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h UONIZUVO GAISRE SO.
Sudegu penki dideli grudų sandeliai; 
be zuvusiuju apie 18 asmenų sužeista

Gaisras iškilo įvykus vienam 
sandėlių sprogimui

•
S2

Vėliausiomis žiniomis iš So. 
hieagos, 8 asmenys yra din- 

įę grūdų sandėlių gaisre ir 21 
asmuo sužeista. Sužeistieji y- 
ra ligoninėse: St. George, So.
Chicago ir St. Bernard. Tarpf lio stogų išnešė j padanges.

Gaisras prasidėjo Calumet 
A sandėly, priklausančiam 
Rosenbaum Brothers Grain 
Co. šiame sandėly įvyko pir
masis sprogimas, kurs sandė-

sužeistųjų yra 15 ugniagesių.
Vakar iki vėlybo vakaro iš 

dingusiųjų nė vienas nesuras
tas.

Astuoni, ar dešimts asmenų, 
kaip spėjama, žuvo ir apie 18 
kitų sunkiai sužeista siautu
siam gaisre, kurs vakar sunai 
kino penkis milžiniškus javų 
grūdų sandėlius, 102 gat. ir 
Calumet upe, South Chicago.

Sunaikinta apie 3 milijonai 
bušelių grūdų, daugiausia kor 
nų. Nuostolių būsiu iki trijų
milijonų dolerių.

Gaisras įvyko prieš pietus
kilus sprogimui vienam san
dėlių.

Be penkių sandėliij sudegė 
šalia ant geležinkelio stovėję, 
keliolika prekinių vagonų.

Su gaisru kovoti pašaukta 
apie 500 ugniagesių. Sutrauk
ta keletas šimtų policistų.

(Vėlokai popiet gaisras su
kontroliuotas. Spėjama, kad 
sandėliuose ugnis keletu parų 
rusės.

Paskui liepsnos iš ten persi 
metė į kitus greta stovinčius 
Calumet B ir Calumet C san
dėlius ir taip pat įvyko griau 
smingi sprogimai. Po poros 
valandų nesukontroliuojamas 
gaisras lyžtelėjo P. V. No- 
rris Co. du sandėlius. Degant 
protarpiais girdėjosi sprogi
mai. i . 8 ji

Iš žuvusiųjų žmonių dar nė 
vieno kūnas nesurastas. Žino
vai sako, kad vargiai jie bus 
rasti, nes bus visiškai sudegę.

Tarp sužeistųjų yra dau
giausia ugniagesiai o kiti — 
sandėlių tarnautojai ir darbi
ninkai. Visi yra ligoninėse.

Kova su gaisru buvo nepap 
rastai sunki, nes dėl didelio 
karščio nebųvų .galima gaisri
ninkams arčiau prieiti su van 
de.ns šmirkšliais. Drąsesni gai 
srininkai skaudžiai nukentėjo.

Į nelaimės vietų buvo nuvy 
kęs miesto majoras Kelly ir 
policijos viršininkas Allman.

Sudegę sandėliai buvo pa
čiam Calumeto rajono pramo
niniam centre.

SO. CH1CAG0S GAISRE 
BE KITŲ ŽUVO IR ' 
VIENAS LIETUVIS
Didžiąjame gaisre, įvyku

siam grūdų sandėliuose, So. 
Chicago, žuvo ir vienas lietu
vis Kazimieras Ragaišis, 33 
metų amžiaus, gyvenus su tė
vais, 8026 Muskegan avė.

Velionis buvo veiklus lietu
vių katalikų draugijose šv. 
Juozapo parapijoj. Savo lai
ku žaidė su L. Vyčių baseball 
rinktine. Velionies brolis Anta 
nas dirbo vieno grūdų sandė
lio ofise, tačiau sprogimo mo 
tu spėjo išbėgti ir išliko gy
vas.

A. a. Kazimiere nuliūdę tė
veliai, du broliai ir trys sesn 
tės tikrai dar nežino, kas at- 

įsitiko su velionies kūnu. Spė
jama, kad jis bus sudegęs.

Lietuvos karo mokyklos aikštėje kariūnai, pakeliant į ka rininkus, duoda priesaikų. (vnv).

Susirenku I. Sujungus taryba; britui 
ir prancūzai žada lenkus remta'

Lenkai nebus verčiami 
pasiduoti Vokietijai

PARYŽIUS, geg. 11. — šio 
gegužės mėnesio 15 d. Žcnevo 
e susirenka T. Sąjungos ta- 
yiha. Pranešta, kad taryboje 

vienas svarbiausiųjų klausi
mų svarstyti bus Dancigo 
klausimas. Lenkijos vyriausy
bė susirūpino, kad taryba ne
verstų Lenkijos tuo klausimu 
pasiduoti (Vokietijai — pripa
žinti jos reikalavimus. 
Pranešta, Lenkija gavusi už

tikrinimą, kad kaip Prancūzi
ja, taip Britanija, kurios ta
ryboje vyrauja, stovėsiančios 
Lenkijos pusėje, tai yra, ne- 
versiančios lenkų pasiduoti 
naciams.

T. Sąjungas komitetą Dan- 
cigui sudaro Prancūzijos, Bri 
tanijog ir Švedijos užs. reika
lų ministrai. Vadinasi, Lenki
ja su tokiu komitetu yra tik
rai apsidraudusi.

KOVOJAMA PRIEŠ JSI- 
LEIDIMĄ VAIKŲ

WASIIINGTON, geg. 11. —
Senate yra rezoliucija, kad j 
J. A. Valstybes priimti iki 
20,000 vaikų iš Vokietijos, 
kur jų tėvai dėl religijos, ar
ba rasės persekiojami.

Prieš tai organizuojama o-

MILIJONAI DOLERIU
NETEISIAI IŠLEISTA
Iš WPA FONDŲ
IVASHINGTON, geg. 11. — 

Kongreso žemųjų rūmų komi
tetui, kurs tiria WPA išlai
das, vakar laišku iš Tenne
ssee valstybės išaiškinta, kad 
WPA (Works Progress Ad- 
ministration) toje valstybėje 
milijonus dolerių neteisėtai iš 
leidusi. Vyriausybės skiriami 
fondai pavartoti ne visuome
nės, bet valstybės politikierių 
naudai. Valstybėje padirbdin
ta keletas ežerų, kad tuo bū
du padidinti politikieriams 
priklausančių nekilnojamų sa 
vasčių vertę. Tarp šių politi
kierių esąs ir Tennessee gu
bernatorius Cooperis, žino
ma, demokratas.

Komiteto tirimų tik pra
džia. Spėjama, bus iškelta 
daugiau tos rūšies fondų be
reikalingų eikvojimų. Ir tas 
visuomenei nepaprastai įdo
mu.

YRA VISOKIŲ MOTINŲ

Advokatas L. S. Edelber- 
gas, Chicagoj, per laikraštį 
paskelbė, kad viena gerai pa
siturinti pora nori į įsūnius

pozicija. Nurodoma, kad J. A. j gauti 2 arba 2^ metų berniu- 
Valstybės pirmiausia turi rū- M- Ta pora turėjusi savo ber
pintis savaisiais vaikais, ku
rių yra daug apleistų, kurių 
yra pilna prieglaudose.

STIPRĖJA ŠAULIŲ EILES
ŠAKIAI — Pastarųjų įvy

kių motu žymiai pagausėjo ir 
sustiprėjo šaulių eilės. Vietoj 
buvusio šaulių būrio, dabar 
įsteigta Sakių šaulių kuopa. 
Kuopos variu paskirtas ats. 
Įeit. Dr. Br. Stflkas. Būrio 
vadu — ats. j. Įeit. agr. Brie
dis. Karinis pasiruošimas vy-

niuką, bet jis miręs
Greitai atsišaukė net 15 mo 

tinų, kurios siūlo paduoti sa
vo berniukus, kad jiems užtik 
rinti laimingesnę ateitį.

Vienos motinos už didžiau
sius turtus nesiskirtų su savo 
vaikeliais, nepaisant kad ir 
skurdaus gyvenimo. Kitos — 
to nepaiso.

MASKVA, gieg. 11. — Lit- 
vinovui pasišalinus iš komisa
ro vietos uia uždarytas sovie
tų leidžiamas anglų kaliba lanksta labai pakilusia dvasia ir 
kraštis “Journal de Moscou”,'su pasiryžimu.

Dėl angliakasių streiko roin 
kštųjų anglių kasyklose jau 
didinamos anglių kainos Chi
cagoj ir kituose pramonės 
centruose.

SENATE NORIMA 
IŠKELTI SLATTERIO 
KLAUSIMA
IVASHINGTON, geg. 11. — 

Mirus Ulinoiso federaliniam 
senatoriui Lewisui, dem., gu
bernatorius Horperis mirusio 
jo vietoje paskyrė J. M. Sla- 
ttery iš Chicago* — valstybės 
prekybos komisijos pirminin
ką, dem.

Dabar čia senate kalbama 
(kolkas tik kalbama), kad pla 
nuojama dirstelti į senato
riaus Slattery praeitį ir sprę
sti jo tinkamumą senatoriaus 
pozicijai.

Kai kurie senatoriai paty
rę, kad Slattery, būdamas pre 
kybos komisijos pirmininku, 
savo dukteriai davęs 25,000 
dol. pirkti Commonwealth E- 
dison kompanijos šėrų.

Mat, ši kompanija yra vie
šosios naudos įmonė, o vals-Į 
tybės prekybos komisija šios 
rūšies įmones kontroliuoja.

NACIŲ SU LENKAIS DVI
KOVA PER RADIJĄ

VARŠUVA, geg. 11. — Bo- 
gumino mieste, Lenkijos Vo
kietijos pasienyje, lenkai ir 
vokiečiai iš savo pusių įsitai
sė galingus radijo garsintu
vus ir tuo būdu vedama pro
pagandos dvikova.

2 VOKIEČIAI LAKŪNAI
ŽUVO PRANCŪZIJOJE

BESANCON, Prancūzija, 
geg. 11. — Prancūzijos terito 
rijoje nukrito ir sulūžo Vokie 
tijoe karinis lėktuvas. Du vo
kiečiai lakūnai užsimušė. Ma
tyt, jie paklydo.

ISPANIJOS MENO DAIK
TAI GRĄŽINAMI

ŽENEVA, geg. 11. — Iš 
Čia į Ispaniją grąžinami meno 
lobiai, kuriuos raudonieji bė
gdami iš Katalonijos čia pri
siuntė.

ILL. LEGISLATŪRA
DIDINA MOKESČIUS
(MAGAI '
SPRINGFIELD, Ilk, geg. 

11. — Valstybės senatas pra
vedė bilių, kuriuo padidina
mos Ghicagos mokyklų boardui 
išlaidos septyniais milijonais 
dol. ix tuo būdu mokesčiai ųz 
nekilnojamas savastis — 36 
centai daugiau kiekvienam į- 
kainuotam 100 dolerių.

Kam reikalinga ši nauja 
našta?

Mokesčių didintojai atsako, 
kad tas reikalinga mokyklų 
personalui (mokytojams ir 
mokytojoms) grąžinti norma
lų atlyginimą, kurs dėl blogų 
laikų prieš keletą metų buvo 
sumažintas.

Pravesto biliaus priešinin
kai atsako, kad laikai dar ne-1 
pagerėjo ir neverta didinti! 
mokesčių naštą. Bet į tai ne-J 
atsižvelgiama.

