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Naciai tenkinasi Skandinavų valstybėmis
Sako, jo nusistatymas esąs aiškus 
nupeikimas prezidentui Rnoseveltui

Girdi, jos pasisako, Kad nė 
viena jų nebijo Vokietijos

Mi*

BERLYNAS, geg. 19. — 
Nacių vadai didžiuojasi ir 
tenkinasi šiaurinių mažųjų 
valstybių — Norvegijos, Šve
dijos, Suomijos ir Danijos, at 
sakymu į Vokietijos kvietimų 
su ja daryti nepuolimo (nea- 
gresyvumo) sutartis. Danija 
pasiryžta daryti sutartį, o a- 
nos kitos pasisako, kad jos y- 
ra neutralios ir sutartys ne
reikalingos.

Naciai randa, kari tuo būdu 
tos valstybės aiškiai nupeikia 
prezidentų Roosevelta, kurs 
žinomu fiureriui Hitleriui ras 
tu siūlė, kad Vokietija nors 
dešimčiai metų pasižadėtų tų 
ir eilės kitų valstybių .nepulti 
ir užtikrinti Europai ir vi
sam pasauliui ramybę.

Naciai ir nurudo, kad prez. 
Roosevelto išsišokimas buvo
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Hitleris atidėlioja savo žygius prieš 
Dancigą; isigioklavosi Leskija budi

Pasiryžusi kad ir mažiausią 
puolimą ginklais atremti

VARŠUVA, geg. 19. - Pa
tys lenkai ir svetimšaliai ste
bėtojai yra nuomonės, kad 
Hitleris savo žygius prieš 
Dancigą arba ilgų laikų, ati
dėlios, arba netikėtai susimes 
veikti.

Viršija nuomonė, kad Hit
leris atidėlios iki suras pas 
Lenkijos ginėjas valstybes ko 
kių nors silpnųjų pusę. Tuo
met' pakils kovon.

Nacių spauda pradeda dau
giau rašyti apie taikos reika
lingumų. Piktinasi karais. 
Lenkai apie tų nacių dailių 
nuotaikų labai abejoja. Sako, 
Vokietija pasitikėjimas nega
limas. Tai budi ir pareiškia, 
kad kiekvienų, kad ir mažiau
sių nacių pakilimų Dancige, 
ginklais atrems.

LIETUVOS KONSULO
LAIŠKAS “DRAUGO”
REDAKCIJAI
Lietuvos konsulas P. Dauž- 

vardis “Draugui” prisiuntė 
tokį laiškų:

‘‘Malonėkite paskelbti Jūsų 
redaguotam laikrašty tai, kad 
Lietuvos Susisiekimo Minis
tras atleido užsienio lietu
vius, atvažiuojančius atlanky
ti Lietuvų, nuo automobilių 
rinkliavos — šių vasarų Lie
tuvon važiuojantieji ir su sa
vim automobilius arba moto
ciklus vežu už kelius mokėti 
debetu rėš”.

nereikalingas, kadangi Vokie
tija ir be to buvo ir yra iš
sprendusi nė vienos valstybės 
nepulti ir tos valstybės netu
ri reikalo Vokietijos bijoti. 
Šiaurinės valstybės dabar ir 
pasisako, kad jos nebijo Vo
kietijos. ,

Naciai nurodo, kad Vokie
tija pirmiausia su Lietuva pa 
darė nepuolimo sutartį. Tuo 
reikalu derybos baigiamos su 
Latvija ir Estija. Pagaliau 
bus užmegsti pasitarimai su 
Danija.

Tas reiškia, sako naciai, 
kad Skandinavijos ir Pabalti
jo valstybės Vokietijai yra bi 
čiulingos. Jos nemato reikalo 
bijoti Vokietijos, kuri nieko 
svetimoi nepageidauja, tik at
siima tai, kas nuo jos buvo 
atplėšta Versalio taikos 

; tartimi.
su-

SENATORIUS PUOLA 
CIO ANGLIAKASIŲ 
VADA LEWISA
WASHINGT0N, geg. 19. — 

Senatorius Hoffmanas, resp. 
iš Mieh., senate iškėlė klausi
mų: Kas yra šalies priešaky
je; ar prezidentas Roosevel- 
tas, ar CIO angliakasių va
das Lewis.

