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Lenkija viliasi laimėti Lietuvos paramą
Ji yra stipriai isiginklavusi, bet
remtis su naciais reikalinga pagalba
Lenkų kariniai vadai neigia
bolševikų kariuomenę
VARŠUVA, liepos 17.

— rui dėl Dancigo. Lenkijos vi

Svetimšaliai diplomatai
ir sa viltis yra Britanijos ir
stebėtojai pripažįsta, kati Prancūzijos žadėjimuose len

Tiki.ja šiandien yra stipriai
ginklavusi. Turi pakanka
mai gausingą. (kariuomenę,
naujovinius ginklus ir kitus
vėliausios rūšies karo pabūk
lus.

Lenkija, su įvykdyta dali
na atsargi) mobilizacija, šian
dien turi jau daugiau kaip
000,000
vyrų kariuomenės.
Kai kurie lenkai valdininkai
tvirtina, kad be to Lenkija
turinti iki 4,000,000 vyrų at
sargų išmartkštytų ir iki pus
trečio milijono ndmačiusių
jokios karinės tarnybos.
Lenkijos autoritetai, kiek
patirta, didžiuojasi savo gau
singa kariuomene, atsargo
mis ir įsiginklavimu.
Bet neslepia fakto, kad be
svetimos pagalbos Vokietija
lenkus sutriuškintų kilus ka

kams 'padėti. Kai Britanija
su Prancūzija Vokietiją su
remtų iš vakarinio fronto ir
jūros pakrantėmis, lenkai sa
kosi pajėgtų sėkmingai grum
tis savo pasieniais.
Anot jų, būtų sunkiau Pamaris koridoriuje. Čia lenkų
pajėgas vokiečiai sužnybtų
iš dviejų šonų. Kad tos ne
laimės išvengti, I^enkijai bū
tų reikalinga įsiveržti į Ryti
nę Prūsiją iš rytinio šono.
Šiame žygyje Lietuvos pagal
ba lenkams yra gyvas reika
las. Dėl to lenkai ir siekia
Lietuvos pagalbos ( ir tikisi
tai laimėti.
Sov. Rusijos pagalba len
kai nepasitiki. Be to, lenki)
kariniai vadai nenori matyti
bolševikų kariuomenės Lenki
jos teritorijose.

Bolševikai imasi smarkiau veikti
prieš japonus ir juos provokuoja
PEKINAS, liepos 17. —.
Japonų ir mandižiukų karino
menės
vadovybė
rengiasij
greit atsilyginti Rusijos bol
ševikams Sibire.
Pranešta, kad bolševikai
vis drąsiau ir atkakliau grie
biasi japonus provokuoti. Ne
pasitenkina kruvinais susirėrėmimais Mandžiuko Mongoli
jos pasieniais. Sovietų laka
nai paskutinėmis dienomis du

kartu bombardavo Mandžiuko
šiaurinį geležinkelį. Su orinėmis bombomis sugriauta šio
geležinkelio stotis Fularki, už
325 mylių nuo pasienio. Be
to, bombarduota ir Halunaršan stotis. Vienur ir kitur yra sužeistųjų ir padaryti nuo
stoliai.
Čia kalbama, kad tas bolše
vikų žygis yra nepaprastai
rimtas ir japonai nepasiten
kins sausais protestais.

BRITAI NEPASIDUODA
NACIAMS LĖKTUVU
GAMYBOJE
LONDONAS, liepos 17. —
Po kelerių metų snūduriavi
mo ir nežinojimo kas reikalin
ga veikti šalies apsaugai, An
glijos vyriausybė pagaliau su
bruzdu ginkluotis ypač ore,
kad pasivyti Vokietijos nacių
nepaprastą veiklą.
Vyriausybę pažadino nepap
rastas nacių ginklavimasis. Įsitikinta, kad apsileidimas ga
Ii skaudžiai atsiliepti į valsty
bes likiiūą. Tad ir sukrusta
ginkluotis ore ir nesigailėti
išlaidų.
Šiandien Anglijoje jau yra
apie 30 lėktuvų fabrikų, ku
riuose dienomis ir naktimis
dirbama. Sužinota, kad kas
mėnesis padirbama iki 500 lė
ktuvų. Tai nepaprasta pažan
ga. Tuo būdu Anglija bando
pasivyti ir pralenkti nacių Vo
kietiją ginklavimosi ore.
Žinovai tvirtina, kad jei šis
darbo įtempimas nebus sulai
kytas, Anglija pralenks Vo
kietiją, kadangi Anglija turi
pakankamai reikalingos žalia
vos, o Vokietijai to visa truk
sta.

aprėpti ir išspręsti.

Maskvoje pripažįstama, kad
bolševikai nuolat yra kėlę vis
naujus britams reikalavimus
ir kone visus britai pripažinę.
Kadangi komisarai neįstengia
britų spaudimu nusikratyti,
jie sugalvojo, kad pripažįsta
mus reikalavimus britai pa
duotų raštu.

Britanija tori pasitarimus so
Vokietija Dancigo, taikos klausimais

BERT,YNAS, liepos 17. —
Čia pasklydę gandai, kad Bri
tanija turi pasitarimus su
Vokietija Dancigo, taikos ir
kitais klausimais. Niekas ne
Britams pasirodė to per žino ir sunku patirti, kiek ta
daug ir jie atmeta raštu pri me yra tiesos.

F

Tačiau čia abejojama, kad
Lenkija turėtų liet kokius be
tarpi skus pasitarimus su Vo
kietija Dancigo klausimu.
Kalbama, kad naciams ir
lenkams tarpininkaująs Mussolini, ar popiežius.
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Žmonių minia ties Duvin. Coal Company kasykla netoli Providence, Ky. Anądien šioj kasykloj įvyko dujų sprogimas ir užmušė 28 angliakasius Minia laukia paskutinių žuvusiųjų išėmimo iš kasyklos. 19 žuvusiųjų išimta sekmadienį, o
(A.’ine telepli do)
9 kiti — vakar.

LENKIJOJ LANKOSI
“Eltos” žinios I J. E. VYSKUPAS SHEIL
BRITŲ KARIUOMENĖS kaukas. -1 iop„s! d. DARBININKU vadus
oro keliu pargabentas iš I’ary
VADAS GEN, IRONSIDE žiaus
Lietuvos aeroklubo įsi- RAGINA TAIKON

VARŠUVA, liepos 17. —
Čia atvyko Britanijos koloni
jų karinių pajėgų generalinis
inspektorius gem maj. W. E.
Ironside. Lenkų vyriausybė
KROATAI PAGERBĖ SA šią vizitą nepaprastai įverti
VO VADĄ
na. Tai naciams įspėjimas,
ZAGREBAS, Kroatija (Ju kad lenkai turi galingus šali
goslavija), liepos 17 — Kro ninkus, kurie padės lenkams
atai vakar pagerbė savo va ginti Dancigo tarptautinį sto
dą V. Mačeką jo 60 metų viLenkijos vyriausybė įsitiki
amž. sukaktuvėmis. Apie 100,
000 kroatų dalydavo sureng nusi, kad ji savo griežtu pa
tose čia vaikštynėse ir tauti siryžimu, sulaikė Hitlerio žy
gius be niekur nieko plėsti
nėse iškilmėse.
i Vokietijos
imperijos sienas.
PIENO KAINA IŠTIKO Į Šio pavojaus išvengus, numa
tomas kitas. Sakoma, Hitleris
VARGŠUS
nedrįs tiesioviniai grobti I)an
NEW YORK, liepos 17. —
cigo. Šio miesto naciai bus su
Padidinta pieno kaina čia
keldinti prieš Lenkiją ir pra
daugiausia Ištiko vargšus pie
sidės lokalinė nacių su lenno vartotojus. Turinčios ma
kais kova.
žas pajamas šeimos žymiai
Ir vienaip ir kitaip Lenkija
sumažino pieno vartojimą.
turi pasitikėjimo britais, ku
rie daug kartų pažadėję ją
GAMELIN VYKSTA |
remti Dancigo klausimu.
VARŠUVĄ

pažinimą. Tad bolševikai ir
turi progos toliau išsisukinė
ti nuo dėjimosi į antiagresyvinę sąjungą.
Britai žino, kad Maskva ne
gali ir nenori dėtis su jais
RYGA, liepos 17. — Žinio
prieš necių Vokietiją. Bet jie
PARYŽIUS, liepos 17. —
mis iš Maskvos, bolševikai gi
norėtų^ nors kokią paviršinę Paskelbta, kad tomis dienomis
liai įvertina britų pastangas
sutartį padaryti, kad naciai į Varšuvą vyksiąs vyriausias
sov. Rusiją įtraukti į Britani
iš to žygio nepasijuoktų.
prancūzų karinių pajėgų va
jos Prancūzijos antiagresyvidas gen. Gameiinas.
nę. sąjungą. Tačiau įtrauki
mas neįmanomas, kadangi bol BUVĘS KARALIUS ZOG
APLEIDO RYGĄ
ETAVOOD, III., liepos 17.—
ševikai nusprendę nesikišti į
RYGA, liepos 17. — Buvęs Arti šio miestelio greitasis ke
Europos valstybių kivirčius
ir į karą. Pažymima, sov. Ru Albanijos karalius Zog su sa leivinis traukinys sudaužė au
sija turi pakankamai nuosavi) vo palydovais iš čia garlaiviu tomobilj, kuriuo važiavo 5 as
menys. Visi žuvo.
naminių reikalų, kurių negali išvyko į Stokholmą.

BOLŠEVIKAI STEBISI
BRITŲ PASTANGOMIS
JAIS SUSIJUNGTI

LT’

gvtas sanitarinis lėktuvas. Ja
nie yra vietos sėdėti vienam
Coliseume sekmadienį įvyko darbininkų organizacijų vapilotui ir 4-5 keleiviams. Tai skerdyklų organiz.uotų darbi- dus, kad jie paliautų kovoję
yra vienas didžiausių Lietu-.ninklb Paklausančių CIO or- aiž pirmenybę. Nes ši kova
vos aviacijos lėktuvų. Seka- ganizaei-iai’ delegatų suvažia-^ildo darbininkų nepasitikėji
mą dieną naujasis lėktuvas vima-s- Dalyvavo apie vienas mą savo vadais, ardo darbiįninku vienybę, kuri būtinai
gavo pirmąjį užsakymą per tūkstantis delegatų.
vežti iš vienos Lietuvos vie Suvažiavimą atidarė malda reikalinga kovoti už buitį.
Suvažiavime svarstyta dar
tos į Kauną ligonį, kurio šiuo •TE. vyskupas Sheil, Chicagos
bininkų
skerdyklose didesnio
metu negalima jokia kita auxilinis vyskupas. Po maldos jis trumpai kalbėjo. Ragi'atlyginimo klausimas. Tartasi
priemone vežti.
no darbą ir kapitalą glaudžiau i apie streiko
sukėlimą, jei
Liepos 2 -d. sklandytojas susiartinti ir vieningume dir- darbininkų reikalavimai būtų
Gysas išmėgino savo sklandy bti. Vyskupas ypač ragino I paneigti.
tuvą, kuriam jis pats prideri
no mažą ,18 arklią jėgų moto
rėlį, pakildamas 1,500 m. au
kščio ir išskraidydamas apie
valandą laiko.