IŠ “ŽIBURIO” DR-JOS 
VEIKIMO

MARTJAMPOLR. — Įvy
kusiame “Žiburio” draugijos 
visuotiniame susirinkime pa
aiškėjo, kad draugija peniai 
turėjo 87,627,96 lt pajamų. 
Iš šių pajamų draugija išlai
ko dvi vaikų prieglaudas, iš 
kurių vieną dar neseniai įs
teigė, ir vaikų vasaros koloni
ją Kazlų Rūdoje.

Be tu, draugija išlaiko sene 
lių prieglaudą, kurioje yra 
110 vargšų; taip pat apie 30 
neturtingų senelių iš prie
glaudos gauna maistą.

Draugija nutarė rūpintis ei 
getavimo panaikinimu mieste. 
Tuo tikslu senelių prieglauda 
bus praplėsta.

Susirinkime išrinkta nauja 
valdyba,: kun. Švelnys, Skrin- 
Rkienė, Bergienė, kun. Šauk
lys, ir M. Karvauskas. revizi
jos komisija: adv. Makaraus- 
kas, mokyt, Kavaliūnas ir 
Kerbelienė.

POPIEŽIUI PRANEŠTA, KAD IMA 
ATSLŪGTI KARO PAVOJUS

VATIKANAS, gegv 11. — 
Vatikane pastebimas nepap
rastas diplomatų judrumas. 
Gal tas yra ryšium su popie
žiaus Pijaus XII žygiais nu- 
maldiųtL Europą— kaip nors 
apsaugoti ją nuo karo.

Kalbama, kad apaštališki 
nuncijai ir kiti diplomatai Jo

Šventenybę užtikrinę, būk per 
keletą sekančių savaičių taika 
Europoje bus užtikrinta. Pas
kiau nežinia kas galės įvykti,* * '•jei popiežiaus pakviestos val
stybės į taikingą susirinkimą 
kvietimą paneigs.

Vatikane reiškiama .vilties, 
kad Dievas apsaugos Europą 
nuo karo nelaimės. .

Jugoslavija dedasi su Italija; bando 
vaduoti valstybe nuo suskaldymu

ROMA, geg. 11. — Čia lan
kosi Jugoslavijos regentas 
Paulius. Jam draugauja Ju
goslavijos užs. reikahj minis
tras A. Cinca—Markovičius.

Rytoj, penktadienį, popie
žius Pijus XII priims princų 
Paulių ir jo žmoną.

Jo vizito tikslas kiekvie.nam 
gali būti suprantamas.

Italijos nurodoma Jugosla
vija daro nepuolimo sutartį 
su Vengrija. Italija pasidar
buos Jugoslaviją patraukti 
prie Romos Berlyno ašies. 
Gal kartais ji bus įtraukta ir 
į karinį paktą.

Jugoslavija nesipriešins I- 
talijos reikalavimams. Nes fa 
šistų norai yra nacių norai. O 
Jugoslavija šiandien yra Vo
kietijos ir Italijos suremta.

Pačioje Jugoslavijoje siau
čia nerimas. Kroatai šaukiasi 
jau ne vien autonomijos, bet 
ir nepriklausomybės. Kroatų 
vadai žengia dar toliau. Jie 
reikalauja Jugoslaviją pers
kelti į dvi dalis ir sudaryti 
dvi, Serbijos ir Kroatijos, 
valstybes.

Jugoslavijos regentas yra 
nuomonės, kad jam susidėjus 
su fašistais ir naciais valsty
bė bus išvaduota nuo suskili
mo. ,,

Regento pagarbai surengti

pokyliai ir karinės pramogos. 
Pareiškiamas savitarpus drau 
gingumas.

NAIKINTINAS PAPROTYS

MARIJAMPOLE. — Mari
jampolėje yra įsigalėjęs pap
rotys, ypatingai svetimtaučių 
prekybininkų tarpe, bažnyti
nių ir tautos švenčių metu 
prekiauti per užpakalines dū
ris.

Daug tokių prekybininkų 
jau nubausta, tačiau baudos, 
matyt, yra per mažos, kad 
prekybininkai ir toliau laužo 
įstatymus.

KOMITETAS RŪPINTIS 
KRAŽIŲ GIMNAZIJA

ŠAKIAI. — Kaune! buvo 
susirinkę buv. Kražių gimn. 
mokiniai, baigę aukštąjį mok
slą. Susirinkusieji aptarė Kra 
žiu gimn. grąžinimo reikalą ir 
įvertino tą didelę kultūrinę 
žalą, kurią jaučia plačioji apy 
linkė, gimn. Kražiuose panai
kinus.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir šalta.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 
8.00.
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“Vyskupų Programos” Sukaktis

Prieš dvidešimtį metų Amerikos vyskupai , 
išleido atsišaukimų, kuris yra istorišku do- i 
kumentu pilna ta žodžio prasme. Tas doku
mentas buvo pavadintas Vyskupų Socialine 
Rekonstrukcijos Programa, po kuria pasi
rašė keturi vyskupai, iš kurių tik vienas 
Arkivyskupas Schrembs šiandien tebėra gy
vas. Kiti trys mirė.

ši socialinės rekonstrukcijos programa iš
leista sąryšy su tais laikais veikusia Nacio- 
nale Katalikų Karo Taryba, vėliau persior
ganizavusia į Nacionalę Katalikų Gerovės 
Konferencijų į National Catholic Welfare Cb 
nference), prie kurios priklauso ir mūsų, A- 
merikos Lietuvių Katalikų Federacija.

Reikia pažymėti, kad, praėjus dvidešim
čiai metų, dešimts iš vienuolikos Vyskupų 
Socialinės Rekonstrukcijos Programos pa
grindinių rekomendacijų ir propozicijų pil
nai ar bent dalinai įgyvendinta.

Šis dokumentas buvo paskelbtas 1919 m. 
vasario mėn. 12 d. Jis buvo pradėtas šiais 
reikšmingais žodžiais: ‘‘Didžiojo Karo pa
baiga atnešė taikų. Bet vienintelis taikos 
Saugotojas yra — socialinis, teisingumas ir 
patenkinti žmonės1”.

Kai "Vyskupų Programa’’ pasirodė, spau
da apie jų plačiai rašė.' Pramonininkai jų 
gana aštriai kritikavo, nes jiems rodėsi, kad 
ji perdaug radikališka. Tačiau vyskupai ir 
kunigai jų priėmė, nes jie aiškiai žinojo, kad 
ta programa pritaikoma katalikų moraliniai 
dėsniai prie socialinio ir industrinio gyve
nimo.

štai, kokios buvo svarbiausios "Vyskupų 
Programos-’ rekomendacijos ir propozicijos:

, 1) Atlyginimo minimumo įstatymas; 2) ne
darbo, ligos, senatvės apdrauda; 3) draudi
mas vaikams dirbti nesulaukus bent 16 me
tų amžiaus; 4) legalia užtikrinimas teisės 
darbininkams organizuotis,- 5) palikti vei
kiantį Nacionalį Karo Darbo Biurų regulia
vimui darbdavių ir darbininkų santykių; 6) 
nacionalė darbininkų samdymo (tarnybos) į- 
staiga; 7) darbininkų klasės aprūpinimas 
namais; 8) ne tik nemažinti karo laiku bu
vusių aigų, bet jas didinti, turint galvoj ne 
vien darbininkų gerovę, bet kad užtikrinti 
krašte gerovę aplamai, kuri negalima nepa
kėlus pirkimo jėgos masėse; 9) vengti di
delių pelnų ir įeigų, reguliuojant ratas, ku
rios leistų viešųjų turtų (Utilities) savinin
kams tik vidutiniškų pelnų nuo jų invest- 
mento ir uždedant mokesčius (taksus) ant 
palikimų (inheritance), įeigų ir pelnų per
viršio; 10) darbininkų dalyvavimas dirb
tuvių valdyme, platesnis išskirstymas nuo
savybės kcoperatyvinitt būdu ir padarymas 
darbininkų korporacijų dalininkais; ii) sti
pri monopolių kontrolė, jei būtų reikalas, 
panaudojant net valdžios kompeticijos me
todus.

Iš šių vienuolikes pasiūlymų visi, išsky
rus dešimtąjį, pilnai arba dalimis buvo lig- 
šicl realizuoti. Bet tai nereiškia, kad vis
kas jau įvyko taip, kaip "Vyskupų Prog
ramas’’ autoriai prieš dvidešimtį metų no
rėjo kad įvyktų. Dar daug dalykų pasiliko 
vykdytina, kas nepilnai įvykdyta, reikia bai
gti vykdyti, o kas įvykdyta, reikia taisyti, 
tobulinti.

Rimta vyskupų socialinės rekonstrukcijos 
programa daug naujo įnešė į Amerikos so
cialinį ir ekonominį gyvenimų. Ji paskatino 
prie daugelio reformų, vedančių prie socia
lini© teisingumo, prie darbo žmonių būvio 
pagerinimo. Ta programa nepaseno ir nepa

toriumi, retkarčiais būdamas ii Tauragės 
apskrities gydytoju.

Susiorganizavus Aukštiesiems Kursams 
Kaune, 1924 m. a. a. J. Blažys buvo pa
kviestas skaityti paskaitų nervų ir psichinių 
ligų klausimais. Iš Aukštųjų Kursų išaugus 
mūsų universitetui, velionis jame dirbo iki 
paskutinės savo gyvenimo minutės, visų lai
kų skaitydamas nervų ir psichinių ligų kur
sų. Paskutiniu metu buvo nervų ir psichinių 
ligų katedros vedėju ir nuo praėjusių (metų 
gegužės mėnesio Vytauto Didžiojo Un-to pro
rektoriumi.

A. a. prof. Juoz. Blažys buvo žymus moks
lininkas ir visuomenininkas. Jis yra 'parašęs 
visų eilę medicinos klausimais studijų, k. a.: 
‘‘Karo laiko psichiatrijos apžvalga”, ‘‘Psi
choanalizė ir psichoterapija”, ‘‘Psichiatri
nės pagalbos klausimas Lietuvoje”, ‘‘Pavel
dėjimo klausimas”. "Motinų ir vaikų ap
sauga eugeniniu atžvilgiu” ir t.t. Įvairiais 
medicinos klausimais velionis parašė per 100 
referatų. Žymiausias jo mokslinis veikalas 
yra "Įvadas į psichiatriją”. Be to, spaudoje 
rašė tautos sveikatingumo ir kitais medici
nos klausimais.

A. a. prof. Juozas Blažys nebuvo uždaras 
'mokslininkas. Jis buvo nuoširdus visuome
nininkas, aktingas narys visos eilės orga
nizacijų: Lietuvių Gydytojų Korporacijos 
Fraternitas Lituanika, Gydytojų Sąjungos, 
Psichotechnikos Draugijos ir kt. Velionis 
profesijos draugų buvo labai gerbiamas dėl 
jo draugiškumo ir geraširdiškumo.

V. D. Un-tas neteko žymaus mokslininko, 
o Lietuvos visuomenė rūpestingo žmogaus.

Kur Tautų Lygybe?
Vienų sekmadienį New Yorko Parodoj bu

vo 38 tautų šokikų ir dainininkų programa, 
kurioj dalyvavo ir lietuviai. Sųryšy su tuo 
J. Valaitis "Vienybėje” taip rašo:

"Gaila ir smerktina, kad neteko ukrainie
čiams ir rusams programoje dalyvauti. Sa
koma, būk Sovietų Rusija užprotestavo, kad 
jos valdomos tautos neturinčios teisės, be 
jų sutikimo', dalyvauti. Parodos korporaci
jos pirm. VVhalenui kalbant apie tautų de
mokratijas ir draugingumų pasigirdo pro
testų dėl rusų ir ukrainiečių tokio suvaržy
mo. Vėliau ukrainiečius telefonų name, au
diencijoje, teko girdėti skundžiantis publi
kai. Tiesa, Sovietai yra didžiausias parodos 
biznio "kostumeris”. Jų paviljonas yra 5 
imil. dolerių vertės. Bet... nejaugi paroda 
tik bizniui įsteigta! Kur tautų lygybė! Kur, 
pagaliau, demokratija, kuri parodos obal- 
siuose visur ak is bado iškabų formoje ir 
linksniuojama kiekvienoje prakalboje?

