i
2305 $0. Leavitt Street
tume, kaip tame straipsnyje
pro mūsų grandines. Na, ir. lTownsCnd pensijos planu ir
rašoma. Ir, štai, kas pasiro
galų gale, prasimušė, palikda- L
palllk;iius.
do.
nu 2000 savųjų lavonų mūšio l
DANTISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
laurke. Kaip tuo laiku kun.
Svarbiausias punktas šiuo
Vokietijos patariama Lenki-. 1445 §o. 49th Court, Cicero
4729 So. Ashland Avė.
Lebbe ir kiti vadai nuo vie- klausiniu yra sukėlimus londo
ja atsisako demobilizuoti ka- Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
I\ L t /i intii n
2-troz lnboe
no kalnelio dirigavo kautynė- j apmokėjimui pensijų paskirriuoinenę. Reiškia, tris sykius. Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M.
CHICAGO, 1LL
mažesnė už Vokietijų, eina į ’ 3147 S- Halsted St, ChicagO
ms ir, prasimušę japonai, tuoj i tiems seneliams. \ ienas pasiū
Telefonas sflDway 2880
į juos pradėjo šaudyti; kulkos Uijnnas yru tai, kad pakelti
karų ii nebijo vokiečių, ll Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir
OFISO VALANDOS:
Šeštadieniais
zvimbė, kaip bitės, eksploda-i “ -sales tax’’ nuo 3 iki 4 nuoNuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 4
jeigu kiltų karas, atminkit,
Valandos: 3—8 P. M.
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
vo šrapneliai, keletas jų ske- išimčių arba centų nuo dolerio,
kad Vokietija pralaimėtų. Mat
veldrų krito tuč-eia prie kun. 1 Taip tai įvairus taksai išlenkai neklauso keturių did
Telefonas HEMlock 6286
Lebbe, bet nei jis, nei kiti net naudojami visokiems tikslams.:
žiųjų patarimo, bet patys vei- į
(BEINAIIAUSKAS)
nebuvo sužeisti.
Tik keli metai kaip buvo pra-i
kia. Jei Čekoslovakija būtų GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Antru kartu, grupė, prie ku- įdėta imti 2 centai nuo dole- Vivian Denton, paroliuotas iš St. Charles, 111., pataisos ‘ taip pasielgus, šiandie ir VoGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900
So.
Halsted
Street
rios priklausė ir kun. Lebbe, ! «<> sušelpimui vargšų depre- mokyklos berniukams, pristojęs tarnauti pas farmerj kirviu 1 kietija būtų buvus ‘spa'kaina’
2415 W. Marquette Rd.
TELEFONAI:
po 25 valandų mūšio tapo nubuku; surinkta tiek pini- sunkiai sužeidęs fannerio žmonų pabėgo. Vakar jis suimtas ] įr Lietuva būtų dar turėjus sa Ofiso — Wentworth
Ofiso valandos:
1612
10—12 vai ryto
blokšta nuo savųjų. Tadu jis A?U, kad politikieriai pasima- Chicagoj. Jei moteris mirtų, jis būtų teisiamas pirmo laups-I
U(. Klaipėdą. Ir matyRes. — Yards 3955
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
su kitais penkiais partizanais nė panaudoti tuos pinigus vi- D*° žmogžudystėj. (Acme telephoto)
šit, vokiečiai auo Lenkijos at- 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitariu#
tikslams ir kartas nuo , “ .
7"
. , , .
-•
, .
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nuėjo j vienų mažų geležinke ■šokiems
. ,
......
kraštukas vienam savo nuiue- rasvta kaipo pranešimas bet šoks.
pagal sutartį
. .
...
...
, ,. . ... apie
lio stotį. Būdami labai išvar karto tų nuošimti kelia.
ry nepersenai atspaude edito- lakai palankiai.
Nepriklausomybė bile šalies
gę ir nemigę, tuoj sugulė ant
rijftlų apie prol'esijonalus pa- vienų smarkiausių ‘‘profesijų yra užtikrinta, kas vaduojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
platformos ir sumigo. Bet ne Taip vadinas jaunimo lai- trijotus, kurie pasipinigauja nalų pabijotų”, vartojant jų,ne konferencijomis, bet varGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
ilgai trukus šūviai patrankų
. .. .
iš patrijotinių žmonių rengda paties žodžius,
toja bombas, šrapnelius, gra
o po
to studi- 0111. patnjotinius
.. ..
VIRginia 1116
4970 Archer Avė.
juos pažadino iš miego. Šokę ste, Belgijoje,
TeL YARds 0904
.
'
1 .
parengimus,
natas, lengviausius ir sunkiau
Ree. TeL PLAsa 2400
ant kojų, jie pamatė, kad sto javo vienuolių Lazaristų kole-;Buvo pareik§ta> kad tokie pro • čionai to laikraščio redakci
Valandos: 1—3 ir 7—8
sius kulkosvaidžius ir t.t. A. P.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien išskyrus Sercdų
tis jau užimta japonų. Tačiau
Paiyžiujt. Baigęs ko- lĮ,w.jjonaĮaj pabijotai lietuvių ja aiškiai pasirodo, kad ji ne
