DRAUGAS
L
D
F

Tm«

ithuanian

aily

DRAUGAS

LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROVE,
2884 So. Oflkley Avė., Chlrago, Bllnoti
Telefonas CANal 7790

riend

PUBL1SHED BT MARLAN OUILD, INC.,
283-1 So. Oaklcy Avė., Chinuii, lUtnuta
Telephone CANal 7790

The mos! lnfluentla.1
tn America.

Llthuanlan

Vlenlnttlla tautines Ir tikybine*
lietuvių dienraštis Amerikoje.

Daily

THE
VOL XXIII

LITHUANIA

Chicago, Illinois, Penktadieni

3c a Copy

DAILY

minties

FRIEND

Gegužės-May 26 d., 1939 m.

Kaina 3c

No. 124

NELAIMES IŠTIKTAS LAIVAS BUS ĮSKELTAS
lame žuvo 24 įgulos ir du civiliniai
vyrai; 33 iples vyrai išvaduoti

BOLŠEVIKAI NORĖTU
DĖTIS SU BRITAIS, ’
BET NEGALI

Tik laivą iškėlus bus tiriama
nuskendimo priežastis
PORTSMOUTH, N. H., geg. uždarytųjų prieiti. O, rasi,
25. — Karo laivyno vadovybė tarp jų yra dar ir gyvųjų.
paskelbė, kad veikiai bus im 33 išvaduoti su prietaiso,
tasi priemonių nuskendusį “ varpu” vadinamo, pagalba.
nardantį laivų “Sąualus” iš- Sis prietaisas, kaip ir gondolė,
kelti, kaip tik narai įsitikins,.keturis kartus buvo įleistas
kad likusiųjų jame 2G vyrų į jūron ir sujungtas su nuskennėra nė vieno tarp gyvųjų. Ir dusio laivo išėjimu. Ketvirtų
tik laivą iškėlus žuvusiųjų la- kartų traukiant į pa viršų su
vonai bus išimti ir bus ieško- paskutiniais 9 vyrais ‘varpo’
ma tikroji laivo nuskendimo plieninės virvės susipainiojo
priežastis.
ir tris valandas ėmė narams
Tarp išvaduotųjų yra laivo 150 pėdų giliai vandenyje
elektrikininkas Lloyd B. Ma- dirbti iki viskas grąžinta tvar
ness. Visi jį pripažįsta hero kon. Paskutiniai tad 9 vyrai
jum, nes jo dėka 33 vyrai į- ištraukti net po pusiaunakgulos išliko gyvi. Nelaimės ties.
" 1
laiku jis buvo šalia kambario Iš viso laive buvo 59 asmet(koanpartamento) durų. Stai nys, tarp jų 5 karininkai ir
ga pastebėjo užpakalinėje lai-Įdu civiliniai elėktrikininkai.
vo daly čiurkšlėmis čiuožantį | Išvaduota 4 karininkai ir 29
vandenį ir iš ten į priešakio įgulos nariai,
laivų bėgančius vyrus. Tik Paskutiniai išvaduotieji nupenki suspėjo įb’gti į vidų ir skendusiam laive išbuvo iki
Maness akymirksniu užtrenkė 30 valandų,
milžiniškas duris. Tuo būdui Pasakoja, kad laive nepap33 išvaduota.
I rastas šaltis. Tikėtasi išvadaPatsai laivo viršininkas lt. jvimo. Maisto turėta, bet maNaąuin pareiškia, kad jei ne žai naudota. Labiausia rūpinManesso greitas žygis ir jo'tąsi reikalingo alsuoti oro gry
nepaprastas stiprumas išju numu.
Visi Išvaduotieji paimti Į li
dinti duris, visa laivo įgula
būtu žuvus, nes visas laivas goninę ten atsipeikėti ir svei-

LONDONAS, geg. 25. —
Ministras pirmininkas Chamberlainas parlamente pranešė,
kad Britanijos su sov. Rusi
ja pasitarianai sudaryti antigresyvinę sąjungų atidėti ki
tam mėnesiui.
Jis nepasakė to priežasties.
Tik žinoma, kad sov. Rusija
išsisukinėja nuo dėjimosi su
britais ir prancūzais. Bolševi
kai labai norėtų dėtis, bet ne
gali. Viena, jie, kilus karui,
negalėtiĮ padėti savo sąjungi
ninkams. Antra — jie bijo Vo
kieti jų ir Japoniją užgauti.

Be to, ir pačioje britų vy
riausybėje jau reiškiasi aišLietuvos kariuomenės vadas brig. gen. St. Raštikis vaišėse pas Lenkijos prezidentą Mo- kus nenoras jungtis su bolšescickį: iš kairės į dešinę — prezidentas Moscickis, gen. Raštikis, maršalas Smigly-Rydzas,i vikais — žinomais demokrati
ministras Šaulys, lenkų senato pirmininkas Miedzinskis, karo ministras gen. Kasprzyc-| jos priešais.
kis ir užsienių reikalų ministras Beckas.
KATALIKŲ KRYŽIAUS
KARAS PRIEŠ “IZMUS”

Kun. J. R. Keane, O. S. M.
vadovaujant vakar ir užvakar
vakarais įvyko Chicagos kata
likų gausingi masiniai susirin
kimai, 132 Regjment Armory,
Madison ir Rockwell gt., ko
vai prieš komunizmą, naciizmą ir kitus šaliai žalingus
“izmus”. Tas yra Katalikų
ne Akcijos dalis.
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Vokietija sukelia propaganda prieš
Lenkija: ne lenkams valdyti koridorių
Savo rėžtu, lenkai priešingi
dėtie su sovietų, Rusija

FILIPINUOSE PASIRODĖ
CHOLERA

MANILA, geg. 25. — Nueva Vicaya provincijoje pasi
reiškė cholera. Du miestai iš
tikti. 21 asmuo mirė.

“ELTOS” ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

BERLYNAS, geg. 25. — VARŠUVA, geg. 25. —
Nariai iškėlė energingą pro- Lenkijos vyriausybė ignoruo
•pagandą prieš Lenkiją ir len ja nacių vedamą propagandą
KAUNAS. 11—V. — Tau
kus. Nacių spauda pareiškia, ir budi, kad Vokietija neįsiakimirkoj būtų buvęs užlietas.j katos patikrinimui. Keli
kad Dancigo srityje ir kori veržtų į Dancigą ir koridorių. pomosios Valstybės Kasos
galėjo vieni paeiti. Jie ištrau
Iškeliama aikštėn, kad len jauniems taupytojams paska
doriuje vokiečiams gyvenimas
PORTSMOUTH, N. II., geg. kti iš varpo ir paguldyti ant
darosi vis labiau nepakenčia kų kariuomenės vadovybė ne tinti jau keturi metai skiria
NACIAI VIENAS KITĄ
25 - Iš nuskendusio nardan nešyklų.
mesnis. Sako, ten vykdomas nori dėtis su sov. Rusija ir jiems už uolų taupymą premi
TURI VADINTI “DRAU
Kaip
nelaimė
įvykus,
neiš

čio laivo “Sąualus” 33 vyrai
teroras, nėra jokios tvarkos. pripažinti sau Maskvos “glo- jas. Jaunieji taupytojai tau
GAIS”
išvaduoti, o 2G kitų likimas aiškinta. Laivo viršininkas
Tad lenkai neturi teisės ir ne bojimą”. Vadovybė pasiryžu- pa 120 Taupomųjų Valstybės
BERLYNAS,
geg.
25.
—
nežinomas. Spėjama, jie bus. tvirtina, kad prieš laivui nergali ilgiau valdyti koridorių. ' si niekad į lenkų teritorijas Kasų skyriuose ir 77 taupyto
Nacių
partijos
vadovybė
pas

žuvę, nes yra užlietam laivo siaut, kiek jam žinoma, visų
Girdi, Vokietija bus priversta Į neįsileisti sovietų kariuomenės jai jau gavo premijas. Moky
kelbė
įsakymą,
kad
naciai
gale ir neturi jokio išėjimo., laivo išėjimų (skylių) klapaklinio amžiaus jaunimo taupy
ten įsikišti ir grąžinti tvarką.! dalių.
Nežiūrint to, įleisti nariai J nai bu vo uždaryti. Tad gal ne vieni kitus vadintų “partijos
mo duomenys per eilę metų
draugais
”
susiejimuose
ir
pa

darbuojasi tikslu susekti, ar,riant vienas klapanų kokiu
vaizduoja tokią raidą: 1935
MEKSIKOS LAKŪNAS PA
sikalbėjimuose ; nepaisant to,
nebūtų galima kaip nors prie'nors būdu pats atsivožęs.
m. sausio 1 d. jaunųjų taupy
DARE REKORDĄ
kokią poziciją jie užimtų.
tojų buvo 2,159, 1937 m. —
Tik vienam Hitleriui va NEW YORK, geg. 25. —
4,249, o 1939 m. jau 5,460.
dinti daroma išimtis. Į jį krei Meksikos lakūnas Fr. Sarabia
Panašiai didėja ir jųi sudėtų
piantis reikia sakyti “Mano iš Mexico City atskrido be su
indėlių bendra suma: 1939 m.
stojimo. 2,085 mylių tolį atli RYGA, geg. 25. — Žinio
fiureri (vade)”.
sausio 1 d. ji siekė 407,000 li
ko į 11 vai. Pirmesnis rekor mis iš Maskvos, Pasklydo kai
tų, 1937 m. — 470,000 litų ir
VOKIEČIŲ KARIUOMENE das buvo daugiau kaip 14 va bos, kad sovietų vyriausybė 1939 m. — 742,000 litų.
RYGA, geg. 25. — Šiandien
landų.
grąžins privačią prekybą Ru
APLEIDŽIA ISPANIJĄ
Maskvoje atidarytas vadina
sijoje.
VIGO, Ispanija, geg. 25. —
KAUNAS. 11—V. — Vy
“YANKEE CLIPPER”
mas sov. Rusijos parlamentas.
Reikia
abejoti,
kad
tas
įvy

3,000 vokiečių kareivių ke
riausioji seimo rinkimų ko
PARSKRINDA
ktų,
befc
žmonės
šiais
gandais
liais transportais rytoj iš čia
Parlamentas turi dviejus
misija “Vyriausybės Žiniose”
džiaugiasi, kadangi trumpa
MARSELIS,
Prancūzija,
apleidžia
Ispaniją.
Ji
kariavo
paskelbė, kad klaipėdiškiai
rūmus. Juose pereitais metais
geg.
25.
—
Iš
Anglijos
čia
grį
»I*e
sako,
kad
privati
frankistų
pusėje
prieš
raudo

seimo nariai Michael Jurgebuvo 1,143 atstovai. Šiandien
WINIPEG, Kanada, geg. nuosius.
žo
J.
A.
Valstybių
paštinis
ir
P
re
kyba
greitai
pagerintų
gyleit, Michael Fesling ir Jonis
220 atstovų trūksta. Kur jie 25. — Čia lankydamasis An
keleivinis
lėktuvas
“
Yankee
ven
’
mo
sąlygas.
Ispanijai
palieka
daug
ka