Ukrainiečiai 'kreipėsi į lietuvius pagalbos. 
Bet kaip pagelbėti! Ir lietuviai parodoje 
taip pat svečiai ir nedideli kostumeriai. Kad 
nors kiek Ukrainos valdytų mūsų valstybė, 
tada savo vėliavų ir galėtume turėti teisės 
jiems duoti”.

A. A. Prof. J. Blažys

Dr. Gr. Valančius

Laiškai Is Klaipėdos
=e±=

(Tęsinys)Balandžio 25 d. Kaune staiga širdies liga 
mirė Vytauto DidžiOjO Universiteto prorek
torius ir medicinos fakulteto nervų ir psi
chinių ligų katedros vedėjas prof. Juozas 
Blažys.

A. a. prof. Juozas Blažys gimė 1890. V. 2 Reicho SA organizacijų ir sū
dė Šiauliuose. Gimtajame mieste prieš karų skirstoma atskirais padali- 
baigė gimnazijų ir 1908 m. pradėjo Petrą- niais. Tačiau ligšioliniai SA 
pilio universitete studijuoti gamtos moks- nariai Kl. 'krašto tuo dar ne
įlįs. Metus pastudijavęs, 1909 m. perėjo į
Petrapilio Karo Medicinos Akademijų, kurių 
baigė 1914 'm., įgydamas gydytojo laipsnį.
Pasaulinio karo metu velionis tarnavo rusų 
kariuomenėje. 1918 m, grįžo į Lietuvą ir
pradėjo dirbti okupantų įkurtoje Tauragės,. .
....... .. .. ... . v , kainus kursus, pratimus irpsichiatrinėje ligoninėje, vėliau jų iš oku-,.......... . ’ 1 _. _ .

pantų perėmė ir iki 1924 m. buvo jos dirok

nariais, sudarydamas iš jų at-
..... .. . ,,. .... . skilų brigadų — 105-tų Stan-Ligsiol veikusi SA (Sicher- , .... \ .. .darte. OD raitelių grupe hu- 

heileabteirung — saugumo . . x . . . .... . vo inkorporuota i 20-tųjų Sta-
dalis) inkorporuojama i viso , a ...... . ... .
r> a a .____ ndartv, raitelių brigadų. Klai

pėdiškei SS brigadai leista 
turėti toliau ir ligšiol vartotų 
žen'klų — elnio ragus.

. Paskelbtos sąlygos įstoti tapo tikraisiais sios organiza- .. . . ,
. . naujiems nariams i SS kolo-cijos nariais, bet tik kandida- XT . . , . . .. •. . , .. nas. Nariai suskirstyti i 'patais. Jie turės dar nemažiau , , . . . . .'prastuosius ir aktyvuosius. 

Pirmaisiais priimami politi-kaip 6 mėnesius atlikti ban
domųjų laikų, lankyti atitin-

laikyti egzaminus. Tie SA vy-

niai ištikimi, ariškos kilmės 
vyrai nejaunesni kaip 17 me
tų ir nesenesni kaip 35 metų, 
nemažiau kaip 1,68 metrų ū- 
gio; antraisiais — taip pat 
■{oolitiniai ištikimi, ariškos kil
mės, nežemesni kaip 1,72 •me-

, trų ir tarnavę Lietuvos arba 
veikiančius specialius kursus , . ..., , . Z,- 'Vokietijos kariuomenėj.(Berufsumschulung). Čia 40 Iy XT. v. ° . . Dr. Neumannui
savaičių SA vyrai niokotam į-

rai, kurie nori įgyti didesnį 
išlavinimų ir darbininkai kva 
lifikuoto darbininko - amati
ninko vardų raginami užsira
šyti ir vykti į Karaliaučiuje

vairių amatų ir kariškos te
chnikos teorijos, vėliau siun
čiami į karo pramonės fabri
kus praktikuotis ir per 3 me
tus dirbę ir išlaikę egzami
nus gauna atitinkamų specia
lybių pažymėjimus — diplo
mus. Kelionė ten ir atgal ne
mokama, vienų 'kartų metuo
se vykstant dviejų savaičių 
atostogoms — kelionė taip 
pat nemokama. Fabrikuose di
rbantiems kursista'ms moka
ma po pusę markės atlygini
mo už valaridų ir duodamas 
butas bei bendras valgis, už 
kurį šie turi primokėti.

Tai šitokios privilegijos SA 
nariams. Tuo tarpu visiems 
kitiems ne taip jau bus gera. 
Visi turės atlikti darbo prie
volę, vyrai ir moterys, taip

to paties 
Himnilerio suteiktas SS Ober- 
fuhrerio (vyresniojo vado) ti
tulas, o ligšiolinį Vokietijos 
generalinį konsulų Klaipėdoj 
von Sauckenų taip pat priė
mė į SS eiles ir suteikė jam 
‘‘Sturmbennfulirer’’ (puolimo 
dalies vado) titulų. Kas čia 
gali suvaikyti koks yra skir
tumas tarp šių dviejų titulų, 
nors reikia manyti, kad pir
masis, Neumanui suteiktasis, 
vardas yra garbingesnis, nes 
jis laikomas daugiau nusipel
nęs vokietybei, o kas svar
biausia, dėl to net sėdėjęs ka
lėjime — "kankinys”.

Fronto kovotojų organizaci
ja priimta į “Nationalsozia- 
listischer Ręįcliskuegerbund” 
ir pavesta vyriausiai vado
vybei atsargos majoro von 
Weisso, kuris perėmimo pro-

badinamose " Arbeitslageriuo- ga šios organizacijos dalinia- 
se” (darbo, stovyklose). Klai- ms padovanojo medžiagos vė-

liavoms įsitaisyti.
Ir bendrai Vokietijos nacio

nalsocialistų partija nepašyk
štėjo gausiomis dovanomis a- 
•pibertl tariamai Vargstančius 
ir dėl vokietybės taip daūg 
‘"kentėjusius” savo brolius 
Klaipėdos krašte — kaip tai 
pabrėžė vietos vokiečių spau
da. Be jau suminėtų 13-kos 
sunkvežimių įvairių dovanų, 
atvežtų dar prieš prijungimų 
ir be tų 10,000 centnerių sėk
linių javų krašto ūkininkams, 
dar pasipylė dovanos kaip iš 
gausybės rago. Visa tai žino
ma — didesnei propagandos 
dievaičio garbei ir šlovei. 

Jau prieš pat Velykų šven-

pėdiškiai bus siunčiami į Vo
kietijos gilumų žemės ūkio ir 
kitokiems darbams, o is ten 
gabenami tokios pat darbo 
prievolės atlikti tenykščiai j 
Klaipėdos kraštų. Piiknoji pa
rtija iš 500 žmonių į tokias 
darbo stovyklas Vokietijon 
.jau pasiųsta- Šiems sugrįžus 
bus išsiųsti kiti ir taip toliau.
Netenka abejoti, kad klaipė
diškiai vokiečiai, su tokiu en
tuziazmu laukę "anšliuso”, 
ypač jaunieji, greit bus pri
sotinti nacionalsocialistiniais 
"saldumais”. Visi tie, pirmoj 
eilėj darbininkai, kurie buvo 
įtariami komunizmu, jų tarpe 
nemažas skaičius lietuvių, bu
vo išsiųsti į Vokietijos 'kon- tęs Klaipėdos krašto **varg- 
centracijos stovyklas "perau- šams” išdalinta 10,000 dėžu- 
klėjimui”. Taigi neliks nėvieičių konservų, 500 centneriu 
no, kuris dar bandys kitaip,ruginių miltų, 500 cntr. kvie

U ,

I galvoti kaip reikalauja nacio
nalsocialistinis režimas, ne
iks nė vieno neišėjusio ati
tinkamos “mokyklos”.

Geriausioj padėty atsidūrė 
buvusieji OD (Ordnungsdi- 
enst —* tvarkos tarnybos) vy
rai. Na, jie juk nemaža ir

apau
gos kolonos) "Reichsfurer 
(reicho varias) Himnderis, bū 
damas Klaipėdoj Hitlerio ap
silankymo proga taip susiža
vėjo OD vyrais ir jų organi
zacija bei drausme, kad be 
jokių sųlygų priėmė juos į 
Reicho SS kolonas tikraisiais

sens. Ji tiko šio krašto gyvenimui pi ieš * * nusipelnė’ \ Vyriausias Vo- 
dvidešimtį mcų, tinka dabar, ji tika ir a- kktiJos p»iįcijofc vlrfininkm 

teičiai. Katalikai, ypač darbininkai gali ir gg (S(.hnt,Btaffet 
nuoširdžiai džiaugtis, kad Katalikų Bažny-

' čios vadovybe rūpinasi jų gerove ir apla
mai socialinio teisingumo vykdymą.

Lietuvos laikraščiai rašo, kad Ginklų Fon
dui jau surinkta. 1,700,000 litų. Manoma su
rinkti iki trijų milijonų. Ir, neabejojame, su
rinks. Tai ir amerikie&ue turėtų paskatinti

I daugiau aukoti Lietuvos apsigynimui.

tinių miltų, 1000 kilogreanų 
cukraus ir 1000 kilogramų ’ka 
vos. Vėliau išdalinta nemaža 
vyriškų rūbų: 500 kostiumų 
2500 uniforminių marškinių. 
2500 kelnių, 5000 marškini! 
ir 5000 porų batų.

Iš moteriškų rūbų išdaliū 
ta: 3000 suknelių, 1000 'palių 
3000 švarkų, 7000 štukų bal
tinių ir 4000 }M>rų balų. Va 
kams išduota: 1000 bliuzių 
HMM) 'kelnaičių, 3000 baltiniu 
ir 3000 porų batų. Vėliau bū 
šią mergaitėms išdalinta; 300( 
suknelių, 7000 štukų baltinių 
ir 4000 porų batų; be to at
vešią dar 500 vaikų lovelių 
su matracais, pagalvėmis i:

—. 1° d.. 1939

Po Svietą Pasidairius paklausė, ko .jie i>ag niautų,
ukrainietis atsakė: "Trupu- 

Cicilistų Naujynu neseniai ų laiini|) ir baJtos 
apgarsino, kad Čikagoj susi- ' ..Truputį vyao k
organizavo Melagių Klūbas. „ žydaa (nors buv0
Esų, "klūbas dar visai jau
nas, tik šeši mėnesiai, kaip 
susitvėrė, o jau turi šimtų 
narių. Taijgi, kurie vyrai mo 
kate meluoti, tai galite įstoti 
į šį klubų, o jeigu nemokate, 
tai kai jsirašysit ir atsilanky- 
sit mitinguose, išmoksit me
luoti. Išmoksit meluoti, kaip 
iš pypkės”.

Mano delnas, tavorščiai, ro 
do, kad šis melagių klūbas, 
tai bus seniau gyvavusi cici
listų sąjunga, pasivadinusi ti
kruoju vardu. Ba juk niekas 
geriau nemelavo, nemeluoja 
ir nemoka sklandžiau meluoti, 
kaip cicilistai. Jie seniau ,«a- 
ve rėkavusi didžiausiais ninr- 
ksistais ii\ žadėjo ant žemes 
ėieilistiškų parėdkų užv
dabar kų matome; s u buržuai _

jau vėlus ruduo): "Aš norė
čiau vyšnių ir kad mane palai 
dotų šalia vado”. Kada žydui 
paaiškino, kad šviežių vyšnių 
jau nėra ir jos bus tik vasarų, 
o vadas tebėra gyvas, žydas 
atsakė, kad palauksiąs vado 
mirties.