Jis kalbėjo apie angliaka
sių streikų Kentucky anglių 

I kasyklose. Jis nurodė, kad Le 
viso nuosprendžiu dirbti ka
syklose negali tas, kurs ne
priklauso Lewiso valdomai 
CIO angliakasių organizaci
jai. Jo dėka, darbininkui dirb 
ti laisvė suvaržyta. Neigiami 
federaliniai ir atskiri) valsty
bių įstatymai.

Kentucky valstybės guber
natorius pašaukė tarnybon 
kariuomenę vykdyti įstatymus 
— ginti darbininko laisvę, sa 
kė senatorius. Ir jei federali
niai autoritetai nepadės vals
tybei nuo Lewiso apsiginti, te 
nai pasikartos pagarsėjusios 
Herrino, III., skerdynės.

BRITAI ĮSPĖJA PALESTI
NOS ŽYDUS

JERUZALE, geg. 19. —
Britų autoritetai paskelbė žv 
dama įspėjimų, kad jei jie ne 
paliaus triukšmanti, bus pa
naudota pajėga.
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Šventasis Tėvas Pijus XII kilnojame soste lydimas pro
cesijoje per įvykusias iškilmes Šv. Jono Laterano bazilikoje, 
Romoje, pereitų ketvirtadienį. (Acme telephoto).

Chamberlainas Vokietijai žada
koncesija, jei išsižadės agresymo
LONDONAS, geg. 19. — Mi- koncesijų, jei Vokietija išsiža 

dėtų agresyvumo ir nenaudo
tų ginkluotos jfjgos nė prieš 
vienų kurių valstybę.

Visa nelaimė, sakė Cham
berlainas, kad Vokietija nie
kas nenori toliau pasitikėti. 
Tad pirmiau reikia jai įgyti 
pasaulio pasitikėjimų, paskiau 
gi viskas sklandžiai vyktų.

nistras pirmininkas Chamber
lainas šiandien parlamente pa 
sakė reikšmingų kalbų. Už tai 
atstovai 220 balsais prieš 96 
reiškė juo pasitikėjimų.

Jis sakė, kad Britanija dėl 
pastovios taikos užtikrinimo 
pasiryžusi daryti Vokietijai

NACIAI REIKALAUJA
VOKIETIJAI GRAŽINTI
VISAS KOLONIJAS
VIENA, geg. 19. — Čia į- 

vykusiam nacių masiniam su
sirinkime Vokiečių Kolonijų 
sąjungos- nacionalinis vadas 
gen. von Epp pareiškė, kad 
paskutinio karo laiku užgrob
tų vokiečių kolonijų Vokieti
ja netik neišsižada, bet reika
lauja jas grųžinti. Anot jo, 
tos kolonijos yra Vokietijos 
savastys ir jos turi grįžti ti
kriesiems savininkams.

Gen. von Epp sakė, kad vi
sa dideanėji Vokietija ir visi 
jos 80 milijonai gyventojų 
griežtai nusistatę už kolonijų 
atgavimų. Sako, jie turi vil
ties, kad fiureris Hitleris ras 
priemonių kolonijų prijungi- 
mų Vokietijon.

NACIAI PAŠALINA 
ŽYDUS

MIUNCHENAS, geg. 19. — 
Apie vienam tūkstančiui vie
tos žydų nacių policija prane 
šė, kad jie iki liepos 31 d. ap
leistų Vokietijų. Kitaip gi 
bus paimti į koncentracijos 
stovyklas.