Pakalniscbkies nuo kovo 22 d.
dingę! Daugumas jų sušaudy glijos karalius Jurgis VI kal
Clipper
”
.
Iš
čia
išskrido
į
Maskvoje
ir
kituose
didesrinių reikmenų ir artileriją.
nustojo buvę seimo nariais ir
ta, kiti laikomi kalėjimuose.
bėjo. Jis pareiškė, kad Kananiuose miestuose jau ima trū
Portugaliją
ir
į
Azorų
salas,
jie iš seimo narių sąrašo iš
Iš kariuomenės 112 atstovi} Ii
nada nepaprastai draugingai
kti ir duonos. Mėsos, pieninių
iš
kur
grįš
į
Ameriką.
braukiami.
kę tik 48. Slaptoji policija sugyvena su J. A. Valstybė LAIVAS ĮLEISTAS BE IŠ
produktų ir daržovių jau ke
KILMIŲ
(GPU) originale turėjo G0 mis. Sakė, Britanija niekados
lintas mėnesis negalima gauti.
KAUNAS. 11—V. — Bir
GROTON, Conn., geg. 25. MAJORAS KELLY KALBĖS
atstovų ir liko tik 47. Trum
nekariaus prieš J. A. Valsty
PER
RADIJĄ
Bolševikų laikraščiai pripa želio 10 d. Kaune įvyks Lie
pai pažymima, kad jie likvi
, — Naujas nardantis laivas
bes.
I
šiandien
įleistas
į
vandenį.
Dėli
Iš
Springfieldo
grįžta
Chižįsta, kad maisto produkcijos tuvos, Latvijos, Estijos ir
duoti ir jų vietoje kiti neiš
“
noloimna
on
laimi
“
fizmaliio
”
'
rncrns
mninrns
Kollv.
Šinndipn
“
NiekaR
neįstengs
sukone1
nelaimės
su
laivu
“
Sąualus
cagos
majoras
Kelly.
Šiandien
|
Rusijoje visas frontas sugriu Suomajoft Rofcary klubų kon
rinkti.
! ,
veikti šių draugingų ir glaud-,neįvyko jokių iškilmių,
vakarą jis kalbės per radiją j vęs.
ferencija, Gegužės 10 d. įvy
Stalino konstitucijoje nuro žiu santykių”, sakė monar
iš WENR stoties Chicagos
ko Kauno rotariečių klubo
dyta, kad sovietų parlamen
KAUNAS, 11—V. — šiuo tradiciniai pietūs, kuriuos ap
chas.
PARYŽIUS, geg. 25. - Pa pažangumo klausimu.
tas susirenka dukart j metus.
metu Klaipėdos mieste tebe tanikė ministras pirmininkas
tirta, kad Prancūzų kariuome
Tas nepildomą. Nes pirmasis
ŠANCHAJUS, Kinija, geg. nės rudeniniuose manievruoPEORIA, HL, geg. 25. — gyvena apie 600 žydų, kurių gen. Černius; sveikinimo pra
jo susirinkimas įvyko 1938 m.
25. — Japonai paskelbė blo se dalyvaus britų kariuome Šiandien čia šilima pakilo iki didžiausia dalis vargdieniai, kalboje, tarp kito ko, pasakė;
pradžią ir tik dabar antrasis.
kadą Kinijos pakrantėmis. Vi nės generalinio štabo atsto 90 laipsnių ir sustreikavo le negalėję apleisti Klaipėdos “Visų visuomenės sluoksnių
krašto.
ir visų organizacijų, jų tarpe
Toks čia ir “parlamentas”. si laivai būsią sulaikomi.
vybė.
do vežiotojai.
r

Susirinko Stalino “parlamentas";
nėra 220 atstovo; sako, jie “likviduoti’'
NEKARIAUS PRIEŠ JAV.

MASKVOJE KALBAMA,
PRIVATI PREKYBA
BUS GRĄŽINTA

DAŽYTOJAMS REIKĖSIĄ
TURĖTI AUKŠTOJO
MOKSLO LAIPSNIUS
SPRINGFIRLD, III., geg.
24. — Legislatūros atstovas
P. P. Kielminskis iš Chicago
iškėlė sumanymą biliaus for
moje “laisniuoti” namų dažy
tojus, taip kaip “laisniuojatni” plumbininkai, elektrininkai ir kiti. Šis sumanymas
prieš porą metų buvo iškeltas
ir legislatūros atmestas. Ma
tyt, ir šį kartą susilauks tokio
pat likimo.
Bilium numatyta, kad dažy
tojai išlaikytų valstybinius
kvotimus. Numatytos baus
mės dažytojams, ... meįsigijusiems “laisnių”.
Kai kurie legislatūros ats
tovai pašiepia šį sumanymą.
Jie sako, netolimoj ateityje iš
dažytojų (pentorių) bus rei
kalaujama aukštojo mokslo —•
kolegijų diplomų.
Šiuo sumanymu, sako, jie,
bandoma žmonėms varžyti lai
svė ir apsunkinti gyvenimas.
Jei kaip, tai ir gatvių šlavi
kams reikės išeiti universitetų
mokslus.

ir rotarieeių, parama vyriau
sybei gali daug padėti jos
siekimus įgyvendinti”.
KAUNAS. 11—V. — Nors
pavasaris Lietuvoje vėsus, ta
čiau žiemkenčiai labai gražiai
atrodo. Vaismedžiai turi už
mezgę labai daug žiedų. Lau
kiama gero derliaus. Pievos
dėl lietaus stokos vėlai tepra
dėjo želti.
KAUNAS, 11—V. — Per
visus 1938 metus Marijampo
lės apskrityje į 3 pienines ir
51 nugriebimo punktą prista
tyta 12$5O,OO0 kg pieno. Dau
giausia pieno pristatyta Kal
varijos pieninėn — 5,550,000
kg.

KAUNAS. — 1'1/V. — Klai
pėdą prijungus prie Vokieti
jos, ten gyvenimas žymiai pa
sunkėjo. Sunkių sąlygų nebepakęsdami ir tėvynės išsiilgę
į Palangą naktimis perbėga
ne tik suaugę žmonės, bet ir
vaikai. Du mokyklinio am
žiaus berniukai atbėgo net na
miškius palikę Klaipėdoje.
KAUNAS. — 11—V. —
Staiga plaučių uždegimu sun
kiai susirgo buvęs Klaipėdos
krašto gubernatorius, dabar
Lietuvos komisaras Klaipėdo
je, Viktoras Gailius.

ORAS
CHICAGO SRUTIS. - Ne
pastovus oras; maža tempe
ratūros atmaina.
Saulė teka 5:20, leidžiasi
8:13.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne<reliną.
Jei neprašoma tai padaryti ir įiepriaiunčiaiua tam Uks
ini pailo Lenktų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač koreapondencljas sulyg savo nuožiūros.
Korespondentų
prašo rašyti trumpai Ir aiškiai t jei gailina rašomaja
mašluOlej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų.
Pasenusios koraspondenoljos laikrašlln nededainoa.

Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bntered as Second-Claas Mauer Maroh 31, 1616, at
Chicnca Illinois Under the Aot ot Maroh S. 1173.

Vatikanas Ir Lietuva
Lietuvos laikraščiai vėl rašo, kad netru
kus galima tikėtis susitarimo su Vatikanu.
Gegužės mėn. 10 d. pas ministrą, Urbšį lan
kiusis Vatikano charge d’affaires mons. Bur
gio. Jam buvęs įteiktas naujas projektas Lie
tuvos susitarimo su Šventuoju Sostu. Dabar
jau laukiama Vatikano žodžio.
Šventojo Sosto atstovu Lietuvai dabar yra
mons. Burzio. Arki v. Antonio Arata atšauk
tas. Jis pasilieka apaštališkuoju nuncijum
Latvijai ir Estijai.
Pranešama ir apie tai, kad ligšiolinis cha
rge d’affaires prie S v. Sosto dr. Graužinis
netrukus bus paskirtas nuolatiniu atstovu
Vatikane. Tuo tikslu jis lankosi Kaune.
Išrodo, kad šį kartą gal jau bus sunormuoti Lietuvos santykiai su Kataliką Baž
nyčia. Jau seniai reikėjo tai padaryti.

Ar Ilgam?
Gen. St. Raštikis, Lietuvos kariuomenės
vadas, neseniai vizitavo Lenkijos kariuome
nės vadą maršalą Smigly-Rydzą. Jisai Len
kijoj buvo tikrai karališkai pasitiktas. Len
kijos laikraščiai tai vizitai pridavė daug
reikšmės.
Pastaromis dienomis lenkų spauda pradė
jo skelbti, kad maršalas Smigly-Rydzas lan
kysis Lietuvoj itf revizituos gen. Raštikį rug
sėjo mėn. 8 d.

Gen. Raštikio vizitas Varšuvoj bent tiek
buvo naudingas, kad šiek tiek palengvintas
Vilniaus krašto lietuvių draugijų veikimas.
Lenkų spaudos agentūra “Pat” paskelbė,
kad -per ilgą laiką 'uždaryta draugija Rytas
veikusi Vilniuje ir Švenčionyse, jau atidary
ta ir pradėjusi veikti. Kažin ar ilgam?

APŽVALGA
Bedievybės Bankrotas
“Šaltinis” rašo, kad Maskvoje įvykusia
me komunistų kongrese paaiškėjo, kad per
20 metų bolševikų bedievių sąjunga narių
neturi nė 2 milijonų (1,949,722) iš 170 mili
jonų gyventojų. Šis faktas labai neigiamai
paveikęs Sovietų vyriausybę, kuri kovai su
tikėjimu išleidžia pasakiškas sumas. Nekokį
vaisiai pasiekti ir kitose šalyse. Rusijos berievybės vadai stebisi, kad nepaisant žmo
nių atšalimo nuo religijos taip mažas įkai
čius testoja į bedievių sąjungas. Dar sun
kiau esą liaudžiai įpiršti bedieviškus laik
raščius. Mat, žmonės įsitikinę, kad sykiu su
bedievybe laukia vargas ir skurdas.