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną
Seredomis ir NedėL pagal sutartį
kun. Lebbe ne tik kad pats pi-.l,i<L >tui įjavo 11 (alegorija- ^ftrpe nt,pageįdaujami.
gali viena kriptimi nusistaty- Bėgk vienur ar kitur, nie
sugebėjo pasprukti, ibet ir sa niskame universitete, Romoje.
- ,
ti. Jei jiems asmeniškai patin kur nerasi atilsio, jeigu nuže AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Įšventintas
kunigu
tapo
misiŠtai,
apsisukus,
paskutiniam
_
vo draugus išgelbėjo. Todėl
Tek YARds 5921
mintai atsidavęs perdėtinio Ofiso Tek C anai 6122
l“"“’ laikmačio numeryje gani. .
kun. Lebbe ir mano, kad Die .jonieriiim Kinijoje.
Res.: KENwood 5107
plačiai rašoma apie vieno pro
nePaOnka neigia- valdžiai. Troškimas permai Res. 8342 So. Marshfield Avė.
vas jį sergsti Kinijos labui.
Res. TeL Beverly 1868
K. Vidikauskas moterio parengimą. Tiesa, pa1""18 ^“'injahis.
Smailius. nos ir persikėlimo kitom vie
Tad jis ir sako: “Kiniečių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ton daugelį suviliojo.
tauta nusprendus pergalėti, ar
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:3<L-8:30
DANTISTAS
Kas nenori būti pikto ver-<
ba žūti. O aš trokštu mirti už
756 West 35th Street
gu, turi kovoti už gerų.
Kiniją, todėl ir pristojau prie
LIETUVIŲ KALBOS
2201 W. Cermak Rd.
TeL CANal 5969
jos kariuomenės. Nors per pa
GRAMATIKA
VALANDOS:
LIETUVIAI DAKTARAI
staruosius kelis mėnesius aš
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
SKIKIAMA AMERIKIEČIAMS
6 iki 8 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuolat žiūriu mirties šmėklai
Tel. Yards 3146.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
parašė
2155
VVest Cermak Road
į akis mūšių laukuose, tačiau
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
pagal sutartį
OFISO VALANDOS:
Kun.
Dr.
Jonas
Starkus,
Marianapolio
Kolegijos
Prof.
2
iki
4
ir
7
iki
9
vis dar esu gyvas, sveikas ir
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 Res. 6958 So. Talman Avė.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam
ir pagal sutartį
stiprus kaip jaunuolis nežiū
Šventadieniais: 11 iki 12
Res. TeL GROvehiU 0617
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
Office TeL HEMlock 4848
rint mano 62 metų aimžiaus”.
feL Calnmet 5974
kykloms.
OFISO VALANDOS:
Tas mūsų senas patrijotais
Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pasakė Ir tai, kad visi mies
madienius ir trečiadienius
Kaina $1.00
ir akinius pritaiko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tai ir miesteliai, kuriuos oku
Užsakymus siųskite:
3343 So. Halsted Street
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
pavo japonai, tai bus jų ka
DRAUGAS PUBLISHING CO.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
DANTŲ GYDYTOJAS
pai, nes jie — okupantai ne
Subatomis Cieeroj
2334 South Oakley Avenue
Cbicago, Blinoia
Klausykite
3259
S. Halsted Street
sugebės išsprukti iš Kinijos
........
............ ....................... -- ■■.■■- T
.
. II
CHICAGO, 1LL
partizanių nagų.
PALENDACH’S TRAVEL
Ofiso Tek VIRginia 0036
Jr
%
Suprantama, Japonijos miRezidencijos Tek BEVerly 8244
BUREAU
PHYS1C1AN and SURGEON
litaristai jo baisiai neapken
4645 So. Ashland Avenue
Folklore
Radio
Program
OFISO VALANDOS:
EVBRY
SUNDAY
FROM
1-2
P.
M.
Meta
Christiansen,
77
metų
čia. Anksčiau garsino už jį
Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak.
duosią tam, kuris jiems pri amžiaus, kurių sunkiai kirviu
4157 Archer Avenue
Nedėliomis pagal sutartį.
TeL Pullman 7235
Office TeL YARds 4787
Ofiso
vak: 2—4 ir 6—8 p. a.
statys, 6,000 amerikoniškų do sužeidė ir pabėgo paroliuotas
Res. Pollman 0263
Namų Tel PROa>ect 1930
DISTRIBUTOR
lerių, o dabar jau siūlo net iš St. Charles, III. pataisos
Rezidencija
OF
8939 So. Claromont Avo.
Tel CANal 6122.
10,000 už gyvų; o už jo lavo mokyklos berniukams ir pri
Valandos 9—10 A* M.
imtas Christiansenų ūkio dar
nų 5,000 dol.
DANTISTAS
Nedėliomią pngai ųutartį.
Kun. Vience Lebbe mokinos bams Vivian Denton. (Acme
Tol CANal 0257
10758 S. Mlchlgan Avė.
B E E R S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rea. Tek PROspect 6659
aukštojoj mokykloj Ypres mie ^lephoto)
ChicagO, Illinois