Labas Ryts!
Rašo Jonas Skelly

Važiuoja traukiniu junkiš 
čiutaba'kis ir dažnai spiaudo 
pro langų. Užpakaly, trečia
me suole,, sėdi moteris, kuriai 
vienų, kitų Sykį tų seilių už
tiško ant veido. Įsižeidus mo
teris pasikelia nuo sėdynės, 

žvesti 0*Prieina P1*6 čiutabakio ir sa
ko: i

- Tamsta kramtųi laba-zėjo, sukapitalistėjo, sufašis-1 . •
tėjo ir visoks eieilizmas iš jų kų.., ?<;; f..'*•
išdulkėjo. \ adinasi, visų lai- j — Ja, ja, kramtau, — per
ku melavo, žmones menkino, traukė — bet dovanok: pas-
Vietoj Lietuvių Cicilistų Sų- kutinį gniužalų įsidėjau į
jungos, jiems iš syk reikėjo burną ir jei kftž kftip norg.

tum negalėčiau duoti.Melagių Klūbų suorganizuoti.
Būtų atatikę, kaip priklode 
sakoma, kirvis kotų, šiandie 
būt pagodoti vyrai, o klūbas gaš... Kad tu žino-
galėjęs puikiausia gyvuoti. tupi, kaip aš šiandie esu dizi.

Galvoje lyg būtų kokia ūka- 
Kartų teismas nuteisė mirti na., 

tris žmonės: vokietį, ukrainie-' — Ir tik šiandie sužinojai! 
tį — mužikų ir žydų. Kai vie- Juk tu toks buvai per ketu- 
nų dienų prieš sušaudant juos' riasdešimts metų.

kitais priedais, 500 įvairių 
žaislų komplektų ir 500 lovų 
suaugusiems.

Taigi, kaip matosi, dovanos 
gausios ir įvairios, propagan
da iš to irgi nemažesnė.

Komisaras Kochas išleido j 
gyventojus atsišaukimų, ku
riame šie prašomi priimti iŠ 
Vokietijos vaikų vasaroti.

Partijos ir įvairių jos pa
dalinių reikalams nusavinti 
ligšiol Kl. krašto lietuvių mo
kyklų draugijai priklausę di
deli -ir gražūs namai Klaipė
doje, kuriuos neseniai draugi
ja buvo pirkusi iš vieno žydo 
gydytojo. Šie namai p&v&din-

ti "Nacionalsocialistų parti
jos namais Klaipėdoj” a la 
garsieji rudieji namai "Man- 
chene.

Lengva jiems organizuotis, 
veikti ir tvarkytis nusavinus 
tiek daug ir tokių gražių, di
delių lietuviškų pastatų.

Jei žmonės nėra tau prie
lankus, tu nenuliūsk; bet la
bai nuliūsk iš to, jei neteip 
jautriai ir apsukriai sergėjai 
save patį, kaip Dievo tarnui 
ir maldingam vienuoliui pri 
tiktų.

GARSINKITftS "DRAUGE”

VILNIAUS LIETUVIŲ VEIKĖJAI

Vilnijos dramaturgas Juo- Vilnijos poetas - rašytojas, 
zas Kanopka. (VDV.) Vladas Radziulis. (VDV.)



DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
naujas dievo tarnas

Motinų Diena
Pinmiausia Motinų diena 

pradėta minėti Austrijoje, o 
paskui visuose kituose pasau
lio kraStuose, taipgi ir Lietu
voje (1929 m.). Šiandien vi
sų kraštų spauda užleidžia 
motinos vardui vietų ir gar
bingai jų mini.

Motinos vardų, be skirtumo 
visų luomų, žmonės gerbia. 
Motinos meilė daro stebuk
lus. Jinai perkalba blogus vai 
kus, išmokina gerbti ir mylė
ti žmones. Kas gi taip mokės 
prikalbėti ir pamokyti senus 
ir jaunus, Jei ne motina?

Dažnai atsitinka kad moti- !rt\su taviSke’ putėmis, bro- 
os išsižada gyvenimo, o tro- ° labiausiai su motina,
šta savo kūdikiui. Ar vai- kuri verkdama mus išlydėjo

kai geri ar blogi, vis vien mo
tina juos be skirtumo myli. 
Ji myli daugiau nelaimingų.
nuskriaustų. Amerikos Įnik- [.gyvendamos šioje šalyje, ku-I
raščiuose buvo aprašymas kad j 
penki vaikai nepilno amžiaus 
buvo sugauti už žmogžudystę 
ir nuteisti mirti elektros kė
dėj. Visos penkios motinos 
nuėjo pas gubernatorių ir pra 
šė jo pasigailėjimo, o jei ne, 
tai visos penkios sutiko mirti 
už savo palaidūnus sūnus. Bet 
tas neįvyko. Nusika^ėliai tu
rėjo atsakyti už savo nuodė
mes. O motinos turės didžiau
sių širdies skausmą kęsti iki 
grabo lentos. Kas daugiausiai 
turėjo nukentėti tokiam įvy
ky, jei ne motina 

Kiek skausmo prikenčia jos

rios turime motinas turėtu
mėm jas tų dienų tinkamai 
pagerbti, o kurios neturime, 
tai tų dienų supinkime joms 
vainikus savo maldose ir pa
aukokime šv. Mišias už jų 
sielas.

Bet dažniausiai mes jas už
mirštame per ištisus metus. 
Tik atėjus tai dienai prisi
mename ir, pri'klausydamos 
prie draugijų, sykiu einame į 
bažnyčių, arba tų dienų pasi
puoštame gėlėmis ir didžiuo
jamės, kad turime jas. Bet, 
gal, viena tik iš šimto atme
na tų dienų savo motinų, gal, 

gimdydamos. Dar to negana.. ^k viena tinkamai jų pager-
Jos augindamos turi nuken
tėti ir visų laikų budėti, kaip

-t

■

tas kareivis sargyboje, pakol 
jo nepakeičia. Bet motinos 
Išvaduoti ir pakeisti nuo sa
rgybos niekas nepajėgs. Nuo 
pirmos kūdikio užgimimo die
nos ir iki tos dienos, kol ji
nai bus gyva, vis rūpės jai 
sūnaus arba dukters laimė. 
Jinai džiaugsis, kad jie lai
mingi, o kentės daugiausiai, 
kad nelaimingi.

Motinos gyvenimui yra ski
rta labai sunki pareiga. Ji 
su pasišventimu kenčia tas 
paskirtas kančias. Prisiminus 
Motinos Dienų, darosi liūdna 
čionai, tame 'krašte. Prisimin
kim, kaip sunku buvo atsiski-

į tolimų svetimų šalį. Nieks 
tiek skausmo, ašarų neišliejo, 
kaip motina. Taigi mes čionai

bia. Atsiminkime, ir mes esa
me motinos. Kaip užaugs mū-

..3" r *»> •v.>- -

Kun. Balys Ivanauskas, sū
nus Ignoto ir Genevijos, gi
męs gruod. 21 d., 1910 m., 
Ne\v Brighton, Pa. Vėliau, te

su vaikai, ir jie tuomet mū
sų nenorės atminti taip, kaip 
mes, nes jie ima iš mūsų pa
vyzdžius tuomet nesiskųsime, 
kad vaikai mūsų blogi, kad 
pamiršo mus, bet atsiminki
me, kad ir mes negeresnės 
buvome. Taigi jūs, jaunos mo
tinos, augindamos savo vai
kus, mokykite juos gerbti sa
vo seneles, liepkite jiems do
vanoti dovanėles tų dienų. Tai 

[ir jie išaugę atmins, išmoks 
■ iš mažens ir tuomet tave at
mins, tinkamai pagerbs, my
lės. Julija H. Medi n i Anė

ii

Television jums parodytų

OiesterfieiG
turi TIKRĄ KOMBINACUĄ

dėl Daugiau Rūkymo Malonumo

Čia perrtertoma vi»«o» B daU’
> veikimu r-i— J.

♦ik mokslai lino apio ♦«' h ■■
pirkti, yra vartojamo padaryti 
(•ngvoMi, gereinio-tkonio aqar«fg.

Kas met tūkstančiai svečių į 

Chesterfield fabrikus mato su kokiu 
begaliniu rūpesčiu pasaulio geriausi ta
bakai yra krūvon suvienyti jums su
teikti Chesterfield’s nenukopijuojamą 
sumaišymą.

Tai šitas stebėtinas sumaišymas kuris 
padaro Chesterfield taip gaivinančiai 
skirtingu . .. lengvesniu, geresnio-sko- 
nio, su daug malonesne aroma.

I
Kuomet juos pabandote jūs iinosite 

dėlko C'bes terpei d s suteikia milijonams 

vyrų ir moterų daugiau rūkymo malo

numo ... dėlko JIE PATENKINA

valius persikėlus su visa šei
ma į Detroitu, čia baigė pra
džios mokyklų.

Nuo pat jaunų dienelių Ba
lys buvo linkęs Dievo tarny
bon. Šv. Antano bažnyčioje 
buvo ministrantu. Matydami, 
kad linkęs į kunigus, tėvai 
pasiryžo duoti mokslo.

Pas Tėvus Marijonus, Hins- 
dale, III., baigęs High school 
tolimesnį mokslų tęsė Maria- 
napolio kolegijoj, Thompson, 
Conn. Baigęs kolegijų ir filo
sofijos kursų, 1934 m. grįžo į 
Hinsdale, Ilk, kur tais me
tais Marijonai atidarė semi
narijų ir čia iki 1937 m. tęsė 
teologijos mokslų. 1938 m. iš
vyko į Lietuvę, Vilkaviškio 
seminarijon, kur metus stu

dijavo teologijų. Biidamas Lie 
tnvoje daug kų pamatė. Ap
važiavo beveik visų Lietuvą, 
kas jaunam kun. B. Ivanaus
kui suteikė daug šviesos ir 
arčiau pažinti Lietuvos pap- 
počius. jos kalbų, Pamatė ir 
tėvų gimtinę su jos grožiu.

Tš Lietuvos buvo nuvykęs 
į Vilnių, Varšuvą, Bndapeš- 
tų, Berlynu, Romų, o grįžda
mas į Amerika anlankė Lon
donu, Liverpolį. Visa tai bu
vo mokslas. Tėveliai nestigai- j 
lėio išlaidų.

J. . M. vyskupas Sehrembs 
iš Clevelando. O., kvietė B. 
Tvanauska į St. Marv’s semi
narijų, Cleveland. kuria baigė 
ir geg. 7 d., 1939. J. M. vys
kupas James McFadden sit- 
teikė Kunigvstės sakramenta. 
Tose iškilmėse dalyvavo tė
vai, giminės ir artimesni pa
žįstami.

Kun. Baliui Dievulis nena- 
švkštėio gabumų. Jis manda
gus, linksmo būdo, draugiš
kas, aktyvus bendrame gyve
nime, tori gražų balsų. Viešė
damas namie visur įnešdavo 
jumoro. Tr mūsų Šv. Antano 
parap. daug kartų girdėjosi 
jo malonus balsas, kas visus 
džiugindavo. Be to, kun. Ba
lys buvo geras sportininkas: 
vadovaudavo sportui.

Džiaugiasi jo tėveliai, se
sutės, giminės ir prieteliai, 
džiaugiasi ir visa Šv. Antano 
parapija, kad čia užaugęs ir 
daug reikalų turėjęs atsiekė 
Dievo pašaukimų.

