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Rooseveltas pasiryžt s sušaukti kongresą
Nepaprasta sesija U sušaukta, jei 
Europoje kilto aktualaus karo krize

Prezidentas taip pareiškė 
vakar spaudos konferencijoje

HYDE PARK, N. Y., rugp.‘sakė prezidentas, jis nematęs 
11. Spaudos konferencijoje • reikalo šaukti kongreso iki 
prez. Rooseveltas šiandien pa
reiškė, kad jei tik kils aktua
laus karo krizė Europoje, ar
ba Tolimuose Rytuose, , jis 
tuojau sušauks kongresą ne-
papraston sesijon pravesti I miau nustatytos linijos neiš- 
neutrahimo įstatymą tarptau-’ kreipiama. Tas reiškia, kad 
tinią teisių -pagrindu. ! tuo klausiniu prezidentas ne-

Bet jei nebus karo krizės, i keičia savo pozicijos.

Paryžiuje pašiepiama Dancigo 
vado ka ba apie fiureri Hitterj

jam susirinksiant papraston 
sesijon sausio mėnesį.

Neutralumo įstatymo pro
grama, sakė prezidentas, pasi 
lieka ikaip buvusi ir iš pir-

PARYžrUS, rugp. 11. — 
Prancūzai pajuokia Dancigo 
nacių vado Foersterio sakytą 
kalbą nacių masiniam susirin 
kime, jam grįžus -po pasima
tymo su fiureriu Hitleriu.

Anot (prancūzų, Foersteris 
bando pasekti Sudėto nacių 
vadą K. Henleiną, kurs prieš 
Čekoslovakijos suskaldymą ir 
užgrobimą grasi no čekų vy
riausybei, už savo nugaros tu 
rėdamas diktatorių Hitlerį.

Bet Dancigas nėra Sudėtas.

Dėl Sudėto Prancūzija ir Bri
tanija nebuvo ( pasiryžusios 
ginti Čekoslovakijos. Su Dan
cigu yra kitaip. Dancigo rei
kale Varšuva griežtai nusis
tatė prieš Hitlerį, o Prancū- 

1 zija su Britanija pasiryžusios 
Lenkijai padėti, jei Dancigas 
būtų grobia<mas.

Prancūzų nuomonė yra ta, 
kad Hitleris dėl Dancigo su 
savo “strategija” susmuko 
ir vargiai jam pavyks ką nors 
laimėti.

Romos Berlyno ašies vadai tariasi 
Dancigo klanshnu-Eiropos likimo

PARYŽIUS, rugp. 11. —
Salzburge, Austrijoje, šian
dien prasidėjo Romos Berly
no ašies vadų trijų dienų kon 
ferencija. Tariasi Dancigo 
klausimu ir, anot nacių spau
dos, Europos likimu, jei Len
kija priešintųsi Dancigo už
grobimui.

Konferencijoje dalyvauja 
Vokietijos užs. reikalų minis
tras Ribbentropas Italijos 
užs. reikalų ministras Ciano, 
Italijos ambasadorius Vokieti
jai B. Attolico ir keletas kitų 
vokiečių ir italų valstybės 
vyrų.

Spėjama, kad ši konferenci
ja surengta Lenkijos gazdini- 
mui ir Britanijos su Prancūzi
ja įspėjimui. Čia pažymima, 
kad santarvės Valstybės nepai 
so šios konferencijos.

T. SĄJUNGOS TARY
BAI PIRMININKAUS

BELGIJA

ŽENEVA, rugp. 11. — Bel
gija nominuota pirmininkau
ti T. Sąjungos 106 tarybai 
vietoje Jugoslavijos, kuri at
sisakius užimti tą vietą.

AMERIKAI PASKIRTAS 
NAUJAS VYSKUPAS

WASHINGTON. — Žinio
mis iš Vatikano, Oreat Falls 
diocezijai vyskupu paskirtas 
prelatas W. J. Condon, Spo- 
kane diocezijos generalvika
ras ir kancleris.

PAS NACIUS IR GYDY
TOJAMS SUVARŽYMAI

BERLYNAS, rugp. 11. — 
Nacių medikaliniam žurnale 
paskelbtas gydytojams įparei
gojimas, kad jie daromoms li
gonių operacijoms tik retuose 
atsitikimuose naudotų gumi
nes pirštinaites, nes guma rei 
kalinga kitokiems šalies reika 
lama. O nepavojingų žaizdų 
aprišimui patariami vartoti 
popierinius bandažus vietoje 
audeklinių.

Chlcago, Illinois, šeštadienis, Rugpjūtis-August 12 d., 1939 m.

(Iš kairės) Sophie Tueker, William Green’įr Ralph Morgan, prieš pradėsiant išklausi
nėjimus, kuriuos veda Amerikos Darbo federacijos pildomasis komitetas. Federacija iškelia 
kaltinimą, kad scenerijų unija bando aprėpti ir kontroliuoti kai kurias aktorių organizaci
jas. 1 . (Acrne telephoto).

SOVIETAI IR TOLIAU 
VERŽIASI PASAULIO 
REVOLIUCIJON

LONDONAS. — Sovietų enių reikalų komisarui Molo- 
Rusija ir toliau yra griežtai tovui paskirtas naujas padė-
nusistačiusi prieš visas “de
mokratinės” (kapitalistines) 
valstybes ir be paliovos dar
buojasi dėl ipasaulio revoliu
cijos tikslu visur įvykdyti per 
vertimus ir įvesti sovietų val
džios formas — rašo “Catho- 
lic Times”.

“Kai Britanija ir toliau nu 
sižeminusiai maldauja bedie
viškosios diktatorinės Rusijos 
susidėti su ja sąjungon, užsi-

NACIAI UŽDARĖ SLOVA
KŲ VIEŠKELI

ŽILINA, Slovakija, rugp. 
11. — Nacių įsakymu Slova
kija uždarė plentą — vienati 
nį su Lenkijos pasieniu susi
siekimą iper Jablunka perėją.

Naciai kelią naudos kari
niams tikslams.

ŠVENTOJOJ BUS STEI
GIAMA PARAPIJA

KAUNAS. — Kylant Šven
tosios reikšmei ir į ją lankan
tis vis daugiau žmonių, didė
jant ir vietinių gyventojų 
skaičiui, Telšių vyskupijos 
kuriją, kaip tenka (patirti, 
Šventojoje yra numačiusi įs
teigti parapiją.

Ligšiol, kaip žinia, yra tik 
Pašvenčio kaime bažnytėlė be 
nuolat gyvenančio kunigo. Ta 
čiau šiuo (metu sekmadieniais 
jau reguliariai atvyksta į ją 
kunigas iš Palangos. Be nuo
latinių gyventojų, šiuo metu 
yra apie 300 uosto darbininkų 
su šeimomis katalikų.

NAUJA MOTERŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

(“Draugui” telegrama.)

WORCESTER, Mass., rugp. 
11. — Moterų Sąjungos nau- 
jon centro valdybon išrinkta:

Pauražienė — pirmininkė.
Karpiūtė ir Aukštakalnienė 

— vicepirmininkės.

Vaičiūnienė — sekretorė. 
Statkienė — iždininkė. 
Mažeikienė ir Poškienė —•

iždo globėjos.
Šapalienė — redaktorė.
Dr. Rakauskas — vyriau

sias daktaras kvotėjas.
Angelą šimutis.

FORDO KOMPANIJA 
NEGALI ELGTIS TAIP, 
KAIP JAI PATINKA

•KAUNAS. — Šančiuose e-
t

sąs lietuviškas “Drobės” fa
brikas vietoje vieno medinio 
korpuso stato mūrinį. Dabar 
fabrike dirba apie 400 žmo
nių, o po praplėtimo numato
ma priimti dar apie 30 darbi
ninkų.

jėjas. Jis yra Lozovskis, ipa- 
šaulio revoliucijai sąyietų do 
ktrinos žymiiusiaš kėlėjas.

Lozovskis yra įgudęs ko
munistas ir jau daug nudir
bęs dėl pasaulio revoliucijos, 
ypač prancūzų kalba raštais.

Šį kartą “Catbolic Times” 
iškelia aikštėn, kad' Lozovs
kis yra žydas. Jo tikras var
das ir pavardė yra: Solomon 
Abramovič Dridzo.

ČEKAMS ĮSAKYTA 
PADUOTI VISUS 
TURIMUS GINKLUS

PRAHA, rugp. 11. — Bo
hemijos ir Moravijos protek
torato vyriausybė išleido įsa
kymą gyventojams (čekams), 
kad jie būtinai paduotų au
toritetams visus turimus gin
klus. Už įsakymo nepildymą 
nematyta mirties bausmė.

TVASIIINGTON, rugp. 11. 
— National Labor Relations 
Board (NLRB) nusprendė, 
kad Ford Motor kompanija nu 
trauktų savo neteisingą su 
darbininkais elgesį ir priimtų 
atgal, su atlyginimu už pra
leistą laiką, 22 darbininkus, 
kurie neteisingai paleisti iš 
darbo.

Pagaliau boardas Fordui sa 
vaip interpretuoja konstituci
jos garantuojamą žodžio lais
vę. Jis sako;

“Žodžio laisvė yra kvalifi-

SU PAMALDOMIS 
NAUJOJI DARBO DIENA 
MINĖTA ISPANIJOJE
MADRIDAS. — Nepapras

tai iškilmingai, tikrai krikšt- 
čioniškai su pamaldomis čia 
ir visoj Ispanijoj minėta nau
joji Darbo diena. Iškilmėse
, , , ■, , • kuota, bet ne'absolrotė tPisė*’-.dalyvavo ne vien darbininkai ’

Naciai yra nuomonės, kad 
buvusioji čekų kariuomenė nas

ir pramonininkai, bet ir šalies 
vyriausybės tarnautojai.

Kai kur po pamaldų įvyko 
religinės procesijos. Paskiau 
surengtos bendros konferenci
jos ir vaišės.

Kaip bažnyčiose, taip susi
rinkimų vietose vyravo krikš
čioniškoji dvasia ir socialinis 
teisingumas. Klesių kova vi- 

| siškai paneigta, kaipo nekrik- 
| ščioniškas įnašas.I
) Madride po bažnytinių pa
maldų įvyko darbininkų minių 
maldininkija į Cerro de Los 
Angeles, kur pašventinta ats
tatyta raudonųjų gaivalų su
daužyta Švč. Širdies statula. 
Šventinimo apeigas atliko JE. 
vietos vyskupas Leopoldo El- 
jo y Garay.

Cerro de Los Angeles yra 
už 14 mylių nuo Madrido. Ant 
kalvos yra moterų vienuoly- 

Raudonieji vienuolyną

Fordo kompanija išleidinėjo 
savo pamfletus apie darbą, 
darbininkų organizacijas ir žo 
džiu reiškė savo nuomonę apie

ŽUVO 9 KARIŠKIAI 
LAKŪNAI

WASHINGTON, rugp. 11. 
— Pranešta, kad Langley 
Field, Va., nukrito ir sudegė 
'kariuomenės bombonešis lėk
tuvas. Žuvo devyni kariškiai, 
tarp kurią du karininkai.

ZARASAMS REIKIA 
GELEŽINKELIO

ZARASAI. — Zarasai pui 
kus mūsą kurortas be plento 
iš Kauno, kito geresnio priė
jimo ir susisiekimo neturi — 
iki artimiausios geležinkelio 
stoties — Obelią 40 km. pras 
to vieškelio. Apskrities valdy 
ba kelia plento į Obelius ir 
geležinkelio, kuris turėtą eiti 
pro Dusetas-Užpalius į Any
kščius, klausimą. Geležinkelis 
ir plentas Rytą Lietuvai ati
darytą naujas ekonomines ga 
limybes.

ne visus ginklus padavė vo
kiečiams. Spėjama, daugybė 
tą ginklų, ypač karinių šau
tuvų ir kulkosvaidžių, yra 
daug pas ką paliktų. Tas gi 
naciams pavojinga. Tad da
bar norima visus užsilikusius 
ginklus išrankioti.

SPROGIMAS SUKĖLĖ 
GAISRĄ

Vakar anksti rytą įvyko 
smarkus sprogimas mėsos par 
duotuvės užpakalyje, 4262 Ar 
cher avė.

Sprogimas sukėlė gaisrą ir 
padaryta apie 7,500 nuostolių 
parduotuvei ir pašaliniams na 
imama.

Niekas iš žmonių nenuken
tėjo.

apgriovė. Bet kai frankistai 
paėmė Madridą, neužilgo vie
nuolyno griuvėsiai buvo šiek 
tiek atstatyti ir vienuolės ten 
grįžo.

Darbininkų maldininkijni ka 
riuoinenė parūpino savo kele
tą šimtų autosunkvežimių. 
Daugybė darbininkų tačiau 
pėsti nužygiavo į iškilmių vie
tą.

Ministrai ir kiti aukštieji 
valdininkai vakare per radiją 
kalbėjo. Pagerbė darbininkiją 
ir jų brolybę su pranmonės ve
dėjais. Giliai įvertinti visi, ku 
rie tik ugdo krikščionišką dva 
šią šalies pramonėje, gamybo
je ir sugyvenime.

Ispanijoje jau susiorganiza-

unijų tinkamumą, arba netin
kamumą.

Darbo boardas nusprendė 
kad 'kompanija negali to da
ryti, kitaipgi ji kišasi į darbi
ninkų organizacijų reikalus 
sukeldina vienus prieš ikitus.

Fordo kompanija 1937 me
tais susilaukė nesmagumą, 
kai CIO subruzdo organizuo
ti jos darbininkus. Tais me
tais gruodžio mėnesį boardas* 
nusprendė CIO darbininką 
naudai. Kotnpanija apeliavo 
teisman. Šis parėdė boardui 
padaryti naujus išklausinėji
mus. Šiemet tai atlikęs boar
das dabar paskelbė savo ki
tą nuosprendį.