Naciai pareiškia, kad šie 
žydai nepriklausą jokiai vals
tybei.
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ARSENALE ĮVYKO SPRO
GIMAS; 5 ŽUVO

LONDONAS, geg. 19. — 
Woqlwicr aresnale užtaisant 
priešlėktuvinę patrankų sus
progo šovinys. Penki kariai 
žuvo.

TARPTAUTINIS AIRIŲ 
KONGRESAS

Po iškilmingų pamaldų va
kar atidarytas tarptautinis ai 
rių kongresas Mo<rriso,n vieš
butyje. Suvyko keliolika šim
tų delegatų.

Nacionalės respublikonų partijos komitetas Chicagoj tu
rėjo susirinkimų namuose toje vietoje, kurs prieš 79 metus 
buvo pastatyta palapinė, (kurioje A. Lincolnas buvo nominuo
tas kandidatu į prezidentus. Vaizduojamas ‘‘A. Lincolnas”
(H. Hoffman). Jis duoda patarimų resp. partijos komiteto
pirmininkui Hamiltonui apie ekonomijų. (Acme telephoto).i vienų dviratį.

ROMOS BERLYNO 
OS DAUG Kį ŽADA 
JUGOSLAVIJAI
BELGRADAS, geg. 10. —

Romos ir Berlyno diplomatai 
nusprendė Jugoslavijų būti
nai prijungti prie savo ašies. 
Tuo tikslu ateinančių savaitę 
Berlyne įvyks Italijos užs.
reikalų ministro Ciano su fiu Panij°* vyriausyliė ir tauta
reriu Hitleriu pasitarimai.

Jugoslavijos regentas prin
cas Paulius andai lankėsi Ita
lijoje ir ten jis su Mussoliniu 
tarėsi tuo klausimu. Sakoma, 
princas sutikęs Jugoslavijos 
monarchijų prijungti prie a- 
šies, jei tiik serbams, bus už
tikrinta nepriklausomybė.

kdytojas ir raudonųjų nugalė 
tojas |gen. F. Franco.

Madrido gyventojai Ispani- 12,000 italų ir apie 5,000 vo- 
jos išvaduotojų tikrai karališ.-. _kiečių karių bus i.štrgjikta iš 

Patirta, Mussolinis žadėjęs į.^ pasitiko — po jo auto- Ispanijos.
Jugoslavijai ne vien nepri- j mobiliu žmonės klojo alyvų j Be to, keli šimtai ispanų
klausomybę užtikrinti, bet dar lakeles. Tas yra ne tik jo pa- kariuomenės bus dcmobilizuo-
padėti jai įsiginkluoti ir būti gerbimas, liet ir simbolis, kad.ta ir paskirstyta šalies atsta-
Italijos ir Vokietijos bendri- Ispanija taikingai sugyvena tymo darbams. Žymioji dalis
ninke.

Ministras Ciano apie tai 
praneš Hitleriui ir lauks jo 
žodžio.

APIPLĖŠTAS KEISTUČIO 
“SPULKOS” SEKRE

TORIUS
siais.

Po įvykusiųjų iškilmingų ka
.Vakar du plėšikai ties Kei- rinių padėfconės Mišių gen. vyriausybės vadovybėje visa 

stučio Paskolų ir Statymo ben 
drovės ofisu, 3236 S. Halsted 
gt., užpuolė šios bendrovės se 
kretorių J. Mozerį. Atėmę iš 
jo 1,800 dol. automobiliu pa
bėgo. ‘

DAR KĄ NAUJO SUSEKĖ
KONGRESO KOMITETAS
WASIIINGTON, geg. 19. —

Žinomas kongreso Dieo komi
tetas susekė, kad J. Valstybė
se tartasi imtis persekioti žy
dus. Šio sųjudžio priešakyje 
yra išėjęs iš tarnybos maj. 
gen. Moseley.