Kun. Balio Ivanausko pri
micijos įvyks geg. 14 d., Šv. 
Antano bažnyčioj 10:30 vai. 
Yra žinių, kad atvažiuos daug 
kunigų iš rytinių valstijų ir 
net iš toly mos Nebraskos kun 
J. Jusevičius. Primicijoms re

ngiasi visa parapija su kleb. 
kun. I. F. BoreiŠiu priešaky.

Smagu pažymėti, kad kun. 
Balio tėvai yra giliai tikin
tieji, ypač motinėlė. Ji savo 
karštas maldas, neapleisda'ma 
bažnyčios pamaldi; nei rytais, 
nei vakarais, aukodavo Die
vui, kad vienintelis sūnus pa
siektų tikslų — Dievui tar
nauti. v

Visa parapija sveikina kun 
B. Ivanauskų ir linki tvirtu 
pasiryžimu ir ištverme skelb
ti Dievo žodį. Koresp.

WEST SIDE
Motinoms Sveikinimas

Motinų Dienos proga malo
nu pasveikinti visas motinas, 
kurios yra kuo nors prisidė
jusios prie Bažnyčios darbo, 
tėvynės reikalų ir palaikvmui 
bei platinimui katalikiškos 
suraudos. Gyvuokite, motinos, 
ilgiausius metus geroj svei
katoj ir ištvermėj.

West Side Žinių Skyrius

Praeitų savaitę Detroite la
nkėsi žymūs katalikų vadai 
iš Chicaeros: kun. Tg. Albavi- 
čins. L. Šimutis, ir dr. A. Ra
kauskas. Pirmiausia buvo ap
sistoję pas katalikų darbuo
tojus Pijų ir Ona' Grvbus, ku
rie ant greitųjų iškėlė svečia
ms puota, kurioj dalyvavo ir 
keletas iš vietinių. Gerb. Gry
bai visuomet pasirodo savo 
vaišingumu.

Garbė jiems!

Susiorganizavus Detroito 
Lietuvių Katalikų Veikimo 
Centrui, prasideda didesnė a- 
gitaciia. Valdyba laiškais 
kreipias į draugystes ir kuo
pas prašydamos, kad kiekvie
na išrinktų atstovus į DLRK 
Veikimo Centro susirinkimus 
ir praneštų, kas bus dr-jos vei 
kiama. Kai kurios jau išrinko 
atstovus. Ir visos kitos taip 
turi padarvti. Veikimo Cent
ro susirinkimas įvyks geg. 
25 d., Lietuvių svet., vakare.

Katalikų darbuotojas Cbas 
Samsonas, žinomas fotografas, 
savo studijų pagražino. Lie
tuviai reikalui prisėjus, pri
valo eiti pas savo tautietį, da
rbuotojų, o ne pas svetimtau
čius, kurie lietuvius tik ivnau 
doja.

Laisvamanių bendras fron
tas nesidrovi į katalikus listi 
su laimėjimo tikietais, kad iš 
katalikų surinktais centais

prieš katalikus propagandų 
varytų. Apsižiūrėkite, kokius 
laimėjimo tikietus perkate.

Koresp.

Svečiai Iš Toronto, 
Canada

Pereitų savaitę A. Jurčių 
šeima ir jų vedusi duktė Mo- 
tejūnienė su vyru ir dukrele, 
vykdami į Cbicagų giminių 
aplankyti, buvo sustoję Detro
ite pas savo draugus ir pažį
stamus Dretfkevičius Kast Si- 
dgje, Šimonius ir kitus pažį
stamus.

Jurčių šeima yra lietuvių 
reikalų rėmėjai ir darbuoto
jai. Pi Motejūnas keletu me
tų vargonininkavo Toronto 
lietuvių parapijoje. Dabar va
dovauja Aušros chorui, kuris 
ruošiasi dalyvauti Lietuvių 
Dienoje. New York Pasauli
nėje Parodoje.

(Tęsinys 4 pusi.)

JŪS GALITE GAUTI

ŪNA'S PERM ANENT
ui $3.00. Tttipri Kaunate artistišku 
plaukų Nutaisoma, apkirpimu ir aham- 
poo.

Pernianent garbcnėjimag yra mū
sų biznis ir įneš jame esame tik
rai išsilavinę. Mes suprantame 
visas jūsų plaukų problemas. 
Jūs galite visados tikėti, kad pas 
Onų gausite tikrai puikų ir gerų 
pernianent.

ONA’S BEAUTY SHOP 
1820 West 47th Street 

Telefonas LAFayette 8038

Cliniea prova Liatarine Antiaeptie raachea and kilia dandruff germ
There ta no eaaler. tnore dellghtful, or 

effectlve way of keeplng dandruff under 
oontrol than wlth Llsterine Antlsepilc. 
famoua for more than 25 years as a mouth 
wash and gargta. Just rub lt ln and follovr 
vrlth prolonged massage.

Llsterine Antlneptlc getą rld of dandruff 
becaiise it kilis the germ that causes dan
druff—the (|uner Uttle bottle-shaped bnc- 
teria (Pltyrosporum ovale) that aurrounda 
the hatr and oovers the scalp.

Don't waste tlmo wtth remedies that 
ir erely attack symptoms. Ūse Llsterine 
Antiseptlc, the proved treatment that gels 
at the cauae. The only treatment we know 
of that Is backed by ten ynam of reeearrb 
and a cllnlcal record of succeat in the 
great majorlty of cases.

Lambert Pharmac&l Co. St. Louit. Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

- DANDRUFF

.- i

S&įSsŽS

KLAUSYKITE

New City Furaitiire Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.- *

■į.

; 5 "*> < ».

CopjhgU 1959, LMOffrr * Mnv Toftttco Co,

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas

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

.A..-*? ,



Lietuvos Finansų Ministerijos valdininkai duoda iškilmingų priesaiką bei pasižadėjimą Lietuvos Respublikai. (VDV).

ve geresni, idant užsilaikytu 
mei nusižeminime.

Jeign darbo jėga yra pn 
guluiinga nuo skaitliaus, n> 
pinkles turėti kudaugiaus 
gelbininkų.

LIETUVIAI DAKTARAI
tel Y*rds 3146.

• VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Detroitą Liet. Žinios
WEST SIDE

SVEČIAI IS TOEANTO 

.avyzdingas jaunimas

lštikrųjų, gražu matyti A- 
į.terikos lietuvių čia gimusį ir 
v.ugusį jaunimų prisidedant 
prie lietuviško veikimo, dai- 
i.jje, muzikoje, skaityme ka
talikiškos spaudos ir įdoma- 
\ įmosi lietuvių gyvenimu A- 
rterikoje ir Lietuvoje.

Ir Šv. Antano parapijoje 
randasi pavyzdingo jaunimo, 
enuilstančio ir nenutautan-

t to.
Čia tenka paminėti lietuvai- 

muzi'kos mokytojų D. Ba- 
i saitę, kuri nuolatos daino
mis ir muzika dedasi prie sa- 
\o parapijos veikimo, dar pa- 
sikviesdama ir daugiau jau
nimo. Jaunimo tarpe ji neša 
lietuviško veikimo idealų.

Pasaulinėje Parodoje New Yo iškilmei pritaikintų 
lų.rke galėtų išstatyti.

“Pasaulio Lietuvis’’
Draugija Užsienio Lietuvia

ms Remti Kaune leidžia žur
nalų “Pasaulio Lietuvis’’, per 
kurio puslapius viso pasaulio 
lietuviai pasidalina mintimis.

West Side keli yra užsipre
numeravę, o kiti perka pavie
niais numerais. Paskutinėse 
dienose “P. L.” užsipr. A. 
Ambrasienė.

Pagražinti bažnyčios altoriai
Šv. Antano parapijos kle

bonas kun. I. F. Boreišis, kiek 
galėdamas su parapijiečių at
jautimu, aukomis, rūpinosi 
gražinti altorius ir kitus baž
nyčios daiktus. Jau daug kas 
pagražinta ir dabar Dievo na
mas kitaip atrodo. Dabar jau
ku Šv. Antano bažnyčioje.

Va'kare buvo užbaiga mi
sijų ir 40 vai. atlaidai. Per 
visas misijas daug žlmonių la
nkėsi j pamaldas ir kas rytas 
skaitlingai ėjo prie šv. Ko
munijos.

Per visų gegužės mėnesj ba
žnyčioj vakarais kalbama rą
žančius ir giedama litanija 
prie Panelės Švenčiausios.

pamoks- nametės dabar daug progra
mų galės surengti.

M. Stankienė pranešė, kad 
jaunametės Motinų Dienai, 
gegužės 14 d., rengia progra
mų, kuri bus 2 vai. popiet, o 
ne vakare, nes vakare dauge
lis sųjungiečių dalyvaus ban-

O. Banionienė dėkojo sųjun- 
gietėms už skaitlingų atsilan
kymų į laidotuves ir mišių 
aukas už jos balundžio 20 d. 
mirusios motinėlės Magde,e- 
nos Ratkelienės sielų.

Naujai susiorganizavusį De 
troito Lietuvių Katalikų Vei-

kiete primicijanto kun. B. C. kimo Centrų sus-mas pasvei- 
Ivanausko, Šv. Antano para- kino ir 'palinkėjo jam daug

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S- Halsted SL, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Gegužinės pamaldos
Šv. Antano bažnyčioj per 

visų gegužės 'mėnesį vakarais 
Jau apie 11 metų, kaip ji i 7 ;30 vai. būna gegužinės ipa-

jaunesnei kartai duoda paimo- 
i as muzikoje ir skiepyja jos, 
muzikos, pamylėjimų. Sykiu 
jinai mokinius supažindina ir 
k a lietuviška muzika bei dai
na, nes tam užtektinai turi 
i ied’žiagos ir pasiaukojimo. Į 
.iy galima kreiptis šiuo adre- 
. j: 3839 Vrinewood avė., De- 
L’oit, Mieli.

L jkmingas piknikas
Gegužės 7 d., Šv. Antano 

draugija turėjo pirmų pava- 
. ario sulaukus piknikų. Die- 
. a pasitaikė šilta, žmonių pri 
važiavo iš visų lietuvių kolo
nijų. Per piknikų dr-ja įraši
nėjo naujus narius už pusę 
i tojamo mokesčio. Daugelis 
i ao pasinaudojo.

Draugija iš savo pirmojo 
.arengimo turės gražios uau- 
<«os.

Šv. Antano parapijoje tai 
didžiausia ir stipriausia pa
talpinė dr-ja. Gražiai savo 
.ei'kalus tvarko ir prisideda 
.rie parapijos reikalų, kiek 
galimybės leidžia.

Darbai Detroite mažėja
Kaip žinoma, Detroite dar

nai daugumoje sezoniniai, y- 
pač automobilių pramonėj. 
Kuomet pradeda dirbti, vie
nų, kitų mėnesį dirba neap- 
. akomu smarkumu. Padirbąs 
numatytų skaičių automobi
lių, tuomet vėl darbininkus 
atleidžia iš darbo. Kurie pa
silieka, tai ir tie dirba 1-2 
dienas savaitėje. Dabar jau
kai kurios automobilių koni-, 
panijos atleidžia iš darbo žmo 
nes, trumpina ir valandas, nes į 
jau turi pridirbę pUnai auto- Į 
mobilių. Kompanijos anksčiau 
ruošėsi išleisti 1940 'metų nau- Į 
jos mados automobilius, kad.

maldos. Klebonas nuolat ragi
na visus dalyvauti pamaldo
se, kuriose galima pajusti gra 
žunias gegužės mėnesio ir už 
tai padėkoti Aukščiausiam.