DR. F. G. W1NSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SE6AL

m

DR. P. J. BEIN AR

*
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DR. A. J. MANIKAS

DR, GEORGE L BL0Ž1S

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. BERTASH

OR. WALTER J. PHILUPS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

LEO mus, Ir.

DR. A. W. JAG06S

AMBROSIA & NECTAR

DR. S. BIEŽIS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi peria ir mėgsta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar go
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš im

2201 W. Cermak Road
OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12 Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼.

portuotų pirmos rūšies produktų.

Tel. Hemlock 6240

KLAUSYKITE

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
.

------------- -m.

||„IUII

JOSEPH J. GR1SH
LIETUVIS ADVOKATAS

DR, J. J. KOWAR

Res. 6515 S. Rockwell Street

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Telephone REPublic 9723

2403 W. 63rd St., Chlcago

yjP

Trečiadieniais ir Sckiakadieniais
pagal sutartį.

Tek LAPayette 8016

6322 So. VVestem Avenue

DR. G. J. SVENGISKAS

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

DBMTISTAS

Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 8 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. ▼.

4300 So. Falrfield Avenue

Tek Prospect 1012
Rea. Tek Republic 6047

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesiaa Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 yokoro
Oi'fice Phone
Ree and Offies
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St Tek YARds 2248
Va): 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706
Telefonas REPublic 7868

4631 So. Ashland Avenue

LIETUVIAI ADVOKATAI

RADIO PROGBAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. ii stoties WSBC
— 1210 kilocyclss.
Programa dalyvauja St. Louis-Louie Komediška Grupė,
,

Telephone YARds 1001

KAL & ZARETSKY

Ntw City Mirė Mari
Fannerio Chris Christiansen namo virtuvė, kurioje Vivian
Denton kirviu sunk’ai sužalojo moterį. (Acme telephoto)

6631 S. Catifornia Avė.
1

Urmo (ivholesnln) kninomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

2423 West 64th St.

REZIDENCIJA

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
10 vak ryte iki 9 vak vakare
gokmadiennn ir TrečieAsniaia

Pagal Sotartį.

DR. G. Z. VEZELTS
'
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayetts 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
T< Tania 0994
FinnadisaiaiB, Trečiadieniai ir
šeštadieniais

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVY KS BA1ANDZI0-APRII30 D., VYTAUTO DAR2E, 1158 IR SOUTH PRASKIROAO

'Antradienis, haland. 18, 1939
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mos LIETUVIU NAUJIENOS
Pranešimas Visiems
Ciceros Gyventojams

Rakauskienę

vynei
Alės, Cicero lietuviai, daug
Federacijos 12 skyrius šau aukų esam sudėję ir bonų iš
kia masinį susirinkimą 19 d. plikę. O juk dėl to nepalikom
balandžio, parapijos svetainėj, biednesni. Tai ir dabar ga49 Ct. ir 15 gatvės, 7:30 vai. i lim tai padaryti, tik reikia
vakare.
noro ir lietuviškos vienybės.
Šaukia visas draugijas, k u- • Ačiū Dievui, mes, Cicero
rios įpriiklauso Federacijos 12 lietuviai, gražiai sugyvenant,
skyriui, šaukia ir visus Cice- Bet dabar dar arčiau susiartiroj ir apylinkėje gyvenančius | nkim vienas su kitu. Mes ne
lietuvius.
įgalini laukti, kada kitos tauLietuviai, visi turim susi tos mus gelbėtų. Kitos tau
rūpinti išlaikymu Lietuvos ne tos tik save daboja. Jeigu mes
būsim gerai organizuoti, nieks
priklausomybės.
Visi turim vieningai dar mūsų nenugalės.
buotis! Visi turim stoti į vie Tat, gerbiamieji Ciceros lie
ningą darbą.! Nepasiduokim tuviai! Visi kviečiami trečia
nusiminimui! Visi vienaip ka- dienio vakare į masinį mitinlbėkim ir niekados nieko prieš gą. Jame sudarysim darbo koLietuvą nesakykim, ypač, kad mitetą. Bus ir Federacijos celitro valdybos nariai kurie
’^akarinėse vabtyMLietuvą kas nors galėtų už ntio vaidybos nariai, Kurie
plėšikas, veikiant bendrai
ir New York v#,
grobti. Tokios kalbos mums, nušvies dabartinę Lietuvos pa |
dėtį.
A. Valančius 1 cijai vakar suimtas vienam
lietuviams, nieko neduoda.
Būkim visi patrijotai! Mū
New Yorko apartmente.
sų vieningas daubas viską nu Lietuvių Namų Savininkų
(Acme telephoto)
klubo mėnesinis susirinkimas
galės.
Šalin visokie nesutikimai iš įvyks šį vakarą, bal. 18 d., mingo bažnyčioje priėmimo,
lietuvių tarpo! Juk tik pa-' parapijos mokyklos 8-me kam- Per Velykas didž. gerb. pra
žvelgkime į mūsų nuveiktus baryje, 8 valandą. Visi nariai lotas M. L. Krušas jMikvictė
darbus. Mes milžiniškus dar- kviečiami susirinkti,
orkestrą į kleboniją ir pavai
bus esam nuveikę Amerikoj,
A. Bočius šino.
Nariai begalo dėkingi gerb.
pralotui ir kitiems prisidėjusiems už vaišes ir įvertinimą
mūsų pastangų.
Smuiką