Kompanija nusprendė ir 
’vėl kreiptis teisman.

ANNENBERGAS PAGA
LIAU JKALTINTAS

Federalinė “grand jury” 
pagaliau įkaitino turtuolį ar
klių lenktynių prOmoterį Mo-

ĮSAKYTA visus 
ŠELPIAMUOSIUS 
PERDĖM PATIKRINTI
Chicago Relief Administra 

tion viršininkas (komisionie- 
rius) Leo M. Lyons nuspren
dė ateinantį pirmadienį pra
dėti 'patikrinti Chicagoj visus 
šelpiamuosius bedarbius ir ją 
šeimas tikslu surasti, gal ją 
tarpe yra nereikalingą toles
niam šelpimui.

Tuo darbu užsiims šelpimosę L. Annenbergą dėl jo išsi
sukinėjimą nuo mokėjimo vy štabas ir socialiniai darbuo-
riausybei taksų už pajamas.

Vyriausybė iš jo išieško 
daugiau kaip pusšešto milijo
no dolerių.

Be jo dar įkaitintas jo sū
nus ir du kiti asmenys.

AUDROS PADARINIAI

KAMPIŠKIAI, A. Panemu 
nes valsč.. <— Audra ir smar
kus lietus šios apylinkės žino 
nėms padarė daug nuostolių: 
Viršužiglio km. sugriovė vie
ną kluoną, Leonavo km. su
griovė vieną kluoną ir Kapi- 
toniškių kaime sugriovė vie
ną kluoną. Be to daug apga
dino stogą ir išlaužė sodų ir 
laukų medžių.

tojai. Šelpiamieji įpareigoja
mi padaryti naujas savo šel
pimui aplikacijas, sulyg ku
rių jie bus patikrinti.

Pažymima, kad tai atlikti 
bus sunkumų, nes šelpimo šta 
bai sumažinti, socialinių dar
buotojų skaičius nedidis, nes 
nėra fondų jiems žmoniškai 
atlyginti.

Visoj valstybėj bua vykdo
mas šelpiamųjų patikrinimas.

organizacijos. Visos vienaip ar 
kitaip prisideda prie vieningo 

vusios krikščiotniškais pagrin- darbo — savo tėvynės pakėli- 
dais įvairių rūšių darbininką mo iš griuvėsių.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

ORAS
CHICAGO SRITIS. — IS 

dalies debesuotumas; kiek vė 
siau. Rytoj numatoma giedra 
ir šilčiau.

Saulė
7:55,

teka 5:55, leidžiasi
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrutlua, 
Jei neprašomu tol padaryti ir nepnsiunCiama toru tiks
lui pakto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
kyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas sulya savo uuoinlros. Korespondentų 
praio raiyti trumpai Ir alikial t Jei galima rašomąja 
mailnilej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų. Pasenusios korss- 
pondenuljoa isikrailln nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bntered sa Beoond-Class Matter Maruli St, 1S1«. at

Ckloago, Illinois llnder tne Aot ox Marua a. imk.

APŽVALGA
Žodis Apie Diktatorius

Dancigo Klausimas

A»it>art u orsver, Dancigo nacių vadas, pra
ėjusį ketvirtadienį savo sekėjams pasaite 
dramatiškų kalbų.

šioje kalboje jis reiškė ne savo, bet Hit
lerio mintis. Mat, tik kų buvo sugrįžęs iš 
pasikalbėjimo su vyriausiuoju nacių vadu 
Hitleriu. j .
. Fcrsteris perspėjo ir, kiek galėdamas, bau
gino Lenkiją. Esu ji tenesikiša į Dancigo

. reikalus. Dancigas, žūt ar būt, grįšiąs prie 
.Vokietijos. Nieks kelių pastoti nepajėgs. Hit
leris stovįs dancigiečių užpakalyje.

Laikraščių korespondentai praneša, kad 
Dancigo “fuehrerio” kalbos klausė gausin
ga žmonių minia. Ji sukėlusi minioj didžiau- 
sį entuziazmą.

Gal būt, kad nacių vadų griežtos ir drą
sios kalbos yra paprastas savųjų priešų bau
ginimas ir btiiofas.

Tačiau, ar šiaip ar taip kalbėsime, jos 
turi didelę reikšmę.

Kai kas manė, kad ir prieš Čekoslovaki
jos užgrobimų ir Klaipėdos krašto atplėši- 
mų nuo Lietuvos nacių keliamas triukšmas 
neturi daug reikšmės. Patriukšmaus, girdi, 
ir nusiramins.

Nenusiraminc. Čekoslovakija buvo sutriuš
kinta. Lietuva skaudžiai nukęę^ėjo, netek
dama savo uosto, paneŠdaJfta milžiniškus 
nuostolius.

Nepasiliks ir Dancigas dabartinėje podė- 
tyj£. Mažai kas šiandien beabejoja apie tai, 
kad jis bus prijungtas prie Vokietijos.

Tik reikia spėlioti, kokiu būdu tai atsi
tiks? Ar dėl Dancigo kils karas, ar ne?

Lenkija nuolat kartoja savo nusistatymų: 
kariausime!

Anglija ir Prancūzija yra žadėjusios Len
kijai padėti. s

Bet pastarųjų pažadams mažai kas beti
ki. Vargu dėl Dancigo kariaus anglai ir 
prancūzai. Nei bent Hitleris užsimotų lįsti 
Lenkijos gilumcn. Lenkijai greičiausia bus 
pasakyta užmiršti Dancigą. Ar ji paklausys? 
Tenka spėti, kad taip. Ji viena prieš Vo
kietijų neišdrįs kariauti. Tuo būdu Danci
gas “geruoju'' sugrįstų prie Vokietijos.

Tiesa, Anglija ir Prancūzija rengiasi ka
rui, ginkluojasi. Bet jos tai daro ne Dan
cigo gynimui, bet kitokiais išrokavimais. 
Joms rūpi ne Lenkijos ar kitų, bet išimti
nai savi interesai, savas kailis. Tų savų rei
kalų ir rūpesčių jos turi daug ir didelių.

Tai taip Dancigo klausimas dabar išrodo.
Aišku, kad būtų daug geriau, jei Danci

gas pasiliktų nepriklausomu miestu. Lenki
jai būt didelis nuostolis, jei jo padėtis pa
sikeistų jų nenaudai. Tai skaudžiai atsiliep
tų į jų ekonominį gyvenimų. Pažeistų ir len
kų tautos garbę.

Baltijos kraštams taip pat būt geriau, jei 
to miesto padėtis nepasikeistų. Bet ar bus 
vienaip ar kitaip, tai ne nuo jų pareis.

Seimai
A. L. R. K. Moterų Sąjungos ir Lietuvos 

Vyčių seimai praėjo su gražiu pasisekimu. 
Jie buvo gausingi ir padarė visą eilę natų 
dingų nutarimų, kuriuos vykdant į gyveni
mą, ir toms organizacijoms ir visai mūsų 
visuomenei išeis į sveikatą.

Dabar lauksime kitų organizacijų seimų. 
Būtent:

A. L. R. K. Federacijos 27-tcjo kongreso, 
rugsėjo 12 ir 13 dienomis, Brcoklyn, N. Y.

Lietuvių Parapijų Chorų Sąjungos seimo 
— rugsėjo 11 d., Maspeth, N. Y.

&

Laiškas “Draugo” Redakcijai MES IR GIRUŽE
Brangieji,

Kartu su D. Gerb. kun. J. 
Jakaičiu, MIC., buvusiu A-

išteklius ir mažų, religinį iš
siauklėjimų, nelabai kas drįs
tų imtis statyt lietuviams ba
lnyčių. Bet už tai, kad tas 
darbas sunkus, kad jis kitie
ms yra beveik neįveikiamas, 

savano

“XX Amž.” rašo, kad žinomas anglų pub- merikos Marijonų Provincijo- 
licistus \Vard Price, “Daily Mail” bendra- lu, šiandie pasiekėme mūsų
durbis, kų tik išleido knygų, pavadintų “Year širdžiai brangių Marianapo- ims yra beveik nelv< 
of Redkouing” (Atsiskaitymo metai), kurio- iį0 Kolegijų. Daug radau joje,11 darbul aukojasi 
je nagrinėja visiems rūpimų klausimų — bus atmainų. Gražieji medžiai, bai ris D* Gerb' kun‘ J‘ Jakaitis, 
karas ar nebusi Ward Price atsakymas itin Riogiog vėtros išlaužyti ly io. MIC. Įvykusiu Marijonų su- 
vertingas, nes pasaulyje žmonių, ku- 8upiaustyti ir 8U„ Vartau, kun. J. Jakaitis v,.
ne taip gerai, kaip jis pažintų šių dienų Vo- .. . , . _ ) ksta į Argentiną bažnyčios
kieti i o*: ir va/tiis' iikmi 'kulptu kurtu dėti pakelėmis. Graudu ir liu- ■Kieujos ir naujos vaaus, jisai keletu kartų \ . . lietuviams statyti ir pagelbė-
yra turėjęs progą pasikalbėti su Hitleriu ir dna žuvusio groeao. Bet ir. (Da8įU8tie8ioms kunigams
Mussoliniu. dabar Kolegija žavi. Ji taltx e«ns kun ga ns

, K1 . '.pati, kaip buvus, gerinama,1 kasimai aprūpinti tūkstan- 
laigi, minėtuoju taikos ar karo klausimu ... . .. , ,

Ward Price ražo: “Neatrodo, kad Vokietija dab*"ama> f
paskelbtų karų Anglijai ar Prancūzijai. Jei- r° Ja8n,ln0 ranka- 8ava*-
gu karas kils, tai kils dėl pasipriešinimo į baigiasi vasariniai kursai, 
vienos iš tų valstybių, kūridms Anglija ir Už 3-4 savaičių parvyks iš 
Prancūzija yra davusios garantijas; jis taip Lietuvos tėvų kapus, pažįsta- 
ipat gali kilti ir Vakarų valstybėms susirė- mus ir gimines aplankęs D. 
mus su Italija Viduržemio jūroje”. Gerb. kun. d-ras Jonas Na-

Toliau Ward Price rašo apie artimiauzią- vickas’ MIC;> nauJai Rinktas 
jų Vokietijos programų. Anot jo, Vokietija Ąiner. Marijonų Provincijolas 
yra nusprendusi išplėsti savo įtakų visoje *r» greičiausiai, dės visų paš
ildytų Europoje. Tas jos žygis eis per Ven
griją ir Lenkiją. Kietesuysis riešutas iš šių 
valstybių yra Lenkija, todėl pirmoje eilėje 
stovinti Vengrija. Berlynas esąs numatęs 
Vengriją išplėsti ligi jos prieškarinių sienų 
ir po to suskaldytą paversti ją vokiečių pro
tektoratu.

Iš Jugoslavijos numatoma atskirti Kroa
tiją,- tokiu būdu vokiečiai prieitų prie Adri
jos jūros. Italijai kaip 'kompensacija būtų 
atiduota Dalmatija. Vis dėlto vokiečiai ir 
Jugoslaviją laiko kietoku riešutu, nes žino 
serbus esant narsius karius.

Tik po to ateitų eilė kitai stadijai, ku
rioje numatytas žygis trimis linkmėmis: pir
miausia paliai Baltijos jūrą ligi Estijos sie
nos; toliau — sudaryti nepriklausomą Uk
rainos valstybę iš Lenkijos ir pietinės Ru
sijos dalių. Trečioji linkJmė — paltai Juo
dąją jūrą, paimant Krymu ir Kaukazą.

Kolonijų klausimas ligi 1941 ar 1942 m. 
nebūsiąs rimtai statomas. Tai esą matyti iš 
paties kanclerio Hitlerio pareiškimų. — Jei
gu nepasiseks sušaukti tarptautinę konfe
renciją, kurioje ibūtų surastas priimtinas 
sprendimas, tai, anot Ward Price, siekimų 
ir interesų susidūrimas veik neišvengiamai 
turėsiąs iššaukti karą.

tangų, kad kaip nors pajė
gus .pastatyt Kolegijai nau
jas dormatorijas — miega
muosius. Tai netolimos atei
ties dideli jo darbai.

tinęs lietuvių minias Buenos 
Airese ir kitose lietuvių ko
lonijose. Į naujų darbo vietą 
kun. Jakaitis žada vykti prieš 
Kalėdas. Iki tam laikui, tiki
si, baigti visus vizų sunku
mus, gauti iš Amerikos lietu
vių visuomenei pinigines .pa
ramos būtinai reikalingam da
rbui, — bažnyčiai statyti. 
“Draugo” skaitytojams ir vi
sai Amerikos lietuvių visuo
menei yra gerai pažįstamas 
Didž. Gerbiamas kun. Jakai
tis, MIC. Visi žino jo kilnią

Šalia to, Amerikos Mari- j Pasiaukojančią širdį, jo gia- 
jonai norėtų sėkmingiau pa-P^ii optimizmų, ipaiemtą pasi
tarnauti Argentinos lietuvia
ms. Kaip žinote, pasiųstieji į

tikėjimu Dievo Apvaizda, jo 
tikrus gabumus statybose ir

Argentinų du Tėvai Marijo
nai nebepajėgia visų lietuvių 
aprūpinti. Ten gi lietuvių da
rbo plėtotei būtinai reikalin
ga turėti daugiau kunigų ir 
savo bažnyčia. Ji bus veiki
mo širdis. Buvo daug vargo, 
kol susitarta su vietos Gany
toju - Vyskupu. Būtinai rei
kia turėti oficialiai įkurtų te- 
ritorialę lietuvių .parapijų, 
kad jos žemėse būtų leista 
savo reikalams statyti bažny
čią. Šie visi juridiniai sunku
mai, kiek žinau, išspręsti. Lie
ka įvykinti antroji dalis, — 
pastatyti bažnyčią. Tai sun
kiai įmanomas darbas. Aiš
kiai žinant medžiaginiai sku
rdų Argentinos lietuvių dar
bininkų gyvenimą, jų mažus

jo tvirtą pasiryžėlio valią iki 
galo tęsėti .pasiimtam darbe. 
Čia-gi jani bus daug drąsiau 
pažvelgti geradariams į akis, 
prašant paramos brolių lietu
vių dvasios naudai ir dides
nei Dievo garbei.