Nuolatinis Budėjimas
“Ūkininkas” rašo, kad trijų didelių kai
mynų: vokiečių, italų ir prancūzų yra ap
supta nedidelė Šveicarija. Kai kuriems iš jų
gal ir labai norėtųsi įkelti koją į Šveicari
jos žemę, bet jie žino, kad ten nuolatos budi
laisvę ir savarankišką gyvenimą pamėgę
žmones. Iš seno Šveicarija yra išgarsėjusi
labai atkakliomis grumtynėmis už laisvo pi
liečio teises ir bet kuris priešininkas žino,
kad kiekvienas to krašto kampas būtų pik
tų plieninių širšių lizdas. Daugeliu pastan
gų, pasišventimo, sunkaus darbo ir organi
zavimosi sugebėjimų kaina įsigyjo Šveicari
ja laisvųjų piliečių krašto vardą. Ji sukelia
pasigęrėjiiuą visų tautų žmonėse, kurie žmo
niškumą ir laisvę deda pagrindnn gero tar
pusavio piliečių sugyvenimo ir taikingo ben
dradarbiavimo. Ir mūsų krašte, prasivėrus

Penktadienis, gcg. 26 d., 1939

vieningo darbo durims, sustiprėjo mūsų jė
gos ir pasiryžimas laisvu gyvenimu gyven
ti. Netik lietuviai patys tai labui aiškiai ma
tomo ir juntame iš susidariusios nuoširdžios į Bus tai, kas turi būti. Ansantarvės tarp dabartinės vyriausybės ir lai- ksčiau ar vėliau vis tiek reisvųjų krašto piliečių, bet tą reiškinį pastebi
į§8pręgtį klausimas, kas
ir svetimieji. Šitas lieinngumas lodo, kad ^e*'(urį viešpatauti Europoje:
tuvių tauta nėra dar sugedusi ar pasenusi,
ar Londonas. Visos
bet gyva, gali ir savo laisvės kainą žinanti.
kitos 'mažesnės ir didesnės po
Toliau laikraštis sako, kad už skanaus val
litinės ir ekonominės proble
gio šaukštą nepaimsi lietuvio į vergiją, nes
jam yra meilesnė juodos duonos pluta ir gy mos yra priklausomos nuo šio
venimas laisvėje. Reikšminga, kad ir Švei- pagrindinio klausimo.
carija stato sau tokį klausimą — saugi ra Kurį metą varžėsi tarp sa
mybė ar laisvė — ir pasirenka laisvę, f sau vęs Prancūzija su Anglija, bet
nuo nelaimingų Napoleono ka
gios ramybės nepripažįsta.
Neieškokime ii' mes saugios ramybės, bet rų Prancūzija daugiau nemė
nuolatos budėkime didžiosios gėrybės sargy gino pasidaryti Europos val
boje, būtent laisvės sau ir valstybei. Trau dove, nors, tiesą pasakius, ne
kime nuolatos į dienos šviesą tuos gaivalus, pavyko tai ir Anglijai, kuri
kurie šiokiu ar kitokiu būdu norėtų kastis kelią į savo galybę pasirinko
po mūsų laisvės 'pamatais, raukime vergišku- j pro kolonijas. Matyt, anglai

Dnjil Balytei Enpoje Ptr Daug

kietija daugiau neatsigriebs
ir ilgus metus ne tik Europo
je, bet ir visame pasaulyje do
minuos Anglija ir ramiai gu
lės gyventi atgavusios nepri
klausomybę kai kurios tautos
Europoje. Tačiau nepadalinus
Vokietijos į atskiras valsty
bes, kaip buvo prieš Bismar
ką, ir karo lailnėjusių valsty
bių ilsėjimasis ant laurų vai
niko — anuliavo visus Did
žiojo karo laimėjimus ir ne
trukus visiems paaiškėjo, kad
veltui buvo paaukota kelioli
ka milijonų žmonių gyvybių,
nes netikėtai pirmenybės kinu
simas pasidarė aktualus.
mo piktžoles - tada būsime stipresni ir pa„aslankinesAz.Ir štai vėl stovime naujos
tvaresni ne lengvose dabartinių laikų sąly
kovos
išvakarėse, vėl teks au
jos ii' Afrikos tautas lengviau
gose.
...
bus paimtu visiškon savo ži- koti milijonai gyvybių tam,
Justi po visą Lietuvą, kad dabartinė vy-. .
riausy bė siekia visų gerovės ir kad visų ge-!nw)n’ ne&u s^u(>ningas uro‘ kad paaiškėtų, kuri galybė
rovės siekdama ji visuomet turės nuoširdžią
tautas. Trečia tuometinė Europoje turi dominuoti: an
didžvalstybė Europoje — Ru glų ar vokiečių. Paskesnieji
visuomenės paramą.
Nelengvas yra kelias į gerovę visų pilie sija gyveno užsidariusi savy per praėjusius kelerius metus
čių, bet jis ten tėra vienintelis. Gerovės siek je ir į ją buvo žiūrima, kaip taip sustiprėjo, taip jų galy
ti netik reikia atitinkalnių sąlygų ir įstaty į savotiškai susitvarkiusią A- bė išaugo, kad baisu ir pagal
mų, bet reikia ir plačios visuomenės organi zijos valstybę. Tačiau nuo voti. Rodosi, nėra tokios jė
zuotos paramos ir noro rūpintis netik kas XIX amžiaus pradžios ėunė gos, kuri išdrįstų pasipriešin
dieniškais savo reikalais, bet ir bendraisiais kilti vokiečių tauta, kurios ti kryžiuočių ainiams, kurie
krašto reikalais. Sakysim, jau metas svars tautinę sąmonę pažadino ne paskutiniu metu vis atviriau
tyti, ką reikės rinkti rudenį į savivaldybes, kas kitas, tik Prancūzijos im rodo savo apetitus.
kad jos taptų taip pat vieningo darbo savi peratorius, gerokai prisigraiTokio Vokietijos galybės
valdybėmis.
bstęs svetimų žemių, kurių padidėjimo visi išsigando il
vėliau netekęs atsidūrė toli su tuo faktu turi skaitytis.
Lietuviškoji šeima
moje šv. Elenos saloje.
Sukruto ir Anglija, įsitikinu
A. Šerkšnas “Židinyje”, iškėlęs Lie Pažadinta vokiečių tautos si, kad jos galybei vėl atsira
tuvos šeinių negeroves, siūlo: neatidėliojant sąmonė vis labiau stiprėjo, kol do mirtino 'pavojaus. Ir ką gi
reikia išleisti šeimos globojimo įstatymas. pereito amžiaus antroje pusė maldino? Kol Anglija dar ga
Tas įstatymas turi būti parengtas gabių, šei je genialus politikas Bismar lutinai nepasiruošusi, tol ji
mas turinčių teisininkų, bendradarbiaujant su kas sujungė beveik visą vo
visokiais būdais stabdo ir
tam reikalui 'parinktais 'mokytojais.* Įstaty kiečių tautą į vieną valstybę.
mas turi būti griežtas, ypatingai į svetimą Tai 1871 metais įvykdžius, 'pa ramina Vokietiją, kuriai pa
šeimą įsibrovusių ir šeimos ramumą sudrum aiškėjo, kad į Europos didž- gal reikalą numeta tai vieną,
stusių atžvilgiu. Svetimos šeimos ardytojas valstybių areną išėjo nauja tai kitą tautos dalį, arba ir
visą tautą (Čekiją, Slovaki
ir ardytoja turi būti traktuojami kaip krimi
galybė —/Vokietija. Nuo to ją). 'Kai£_iįgni anglai aukos
nalistai ir baudžiami griežtomis bausmėmis.
Už svetimos šeimos ardymą bylos turi būti laiko prasidėjo ne tik atkak gyvas aukas’ vokiečių slibinui
teisingos, nuodugniai tardomos ir griežtai lios tarp Prancūzijos, Angli — sunku būtų pasakyti. Rei
sprendžiamos. Įstatymas turi išsamiai apim jos ir Vokietijos lenktynės, kia tačiau manyti, kad tai
ti vaikų priežiūros ir auklėjimo reikalus. Tė- rivalizacija, bet visos šios trys tęsis neilgai, nes ir aukų gali
vai, kurie nekreipia dėmesio į savo vaikų. didžvalstybės pradėjo skubiai pritrūkti ir aukojimais stip
priežiūrą, turėtų būti atsakingi prieš įsta ruoštis lemiančiai kovai, ku rinama Vokietiją. O tai išeitymą.
turėjo paaiškėti,
rios rnėtu
Šalia šios normatyvinės globojimo pusės kuri iš jų turės susitraukti ir
turį būti organizuojama ir padedamoji, ar kuriai bus lemta iškilti.
ba auklėjamoji, globojimo pusė.
Ir kas pasirodė? Praėjus
Prie Švietimo Ministerijos turėtų būti su puskapiui metų nuo Prancū
organizuota Liaudies Švietimo Referentūra. zijos - Vokietijos karo, ang
Šita referntūra reikėtų išlaisvinti iš biuro lų ir prancūzų politikams pa
kratijos ir Smulkmeniško balasto pančių ir
aiškėjo, kad, norint parblokš
padaryti tik kurianti - organizuojanti insti
tucija. Jos darbo sritys turėtų būti: 1) auk ti Vokietiją, atskirai veikti
lėjimo patarimų organizavimas, 2) pedago nėra prasmės, bet reikia jun
ginės literatūros organizavimas ir platini gtis kartu ir dar patraukti
mas, 3) mokyklinių vadovėlių organizavi savo pusėn Rusiją. Priešingu
mas, 4) dailiosios literatūros priežiūra, 5) atveju bus blogai ir Vokieti
liaudies bibliotekų organizavimas, ir 6) po- ja su pavienėmis valstybėmis
mokyklinio amžiaus švietimo reikalai.
lengvai apsidirbs. (Nieko nuo
stabaus, kad ir pa-sk utiniu me
tu vokiečiai iš tolo kratosi ko
Palestina Ir Angkt Tikslas
lektyvinių sutarčių, žinodami,
Rašydamas Palestinos klausimu, “Darbi
ninkas” nurodo, kokiu tikslu anglai veda kad jiems bus daug lengviau
tokią politiką santykiuose su tuo krąštu. kalbėtis su atskiromis vals
tybėmis ir trukdyti joms su
Tarp kitko jis rašo:
“Sužinoję Baltosios Knygos nuosprendį, daryti bendrą frontą).
žydai pakėlė pasaulinį triukšmą. Galingos
Didysis karas visaipos aiš
jų organizacijos Anglijoj ir Amerikoj pa kinamas, daug nurodoma jo
reiškė ko smarkiausią protestą prieš nepa- priežasčių. Tačiau viena yra
lanki, žydams Anglijos politiką. Iš P»vir-į
tfna "2 19u" meįj,
šiauš žiūrint, sunku suvokti, kuriais šunie-\

tunais Anglija imasi tokių griežtų prieš
žydus priemonių. Gal dėlto, kad savo turtu,
judrumu ir apsukrumu žydai gadina an
glams biznį. Reikia žinoti, kad anglai Pa
lestiną “globoja” ne dėl kokio ten gailes
tingumo. Jie nori turėti svarbiausius biznio
punktus savo rankose. To pat ir žydai sie
kia, ir jų interesai kaip tik susikerta. Tuo
atžvilgiu su arabais kur kas lengviau. Gal
yra ir kitų sumetimų, apie kuriuos, galima
šiaip ar kitaip spėlioti. Kaip ten bebūtų,
žydų klausimas dar padidina ir taip neina
žas Anglijos bėdas su kolonijomis. Palesti
nom klausimas sunkus bus likviduoti. Atrodo> kad Anglijai teks nusileisti”.