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

BRIDGĘEPRT. - Šv. Jur
gio parapijos pirmoji simfo
nijos orkeserais puikiai pasi
žymėjo Velykų iškilmėse. Orkestra, kuriai vadovauja kompoz. A. S. Pocius, susideda iš
čia augusio rinktinio jaunimo:
vaikinų ir mergaičių. Orkest
rą kas savaitė intensyviai stu
dijuoja klasinę muziką ir š.
m. gegužės 7 d. rengiasi pasi
rodyti pirmame koncerte Šv.
Jurgio parap. salėje.
Velyk ose per Prisikėlimo
procesiją ir chorui giedant
Gruberio Šv Petro 'mišias or
kestrą tikrai meistriškai cho
rui pritarė.
Tą dieną Kolumbo Vyčiams,
skaičiuje 600 žmonių, einant
'bendrai prie šv. Komunijos,
orkestrą Robert’s Triumfaliu

Rengias Prie Draugiško Pusmetines Pamaldos
Išvažiavimo
Už A. A. Eleną

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

f

Iš angliško verto
Balandžio 2 d. Siniauo l)auKun. Ant. M. K&ružiškis
kanto dr-ja laikė mėnesinį suMABQUKTTK PARK. —
sirinkimą, išklausyta daug ra- giai„lie 7:45 vai. ryto Gimiporlų ir nutarta pašalpa mo- ,no p gv parap. bažnyčioj Balandžio 18 Diena
keti kuriems priklauso.
Iš Į)llg atlaikytos 'pusmetinės geMylimasis padarė didelį 'po
Ciiicagos Lietuvių Auditorijos Julingos šv. Mišios už a. a.
kylį, sušaukė garbingų baronų
dabartinio patvarkymo rapor- Eienos Rakauskienės vėlę.
tarybą, išsiuntė daug pakvie
tą patiekė P. Killis. Einama
timų ir davė dideles dovanas.
prie galutino perorganizavimo.
Į šią tarybą pribuvo Numylė
Visos organizacijos, kurios tu- Suimtas Pabėgęs
tinis, ir Mylimasis jam šukė:
ri pirmo morgįčio bonus .pirPataisos Namų
“Kas šaukė tave ateiti į šią
L-p lonsirnšė
no minėtu peror
neror'kę,
pasirašė po
Praeitą šeštadienį saliūne a- tarybą?” Numylėtinis atsakė:
ganizavimo planu.
“Į’ritrūkinias ir meilė priver
Draugiško išvažiavimo ren dresu, 5621 S. Ashland Avė.,
tė mane ateiti, kad galėčiau
gimo komitetas raportavo, jog nuimtas Stanley Budkus (ai
išvysti Tavo veidą, Tavo nuovieta paimta biįv. P. Svilainio Butkus;, pabėgęs iš valdžio*
v.
.
1
•
.
.
natnisos
nanm
i
kūrinos
i,s
I
stabumus,
Tavo
papuošimus
ir
darže, prie Kean ir 82 gatvių, Paiai&os namų, j kuliuos jis i
r , ,,
Willow Springs, 111., birželio buvo Paiintas už vogimą au- lavo garbę •
18 d. Bilietai pagaminta su į tomobilių. Su juo buvo palai'mėjimais gth-os vertės Jo- bW ir Frank Galindo, bet
varių ir išsiuntinėti nariams. šio pati motina, kada vaikas
Nariai irgi žadėjo įprisidėti grįžo namo, perdavė policijai.
Claude Diekerson, ipagarsė- (prie surengimo gegužinės ir

taipogi ir Lietuvai, mūsų tė

Pirmoji Simfonijos
Orkestrą Rengia
Koncertą

5

DRAUGAS

Maršu įlydėjo į bažnyčią. Per
mišias orkestros nariai giedo
jo ir protarpiais grojo rinkti
nius kūrinius.
Po mišių, per pusryčius K.
V. pirmininkas dėkojo gerb.
pralotui ir kunigams asisten
tams už gražų patarnavimą,
taip pat pastebėjo, kad yra
liudininkai pirmo tokio iškil*

Ketvirtą Kartą

HELEN JANULI8
M IrC bal. 15, 1939, sulau
kus 21 metų amžiaus.
Rimus Cicero, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
tėvų Jonų, motinų Marijonų, po
Ičvuia Itomanuuakaitę, du bro
lius: Juozapų ir Petrų, jo mo
terį
įneš, broliaduktę (Tarpi,
krikAto motinų Onų, po tėvais
.Stonaitis, krik Al o tėvų Rapolų
Cliapų, du dėdes:
Kelix Ir
Krank Janulis
ir jų šeinius.
puaeeNcrę Mary Kruptuvičlenf
ir jos Seimų ir daug kitų p ūs
uose r ų, pusbrolių ir giminių.
Kūnas pašarvotas 3218 West
Maypole Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadieni,
bal. 19 d. IA namų 8:30 vai
ryto bus atlydėta i St. Matthew’s par. bažnyčių, kurtoj 1vyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų. Po pamaldų bus
nulydėta j Šv. Kaimiero kapi
nes.
NuoSirdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Tėvas, Molina, Bro
liai, Broliaduktč, Krikšto Mo
lina ir Tėvas, Lkšlės ir Riminės
Laidotuvių airektorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109.