Aš, tikrai, stebiuosi ir di
džiai gerbiu jo padarytąją sa
vo asmens auką. Nes jis dau
giau negali ko duoti Argen
tinos lietuviams. Pats save at
siduoda jų naudai, visai 'bū
damas laisvas to nedaryti. Ge-

Prie mūsą giružės keleivis sustojo 
Ir klausės, kuip medžiai nuliūdę vaitojo:
Kai veiuė ją šakos, ją lapai pagelto 
Ir krito ant žemės nuo jausmo sukelto.

Tad krašto keleivis giružės paklausė:
Kas slegia tą žaliąją tavo šeimyną!
Ar kurmiai prie kojų jai pragaišti rausia?
Ar dausos jai suusrą atsiųsti ketina!

— Nei dausos, nei žvėrys, nei audros ją blaško;
Negal ji pakelti tą vargą girdėtų,
Kurs žiedų svajonės nuo sielos nuraško
Ir susuk toj vietoj dejonių verpetą.

Taip sakė giružė, taip šaukė trimitas 
Tą žinią bakūžiOm nunešti paskirtas.
Sodybos, kalneliai ir lankos rymojo 
O aidas nemielas po šalį lekiojo.

Kad sielvartas mūsų giružę kankina
Ir gražiąją dvasią jos medžių slopina,
Mes savąjį vargą iš savęs išrausim
Ir vėjų malonei globoti pavėsini.

Lai šiauris tą vargą į sniegą sušaldo,
Ant kalno aukščiausio, kaip ledą paguldo 
Ir laiko tenai debesėliais apkaltą,- 
Lyg nuteistą žmogų už nuodėmę šaltą.

Jei vargas nuodingas nuo kalno nuslinktų,
Tad vėjas, iš pietą, su saule atbėgtų
Sugrįžusį vargą į garą sumalti
Ir vėl į aukštybę nuo mūsų pakelti.
Pakviestų ir vėją aušrinį, liepsningą
Nunešti tą vargą į salą audringų,

Kur vargo žiaurumas bus žaibu užgautas 
Ir žemėj pelėti, kaip dulkė padėtas.

O vėjas, kurs patalą saulei pakloja,
Ir mūsų tėvynę per naktį daboja,
Atneš tai gųužei gyvenimą naują,
Uždegs ir linksmybe joj bėgantį kraujų.

r t* 1

Milžiniškas 
Klebono Darbas

Skaudus Pranašavimas
Viso pasaulio spaudoje pasirodė žinia, ku

rią paduoda vienas prancūzų sociologas, ir 
kuri skelbia, kad po 50 metų Prancūzija 
jau tebus tik mažųjų ir nereikšmingų Eu
ropos valstybių eilėse. Šio mokslininko išva
dos remiasi tikrais daviniais. Jisai stebi nuo- PALONAI (Baisogalos v.), 
lat mažėjantį toje tautoje kas metai gimi- — šitas mažas miestelis blo- 
mų skaičių, ir jeigu prancūzai eis tuo keliu 
toliau, tauta pati nusižudys. Dvidešimtojo 
šimtmečio pabaigoje ši tauta baigs nykti.
To priežastys visiems aiškios. Jas ir 'minė
tas mokslininkas paduoda: religijos suny
kimas, egoizmas ir sąžinės atbukimas. Šios
priežastys greičiau išnaikins prancūzų tau-, . . . . . .. .
tą, negu karai ar kitos nelaimės. Gimimai J fi>nuv<>,us a čjo un. y o 
nemažėja tik katalikiškoje Prancūzijos dalyj ^as Buseckaf*- dis savo £abu* 
— Bretonoje. Bedievybė nužudys gabiausių
pasaulio tautų — prancūzus.

Naujas ‘XX Amžiaus’ Redaktorius
Buvęs vyr. “XX Amžiaus” redaktorius 

kun. J. Prunskis iš savo pareigų pasitrau
kia ir pereina dirbti į K. V. C., kur reda
guos savaitraštį “Mūsų Laikraštį”. Vyriau
siu “XX Amžiaus” redaktoriumi pakvies
tas dr. Ign. 8krupskelis, “Židinio” redakto
rius. ' , , ,

Lietuvių R. K. Vargonininkų Sąjungos — 
rugsėjo 12 d. Maspeth, N. Y.

Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjungos — 
rugsėjo 24 ir 25 dd., Cambridge, Mass.

Reikia tikėtis, kad ir šių cirgąnizacijų sei 
mai bus pasisekę ir žymiai sustiprins mūsų 
katalikiškąją ir tautiškąją akciją.

Prieš savo akis turime dar ir kitą svarbų 
ir didelį įvykį — Lietuvių Dieną pasaulinėj 
parodoj New Yorke. Kas galime, rengkimės 
joti nuvykti, kas ne — bent prisidėkime 
prie tinkamo jos prirengimo. Juk tai mūsų 
visų reikalas. .

Ar leisis saulužė, ar giedrą neš rytas, 
Po lietuvio šalį skleis balsą trimitas 
Vien apie gerybes po stogų kiekvieno, 
Kurs akinėms tašo dėl tėviškės sienų.

8-4-29 Eglės šaka-

Karolio Markso
radariai duos tai, kas nuo ,1'J n f n • • • «atlieka, ar be ko šiai,, taip DukteS PtTSUnmimas 

gali apsieiti. Paremkite jo au
ką gausia parama.

Su tikra pagarba,
Kun. D-ras K. A. Matulaitis

suteikia klebonas. Ilgas ir ne
paprastai sunkus darbas ir 
rūpesčiai gerokai-pakirto kle
bono kun. Rusecko sveikatą.

Berželis
gai atrodė, o klebonijos sody
ba su savo senąja bažnyčia 
visai buvo supuvus ir trobe
siai baigė griūti. Jau buvo 
manyta kad Palonų bažnyčia 
bus panaikinta. 1927 m. į tuos

mu ir energija nesigailėda 
mas sveikatos pasiryžo viską! 
atstatyti. Ir štai iki 1935 (m. 
buvo pastatyti visi klebonijai 
reikalingi trobesiai, o šiemet 
liepos 6 d. užbaigta mūryti 
graži akmeninė bažnyčia. Vi
si trobesiai ir pati bažnyčia 
pastatyti paties klebono pla
nais. Klebonas naktin be mie
go praleisdavo savo raštinė
je prie statybos planų, o die
nas prie statybos darbų. Ne 
naujiena, kad klebonas vaik
što sulopytais drabužiais, 
kaip vargo žmogus, nes visus 
savo sutaupytus pinigus su
dėjo į parapijos statybą. Iš 
parapijos tik trečdalis yra 
prisidėję prie to milžiniško 
darbo. Bet jis neužmiršo nė 
vieno savo parapijiečio: ku
riam tik kokia nors nelaimė 
ištinka, tai pirmą pagalbą

SKELBK1TĖS “DRAUGE’

Mano gera pažįstama, dar 
laimingai tebegyvenanti, ka
rtą 'kalbėjosi su Karolio Mar-i 
kso dukterimi. Kalba nukry
po, kaip paprastai rimtos ka
lbos nukrypsta, prie religijos. 
Markso duktė tarė: — Mane 
užaugino visai be tikėjimo. 
Aš netikiu į Dievų.

Tai pasakius, ji nuliūdo ir 
susirūpinusiai tarė:

— Bet aną dienų senoj vo

kiškoj knygoj aptikau vokiš
ką maldą, ir jeigu tos maldoz 
Dievas yra, manau, jog ga
lėčiau į Jį tikėti.

— Kokia ten buvo malda! 
— užklausė mano bičiulė.

Karolio Markso duktė lėtai 
ir tyliai sukalbėjo vokiškai 
“Tėve Mūsų”.

Šita ištraukėlė paimta iš 
V. Mc Nabbo, O. P. kalbos, 
kurią neseniai jis pasakė per 
britų radijofoną, ir vėliau ci
tavo “Irish Digest”.
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šeštadienis, rugp. 12 d., 1939 B

Jėzus Kristus, Gamtos Tyrinėtojas
Rašo A«n. A. švedas, M.I.C.

J

(Tęsinys)

gi iš gamtos Kristus paima 
daug pavyzdžių, kurie aiškiau 
ir ryškiau paaiškintų kokių 
nors tiesų apie Rangaus ka
ralystę. Antai, Kristus apie 
vėjo pūtimų (Jon. 3,8); apie 
ežerų, kuriame Įleista tinklus 
žuvų gauti (Mat. 47,48); ir 
apie sėjėjų, kurs sėjo uolotoj 
vietoj, kur geros žemės nebu 
ro (Mat. 13, 3-8). Ištikrųjų,! 
negalėsime mes suprasti as-i 
meniško Jėzaus Kristaus in-' 
telektualinio, moralinio ir 
žmogiško būdo, jeigu nepas- 
|ebėsime tų įspūdžių, kuriuos 
gamta paliko Jo gyvenime 
jam būnant vaiku ir vyru, 
nes Kristaus mokslas parodo, 
jog jis buvo gamtos tyrinėto
jas ir šneka apie gyvenimo į-j 
vykius, kurie pasitaiko kai
miečių ir miestiečių gyveni
me. Visi Kristaus pavyzdžiai 
paimti iš tikro, realaus gyve
nimo; jie ne spekulatyvūs, 
arba abstraktūs dalykai, ku
rie tik knygose randasi, bet 
Įvykiai paimti iš realaus gy
venimo. Kristus labai dažnai 
papasakojo apie tokius įvy
kius, kurie paprastame žmo
gaus gyvenime randasi, bū
tent apie karaliaus rūmuose 
vestuvių iškilmes (Mat. 22,j 
4); apie druskų, kuri saugo-1

ja viskų nuo sugedimo ir su
puvimo (Mat. 5,13); kad ak
lasis aklo negali vesti, nes 
abu į duobę įpuola (Luk. G, 
39); apie santykius (Mat. 
XX, 1-16)’ tarp šeimininko, 
kuris samdė darbininkų į sa
vo vynuogynų. Šiame prilygi
nime Kristus net parodė, ikaip 
gerai jis žinojo to laiko pap
ročius. Vaikų žaidimai (Mat. 
11, 16-19), tie patys žaidimai, 
kuriuose Jis, be abejo, daly
vavo būdamas vaikų ir daug 
kitų įvykių rodo, jog Kristus 
yra patemijęs daug ir varto
davo savo žinias, savo pavyz
džius paaiškinti kokį nors gy
venimo principų. Net i,r poli
tikos atžvilgiu Kristus buvo 
painformuotas, nes Jis žino
jo, kad Herodas buvo visiems 
žinomas lapė; kad žydams 
reikėjo mokėti Romėnams mo 
ikestį (Mat. 17, 23-26) ir “mi
nia stebėjosi Jo mokslu, nes 
Jis juos mokė kaip tas, kurs 
turi valdžios ir ne kaip Raš
to žinovai ir parisiejai.” (Mt. 
7,29).

Kad Kristus gerai pažinojo 
Šv. Raštų, yra aišku, kadangi 
citavo Šv. Raštų kiekvienų 
kartų, kada reikėjo ir visa
dos su išmintingomis pasta
bomis ginčijo su savo prie
šais nes “nevienas negalėjo

PWTTTOTW

L. ___

Missouri valstybes gubernatorius Llovd C. Stark iš anksto paskelbęs 1940 metams savo 
kandidatūrų į Amer. J. V. senatų, žmonos ir brolio dukterų tarpe. (Acme telephoto)

Jam atsakyti nei žodžio.’’ to tiesas klausytojams, ir už 
(Mt. 22,46). Išganytojas yra tai nusipelnė garbingų Rabbo- 
dažnai sakęs: “ar neskaitėte,' ni titulų. Ir, kaip gerai žino- 
kų Dovydas padarė?” (Mt. me, Kristaus laikais tik mo- 
12,3); “ar neskaitėte kas kyti * žmonės, kurie ilgus mo
jams Dievo .parašyta šiais žo- tus praleido moksle, buvo skai 
dižiaįs” (Mt. 22,31); Kas pa- tomi Įstatymo, arba šv. Raš- 
rašvta įstatyme” (Luk. 10, to, aiškintojai ir mokytojai. 
2G); net ir žydai Jį pavadino Taigi, Kristaus viešas moks-
garbingu titulu Rabbi, ar ias ir pranešimai rodo ryš-
ba Rabboni, Mokytojau, ka- kiaušiai, jog Jis buvo gamtos 
dangi Jis visiems žmonėms, tyrinėtojas, daug kų pastebė- 
ypatingai Rašto žinovams,1 jęs apie paprastų žmogaus 
parodė esųs Įstatymo moky-1 gyvenimų, nes šie dalykai, į- 
tojas. Taigi, iš šitų citatų la-įvykiai Jam duoda medžiagos 
bai aišku, kad Kristus ne fįb Paa’s’'*n’,na,ns apie kokį pa-

grindinį klausima.