Workers’ Alliance organizacijos vadai
nusistatė prieš WPA iinistu streiką

KAUNAS. — Šiomis dieno MINNEAPOLIS, Minn., lie- , ninkus paliauti
streikavus,
mis labai pagyvėjo Kaune vos 17. — “Workers’ Allian kad nedaryti nesmagumų pre
statyba. Laisvės alėjoje stato ce” organizacijos vadai nus zidentui Rooseveltui, kurs pa
mi keli dideli kelių aukštų na prendė raginti šios organiza kenčia šios AVPA darbininkų
mai, griaunami likusieji vie cijos darbininkus, kad jie nu- organizacijos gyvavimą.
naaukščiams namams užstaty , trauktų streiką ir triukšmus Minneapolyje laikinai užda
ta po antrą ir trečią aukštą. Jr grįžtų į darbą.
ryti visi vyriausybės vykdo
Šiemet Mažeikių apskrity
“AVorkers Alliance” arga ma viešieji projektai. Dešim
je statomos 5 naujos kaimo
nizacija sudaryta is WPA tys tūkstanjių bedarbių netu
NĖRA PASITARIMŲ
plytinės. Sedos valsčiuje vien
ri darbo dėka AVPA darbinin
TIENTSINO KLAUSIMU statomos 3 plytinės. Pajėges darbininkų darbo departatnen
to sekretorės
pastangomis. kų unistų streikui.
ni
ūkininkai
susidėję
nori
sta
TOKIO, liepos 17. — Pra
Šią organizaciją valdo komu KAMPANIJA PRIEŠ NA
nešta kad japonai su britais tyti dar vieną didoką plytinę.
nistai. Tai tie, kurie negali at
CIUS ŠNIPUS
neturi jokių pasitarimų blo Marijampolėje
įsisteigusi sigerti sov. Rusijos “demo
LONDONAS, liepos 17. —
kuojamos Tientsino koncesijos “Medvilnės Audinių” akc. 1>kratija”, ir kurie darbuojasi
klausimu.
vė šiomis dienomis gavo fi čia Maskvos valdovų nurody Ir Anglijoj, kaip kad Prancū
zijoj, iškelia kampanija prieš
nansų ministro leidimą staty- mais.
Vokietijos nacių šnipus tiks
DUKTERŲ DIENA
iti didelį audinių fabriką Mari
Žinovai tvirtina, kad ši or lu juos visus išgaudyti. 0 jų
American Gold Star ir A- jampolės rajone.
ganizacija sudaryta komunis visur pilna.
merican Womens’ Congress
tų propagandos sumetimais.
organizacijos paskelbė, kad ISPANIJOS RAUDONIEJI
VVPA darbininkus organizuo GARSINKITCS “DRAUGE”
ateinantį sekmndie.ų visoj ša
IR SVETUR RIEJASI
ti reiškia juos spausti.. Šie
ly bus mini'ma “Dukterų
PARYŽIUS, liepos 17. — šalies vyriausyln's šelpiami
diena”.
darbininkai juk gauna nykų
Linkėtina, kad dukterys Ispanijos raudonųjų vadai sve
šelpiamąjį atlyginimą. Nežiū
CTIICAGO SRITIS. — Nu
praleistų tą dieną su motino tur būdami tarpusaviai ir to
rint to, jie nuo savo burnos
liau
riejasi
už
pirmenybę
vamatomas retknrt<*iu:s lietus
mis.
paskutinius
dauti išsisklaidusiems po visą Į turi atitraukti
su griaustiniais; Šilčiau.
centus ir apmokėti savo va
pasaulį
ispanams
socialistams,
Vakar rytą žemiausia temStoka išauklėjimo, tinginys
ldus komunistus.
komunistams
ir
anarchistams.
jierntūra buvo 59 I.
tė, bailumas, išnaudojimas —
Matyt, jie neįstengia pasida “AVorkers Alliance” vadai
Saulė teka 5:30. leidžiasi
tai svarbiausieji pasisekimo
subruzdo raginti savo darbi- 8:21.
linti pagrobtais lobiais.
priešai.
h
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrallna,
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunClania tam tiks
lui palto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros
Korespondentų
prato ralytl trumpai Ir alfiklal (Jei galima raaomaja
mallnlle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir aainenlAkumų.
Pasenusios kores
pondencijos lalkraltln nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
■ntered as Seoond-Class Matter March II, 1414, at
Chloaco, Illinois Under the Aot of March *, 1474.

APŽVALGA
Tėvų Marijonų Suvažiavimas

ypač pasižymi rimtumu ir gyvumu. Ir, reikia,

manyti,

kad

šie

lankys didesnį

ir

kiti

mūsų

žurnalui

inteligentų

nuo
namų

dabar
skai

čių.

Tautininkai Nesutaria
Amerikos lietuvių tarpe yra nedidelė tau
tininkų grupelė ir ta pati yra susiskaldžiusi.
Nors tautininkai leidžia ir dienraštį (Brooklyne), tačiau viena brooklyniečių tautinin
kų grupelė niuto reikalo leisti neperiodinį
laikraštį, pavadintų “Rytas”. Tam laikraš
ty, tarp ko >kito, nusiskundžiama:
“Kiek su įvairiais žmonėmis tenka su
sitikti ir iš jų patirti, visi šiuo laiku mū
sų spaudoje jaučia dvasinę krizę. Saumylybė nuslėgė idėjos dvasių. Grupinė cen
zūra užgesino tiesos šviesų. Visuomenėje
užviešpatavo ir klaikus sumišimas. Tik
ras Babelio bokštas, kur žmonės tarp sa
vęs nesusikalba”.
' i r.A*v' Šį laikraštėlį leidžia dr. Vencius, Sagys ir
Klingu. Mat, šię tuutininlkai prie kitų tauti
ninkų Jaikrašfeių nebepritelpa.

Tautininkai skaidosi į grupeles ne liek
Šią savaitę Komoje prasideda Marijonų
vienuolijos tarybos ir visų provincijų atsto dėl idėjų (kurių pas juos kaip ir nėr), kiek
vų suvažiavimas. Amerikos Marijonų provin dėl asmcnižkuimp' ir ieškojimo tuščios gar
< ’
cijų atstovauja: gerb. kun. J. Jakaitis, kun. bės.
dr. J. Navickas, kun. dr. l’auliukonis ir kuu.
Daugiau Svečių
J. Jenčius.
E**-. ' . j
Panašūs Marijonų suvažiavimai, įvyksta,
“Amerika” rašo: “Nors ir buvo žinių,
vienų kartų į šešerius metus.
kad šių vasarų beveik visai neturėsim sveTenka spėti, kad suvažiavimas turės ap • čių iš Lietuvos, bet paskutinėmis dienomis
tarti daug svarbių reikalų, nes vienuolija yra gaunama naujų 'pranešimų, kitaip kalban
išaugusi, išsišakojusi. Daugelyj kraštų ji dir čių. Jau įpraeitrfme numeryje džiaugėmės,
ba ir daug dirba švietimo srity, veda misi kad atvyksta studentų choras. Kitų savaitę
jas, leidžia laikraščius, padeda pasauliečiams atvyksta Lietuvos Pavasarininkų atstovas į
kunigams pastoracijos darbų dirbti. Be to, L. Vyčių seimų — dr. P. V. Raulinaitis.
bus išrinkta nauja vienuolijos vadovybė: ge Rugpjūčio męn. atvyks studentų ateitininkų
nerolas, taryba, provincijolai.
4 atstovai į pasaulio katalikų studentų Pax
Pirmuoju atgaivintosios Tėvų Marijonų Romanu sąjungos kongresų.
kongregacijos generolu buvo a. a. arkivysku
Taigi, svečių turėsime. Svarbu tik, kad
pas Jurgis Matulevičius; antruoju — j; E.
lietuviai amerikiečiai, kiek jų sąlygos lei
vyskupas Petras Būčys; trečiuoju — dabil
džia, tinkamai juos priimtų. Lietuvoje ame
tinis, gerb. kun. Andrius Cikoto.
rikiečiai priimami didžiausiomis iškilmėmis;
Pirmuoju Amerikos Marijonų provincijolu sutikime svečius atviromis širdimis, kad ir
buvo a. u. kun. Feliksas Kudirka; antruoju kukliai”.
— a. a. kun. Vincentas Kulikauskas, trečiuo
ju — dabartinis, kum Jdnafe Jakaitis. ' '

Garbingosios vienuolijos atstovų svarbiam
suvažiavimui likime geriausio pasisekimo.

Kiek Išvyko Į Lietuvę

Pylių Piliakalnio Paslaptys
Kur gyveno ir kovojo Pilėnų kunigaikštis Mar
gis? Senųjų kronikų egzotika apie lietuvių
ryžtingumų
(XX) Kas iš mūsų nėra nes ji, istoriškų duomenų a‘kiskaitęs garsiosios istorijos a- vaizdoje, negali būti puteisipie Pilėnų kunigaikštį Margį,1 narna.
apie tų narsų lietuvių gyni Plačiausiai apie Pilėnų išmąsi, kai jie greičiau sutiko grioviiną yra parašęs kronisugnyje

sudegti,

negu

priešui tas

pasiduoti. Tas įvykis pažįsta
mas iš plačių Daukanto ir
Narbuto aprašymų. Neiškentė
neaprašęs jo ir vysk. M. Va
lančius savo “Antano Treti
ninko pasakojimuose”, kurio
ištrauka yra paprastai deda
ma mokyklų skaitymo kny
gose. Toks dramatiškas Lie
tuvos istorijos epizodus rado
gyvą atgarsį ir dailiojoje li
teratūroje. I. Kraševskis pa
rašė lenkiškai apysakų “Ku
nigas”, o pagal ją M. Alks
nis (Šiaulėniškis) sudarė 5kių veiksmų tragediją “Pilė
nų kunigaikštis”. Yra pagu
liau šis įvykis ir eilėmis ap
dainuotas. Tai Liudviko Ko
ndratavičiaus (Vlad. Svroko
mlės) poema “Margis”.
Kur buvo tie Pilėnai* Jau
istorikas Kojelevičius bandė
identifikuoti Pilėnus — Pullen su Punia, kur dešinėje
Nemuno pusėje yra didžiulis
piliakalnis. Taip pat galvojo
ir Balinskis, o poetai — rašy
tojai Syrtfkomlė ir Krašerskis neabejodami garsiuosius
Pilėnus nukėlė į Punią. Ir
šiandien Punioje žmonės ga
li papasakoti apie tą narsų
gynimąsi ir nemirštamos ga
rbės kunigaikštį Margį. Ta
čiau tie pasakojimai žmonėse
nėra senų senovės tradicija,
o tokių mėgėjų kaip Kondra
tavičius — Surokomlė ten at
nešti vietiniams aiškinimai.
Pats Syrokonilė pasakoja,
kai jis atvykęs prie Punios
(tai buvo prieš šimtų metų),
vietiniai gyventojai ir baž
nytkaimio žydeliai nieko ne
žinoję apie piliakalni ir jam
parodę netikrą kelią.

Vygandus

Marburgietis.