Pavasario JovaTas

Geguaės 13 d., parapijos sve 
tainėj Sodalicija rengia šo
kius. Kviečia visus atsilanky
ti.

Virš savaitę laiko pas mū
sų sesutes viešėjo Motina Do
vydą. Paviešėjus išvažiavo į 
Urund Rapids.

naudingų darbų nuveikti. Iš 
mūsų kuopos atstovės 'bus M. 
Kasevičienė ir A. Kaminskie
nė.

Rūta ir Boleslovas Valatke- 
vičiai džiaugias dukrele, gi
musia gegužės, 1 d. Naujai lie 
tuvaitei linkime sveikai aug
ti.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Y arda 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Sunkiai serga Veronika Ra- 
nkeliūtė, Sodalicijos ir Jauni- 

. >mo Klubo narė. Ji priklausė 
ir prie parapijos choro. Visas 
jaunimas linki Veronikai grei
tos ir stiprias sveikatos. Li
gonė dar randasi ligoninėj.

EAST SIDE
Gegužės 7 d., per sumų, So

dalicija turėjo labai gražias 
iškilmes. Einant procesijoj vi
sos mergaitės giedojo “Svei
ka Marija”. Ant Panelės Šv. 
statulos galvos valdyba uždė
jo vainikų ir paaukojo kasę 
gėlių. Aštuonios naujos narės 
sudėjo įžadus ir buvo priim
tos į šių garbingų draugijų. 
Per mišias visos ėjo prie šv. 
Komunijos. Misijonierius Tė
vas Morkūnas pasakė gražų

pijoj. Motinų Dienoj 8 vai. ry
to per šv. Mišias, Šv. Jurgio 
bažnyčioj narės eis prie šv.
Komunijos su kuopos ženkle
liais — “in corpore’’. Prog
rama, bunco, pinockle žaidi
mas ir laikraščių, knygų pa
rodėle 2 vai. popiet Šv. Jur
gio parap. svetainėj. Įžanga 
25c. Ona Kudžienė dovanoje 
tris dovanas, o kuopa pasky
rė $5 dovanų skaičiui papii- Edvardas Elmer Aksomai- 
dyti. tis baigs Catholic Central

High School ketvirtadienį, bi
rželio 15 d. Jo motinėlė — il
gametė lietuvių - anglų spau
dos darbuotoja, narė 54 kp. 
Ona Aksoniaitienė kviečia sų- 
jungietes, draugus bei pažį
stamus dalyvauti graduanto 
programoj. Jos sūnelis yra 
pasižymėjęs mokyklos poetas.

Centro pirm. E. Paurazienė Būtų malonu, kad mūsų jau- 
' išdavė rapoftų iš 20 metų kp. I nieji lietuviai būtų labiau lie- 
i sukakties bankieto. Petno Ii- tuvių atjaučiami.

M. S. 54 ’kp. piknikas bus 
birželio 3 d., Birutės darže. 
Piknikui vadovaut apsiėmė J. 
Medinienė ir Alena Raubienė. 
Įžanga 25c. Pelnas nutarta 
skirt pusiau su parapija. Lo
terija atidėta.

Didelė Ir Graži 
Sęjungiečių Veikla

Gegužės 3 d., Moterų Sųju-, o • • . •° , .... ,.,'ko $186.oG. Susirinkusios apngos 54 kp. susirinkimų vede', .. . . ... . ... ,lodismentais pareiškė padėkų

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredą 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

<i i<rn

LIETUVIAI DAKTARAI
leL Pullman 7836 

ttaa Pullman 0863

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Mlchlgan Avė.
Chicago, Illinois

OFISO VALANDOJ 
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

Ofiso tcL CANal 2345 
Rea. tel. CANal 0402.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavltt Street

DR. CHARLES SfGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas lUDvray 8880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Zki 8:30 v. V.

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitariąs

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994

Res. TeL PLAza 2400
N uo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis noo 10 iki 12 vai. dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ PRAŲGIJOS NARIAI

pirm. O. Kratavičienė. Sus- 
mas džiaugės, 'kad kuopon įsi
rašė Eleonora Marozaitė. Bū
dama studentė ji pasižymėjo 
“typing” ir “short hand” 
čempijonu. Dabar eina steno- 
grafės pareigas vienoj žymioj 
kompanijoj.

Pranešta, kad. serga Mik- 
naitienė ir P. Valatkevičienė.

A. Barštaitė užėmė vietų 
kaipo antroji jaimarnečių glo
bėja. Kadangi ji talentinga 
muzikė, tad tikimės, kad jau-

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšiee naujas namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokė- 
jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

komisijai. Petronėlė Medonie- 
nė dėkojo vardu visų ilgame
čių narių už gražų jų pager
bimų ir bankietų ir gėles. Pa
dėkota J. Medinienei už ap
rašymų ir įdėjimų kuopos pa
veikslo į “Pasaulio Lietuvįn, 
O. Alcsomaitienei už skelbimą 
kituose laikraščiuose ir per 
radio anglų kalboj, kuopos 
korespondentei O. Jurgutienei i 
už aprašymų iškilmių.

Nutarta surengti bendrai su 
64 ir 72 kp. narėmis v alk are
lį centro pirm. E. Paurazie- 
nei pagerbti gegužės 18 d. va
kare, Šv. Jurgio parapijos sve 
tainėj. Į komisijų įėjo: Šinm- 
lienė, Medonienė, Sabinienė, 
Sabinienė ir Blaževičienė. Kuo 
pos valdyba pasižadėjo pagel
bėt.

Balandžio 25 d. Ona Akso- 
maitienė 'miesto knygynui do
vanojo naudingų iš Lietuvos 
knygų .‘Modernioji Katalikė’. 
Patartina kiekvienam perskai 
tyli. Tai vis skleidimas mū
sų gražios kalbos ir rašto. 
Bravo 1

Padėkos Žodis
Širdingai dėkoju visoms se

sutėms sųjungietėms 54 kuo
pos, kurios taip skaitlingai 
dalyvavo mano motinėlės lai
dotuvėse. Ona Banionienė

Aukso Grūdeliai
Jei moki atleisti žmonėms, 

jie teip pat leis tau kų nori 
veikti.

Jei turi kų nors savyje ge
ro, manyk, kad kiti yra už ta-

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

Tai yra gertaual tr gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai Iš
tobulinti, nušemlntoa kainos, lengvi Išmokšjlmsl.

teisingas patarnavimas

BALZEKAS MOTOR SALES
•TJ VVILI, I/RE TJ8”

4030 8. Archer Avė., Chicago, m., Phone Virginia 15151
Turime daugybą vartotų automobilių všltaualos mados, nuo IlS.OoJ 
ir augtfitau.

________________

Ofiso TeL Canal 6122
Res. 8342 So. Marahfield Avė.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEDR6EI. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Res, 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Offiee TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 W. Marquette Road

DR. STMKŪL1S
FHYSIC1AN and SURGEON

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office TeL YARds 4787 
Nainį) TeL PROspect 1930

Tel OANal 6188.

DR.S.BKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA
6631 S. CaHfornia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

' .«i 3iTeL YARds 5921 
Rea.: KENVrooa 6107

DR. A. J. BERTASfl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street 

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 Vakare
outartį

TvL Calumet 5674
OFTSO VALANDOS:

9 ryto iki 8 vakare ištariant sek
madienius ir troėiadieniua

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO.ILL

Ofiso TeL VIRgirria 0086 
Reaidencijoe TeL BCVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir 8—8 p. a. 
Reaideneija

8939 So. Olaremont An 
Valandos 9—10 A. M. 

Nedėliomią pagal sutarti
T»1 GAJUI 0257

Rea. T«L PROspect 6656

Offiee Phone Res and Office
PROspect 1028 8869 S. Leavttt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2403 W. 63rd SL, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniais 

pagal sutartį.

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
4300 So. Fakfiekl Avenue 

OFISO VALANDOS:
U vaL ryto Gų 9 vaL vakaro

ir Tmėiadianiaig

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Arteeian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

DR. V. E. SEDLMSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais it 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TkL Vanta 6694

Pizjnadieniais, Trečiadianiats it

. ---------„
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CMS LIETUVIU NAUJIENOS
Iš Vyčių Veikimo

Susirin'kimas įvyks šį va
karę, tuojau po novelos pa
maldų. Visi nariai prašomi 
atsilankyti, nes yra daug sva
rbių reikalų svarstymui.

Lietuvos Vyčių 14 kuopa 
gražiai gyvuoja. Pastaruoju 
laiku gerokai paaugo nariais. 
Linkėtina kuopai išaugti į 
skaitlingiausių. Todėlei, tėvai 
prašomi paraginti savo duk
teris bei sūnus, kad įsirašytų 
vyčių kuopon, nes čia ras da
ug gražaus jaunimo. Metinė 
mokestis tiktai $1.80. Kiek
vienas kas mėnesį narys gau- 
įa “Vytį”. Hera proga įsi

rašyti šį vakarų. Kuopos pir
mininkas yra Antanas Dėdin
gas, vice pii’minink^s Ray- 
mundas Eisinas.

terų Sąjungos jubiliejinės fcny 
gos.

Raportų iš “bunco party 
išdavė komisija: P. Zakarie- 
nė, A. ištašaitienė ir K. Bar- 
čienė. Pelno liko 40 dol. Ra
portų iš Šakar - Makar va
karo išdavė M. Česienė ir Al. 
Vaičūnienė. Pelno padaryta 
90 dol.

Bravo 48 kuopos sųjungie- 
tės, daugiau tokių parengimų.

Nutarta rugsėjo mėnesį su
rengti šeimyniškų išvažiavi
mų Liberty Grove (buv. Da- 

■ mbrausko darže)
Taip pat pasidarbuoti 'parapi
jos piknike, birželio 18 d.

Susirinkimas pareiškė padė
kos žodį Šakar - Makar cho
rui, dienr. “Draugui” ir vi
sų lietuviškų radio valandų

PETTTŪTS

Lietuvos raitelių pulkas išsirikiavęs vakarinei maldai. (VDV.)

leidėjams už paskelbimų to 
teiktų vienu ar kitu būdu pa
ramų.

Nutarta rudenį surengti va

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškia

Gegužės 12 Diena
N vinylėtinis gyrė savo My- 

limųjį ir sakė, kad Jis buvo 
peržengęs vietų, kadangi Jis 
yra vietoje, kur vietos nėra. 
Ir todėl, kuomet jie klausė 
Numylėtinių, kur yra jo My
limasis, jis atsakė: “Jis yra 
bet niekas nežino kur”. Ta
čiau jis žinojo, kad jo Myli
masis buvo jo atsiminime.

Susitvėrė! Kas? Nagi base- 
bolo tymas. Ištikrųjų, mūsų 
kuopa turės tymų. Garbė pri
klauso vyčiui Frank Žukaus
kui už jo pasišventimą.

Plunksna

Draugystė Šv. Antano laikė 
mėnesinį sus-mų, geg. 7 d.

Iš valdybos, nebuvo tvark
dario Jono Mykolainio. Šiam 
eus-mui tvarkdariu išrinktas 
VI. Brazauskas.

Am. Dukterų klubas pri-! 
siuntė dr-jai kvietimų su pen-1 
kiais ti'kietais į jų rengiamų 
balių, gegužės 14 d.

Į
Gautas kvietimas nuo Rei- 

kauskų šeimynos į jų sūnaus 
J. Reikausko Kunigystės sa
kramento suteikimo iškilmes, 
gegužės 30 d., St. Meinrad, 
Ind., o birželio 4 d. kun. J. 
Reikauskas mūsų bažnyčioje 
laikys pirmas šv. Mišias.