draugaudavo, ar valgė pietus 
su jais. Visokių luomų žmo
nės buvo Jo draugai,: nusidė
jėliai, mokyti ir nemokyti 
žmonės, bet niekas negalėjo 
parodyti, kad Jis kokiu nors 
būdu buvo nusidėjėlis. Kada 
Kristus įsteigė Apaštalų Ko
legijų, tai pirmutiniai kandi
datai buvo tamsūs žmonės. 
Jis sugelx"jo permainyti juos 
p?r Jo žmonių meilę ir sielas 
gaivinantį mokslą; ir jie 
taip įsidegę buvo Viešpaties 
meile, kad už tai net mirė 
ir tapo kankiniais. Net Jis 
priėmė nusidėjėlės svetingu-

\rė, net jį prikėlė iš numirusių; 
gailestingumo sujudintas Jis 
pagydo Petro uošvę gulinčių 

j drugio krečiamų (Mt. 8,14). 
ir nešdamas savo kryžių, nors 
Jo širdis buvo pilna skausmų, 
lx*t vis tiek pamiršo save ir 
suramino Jeruzalės verkian
čias moteris (Luk. 23.28). Bet, 
reikia sakyti, Kristus nekentė 
parisiejų. Nors Jis buvo sim
patiškas, laimi prieinamas vi
siems, ir teisingas, bet pari- 
siejams turėjo prakeikimo žo
džių, nes jie “padarė sutartį 
sugauti Jį kalboje” (Mt. 22, 
15). Kristus apie parisiejus 
sako ir nuoširdžiai perspėja, 
kad žmonėms reikia laikyti ir 
daryti kų parisiejai sako, bet 
“nesielgkite taip, kaip jie el
giasi, nes jie sako ir nedaro” 
(Mt. 23,3). šv. Mato Evange
lijoje, 23 perskyrime nuo 13 
iki 32 eilučių, Kristus aštuo
nis kartus sako: “Deja gi 
jums Rašto žinovai ir parisie
jai”. Kristus peikė parisiejų 
pasielgimų, kadangi jie užra
kino dangaus karalystę žmo
nėms (Mt. 23,13), ir nors jie 
davė dešimtinę per meta, bet 
jie apleidžia gi svarbesniuo
sius įstatymo dalykus (Mt. 
23,23). Parisiejai buvo netik
ri pranašai, kurie ateina avių 
rūbuose (Mt. 7,15). Bet svar-

(Užbaiga 5 pusi.)

Pasaulio Išganytojas buvo lnib sakydamas: “eik, dau-
labai dažnai skaitydavo &v. 
Raštų, bet ir aiškino Šv. Ra?

simpatiškas žmogus ir labai 
dažnai gailestingumo sujau
dintas, nes visi, kurie buvo Jo 
prięteliai liegalo džiaugdavosi,

giau nenusidėk”; pagydo Jisl 
moteriškę 12 metų sirgusią 
kraujo plūdimu. (Mt. 9,20).; 
suramino Mortų ar Marijų,

jei Kristus juog aplankydavo, I kada jųjų brolis Lozorius mi-

Keliaūkite Vikingų laivais

Į LIETUVĄ
Per Gollienbiu-gų, toe«UJą

Laivų Išplaukimai Iš Ncw Yorko:

M. S. Kungsholm,......... rugp. 19
S. S. Drottningholm........rugp. 29
M. S. GripBholm, ............ rūgs. 8

•
Tamstos kelionei niekas nepa

tarnaus geriau prisirengti, kaip 
Tamstos vietinis laivakorčių agen
tas, arba:

SWED1SH AMERICAN LINE
ĮSI No. .Michlgan Avė. 

Chicago, IllinoLs

LIETUVIŠKA

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DĖL VYRU

PAUL LEASAS
(Vyriokų Rūbų KrautuvS)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymonth

Remonto Išpardavimas
Btidriko senoji krautuvė perdirbama j didesnę ir remontuojama. 
Taigi prekės turi būti išparduotos dėl vietos stokos.

1940 metų Radios iškrautos ant pa
rodos — RCA Victor, Philco, Ze- 
nith, dabar perkant, duodama dide
lę nuolaidų už senų radijų.
Kainos tokios:
Panešama radio nereikalaujanti nie
kur prijungti ... .........$9.95
Philco ir RCA. Victors radio su re
kordais, gražus kabinetas
«* .....................  $49.50
6 pėdų didelis Refrižeratorius su 
pilna garantija už .. $79.00

ALEX ALESAliSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

ral yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modernu kai U 
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi UmokSjlmal, 

teisingas patarnavimas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ UB”

4030 S. Archer Avė., Chicago. iii., Phone Virginia 1516
Turime daugybe vartotų automobilių valiausios madoa. nuo ft5.0«

»iiiiNiiiiiiiiiiimiiniiimmiiimiiiiiihitmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiimmiiimiiiiiK

LEB NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B E E R S

Aliejiniai pečiai — Quaker, 
American, Norge ir kiti, di
delė nuolaida, perkant da
bar.
Perkant naujų, gražų Parlor 
Setų, užvalkalai duodama 
dykai.
Kainos Parlor Setų suma
žintos iki $39.00 -
pigiau negu kainuoja per
dirbimas.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
Nedėlios vakare 9 vai. pasiklausykite gražaus programo iš stoties 
1VCFL — 970 k. 9-tą vai. vakare, Chicagos laiku.

ANGLYS ir KOKSAI j
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

I žeminu pažymėtas kninns įsknilome 3% Illinois Rnlr« Tax.

Žemiau nurodytos kalnus yri gry
nai pinigais už Hudą 4 tunų, ar
ba daugiau.

Visos mūsų “stokerlnėa" anglys yra M
nuo dulkių n pi ai y tos.

POCAHONTAK — Thlrd Veln
Mine Run. Domestlc.............$7.60 ILLINOIS SCRF.KNINOR . .$4.50

ĮVEST vtrginia mine
RIN. Eirtra Coarae...............$7.20

IHANKLIN COCNTY.
Stoker Niit ........................... $6.00

t’OKE — Oenulne Chlcngo 
Konnern or Solvnv Pea. ..$7.75

WEST KENTCCKY. 1-lneh
Sereenlngs ...................................$6.15

l'OKF — Alnbnmn. Rnnge 
or Niit .....................................$9.00

ROYAL STOKER NUT.
(Our I.ender) ......................... $5.70

ROYAL BLACK BAN!)
Taimp — Stove......................... $6.75

F.AKT KENTI CK Y OTOHK"
1-lneh Stoker ............ ...............$7.15

FRANKLIN COCNTY
E»g .............................................. $7.95

EAST KENTCCKY ŠTOKE’*
N1Y. ............................$7.35

Kainos gali būti permainytos be jokio prnneSImo.

ATLAS FUEL COMPANY
įsteigta Itlft m.

4919-21 S. Paulina St. Prospect 7960-61 
------- -- ------------ -u--------------------------------------------------- S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų Obicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar go
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alos yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.

E Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi-

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiiaa naujus namas ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be Jokio cash įmokė- 
Jlmo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgannn geriansj atlyginimų ii Pire In- 
mrance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo-
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JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

i
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šeštadienis, rugp. 12 d., 1939

SOCKO THE SEADOG
S MArr-rtR S^u-ot?. 

LookS LIKĘ
SOMETHtM' 'TWB 
CjAT DRUG IN

* rmn 
SYJAB 'fOGU 

■SOOM FoetilT 
HER AMO 
Be happv 

AGAtM'

X'M TVAlMKtN’ A8OUY] 
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*FR\SCO’.

OH, NO, CAPTAIN. 
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to

By Teddy

W’ «( Ii

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
J

Pas Mus Viskas Nauja

Laikytam susirinkime, rug- 
•piūčio G d., Šv. Baltramie
jaus draugija, pirmininkau
jant vice pirm. Vincui Jakai
čiui, be kitų svarbesnių da
lykų, nutarė apvaikščioti 
draugijos globėjo šv. Baltra
miejaus šventę, rugp. 27 d. 
Visi draugijos nariai “ in co-

Rugp. G d. A. J. Sutkus, 
Ben. Mačiulis ir Kaz. Burba 
aplankė vadinamus “Šven
tuosius kalnus” (Holy llills), 
Wis. ir papasakojo labai gra
žių įspūdžių.

gija, jau nemažai nuveikė. Ža-
, da šiemet padaryti “surpry- 
' zų”. Kas tokio bus, dar ne
sužinojome, bet, jeigu darbuo
sis visi taip energingai, kaip 
dabar darbuojas, tai ir sek-, 
mes bus tikras “surpryzas“

Ir komitetas lankus mūsų 
gerus biznierius džiaugiasi sė
kmėmis. Mat kiekvienam cice- 
riečiui rūpi, kad piknikas bū
tų tikrai sėkmingas. Dar ne-Lietuvių Diena ir Dainų 

Šventė jau čia - ru»p. 20,buvo eird5ta’ kad 
d., Foss Parke. Iš praeito su- pPram08°s nepasisektų, 

rpare * eis tų dienų išklausy- sirįj,^jlllo rengiamosios kotui-
ti šv. Į Mišių (sumų)- Taipgi Dr-ja Dievo Motinos Sopu-sijos pranešta, kad viskas 
tų pačių dienų į\yįks ir dlau- kaip ir prirengta. Gauta iži-Į^noos paėmė “kuknę“
gijos piknikas nuosavom da- lnios, knd Kellosha> Racine ir i sav<> globų. Mes visuomet 
rže, prie Lietuvių Audįtori-1 Miltvaukee, Wis., chorai, va- Į džiaugiamės iš gražių pasek- 
jos. dovystėj varg. Juozo Kailiu- niiU šios draugijos pasidarba-

---------- kaičio, tikrai dalyvaus. Taip!™™ “’kuknėje” ir “restau
Lietuvių Ko-Operatyvės ir .^t ir visa eilė solistų ir so- ™ne”, ir tai ne tik dėl gra-

Pramonės bendrovės, direkci-. lig&j Įvainos konlj5ijos pa 
jos ir svečių metinis išvažia-'

žaus pelno, bet taipogi ir dėl

vimas įvyks rugp. 13 d., Croo- skirtus darbus kaip ir baigė,

eūnienė su sūnumi ir dukre- Mūsų varg. A. Mondeika, 
le. Dabar dalyvauja Moterų! nors jar tikrai nenusistatęs 
Sąjungos seime. Rodos, žada įr neužtvirtina gandų, tur 
dalyvauti ir parodoje, Lietu- būt, trauks į New Yorkųi ir 
vių Dienoje. į seimų. Turi jis daug reika

lų čionai ir sakosi, ikad nega-

SKAITYTOJI) BALSAI
Šventoji - Šventpolis

Kai kurie Lietuvos ir Ame
rikos laikraščiai rašo, kad 
reikia pakeisti šventosios va
rdų. Aš sakau, kad reikia ne- 
keist, o tilk dapildyti. (lamta 
mums davė upę, kurių mūsų 
protėviai pavadino Šventąją, 
o mes statome miestų — pilį, 
tai 'kodėl nevadinti — Švent
polis ar ŠventpolėT Kadangi 
jis yra ant sienos ir su sve
timtaučiais ten reikės dažnai 
susidurti, tai vardas Švent
polis jiems bus lengva ištar
ti. K. Vičas

LIETUVIAI DAKTARAI

Per “Labor Day” išvažiuos 
automobiliumi daktaras

lesius važiuoti, bet (mums at
rodo, kad važiuos, nes, jeigu 

žmona Atkočiūnai. Pirmiau-j nemanytų važiuoti į seimų, 
tai jau šiandien būtų savo 
numylėtame Michigane, 'kur 
kas met sugauna nemažai žu
vų kokiam ten Crooked' Lake 
ar kitaip pavadintam ežere. 
Michigano žuvelės turės ra
mybę šiemet, nes kada Adol
fas nuvažiuoja į Micliigan, 
tai jau dienų ir naktį meške- 

Penzelis

su

šiai sustos pas Atkočiūnienės 
motinėlę Pennsylvanijoj. New 
Yorke viešės pas žmonos se
serį. Dalyvaus ir Lietuvių 
Dienoje ir seime.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero
Antradieniai a, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. 1L 
3147 S- Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

v.i.ndo. u p v

REMK1TE, PLATINKITE 

KATALIKfšKĄ SPAUDĄ.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki A ir 7 iki S 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: U iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

TeL CANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ir pagal sutarti

Teko girdėti, kad Vaišvi
laitė, vaistininkė ir savininkė 
Family Pharmacy vaistinės, 
lėktuvu lėks į New Yorkų,į rioja
kur žada dalyvauti Lietuvių ---------------------
Dienoje. Tur būt, dalyvaus SKELBK1TĖS “DRAUGE
ir Parapijų Chorų seime, nes, ------------------------------------
girdėjau, kad po seimo plau-1
ksianti į Benaudos salų pa-

AKIŲ GYDYTOJAS

gerumo ir skanumo pagamin- 1 būti kiek laiko (poilsiui.
____ _______ or.________ . . tų valgių. Reikia pažymėti,
ked Lake, 111. šeimininkais lauk*a pamatyt ^enos, kad jos ir ipačios surenka val- 
bus Pranas Dapkus, D. Kve- vaisių. Programų paskelbsi-j gius nuo geros širdies dos- 
deras ir K. Navardauskas. 'nie sekančių savaitę. Enrikas nių biznierių ir perapijonų.

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS

TEL. YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(KVI£O1NSRAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street

(Kampai Wooa 8i)
OFISO VALANDOS:

«_4 ir 7 8:30 Vakar.

DR. F. G. WtNSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso tek Canal 2345 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. LEAVITT ST. 
_____ Res. tek Canal 0402______

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So- Ashland Avė. 

2-troe taboe 
CHICAGO, 1LL.