Jis savo kronikoje kalba apic Pilenen ir tena Troppen.
Vadinasi, piliai lokalizuoti
reikia nustatyti, kur buvo tie
Trapai. Vieni Trapai yra mi
nimi XIV a. gale prie Skaud
vilės, kiti — Trapėnai ant
Nemuno prie Viešvilės. Bet
yra dar įr tretieji “Trappen”
į vakarus nuo Neries įtakos
į Nemuną. Juos mini mums
vienas 1388 metų dokumen
tas. Jogaila turėjo į Trappen
salą atsiųsti savo žmonės ap
simainyti su Ordinu belais
viais. Šitie Trapai yra mums
kelrodžiu!
Iš XIV a. karų ir kryžiuo
čių žygių istorijos yra aišku,
kad pirmoje XIV-tojo amž.
pusėje kryžiuočiai Pumos nie
kad nepasiekdavo. Todėl Pi
lėnų pilies ten negalį būti.
Kadangi toji pilis turėjo
būti ant Ndmuno, tai jos rei
kia ieškoti žemiau Kauno, va
karų link toje Trapų srityje,
tarp Kauno ir Nevėžio.

Douglas, Gatės, vienas Duvin Coal Go., netoli Providence, Ky., kasyklų darbininkų išgelbėtas po įvykusios ekspliozijos, kurioj žuvo dvidešimts aštuoni darbininkai. Devy
nių darbininkų likimas dar nėra žinomas. (Acme telephoto.)

jamų vietovardžių, yra daui Mituvos žiočių). Bajerburkas
ir Marienburgu . Tais pačiais
vokeeių kronikose.
metais did. magistras, terioKad Pypliuose yra buvusi damas panemunių*, atėjo prie
toji Pilėnų istorija, žinoma Pilėnų ir čia pasiryžo kairįjį
reikėtų dar aiškiau ir tvir Nemuno krantą apvalyti nuo
čiau įrodyti. Nėra abejonės, lietuvių pilies.
kad ta pilis buvo kur nors
Prisiminėme me? tą liūdną
apie Nevėžį arba žemiau Rau
dondvario. Tad toks sampro Pilėnų gynėjų likijiuj, juos iš
tavimas nesipriešina Pyplių tikusį 1336 m. vasario mėn.
Įdomią konjunktūrą čia iš ir l’ilėnų identifikavimui.
25 d. Perskaitėme Valančiaus
kėlė K. Paunksnis. Toji Tra
didaktišką aprašymą “Mūšis
pų žemės sala, kur buvo kei Žvalgydamiesi nuo sargų pas Pilėnus”? Tokių didvyri
čiami belaisviai, esanti toji bokšto ir pilies kiemo į visas škų 'kovų, kur lietuviai kovo
pat Nevėžio žiočių sala, kuri puses, mes gyvai prisiminė davo iki paskutiniojo, nema
kituose šaltiniuose vadinama me ir tą prieš 600 metų, tar ža yra buvę XUI-XV am. ka
Virgalė. Tad Pilėnų reikia būt, ant to piliakalnio įvy ruose su kryžjiK.čriis,. t)až1 .1 • .
r''l L i
' 1 '
ieškoti kaip tik apie tą sala, kusią tragediją. Tai žiaurių nikusiai nietra?J.:nU»’;aL trum
kur Nevėžis įteka į Nemuną. ’ ir įtemptų kovų laikas lietu- pai pamini: pilis su gynėjais
Mes jau žinome, kad iš tie-' viui be vilties sulaukti geres- sudeginta ar sunaikinta. Bet
sų tenai kairiajame Nemuno nių dienų. Kai vok cėiu or Pilėnų įvykis vokiečiams ti
krante, beveik priešais Rau dino didžiuoju nmgi.-tru 1335 krai buvo padaręs įspūdžio.
dondvarį, yra mūsų aplanky m. tapo veiklus ir energingu-. Kronistas neiškentė nepagy
tas Pyplių piliakalnis, kurio Ditriclias (Teodericlt) von Al rus pagonių. Kai lietuviai ne
negalima identifikuoti su ku tentenburg, buvo pradėta dar begalėję apgulimo išlaikyti,
ria nors kita ant Nemuno mi intensyviau po Ii i Lietuvą. patys ėmę žudytis. O laužas,
ninia lietuvių pilimi. Vokie Lietuvos link buvo išvesti į kurį šokęs ir pats vadas
čiai, žinoma, galėjo iš žodžio trys platūs keliui su grio Margis, savo paties kardu
Pypliai, antrąją raidę p iš viais, 1336 m. suprojektuota nužudęs savo žmoną, priglau
leisdami, padaryti P'len, Pi- ir pradėta ant Nemuno staty dė jų lavonus paversdamas
llenen. Tokių deformuotų, ka ti trys vokiečių pilys Gecr- pelenais. Vygando aprašymas,
rtais ne lengvai ideutifikuo- ge-nburgas (pusė klm. nuo
(Tęsinys 3 pusi.)

“Vienybė” lašo, ikad J. Ambraziejus,
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos pir
mininkas, turįs žinių, kad nuo 1926 metų
iki 1938 metų iš Jungtinių Amerikos Val
Žodis Mūsų Inteligentams
stybių į Lietuvą iš viso išvažiavę 16,004 žm-oiAtvykęs Į Ghicagą stud. A. Skirius rūpi
nės, kurių tarpe 6,305 Lietuvos (piliečiai ir
nasi, kad surinkti kiek galima daugiau me
9,499 šio krašto piliečių.
džiagos straipsniams apie C’hicagos lietuvius
Daugiausia amerikiečių, rašo “V-bė”, į
ir aplamai visų šio krašto lietuvių religinį
tautinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimų. Tie Lietuvą išvažiavo pirmaisiais ekonominės de
straipsniai bus spausdinami “Naujosios Ro presijos metais 1930 ir 1931 m. 1931 metai
muvos” specialiai amerikiečiams skiriamame buvo rekordiniai. Tuomet išvažiavo iš viso
2,445 Lietuvos ir Amerikos piliečiai. Ma Daug kas tos nuomonės te
numery, kuris išeis rugpiūčio mėnesyje.
“N. Romuvą” leidžia jaunoji Lietuvos ka žiausia amerikiečių į Lietuvą išvažiavo 1935 besilaiko ir šiandien. Bet to
talikų inteligentija. Tai gražus, savaitinis mietais, tuomet išvažiavo 323 Lietuvos pilie ji pažiūra yra revlduotinaj
žurnalas, kuris Lietuvos gyvenime vaidina čiai ir 718 Amerikos piliečių. Tačiau nuo
svarbų vaidmenį.
1935 metų keleivių į Lietuvą skaičius pra
Stud. Skiriaus atvykimo į Ghicagą proga, dėjo lai.psniniai daugėti, tik pereitais ir šiais
mes čia norime padaryti pastabų mūsų, ,A- metais dėl Europos politinių krizių ameri
inerikos lietuvių, inteligentijai.
kiečiai vėl pradėjo mažiau lankyti Lietuvą.
. Gal mūsų gerb. kunigai, gydytojai, advo Jeigu galima spręsti iš ekskursijų, tai ma
katai, inžinieriai ir kitų profesijų žmonės, ku tyt, kad šiais metais bus mažiausia Ameri
rie yra išėję aukštuosius mokslus, nesupyks, kos turistų į Lietuvą, negu buvo nuo 1929
jei mes jiems vienų “priekaištą” padarysi metų.
me: permažai jie seka Lietuvos kultūrinį gy
venimą. Tai sakome (Irusiai, nes aiškiai ži
Muzikos Žinių Penkmetis
nom, kad retas kuris iš mūsų inteligentų pre
“L. L.” paduoda, kad vokiečių laikraštis
numeruoja bet kurį Lietuvos žurnalų. Tiesa,
kunigų tarpe yra skaitančių “Tiesos Kelią”, “V. B.” rašo apie Japonijos vargus Kini
“Židinį”, vienas kitas ir “N. Romuvą” tu joje. Jau du metai, kaip japonai kariauja
ri ifisirašęs. Bet pasauliečių inteligentų mi su kiniečiais, o užimta tik dalis šiaurinės
muose retai teužtiksi bet kurį aukščiau su Kinijos ir keletas pajūrio uostų. Kaip įdėtas
žemėlapis parodo, užimtose srityse daugelyje
minėtųjų žurnalų.
Be abejonės, tai padaro nemažą spragą vietų veikia kiniečių partizanai tiek šiauri
mūsų tautos gyvenime. Dėl to ir ryšiai tarp nėje Kinijoje, tiek Hainano saloje. Sustiprin
Lietuvos ir Amerikos lietuvių inteligentų ne dami pasienį su rusais, blokuodami uostus
susidaro pakankamai stiprūs, nes permažai japonai tikisi, kad partizanams sutrukdys gi
arba visai nesekame vieni kitų kultūrinio gy nklų pristatymų. Dabar japonams užlaikyti
venimo eigos. Tito ir patys save skriaudžia užimtas sritis labai daug kainuoja, nes ten
me. nuo to nukenčia lietuvių tautinis sąjūdis tenka laikyti stiprias įgulas, todėl pirmoje
ir neužsimezga tikrai nuoširdus, artimas ben eilėje būsiąs valomas užnugaris. Vokiečiai
dradarbiavimas, kuris taip labai yra reika aiškina, kad vakarų mastas rytuose netinkąs
nes ten laikas turįs visai kitą prasmę.
lingas;
*
Atsižvelgiant į tai, reikia džiaugtis, kad
Mūs visuomenė labai džiaugsmingai sutiko
“N. Romuva” vienų savo laidų paveda anierikieciams. Be abejojimo, tas numeris žinią, kad į Ameriką atvyks Lietuvos uni
daug prisidėk prie paakstininm prenumeruo versiteto choras. Tik ar ne laikas jau būtų
ti “N. R.” ir kitus Lietuvos žurnalus, kurie paskelbti choro maršrutą po kolonijas, kad
Tfti ne kokia piratnydė, tik Amer. J. V. karo submarino Squulus pirmagalys, kiek jo buvo iškelta iš jūrų netoli
savo turiniu visai prilygsta kitų kultūringų būtų galima pradėti daryti prisirengimai jį
Portsmouth,
N. H. Trukus pontonams, kuliais laivus buvo keliamas, jis vėl paskendo.
(Acme telephoto.)
jų tautų žurnalams. “N. R.” ir “Židinys” Į tinkamai pasitikti.
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giu inkstų įdegimu aiJba vė
Sulig statistikos, inkstų li liaus. Nežiūrint kurioj kūno
daly glūdėti ūmaus inkstų įgos užima trečių ar ketvirtų
vietų kaipo mirtingumo prie degimo priežastys, vadovau
jamų įdegimo rolę vaidina
žastys. Svarbu, tat, šios rū
šies, kaip ir kitų rimtų ligų bakterija.
kiek galint vengti, o joms iš Persišaldymas kaip kada
tikus pasirūpinti ankstyvų išrodo esant inkstų įdegimo
priežastimi. Juomi nupuldodaktaro pagalbų.
ma kūno at:*parumas prieš in
Inkstų ligos yra ūmos ar
fekcijų ir tfodėl 'pastaroji ima
ba jos gali būt kroniško po
viršų.
būdžio.
Labai retuose atsitikimuose
Ūmomis inkstų ligomis su syfilis būna ūmaus inkstų įsirgimai pasitaiko dažnai, bet degimo priežastimi.
tik retkarčiais įvyksta mir Iš chemikalų, gyvojo sida
tis. Mat šiuose atsitikimuose bro druska galį būt i ūmaus
js tuojaus ieško gydyto- bro druska gali būt ūmaus
rgalbtos. Susirgimai kro Nemaža yra susirgimų šia li
snis inkstų ligomis yra ga, kur tikroji priežastis ne
ne retesni įvykiai už ūmaus apčiuopiama.
pobūdžio inkstų ligas. Ti'k,
Nėščios moterys irgi pana
(čia liga labai dažnai tęsiasi
ilgų laikų iki žmogus susipra šia inkstų liga suserga. Tik
nta, kad reikia ieškoti gydy liga dažniausiai yra vadina
tojo pagalbos. Bet įsisenėju ma toxmia.
Einant prie kroniškų inks
si liga tuomet jau nelengvai
pasiduoda gydymui, ir pati tų ligų yra daug sunkiau ap
gydymo eiga užsitęsia ilgai. tikti jų <priežastis. Labai re
Įvairios infekcijos ir limpa tai kroniškos inkstų ligos se
nčios ligos dažnai yra ūmaus •ka ūmąsias. Paprastai šios
pobūdžio inkstų ligų priežas rūšies ligos prasideda išlengtimi. Iš šių, aukštutinių kvė vo. Kiek čia lbšia infekcija,
pavimo takij infekcijos įvai aiškių įrodymų nėra.
Sulig vėliausių aiškinimų,
riausiais vardais vadinamos
kaip tai rbimitis, corvza, ton maistas, turįs didelį kieki pro
sillitis, pbaryngitis, bronehi- finų, pastūmėja prie inkstų
tis ir t.t. yra ūmaus inkstų ligųPermainos kraujo induose
įdegimo pirmtaikūnai.
į
inkstų
ligas daro daug įta
Tonsillitis čia užima pirmų
vietų. Sergantis skarlatina kos ir sykiu sunkina gydy
gali tuom kart susirgti stai mų.
INKSTŲ ĮDEGIMAS
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DAUGHTBR * MISSOORl ARKANSAS
NAPOLEON FOUR HUMORE D MILĖS
BELOW THE OHlO ABSHER.' HE NAMED
THE BAB* AFTSR AN AUNT AHO LIVED AT
NAPOLEON,ON THE MISSOURI RIVER, IN
ARKANSAS, FOUR HUNDREO MILĖS BeuOW
TMĘ MOUTH OF THE OHlO RIVER.....