.

“ Diving heli” — tai gelbėjimo priemonė, kuria iškelti į
viršų nuskendusio submarino įgulus nariai. Įleidus jį į jūrą
oro spaudiniu yra glaudžiai sujungiamas su vienu laivo išė
jimu. Kai vyrai sulipa, “varpas” atjungiamas ir keliamas
viršų. Tuo “varpu” galiniu išsyk iškelti 10-12 žmonių.

(Acuie telepboto)
na Anglijos nenaudai ir todėl
netrukus galime susilaukti
kritiškų momentų, galime bū
ti nepaprastų įvykių ir galiniurnų liudytojais, Kalbami
įvykiai bus ne kas kita, kaip
tik žūtbūtinė dviejų Europos
galybių dvikova, ir tada puaiškės, kuri pusė bus pakinędyta ir kuri bus nugalėtoja.
Taip įvyks todėl, kad dvie
jų galybių Europoje yra per
daug ir kuri nors jų turi būti
parblokšta. Ilgam ar trum
pam tai pareis nuo to, kaip
bus pasielgta su nugalėtu.
Koks bus kalbamos kovos ga
las — nieks nežinome ir net
spėlioti negalime. Tačiau vie
na yra aišku — nė viena Eu
ropos tauta nenorėtų >ula«kti Berlyno triumfo, nes visi
mes norime gyventi. (“A.”)

Kas Naujo Lietuvoje
“Eltos’" Pranešimai
KAUNAS 13-Vv — Gausin
giausia šeima Tėkšiu valsčiųje įr apskrityje yra Vasiliauskų Dirkstdių kaime, kurioje buvo 18 vaikų, iš kurių 12
užauginti ir 6 mirę.
KAUNAS 15-V. — Lietuva
dalyvaus tarptautinėse jojimo
lenktynėse Varšuvoje gegužės
27 d.
KAUNAS 16-V. — Paskel
bus Pramonės įstatymą, stei
glumas ir Pramonės Departa
mentas. Numatoma, kad prie
Departamento bus įsteigti pre
kybos, gamybos, kainų prie
žiūros, standartizacijos, raci
onalizacijos ir pramonės ug
dymo skyriai.

Lietuvių Muzikų Draugija
O jeigu yra kur neramumas šią vasarą yra numačiusi su
ir priespauda, tą greičiau iš rengti dainų šventes Šiauliuo
se, Alytuje ir Rokiškyje.
tiria pikta sąžinė.

...

prasidėjo karas dėl pirmeny-1
bės Europoje. Anglai negalė
jo ramiai žiūrėti į augančią
Vokietijos galybę ir kartu su
Prancūzija bei Rusija prade
jo žūtbūtinį karą. Prarijo šis
karas apie 12 milijonų žmo
nių, invalidų paliko apie 20
milijonų, žmonių turto surijo
už daugelį daugelį milijardų.
Tokią kainą reikėjo užmokėti
už Vokietijos parbloškimą ir
už Anglijos sustiprėjimą.
bėjimo prietaiso, vadinamo “diving heli”, kuris buvo leidžiamas į jūrų dugną nuo submaRodėsi,

kad

nugalėta

Vo-

rinų vadavimo laivo Falcon. (Acme telepboto)
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nuo lietuvių bažnyčių, arba
mokyklų, reikėtų stengtis na
muose vaikučius mokyt skai
tant lietuviškas knygas, laik
raščius, dainuoti lietuviškas
dabar motinėlės gali lošti ne
dainas.
mažų,' rolę palaikymui lietuvių
Motinų Dienos
rašto, pradedant nuo lopšio Per trumpų darbuotę paty
iki pat vaikučio amžiaus, kai riau, kad katalikiška spauda
Minėjimo Proga
laikas eit j mokyklą. įtaikai mielu noru padeda norintiems
Gegužės 14 d. M. S. 54 kp. kas link motinos privilegijos skaityti lietuviams laikraščius
gražiai apvaikščiojo Motinų mažai mainos. Ji visados da-ir knygas. Patartina kiekvieDienų. Rytų išklausė Mišių žniausia su vaikučiais ištisas nai šeimai būtinai skaityti
šv. ir ėjo prie šv. Komunijos, valandas žaidžia, šnekučiuoja, nors vienų lietuviškų katali
o popiet jaunametės išpildė darbuojas ir t.t. Bet klausi- kiškų laikraštį, vaikučiams įunuzikalę programų, vad. C. nias’ kaip? Amerikoj greit sigyt abėcėlę, didesniems lieStankiūtei, A. Barštaitei ir griebiamos angliškai kalbėt, tuviškų gramatikų ir žodynėM. Kasevičifitei. Be to, susi nes dauguma tų kalbų varto ’lį, Lietuvos istorijų ir nors
rinkusieji turėjo progos su ja. Bet lietuviams, kaip vie viena dainų rinkinėlį, ir po
sipažint su mūsų laikraščiais: nas rašo, ‘‘visuomet reik bū vienų-kitų pasakėlę. “Knygos
‘ ‘ Draugu ”, ‘ ‘ Darbininku ’ ’, ti prisirišusiam prie savo fcra yra geriausias žmonių drau
“Garsu”, “Lietuvių Žinio-/to — Lietuvos. Reik gerbt gas”, o “geras laikraštis, amis”, “Amerika”, “Studentų'savo lietuviška kalba. Išmo- tydžiai ir mastingai skaito
Žodžiu”, ‘Muzikos Žiniomis’, j Ryt savo vaikus ir vaikų vai- mas, gali turėti lygios vertės
“ Laivu”, “Moterų Dirva” ir'tas lietuviškai kalbėt...”
kolegijos mokslui”.

Vidiniams Užkietėjus Milijonai Vartoja
EX-LAX
PAKIGUI,BĖKIT nuo PAPRASTU
BET MA1X)MI RCDUI

Vyrai, moterys Ir valkai visur pasiti
ki Ex-Lax sutelkti jiems malonią, atk%Ivinančlą pasrelhą nuo vidurių už
kietėjimo. Per virti SO metų jis buvo
Amerikoje
labiausiai
parduodamas
Uuosuotojas.
Žmonės žino, kad Ex-Iax yra veiklus
Ir patikimas — betgi Švelniai vei
kiantis. Jis iftvalo vidurius be ap
sunkinimo ar nemalonumo.
Kitą kartą jums ar jūsų valkams
prireikus
lhiosuotojo,
pamėginkit
Ex-Leu! Jis turi gardaus Šokolado
skonĮ. 10 e. Ir 2 5 c. dėžutės yra pas J
Jūsų vaistininkus.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJO!V>
ATSISAKYKIT.il PAKEIČIANČIŲ!
Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax!
JsidėniSkit raides "E-X-L,-A-X ant
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės.
Kad gautumėt geras pasekmes,
reikalaukit tikro Ex-I/ix!

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LUATIVE

is Lietuvos
Pasaulio Liežmogaus aplinkybės verčia Mes, lietuviai, turim džiau
tuviu”, “Naujaja Romuva”, •• apsigyvent -kitur, bet tai gtis savo kalba ir raštais, nes pirmiausia turėjom padėkoti
Moterim , XX Amžium nereiškia, kad jis lietuvybę mokslinčiai vis teberanda ir sumanytojui Lietuvos konsu
ir t.t. Dėkojame redakcijoms Lurį pajmesti. Ne! Mes žinom, rašo, 'kad lietuvių kalba yra lui Petrui Daužvardžiui. Tai
greitais šios gadynės su ! seniausia, dar senesnė ir už gi, nors suvėlintai, malonėkit
už dovanojimų po keliolika
dešimts kopijų. Žmonės taip sisiekimais, kaip telefonu, au-Į Sanskritų. Taigi mūsų privi- priimt mūsų širdingų ačiū už
pat domėjosi ir knygomis, ku tomobiliu, laiškais ir t.t. nė-Į]p,gįja ją platini, neduot jai tokį sumanymų. Programa pa
rios buvo gautos iš Šv. Pran ra baimės pasimest ypatišlkų | išnykt.
A. Y., 54 ik-p. kor. rodė mūsų, lietuvių darbštu
mų -per 20 metų, kaip sakyta:
ciškaus vienuolyno,
Pitts- susisiekimų. Palaikymui lie-'
----------burgh, Pa., ir nemažai iš Lie tuvybės turim bažnyčias, mo Didžiuma detroitiečių su “starte# from a scratch and
now is one of tbe įvealtliiest
tuvos parveštos M. S. 54 kp. kyklas, draugijas, laikraščius,
wsmu klausėsi “CarnaĮcountries of its kind”. Muzipirm. 0. Kratavičienės.
1 knygas. Reikia lietuviams su- tion Hour”, gegužės 15 d. va I
Skaitant iš senesnių knygų,! brust, augint naujų eilę lietu- kare. Nemažai iš mūsų dėkojo ka išreiškė daug neapsakomai
gražiij lietuviškų Jausmų.
kaip močiutės -mokino vaikus vių mokytojų lietuvių kalbos radio stotims už tokių malo
O. Y., M. S. 54 kp. koresp.
prie ratelio, atrodo, kad ir ir rašto. Kurie toliau gyvena nių programų. Bet. ištikrųjų,

STOKITE MARŠAN UZ

Chesterfield
dėl

Gaivinančio Lengvumo
dėl Geresnio Skonio
dėl Daugiau Malonesnės Aromos

Nepaprasto džiaugsmo reiškia iš nuskendus io submarino Sąualus įgulos nariai. Reikia
tik įsivaizduoti, kokių baimę pergyveno žinod ami, kad gyvi yra nuskendę jūros dugne ir
kažin a-r bus išgelbėti. (Acme telephoto)

Vakaras E. Paurazienei kuopos turėjo bendrą vakarą tro pirmininkes.
pagerbimui centro pirminin
Pagerbti
O. Jurgutienė, 54 kp. korės,
kės E. Paurazienės. Vakare
Gegužės llS d. parap. salėj šeimininkavo:
Blaževičienė,
Moterų Sąjungos 54, G4 ir 72 Medonienė, Šimulienė, Sabiniinė, Kaminskienė ir Svabinienė. Vakaro vedėja buvo
pirm. 54 'kp. Ona Kratavičienė. Pažymėjus vakaro tikslą
ragino Paurazienę kandida
tuoti Ir būsimam seime į cen

trumpai atpasakojo E. Pau
razienės darbus per 20 metų
su 54 kp. ir delko mums pri
valoma ją statyt į centro pirmin. Paskui kalbėjo vice pirmin. G4 kp. Kiselienė. Padai
navus “Ar tu žinai mano bro(Tęsinys 4 pusi.)