TelefosM MLDway 288U 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki d 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. •-

DR. P. J. BEINAR
(BEINAIlAUSRASl 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 161L

Rea. — Y arda 3956 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 jHipiet 7 iki 9 vakar® 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal aotarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien ižskyrns Sered^ 
Seredomis ir Nedėk pagal sutarti

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. 6, RAKAUSKE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
2415 W. Marųuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vak ryto

2—4 ir 6—8 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieania

Susitari as

cUnnRNTEE0
Ti

EYEGLASSES

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETUICALLY AKIŲ 
L1E7TUVIS

SuvIrS 20 metų praktikavimo 
Alano Garantavimas

Palengvins akių {tempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, aklų jtempimo, nervuotu-____________________________ _ _ _________________________________

trumparegystę Ir tollregystę. Priren- 1 AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
gia teisingai akinius. Visuose atslll----------------------------------------- ----------------------

DR. MAURIGE KAHH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
4631 So. Ashland Avė. 

Tek YARds 099a 
Rez. Tek PLAsa 320b 

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vak dieną

Mūsų gerb. klebonas yra 
išvažiavęs atostogų, sveikatos 1 
pataisymui. Gyvena rytuose 
prie marių ir, žinomas daly- 

i kas, rūpinasi apie piknikų,
Šiame sekmadienyje, rugp., kad gerai pasisektų. Nesirū- 

13 d., Lietuvos Vyčių vietinė įpink, klebone. Taisyk savo

4*

Labdarių Susirinkimas

Labdarių 3 kuopos labai kuopa rengia išvažiavimų j 
svarbus susirinkimas bus 13 ^an(i Dunes. Kuopa kas met 
d. rugp., parapijos svetainėj, surengia kokių nors pramo- 
1 valandų popiet. Visi nariai1 8*^ savo nariams. Taigi ir 
būtinai turi susirinkti. Yra šiemet važiuoja linksmai pra- 
daug pranešimų iš Labdarių leisti dienelę prie Micliigan 
centro, taipgi iš Labd. direk- ežero- Rengimu komisija pil
iorių susirinkimo ir iš staty-' a° visus laiku susirinkti prie 
bos komisijos. mokyklos, būtent 8:30 vai. ry

to, nes tuo laiku busas išva-
Kviečiami atsilankyti ir! - 

dar nepriklausą kuopai ir į- 
sirašyti labdariais. Mokestis 
tik 10 centų į mėnesį.

Prašomi ateiti ir draugijų 
atstovai.

sveikatų. Kas link pikniko, 
tai Šv. Antano parapijos na
riai žada dėti pastangų, kad 
piknikas pasisektų, o klebo
nas gerai žinai, kad cicerie- 
čai visuomet sugeba tikrai 
gerai padaryti tai, kų daro.

Sweeps away surface deposits... 
breaks op dūli, ūgly taoth filoi
likę magic. Yciu’d nevor belleve how f»st 
the NEW Llsterioe Tooth Pašte elejjia 
and polishes teeth. lte new, miracln-clea iš
imt ingredient, Luster-Foam detcrge.it. 
whiakaaway ūgly curface depoaita in ajifTy.

The Inatant brush and sali va touch .maž
ini Luater-Fnam detergent. lt gurgės Into 
a roam of tiny. actl ve biibblce. whlch sweeps 
Into and cleans plta and eraeks ao minute 
even water may not enter them . . . loaves 
your vhole mouth tingllng with ltfo . . . 
atarta your teeth sparklmg wlth new luster. 

Oet the 1
douhle-slze ________ ____________

at any drug countcr. Lambert

big 25< tube. or better utill, the 
i tube contalning rnore than 

M pound at any drug counte 
Phvmacal Co., 8t. Louis. Mo.

imi NfMf posmui*

LISTERINE TOOTH PAŠTE
tuperriurged wMi

LUSTER-FOAM f
SS s s 11 / » t, liti

kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias k lai- ' Ofiso TeL H anai 6122 
das. S pečiais atyda atkreipiama j
mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak_
NedSIioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kalnus pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ 
Telefonas YARds 1373

ziuoja.

Nors dar mėnuo iki parapi
jos rudeninio pikniko, vienok 
paskirtieji darbininkai, ypač 

A. Valančius! Dievo Motinos Sopulingos dr-

Artinasi Lietuvių Diena 
New Turko Pasaulinėje Pa
rodoje. Ir iš cįeeriečių nema
žai žada dalyvauti ne tik pa
rodoje, bet ir Parapijų Chorų 
ir Vargonininkų Sąjungos sei 
nie rugsėjo 11 ir 12 d., Mas- 
peth, N. Y. Jau išvažiavo Vai-

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

Š ALT I M I ERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

Rea. 8342 So. Marahfield Avė.
Rea. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

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

Trečiadieniaia ir Sekmadieaiaia 
pagal snt&rtį

TeL YARda 6921 
Rea.: KENwood 5107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiho vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39
756 West 35th Street

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reaidencijoa TaL BBVerly 8244

DR. T. DUNDUUS ,
4157 Archer Avenue 

Ofiso valu 2-4 ir i—8 p. as.

> *5 KBn

k

Kairėje Charles Jefferson, baisus (piktadarys, kurį šiomis 
dienomis suėmė Roca Raton, Fla., policija. Jis prisipažino 
pagrobęs vienų po kitos Miami aukštesnės mokyklos studen- g J 
tęs (dešinėj), kurių vienų (kairėj) nužudęs, o kitų dar lai- <♦ 
kųa nelaisvėj. -Jam gręsia mirties bausmė. Iki suėmimo buvo 
nudavęs talentingų judamųjų paveikslų skautų. (Acme tele- 
ghoto)

».iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii;-;

Į INTERNATIONAL UQUOR CO. 1

Bea. 6968 So. Talman Ava 
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia susitariu

2423 W. Marųuette Road

8939 So. Olaremont Ava.
Val&ndoa 9—10 A. M. 

Nedėliomia pagal sutartį.

Sav. FRANK VIZGARD

DR. STRIKUL'IS
PHYSICIAN and SURGEOH

Tel OAHal 0287
Rea. TeL PROspect 6660

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

Lietuvių didžiausias degti 
nes ir vyno sandėlis. Užlaikt 
geriausių amerikonišką ir im 
portuotą degtinę ir vynų.

*
ŠCHBNLEY

Iš 150 wholesalers liko tik 
35 Schenley Distribulors, ji 
tarpo ir International Liųutr 
Co. Jei negalite gauti iš sa 
vo wholesttler Schenley Fro 
dūktų, pašaukite mus.

*
Trijų m. senumo ‘Creair 

of Kentueky’ galite pirkti u# 
tų pačių kainų, kaip pirmiau 
buvo.

*
| 6246-48 S. Califomla av

Chicago, Illinois 
= Tel. Republic 153&-1539

iiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuuiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiii

4045 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS] 

s Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak 
N*dėliomis pagal sutartį.

= Offloa TaL YARds 4787 
= Namų TaL PROspeot 1880

5 Tel OAHal 6122.

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas RBPublic 7868

TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal autart;

= Office Phone Rea and Office
= PROspect 1028 2369 8. Leavitt St
S Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

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

= 2403 W. 63rd St, Chicago 
~ TrečiaSf .aiais ir Sekmkadieaiaie 

P^al sutartį.

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Tetefonaa Lafayetta 3660

Antradieaiais, Ketvirtadieniam ii 
Panktadi baisis

4631 South Ashland Avė.
TaL Tania 9904

Ptraaadiaaiaia, Troėiadien.ai. (•

Iš dvejopo pikto visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sąžinė labai daug gali 
nukęBti, ir labai linksma yra 
prispaudimuoia.

detcrge.it
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LIETUVOS PAŠTO 
ŽENKLAI

(Žiūr. “Dr-go” No. 142, bi
rželio 17 d.). J

Paruošus Tadui Daugirdui, 
padedant dail. 51. Šimoniui, 
pirmųjų (su atvaizdais) puš- 

' i to ženklų projektų, tuomet 
ėjęs Susisiekimo ministro pa
reigas 51. Yčas ženklus užsa
kė Berlyne Bargo spaustuvė-į 
je. Kadangi atspausdinimas ,

•ų ženklų gana ilgai užsitęsė,
L Pašto valdybai atidarant Į 
pugiau naujų įstaigų, Vil

niuje atspausdinti ženklai 
greit buvo suvartoti, dėl to 
prisėjo spausdinti trečių tų 
pačių ženklų laidų. Ši laida 
jau buvo spausdinama Kaune, 
Valstybės spaustuvėje. Ženk
lų išspausdinta sekančiai:

Po 10 skatikų 20,000 
Po 15 batikų 20,000 
Po 20 skatikų 19,880
Po 30 skatikų 19,880. 

SĮHiusdinant šių laidų vie-!
nafm lakšte įsibriovė klaida, 
būtent vietoj 15 skatikų, at
spausdinta 5 skatikų. Atspau
sdinus 200 lakštų klaida įsi
stebėta ir pataisyta. Atspaus
dintieji klaidingai 'ženklai bu-Į 
vo su kitais parduoti kores
pondencijai apmokėt. Šiandie 
tie ženklai yra retenybė ir 
filatelijoj kainuojami virš $10 
vienas.

Tuo metu į Lietuva prade- 
jo briautis bolševikai, kurie 
vietomis nutraukė pašto įstai
gų susisiekimų su Centraline 
įstaiga, Kaune. Pritrūkus pa
što ženklų korespondencijai 
apmokėti, kai kurios apskri
tys, kaip Raseinių, pasigami
no savo provizorinius pašto 
ženklus. Ir taip Raseinių aps
kritis buvo išleidęs vienos rū
šies pašto ženklų 36,614 skai
čiuje. Filatelijoj tie ženklai 
nėra brangūs, net į didesnius 
katalogus nebūna įtraukiami, 
dėl to, kad provizoriniai.

Bevartojant tuos pašto žen
klus, gauti ženklai ir Berly
ne užsakytieji. Jie buvo at
spausdinti ant granitinio po- 
pierio, su stačiais vandeni

niais ženklais. Tų 'ženklų at
spausdinta toks skaičius:

Po 10 skatikų 16,000 
Po 15 skatikų 10,000 
Po 30 skatikų 10,000.

Žymiems Amerikos žmonėms 

pagerbti

Amerikos Jung. Valstybės 
išleis serijų naujų pašto ženk
lų žymiems amerikiečiams pa 
gerbti. Paštų viršininko pra
nešimu, ženkluose bus atvaiz
dai šių amerikiečių:

Artistų'. Daniel Chester 
Frencb, Frederic Remington, 
Augustus Saint-Gaudens, Gil- 
bert Charles Stuart ir James 
A. McNeill \Yhistler.

Rašytojų: Louisa 5lay Al- 
cot, Samuel L. Clemens, Ja
mes Denimore Cooper, Ralph 
Waldo Emerson ir \Yashing- 
ton Irving.

Kompozitorių: Steplien Co- 
llins Foster, Victor Herbert. 
Eihvard A. 51el)o\vell, Ethel- 
bert Neviu ir Jobu Philip 
Sousa.

Mokytojų', ('baries IT. Eliot, 
Mark llopkins, Jlorace 51ann, 
Booker T. \Yashington ir 
Francis E. Willard.

Išradėjų: Alexander Gra
bam Bell, Elias Ilo\ve, Gyrus 
MoCormick, Samuel F. B. 
Morse ir Eli AVhitney.

Poetų: Henry W. Longfe- 
llmv, James Russell Lowell, 
James YYliitcomb Riley, Walt 
AVhitman ir John Greenleaf 
Whittier? * • -

Mokslininkų: Jane Addams, 
John James Audubon, Luther 
Burbank, Dr. Crawford, 5V. 
Long ir Dr. AValter Reed.

Ši pašto ženklų serija bus 
pradėta leisti pradžioj atei
nančių metų.

FACTS Y<
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Chorų Sąjungos 
Seimo Reikalais

Gerb. chorai! Antrasis Ro
mos Kat. Chorų Sųjungos sei
mas jau čia pat. Reikalas y- 
ra ruoštis.

Gavau prašymų nuo seimo

By Boh 15art

. AMPS 
WITH

FLAWS ARE 
VERY VAL-

UABLEZ" 
A VOUNG

CLERK NOTICED 
THE AEROPLANE ON AN 
AIR MAIL STAMP WA5 UR
SI D E OOWN. HE BOUGHT 
A WH0LE SHEET WHtCH 
HE LATER. SOLO POR. . 
THOOSAMOSOF OOLLARs/
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HN 1765 , THE DUKE 
OF GLOUCESTER. PRESENTED TO 
KIMG GEORGE UI, OF ENGLANO, , 
A'4'YR. OuO HORSE,27 in. highZ

SPORTO
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Pirmas Atviras 
Turnyras

Rugp. 6 d. buvo pirmas Lie 
: ° tuvių Golfininkų Sųjungos go

lfo turnyras, surengtas visie
ms Amerfkos lietuviams gol- 
fininkams. Dalyvių ir svečių 
atvyko iš įvairių kolonijų ir 
kitų valstijų.

Lošime dalyvavo 40, o į 
vakarienę susirinko 80. Visi 
stengėsi padaryti geriausį 
“scorę”, nes lošėjai matė pui
kių L. G. S. trofėjų su gra

Panamos kanalo pašto ženklas

Panamos kanalo atidarymo 
25 metų sukaktuvėms paminė
ti Ainer. J. V. ateinančių sa
vaitę (rugp. 15) išleis naujų 
3 centų purpurinės spalvos 
pašto ženklų. Atvaizde bus A. 
J. V. prezidentas Theodore 
Roosevelt ir gen. George W. 
Goethals. Vidury laivas plau
kius kanalu.

nors būdu (praneščiau, apie 
kiek atstovų dalyvaus seime, 
nes tas viskas rišasi su finan
sais, t. y. pagaminimas ženk
lelių, vaišės ir t.t. Tikro at
sakymo negaliu duoti. Tad 
prašau, gerb. chorai ir chorų 
vadai, kurie atstovausite sa
vo chorus seime, malonėkite 
(prisiųsti man choro atstovų 
skaičių, jų vardus ir kokių 
parap. atstovaus. Tada galė
siu pasiųsti seimo rengimo 
komisijai ir paskelbti “Mu
zikos Žiniose’’ bei kituose lai
kraščiuose.