I •SU“-SOVIETONION,*NL'-WOLLAN01 'SFFINLANO... ^
'CO* STAN05 RDR‘CORPS D'PlOMATIOuE * . THE ORI ve R.
OF THAT CAft IS PRO8A8LY A MEM8ER OF A POREIGN EMOA?Sy/

Minneapolis. Minn., policija dujinėmis bombomis sklaido streikuojančius WPA darbi
ninkus, kurie pikietuodami projektus dažnai panaudoja prievartų.
(Acme telephoto.)
žuvusius vyrus, pačios savo šokti į ugnį. Kryžiuočiams kas J. Voigtas prideda, kad
noru nusižudžiustos. Ir kro paliko tik pelenai ir degėsiai. kryžiuočiai niekada nesngrįGražiai baigia Valančius žę taip nuliūdę, kaip nuo Pi
nistas prideda: “Nuostabu,
nes jos tiki greit su jais (sa savo pasakojimų apie Pilė lėnų.
vo vyrais) kitame gyvenime nus. Atgal į pakalnę leisda
Kiek labai netobuli šalti j
miesi kryžiuočiai kalbėję:
kartu gyventi”.
niai leidžia, atgaivinę tų se
— “Kų mes uždirbome, kaKadangi vyrai (pagonys),
nųjų Lietuvos praeitį, ne be
jei patekdavo nelaisvėn, bū bindamiesi į tų plikų kalnų? susijaudinimo lipome nuo kal
davo dažniausiai be gailesčio Būtinai nieko. Išmušėme ke no, kuris buvo mūsų protė
kryžiuočių žudomi, tai ir mo turis tūkstančius žemaičių vių narsiimo ir didelės aukos
terys jausdavosi šiame gyve (lietuvių), savųjų pritrūko vieta.
nime nebereikalingos. Tad me nelygiai daugiams, o nu
Mūsų kelias ėjo per Kačer
Pilėnų tragedija, su garbinga pelnėme pelenų saujų. Iš tik
'parole, geriau žūti, bet nepa ro sunku bus tokius žmones ginę į Zapyškį, kur norėjome
siduoti, yra ano meto lietu pamušti, kurie genaus velija apžiūrėti jau krikščioniškųjų
vių psichologiškai — išilgi sudegti, nekaip mūsų vergu- laikų paminklų, būtent senų
čiais būti”. O Prūsų istori jų Zapyškio bažnytėlę,
niais motyvais suprantama.
Tai buvo ano meto lietuvių
f
pasiaukojimo pavyzdys, ku
ris palikuonius po šešių šimt
mečių stebina.

pont
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NEGLECT
A COLD F
DON’T

Krūtinėn slogos, kurion gali litai,
vystyti | nelaime, paprastai palengvąja
pa tartojus
raminančią,
bildančią Mnsterole. Mnstemle nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Orainterlrrlta.it,” Milijonai yra varto
ję Ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja.
Ualima aauU apdeknaa.

INTERNATIONAL LKIUOR CO.
Sav. FRANK VIZGARD

SKOLINAU PINIGUS
ANT 1-My MORGIČiy
Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 per
Federal Savings and Loun Insurance Corp., po United States
Government priežiūra.

4%

Išmokėjom Už
Padėtus Pinigus

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Westem Avė.

Phone GRO. 0306
J

DANTIMS
PLEITOS

'HlAAaaatf

Pataisoma
TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

Persikėlėm j Naujų Vietų

Vieta daug didesnė ir mo
derniškai įrengta.

UŽTIKRINTOS
PLEITOS........... PO
Pinigai grąžinami
n patenkinti.

Jei

$12.50

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

6246-48 S. Califomlaav
Chlcapo, Illinois

HEJNA BROS.

Tel. Republic 1538-1539

LAWNDALE OENTAL LABORATOflIES
1724

2*45 WE»T 2«th STREET
Tel. Uavmdale 2*08-t

Atdara Iki • v.

Lietuvių, didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. ITž
laiko geriausių ameriko
niškų ir importuotų deg
tinę ir vynų.

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
IftMOKfcJIMAIS

Barskis Furniture House,
HOME OF FINE

p. p.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL SSTATE

NAUJAUSI IR GERIAUSI

"THE

RO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Monroe 9251

f

INSURANCE

LENGVAIS

iNTĮy^HRT'iofiet- eftKToorf ee til,

Mft. A05HER.OF’
TOLEOO.OHIO, CHRISTENEO HIS '

* CARRy INTERNATIONAL SIGNS ON THCIR
r
LICENSE WHICH USUALLY PUZZLE
'
AMEKICANS. HBRfi ARE SOME „...
) , CH-SWiTZERLANDfCONFEDCRATION HBLVETlQue)
'DK'-DENMARK ,*ET- e<SYPT/E'-SPAIN(ESPANA) S?
*5E“— IRELANO fSAORSTAT ElREANN), "GBY-MALTA

ir paskui pati žuvusi. Bet
visų faktų neigti negalima.
Apie Pilėnų paėmimų kalba
dar Sambijos kanauninko me
(Tęsinys iš 2 pusi.)
traštis, trumpa rimuotoji kro
primenąs Kartaginos išgrio- nika ir pagaliau jį aprašo
vimų, smulkmenuose yra, tur vienas senojo Testamento Jo
'būt, perdėtas. Į Pilėnus var bo knygos eilėtas vertimas.
gu galėjo subėgti 4,000 gynė Paskutinieji du šaltiniai pa
jų, kurių skaičius vėlesniuose prastai pamirštami.
aprašymuose išaugo į dešim
Mifcns šiandien nebesupra
tis tūkstančių. Pandmuniais ntama, kad ano laiko lietu
lietuvių pilių buvo daug, o viai gyvybę daug mažiau bra
prie ano laiko susisiekimo ir ngino ir mirties mažiau bijo
gyventojų tankumo kalba ga jo. Žmonės tuomet savo noru
lėjo eiti apie kelis šimtus gy pasirinkdavo mirtį. Čitai pa
nėjų. Vargu įtikima taip pat, sakoja XIII a- kronistas Li
Kronistas šitame gražiame
kad viena sena lietuvė kirviu vonijos Henrikas, kad per.
išžudžiusi 100 savo tautiečių, kiasdešimt; lietuvių moterų, Pilėnų aprašyme nori paroĮ (lyti ne vien tik nepapiaslų
kurie, tiesa, noriai ėję mirti. sužinojusios apie savo korė
pagonių narsumų ir pasiauko
jimų. Jis baigia pasakojimų,
1GS THAT NEVER HAPPEN kaip 'kryžiuočiai stengėsi gel
bėti nuo mirties likusiuosius
pagonis, kai pastebėjo, kad
I Pont unpcr'S'Tan'
lietuviai patys, uždegę pilį,
Mmht
cetme n Tblu^. 2 leidosi savo vado nukertami
i č>ip i
i.
ir į ugnį įmetami. Bet jie už
fteLFivt
NO
bėgę į degantį pilies kalną,
CAMDLIH ’ S'O COOtpN'
radę tik Margį su kardu
rankoje, kuris ne vienam jų
cuP7g=
dar nukirtęs galvų ir nužudęs
,®T. IN
savo žmonų dar spėjęs pats

Pylių Piliakalnio
Paslaptys

IN 30 YBėftS TO FINO HIS
NAME BNGRAVEO ONTHB
VILLAGE M/ORLO WAR MEMORIAL IN HIS HOME TOWN,

FURNITURE” gINOB

1748-50 W. 47th St.

Ine.