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)
Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

Dėl visko, ko jie pageidauja cigarete, milijonai rūkytojų per
visų šalį kreipiasi prie Ghesterfields. Yra daugiau tikro rū

kymo malonumo Chesterfields tikroje kombinacijoje cigaretų

tabakų negu kokiame kitame cigarete kokį esate rūkę.

Kuomet juos pabandote jūs žinosite dėlko
Chesterfields patenkina legionus rūkytojų
nuo pakraščio iki pakraščio.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE
INSURANCE AND

LOANS

Statau visokios rųšies naujas namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokėjimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Tire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

vflkterM
KLAUSYKITE

New City Fnitore 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.
Tbn National Champion, Marlbora, Matt., Amtrican Lafioa
Dram and Buįla Corpt. Gabumo, abaratnnmo ir ritmo
Tibrą Kombinacija,

WEST SIDE EKPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

CHESTERFIELDS YRA LENGVESNI
...JIE GERESNIO SKONIO
CaprrisM 19J». Lmostt * Mnu Tobacco Caą

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas

Penktadianis, geg, 26 d., 1939

4

dėjais ir pradėjo veisti lat rias galėtų lankyti tarnauto
vių kalbon l\at. veik. centro jui, baigę darbų paruuotuvėpremijuotų Jono Marcinkevi se bei įmonėse.
čiaus 2 dalių romanų “Kražių
Skerdynes”.
PLATINKITE “DRAUGI”
KAUNAS 15-V. — Birželio
9—11 d. Kaune įvyksta lie LIETUVIAI DAKTARAI
tuvių - latvių “Vienybės” ko Tai. Y arda 3146.
ngresus. Tuo put metu Lietu VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9
vių Muzikų Draugija kviečia
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Pabaltijo muzikų konferenci
Šventadieniais: 11 iki 12
jų, kurioje mūsų Baltijos kai
mynai bus suipužindinti su
nuveiktais muzikos darbais GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Lietuvoje.
ir akinius pritaiko

DETROITO LIETUVIŲ ŽUDOS
(Tęsinys 3 pusi.)

WE6T SlDfc

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Pulluun 7236
Pulluun 0263

DR. A. W. J ACOBS

Pereito pcnktudionio “Brau
Ii”, 64 k p. ižtl. Grybienė kvie
DANTISTAS
go” numery tilpo platus ap
tė visas moteris į vienybę lin rašymas kun. B. Ivanausko
10758 S. Mlchigan Avė.
kėdama viso gero garbės na primicijų ir bankieto. Gerb.
Chicago, Illinois
rei. Vėliau kalbėjo 72 kp. fin-juTen B
OFISO VALANDOJ.
tarp kitko pa
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
rast. Bruzaitienė. Pasaikojo,
žymėjo, kad vakarienė paga
jai ne E. Paurazienė, tai jinai minta sųjungieeių vadovybėj
Ofiso tai CANaI 2346
Raz. teL CANal 0402.
nebūtu žinojus, kas tai yra Šimon’unės ir Šimonio. Aš tos
Moterų Sų junga. Mieli, valst. J garbės neužsitarnavau. Papra
direktorė Julė Medinienė ra ! štai, kiekvienam svarbesniam
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gino* moteris užsisakvt jubi-. atsitikime biskį padedu. Taip
2158 W. Cermak Road
liejinę knygų. 64 kp. narė Ste- ir šiam bankiete truputį 'pa
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
3343
$o.
Halsted
Street
pulionienė pabriežė Paurazie- gelbėja u.
KAUNAS 15-V. — Gegužės
• Trečiadieniais pagal sutartį
22
d.
sukanka
20
metų
Lietu

nės tinkamumų .centro pirm.
Vakarienę rengė Moterų Sų
2305 So. Leavitt Street
vos kariuomenės karių laik
Paskui kalbėjo viešnia iš St. jungos 64 ik p. komisija ir šei
Louis, Ilk, i>o jos 64 kp. narė mininkės buvo šios: O. Šimo
raščių “Kariui”. Šis laikraš
DANTISTAS
Molienė, 54 kp. lašt. M. Vai nienė, A. Ambrasienė, K. Rutis pirmų kartų 'pasirodė 1919 '1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
m. gegužės 22 d. pavadinimu Antradieniais, Ketvirtadieniam ir
čiūnaitė. Padainavus “Pasė kšenienė, O. Grybienė, O. šul4729 So- Ashland Avė.
Penktadieniais
“Kariškių Žodis”, o nuo 1920 Valandos: 10-12
jau linelius” kalbėjo Kascvi- tienė, Puodžiuvienė ir O. Bla
2-troa lubos
ryte, 2-6, 7-9 P. M.
CHICAGO,
ILL.
čienė, Gustaitienė, Baikienė, žienė. Vyriausios šeimininkės
m. ipavadinimu “Karys”, šia ai 47 s. Halsted St, Chicago
Telefonas
MlDway
2880
Banionienė, Uždavienė, Gab- buvo: R. Miknienė, P. Gasndien “Karys” turi 21,000 Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais
OFISO VALANDOS:
š*<aitytojų ir sėkmingai gili
rienė. Po ‘Vilniaus kalneliai’, čiauskienė, padėjėjos A. PapValandos: 3—8 P. M.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
kalbėjo Druškauskienė, Maro- linskienė, Šimkūnienė ir Šilei
na tėvynės gynimo idėjų 'ka
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
zienė. Gražiai padainavo du kienė, dargi patarnavo auto
riuomenėje ir visoje tautoje.
Telefonas HEMlock 6286
Vieni
paskui
kitus
submarino
Squalus
įgulos
nariai
tani
etu Dailydienė ir Stonkienė mobiliais C. Grybas, J. RukKAUNAS
15-V.
—
Preky

tikra gelbėjimo priemone (diving bell) keliami iš jūsų dugno
dainų E. Paurazienės garbei. i šonas. Dėkui veikliai komisi(RE1.N AKA.VISKAS )
ir išleidžiami ant laivo Ealcon. (Acme telephoto)
bos srityje lietuviams dar
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Linkėjimus sudėjo koiesp.
u£ tokį pasidarbavimų.
V
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
yra labai įplati dirva, todėl
6900
So.
Halsted
Street
Aksomaitienė, Medonionė, jau
2415 W. Marąuette Rd.
n Į yra pasidavęs labai aktualus
M. Šimonis
<7
TELEFONAI:
namečių vedėja ir globėja Sta
Ofiso
valandos:
'■'žemesniųjų prekybos mokyk Ofiso — Wentworth 1612
10—12 vaL ryto
nkiūtė, Barštaitė ir KaseviKAS NAUJO LIETUVOdĘ
Ras. — Yards 3965
lų steigimas. Pirmoji preky
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
Smagu
pažymėti,
kad
deOFISO
VALANDOS:
eiūtė. Duetų išpildė A. Barš“Eltos” Pranešimai
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
7 iki 9 vakare
bos mokykla buvo įsteigta 2 iki 4 popiet
Busit ari us
•taitė smuiką, C. Stankiūtė pi troitiečiai primicijantui kun.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Šiauliuose 1934 m., o antroji
B.
Ivanauškui
pagerbti
ban

pagal sutartį
anų. Padainuota “Plaukia žą
KAUNAS 15-V. — Minis
KAUNAS 16-V. — Patirta, Kaune — 1938 du. ir trečioji
kiete
Skaitlingai
dalyvavo
ir
selė per Nemunėlį”. Progra
trų Taryba gegužės 11 d. nu kad žinomas lietuvių autorių Panevėžyje — šiais metais.
mų baigiant pirm. O. Krata- sudėjo dovanų: nuo Šv. An
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tarė leisti Žemės Ūkio Minis vertėjas latvių kalbon Emilis Prie tų mokyklų norima stei
tano
parapijos
dovanų
įteikt
vičienė įteikė dovanų — dide
4631 So. Ashland A ve.
terijai palaikyti pieno perdir Skujenieks jau susitarė su lei gti vakarines mokyklas, ku GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lę lempų ir gėlių bukietų nuo A. Banionis, L. Vyčių 102 kp.
VlRginia 1116
4070 Archer Avė.
TeL YARds 0994
bimo bendrovėms mokamas
54 kp. centro pirm. E. Paura- — pilim. P. Paremskas, niuziRez.
TeL PLAza 2400
Valandos: 1—3 ir 7—8
už sviestų pastovias ikainas
kalės
programos
dalyvių
—
zienei, kuri dėkodama ragina
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien išskyrus Seredų
NAUJAUSI IR GERIAUSI
per visus metus, būtent per j
P.
Tautkus,
nuo
draugų
—
įSeredoinis ir Nedūl. pagal sutartį Nedčlionns nuo 10 iki 12 vai. dienų
visas nepraleisti progos pasi
vasarų už I rūš. sviesto kiloteikta
rašomoji
mašinėlė
—
1 ■T
darbuoti vajuj ir prirašyti
AMERIKOS
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
gramų
3,05
lt
v
už
11
rūš.
—
!
A. Andriulionis. Prie tos di
nors po vienų naujų narę.
delės dovanos prisidėjo: J. Ste 2,95 lt., nuo rudens už I rūš.
TeL YARds 6921
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
Ofiso TeL Canal 6122
Res.: K£Nwood 6107
Vėliau žaista iki vėlumai. ponaičiai, A. Andriulionis, J. — 3,55 lt. ir už II rūš. — 3,45 Į
Ros. 8342 So. Marshfield Avė.
LENGVAIS UMOKCJIMAIS
Res. TeL Beverly 1868
lt.
i
Patenkintos vakarėliu ir Ii- |Jolinsonai, Vainoniai, J. NašBarskis
Fui*niture
House,
Ine.
________________ _ ________ I
‘•THE HOME QF y»E
glNCE 1*04
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nkėdamos laimės E. Paurazie- lėnai, F. Mikulskiai, J. Buro
AKIŲ GYDYTOJAS
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
kas
ir
J.
A.
Cress.
Moterų
1748-50
W.
47th
St
Rhone
Yards
5069
nei darbuotis Moterų SųjunDANTISTAS
756
Yvest 3otn Street
gai ir jos gerovei, visos skir Sųjungos 64 kp. vardu pirm.
2201 W. Cermak Rd.
TeL OANal 6969
O. Šimonienė — 25 dol. Girti
stėsi namo.
*<
VALANDOS:
nas atjautimas.
PIRKIT NAUJAUSI
O. Y., 54 kp. koresp.
-9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;

DR. y. A. ŠIMKUS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. J. BEINAR

DR. A. J. MANHCAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURfCE KAHN

RAKANDAI

DR. GEORGE I. BLOŽIS

Mažai žiūrėk į tai, kas yra
už tave, arba priešais tavęs;
bet tai daryk ir stengkis, kad
visame, kų tik darai, būtų su
.avim Dievas.