aukoja geros Vertes dovanas: Rinkimų Išvakarėse
pirm. V. Kriščiūnas, P. Bok-I T„, v *. T
L Ja(j.
Stunibris išdaužyti Langai

ir E. Nasteckienė, už ką drau
gija taria ačiū. Ir nuo draugi
jos skiriama gera dovana pi
nigais. Kurie nariai negavo
laiškų, būtinai turi priduoti
savo tikrą adresą. Komitetas
susideda iš sekančių narių: J.
Racevičia, P. Kvietkienė ir J.
Gelgaudas.

Forest Park (Chicago prie
miesty) šiandie rinkimai mie
stelio majoro ir trustisų. Rin
kinių išvakarėse kova tarp
kandidatų pasižymėjo langų
daužymu. Kandidatų rėmėjai
daužę langus, kuriuose buvo
prilipdyti oponentų paveiks
lai.

Primintina, kud draugijos
naujų narių vajus pratęstas Urba Flowęr Shopfe
4180 Archer Avė
per šiuos metus. Todėl kiek
LAFAYOTTK
vienas turime pasidarbuoti,
— Vestuvėms —
gauti nors po vieną naują na Gėles Mylintiems
ms — Lakioti
Papoožlmamt
rį.
P. K., gekr.

Praeitą šeštadienį keturi
plėšikai apiplėšė De Met’s cu
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
krainę, esančią vidurmiesty, Kaipo Toksai. “Draugas’1' Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos
159 West liandolph St. Plėši ------- ;3-----------------------------------T O **
kai atėmė 15 dol. ir iš kasi
ninkės laikrodėlį 65 dol. verLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tąs. Nuo praeitų Kalėdų toji
cukrainė jau ketvirtu sykiu
apiplėšiama.

John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
GARY, IND. LĄIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE

KE LNER —P RU Z I N

PADĖKONĖ

KAROLINA ARTIŠAUSKIENE

Mrs. Eudora Cunningham,
turtinga Oklahonia City, Okla.,
gyventoja dingus be pėdsako.
Šiomis dienomis rasta nužudy
ta.
(Acme telephoto)

Nedidelis yra daiktas, jei
žmogus yra dievotas ir karš
tas, kuomet nejaučia prispau
dimo. Bet jeigu priespaudos
laike kantriai užsilaiko, tuo
met didelio pakilimo dorybėje
galima tikėties.
Kiekvieno kataliko yra šv.
priedermė skaityti vien kata
likiškus laikriščius.

kuri mirė balandžio 10 d., 1939
m., ir tapo palaidota bal. 14
d., o dabar ilsis šv. Kazimiero
kapinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, kurie
suteikė jai paskutinį patarna
vimų ir palydėjo jų J tų ne
išvengiamų amžinybės vietų.
Mes, atmindami ir apgailė
dami jos prasišaiinimų iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kleb. Pralotui M.
Krušni ir kun. Petrauskui ir
Oasiunui, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldus už jos sietų.
Dėkojame kun. Petrauskui,
kuris pasakė pritaikintų pa
mokslų bažnyčioje ir važiavo J
kapines.
Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams ir gėlių aukotojams.
Dėkojame vargonininkams —
prof. A, Pociui Ir J. Brazai
čiui, kurie giedojo per pamal
das Ir kapinėse.
\
Dėkojame graboriui I. .J.
Zolp, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai
nulydėjo jų j amžinastj, o
mums palengvino perkęsti nu
liūdimų ir rūpesčius.
Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galios, dėkojaiųe visiems daly
vavusiems
laidotuvėse
žmo
nėms o tau, Karolina, lai Die
vas sutelkia amžinų atilsi.
Nuliūdę lieka: Vyras, Duktė,
kūnai, Marčios, Anūkė, Sese
rys ir Giminės.

DIENĄ IR NAKTĮ

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. I5th Avė.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Sairfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DlEN/\ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278

Res. 4543 South PauHna Street

Klausykite mūsą Lietuvių radio programą Šeštadienio vakarais,
7:00 vai. vakaro iš WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. aALTHIXBRAS

m W«M «e*h it, M«w Y«K N. V.
IVBU

A M B U L A N C t “™NA™AS
KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

DYKAI

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

$ B. rara ra trak fer CMi arak W
OIMUIMĮ CMral ra tk« ketlk.
• Tb. prafra* cenbinMira W ridi .U, l«
X>AM CIAI*. ClAiaOl, l«-

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

DIENĄ IR NAKTĮ

Nahtralty...irith

«oap ra4 raucat. c.lor tint c.n't b. copd
... a blrad tb.t oniy Clairol oootilna

DIREKTORIAI

DYKAI koplyčios
visose
Chicagos dalyse

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey halr. Grey halr
makes you look old and feel old.
Try the Modern* Msthod for Coloring Halr . . . CLAIROL. YouTl
appreciate the ąuick, pleasant trsatment. No bleaohing reųuired to
aoften the halr when you ase
CLAIROL. YouTl love the resulta
<u your hair — beautiful, naturallooking eolor that defiee deteetion.
See youraelf aa yon vrould liko to
be. See your hairdreaaer today or
thia coopon N0W.