0TTAWA, Kanada, geg. 19. 
— Anglijos karalius Jurgis 
VI su karaliene iš Montrea- 
lio atvyko į Ottawų — Kana
dos sostinę. Čia išbus iki sek
madienio, paskui vyks toliau 
išilgai dominijos.

Madridas karališkai pasitiko ir 
sveikino Ispanijos išvaduotoja

Gen. Franco priėmė didelį - 
200,000 kareivių, paradą

MADRIDAS, geg. 19. —j 200,000 karių. Savo rėžtu Mo
čia didelė šventė ir istorinė drido padanges raižė apie
Ispanijos diena. Naujoji Is-

mini bolševikų nugalėjimų. 
Jau seniai frankistai užėmė

Madridą, bet tik šiandien pir
mąjį kartų čia atvyko vyriau
sias frankistų kariuomenės va
das, naujosios santvarkos vy- gų.

su visomis tautomis.
Jo kariuomenės aukštieji ka pramonėse, kurios po karo. 

rininkai jam prie krutinės pri baigia tvarkytis ir pradeda 
sege Didįjį Lareada Kryžių. ’ reikalingų ramiesiems laikams 
Tai pažymis už jo didelius gamybų. Karo laiku daugn- 
nuopelnus kare su raudonai-1 mas fabrikų gamino ginklus

Franco priėmė kariuomenės Ispanija atgjja ir sparčiai 
paradų, kuriam dalyvavo iki tvarkosi.

IR LIETUVA TURI
PAGARSĖJUSIŲ
PIKTADARIU
RASEINIAI. — Šioje apy 

linkėję slapstosi iš kalėjimo 
pabėgęs plėšikas Česna. An
dai naktį pačiuose Raseiniuo
se tas plėšikas su savo va- 
daujamos gaujos keliais na
riais kėsinosi prieš vienų gy
ventojų. Plėšimas tačiau ne
pasisekė, nes užpultasis smar 
kiai pasipriešino ir susikovė 
su užpultais jį vyrais.

Apie šį įvykį tuojau pra
nešta policijai, kuri atlankė į 
tariamuosius jų namuose ir 
rado dar nemiegančius. Jie 
buvo paimti į nuovadų ir iš
siaiškino, kad tikrai dalyvavę 
užpuolime. Bet aiškinosi, kad 
jie patys nebandę plėšti, tik 
“gelbėję” Čėsnai. Taip pat 
jie pasisakė, ikad vienų vaka
rų jie pasižadėję su Česna su 
sitikti prie Ariogalos tilto.

Taigi numatytų vakarų su 
Česna “susitiko” ne jo sėb
rai, bet policijos agentai. De
ja, ir šį kartų Česnai pavyko 
išsisukti. Prasidėjus apsišau
dymui, to apylinkės moterys 
pamanė, kad kas nors šaudo 
jų grįžtančius iš vakaruškų 
vaikus ir išbėgo iš namų jų 
vaduoti. Česnai to tik ir rei
kėjo. Jis įsimaišė į moterų 
tarpų, pankui spruko į daržus 
ir pasislėpė. Policija negalė
jo į jį šaudyti, nes buvo bai
mės kliudyti moterims.
Česna paskui save paliko tik

1,000 karinių lėktuvų.
Tribūnoje. su gen. Franco

buvo žymiausieji ispanų, ita
lų ir vokiečių kariuomenių 
karvedžiai generolai, tautos 
vadai ir diplomatai.

Vakare įvyko eilės pramo-

Patirta, kad po šiandieni
nės nacionalinės šventės apie

paleistų kareivių gaus darbų

ir amunicijų.
Gen. Franco krikščioniškos

DERYBOS SU VOKIETIJA 
VYKSTA SUSIPRATIMO 

DVASIA
KAUNAS, geg. 1<6. — De- 

rybos su Vokietija vyksta su
sipratimo dvasia. Numatoma 
30 procentų prekybos apyvar 
tos Vokietijai, dėl kurios at
siskaitymas eis klyringu, nes 
abejuose kraštuose valiutos ju 
dėjimas suvaržytas. Dėl Klai 
pėdos uosto laisvosios preky
bos zonos Lietuvai derybos 
užtruks ilgiau.