GIESMYNAS
įsigykite Naujų Giesmynų.. Jame
rasite Visiems Melams Bažnyčios
Giesmes.
Giesmes ir muzikų patvarkė
Ant. 8. Pocius.
lSleldo C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLĖLIS
Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Miftparai, Lietuviškai
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms. Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršais,
kaina — 3.75. Reikalaukite Iš:

DRAUGAS PUB. C 0.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

Geg. 28 d. įvyksta pirmas
Šv. Antano parapijos pikni
kas Beecli Nut grove. Klebo
nas ir komitetas kviečia visus
dalyvauti pikniike.
Geg. 21 d. Šv. Antano par.
mokyklos vaikučių buvo pir
moji komunija. Skaitlingas
būrelis priėmė Išganytojų į
savo širdis. Viskas buvo pri
rengta seserų mokytojų labai
tvarkingai. Vaikučius nufoto, grafavo K. Samsonas. Koresp.

Chrysler ar Plymouth

DR. VAITOSH, OPT.
SIGSCIALISTAS
OPTOMETIUCALLY AKIŲ

iRes. 6968 So. Talman Avė.
I Res. TeL GROvehill 0617
Office TeL HEMlock 4848

LIETUVIS

Suvlrš 20 metų praktikavimo
Mano Garantavimas
Palengvins akių {tempimų, kas es
ti
priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotumo, skaudamų, akių karštĮ, atitaiso
trumparegyste Ir tollrcgystę. Prlren.
gla teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das.
SpecialS atyda atkreipiama i
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak.
NedSlloj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be skintų. Kainos pigios kaip
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Pasitraukė

DR. i J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
VaL 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modernUkal 18-'
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi lšmokSJlmal,
teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
WILL LIH.E ES”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., ?hone Virginia 1515
Turime daugybe vartotų automobilių valiausios mados, nuo >16.00
Ir augftčiau.

Telefonas YARds 137S

Varg. B. Nekrašas

—

Šiomis dienomis iš Šv. Jur
gio parapijos vargonininko
vietos j>asitraukė varg. B.
Nekrašas. Žada atsiduoti mu
zikos ir dainos studijoms. Da
bartinis jo adresas: B. Nekra
šas, 2033 Woodward Avė.,
c-o Sebreiner Studio.

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKUL’IS
FHY81C1AN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office TeL YARde 4787
Namų TeL PROspect 1930

Tel OANal 6122.

flMHM

mm snm k.

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos -ryto iki

valandos vakare.

tUŽSISAKYKIT HUSĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

TfiUBTONLKMgT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.

4%

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vak.

CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION

Tel. WQftTH

%

JUM RBT1NIS, Sc*., ----------- --------------------------- JIM FI0TAKI8, Sekr. Ir Iii

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6631 S. Callfornia Avė.

J

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
________ ir pagal sutartį_________
TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienine ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
Ofiso TeL VlRginia 0036
Rezidencijos TeL DEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.
Reaideneija
2939 So. Oiaremont Avė.
Valandos 9—10 A. M.
Tel OANal 0267

Res. TeL PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1321 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 Be. Artesian Avė.
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Office Pitone
Res and Office
PROspect 1028
2369 S. Leavitt ot TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-0 vak. CANaI 0706

,CKOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd -St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadianiais
pagal sutartį.

T—
>TaL l^SLavette £016

DR. 6.19VENCISKAS
DENTISTAS

A300 So. J^alrfleld Avenue

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nedėliomis pagal sutartį.

DU. S. BOS
VAŽIUOJANT Į ŠV. KAZIMIERO KAPINES
arba J PIKNIKĄ, VYTAUTO Darže, VARTOKIT

DR. WALTER J. PHILLIPS

CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWAR

Kiekvienos ypatoc padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 per
Federal Savmg3 and Loan Insurance Oorp., po United States
Government priežiūra.

Išmokėjom Už
Padėtus Pinigus

t'-*

Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie 111-tos
ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-Mįl MORGičiy

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

DR. A. J, BERTASH

Ofiso VALANDOS i
10 vaL ryto iki 0 vaL vakaro

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

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

DR. y. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3660
Antradiqaiais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
ūauais. TnČr

Penktadienis, gėg. 26 1., 1939

Kas Matyti Ir Girdėti Marijos
Kalneliuose

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

(Įspūdžiai Pasakoti Per “Margučio” radiją

U anglišku vertė

Chicagoje)

Banguotose laukų lygumo- žiai 'kriukčiojp.... Kitame tvase, septyniolika mailių nuo rte šėmos karvės gražiai išri
Chicagos, išsistatęs gražus Tė kiuotos pienu kvepėjo, veršiu
vų Marijonų ūkis ir jame di kai linksmi šokinėjo, mėšlus
džiuliuose rūmuose tų pačių spardė.
Ūkininko vaikui nepapras
Marijonų laikoma vienintelė
Amerikos lietuvių aukštesnio tai malonu patekti j tokių gyji mokykla, kunigų seminari vulynę, bet miesto moterėles,
I.
ja. Ta vieta vadinama Mari-'jaunos ir senesnės, išlindujos Kalneliais (Mariau llills), į sios iš tvartų skundėsi, kad
o patys kalneliai 'prisiglaudę kvapas negeras ir viena kita
prie Illinois valstybės 7,000 tuojau laistė save pigiomis
gyventojų miesto, llinsdale parfumomis, pudravo pudrovardu vadinamo,
'mis ir dailinosi dažais — peGegužės 14 dienų, lietuvei litais”
Viename tvarte čypė ir ku
motinai pagerbti, Tėvų Mari
jonų ūkyje buvo surengtas pi dakino vištos ir viščiukai. Sa
Vienas Amer. Jungt. Valstybių pakraščių, sargybos laivas išgelbėtus submai'ino Sų imlus
knikas, kurian suvažiavo ne ko, kad marijonai turį apie
mažai eikagiečių. Geras ma 900 vištų. Tik mumis buvo smoutli, N. 11., ligoninę. (Acme teleiphoto)
no bičiulis dr. Antanas Bu keista, kad vieno vištininko
Lietuvoje komų - kukuru- per visus metus ima ir šeria jų darbas ir Chicagos lietu
kauskas, įsisodinęs savo auto langai raudonai, kaip krauju
visus gyvulius, mėgsta tų pa vių aukos iš paprastų laukų
mobiliu mane ir “Draugo” nudažyti. Kam taip t — klau zų neaugina. Gal jie ten ir
neauga, ne tokia žemė. Tik šarų visi ir tunka kiaulės, padarė tai, (kad šiandien sto
redaktorių Leonardų Šimutį siame šeimininkų. Ir... suži
jau čia, Amerikoje, komas - daug pieno duoda karvės, lin vi šv. Juozapo namai, broliu
su dviem jo berniukais, užtvi nome labai įdomų faktų.
kukurūzas galima sakyti yra ksmi žvengia arkliai.
kų bendrabutis, kaštavęs anusiais vieškeliais (mat sek Tame vištininke buvo maži
Marijonų
ūkyje
visikas
mo

pie 26,000 dolerių, stovi klė
madienį visi mašinomis bėga viščiukai. Jie, pasirodo, kiek tautiškas - patrijotiškas grū
derniškai
įrengta
ir
ūkis
di

das,
visur
vartojamas,
visur
tys, daržinės, tvartai, rūsys,
iš didmiesčio laukūosna) nu paūgėję alksta mėsos, raume
delis
šaltinis
ir
tėvams
ir
bro

pritaikomas.Valgo
kornus
o toliau nuo ūkio moderniški
vežė pro llinsdale į Marijos nų. Negaudami tilkros ir sve
liams marijonams išsilaikyti, rūmai, 150,000 dolerių kašta
žmonės,
pardavinėjami
komai
timos mėsos — jie ima lesti
Kalnelius.
prasimaitinti. Turi pakanka- vusi kunigų seminarija, kur
viens kita’m raudonas skiau brangiuose “storuose” popIš tolo buvo matyti plevė
teris... Kuriam laikui praslin komių vardu, valgo sūrius ir mai savo mėsos, savo pieno, mokosi pirmieji lietuviai kuni
suojančios dvi vėliavos, Ame
gai, Amerikoje gimę lietuviai
kus visi viščiukai būna, pa saldžius, spragina juos ir 'ke savo kiaušinių ir duonos...
rikos margutė ir Lietuvos tri
prastai sakant, apšelmavoti, pina, verda ir šutina, tinka Įsigijo Marijos Kalnelius jaunuoliai. Viso seminarijoje
spalvė, kurios buvo iškeltos L 'skiautery. Tik kai langus * J* nfct. * prie ^žo- marijonai bene 1922 metais. yra 19 kleri'kų, būsimų kuni
aukštan bokštan, kalbėte kal
kruvinai raudonai nudažo1, kai vių. Mėgsta juos suaugusieji Nupirko ten 240 akerių že gų, o šių metų pavasarį' pir
bėjo, kad čia Illinois laukuo
vištininko būna viskas raudo vyrai ir moterys, skaniai val mės praktiškas tėvas marijo mieji šeši seminarijos auklė
se susijungė dvi kultūros: ana, viskas panašu į mėsos rau go juos vaikai, neatsisako nuo nas, 'kunigas Feliksas Kudir tiniai, pirmieji šeši kunigai iš
merikoniškoji ir lietuviškoji...
menis, tai viščiukai nepastebi jų karvės, kiaulės, avys ir ki ka (miręs 1932 metais). Ne čia išskrido lietuviškai pamo
Vėliau patyriau, kad vėliavas
buvo ten nei moderniškų įren- kslus sakyti po plačių Ame
savo draugo skiauterės ir tuo ti gyvuliai...
įkėlė Marijonų ūkio vedėjas
lr tėvų Marijonų ūkyje kor- igimų, nebuvo trobesių, bet di riką.
būdu visi sveiki išauga... Mabrolis Tadas Margis.
Rektoriauja čia šviesus lie
•naių (kad šis broliukų marijo liai užima svarbių vietų, sva- Mėlis marijonų pasišventimas,
Arčiau privažiavus buvo gi
nų vištiškas receptas galėtų rbių ekonomiškų šakų. Rude
rdėti graži muzika. Ūkio kie
kartais tikti ir žmonėms peš- nį pripila suplautų kornų, su
» me išstatytos palapinės, kaip h
tukams, kurie nekartų nepa grūdais, sn lambais ’fr su la
" LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Lietuvoje šventadieniais ar
kenčia savo draugo veido ir pais, pripila didžiulį kubilų —
turgadieniais ties bažnyčia
lašo... Tik reiktų tokiems mu aruodų, kaip kokios brangaus
galante!n i ūkai, k arabelninka i
šeikoms spalvas pritaikinti... akselio (šiečkos), o paskui
arba bagamažninikai” parda
vinėjo lietuviškus saldainius
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
GARY,
IND.
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI
,(’kendes), vaišino vaikus ir
AMBULANCE
KELNER—PRUZ1N
mergaites ledais (ice cream),
Geriaosiaa Patarnavimai — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTĮ
vyrai trukčiojo alutį, vienas
Phone 9000
620 W. l5th Avė.
brolis marijonas pardavinėjo
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
savos pramonės rūkytus laši
4605-07 So. Hermltage Avė.
nius, skilandžius ir kumpius...
4447 South Sairfteld Avenue
LEONARDAS
E2ERSKIS
Ten pat už langelio, kur
Tel. LAFAYETTE 0727
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
rūkyta 'mėsa buvo 'pardavinė
H V V A I koplyčios visose
jama, gretimame tvarte žviegė
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
Chicagos dalyse
didžiulis kiaulių koncertas,
KOPLYČIA DYKAI
turbūt nemažiau kaip šimtas
2025 W. 51st St
Tet YARDS 1278
KlaasykU« mttsų Lietuvių radio prognuno Antradienio Ir
kiaulių, jei kiaulėmis skaity
Šeštadienio vakarais, 7:00 valanda, 15 WHIP stoties (1480 K.)
ti ir mažus paršiukus, kurie
Rm. 4543 South Pautam Street
Pranešėjas P. SAI/TO11ERAS
kiaulių mamyčių globojami
keliuose tvartų skyriuose gra-