Vaišvilienė užkvietė drau
gijų į seselių PranciškieČių 
piknikų, geg. 28 d. Taip pat 
draugija apsiėmė dirbti pik
nike už baro ir šie nariai pa
skirti: baro 'menedžeris Pr. 
Vitkus, o bartenderiais J. Mo- 
fekaitis, A. Dudėnas, A. Ra- 
bačauskas, VI. Brazauskas. M. 
Marcinkus, A. Šermulis, A. 
Vaišvilas, J. Petraitis, J. Liau 
gaudas, P. Albrikis, J. Šilei
kis, Z. šrupša.

Į draugijos pikniko rengi
mo komisijų darinktas A. Ko- 
ndratas ir patarta komisijai 
Stropiai rengtis prie pikniko.

Narys Julius Vaitkevičia 
pranešė, 'kad jo žmona Juoze- 
fina Vaitkevičienė persiskyrė 
Su šiuo pasauliu balandžio 5 
d.

Švento Antano parapijos pi
knike prie baro dirbs šie: 
baro menedžerium A. I\ond-| 
tūtas, J. Petraitis, A. Raba- 
čnuskas, A. Šermulis. VI. Bra- 
auuskas, Šeštokas, P. Albri- 
kas, J. Liaugaudas, S. Pns< c- 
kis. Rap.'

JUOZAPAS GARUCKAS
Mirė Gegužės 11 d., 1939 m., 4:45 valandą, ryto, sulaukęs 

senatvės.
Gimęs Lietuvoje, l’anevėžio apskrityje, Ramygalos parapi

joje, Užkalnių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime tris dukteris: Catherine ir Pran ■ 

ces Garuckas ir Malviną Barch, žentą Juozapą, 4 sūnus: Adolph, 
marčią Bessie, Benedlct, marčią Elizabeth, Juozapą, marčią Fran
ci™, ir Jurgį, marčią Bernice, 9 anūkus, dvi švogerkas: Oną Sc- 
kleckienę ir Oną Kunevičienę-Irwin, du švogerius; Petrą ir Mykolą 
Pali-onius ir daug kitų giminių. Lietuvoje taipgi paliko savo 
giminių.

Velionis priklausė prie Tretininkų, Apaštalystės Maldos 
Draugystės, Amžino Rožančiaus, Labdarių Sąjungos 5 kuopos. Am
žinas Narys šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 2 skyr., LRKSA 
15 kuopos. Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus, Simano Dau
kanto, ir Aušros Vartų švenčiausios Panos draugysčių.

Kūnas pašarvotas S. P. Mažeikos koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avenue.

Laidotuvės jvyks pirmadienį, Gegužės 16 dieną. Iš ko
plyčios 8:00 valandą ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as daJyvauti šiose, laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentas, Sūnai, Marčios, Anūkai
švogerkos, švogertai Ir Giminės.

vakaro per radio, taipgi vi
siems už atsilankymų ir su
kąru.

Nutarta parapijos reikala
ms paskirti 50 dol.

Korespondentė

Pagerbs Motinas
Amerikos Lietuvių Kat, Du 

kterų klubas rengia gražių 
programų pritaikintų Motinų 
Dienai, sekmadienį, geg. 14,

8 vai. vakare, Šv. Antano pa- 
rap. salėj. Bus atvaidinta gra 
žus veikalas “Motinos Pasa
ka” su dainomis. Po progra
mos bus šokiai. Bilietų kaina 
25c.

Nesigailėsite atvykę ir sma 
giai vakarų praleidę.

Kiekvienas kūniškas smagu 
rys švelniai įeina, bet paskui 
graužia ir užmuša.

Lengviau yra namieje būti, 
negu išėjus nuo pikto saugo
tis.

Te kiekviena šeimyna duo
da gerų pavyzdį doro gyveni
mo, daug pikto ižnyks. 
u imu.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
‘THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

1138.
Laidotuvių direktorius — S. P. MAŽEIKA, telefonas Yards

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
K E LNER-PRUZI N 

Geriansiaa Patarnavimai — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. I5th Ava.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Satrfleld Avenue

__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

TA Y A T koplyčios visose 
** • Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio pmgramo Antradienio Ir 
šeštadienio vakarute, 1:00 valandą, iš H’HIV stoties (1480 K.)

Pranešėjas P. SAUTTMIERAS

Vafkar rytų miręs Juozapas 
Garuckas, senas Šv. Jurgio 
parap. veikėjas ir uolus rė
mėjas religinių, tautinių ir 
labdarybės darbų. Laidoja
mas pirmadienio rytų. Šis jo 
atvaizdas trauktas jam dar 
jaunam esant.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

A. * A
ONA ZAWLEW1CIENĖ

po tėvais Valinčiutė
Mirė Gegužės 11 d., 1939 m., 6:45 vai. ryto, sulau

kus pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Eržvil'kio pa

rapijoj, Žukaičių kaime. Amerikoj išgyveno 47 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrų Vladislovų, du sū

nus: Vladislovų ir Jonų, tris dukteris: Lillian, Jose- 
pbine ir Ainių, žentų Chester ir 8 anūkus ir daug kitų 
gaminių Amerikoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas 6556 South Talman Avenue. Tel. 
Hemlock 5755.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, Geg. 15 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės Švč. par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Dukterys, Žentas, Anūkai
ir Giminės.

Laid. direktorius J. F. Kadžius, tel. Ganai 6174'.

IUrba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

FImmm LtAFAYKTTH MM

iGOnea MyliatteuM — Vmttnihna — 
Bankietama — LaldotavCtns —

Kas turi tikrų ir tobūių 
meilę, nėjokiam daikte savęs 
paties neieško, bet visuose 
daiktuose tik Dievo garbės 
trokšta.Paimolimaau

Sęjungiečių Veikia
Moterų Sąjungos 48 kuoptos 

Stosi rinkimas įvyko gegužės 1 
d. Susime dalyvavo beveik 
yisos narės.

Praeito susirinkimo proto
kolas vienbalsiai priimtas.

Nutarta prisidėti prie Mo-

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UZ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES — GERIAUSIA 
• MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
Chicago, Illinois

NARIAI GHIOAOOB, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOSA U D III A U P C PATARNAVIMAS HfflDULHIluL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Lactawiiiz ir Simai 
I. Linlen

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PŲLknan 1270

4348 So. California Ąte. 
Phone LAFfcyette 3572

S. P. Mažeika 3319 lituanica Avenue 
Phone YARde 1138-1139

Antanas M. Philips 
1.1. Zolp
Albert V. Petkus

3307 lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

1648 We«t 46th Street 
Phone TARde 0781-0782

4704 8 Weetern Avenn* 
Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halated St 
Telefonu YARde 1419 **

**
•’

Antbony B. Petkos
6834 So. Western Ava. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
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VISŲ ŠVENTŲ PĄRAP
jvyks

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS (MAY) 14 D., 1939 M.
Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

SPORTINIS PIKNIKAS
, Basebolės lošimas prasidės 1:30 vai. popiet, o po to baliūnų kontestas, lenktynės, virvės 

traukimas ir kiti žaislai. Visi laimėtojai gaus gražias dovanas. Su įžangos tikietais bus duo
dama 12 piniginių dovanų, kurių mažiausia bus $2.00. Piknikas prasidės 12 vai. ir baigsis vė
lai vakare. Visus širdingai kviečia atsilankyti.

Kleb. kun. J. Paškauskas ir 
Parapijos Komitetas.

o rr f * i*/.• -i4 A

Visos Chicagas 
Kolonijų Lietuviai
Domisi Išvažiavimu
Gaunam žinių iš visų Chic. 

kolonijų, kad smarkiai ren
giamasi prie susipažinimo iš
važiavimo su Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. Seserimis | 
kuris įvyks gegužės 14 d., Į 
Marijonų ūkyje, Hinsdale, III.

Dovanų knygutės, kurioms 
skirta 10 dol. — dvi -dovanos
po 5 dol., visose kolonijose į 
susilaukė gražių sėkmių ir Į 
pritarimo.

BRIGHTON PARK per p- 
nių Marcijonų Navickienę iš
platinta už 30 dol., Pranų Vai 
čekauskų už 1 dol., Klimų — 
1 dol.

MARQUETTE PARK ko
lonijos veikėjos ir veikėjai, 
išrodo, kad sukirs visas ki
tas kolonijas. Biznierius Ra
polas Andreliūnas, kuris už
laiko įvairių graznų krautu
vę adresu 6324 So. Western 
Avė., išplatino už 15 dol. Ale
ksandra Jonaitienė už 10 dol., 
Ona Vilimienė už 10 dol., E. 
Ogentienė už 1 dol., Dargelie- 
nė už 1 dol., p-nia Anderso- 
nienė (bulvariškė) už 1 dol., 
E. Andreliūnienė už 1 dol., Ši
maitienė už 1 dol., G. Juoza
pavičienė už 1 dol., V. Micie- 
nė už 1 dol.. Ella Ralis už 1 
dol., J. Miliutė už 1 dol. ir 
A. Krotkaitė (vestsaidietė) už 
1 dol. Taip pat St. Cibulskis 
už 1 dol., A. Pukelienė už 
dol., p-nia Raubūnienė už 1 
dol., Raštutienė už 1 dol., B. 
Nenartonis už 1 dol.

BRTDGEPORT kolonija pa
stangomis bizn. Uršulės Gu
dienės išplatinta už 35 dol. 
P-nia Vaišvilienė už 5 dol., J. 
Dimša už 1 dol. O. Kazlaus-

Aplink mus
Užvakar “Draugo” redak

cijoj lankėsi kun. B. Ivanaus
kas iš Detroit, Mieli. Tai nau
jas kunigas. Jis įšventintas 
praėjusių savaitę Clevelando 
diecezijoj, prie kurios jisai 
priklauso. Jo tėvai gyvena 
Detroite. Dėl to ir pirmąsias 
šv. Mišias laikys automobilių 
industrijos mieste. Tai bus se
kmadienį geg. 14 d. Šv. Anta
no bažnyčioj.

Labdarių Sųjungoj, Federaci- i Rengia Piknikų 
joj ir t.t.

Dr-ja Šv. Motinos Dievo So 
pūlingos rengia 'metinį pikni
kų, nedėlioj, gegužės 14 d., 
Liberty G rovė, buv. Dambrau 
sJko farrnoj.

Eina kalbos, kad bankinin
kas Julius Brenza, Metropoli
tan State Bank iždininkas, žy 
mių pažangų daro “kiauliu
kės” (golfo) žaidime. Ne bet 
kas iš “oldtaimerių” prieš jį

Komisija: K. Ramonienė, R. 
Stankevičienė, F. Moekaitie-

galėtų atsilaikyti. Sakoma, jis I nė kviečia visus atsilankyti, 
jų nė vieno nebijąs. Well, pa-j Užtikrina “good time”. 
žiūrėsim. Golfo sezonas dar
tik prasidėjo: • Korespondentė

MOVING IR 
EXPRESSING

MATYKITE MUS PIRMIAUSIA 
DEL ŽEMU KAINŲ
JOE MOCKUS 

2358 So. Leavitt Street

CLASSIFIED
RENDON

GARSINKITE “DRAUGE”

Biznierius Rapolas Andre
liūnas, kurio krautuvė randa
si adresu 6324 So. "VVestem 
Avė. P-nas Andreliūnas yra 
ne vien tik geras biznierius, 
bet ir žymus visuomenės vei
kėjas ir didelis labdarys. Nė
ra Chieagoje katalikiškos į- 
staigos, kurios jis nebūtų pa
rėmęs. Gegužės 14 d. rengia
mam išvažiavimui Nekalto 
Prasidėjimo Šv. P. Marijos 
Seserų naudai, p-nas Andre
liūnas yra išplatinęs už 15 dol.