1M4

Phone Yards 5069

AND

LOANS

Statan visokios rųliee nanjns namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio caab įmokėJimo, ant lengvų mėnesinių iimokėjtmų.
(Išgauna geriansį atlyginimų U Pire Inenrance Companijų dėl taisymo apdegnsių namų). Daran paskolas ant nauja ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehijl 0306 ||
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PRANEŠIMAS
Dr. V. A. Šimkus šluoinl
laiku atostogauja ir sugrįš
Sweeps away surface deposits...
breaks up dūli, ūgly tooth film tik rugpiūčio-August men. I
likę ITIdgiC. You'd ncver Įkliuvę how f ink (J
1939.
CITS RID OF
^TOBACCO STAIN3

tbe N
___
__________________
NĮCW LlsLtrlnc
Tooth
Pašte clenia
and iMtlislics t.Hitli, lis new, nilrach'-clra ming ingrvdlont, Liutt<r-Foaiu dourge.it.
w kisks,away ūgly Kurfaeo tkpot,ila lu a jilty.
The instant brush and sali va touch atma
ina Lustvr-Foam dotorgont, it surges Into
a fnam of tlny, active bubbles, u liich sweeps
Into and clvans pils and crucks so rninuto
oven water may not enter t bent . . . leavua
your whule moutb tlngling witb Ufe . . .
starts your tooth sparkling ulth now lustor.
Oet tilo blg 2!ii tūlio, or better štili, tho
doubli'-hlzo Itk t u lxi cnutaiuing muro tlian
U puund at any drug couuU-r. LatnborC
1‘liaruiacal Co., S t. Louls, Mo.
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LIETUVIAI DAKTARAI
Rez. TeL Canal 0402

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. CERMAK ROAD
Tel. Canal 2345
Ofiso V ui. 2—4 ir 7—9

IMI NEW rOKMULA

>* *

L' -

[ISTERINE TOOTH PAŠTE

9

X ' suporrharged with

6558 S. WESTERN AVĖ.
TeL Hemlock 7270
Ofiso Vai. 11—1- ir 6—7

LUSTER-FOAM
z*✓ ✓ ✓ z / 11 » > m t
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NACIONALIZACIJA BRAZILIJOJ

što valdžiai ir santvarkai. Be
LIETUVIAI DAKTARAI
to, padavė politinei policijai
prašymų leisti sakyti pamok
slus lietuvių kalba. Prašymų
DANTISTAS
patenkino. Tai paskelbė ofi
J1446 So. 49th Court. Cicero
cialiame valdžios organe k,l)i- Antradieuiais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
ario Ul'ficial”. š. m. birželio
Valandos: 10-12 ryte, 2-6- 7-9 P. M.
m. 23 d.
3147 S- Halsted St, Chicago

Praėjusiais ir šiais metais į dojosį plačiomis šio 'krašto
Brazilijos federalinė valdžia laisvėmis, bet jas piktnaudoišleidv visų eilę įstatymų bei jo. Saugumo
suseku,
dekretų nukreiptų prieš sve kad pietinė Brazilijos dalis,
timšalius Brazilijoj. Pirmoj daugumoj apgyventa vokie
eilėj buvo paliestos svetimša- čiais, (virš milijono), italais,
lių mokyklos. Vien tik pieti-1 lenkais ruošiasi atsiskirti nuo
nėj Brazilijoj pabaigoj praė Brazilijos. Praėjusiais metais
Vis tik atrodo, kad tokia
jusių .metų buvo uždaryta dau gegužės m. ruoštas pučas
griežta akcija prieš svetinigiau trijų tūkstančių Brazili prieš dabartinę vyriausybę
P. R.
Salius via laikina.
jos vokiečių mokyklų. Tas irgi buvo įkvėptas iš anapus
pat atsitiko su italų ir lenkų Atlanto. Laikas nuo laiko su
V
mokyklomis. Suvaržė ir orga sekdavo iš Vokietijos ginklų
Los .Angeles, Calif., baigtas statyti ir išbandomas nau
nizacijų veikimų.
kontrabandų (ldulikosvaidžių,
jas lėktuvas (Atlantic Clipper.) Šis lėtuvas galės paimti 72
Naujai išleistieji dekretai rankinių granatų) vežant į keleivius.
(Aeme telephoto.)
svetimšalių mokykloms yru j t*1® Brazilijos provincijas, kur
negailestingi. Provincijoj pra- tirščiausiai apgyventa vokie- buvo italų, japonų mokyklo- Paulo Arkivyskupijoj, po pa
tižios mokyklos vedėju tegali ciais. Ir šių 'metų Santo A- se. Atsitinka ir tokių kurijo- garsinimo minėtos aplinkraš
Zi>
būti brazilas. Svetimų kalbų uinro (prie Šuo Paulo) susek zų, kad Brazilijos negras gy čio, pamokslai dar tebuvo sa
galima mokyti tik tuos, ku ti smogikų būriai. Susekta venęs tarp vokiečių nekalba komi ir neportugališkai. Yierie jau turi 14 metų. Kitaip daug kompromituojančios li .portugališkai.
tinė spauda pakėlė aliarmų.
sakant — svetimai kalbai du teratūros.
Ne be įtakos buvo ir siau- Užkliudė ir lietuvius. Mat be
rys uždarytos 'pradžios moky
BrazilijOS vokiečių mokyk-1 čianti Europoj nacionalizavi- veik miesto centre Šv. Antakloj, nes tik išimtinai pasi
la nieku nesiskyrė nuo “Bei- mo banga, nesiskaitymas su 1 no bažnyčioj, jau vienuolikti
taiko, kati pradžias mokyk
ebo ’ moikyklos. Iš trijų tūks- mažumomis. Kaip 'pavyks na- metai sekmadieniais lietuvialoj ('kuri tėra tik 4 mietų) ra tanč.ių uždarytų mokyklų mo- cionalizavimo planas, kol kas 1,18 1,una ®Umalr pamokslas.
stųsi 14 metų mokinių.
kytojų vos pora desėtkų te sunku pasakyti. Vokiečių, ita Lietuvių kolonijos kapelionai
šį reikalų sutvarkė. Įdėjo
Kiek lengviau svetimšalių mokėjo portugališkai( Brazi lų, japonų, lenkų kolonijos
MACARONI?
spaudai paaiškinimų, kad lie
mokykloms esančioms federa lijoj kalbama portugališkai). yra gerai organizuotos, susi
tuviai neturi jokių agresingų
.AND-CHEESE.
linės valdžios, B i o de Janeiro, Mokiniams nebuvo dėstoma pratusios, turi inteligentinių
ir atskirų valstijų sostinėse. portugalų, kalba, Brazilijos pajėgų, turtuolių. Neseniai tikslų ir yra lojalūs šio kra- READY IN 9 MINUTES
Ten mokyklų
vedėjais gali geografija, istorija. Paklau vokiečių gyvenamose provin
būt ir nebrazilai. Svetimos sus, kas yra Brazilijos prezi- cijose žuvo vienas brazilų ka
GREITAI IR
kalbos galima mokyti moki-• (^‘n^as atsakydavo, kad Hit rininkas. Mažesnių incidentų,
leris. Kariuomenėn mobilizuo pasitaiko ir daugiau.
nius dešimties metų.
PIGIAI
Didžiausi kaltininkai šių ti jauni vyrai kilę iš vokiškų
Paliestos ir bažnyčios. Se
šeimų,
ndinoka
nė
žodžio
por

.uvaržymų yra vokiečiai, ita
ptynias dešimts nuošimčių
lai, lenkai. Jie ne vien nau- tugališkai. Beveik tas pats dvasininkų jei ne svetimša
liai, tai iš jų šeimų kilę, dau
gumoj vokiečių, italų. Pieti
nėj Brazilijoj maža buvo pa
LIETUVOS VYČIŲ CHORO
rapijų, kur nebūt sakoma pa
mokslai vienų kuria nors sve■ tirna kalba (žiūrint kokios
! tautybės gyventojų daugu
ma). Nors įstatymo ir dekre
to nėra, tačiau vadovaujan
tis bendru nacionalizacijos

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA
— išvyksta —

Penktad,, Rugs.-Sept. 8, ’39
New York Central Traukiniais

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses

$0#90l

tiktai .............................................................

00 =

planu, pasaulinė valdžia davė
kurijoms parėdymus uždrau, sti kunigams vaitoti svetimų
kalbų
bažnyčiose. Pietinėj
Brazilijoj šis parėdymas visu
griežtumu vykdomas.
Sao

bilietų j abi pu
Y., pirmos
klasės, air-condltloned trau
kiniais.
ses.

CIiIcuro-N.

Valgis du kart, nuvažiuojant
Ir parvažiuojant.
Tmiuiportaeljų nuo stoties j
viešbutį New Yorke.

Dvi naktis
viešbutyje.

ir

tris

dienas

rodą.

Pilnus informucijas apie ekskursijų teikiu:

“D R A U G A S”
2334 S. Oakley Avė.

Kun. Vinc. Andriuškos
Varduves

Du bilietus J Pasaulinę Pa
Aplankymų New Yorko jvalrunybių.
Aplankymų Rockefcllcr Conter Dbservation Tover.
Privilegijų aplankyti Niaga
ra Pails, kada grjžite namo.
l’rivilegija
pasilikti
Ne w
Yorke 15 dienų, nuo dienos
išvykimo Iš Chlcagoti.

Tel. Canal 7790

PASTABA: Ne vien tik Vyčių Choro nariai gali da
lyvauti, bet ir pašaliniai, choro rėmėjai, kurie norėtų
sykiu su jais keliauti, prašomi užsiregistruot iš anksto.

ant 1*mų Morgičių
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjimais.
arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

sįmanoTdaukanto/7
ederalSavings

AND LOAN ASSOCIATION
Of CHICAGO

2202 West Cermak Road
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti
Iki 05,000.00

Federal Savings and Loan Insurance Corporation,
Washington, D. C.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

Štai ką gaunate:
Traukinio

PASKOLOS

Liepos mėn. 19 d., treeiad.,
yra kun. Vinco Andriuškos
vardadienis. Ta proga įvyks
liepos 19 d. vakare 7 valandų
parapijos šulėje bankietas —
j vakarienė. Programoje dalyį vans vaikučių choras, bus so
lo dainų, kalbų ir tt.

Bus gera progra visiems
parapijiečiams kartu pasi' džiaugti mylinio 'kunigo An
driuškos veikla šioje parapi
joje ir maloniai, draugiško
je nuotaikoje praleisti laikų.

'

-,

a. a.

Trečiadieniais pagal

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. ATKOČIŪNAS

Pirmadieniais, Trečiadieniais
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
2-tros lubos
CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki B
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

ir

Telefonas HEMlock 6286

DR. P. J. BEINAR

DR. A. 6. RAKAUSKAS

(BEINAJIALSKASJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Ra.

6900 So. Halsted Street

Ofiso valandos:
TELEFONAI:
10—12 vaL ryto
Ofiso — Wentworth 161?,
2—4 ir 6—8 vai. vakaiv
Res. — Yards 3955
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
OFISO VALANDOS:
Susitanus
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutarti

DR. MAURICE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4631 So. Ashland A v*.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VLRgima 1116
4070 Archer Avė.

TeL YARda 099«
Rez. TeL FLAza 3200

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą
Seredoinis ir Nedūl. pagal sutarti

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. ve*
bi ėdė Lionas nuo 10 iki 12 vai. dico*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARLAfi
Tel YARda 6921
Res.: KENwood 6107

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

DR. A. J. BERTASH

DR. GEORGE I. BLOŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39

DANTISTAS

756 West 35th Street

2201 W. Cerrnak Rd.
VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadiesiail
pagal sutartį
Res. 6958 So. Talman Avė.
'Res. TeL GROvehiU 0617
I Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

OFISO VALANDOS:

DR. A. P. STDLGA

2423 W. Marųuette Road

DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

DR. STRIKUL’IS
PNYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL rak
Nedčliomis pagal sutartį,
Office TeL YARda 4787
Namų TeL PROąpeot 1M9
Tai OANal 8122.

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
REZIDENCIJA

Ouyslnr, Chnrolet ir Plyraoutli

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
t—8 p. du'

Ofiso vaL j 2—4 ir

Bezideaoija
8989 So. CUremont Ava
Valandos 9—10 A. M.
Nedėiiotnis pagal sutartį.