John F. Eudeikis

Gegužės 26 Diena

Tiesa šviesoje vaikščioja,
netiesa naktį.
vį: tų kuris priklauso para
pijoms ir lietuvių tautai, ir
tų kuris priklauso tik lietu
vių tautai. Gražus darbas duos
ir gražių vaisių.
V. Uždavinys

įgulos narius gabena į Port-

tuvis kunigas Juozapas Vait
kevičius, profesoriauja dau
giausia jauni kunigai marijo
nai, Amerikoje gimę lietuviai.
Visuose Marijos Kalneliuose,
taigi ir kunigų seminarijoje
vyrauja lietuvių kalba. Įdo
mu, kad pačioje seminarijoje,
patys kleri'kai savo garbės žo
džiu, yra pasižadėję nuo 6
vai. rytų ligi 6 vai. vakarų
kalbėti tik lietuviškai. Tas
turi džiuginti kiekvienų lietu-
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Aukso Grūdeliai

Jei negali visuomet save
patį ištyrinėti, tai nors ypa
tingose valandose tai daryk,
mažiausiai kartų dienoje, rytų
arba vakare.
Reikia išmokti save patį
daugelyje daik persilaužti, jei
nori užlaikyti su kitais ramy
Ir B a Flower Shoppe bę ir santalkų.
4180 Archer Avė.
Daug daro, kas daug myli.
Daug daro, kurs gerai atlieka.
Kuo daugiau tu pakeli ta
vo atmintį ir supratimų link
Dievo, tuo labiau Jį mylėsi
ir Jo bijosi.
UNIVERSAL
Jeigu ir tas, kurs tvirčiau
RESTAURANT
siai prižada, tankiai nupuola:
Moderniausia ir Pato
kas dėsis su tuo kuris retai
giausia Valgykla
arba silpnai prižada?
Bridgeporte
Tik tas yra nepavojingu
tarp žmonių, kurs noriai nuo
750 W. 31st Street
jų slepiasi.
A. A. NORKUS, sav.
Gero žmogaus garbė yrage
TeL Victory 9670
ros sąžinės liudijimas.

LAIDOTUVIŲ
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Mažeika
PIRKITE
r

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North Western Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103

F

NARIAI OHIOAGOS, OICKROG LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

DON’T BE GREY
Don*t tolerat. grey hatr. Orcy htdr
makea you look old and (m! old.
Try tbe Modcrn* Method for CoU
ortaf Hair ... CLAIROL. YouTl
appredate the quick, pleasant treattnent. No bleaching requlred to
aohen tha hair whea you nao
CLAIROL. YouTl lova the rooulta
on your hair — beautifal, natūrai*
looking color that dofioa dctecdon.
8ee youraelf as you wOuld liko to
be. See your hairdressor today or
dda coupoa NOW.

KAUNAS. 16-V. — Centri
nio statistikos biuro duome
nimis sausio mėn. Lietuvoje
velkė 1,316 pramonės įmonės
(į tų skaičių įeina visos įmo
nės, kuriose dirbo nemažiau
5 darbininkai). Visose įmonė
se dirbo 38,227 žmonės, jų
tarpe 32,371 darbininkai. Pra
ėjusiais metais pramonė pa
didėjo beveik 100 naujų įmo
nių ir apie 3,000 darbininkų.

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
3319 Lituaniea Avenue
Phone YABde 1138-1139
3307 Iitenuoa Ava.
Phone YARds 4908

UMį
AHcrt V. PttfaB

1646 Weet 46th Street
Phone YARds 0781-0782
4704 S. Weežem Avenue
Tat LAFayette 8094

3334 So. Hateted SL

P. J. Bidikas

Telefonas YARds 1419

MyB.

6834 So. Westeni Am
GROvehiU 0142
LO S. 49th Court
2109

1

.

.
.. 2314 West 23rd Plaee
1P ClllMl Phone CĄNal 2515

uMftCZ Ii amai

yy

Skydai randai! akeraal nuo Holy 8epnlchre Kapinių. 6900 Weal lllth Street

UjataM

4348 So. California Ava,

Phone LAFayette

1
Penktadienis, geg. 26 M., 19JŽJ

Švento Juozapo ParapijosMetinisPiknikas

Kviečiame visus parapijomis ir Chieagos lietuvius
dalyvauti ir linksmai su mumis laikui praleisti. Pik
niko pradžia — 11 valandų ryto.

Sekmad., Geg.-May 28 d.
Vytauto Darže, 115 g-vė arti Pulaski Rd-

Iš Marijonų Rėmėjų Draugijos
Susirinkimo
mas šiais metais bus rengia
mas kiefc didesniu ir plates
niu mastu ir visas tos dienos
pelnas skiriamas misijonieriams Pietų Amerikoje. IŠ Tė
vo Provineijolo kalbos suži
nota, 'kad P. Amerikoje misijonierių skaičius bus padidin
tas, numato siųsti daugiau,
tat, tikimės, kad su gerų žmo
nių pagalba ir gerb. klebonų
pritarimu, savo tikslų steng
simės atsiekti.
Į šį susirinkimų atsilankė
ir garbės svečių, kaip tai:
ark. M. Žaldolkas, S. Pileckas,
stud. J. Stoškus, kurie irgi
nuoširdžiai tam darbui prita
rė ir žadėjo gelbėti.
Turiu priminti, kad visi)
Po to seke kalba Tėvo Pro-1, , ,.
. .. i
, ,
i kolonijų skyrių atstovai bei
vincijolo, gerb. kun. J. Jakai- , x .
¥
v . V1. .
v
,
.
,
.
-v
jatstoves
prašė
neužmiršti
ir
cio, kuris trumpai apibudino i .
..
............... t,. .
. rjų parapijų
piknikų,
misijonienų
Pietų Amerikoje,;,
. r
.
. .atsilan.
m.
..
j v *
• 'kyti ir paremti. Susirinkimas
Tęvi) Marijonų darbuotę irjA_ ,, ~ .A
tam labai pritarė.
perdavė širdingiausius linkė
jimus visiems Tėvų Marijonų
Susirinkime irgi dalyvavo
rėmėjams ir prieteliams
gerb. kun. J. Mačiuiionis.
Po Įkalbos sekė kolonijų ra Susirinkimas baigtas gra
portai, kurios su gražiausia žiausiu pasiryžimu dėti visas
nuotaika ir entuziazmu ren galimas pastangas, kaip ir
giasi prie savo parapijų pik praeityje; visų pirma neuž
nikų, taip pat pasižadėjo da miršti savų parapijų, o po to
lyvauti ir darbuotis tradici ir kitų labdaringų įstaigų.
niame išvažiavime — Lietu Beje, susirinkimas nutarė
vių Dienoj, kuri įvyks liepos didž. gerb. Tėvo Provincijolo,
23 d., Marijos Kalneliuose.
kun. J. Jakaičio pagarbai suKadangi šiame susirinkime, rengti prakalbas, kuriose Cliidalyvavo labai daug atstovų cagos visuomenę supažindintų
bei atstovių, tai kiekvienos su Pietų Amerikos lietuvių
kolonijos paskirai neminėsiu,'gyvenimu ir gerb. tėvų misines užimtų perdaug vietos. I jonierių — kun. Andriušio ir
Tikiu, kad (malonūs kolonijų kun. K. Vengro plačia daratstovai palaikys nž gerų.
’ buote. Kada jos įvyks praneLietuvių Dienos išvažiavi- Šime kita proga.
J. K.

Praeitų trečiadienį, gegužės
24 d., “Draugo” name įvyko
Marijonų Rėmėjų Draugijos
Chieagos apskrities susirinki
mas, į kurį atsilankė skait
lingas būrys narių ir Tėvų
Marijonų prietelių. Kuo gra
žiausia visos Chieagos kolo
nijos buvo atstovaujamos.
Susirinkimų (pradėjo pirm.
A. Baeevičius, protolkolų iš
praeito susirinkimo perskaitė
apskr. raštininkas, kuris bu
vo priimtas.
Visų pirma buvo patiektas
raportas iš išvažiavimo, ku
ris visais atžvilgiais gražiau
siai pavyko. Raportas priim
tas.

tuvio pianisto. Būt gera, kad dangi kelios mūsų narės pa■koncertų Chieagoj rengtų N. isimirė, reikia pertvadkyti paY. Pasaulinės Parodos Liet. I slapčių eilę. Taipgi reikės pa
Komitetas Chieagoj, kuriam
pirmininkauja komp. A. Po
SV. KAZIMIERO
cius. Plačiau apie muz. V. Ba
cevičių pa s i skaitysime vėliau.

Studentas Teodoras
Grisius Pasižymėjo
MARQUETTE PARK. —
‘Winona Republican Heral-d’,
Winona, Minnesota, kur stud.
Teodoras Grisius, mokinasi
Šv. Marijos kolegijoj, gegu
žės 19 d., kolegijos auditori
joj buvo surengtas vakaras.
Vaidinta “The Lašt Mile”.
Veikalas vaizduoja mirtim nu
baustus kalinius, kurie ren
giasi prie mirties, arba pas
kutinės mylios. Teodoras vai
dino kalinio rolę. Tarp kitko
rašoma: “Ted Grisb’s intearpretation of tbe cbaracter of
a criminally insane inmate of
tbe death bouse was outstanding”.
Kolegija apdovanojo Teodo
rų “sweater” ir kolegijos emblema. Birželio 3 d. Ted grįš
namo (pas savo tėvelius adv.
Juozų ir Monikų Grisius, ku
rie gyvena Marąuette Parke.

seikimo, Juozai!