Kurie chorai neužsiinoikėję 
$1.00 mokesties į centrų, ma
lonėkite tai įdaryti, nes rei
kia (paruošti raportų. Taipgi 
prisiųskite choro narių skai
čių, kad galėtume, nors. bend
rai pranešti seime, kiek tūks
tančių jaunimo priklauso Cho
rų Sųjungai. Praeitų seimų 
buvo paduota 2,350 skaičius. 
Be abejonės, šiemet yra dau
giau.

Labai ačiū tiems, kurie jau 
prisiuntė.

Konstancija Skelly,

centro sekretorė,
6929 S. 51aplewood avė.

Chicago, 111.

žiai “ įgraviruotomis ” raidė
mis ir tuščių vietų išlošusio 
vardui.

Geriausiai išėjo trys jau
nuoliai: J. Miller iš Evenston, 
S. Treinas iš Brighton Park 
ir A. Augaitis iš Dayton, O.

Ypatingą ikova ėjo tanpe 
Treino ir Augaičio, kurie 36 
skyles padarė lygiai po 147

didelėmis dovanopiis. Progra
ma sudaryta visai dienai.

Kviečiami visi northsaidie- 
čiai atsilankyti.

Lietuviškos dainos skam
bės visų dienų.

Draugijos nariams primenu, 
kad visi būtinai įprivalo atsi- 
lartkyti. Nedalyvavę piknike 
pate'ks po bausme. Prašomi 
atsivežti ir savo draugus.

Lietuvytis

kirčius. Pasisekimui čempijo- 
nystės, prisėjo lošti dar 9 sky
les, kurias A. Augaitis pada
rė į 37 kirčius, o S. Treinas 
į 35. Tokiu būdu E. Treinas 
liko visų Amerikos lietuvių 
golfo čempijonu.

Per vakarienę Lietuvos ko
nsulas P. Daužvardis pasakė 
(pritaikintų įkalbų ir įteikė S 
Treinui trofėjų.

Paskui turnyro rengimo pi- 
rmin. dr. V. E Zopel, išda
lino kitus prizus. Gerų golfo 
lošėjų randasi ne vien Chi- 
cagoj, bet ir kitur, nes dauge
lis prizų teko rockfordiečia- 
ms, detroitiečiams, daytonie- 
čiams ir kitų miestų lošėjams.

Pastebėtinas dalykas yra 
tame, kad didžiuma prizų nu
ėjo jaunajai kartai. Gal būti 
jų giliukas, žinojimas lošimo, 
praktika, o, gal, kaulelių la
nkstumas pagelbėjo. J. S. V.

JtZUS KRISTUS, GAMTOS 
TYRINĖTOJAS

(Tęsinys iš 4 pusi.)
Į
j biausia priežastis, kodėl Kris
tus negalėjo pakęsti parisiejų 
veidmainiavimo, buvo, kad jie 

lyra “iš viršaus taurės ir blū- 
do, viduje gi yra pilni plėšimo 
ir nešvarumo” (Mt. 23,25). 
Kristus palygino juos i pa
baltintus kapus, “kurie iš oro 
pusės rodosi žmonėms labai 
gražūs, viduje gi pilni kaulų 
ir visokių puvėsių” (51t.23, 
2").

Taigi Kristus turėjo ypa
tingų gero tyrinėtojo dovanų, 
kadangi visados mokėjo savo 
kalbų pritaikyti įvairiems gy
venimo reikalavimams. Laikė 
gerus santykius su visokių 
luomų žmonėmis, nes buvo vi
sų prieinamas ir mylimas. 
Nors nebuvo nuodėmių suter
štas, bet, ]>er savo .širdingų ir 
pavyzdingų elgesį, mokėjo pa
traukti daug žmonių prie sa

vęs ir įdegė jų širdis kilniais 
jausmais ir siekiniais ištesėti 
igierame ir tapti gerais gyve
nančiais žmonėmis. Kristaus 
patraukius pavyzdys ir žavin
tieji paguodos žodžiai įveikė, 

1 pakėlė žmogaus kilnius jaus
imus. Jis su nuoširdumu perš
liojo ir ragino žmones išsiža
dėti nuodėmingo gyvenimo ir 
pasitraukti iš nuodėmės. Ir 

' tiems, kurie ištesės iki galo 
atliekant genis darbus, žada 
dangaus vainikų ir amžinąjį 
atlyginimų danguje. Kristus 
pakėlė nuo. šios žemės į aukš
tybes nuvargusį ir sunkiųjų 
nuodėmių prislėgtų žmogų. Ir 
kad būtų galėjęs atsiekti kuo 
sėkmingiausiai savo tikslų, 

i Jis gerai suprato žmogaus 
I širdį ir vartodavo visokius 
prilyginimus, įvykius iš pap
rasto žmogaus kasdieninio gy
venimo paimtus, kad su jų 
pagelia būtų galima išaiškin
ti ir dvasinius dalykus priei- 
n imai visiems žmonėms.

Kilto

Bus Didelis ir Linksmas 
Išvažiavimas

NORTH SIDE. - Šios ko
lonijos didžiausia draugija, 
po globa Šv. Cecilijos, rengia 
metinį išvažiavimų, rytoj, ru- 
gpiūčio 13 d., Jefferson miš

kuose.
Draugijai priklauso daug 

šioj kolonijoj, ir kitur, gy
venančių lietuvių, todėl vi
sokį (parengimai esti dideli 
ir linksmi. Tad tikimasi tu
rėti ir tokį išvažiavhnų. Ko
misija sugalvojo visokių žai
dimų, lenktynių, rungtynių. 
Laimėtojai bus apdovanoti

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas Paieško

Anusevičius Mykolas, sūnus 
Antano), kilęs iš Ukmergės 
apskr., Želvos valsč., Karali- 
škių kaimo. Iki 1935 metų 
gyveno Brooklyile.

Baginskas Jonas, iki 1936 
metų gyvenęs Cambridge, 
Mass., o vėliau išvykęs į 
Brooklynų.

Bausis Povilaš, iki 1937 
metų lapkričio mėn. gyveno 
Shenandoah, Pa. 419 Paplar 
Street, bet kur vėliau persi
kėlė, nežinoma.

Bernatavičius Martynas, sū 
nūs Martyno, gyvenęs Shena

ndoah, Pa. ir būk tai apie 
1919 metus miręs.

Dočkai Jurgis ir Kazys, ki
lę iš Panevėžio apskr., Smil
gių valsč., Manarto kaimo, į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes išvykę 1910 metais ir 
pradžioje apsigyvenę Phila- 
delipbia, Pa.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi rašyti:

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas, 16 West 75 Street, 
New York City.

in**!
B AKI N G 
POWDER|

Šame firice Todag, 
as 45 ^iarsAgo 
25 ounces254

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

TIE AWFUL PRICE YOU MY FOR BEING

NERVOUS
Cherk B«1nw And See K Yon Hnre 

Any Of The Slgna

Svarina n«rw« ean malt* yna nM and 
(ard InoMa*. eranky aad hard to II va 
>—oaa kaąa ynu avaka aišku aad mb 
yau nf ynnd hnalth. aood tlaaaa aad ioha.

Dnn’t Irt yn u rwII r,<n" llka tkat. S tart 
takias a snnd. Pailable toale—noa vada aapo. 
liallt tnr imnMa And nould yna auk (or any- 
Iklnf whnaa hanaflta kam bnan battar provad 
Ihan amrld-famoua Lydla E. Plnkham'a 
Vacatabla Cnmpound?

Lat tba aknlaanma barba and rnota of
Plnkham’a Compound halp Natūra ealra 
ynur ahrlakins narvaa, tona up your ayatam, 
and kaip laaaao dlatraan from lamai* (uoo- 
tlnnal duordora.

M aka a nota N0W to gat a bottla of thta 
tlsa-prov*a Plokbau'a Compouad TODAY

adtbont fili from your drurflat Ovar a mil
tine wnm*n hava wrltt«n In lattara raportlns 
aondarful banaliu.

Por tba paat «0 yaara Lydi* E. Ptekham'a 
Vataubla Compoumd baa Mpad (rautui 
aomae to "maUlnt thru trylns ordaala. 
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, REUMATIZMAS ’ 
; SAUSGELE a

Noalkankykltp savęs sknns- 1 
I mala: Reumatizmu. SauMR«|e, |
i Kaulų Oeilmu, arba Mėftllnn- 

ftlu — raumenų sunkumu nes I 
I skaudėjimai naikina kūno sy- i 
vyhę Ir dainai ant patalo pa- 

' ruldo. |
| CAPSICO COMI’OUND mos- , 
tls lengvai prakallna virimlnA- 

' tas Ilgas: mums dlandlen dau- I 
i gybė žmonių siunčia padfikoncs

paAtų 56c, arba dv, už >1.05. '
I Knyga: “AALTINIS SVEIKA- i 
TO8”. augalais rydyns — kaina 

1 5o centų. |
I pasveiks. Kaina 50 centų. Per

Justin Kulis 1
3259 S. Halsted Street, 

Chicago, Illinois

PIRKDAMI ,D AB AR

ELEKTRIKINI
REFRIGERATORIU

GALITE SUTAUPYTI

10% ĮMOKĖTI 

Balansu Lengvais Išmokėjimais

Roosevelt Furniture Co.
2310 West Roosevelt Rd.

Chcago. TeL Seeley 876C|
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30 Metu Jubiliejaus

Serijų Tikiety Dovanos

Mohair Parlor Setas, 1-moji dovana #140. 
Iš PROGRESS FURNITURE CO., 3222 S. Halsted St.

SKALBIAMOJI 
MAŠINA, 

antroji dovana,
#75.00 vertes 

Iš PEOPLES FURNITU 
RE CO., 4149 Archer Avė.

Lounge Kėde, trečioji
dovana, #35.00 vertės
Iš ARCHER AVĖ. FUR 
NITURE CO., 4140 Archer 
Avė. Sav. J. KAZIKCocktail Setas, ketvirtoji dovana, vertės $25.00

Iš J. KASS JEWELRY C0., 4216 Archer Avenue.

Tikietai Parduodami po 10 centų Bus ir daugelis kitų gražių dovanų

Rezervuokit Darbo Dieną-Rugsėjo 4

“DRAUGO” PIKNIKUI
Praleiskite Tą Dieną Su Kitais Chicagos Lietuviais

. _ I

Vytauto Darže 115-tos gatves prie Pulaski Road
x?o<zx



Sešladienls, rugp. 12 d., 1939

Išleistuvės Kun. 
Vaitkevičiui, MIC.

HINSDALE, ILU - Tre
čiadienio vakare, rugp. 9 d., 
visi neišvažiavę Marijos Kal
nelių gyventojai: klierikai, 
naujokai ir broliukai susirin
ko seminarijos refektoriuje 
prie iškilmingos vakarienės 
atsisveikinti su gerb. kun. da-

Nauja Liet. Vyčių 
Centro Valdyba

Dvasios vadas bus paskir
tas Kunigų Vienybės centro.

Pirm. — Pranas Gudelis, 
Dayton, O.

I vioe pirm. — Liudvikas 
Ketvirtis, New Jersey.

II vice pirm. — Ant. La
putis, So. Boston, Mass.

ktaru J. Vaitikevičiu, MIC., t Fin. rast. — Bern. Rimkiū-
tė, Cicero, III.

Prot. lašt. — Mary Bra
zauskaitė, Chicago, III.

lždin. Monika Petraitienė, 
Chicago, III.

Spaustuvės direkt. (senas) 
— J. Glėbauskas, kun. M. U- 
rbonavičius ir Anastazija Va- 
raniūtė, visi iš Chicagos.

Ritualo kom. seni — kun. 
M. Urbonavičius, J. Juozai
tis ir Z. Vyšniauskas.

Sporto komisija: J. Basan, 
Z. Vyšniauskas ir J. Žostau
tas. Garbės nariai pakelti: St. 
Šimulis ir K. Zaromskis, Clii- 
cagiečiai.

kuris šiomis dienomis išva
žiuoja į savo naujai paskirtų 
vietų Romoje. Per praeitų 
generalinę kapitulų kun. J.
Vaitkevičius buvo išrinktas 
sekretorium pačiam Marijonų 
vienuolijos generolui, vysku
pui P. Bučiui, MIC. Šiuo lai
ku gerb. kun. Vaitkevičius iš
važiuoja užimti savo parei- 
Įįs ir Kalnelių gyventojai 
Bianė atsisveikinti su juo 

iškilmingais pietais. Atsisvei
kinimo puotoje vyravo liūde
sio ir džiaugsmo ūpas; liūdė- 
sis, kadangi mylimasis tėvas 
viršininkas išvyksta; džiaug
smas, kad Tėvo Vaitkevičiaus
pasidarbavimas yra įvertina- ‘Dvidešimt Pirmi 
mas ir kad jis dabar galįs už- Metai Veikimo

Išvažiavmas Kun. T. 
Narbutui Pagerbti

Kadangi kun. Narbutas y- 
ra gimęs Raguvoje, o dabar 
darbuojasi prie Panevėžio ka-Į 
tedros, tad raguviečiai ren
gia išvažiavimų į Big Tree 
lnn, nedėlioję, 13 d. rugpiū
čio. Pradžia 11 vai. ryto. Į- 
žanga nemokama.