VYRIAUSYBĖS NARIAI 
PROVINCIJOJE

KAUNAS. — Gegužės 14 d. 
generolas Raštikis kalbėjo 
Kaišedorių šaulių šventėje, 
dr. Bistras ir dr. Tamošaitis 
Šiauliuose. Visuomenė į pra
nešimus gausiai lankosi ir vi
sur rodo pritarimų vyriausy
bei.

NAUJI ĮSTATYMŲ 
PROJEKTAI

KAUNAS, geg. 16. - Vy
riausybė svarsto linų preky
bos ir žemės ūkio darbininkų 
darbo prievolės įstatymų pro 
jektus.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - Šian 

dien debesuota ir daug vėsiau.
Saulė teka 5:24, leidžiasi8:08- , • :'i
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Lietuvninkų Fotografija Kaizeriui
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžiną, 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlalunčlama .tam tiks
lui paito ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypaž ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros Korespondentų 
prašo rašyti trumpai ir aliklal (jei galima raiomaja 
mašinėlė) paliekant didelius tarpus patalsymama ven
giant polemikos Ir asmeniškumų. Pasenusios kol 
pondencljoa lalkraitln nededamoa

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalat 
Bntered as Second-Class Matter March 91, 1914, at 
Chlcago, Illinois Under the Aot of March 9. 1979.

Gerb. Prelatas J. Ambotas

Vakar trumpai pranešėme, kad gerb. kun. 
Jonas Ambotas, Hartford, Conn., lietuvių 
parapijos klebonas, šventojo Tėvo Pijaus 
XII pakeltas prelatūron.

Tai seniai užpelnytas paaukštinimas.
Gerb. prelatas J. Ambotas garbingai ku

nigauja Hartfordo diecezijoj per keturias
dešimtį metų. Jis suorganizavo Šv. Trejy
bės lietuvių parapiją, Hartforde, pastatė gra- 
živ bažnyčią,, įsteigė parapijos mokyklą., ku
rioj mokytojauja lietuvaitės Seserys Pran- 
ciškietės, tai mokyklai nupirko erdvius rū
mus su gražia sale. Taip pat jau įsteigė sa
vo parapijoj ir aukštesnę mokyklą — High 
School. Nfe taip jau, palyginti, didelėj para
pijoj daug kas pastatyta, įtaisyta ir nuveik
ta dėl to, kad kilni ir šviesi prel. Amboto 
asmenybė buvo nuolatiniu visų Hartfordo 
lietuvių vieningumo ryšiu ir akstinu. Jo tak
tas, rimti patarimai, uolus pareigų ėjimas, 
gilus religingumas ir tauri tėvynės meilė, 
lietuvius traukte traukė prie parapijos, prie 
kilnių darbų Bažnyčiai ir Lietuvai.

Gerb. kun. prel. Ambotas gerbiamas ir 
kitataučių- Jo vardas plačiai yra žinomas 
ir miesto kultūriniame ir net politiniame 
gyvenime, ir taip pat visoj diecezijoj.

Kita labai graži ir tikrai pavyzdinga nau
jojo prelato ypatybė, kad jis nei pats sa
vęs neuždarė už parapijos sienų ir parapi
jos neizoliavo nuo bendrojo visos Amerikos 
lietuvių visuomeninio veikimo. Jo vadovau
jamo j parapijoj gyvai veikia visų lietuvių 
katalikų centralinių organizacijų skyriai, 
pats gerb. Prelatas atvejų atvejais yra bu
vęs tų organizacijų vadovybėje. Nė vienas 
didesnis mūsų organizacijų seimas ar šiaip 
jau są-judiS neapsiėjo be jo. Jis visur veiklus, 
visur laukiamas ir kaipo vadas, ir kaipo 
patarėjas, ir kaipo svečias. Nėra tos orga- 
faizacijos, kuri nebūtų po kelis kartus sei- 
mavusi jo vadovaujamos parapijos vaišin
goje pastogėje.