Draugijų atstovų, geradarių ir prietelių prašome
susirinkti į Vienųblyno koplyčių 9:30 valandų, ryto. Po
pamaldų Svč. Panelės Gimimo parapijos salėje 10:30
valandų prasidės 20-tasis Š.K.A. Rėmėjų Seimas. Lauk
sime irisų!
Š. K. A. RĖMĖJOS IR
ŠV. KAZIMIERO SESERYS

WILLO-WEST

Gera sųžinė labai daug gali
nukęsti, ir labai linksma yra
prispaudimuose.
Mažų Išlaidų

NAMAS
Paniatyklt
ŠĮ namų
šiandien
į 10 r. Iki 4
po piet ant
mūsų vietosi
Pastatysime namus ir vidų Įrengslme ant Jūsų lotų. Visi dar
tunmii i.
bininkai unijistai ir užtikrinti.
IZOI.IOTĄ GARAŽĄ
2 karams pastatysime < ■
t
ant Jūsų loto

'133.

’I ■■*

už....... ...............

Unijistų statytas

GARSINKITE “DRAUGE”

UTU.ITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

SMard Clnh

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholes*le Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
ui Tokią Kaina
TIK >1.00 PT. ?

4-5 Kvortos....
Po mua Kalima, gauti tikrai
Uetuvlšką Importuotą Valstybinę
Degtinę.
Mes ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M.
^glmldaJ^a^vlplnkal.

ONA’S

Kaunate

Reikalaukit

Kviečiame jus atsilankyti pirm
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažų ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porėtai Ir
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRECKING. & LBR. CO.
2301 S. Crawford, Lawndale 3010

PARDAVIMU BUNGAtOW
6 dideli kambariai: ekstra kamba
rys pastogėje: miegojimui porėtus;
didelis belsmontas: 30x150 pėdų lo
tas; 2-karų garadžitts; karštu vande
niu apšildomas: visi screens ir weather 8trlps: ąžuoliniai aptalsvmal Ir
grindys. Kaina tiktai J6.S50.00 rasit
ar išmokėjimais.
2445 Wwt Maroruette Road (67th St.) Telefonas
REPublie 4666.
PARDAVIMH
Parsiduoda kraučių ša pa biznis. plR
glal. Gera proga lietuviui, nes SĮ
mPnes) savininkas išvažiuoja. 1836
South Raelne Avė.. Cbfcngo. UI.

PARDAVTMITT BIZNIS
Parduodu duonos kenimo bizni su
namais, arba vien tik bizni. Biznis
išdirbtas per 35 metus.
Priežastis
pardavimo — senatvė. Jei kas nageidauia mano išdirbimo praktika
f natenta) mielai sutiksiu perleisti ir
Išmokinti. Savininko ir hiznlo ištai
gos antrašas: 2803 So. Emerald Avemie Chleago. Illinois.

PTRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS
— g<ėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai 81.00: 15
bušeliu, $2.50.
Stanley Gavens ltO So. Rldgeland
Aw.. Worth. UI., tel. Oak T,awn
193.1-1.

PARDAVTMUI

Open Sundays
K. KARKA, prez.

w

Fermsnent garbenčjimas yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
rai iAsilavinę. Mes suprantame
visas jūsų plaukų problemas.
Jūs galite visados tikėti, kad pas
Oną gausite tikrai puikų ir gerą
permaneut.

TAVERNOJ
DR1NKSAS

PARDAVIMUI NAMAS

Mūrinis namas; 4 kambariai vir
šuj. 1 apačioj; furnacu apšildomas:
garadžius. Atsišaukite: 3121 Sonttl
Snringfield Avė.
Tel. Tawndale —

<yn.

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU
Folklore
Radio
Program
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

4192 S. ARCHER AVENUE

LIETUVIŠKA

Phone LAFAYETTE 0461

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DEL. VYRŲ

(North East Corner Archer and
Sacramento Avė.)
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai
tai pinigai Htpd rausti
$6,000.00 xSmok ėjom
Už padėtus
pinigus
r
Duodam Paskolas ant I-mų
t
Morgiėių
Bafety Deposit Dežnten Galima
Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Snbatom nno 9 ryto iki
8 vai. vakaro

4%

rs
PAUL LEASAS

Trečiadienį 3-čių valandų GERMAN OHUROH ROAD
(Vyriškų Rūbų Krautuve)
ONA’S BEAUTY SHOP
apleido Chicagų, kun. dr. J.1 IR WILL0W SPRINGS
1820 West 47th Street
ROAD
3427 So. Halsted Street
Navickas, MIC. Išvyko atgal1
Telefonas LATayette 8038
Tel. Boulevard 0937
į savo vadovaujamųjų Maria WILLOW SPRINGS, ILL.
napolio Kolegijų. Birželio 14
p-nas Butchas, sav.
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
d. laivu Aąuitania išvyks į
Romų, kur įvyks Tėvų Mari
jonų suvažiavimas. Drauge su r?
juo keliaus kun. Jonas Jenčius, Marijonų Seminarijos
profesorius. Gerb. kun. J. Ja
kaitis, Provincijolas, važiuos
NEW CITY FURNITURE MART
truputį anksčiau — birželio
— rengia —
2 d. Beje, į stotį kun. dr. Na
vickų palydėjo kun. J. Mačiulionis, kun. M. Urbonavičius,
Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue
Su Vašingtono profesionalų kun. J. Jenčius, kun. J. Vo
Sekmad., Binželio-June 4, 1939
beisbolininki) komanda žaid sylius ir red. L. Šimutis.
11,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00
žia lietuvis Juozas KarkausTik
kų
gauta žinia, kad lier
K
m nor užsirezervuoti vietą ant buaų prašomi kreiptis J New City Furnlture Mart,
kas. Jis yra geras metikas.
16 52 W. 47th St., iš anksto. Su kiekvienu buso tikletu gausite Įžangos tlkletą dykai.
pos mėn. iš Lietuvos atvyks
Garbė jam, kad jis savo pa
Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
ta žymus pianistas, kompozi
dės ir juokdariai.
vardės nepakeitė. Pasirodo,
torius Vytautas Bacevičius.
Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuoipų.
kad jis yra kun. dr. J. Na
Lietuvių kolonijose jis , duos
vicko, Marianapolio Kolegijos
Klausykite* mūsų programo: Antradieniais Ii stoties W8BO, 1110 ki]., 8:00 iki • v. v.
koncertus. Chicagoje būsiųs
artimas giminaitis. Jo tėvas rugsėjo rr spalių mėnesiuose.
yra iš Turčinų, o beisbolįnin Maloni žinia. Turėsime pro
kąs Juozas gimė Kanadoj, Ha- gos pasiklausyti garsaus lie-

2rą Metinį Pikniką

STANDARD FEDERAL SAVIR6S & LOAN ASSOCIATION
ot CHICAGO
JUSTIN MACKIEW1CH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

iJJbal patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upčs — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automobilium ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chieagos. Kelias 83 ir 45. Peter Ber
notas. Bot 77. Sllver lAke, Wis.
PARDAVTMTT NAMAS
4 kambarių cottage: 50 pčdų lotas,
pulkus kielė as:
2-karų garadžius.
Kaina tiktai $2.500.00. Atsišaukite:
2331 South St. TjOiits Aw nue.
PARDAVIMUI

’ Pilnos mieros piano
-4
*
akordionas, 120
basų. Geros išdirbystės, mažai varto
tas. Parsiduoda už pusę kainos. At
sišaukite telefonu; REPublie 0545.

Kunigai

turėtų įsigyti h

Vyskupo Petro Pranciš- B
kaus Bučio, M.I.C. para-l
šytą
S

PAMOKSLŲ
Kaina #1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, III.
400 puslapiu knygą.

4WBUICK
AGENTŪRA
Tarime pardavimai visokių modelių vartotų automobilių
Prienamomis Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
Domininkas Kuraitis, Savininkas
Telefonas VICtory 1696

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

Pocahontu Mine Ron, (Screened) Tonas $7.00
Petroleum Carbon Coke, perkant 5 tonus ar
daugiau, Tonas $7.25. Šios kainos tik iki Lisp. 1
Hale. Tas

3Z

RUNGAI,OW

R-kambarh, bunralow:
furnactf
apšildomas: uždarvti porčlal: garadžlus: 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi
giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos- 3252 S Snringfield Avė.

8AV0 APYLINKĖS

15c

RENRON STORAS
Tinkamas dėl visokio biznio. Užpa
kalyje yra keturi kambariai gyveni
mui. Gera vieta bizniui. Renda ne
brangi. 3562 S. Halsted St. Savinin
kas gyvena: 3251 S. Emerald Avė.

VASAROTOJAMS ATVUA

artlsti*k«
tr Bkam-

«t

1.60

CLASSIFIED

PARDAVIMUI RTZNTS
Oėilu blz.nis. Išdirbtas per 18 metų.
Priežastis pardavimo — ilga.. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 4149 W.
26th Street, telef. Uatvndale 7045.

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

IMANENT

NORTH SIDE. — Šv. Ražančiaus draugijos svarbus su
sirinkkmas įvyks gegužės 26
d., po gegužinių pamaldų, pa
rapijos mokyklos kambaryje.
Nuoširdžiai kviečiu visas
nares dalyvauti, nes turime
apsvarstyti daug reikalų. Ka-

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
J. Bačiūnas, Tabor fanuos milton, Ont. Geriausio pasi-,
PARENGIMAMS

AKAD. RĖMĖJŲ

Sdmnftai pj. 28,1939 m.

JŪS GALITE GAUTI

Pranešimai
* - .—
’
™

sitarti apie pasidarbavimų pa ateityje.
rapijos išvažiavime ir karniKuo Skaitlingiausia susirin
vale, kurie įvyksta trumpoje kite ir atsiveskite naujų na
rių.
Raštininkė A. K.

20-sis Seimas

Rap.

Aplink mus

savininkas, anų dienų buvo
nusivežęs žurnalistų Vincų Uždavinį į Cadillac, Mich., kur
buvo viešbučių atstovų suva
žiavimas. V. Uždavinys buvo
pakviestas pasakyti kalbų. Tu
rodamas tokių progų, jis pa
pasakojo žinių apie Lietuvų
ir lietuvius. Apie tai rašė Cadiltuc laikraštis, pažymėdamas
kad V. Uždavinys aplankė 47
Amerikos valstybes. Nebuvęs
tik Montana valstybėj, bet ir
jų žadųs aplankyti. Beje, pa
žymėta ir tai, kad tai buvusi
Uždavinio pirma prakalba anglų kalboj.

Kleb. Kun. M. Svarlys ir Komitetas.
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