Įel CANal 0267
Res. TeL PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATOBIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA3

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesiau Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare

Office Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARda 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Tračiai aiais ir Sckmkadioniais
pagal sutartį.

Turime daugybe vartotų automobilių vėliausios mados, nuo tlB.eo
Ir aut

TeL Cahunet 6974

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedčliomis susitarus

Telefonas REPublic 7868

4030 S. Archer Avė., Chicago, iii., Phone Virginia 1515 <

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6631 S. California Avė.

“D W1LI. LIKĘ U8”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madieniai ir trečiadienius

PIRKIT NAUJAUSI

BALZEKAS MOTOR SALES

TeL CANal 6969

. DR. WALTER J. PHILLIPS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼.

rai yra (erlaust Ir grasiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lenrvl išmokėjimai,
teini n iras patarnavimas.

sutartį.

TEL. YARDS 6567 '

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECl.NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 West 47th Street
(Kampas Wood St)
OFISO VALANDOS:
ir 7-8:30 Vakare

b C««*l fiBUdį-

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

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

DR. V. E. SIEOLINSKI
DANTI8TA8

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayatte 8660
Antradieaiais, Ketvirtadieniai* i*
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tel. Yards 0994
Eicjeaibsaieis, Trečiadisniais b

Antradienio, liepos 18 d., 1939
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apdumti. Lietuviai, kaipo ga
rsios tautos vyrai, budėkite.
Sekite spaudų, lankykite susi
rinkimus, parodykite pavyzdį
kitataučiams. Laikas apginti
Ciceros garbę. Viskas grimsta
skolon. Pavojus vielos gyven
tojams, ypatingai namų savi
ninkams. Jūs turit organiza
cijų, veikite ir atsakančiai su
pilnu atsidėjimu.
Lietuvis

Iš Lietomis mieštu ir kaimu
4*

Padegė, Norėdamas
Gauti Premija

Įgulos Bažnyčioje
Nauji Vargonai

Įgulos bažnyčioje naujų va
Vilkijos valsčiaus, Gudėnų
kaimo gyventojais Antanas rgonų pastatymo proga buvo
Stankaitis buvo apsidraudęs suruoštas koncertas, kurį at
savo senus trobesius. Norėda liko iš Berlyno atvykęs prof.
mas gauti draudimo premiją, B. Schwarzas. Tai vieni iš
jis vieną naktį padegė juos, moderniškiausių vargonų Lieo po to ėmė visiems kalbėti, utvoj. Jie kaštavo apie 60,000
kad trobesius padegė jo kerš litų. Vargonus pastatė Karve
tininkai. Deja, atsirado tokių, lio prekybos namai.
kurie matė, kaip pats Stan- I---------------kaitis padegęs trobesius nuo I Didelė Sausra
jų bėgo. Dalykas baigėsi liū
Pasvalio apylinkėje dabar
dnai, nes policija jam iškėlė
bylą. Rezultate jis buvo nu didelė sausra, tuo tarpu kai
baustas 3 mėnesiais kalėjimo. myninėse parapijose gausiai
Tokiu būdu nei trobesių, nei prilijo. Dėl sausros džiūsta
premijos, o 3 mėnesiai kalėji d o b ii a i, vasarojus. Vais
medžius puola kirmėlės. Jei
mo liko.
sausra ilgiau užsitęs — bus
prastas dailius.
Į

Šovėsi Dėl Bajoriškos
Garbės Pažeminimo
.

i

•

'Kauno geležinkelio stoties
depo dirbtuvėse monometrų
taisymo kambaryje pištolieto
sūtviu persišovė šaltkalvis Vy
tautas Lašinskas, 25 metų amži»ųa.f ^įivis pataikė į krūti
nėj duobutę, perėjo per tuštu
mu if įsjpigi* į arugarų. Jis
nugtfbentjjs į ligoninę, kur nu
statyta, kad gyvybei pavojaus
nėra.
Vytautas Lašinskas šovėsi
iš sunkaus gyvenimo. Esą, jo
visa giminė bajorų kilmės, ki
tados gerai gyvenusi, o čia
štai jam, tos giminės palikuo
niui, reikia būti šaltkalviu.

Lietuvoje Vasaros
Lenkijos Lietuvių
Vaikai
Kaip kiekvienais metais,
taip ir šiais, Lietuvoje daug
.vasaros užsieniuose gyvenan
čių lietuvių vaikų. Užsienių
lietuviams remti draugijos
duomenimis, šių vasarų atvyks
j Lietuvą vasaroti ^Anglijos,
Prancūzijos, Latvijos, Estijos
ir Lenkijos lietuvių vaikai.
Tuo reikalu su tų kraštų lie
tuviais vedamas susirašinėji
mas.
GARSINK1TES '‘DRAUGE”

Klaipėdos Krašte

Tėvu Bėdos

r**"

,

J*

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
rodykit kitataujiams, kad esate organizuoti ir -'mokate
savo reikalus ginti.
A. F. Pocius, klubo koresp.

Mintys Liepos 13 d.
1G gatvės atidarymas pra
ėjo praeiti} ketvirtadienį 13
d. liepos, vakare. Grupavosi
grupės paradui ir iš visko su
sidarė apie tūkstantis galvų.
Didelė didžiuma vaikų. Lietu
viai taipgi ėmė dalyvumų, bu
tent Lietuvos Kareivių dr-jos
4 nariai uniformuoti eu vėlia
vomis. Tai daryta tautos var
du. Bet kas pasirodė. Pačioj
parado programoj politika,
politika, politika. Matomai
mašinerija jau pradėjo suktis
1940 metams. Matysim, argi
jiems pasiseks ir vėl piliečius

Persiskyrė su šiuo pasauliu
liepos 16 d., 1939, 9:30 vai.
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, {lakių pa
rapijoj, Stripinių sode.
Amerikoje išgyveno 37 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Mortų, po tlėvais Zeveekaitė,
dukterį
Martha
\Varth, žentą Clarenee, anūką
Izidorių Maciiulis, 12 metų, se
sers dukterį Suzanų Tamošau
skienę, švogerį Pranciškų Zaveekis ir brolienę Marijonų ir
jų šeimynų, o Lietuvoje pali
ko brolį Petrų ir kitas gimi
nes, draugus ir pažįstamus.
Kūnas
randasi
pašarvotas
Butkaus koplyčioje, 710 West
16tli Street. Laidotuvės įvyks
trečiadienį, liepos 19 d., iš
koplyčios j Dievo Apveizdos
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.
Visi a. a. Konstantino Janoto giminės, draugai ir pažįs
tami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.
Nuliūdę
liekame:
Moteris,
Žentas, Giminės,
Draugai ir
Pažįstami.
Laidotuvėse patarnauja But
kus Undertaking Co. Telefo
nus CANal 3161

New City More Mart
RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

y 5:

&

”6

įsigykite Naujų Giesmynų. Jame
rasite Visiem* Metam* Bažnyčios
Giesmes.
Giesmes ir muzikų p&tvaųjcė
▲nt. S. Pocius.
Išleido G. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

v
>1

Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai
ir Lotyniškai, visiems Hckmad ta
niams ir šventėms. Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytai
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršais,

kaina

—■ 1.75.

Reikalaukit*

John F. Eudeikis
8SMIAU8IA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIftA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

LIETUVIŠKAS
MISOLtLIS
Šlovinkim Viešpatį.

Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, telef. Yards 1136-9

PETRAS TIMONIS (BRAZDZONIS)

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

ĮTARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

M

P F PATARNAVIMAS
HmDULHllUL dieną ir naktį
AURIU A

4605-07 So. Hermttage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727

r\ Y IY A T

koplyčios visose
Chicagos dalyse

J. Liiilems
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillip;
1.1 Zūlp

Albert V. Petkos
P. J. Ridikas
ii B. Petkos

U:

DRAUGAS PUB. C0.
2334 So. O&kley Avė.,
Chicago, Illiuoig

serys, Broliai. Brolienės. Pus
broliai ir giminės.

3834 Maypole Avė. Tel. Vau Buren 3329
mirė Liepos 16, 1939, 4:05 vai. ryte, sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio Anskr.. Pumpėnų parap.,
Ramonupkij (kaime. Amerikoje išgyveno 34 •metus.
Paliko dideliame nuliūdimu 2 seseris; Philomenų
Plarpų, vienuolę seserį Veronikų (Brazdzonį) švogerį
Juozapų Plarpų, dukterėčių Eugenija Plarpų, 3 pus
brolius — Jonų Zapustų, Petrų ir Juozapų Vishius ir
jų šeimas ir daug kitu giminių.
Lietuvoje daug giminiu.
Kūnas pašarvotas koplyčioj 4313 W. Madison St.
Laidotuvės įvyks Trečiadienyje, Liepos 19 d. iš kop
lyčios 8:00 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano par.
bažnyčių, Ciceroj, kurioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir
pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Seserys, Svogeris, Pusbroliai, Dukterėčia ir
Giminės.
Laidotuvių Direktorius J. F. Eudeikis, Tel. YARds
1741—1742.

nV V A T
L/ I R n I

— UUdOtOTfaM —
Panoaitnuunc

GIESMYNAS

(gyveno po niiiuerlu 4517 So.
Hoekuell Street)
Mirė liepos 16. 1939, 6:45
vai. vakare, sulaukęs 53 me
tų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio
apskrityje, Smilgių parapijoje,
Vinikių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime;
moterį Unų. po tčvais Daraškevičiutė, du sūnus-. Bruno ir
Leo, du brolius: Julius, brolie
nę Feliciją, Antanų, brolienę
Lvų ir jų šeimynas, pusbrolį
Stanislovų Namouiez,
brolie
nę Bronislavų ir jų šeimynų,
brolienę Antaniną Namovviea,
2 brolio sūnus: Henry ir Ldward, ir kitas gimines. Lietu
voje paliko 3 brolius: Stanis
lovų, Jonų ir Vladislovų, 2 se
seris: Leokadiją ir J uzetų ir
jų seimas ir Kanadoj brolį
Pranciškų.
Kūnas pašarvotas Mažeikos
koplyčioje, 3319 Lituanika Avenue. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, liepos 20 d. Iš ko
plyčios 6:00 vai. ryto bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo
švenčiausios Panelės parapijos
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielų. l*o pamaldų bus nuly
dėtus į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame tisus
giinines,draugus-ges ir pažjstamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę; Moteris, Kūnui. Se

KLAUSYKITE

LAFATOTO MM

X

ZIGMONTAS
N AMO WICZ

Liepos 18 Diena

KONSTANTINAS JANOTA

QUICK REUEF FOR FEEf

i

A.