Iš to, kas Čia trumpai pasakyta, galima 
suprasti, kad gerb. kun. Amboto paaukšti- 
nimu džiaugiasi ne tien Hartfordo lietuviai, 
bet visa Amerikos lietuvių katalikų visuo- 
Inėne. Nėra abejdnės, džiaugiasi tuo ir Lie
tuva, sužinojusi, kad jos ištikimas, jai daug 
dirbęs ir duosniai aukojęs sūnus susilaukė 
Bažhyčios valdžios įvertinimo ir paaukštini
mo. Lietuva jau prieš keletą metų už jai 
padarytus nuopelnus gerb. kun. Ambotą ap
dovanojo aukštu D. L. K. Gedimino ordinu.

Tad, mes nuoširdžiai sveikiname Garbin
gąjį Vadą, susilaukusį seniai užpelnyto Baž
nyčios paaukštinimo!

“Basaulio Lietuvyje” daug rašoma apie 
Prūsų lietuvius. Tuose raštuose nurodoma 
lietuvių pastangos tautybę ir lietuvių kalnų 
išlaikyti gyvą. Pastebima, kad prieš ūpu 
60 metų mažosios Lietuvos tautinis tk'ūitū- 
rinįs judėjimas tarytum iš naujo buvo at
gijęs.' Lietuviai visur prašė, maldavo^ kad 
'pradžios mokyklose būtų mokoma lietuviš
kai, ■ kad bažnyčiose Dievo žodis būtų skel
biamas gimtąja kalba. Susirinkimininkai, sa
kytojai vaikščiojo po kaimus, skaitė ir aiš
kino lietuviams evangelijų ir mokė dorovės; 
bet valdininkai, mokytojai visur bruko sve
timą kalbą. Jau toji kalba įkyriai sprauste 
spraudėsi per mokyklas net į lietuvių šei
mas. Kas daryti? Tenykščiai lietuviai, kaip 
ir visuomet, labai pasitikėjo Vokietijos kai
zeriais. Jei kas lietuvį skriaudžia, manė tų 
laikų būras, tai tik ne kaizeris.

Taip kitko atpasakojama įdomus įvykis:
”1883 metais kaizeris \Vilius 11 kėlė savo 
vestuves. Tuomet anos Nemuno pusės lietu
viai susirūpino kaip nors atkreipti į lietuv
ninkų reikalus jaunojo kaizerio dėmesį.

Jie nutarė vestuvių dienai pasiųsti jam 
dovanų. Bet ką siųsti! — Galvojo.

Fotografija tuomet buvo didelė retenybė 
ir sykiu gražus papuošalas. Būtų gera, nusi
fotografavus žymesniems lietuvninkams, tų 
dovanų ir pasiųsti jaunavedžiams.

Bet fotografija, nors ir retas daiktas, vis 
tik visįdms patiko. Juk tai įdomi naujenybė, 
gera atminčiai paliikti, artimiems — prisi
minimui pasiųsti.

Kaip tarta, taip ir padaryta. Rinktųjų 
lietuvninkų būrys nuvyksta į Tilžę pas Pe- 
teraitį ir ten nusifotografuoja! Prietarai su
laužyti! Gal nuodėmė papildyta, bet 'kas pa
daryta — padaryta visų Al. Lietuvos lietuv- ta turi pajusti 
ninku šlovei ir garbei! Taip visi tuomet ma
nė, todėl ir tokį žygį padarė!

Net ir šiandien seni Tilžės, lietuvninkai, 
prisiminę anuos laikus, didžiuojasi kad ta
sai šlovingų lietuvninkų atvaizdas kaizerio 
rūmuose didelėje pagarboje buvęs laikomas 
ir visų laiką ant sienos kabojęs!