LAIDOTUVIŲ

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North VVestern Avė.
Bkyriu nuidari

Telefonas SEELEY 6103
bUiuI ano Soly Bopalflkro Kaplalg.

Chicago, Illinois
BM0 Vesi llltK Btroet

Altai V. Petkus
P. I. Ridikas
Anttaiii B. Petkus
Lachawicz ir Sunai

4704 S. We8tem Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 Bo. Halsted St
Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Avė.
GBOvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 We8t 23rd Place
Phone CANal 2315
Skyrius 42-44 E. 106 St
Phone TOLlman 1270

1.

4348 So. California Avs.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
Airtanas M. Pkillips

3319 IJtnanioa Avenue
Phone YARi’s 1138-1139

3307 Idtuaniea Avė.
Phone YARds 4906

1646 West 46th Street
Phnnra YARds 0781-0782

___________________________________

Iki-.T

iri

Antradienis baland. 18, 1939
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už 1938 metus. Daugelis, ga piet iki 6 vai. vakaro. Atsi
CLASSIFIED
vę bilų, reiškia nepasitenkini neškite taksų bilas. Sekretorė
PARDAVIMUI BUNGAIX)W
mo dėl aukštų taksų ir piktai viską išpildys dykai.
Medinis bungalow; 5 kambariai: mo
derniška vanta; tštnisytaa užpakalinis
Organiaacijos ir įvairūs klū
r? kalba prieš taksų mašiną. Ta
porėtus; ištaisyta pastogė; yra beis.
niontas ir furnnoe; 37 34 pėdų lotas;'
čiau tuo nieko gero negalima bai taip pat tais reikalais ga
1 blokas nuo ftv. Petro Ir Povilo pa
juos įvykdyti. Darbas didelis
Marijonų Rėmėjų
rapijos bažnyčiios; 1 blokas nuo gat
atsiekti. Reikia pasukti į kitą li kreiptis į mano ofisą.
ve karių Ir krautuvių; adresas: 12310
reikalauja kuo daugiausia kelią.
South V n ton Avenue. >650.00 cush.
Chicagos Apskrities
Adv.
Charles
P.
Kai
$29.00 ) mCnesj. Kaina tiktai $3,600.
glaudesnio ir skaitlingesnio
Telefonuoklte; Coniinodorc 0252.
Susirinkimas
Aš
skaitau
pareigos
prane

atstovų suvažiavimo ir rim
ATIDA!
šti visiems lietuviams, kaip
Grindų plovėjos, džianitorlai, užsi
to
svarstymo.
Taigi,
brangūs
Balandžio 19 d., trečiadienį,
dirbkite ekstra pinigų, rinkdami paš
galima legaliu būdu sumažin
to ženklelius iš ofiso gurbų. Mes per
7:30 vai. vak. įvyks Tėvų Ma M a rijom) rėmėjai, prieteliai ir
kame svarais, su popiera. Saukite:
ti
savo
taksus.
Visi,
kurie
ga

Rockwell 8028.
rijonij Rėmėjų Draugijos Chi- 8*a*P nor*nt*eji savo gražiu
Šiahdie,
antradienį,
18
d.
PARDAVIMI’I NAMAS
cagos apskr. susirinkimas pasidaiba\imu piisidėti, visi, vote taiksų bilų, galite taksus balandžio, Peoples baldų ben
2-fletų mūrinis namas — 6 ir 6
mokėti
su
protestu,
Protesto
“Draugo” name, 2334 So. Oa- neskirinnt nei vieno, ar jis
kambariai, karšto vandenio šiluma,
drovės bus graži, įdomi ir vi
ąžuoliniai įrengimai. Bungalow sto
blankas
apylinkės
gyventoja

kley Avė. Visų koloniją sky- >’ra rėmėjas ar pritarėjas, nuo
gas. Uždaryti porėtai. 14 metų se
numo. 33 pšdų lotas. Kaina $8,500.
ms ir mano klijentams bus siems naudinga pasiklausyti
širdžiai
laukiamas
atvykti
į
rių malonūs atstovai ir atsto
A. Emlnger, 0736 South Campbell
radio
programa.
Šiomis
die