Biznierius

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avė. ,

©BI&gEK

U angliško virt®
Kon. Ant. M. Karužikkia

Daug žmonių buvo su Nu
mylėtiniu, kurie skundėsi jo
Mylimuoju, kad Jis nedaugi
no jo meilę, ir Meile, kad ji
davė jam išmėginimus ir liū
18 Mėty Sukaktis
desius. Mylimasis atsakė, kad
BRIDGEPORT. — Šiemet ištyrimai ir liūdesiai, kuriais
gerai žinomam daktarui A. jis Meilę kaltino buvo pačios
J. Bertašiui, 756 W. 35 St., meilės padauginimu.
sueina lygiai 5 metai, kai
rurgijos ir medicinos profe
sijoj. Daktaras savo profe Geresnis yra mažas moks
las ir menkas gabumas su nu
sijai yra labai atsidavęs ir
sižeminimu, negu dideli movis gilinasi į jos progresų.
Tenka pabrėžti dar, kad I 'kslai prie tuščios garbės.
dr. Bertašius turį įsigijęs mo Tilkros ramybės ieškok ne
derniškų X-Ray aparatų, ku ant žemės, bet danguje, ne
Streikuojančių Minneapolis, Minn., \V1’A darbininkų kru riuo gali savo pacientus vie žmonėse ir kituose sutvėri
vinų riaušių auka — pašautas 13 berniukas Lynn Thompson toj išegzaminuoti.
Koresp muose, bet viename Dievuje.
tas didesnę turės ramybę. Tas
ligoninėj. Šalę jo tėvas. Riaušininkų kovoje su policija vie
nas asmuo užmuštas ir 14 sužeista.
(Acmc telephoto.)
yra pergalėtojas savęs ir pa
saulio viešpats, Kristaus drau
Remkite Savuosius
gas ir dangaus tėvainys.

Rimtų žmonių susirūpinimų Dėmesio! Kas
sukėlė nepaprastai paplitęs Mokės Skolas?
Klaipėdos ištvirkavimas. Lyg
koks psichozas apėmė gyven Lietuvių Namų Savininkų
tojus. Jaunos, pusiau suaugu- klubas laikys susirinkimų lie
sios, mergaitės vaikštinėja su pos HS d., Šv. Antano parap.
kareiviais, ypač su jūrinin svet., 8 vai. vak.
kais. Mieste įvyko daug susir Sako, miesto valdyba išleis
gimų venerinėmis ligomis. naujus bonus. Kitaip sakant,
Daug šeimininkų bei motinų užtrauks naujų paskolų ant
skundžiasi, kad dabar mergai miesto gyventojų net $632,tės, kurios anksčiau buvo pa 242.94 sumai. Dabartiniai mie
dorios, rimtos, tiesiog pasida sto valdininkai, iki šiam lai
rė nebesuvaldomomis. Be to, kui sako, yra užtraukę pas
mieste yra nemaža įvairių pe kolos $2,869,242.94 sumai. Tai
rėjūnų, kurie taip pat, prie didelė pinigų suma. Rimtai
progos, pasirenka mergaites... pugalvokim, kas tų skolų at
Daugelis jų leidžiasi suvedžio mokės? Ar ne laikas ypač na
jamos su viltimi galėsiančios mų savininkams stipriau or
ištekėti. Taip Klaipėda doro ganizuotis?
viniai labai smarkiai nusmu
ko. Ne kartų vakare pastebi Į šį susirinkimų atsilankys
kelias mergaites, besivaržan iš llawtliornc Lenkų Namų
čias dėl vyrų. Šiuo reiškiniu Savininkų klubo atstovai.
net patys vokiečiai, atvyku Taip pat yra pakviesti ir vie
sieji iš Vokietijos, piktinasi. tos lenkai dalyvauti šiame
Lietuvių Namų Savininkų
klubo susirinkime. Atsilanky
Meilė yra atsargi, nužemin kite visi į šį susirinkimų. Pa
ta ir teisi, neminkšta, neleng
va, neieškanti tuštybių, blai
CUTS-BURNS-SCALDS
vi, nesutepta, ištesėjanti, ra Bhould be ųuiekly treated to nrevpnt had aftereffeeta aa well aa relieve pain. tise OIL-of-SALT.
mi, o visus jausmus sargiai Wonderful too for aore, tired feet. At your
druggiat’a— money back if not astiafied. For
freeaampie wnteMoaeoLaboratoriea,215Soutb
užlaiko.
Veavitt Street, Chtcago. «

LIFE’S BYfPAYS
t

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

Klausykite mttsų I/ietovių radis programo Antradienio M
leštadienio vakarais. 7:00 valandų, U WHIP Motina (1480 K.R
PranrMjss P. ŠALTIMTKRA8

LacbawjC2 ir Sunai

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
4348 So. Califomia Avė.
Phone LAFayette 3572
3819 Lituanioa Avenue
Phone YARde 1138-1139

3307 Ldtu&nio* Are.
Phone YAKda 4908

1646 Weet 46th Street
Phone YAKda 0781-0782
4704 S. Western Avenne
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halated SL

Telefonas YARda 1419
6834 So. Weatera Ava,
GROvehilI 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

2814 West 23rd Plaoe

Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. J08 St
Phone PŪLlman 1270

Antradieni?, liepos 1R d., 1939
=

Iškilmingai Bus
Paminėta Žuvimas
Dariaus - Girėno šešių mo
tų žuvimo sukaktis bus iškil
mingai paminėta ateinantį sekmatlienį, liepos 23 d., prie
jų garbei pastatyto paminklo
JMarųuette parke. Paminklo
statymo komitetas jau ilgas
laikas kaip rengiasi prie iš
kilmių ir kviečia lietuviškų vi
suomenę tų dienų susirinkti
prie paminklo ir atiduoti ata
tinkamų pagarba mūsų didvy
riams už jų paaukotas bran
gias gyvybes tėvynės Lietuvos
garbei.
Iškilmės prasidės 1 valan
dų popiet.
Tam tikras ceremonijas at
liks Dariaus - Girėno vardo
postas. Programon pakviesti
keli chorai, be to, visa eilė
kalbėtojų, kaip lietuvių, taip
ir svetimtaučių.
Lietuvytis

Persikėlė Gyventi J
Nuosava Namą
TOWN OF LAKE. - Žy
mūs veikėjai Jonas ir Jadvy
ga Čepuliai šiomis dienomis
persikėlė gyventi į nuosavų
puošnųjį namų adresu 5327 S.
AYolcott avė.
Šia proga tenka pasakyti ir
tas, kad jų sūrius Leonardas
šiemet baigė De Šalie viduri
nę mokyklų ir rudenį stos į
universitetų. Studentas Čepu
lis turi didelį palinkimą į me
dicinos mokslų. Taigi, susilau
ksime daktaro.
Katalikiškai visuomenei Če
puliai yra žinomi, kaipo žy
mūs veikėjai, o ypač Jad. Če
pulienė savo veikimu yra ži
noma nuo pat jaunų dienų.

Atostogavo
BRIGHTON P ARK. — Ge
rai žinomi Brighton Park bučerninkas Giedraitis su žmo
na buvo išvykę į Newark, N.
J., pas sūnų Antanų, kuris va
rgonininkauja Newark, N. J.
Brooklyne liepos 4 d. buvo
Dainų Šventė. Dalyvavo 5 pa
rapijų chorai, jų tarpe ir Nevvark, N. J., choras, kuris ati
darė programų. Vad. varg. A.
Giedraičiui, choras galingai
pasirodė. Be to, pats muz. Antanas dainavo solo ir publi
kos net keils sykius iššauktas.
Aplankę Providence, R. L,
Boston, Niagara Pails, New
York Pasaulinę Parodų, l’itts
burgh, varg. Antanas grižo
namo su tėvais trijų savaičių
atostogoms.
Providence, R. I., klebonas
Vaitekūnas, siunčia geras die
nas Chieagos L. Vyčiams.
/V. S'.

Dvejos Sukaktuvės
BRIDGEPORT. — Biznie
riai Josepb ir Stella Ramančioniai šiemet minės dvejas
sukaktuves: 20 metų kai ve
dę ir tiek ipat metų kai J.
Rnmančionis įėjo į namų sta
tybos ir geležinių, maliavos
daiktų prekybų.
Krautuvė dabar vadinasi
Bridgeport Hardware and
Paint Corp. adresu 3214 So.
Halsted St.

Biznieriai Ramanč.ioniai tu
ri vienturtę dukterį Stelių,
kuri jau yra ištekėjusi už
Josepb Lcases.
Kcresp.

Kas myli, tampa visų nuosa
vybe, nes tarnauja visiems, o
uieko pikto neprisileidžia.
Kor"sp.
Meilė jaučia ir net miego
dama nemiega.