Kviečiame kaip raguvie- 
čius, taip ir panevėžiečius ir 
jų kaimynus dalyvauti šiam 
išvažiavitne. Tikimės kun. Na
rbutas patieks daug naujienų 
iš Lietuvos.

Big Tree daržas randas prie 
Archer Avė. Reng.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
16 angliSko vertė

Kun. Ant. M. Karužiikū

Rugpiūčio 12 Diena
Jei tu matai numylėtinį, a- 

psirengusį puikiame drabužy
je, tuščia garbe pagerbtų, so
čiu valgiu ir miegu, žinok, 
kad tame vyre matai prakei
kimų ir kankynę. O jei ma
tai numylėtinį vargingai ap
sirengusį, žmonių paniekintų, 
išbalusį ir liesų nuo budėjimo 
ir budėjimo, žinok, kad tame 
vyre tu matai išganymų ir 
amžinų laimę.

tarti mus būdamas taip arti 
prie valdžios Romoje. Puotos 
metu kalbėjo dabartinis na
mo viršininkas, gerb. kun. P. 
Biskis, MIC. Savo kalboje jis 
pareiškė visų auklėtinių ir 
pavaldinių gilius liūdesio ir 
dėkingumo jausmus ir taipos- 
gi palinkėjo Tėveliui Vaitke
vičiui laimingos 'kelionės per 
jūrų. Savo atsisveikinimo ka
lboje kun. Juozapas sakė, kad 
jam tikrai sunku apleisti šią 
“laisvės šalį” ir ypatingai

Kovo mėn. 4 d., 1940 m., su
kaks ARD. 21 metai gyvavi
mo ir veikikno. Nors metais 
jauna, bet savo jaunystės die
nas nepraleido be naudos. 
Daug gražių darbų ARD nu
veikė. Tūkstančiai kilnių mo
terų mergaičių per tuos me
tus darbavos, kad rėmus, pa
laikius ir didinus mūsų švie
timo įstaigų — kultūros ži
dinį — Šv. Kazimiero Aka
demijų ir vienuolynų.

Rugpiūčio 20 d. rengiamas 
Marijos Kalnelius, kur įpra-f ., ... . ,,*• ’ . 1 piknikas prie Marąuette par-

ko. Visiems patogu ir leng
va į jį atvykti. Nereikia au
tomobilių, nė busų — visus 
atveš gatvėkariai. Kviečiame 
visus prietelius ir laukiame 
paramos piknikui. N.

leido tokius malonius mete
lius. Toliau sakė, kad tiesa, 
nesimatys akimis, bet dvasio
je visad pasiliks Marijos Ka
lneliuose. Kun. Vaitkevičius 
reiškė džiaugsmo, kad jam te
ko išleisti nors vienų naujų 
kunigų laidų.

Po kelių kitų kalbų visi iš
siskirstė puikiausiame ūpe.

Lai Dievas laimina gerb. Tė
velį kur tik pareigos balsas 
jį pašauks ir Dievas norės jį 
pasiųsti. Rap.

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulini;
PARODA

— išvyksta —

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

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses 
tiktai ..........................................................

(.90

štai ką gaunate:
1, Traukinio bilietų į abi pu

ses, Chicago-N. Y., pirmos 
klasės, alr-condttioned trau
kiniais.

3. Valgis du kart, nuvažiuojant 
ir parvažiuojant.

3. T.ransportaclją nuo stoties | 
viešbutį Nevy Yorke.

4. Dvi naktis
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus į Pasaulinę Pa
rodų.
Aplankymų New Yorko įvai
renybių.
Aplankymų Rockefeller Cen- 
ter Observation Tower. 
Privilegijų aplankyti Niaga
ra Palis, kada grįšite namo. 
Privilegija pasilikti N e w 
Yorko 16 dienų, nuo dienos 
Išvykimo iš Chicagos.

Pilnas informaeijas apie ekskursiją teikia:

“D R A U G A 3”
2334 S. Oakley Avė. 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 aukšto.

IIoward Shaw tarp dviejų lengvabūdžių merginų. Kairėj Chicago artistė, per kurių iš 
jos motinos jis išviliojo apie $10,000 vertės turto. Dešinėj duktė Purdue universiteto pro
fesoriaus, iš kurios taip pat išviliojo apie $10,000. Yra prigavęs dar porų merginų. Da
bar jam iškelta byla. Trejukė nufotografuota teismo rūmuose. (Acine teleplioto)

Pranešimai
BRIGHTON PARK .— Dr- 

gija Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys 
susirinkimų sekmadienį, rug- 
ptūčio 13 d., parapijos moky
klos kambaryje, 2 valandų po
piet. Visi nariai kviečiami lai
ku susirinkti, nes turime sva
rbių reikalų svarstymui. Tai
pogi prašome atsilankyti nau
jų narių. Valdyba

BRIGHTON PARK. — La- 
bdarių Sųjungos 8 kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimų 13 
d. rugpiūčio po paskutinių 
mišių šv. Yra daug svarbių 
reikalų svarstyti. Rast. Ona J.

Teisybės Mylėtojų draugy
stės mėnesinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, rugpiūčio 13 
d., Cbicagos Lietuvių Audi
torijoj, 12 vai. dieną. Šiam 
sus-nie bus priimtas UI. Lie
tuvių Pašalpos klubas.

A. Kaulakis, rast.
^■■■■■■■■■■■BBMHtoBStototoBBStototoBHtoSSMBtoM
COULD NOT DO HER

HOUSEVVORK
WHEN every- 

thing you at
tempt is a burden 
—wnen you are 

nerrous and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
may be iust what 
you neea for eztra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, savs, "After 
doing just a little work I nad to lie 
down, "* M y mother-in-lav a recom- 
mended the Vegetable Cotnpound.
I can see a wonderful change now.”

Rugpiūčio Mėnesio 
27 d. Piknikas

Rugp. 27 d., Oaks darže, 
prie 119-tos ir Archer Avė., 
įvyks Šaltimiero piknikas.

Kad davus visiems progos 
dalyvauti šaltimiero piknike, 
įžangos į daržų nebus, o šim
tais progų laimėti brangias 

, dovanas.

Piknike suvažiavę matys 
Šaltimiero radio artistus. Su
eis giminės, draugus ir pažį
stamus. Valgių prašomi atsi- 
vešti visai dienai. Piknike 
grieš Lietuvos benas. Bus šo
kėjai, daug specialiai priren
gtų aktų ir kiekvienas skir
tingas.

Tad rugp. 27 d. visi į Oaks 
daržų. P. B. šaJtimieras

--- u* -
GARSINKITES aDRAUGE”

JS J

Šiandien Laidojamas 
a. a. Jonas Kučinskas

Šiandien ryte, Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje, į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
a. a. Jonų Kučinską, kuris žu
vo autoniobio nelaimėje rugp. 
9 dienų, ties 143 gat. ir Oak 
Park Avė.

Po pamaldų velionis bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Laidotuvėms patarnauja ge
rai žinomas 18-tos kolonijos 
laidotuvių direktorius S. M. 
Skudas, kurio telefonas yra 
Monroe 3377.

CUTS-BURNS-SCALDS
Bhould be quickly treated to prevent bad after- 
effecta as well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for sore, tired feet. At your 
clruKftist's—rooney back if not aatisfied, For 
freesample write Mosso Laboratories. 2i5South 
leavitt Street, Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEEf
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiii>miiiiiiiiiiHiiiiimimii@

:: *

J
, SKOLINAM PINIGUS 
. . . . . ? ANT 1-MŲ MORGIČiy

INSURED

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

VEGtT^BlE COMt-OUNO

Kiekvienos ypatoa padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei z 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States S 
Government priežiūra. *

Mokame Už
Padėtus Pinigus

— . . . = 
Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 5 
dieniais ir šeštadieniais iki 8:0? vak.

1 CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION 1
JOHN PAKEL, I’rcs.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi^

31%

Gėle* Mylintiems, 
Vestuvėms, llan- 
ktctaiHs, latiiloiii- 
vėnis, Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE

I*honc I.AFAYETTE 5KOO

GIESMYNAS
įsigykite Naujų Giesmynų. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir mušikų patvari 
Ant. 8. Pocius.

Išleido C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — 60 centai, pri
dedant 10 oentų persiuntimui.

LIKTUVISKAS
MiaOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir Ix>tyniškal, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmė.*. Antras pataisytas 
leidimą* Parašė Kan. Ad. Saba
liauske* Stipriais odos viriais, 
kaina — 1.75. Reikalaukite U:

DRAUGAS PUB. 0 0. 
2334 So. Oakley Avė., 

Ohicago, Ulinoii

GAST, oro. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
K E L N E R — P R U Z I N 

G«riaulu Patanavtnuto — Motarla patarnauja 
Phone 9000 090 W. I5th Ava.

MARIJONA PETROŠIENĖ 
(Imi tėvais Uukautaitė)

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga įnirtis atskyrė iš 
musų tarpo mylimų moterj ir 
motinų Marijonų Petrošienę, 
kuri kilo iš Raseinių apskri
ties, Liolių parapijos, šapėnų 
kaimo.

Netekome savo mylimos rug- 
piūėio 18 d., 1933 m.

Nors laikas tęsiasi, mes Jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia 
jai amžinų atilsį.

Mest atmindami tų jos liūd
nų prasišalinimų iš mūsų tar
po, esame užprašę gedulingus 
šventas Mišias už Jos sielų 
rugpiūčio 13 d., švento Kry
žiaus parapijos bažnyčioje, 9.45 
valandų ryte.

Kviečiame visus gimines, 
draugus-ges Ir pažįstamus-as 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę:
Vyras Vincentas, sūnus Vin

centas Jr., ir Giminės.

ANTANINA
ADOMAITIENĖ

po tėvais štaukoiuuiė
Gyveno po num. 3249 South 

• Hulsted Street
Mirė rugp. 8, 1939, 7:45 vai.
vakare, sulaukus 44 metų auta.

Unitus Vilniuje.
Amerikoje išgyveno 26 nu.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Onų, žentų Vincentų 
Pranaitį, anūkų Lvotunu Pra
naitį, puseserį Marcelę Valat
kienę ir kitas gimines.

Priklausė prie Apaštalystės 
Maldos ir Tretininkų Dr-jų.

Kūnas pašarvotas A. M. Phi
llips koplyčioje, 3307 Lituani- 
ęa Avė.

Laidotuvės įvyks Šeštadienį, 
Rugpiūčio 12 d., iš koplyčios
S:30 vai. ryto' liūs atlydėta J 
Šv. Jurgio para p. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų, l’o pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus.ges ir pažys- 
tanius-mas dulyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Duktė, Žentas, Anū
kas, Pusęserė *r Giminės.
Laidotuvių Direktorius A. M,
Phillips. Tel. YARds 4908.

KLAUSYKITE

New Cit, Fnitiire Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

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

LAIDOTUViy 1 < r F DIREKTORIAI
MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DI&1KT0RIŲ ASOCIACIJOS

AkIRIIIAhIPr patarnavimas HfflDULHIiuL dieną ir naktį
n V Y A T koplyčios visose L/ 1 K M 1 MIESTO DALYSE

Alfai V. Petkus
John F. Eudeikis jkJJMto

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

IBBIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfleld Avenue
__________ Tel. LAFAVETTE 0727________

r\ Y A T koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mAmę Uotuvln radža pvogramo Antradleala to 
■cštadlenlo vakarais. 7:00 valanda. U WH1P stotinų (1480 K.1

PraaeMjss P. BAI/riMIEHAS

Molį B. Petkos
Lachawic2 ir Si
I. Liuleticins
S. P. Ma 
AataoasM.PIilliO!

1640 We«t 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 S. We«tern Avenue 
Tel. LAFayotte 8024 
3354 So. Halsted SU 
Telefonas YARds 1419
6834 So. Western Ars. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CAN ai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Are. 
Phone LAFsyotte 3572

3319 Lituanioa Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 lituanioa Are. 
Phone YARds 4908



»
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AUŠROS VARTŲ 1PAR. JUBILIEJINIS PIKNIKAS
— J V Y K S — did«lė parapijų sumažėjo žmonių skaičiumi, nes daug kas išsikraustė

Dilini CnlzmOfllOnilin Dllflrnilinin (AlIfVIIPtA 10 ffl 1000 i kitas kolonijas, bet ištikimų parapijonų prisirišimas ir pasišventimas palaiko senų
vBlvnidūlElljjB, Rugpiilulu vnllgllul/ lu ll.y luuU gyvum,> ir l,ikniko l»r°Ka suiavės savuosius ir svečius.

Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road r e n g k j a i

DIDELIS BRUZDĖJIMAS VISOSE 
CHICAGOS KOLONIJOSE “DRAUGO” 

SERIJŲ TIKIETŲ PLATINIMUI
Visose Chicagos kolonijose 

Draugo” skaitytojai platina 
pikniko serijų tikietus “tarp 
visų savo prietelių. Kur tik 
eisi, kas nors primins, kad 
per “Draugo” piknikų bus 
daug gražių dovanų laimėji
mui.

Visi ‘Draugo’ agentai sklei
džia ti'kietėlius nešiodami lai
kraštį j namus. Gaunam žinių, 
kad žhnonės noriai juos tper- 
ka. Eikime visi parduoti 
“Draugo” sesijų tikietus, nes 
kiekvienas tikietėlis padeda 
mūsų dienraštį platinti ir to
bulinti.

Pirma dovana bus parlor 
setas, naujausios mados, Mo- 
hair rūšies, $140 vertės, imtas

Aplink mus
Atvyksta į Ameriką gerb. 

kun. L. Draugelis, MIC., ku
ris iper pastaruosius šešerius 
metus gyveno ir darbavosi 
Romoje. Girdėjome, ikad jis 
apsigyvens prie Marianapolio 
Kolegijos, Thompson, Conn.