Ahtiklerikalizttto Tėvynėje
“Prieš 20 rtlety niekaip bebūčiau s€dę$ šalia vys

kupo”. - Ką dabar galima matyti Liurde. - 
Ten, kur gyveno šv. Teresėle. - Karmelitės 
balsas iš už geležinių grotų.

(XX) Perskaitę antraštės, susikvietė visus 30 su viršum 
žodžius, neabejotinai įprisimi-j tautų atvykusius redaktorius, 
ilsime Prancūziją su jos revo- Po valkarienės žurnalistai (pi 
liucija ir atitinkamoje dvasio

Liūdnas Žydų Būvis
Ne be reikalo šiomis dienomis sujudo visa 

žydų tauta, žydus persekioja ir ištremia 
Vokifetija, prieš juos rengiami pogromai Le
nkijoj, Italijoj taip pat vis labiau jie suvar
žomi. Ne ką geresnis jų būvis ir kituose 
kraštuose.

Pagaliau blanksta jiems viltis ir savoj že
mėj, Palestinoj, stipriau įsigyventi. Juos ten 
puola arabai ir nuolat jų ramybę drumsčia. 
Dar didesnis jiems smūgis užduodamas tuo, 
kad Anglija paskelbė steigianti nepriklau
somą Palestiną, kuries kontrolė pavedama 
arabams. To žydai negali pakelti. Del to Pa
lestinoj jie sujudo griežtai protestuoti prieš 
tokią anglų politiką ir tiesiog revoliūciją 
pakėlė. Nesnaudžia ir kitų kraštų žydai. 
Bet ar jie tuo ką laimė#, nelengva yra pa-

je išleistais įstatymais, prisi
minsime žemę, kur savas idė
jas skelbė Voltaire’as ir jo 
bendraminčiai. « ,

Redaktorių kongreso metu 
čia pastebėjau, naujų dalykų. 
Per iškilmingas vaišes sėdėjau 
su vienu med. daktaru, vieno 
Paryžiaus žurnalo redakto
rium. Jis atkreipė mano dė
mesį, kaip pakviestasis į pri
ėmimą Nicos vyskupas Remo- 
ndas kalbėjosi su šalia jo sė
dėjusiu prancūzą žurnalistu M. 
Rančų.

•i »;t

Alano kaimynas prašneko:
— Tamsta matai, kaip anti- 

klerikalų vadas kalbasi su 
vyskupu!... Į tai aš noriu at
kreipti dėmesį, kad tamsta, 
išyykdamas iš Prancūzijos, iš- 
sivežtumei apie mus ti'krų nuo 
monę. Pas mus dabar visai 
kita nuotaika. Tauraus žmo
niškumo idealai Prancūzijoje 
išugdė gilių tolerancijų. Alės 
atsisakom visų “anti—”. Alės 
nesame “anti—kinai”, “anti- 
klerikalai” ir t. p. Tai tams

I

Visaip Ardo Lenkų Nervus
Vokiečiai, kaip rašo “AI. Dz.” dabar sten

giasi į Lenkijos gyvenimų įnešti daugiau 
nervingumo. Berlyno firma “Koenigs Ver- 
lag” išleidžia “aktualias atvirutes”, kurio
se pavaizduotas Didžiosios Vokietijos pla
nas, su realizuotais jų siekiniais santykiuose 
feii Lenkija: Vokietijos priklausomybėje pie
šiamas Dancigas ir Boguminas. Vidury at
virutės, besijuokiančių veidų fone, Hitleris, 
kario uniforthoje. Apačioje vokiškas para
šas: Vokietija yra Hitleris, o Hitleris — Vo
kietija. Atvirutėj vaizduojamame žemėlapy 
Vokietijai priklauso Clioincai, Koscierzyna, 
Kartūzai, Tczevas, Starogradas. Vokietija 
šiose atvirutėse turi tiesioginį priėjimų prie 
Dancigo ir Rytprūsių.