išpildytos dykai mano ofise,
Avenue.
vės nuoširdžiai 'prašomi
ir šaukiamą susirinkimą. J. K.
nomis
Peoples
bendrovė
mini
'
adresu 6322 S. Western avė.
PARDAVIMUI
kviečiami būtinai atsilankyti,
24
metinės
sukaktuves
ir
tam
2-fletų namas parsiduoda plglaL
Valundos yra pirmadieniais,
Šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
nes artinantis vasariniams iš-|KaS Svarbu Visiems
barius, viskas naujausios mados.
antradieniais ir ketvirtadie įvykiui paminėti ruošiasi pa
1828 S. 47th Conrt. Cicero, miniote.
vaišinti
radio
klausytojus
su
a n., tui iiik duuo l'4 Taksų Mokėtojams
niais nuo 12 vai. popiet iki 8
PARDAVIMUI NAMAS
Lietuviai namų savininkai vai. vakaro, o trečiadieniais n<1 Paprastai gražia programa,
tuo pasitarti, sudaryti planus
Apartment bulldlng; 4 5-kambartų
fietal; garo šiluma; lotas 60x125?
Jelgos $190.00 Į menes}. Marąuette
kai]) sėkmingiau ir pelningiau jau ,,ra,Įėjo gauti bilas taksų ir šeštadieniais nuo 12 vai. po 0 h«nams reflonenų p.rkėjus
Parke. Parduosiu už vidutinišką pa____________________
i negirdėtom prekių veriybėm.
siulijimą. Atsišaukite: 0822 So. Falrflclu Ave., tel. Prospect 4201.
nj Frogfhttldj dalyvaus Visų Šve
&
RENDON ŪKIS
ntųjų parapijos ir Brighton
40 akerų ūkis; Belolt. VVisconsIn'e;’
renda $10.00 j menes}: geram vyrui
Park jaunuolių chorai. Radio
Monty Stratton, Chicago White Sox metikas (piteher), ku ar moterel dėl prižiūrėjimo atiduo
dykai. Atsišaukite: 2155 North
klausytojams bus nepaprastai ris praeitą rudenį medžioklėj taip sužeidė koją, kad prisėjo sime
Kilboum Avė., Chicago, Illinois. Tel.
įdomi it naudinga girdėti a- ją amputuoti, paskirtas rinktinės (tymo) coach’um. (Acme ALBnny 7904.
4179-83 Archer Avenue
pie namų reikmenų vertybes, telephoto)
PAItDAVnm BUCERNft
Turiu, greitai parduoti už pigią kal
kokias dabar galima rasti Pe
ną bučemę. Biznis išdirbtas per 15
SKELBIA 24rių METŲ SUKAKTUVIŲ
metų.
Pardavimo prležast) ištlrslt
oples 24 metų sukaktuvių mi rakandų New City Furniture
ant vietos. Atsišaukite: 838 West
Cnllerton St,. Chicago, RHnols.
nėjimo išpardavime Peoples Mart krautuvės naujam konPARDAVIMUI NAMAS
krautuvėje. .Dėl to. patartina teste. Siųskite laiškus į krau
Mūrinis namas; 4 kambariai vir
šuj. i apačioj; furnacu apšildomas;
visiems pasiklausyti šios die tuvę, kuri randasi adr.: 1652
garadžlus. Atsišaukite; 3421 South
Springfield Avė. Tel. Lawndale —nos Peoples radio programos, W. 47th St. (arti Paulina ga
ČIA SIŪLOMI KAINŲ MAŽUMAI — NUSTEBINA KIEKVIENĄ PIRKĖJĄ
8291.
PARDAVIMUI ŪKIS
j
Rap.
tvės). Programa eis iš WSBC
Okls, Culver. Indiana, Du namai,
kluonas, sodas. Ir miškas. Parduo
KELETAS PAVYZDŽIŲ
stoties, 1210 kilocycles.
sim ar malnysim
ant nuosavybes
ftew City Fumiture Mart
Chicagoje. Atsišaukite;
1534 West
Tony Plienis
02n<l Street, Chicago.
krautuvės Tadio štabas atsi
• ATYDAI
lankys į jūsų namus šį vaka
Pataisom, lšvalom, suproslnam vy
riškus Ir moteriškus drabužius. Pa
rą oro bangom?*, kad palink CUTS-BURNS-SCALDS
vasariniam drabužiam Jdedame pa■hould be quickly treated toprevent tad aftermašalus. Toliau gyvenantieji pašau
sminus daina, prajuokinus ko effecta aa weU aa relieve pain Uae OlL-oI-SALT.
kite: VIRglnla 1093.
— Overllngto
Nonderful too for aore, tiied feet. At your
Valymo. Prosijlmo Ir Taisymo Krau
—money tack if not aatiafied. For
medija ir sugraudinus pasau drucgist'a
tuvė, 4802 gę. Wood St., Clcago.
bee aample wri te Moaao Laboratories, 215 South
lio įvykiais. Pasiklausykite, 1-eavitt Str«et. Chicago.
reikajTnga mergina
1939 pavasario mados,
Reikalinga mergina namų darbui.
kas galit laimėti $100 vertės j QUICK REUEF FOR FEET
Nėra vaikų. Mažas apartmentas. Pa
Kidney Style Parlor Setas,
Naujausis ehromium akių
silikti vakarais. Atsišaukite: LawnŠis pilnas lovos Įrengi reguliariai vertas $119.00,
dalė 5878.
dalių
breakfast
setas
vertas
mas, graži lova, Springsinis 1 špardavimo kaina
$45.00, per šį Išpardavimą
MACARONImatracas, Garantuoti coil
PARDAVIMUI NAMAS
į •
lovai Sprintai, viskas ver tik .......... $69.50 kaina sumažinta,
4004 -So. Maplevvood Avė., geras 2
AND-CHEESE
fletų medinis namas; 6 ir 6 kamba
ta $30.1)0.
riai. Mūrinis pamatas: yrabelsmontik.......... $24.95
ftEADY IN 9 MINUTES taa; 30 pėdų lotas; kaina tiktai —
parsiduoda už #17.95
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
$4200.00. Galite apžiūrėti namą Iš