Kun. L. Draugelis amerikie
čiams yra gerai pažįstamas. 
Jis važinėjo čia su misijomis, 
klebonavo Kenosha, Wis,, ir 
Aušros Vartų parapijoj Clii- 
cagoj. Per keletą metų buvo 
mūsų dienraščio administra
torium.

Pas gerb. kun. Ig. Aibavi- 
čių vieši gerb. kun. dr. Jonas 
Starkus, Marianapolio Kole
gijos profesorius. Užvakar a- 
plankė mūsų redakcijų. Gerb. 
kun. Albavičius nupirko pir
mų tik ką atėjusių iš Lietu

THINGS THAT NEVER HAPPEN

I PONT PlINP 
(lETTlNG 5 TO C K 
I KNOW IT 
kOOK5 rtvYrUIi, 
ĖOT yoOK.

iš Progress Furniture Co. An
tra dovana — Maytag skal
biama mašina, imta iš Peop- 
les Furniture Co. $75.00 ver
tės. Trečia dovana $35.00 vėl 
rtės, aukota Archer Furniture 
Co. savininko J. Kaziko. Ke
tvirtų dovanų aukojo laikro
dininkas J. Kass. Ši dovana 
yra astuonių dalių sidabrinis 
“eocktail sėt”, vertės $25.00. 
Penkta dovana “Draugo” ir 
“Laivo” prenumeratos, įvai
rios knygos ir t.t.

Kolonijose eina lenktynių 
ir jų rezultatai bus skelbia
mi “Drauge”. Tai tikrai bus 
įdomu sekti, kuri kolonija at
sistos pirmon vieton. Tuojau 
pradėsime skelbti lenktynių 
vadus. Rap.

vos “Lekcijos ir Evangeli
jos” pataisytos ir papildytos 
laidos (knygų. Tų knygų ga
vome keliolika. Gauta ir dau
giau knygų — religinių ir 
kitokių. Jas parinko ir pri
siuntė gerb. kun. J. Jakaitis, 
'kuris lankėsi Lietuvoj ir, be
rods, jau yra sugrįžęs į Ame
riką.

Praėjusį trečiadienį komp. 
J. Žilevičius klausėsi dainuo
jant Lietuvos Vyčių chorą, 
kuris rengiasi važiuoti į Lie
tuvių Dienų pasaulinėj paro
doj New Yorike. Choras ge
rai dainavo. Svečias buvo pa
tenkintas. Garbė ir chorui ir 
jo vedėjui inuz. Juozui Sau- 
riui, kad' nesigailėjo laiko ge
ram pasiruošimui.

IT FiT5 VOO 
Mite o anf*.
IT5 NiNETV 
PERCENT CoYTONj 
ONP TrtE pRice 
15 POO0UE VAT 
IT5
I NEEP 
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Adv. Jono Bordeno-Bagd- 
žiūno sūnus praėjusį pavasa
rį užbaigė dentisterijos mok
slus Illinois universitete, iš
laikė valstybinius egzaminus, 
gaudamas teisę praktikuoti. 
Bet dr. Borden tuo nepasi
tenkino. Jis išlaikė egzami
nus ir kai'po kariuomenės de- 
ntistas ir nuo rudens pradės 
dirbti savo profesijos uarbų 
kariuomenėj. Sveikiname nau 
jų ir ambicingų profesijona- 
lą!

Adv. Jonas Brenza, Metro
politan State banko preziden
tas, per ikurį laikų nežaidė 
savo mėgiamų Polo. Bet, kaip j 
teko nugirsti, vėl pradės 
“muštrąvoti” žirgus ir reng
tis prie žaidimo, nes turėsiąs 
susitikti su stipriais oponen
tais. Jonai, laikykis nepasi- 

'duok!

Kai kuriuose laikraščiuose 
buvo padaryta nelabai malo
nus užmetimas, būt tai lietu
viai neskaito *knygų. Chica- 
giečiai, įrodykime, kad mes 
mėgstame skaityti geras kny
gas. Štai, užvakar “Draugo” 
knygynan atėjo iš Lietuvos 
daug gražių knygų. Prašome 
atvykti, nusipirkti ir pasi
skaityti.

Aukso Grūdeliai
Kas myli, tampa visų nuosa

vybe, nes tarnauja visiems, o 
nieko pikto neprisileidžia, 
po gyva liepsna ir degantys 
žiburys aukštyn mušasi ir ne- j 
sulaikoma išsprūksta.

Meilė yra atsidavusi ir pa- 
klusna perdėtiniams, pati sa
ve statosi žema ir niekam ne
tikusia; Dievui maldinga ir 
dėkinga, visuomet jame pasi
tikinti ir viltį pradedanti, net 
ir tuomet kada, rodos, Dievas 

'jų apleidžia, nes be kentėjimo

Remkite Savuosius 
Biznierius

Listen to and Adverlise over

PALAHOECH’S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Music
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to Z 
636 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS 
Mažų Išlaidų 

NAMA S

Pastatysime namus ir vidų J- 
rengstme ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai untstal Ir už
tikrinti.

K. KAFKA, Pro*.

2301 So. Crnvvford Avė.

CITY WRK6. t LUMBER Cs. ’010

RADIO
TAI BUVO SMAGUS 
VAKARAS

Praeitų trečiadienį, rugp .9 
d., Ne\v City Furniture Mart 
radio programa buvo trans
liuojama per stotį WSBC iš 
Syrena restorano. Tai buvo 
tikrai smagi programa. Sta
sys Kubilius buvo vakaro ve- 
dėjum ir tikrai sumaniai ve-i 
dė visą programą. Vakaro pa
žabos buvo “Ignacėliai” su 
savo baikomis ir plepalais. 
“Kultūros” choras neprastai 
(pasirodė ir padarė gražų į- 
spūdį publikai. Spėjama, kad 
nemažiau kaip trys šimtai 
žmonių buvo susirinkę pasi
linksminti Syrenos restorane. 
Tikrai reik sveikinti ponus 
Kasmauską ir Bazarą, kurie 
įdėjo daug pastangų, ikad va
karas būtų sėkmingas. Rap.

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Sekmadienio vakare, 9 vai., 
Chicagos laiku, bus graži 30 
minutų Budriko radio prog
rama klasiškos muzikos ii1, 
dainų iš stoties \VCFL, 970

negalima yra meilėje gyventi.
Dievuje sustiprėję ir tvirti 

jokiu budu negali pasikelti 
puikybėn.

O jeigu yra kur neramumas 
ir priespauda, tų greičiau iš
tiria pikta sųžinė.

NEURITIS
lllllvi FAIN IN PIW MINUTIS

To relieve the torturing pain of Neuritis, 
Rheumąpsm, Neuralgia or Lumbago in a 

«« the Doctora formula
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
cotics. Doee the worlc quickly—mušt relieve 
cruel pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggist’s. Don’t 
suffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholeaale Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Uetuvtftk* Importuotu Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi MOaij Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzimldal, Savininkai.

Pastatysime ant 
Jūsų loto ui...

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti. 
Ir apžiūrėti garažų ant mūsų 
loto be jokių prievolių.

k. Programų išpildys simfo
nijos orkestrą, operos daini
ninkė Jadvyga Gricaitė ir ki
ti dainininkai. Bus duota dvy
lika gražių klasiškų kūrinių, 
“Mano sieloj šiandien šven
tė” ir kiti. Taigi mylintiems 
gerų muzikų ir gražias melo
dijas bus ko pasiklausyti.

Pranešėjas

ŽAVIOS DAINOS. SMAGI 
MUZIKA, PATARIMAI, 
ĮDOMYBĖS IR T.T.

Primintina radio klausyto
jams užsistatvti radio rytoj 
11 valandų prieš piet ir pa
siklausyti tikrai gražios ir 
įdomios lietuviškos radio pro- 
gratnos, leidžiamos pastango-

Cfiarles Mis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

2223 West 23rd PI.
Atlieka, visokius medžio 
darbus, didelius ir mažus, 
už prieinamų kainų. Paka
la namus šingeliais. Deda 
stogus. Turi 35 metus pa- 
tvrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAGO, IIJj.

TURTAS VIRS---------------

ATSARGOS KAPITALAS
Dabar mokam 3!/2% už Pa_ 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN A8SOCIATION 

OF CHICAGO

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
‘ parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. 1

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUOAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenne Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK RJTMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
••TITE HOME OF FINE FURNITURE” HINCE l>04

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

mis Progress Furniture Co. 
Programa bus nauja, graži ir 
įdomi kiekvienam. Be to, pra 
nešimai iš Progress krautu
vės bus nepaprastai svarbu 
girdėti. Nepamirškite atsukti 
savo radio minėtu laiku.

Rap. J.

Help Kidneys
Don’t lake Draslk Drugį

Your Kidneys eontsln S mllllon tlny tubes 
or Uiters whlcn may be endangered by neg- 
lect or drastlc, lrntatlng drugs. Be caretul. 
It lunctlonal dlsorders of the Kidneys or 
Bladder make you suffer from Gettlng Up 
Nlghts, Nervousness, Leg Palns. Clrcles 
Under Eyes. Dlzzlness, Backache. Swollen 
Jolnts, Excess Acldlty, or Burnlng Passages, 
don’t rely on ordlnary medlclnes. Ptght 
such tronbles v<lth the doctor’s prescrlp- 
tlon Cystea. Cystez starta worklng ln 3 
hours and mušt piove entlrely satlsfactory 
ln 1 week, and be exactly the medlclne you 
netd or money bark ls guarunteed. Tele- 
phone your drugglst for Cy»tex I31ss-tex) 
today. The guarantee protecta you. Copr. 
1937 The Kuox Co.

StaiM H

15c.

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BONO 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kaina

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos... 

Reikalaukit 
8AVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

J VtgUUVO
Kaina I

S1.60J

URINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
stributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Rculevnrd 0014.

03,500,000.00 

- 0250,000.00

<192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALI.Y 

IN8URED
JUSTI N MACKIF.WICH, Pres.

CLASSIFIED
ŽMONĖMS, KURIE IEŠKO PIRKTI 

NAMA. PATARTINA PAMATYTI 
ŠII OS BARGENUS

2 aukštų mūrinis namas; 2 pagyve
nimai, I — 6. 1 — 6 kambarių. 1 
fintas karštu vandeniu apšildomas, 
2 pečių. Kandus! South Sldėje. Pre
ke $4,300.00.

1 aukšto, 2 po 4 kambarius pagy
venimai. Brldgeporte — $1200.00

2 aukStų mūrinis namas, akmeninis 
p riešą kis, 2 pagyvenimai po 6 kam
barius. Garu apšildomas. Kaina —| 
$3,700.00.

1 aukšto medinis rottage su akme
niniu pamatu. Prekė — tiktai $1500. 
Brldgeporte.

M. J. KIRAS 
3251 So. Halsted Street

MAINYSIU
Mainysiu 6 fietų mūrinĮ namą (iš
mokėtas) ant farmos su gyvuliais 
(live-stock) ir įrankiais, .lolin Chnilc- 
linski, 2317 No. Rocktvell Street.

Tel. VICtory «»#».

REAIi ESTATE. INSURANCE 
IR NOTARO OFISAS 

Parduodame recleverių forkluozuo- 
tus namus ir farmas labai pigiai. 
Taipgi norintiems parduoti arba iš
mainyti bile kokią, nuosavybę, išmai
nysime greitai. Apdratlda (Insurance) 
visose šakose. A pd ra ūdos kainos nu
pigintos. Vertinga dovana su kiekvie
na apdraudos policy. Teisingas pa
tarnavimas Chas. Uruleh (Kazys Ur- 
nikas). 2506 W st 03rd St., Room 4, 
antras aukštas. Telefonas IROspeet
6025.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukšti) namas — krautuvė Ir kam
bariai; lotas 75x95. Section ir 
sectlon kampas ant 111-fos gatvės. 
Kaina, tiktai 7.500.00. J. E. Ormotly, 
77 West Waslilngton Street, Clileago.

REIKALINGA MERGINA 
Tuojau reikalinga mergina siuvimui 
Ir apdirbimui drabužiu Atsišaukite;
Rite Wav Tallors. 7138 Fzebange 
Avenne. Clileago. 

PARDAVIMUI LOVOS 
Pardavimui pigiai patogios sulen-

kamos lovos (Rollaway Beds) Ap
šaukite vakare-

6640 So. Campbell Avenue 
(1 aukštas prlekvle).

PARDAVTMUI "J
Tikras bargenas. Grosernė. delica- 
tes.se n Ir namas, a-ti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metu. Kainą ir pardavimo priežastį 
Ifttirsite ant vietos Savininkas: 1307 
So. 48tli Court. Cicero. Illinois.

PARDAVIMl’I BIZNIS
Grose.rnS ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragvvenimui kambariai 
iįžnakalv. Turimo parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — Ilga Atsi
šaukite: 2438 W. 591h St., telefonas 
■pitOsncet 1240,

PARDAVTMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brlg»nor- 
te; 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2.500' 
$1.000.00 cash. balansas $15 00 J 

mėnesi. Savininkas; 3936 So. Kals
tei! St-ect. telefonas CATatmeit 4118.

PIRMOS RTATES JUODŽEMIS 
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; E bušeliai $1.00; II 
bušeliu $2.50.
Stanley Gavens. 110 So. Rldgeland 
Avė.. Worth, 111.. tel. Oalt Ijiwb 
193J-1.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Kunigai turėtų įsigyt??
Vyskupo Petro Pranciš-J 
kaus Bučio, M.I.C. para i 
šytą

PAMOKSLŲ 1
Kaina #1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.

Chicago, III.
400 puslapių knygų.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontas Mine Rnn (Screcvicd), Tonai $7.36: 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Pctmirsim Car- 
bon Gok e, perkant 6 ton. ar daugiau, Ton. $7.36.