PEOPLES RADIO

Patartina radio klausyto
jams nepamiršt pasiklausyti
Peoples radio programos šia
ndie, antradienį, 7 valandų
vakare, iš stoties WGP.S. Ta
rpe žymių dainininkų girdė
site Al. Brazį ir kitus. Girdė
site gydytojo patarimus, pa
tarimus iš Moterų Grožio Žo
dyno, gražios muzikos, pra
nešimų ir visokių įvaireny
bių, kuriomis visi būsite pa
— Jei būčiau turėjęs pini
Jei tu moki tylėti ir kentė
tenkinti. Peoples bendrovės gų, tada ji būtų mane pami
ti, be abejo, išvysi Dievo paleidžiamos programos visuo lusi.
gelbų.
met yra gražios ir įdomios.
Netoli Ringu’oo<l, 111., pakelėj rastas nužudytas žmogus,'Klausykite jų visados, ypač GARSINKITES “DRAUGE”
CLASSIFIED
manoma, William llamilton (kairėj) iš Kansas City, Hansas,Į šį vakarų.
Rap. XXX
PARDAVIMUI CKIS
praeitų pavasarį, baigęs Chicago universitetų. Dešinėj paroI.1ETUVISKA
Ūkis aut kurio randasi 8 kambarių
liuotas iš Okluhoma valstybinio kalėjimo Jack Russell, kuris
moderniškas
namas.
elektriką
ir
RŪBŲ KRAUTUVE karštu
vandeniu apšildymas. Yra 3
Pranešimai
spėjama, bus pagrobęs ir nužudęs llamilton’ų. Kelių aplin
VISKAS DftL VYI1V
kiti budininkat, 18 akerų miško,
ir 5% akerų sodas. 3 blokai nuo
kinių valstybių policija deda pastangų žmogžudį suimti.
D. L. K. Vytauto draugi
mokyklos
ir
miesto.
Atsišaukite:
(Acme telephoto)
9604 So. \Vestem Avė., antras auk
jos puJmetinis susirinkimas
štas.
įvyks liepos 18 d., 7:30 vai.
PARDAVIMUI
kiek laiko gulėti Šv. Kryžiaus
2 fletų mūrinis namas, karštu van
Padėkos Žodis
vakare, Chicago,s Lietuvių
deniu apšildomas, taipgi 2 karų ga
ligoninėje. Šiuomi nuoširdžiai
radžius. Savininkas:
3227 South
NORTH SIDE. — Praeito dėkoju daktarui Callahan, ku Auditorijos svetainėj. Susiri
I Emcrald Avenue.
šeštadienio, liepos 8 d., va ris padarė operacijų, ir dakta nkimas yra svarbus, todėl kie
PARDAVIMUI
Turiu parduoti už labai žemą. kal
kare turėjau tikrų suprvzų. rui Simonaičiui, kuris pagel kvieuas narys būtinai priva
ną krautuvę, su ar be namo. Tu
rite matyti, kad Įvertinti. Saukite:
Visai 'kitu reikalu ,pakviesta bėjo prie operacijos ir taip lo atvykti, nes randasi svar
LAFayette 4466.
PAUL
LEASAS
nueiti pas Andfruškevičius, pat manimi po operacijos la bių klausimų, kuriuos turime
PARDAVIMUI NAMAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)
S-kambarių mūrinis namas, ekstra
apsvarstyti.
P.
K.,
sekr.
kur radau pilnų namų mano bai maloniai rūpinosi. Dėkoju
kambarys pastogėje; 2 lotai. 2 ka
3427 So. Halsted Street rų garadžius. Tikrai puiki vieta.
draugų bei prietelių. Ir tik irgi Seselėms ir slaugėms už
Viena iš geriausių apielinkių. Par
Tel. Ronlcvanl 0937
duosiu pigiai, nes išvažiuoju U ADariaus
Girėno
Paminklo
tada supratau, kad tai susi labai puikų ir malonų prižiū
merikos. Atsišaukite: 6830 So. Artęsiau Avemie.
rinko mane pasveikinti varda rėjimų. Dėkoju ir visiems, ku Statymo Komiteto labai svar
PARDAVIMUI NAMAI
dienio proga, ko visai nema rie mane tuo laiku ligoninėje bus sus-mas įvyksta Mar
Forklozerial parduoda už morglčlus: 2 fletų medinį namą. mūrinė
niau ir nesitikėjau. Džiaugs aplankė ir už mane meldėsi. gučio redakcijoj, liepos 17
apačia,
gražus cementuotas belsmontas, pirmas fletas apšildomas. 2
mo man buvo nemažai, kati Tariu nuoširdų ačiū visiems.
karų garadžius su cementiniu pa
matu. Arti parklų ir bulvaro. Kai
Kun. Mykolas Jodka, MIC.
turiu tiek daug gerų priete
Incorporatc-d
na $2.950.00: lengvi Išmokėjimai.
UNIVERSAL
5 kambarių mūrinis bungalotv;
lių. Už tai nuoširdus ačiū,
Tel. Prospect 0745-0746
apšildomas: garadžius; $3.950.00.
4 fletų naujas kampinis namas;
RESTAURANT
pirmiausiai, viso sumanytojai
Meilė naštos nejaučia, dar
Wliolesale Only
apšildomas; šaldytuvai; gaslnial pe
Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
čiai: kaina $12,500.00.
M. Ramoškienei ir sukvieti bo nebijo, daugiau nori negu
kiem Uankletam Suteikiam Pa
Krautuvė ir 3 fletų mūrinis na
5931-33
So.
Ashland
Avė.
tarnavimu.
mas; apšildomas; $9.500.00.
mų tiek daug žmonių, jos pa gali, jei nieko nėra negali
Kas norite savo namą greitai
Linksmas Patarnavimas Visiems
parduoti arba išmainyti, kreipkitės
gelbininkėms: K. Kazaikevi mo, nes mano, jog visa ji ga
Pas mus galima gauti tikrai
pas mus; mes turime visokių mai
Lietuvišką Importuotų. Valstybinę
čienei, F. Rėkuvienei, R. Rau- li ir visa kas jai yra leista.
nų. Apdraudžlame viską už numa
750 W. 31st Street
Degtinę.
žintas kainas. Taksų protesto štam
skinienei ir J. Ramoškai, o
pą arba Notaro antspaudą prideda
A. A. NORKUS, sav.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
me dykai.
Visokiuose reikaluose
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M.
Andruškevičiams už leidimų
užtikriname teisingą patarnavimą.
Dzimidai, Savininkai.
Tel. Victory 9670
Charles Urnich (Kazys Umikas)
naudotis jų namu. Ačiū ir
2500 »V. 63nl St.. tel. PRO. 6025
COULD NOT DO HER
visiems
atsilankiusiems už
REIKALINGI DEGTINES
PARDAVĖJAI
malonius man linkėjimus ir
Kelios geros apielinkės atdaros deg
pardavėjams. Garantuotas už
VVTHEN cvcry«
$3,300,000.00 tinės
gražia dovanų, kuri paliks
TURTAS VIRŠ-----------darbis ir apsaugoti accounts. Atsi
▼V thinff
thing vou at
šaukite: McKesson & Robbins, Ine.,
tempi
tempt is a burden
man ilgai atminčiai.
telefonas ERAnkiln 1956.

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

HOUSEWORK

—wn«en you are

ELEKTRIKINES LEDAliNES

CROSLEY
SHELVADOR
garantuojamos 5 metams. Mažai suvartoja elektros
ir ant maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaitę.

$99.50

nervous and irritable—at your
wit’s end—try
tbis medicine. It
may be just wha«
you neea for eztra
energy. Mrs. Charles L. Cadmus of
Trenton, New Jersey, says, "After
doing just a little work I had to lie
down. ’ My mother-in-lav s recommended the Vegetable Compound.
I <-«n see a wonderful change now.”

Emilija Maskolaitienė
Dariaus - Girėno Posto 271
Amerikos Legijono ekskursi
jos į Mihvaukee komisija rei
škia širdingų padėkų visoms
įstaigoms, kurios prisidėjo
platinime tikietų, taipgi pro
gramos dalyviams ii- visiems
ekskursantams. Reiškiame pa
dėkų ir visiems lietuvių radio
leidėjams, lietuvių dienraš
čiams ir visiems kitiems, ku
li rie prisidėjo prie plataus iš■' reklamavimo ir sėkmingos
|į ekykursijes.

VEGETABLE

|

Lengvas išmokėjimas, kad ir per trejus metus.

Čionai rasite įvairių išdirbyščių geriausius išdir
binius Amerikoje — Refrigeratorius, Skalbiamas Ma
ginas ir Pečius.

RAKANDŲ KRAUTUVE
5409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
BUDRIK ANNEX, 3417-21 South Halsted Street

PAMOKSLŲ
Kaina #1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oaklcy, Avė.
Chicago, III.
400 puslapių knygą.

radio programas yra leidžiamas nedėlios

vakarais, is stoties WCFL, 970 k. Pradžia 9 v. Chieagos laiku.
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PARDAVIMUI NAMAS
4 fletų namas — ant dviejų lotų.
2-karų garadžius. Parsiduoda pigiai
iš priežasties senatvės. Atsišaukite:
2250 Wcst 24th Street. Chicago.
GERA NAUJIENA
Parduodu namą labąi pigiai — 6
kambarių su garadžiu lr apšildomas
su šiltu oru (furnace heat). Namas
randasi Bridgeporte. Atsišaukite pas

FEDERAL SAVINOS AND

LOAN ASSN OF CHICAGO

AVĖ.

Justin

Maekievvieh,

Pastatysime ant
Jūsų loto ai.

Automobilių Savininkai
$10,000 Public Liability

$5,000 Property Damage

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Taupas!

SUTAUPYKITE 25%

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidelity Būdu
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FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine.
175 West Jackson Boulevard
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PIRMOS RCftlES JUODŽEMIS

PARDAVIMUI NAMAS

Mūrinis namas. 3 fletal: 6 kamba
rių; 4 kambarių lr 3 kambarių; 2
karų garadžius. Parduosiu pigiai arbs
malnyslm ant grosernės ar kitokį*
biznio arba 8 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23nl PlacĄ
Chicago, Rl,
Pardavimui siuvimo biznis (Tailor
Shop), įsteigtas per virš 25 metus.
Daro gerą biznį, renda pigi. Atsi
šaukite: 6309 So. Sacramcnto Avė.,
telefonas STEwart 6242.

StanM Club
Švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLED TN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
nž Tokią Kainą
TIK 91.00 PT $4 p n
4-5 Kvortos...* LDU

Reikalaukit

Room A-1038 — Wabash 3066

CITY WRKG. t LUMBER Co. T,,,,on„"
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SAVO APYLINKĖS

Gerbiamieji:

TAVERNOJ
1An- DRINKSAS

Re jokių prievolių, prašau Jūsų agento išaiškinti mnn
Tllinol* Financial Renponnlblllty Ijivv. Aš taipgi gausiu
"Card Case" be Jokios prievoles.

ATEIKITE...............
So.

Avė.

VARDAS

DIENA....................

LAIKAS.

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

ADRESAS .............. .. ......................................................
TEL..............................................
KARO ROSIS.

■

Street, tel.

— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 11
bušeliu $2.50.

CHICAGO, ILLINOIS
Kviečiame
jus
atsilankyti
pirm negu pradėaltc ntatytl,
l.r apžiūrėti garažų ant mūsų
loto be jokių prievolių.
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PARDAVIMUI BIZNIS

Metinė “Policy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimų

NAMAS

Pnatatyzime namui, Ir vidų Jrengsime ant Jūsų lotų. VIal darbininkai įmintai ir už
tikrinti.

savininką: 830 W.
VARils 5530.

Stanley Gavcns. 110 So. Rldgcland
Avė., Worth, m., tel. Oak Lawn
193.1-1.

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

■MM

Fres.

Kainuoja $3.46 j menesį per 10 menesių

K. KAFKA, Prev..

Žymus Budriko

Per 30 metų niekados neišmokėjom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno indėliai
apdrausti iki $5,000. — Vedu
siai porai Iki $15.000. Po U. S.
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SA
VINOS IŠTAIGA chicagoj.

REIKALINGA DARBININKAS
Reikalinga paatyręs darbininkęs prie
ūkies.
Turi būti apie pusės am
žiaus. atsišaukite: P. Savicke, Gobies.
Mieli Igan.

Kuponas atneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial
Rcsponsibility Law ir Apdraudų, kuri jums reikalinga. Jūs
taipgi gausite dykai “card case”, j kurį galito įdėti automo
biliui vairuoti leidimų ir identifikavimo korteles.

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažų Išlaidų

Jos. F. Budrik Ine.,

Kunigai turėtų įsigyti C

Petro Pranciš-j
{kaus Bučio, M.I.C. para į
I
|§ytą
1--------------------------------

Praeitų mėnesį man buvo |
padaryta rimta operacija ant
dešinės rankos. Po to teko

ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00
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J Vyskupo

Komisijos ir visų legijonierių vardu,
J. A. Mickeliūnas, koresp.

Ir Aukščiau

d., 8 v. v., į kurį visi komi Labdarių Susirinkimas
teto nariai būtinai turi atsi
Labdarių centro susi rink ilankyti.
• mas įvyks trečiadienį, liepos
V. Rėkus, komiteto sek r. 19 dienų, Dievo Apveizdos pa
rapijos svetainėje. Sus-mas
Am. Lie- šaukiamas vienų savaitę ankš
WEST SIDE. •
tuvių .Motinų ir Dukterų Bal čiau, nes yra svarbių reikalų
suotojų Lyga laikys mėnesinį svarstymui. Bus patiektas
susirinkimų liepos 18 d., Jas- pilnas raportas iš kapų lan
nauskų svetainėj. Visos narės kymo dienos ir kuopos, ku
prašomos laiku ateiti. HuŠt. rios pereitame susirinkime
savo raportų nepridavė, pra
— Tu toks neturtingas. Ir šome ‘priduoti sekančiame su
sirinkime.
Valdyba
kaip jų pamilai?
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MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET
Pilone Bonlevard 0014
Pocahontas Mine Rnn (Screcticd), Tonas $7.25;
Smulkesniųjų
— Tonas $7.00; Petroleum Garbon Colce, perkant 5 ton. ar daugiau, Ton. $7.25.
Sale.
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