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

RADIO

j

co

PEOPLES FURNITURE MFG.

IŠPARDAVI MĄ

Stringa Ekskarsija i Lietuva
- “G R I PS H O LM ”

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

Per Gothenburgą, Švediją
B, Gegužės-May
f . v Z 31 d.,' 1939 m.
iSBi

Sis 2jų dalių parlor setas
vertas $65.00, parsiduoda

»*■............ $32.50

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvą,
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo” laivakorčių
agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičiausia.

Šis 1939 pavasarinio ma
dos Virtuvei gesinis pečius
vertas $95.00, parsiduoda

1939 metų mados 6 kubiškų Pėdų General Moors Frigidaire arba Westinghouse
Refrigeratoriai verti $200.,
po
#14750

Incorporated

«k ........ $54.50

“DRĄUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybiną Deg
tiną.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmldas
Savininkai

lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rhick, 3711 West
83rd Street, tel. PROspect 0288.

REIKALINGA JAUNAS VYRAS
Reikalinga jaunas vyras Važioti
automobiliu Ir prižiūrėti namą dėl
daktaro. Turi būti geras automobi
lio valdytojas.
Atsišaukite: j 4740
I>rcxel Blvd.
Ateikite 11:00 vai.
ryto. arba šaukite: Kenwood 7382.

REMKITE IR PLATINK E
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
Kas tiktai paviršium nustu
mia piktą, o neišrauna jo šak
nies, tas mažai nužengs pir
myn dorybėje, o dar didesnės
ir nuobodesnės pagundos ji
užpuls.

Remkite Savuosius
Biznierius

Tortu. virš

Kam Kankintis?
Aukštos rūšies dubcltavi
Studio Couches, verti $30.,
p°............ $17.95

Gražiausi 1939 pavasario
mados miegamo kambario
setai verti $83., parsiduoda
po
$44.ŠO

Sis vienas iš puikiausių
Breakfast setų vertas $35.,
parsiduoda
uz
$18-95

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ

. AGENTŪRA
2334 So. Oakley Avė.

$ 5.00 vertės 9x12 naujos mados klijonkės po..................
$15.00 vertės garantuoti matracai po...................................
$ 8.00 vertės garantuoti coil lovom springsai........................

1939 metų mados midget radios po ........... .................. . ..

r.

$60.00 vertės laimi gražūs parlor setai ........... .. ...............

$ 5.00 vertės plieninės naujos mados lovos.........................

$ 6.00 45-kių svarų, vatiniai matracai po ................. ........
$20.00 vertės tvirtai padaryti 5-kių dalių breakfast setai

Didelė nuolaida nž

rURNITDRE

MAN UFACTURINO

J

^Bb^buick
AGENTŪRA
Tarime pardavimai visokių modelių vartotų automobilių |

Prienamomia Kainomis.

pritaikome.

806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
Domininkas Kuraitis, Savininkas

4179-83 Archer Avenue

Telefonas VICtory 1696

Kampas Richmond gatvės

-^P ¥<

___

t

_____________

\

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and
8ae ramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461

MILDA AUTO SALES

COMPANY'

MUSŲ

Tel. Canal 7790

išmokėjimo*

Lenrvus

senus daiktas
mainant ant naują

$2.95
$6.95
$3.49
$6-95
$29-50
$2.95
$3-49
$9 95

GAUKITE

.4 i

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$6,000.00

ISmokėjom
Už padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq
Morgiėit}

4%

Safety

T HERMIO

PERMANENT
WAVE

Mes nevartojam nei mašinos,
nei elektrtkoe. Garantuojame sugarbinluotl blle kokios rūšies
plaukus. $6.50 vertybė — šia sa
vaitę tiktai $4.50.

BERNIUK’S BEAUTY
8 H O P
1728 WEST 47TH STREET
Kamp. HormiUfO- Tel. Tarda 2771

16 metų patyrimo.

Deporit Dėžutei Galima
Paairendnoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
B vak. Reredom nuo 9 iki 12 die
ną, Bnbatom nno 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION
oi CHICAGO
JU8TIN MACKIEW1CH
Premdent
HELEN KUCHTN8KA8, Bee.

UNIVERSAL
RESTAURANT
KodenUkUuria

ir

Pato

giausia Valgykla
BridgeporU

JL

750 W. 31st Street
A.
MORKUS, savininkas
Tel. Victory 9670