Kun. B. Ivanauskas lankė 
Tėvų Marijonų kolegijų ir se
minarijų. Vėliau išvyko Lie
tuvon ir įstojo į Vilkaviškio 
seminarijų, kurių baigęs grį
žo darbuotis savo tautiečių 
tarpe Amerikoje. Jaunasis ku
nigas turi gražų balsų, yra 
malonaus būdo vyras, dėl to, 
neabejotinai, jam seksis dirb
ti tame luome, į kurį jis bu
vo pašauktas.

Būsimųjį sekmadienį 2 va
landų daro ekskursijų prie al
toriaus Ona Sudeikytė su Ste
ponu Pučkorium. Abu pavyz

Prieš apie metus laiko bu
vo rimtai susirgęs kun. Kazi
mieras Bičkauskas, Šv. Pran
ciškaus parap. klebonas, In
diana Harbor, Ind. Bet, ačiū 
Dievui, sustiprėjo ir vėl eina 
savo pareigas. Jam padeda 
kun. Malakauskas. Savaitės 
pradžioj jo vadovaujamo.] pa
rapijoj buvo 40 valandų at
laidai. Buvo daug svečių ku
nigų, žmonės gausingai lankė 
bažnyčių. Visur buvo graži ir 
pavyzdinga tvarka. Parapijo- 
nai džiaugiasi savo klebono 
Sveikatos stiprėjimu.

Jeigu dvejuos kariaujate 
prieš bendrų p.riešų, p^gelbė- 
kite vienas kitų.

Standard Club

ISRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 
p-nas Butchas, sav.

Pilnai įrengtas tavernas Ir beer gar- 
den; 17 kambariai ir 4-karų gara- 
džhis; daržas piknikams ir šokiams 
pavllionas; randasi labai gražioj vie
toj prie vandens. Daro gerų biznį. 
Randasi prie didelio kelio (hlgh- 
way). Automobiliais ir gatvekariais 
galima privažiuoti. Chicagos prie
miestyje, arti Riverdale. Pigi ren- 
da, tik $100.00 J mėnesi atsakan
čiam žmogui. z-

Charles l’rnlch (Ūmikas)
2300 W. fl.Sril St.. Chicagn, III. 

Telefonas PROspert 6025

REIKALINGA MOTERIS 
Lietuva moteris, nuolatiniam namų 
darbui. 6 >4 dienų | savaite. Ne
reikia pasilikti vakarais. Atsišaukite | 
telefonu: Hyde Park 8282.

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučių šapa biznis, pi- 
gial. Gera proga lietuviui, nes šj 
manės) savininkas Išvažiuoja. 1830 
South Raeine Avė., Ohieago, III.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučernė ir groaernė; pil
na elektrlkinė refrlgeraclja; gera vie
ta; nėra kompeticijoa
Atsišaukite Telefonu Hemlnek 0237

dingi jaunuoliai. Jaunoji yra 
tikietų. Tų dienų jisai vado- duktė žymios ir darbščios Šv. 
vaus Marijonų ūkyje Panevė- Kryžiaus parapijos veikėjos
žiečių chorui. Būtų labai gra
žu, kad lietuviai progai pasi
taikius neužmirštų, atsilanky
tų į jo krautuvę.

Marijonos Sudeikienės. Jinai 
daug darbuojasi visose mūsų 
idėjinėse orkanizacijose: vie
nuolynų rėmimo draugijose,

Gerb. prel. J. Maciejauskas 
prašo pranešti, kad iki š. m. 
rugpiūčio 1 d. turintieji pas 
jį reikalų galės kreiptis šiuo 
adresu — 425 Lafayette str., 
Utica, N. Y. ,

—

Remkite Savuosius 
Biznierius

Švelni Degtinė—100 Proof 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. H g n 
4-5 Kvortos ... I (DU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
15c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

UTILITY L1QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746 
Whole«ale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai Lla- 
tuvlškų Importų Valstybinę Deg

tinę.
Mes Ir Visi Mflsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dslmldaa 

Savininkai

PARDAVIMUI NAMAS 
B kambarių namas; fumaeu apšildo
mas; didelė pastogė; arti parkų, mo
kyklų, krautuvių: geros transporta- 
cltos. Turime parduoti. Atsišaukite: 
5704 South Arteelan Avrnue.

PARDAVIMUI BUNGALOTV 
5-kambarių bungalow; fumaeu

apšildomas: uždaryti porčial: gara- 
džlns: 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi

giai. — tiktai 14100. Savininkas ant
vietos: 3252 R Snrlngfield Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI 
Basinis pečius, S šmotų parlor se
tas. komodės. lova ir rašomas sta
lelis Teiefonnoklte PRO^pecf 2267.

Susituokė
T0WN OF LAKE. — Vla

dislovas Benevičius bažnyčio
je prie puošniųjų gėlių priė
mė Moterystės sakramentų iš 
kun. Anastazx> Valančiaus ra
nkų.

Per šliūbų jausmingai gie
dojo solo “Avė Maria” Sop- 
bia Jurgaitė. Kuomet jaunoji 
po šliūbo prisiartino prie Pa
nelės Šv. altoriaus ir padėjo

kaitė už 1 dol., p-nia Maži- pluoštų gėlių, tai varg. VI. 
lianskienė už 5 dol., Ignas Ra- Daukša su Sof. Jurgaitė su

Į LIETUVĄ PER 7 DIENAS pasaulio greičiuslu laivu
QUEEN MARY Gegužės 24, Gegufr's 10. 

per Cherbourg Ir Paryžių
Geriausių patarnavimų taipgi užlaiko populiarus ekspresinis laivas 

AQUITANIA Gegužės 17.
Neperviršinami patogumai, valgiai, patarnavimas.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla

Bridgeporte ,
750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 

Tek Victory 9670

Toris, virt 
63,ie«,s60.se

Becerras virš

PARDAVIMUI
8-fletų namas parsiduoda pigiai, 

šiltu vandeniu šildomas, po B kam
barius. viskas naujausios madoa 
1828 8. 47th Donrt. CHeem. BltnoK

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas: 4 kambarini vir

šuj, 1 apačiol; fumaeu Anšildomaaj 
garo džius Atsišaukite: 8121 South 
Snrlngrleld Avė. Tel. Iawndale — 
62»fr-

PARDAVIMUI NAMAS 
4004 So. Maplewood Avė., geras 2 
Getų medinis namas: B ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas; yrabelsmon- 
tas: 30 pėdu lotas: kaina tiktai — 
14200.00. Galite apžiūrėti namų iš 
lauko pusės, bet prašome netrukdyti 
gyventojų. Arthur Rtnek, 8711 West 
«3r<l Street, tel. PROsneet 0268.

davičius už 5 dol. ir pasiry
žo išplatinti dar už kitus 5 
dol.

Tai matot, brangieji, kilnių 
geraširdžių netrūksta ir dar
bas eina kaip iš pypkės.

Taigi, kurie dar turite pa
našių knygučių, nuoširdžiai 
prašau jas platinti ir grąžin
ti būtinai sekmadienį, -gegu
žės 14 d. išvažiavime Marijo
nų ūkyje. Jei kas to nepada
rys, turės patsai atsakyti.

Trekai — West Side kolo
nijos stovės prie “Draugo” 
namo 7:30 vai. ir apleis ly
giai 8 vai. Town of Lake tro- 
kas stovės prie bažnyčios, ku
rie norite važiuoti, kreipkitės 
prie p-nų Gedvilų, P. Turs- 
kienės, 0. Sriubienės.

Taigi, visi lietuviai katali
kai, kurie trokštate malonaus 
pavasario oro, važiuokite į 
Tėvų Marijonų ūkį, kur iš
girsite gražių programų,

Izr.

giedojo “Sveika Marija”. 
Linkime jaunai porai Die

vo -palaimos. Rap.

Linksmas išėjimas dažnai 
gimdo liūdnų sugrįžimų, o 
linksmos išvakarės aptemdina 
rytmečio džiaugsmų.

Motinų Dienai
Duokite jai Machineless Perma- 

nent Wave.
Mes nevartojam nei mašinos 

nei elektros.
1- ma: Jinai džiaugsią Juo. nes 

Jis yra patogus.
2- ra: Nėra sukapotų galelių; 

puikiai sugarbenluotl; nepasilei- 
džtadžia kol išauga.

BERNIOKU BEAUTY 
8 H 0 P

1725 WE8T 47TH STREET 
Kam p. Hormitago. Tol. Yarda 2771

16 metų patyrimo.

Specialė Lietuviška Ekskursija
AQUITANIA ......................................................................................... Birželio 14

Kitos Asmeniškai Lydimos Ekskursijos
QUEEN MARY .................................................................................. Gegužės 10
AQUITANIA ........................................................................... Gegužės 17, 81

Birželio 14, 28 — Liepos 13

Klauskite brošiūrėlių išaiškinančių Trečiosios Klasės patogumus; taipgi 
knygelės 'Hov to bring your relatlves from Europe".

Pilnų informacijų kreipkitės J:
DRAUGO LATVAKARCIŲ AGENTŪRA 
2384 So. Oakley Avė,, Chicago, IllinoisClINARD'SVJCS

Klausykite

PALENDACH’S TRAVEL 
BUREAU

Folklore Radio Program 
EVERY 8UNDAY FROM 1-2 P. M.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0637

NEW CITY FURNITURE MART
— rengia —

2rą Metinį' Pikniką
Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue

Sekmad., Birželio-June 4-, 1939
11,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00

Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.

Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
Klausykite mfiaų prognuno: Antradieniais Iš stoties W8BO, 1210 kll., 2:20 Odlt.f.

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Bacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

(6,000.00

Ižmokėjom
Už padėtus 

pinigas
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutė* Galima 

Paairųndnoti
Ofiso Valandoa: nno 9 ryto iki 
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Snbatom nno 9 ryto iki
. 8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOCIATION

of CHICAOO
JU8TIN MACKIEWICH 

Preaident
HELEN KUCHIN8KA8, See.

PLATINKITE “DRAUGĄ >»

RENDON KAMBARIAI 
Didelis miegamas kambarys ir vir
tuvė; su šiluma, šviesa Ir trasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač jei abu 
dirba. Maroiiette Parke. Atsišaukite 
Telefonu- Ttennbllo 0835.

PARDAVIMUI
Turime parduoti vienų 8 pėdų refrl- 
geruotų porcelėnlnę parodymo dėžę. 
Taipgi vienų 6x8 "walk-ln" šaldy
tuvą.

KA9TNER REFRIGERATION 
SALES.

4284 W. 2«lli St. Chicago.

PARDAVIMUI NAMAS 
Brlghton Parke; 2 Getai po 4 kamb. 
Gerame stovyje. 12.800.00. Maža su
ma {mokėti, balansas 125.00 | mė
nesi. Atsišaukite:

JOE STARMAH.
4508 So. Talman Avė.

1-rnas aukštas
RETKALlkGAR PARDAVĖJAS

Reikalingas komercljlnės refrlgera- 
djos pardavėjas. Gera proga. Ne
reikta turėti patyrimo. Komlšlnas ir 
gasolinas. Atsišaukite telefonu:

Lawndale 2225
REIKALINGAS PARDAVĖJAR 

Reikalingas degtinės pardavėjas. Ta
ri turėti gerų sekimų. Geras atlygi
nimas. Atsišaukite:

MUTUAL LIQUOR OO.,
4707 So. Halsted SL Chlcago

Niekas taip neparagina į 
darbų, kaip savų teisių gini
mas.

4SBM^buick
AGENTŪRA

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių | 
Prienamomis Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois 

Domininkas Kuraitis, Savininkas 

Telefonas VICtory 1696