Kiek Yra Katalikų?
Kaip praneša garsusis statistikas T. JI. 

Krosev, visam pasauly yra apie 400 milijo 
nų katalikų. Islamo išpažintojų skaičius šie 
'kia 306 milijonus. Budos mokslų išpažįsta 
221 milijonas. Visos protestantų sektos su
daro apie 207 milijonus. Rytų nuo Romo!- 
atskilusi Bažnyčia apima 163 milijonus. De 
dailia ųiastangų sujungti Rytų Bažnyčią su 
Vakarų Bažnyčia.

sakyti. Gal tai šiek tiek ir paveiks į anglus 
šiaip jau dėl žydą būvio kituose kraštuo 

se tenka pasakyti, kad ją padėtis, ypač Ru 
ropoj, nepagėrės tol, kol nfepraėis komtmiz 
mo, fašizmo ir nacizmo banga. Tie izmai yra 
ne tik žydą persekiojimo, bet ir kitą šian
dien pasauly vykstančią blogybią priešas
timi. to* L ,

• * • ♦
Ar jūs žinote, kad dabar šiame krašte 

siaučia tokia revoliucija, kokios dera buvę 
nuc pasaulio pradžios. Yra sukilusios sena
torių, kongresmaną ir jiems panašią poną 
žmonos prieš savo vyrus, kad jie nepasirū
pino iš Anglijos ambasadoriaus pakvietimo 
į Karaliaus Jurgio VI braškią (strawberry) 
balią Vašingtone. Taip, mums juokinga, ta
čiau “nuskriaustąją” ponią vyrams baikų 
nšr.

Po Svietų Pasidairius “Keletas Kauno direkto-
Bostono maikinių cicilistų r*en’U» pasižymėjusių labda- 

kupą prašyti ant meniu kor-'popiera d-rui Graičiūnui iš- rjnS°je veikloje, savo šunims 
teles jo parašą. Norinčiųjų bu-Į drūkavojo tokį atsakymą:^ Anglijos išraše kaliošus, 
vo tiek. daug, jog susidarė “Tamstos straipsnio negale-!^at» sUn>IMS kaliošų nei 

jom sunaudoti. Kad
visuomet mirdavo ir

iam gausiomis ovacijomis pa
lydėję jo kalbą) apspito vys-

Šitoks spontaniškas pasisa
kymas buvo man staigmena. 
Vakarienei pasibaigus mano 
kaimynas būtinai . nusivedė 
mane supaŽŲjdįųtį. su tuo vad. 
ant ikleri kalą. ^gęppė? y adų. Ra 
sisveikinome. Alano kaimynas 
prašneko;,. <

— Aš noriti svetį supažin
dinti su tahišta ir su mūsų 
nuotaika. Žinai, juk, — kal
bėjo jis, kreipdamasis į žur
nalistų Rančų, — ir aš kita
dos buvau vifenoš vadinamo
sios antiklerikalinės grupės 
vadovu, dabar Prancūzijoje ki 
ta dvasia.

— Mano sūnus, — pasako
jo Rančas, — yra vienas iš 
“Oeuvre” redaktorių. Aš pats 
esu to (kairiųjų) laikraščio 
bendradarbis. Sakau atvirai: 
prieš 20 metų aš niekada ne
būčiau sėdęs šalia vyskupo. 
Tada vyravo mintis, kad alto
rius ir sostas yra perdaug ar
ti šalia vienas kito. Tačiau 
dabar mes matome Bažnyčių 
humaniškų idėjų nešėjų, sto
vinčių prieš totalitarinių kra
štų tendencijas, beslrūpinan- 
•ių socialiniais- — darbiniriki- 
jos reikalais. Ir dabar Pran
cūzijoje katalikų atžvilgiu vy
rauja kitas nusistatymas. —

Kad iš tikrųjų taip yra, te
ko jausti jau pačiame tarp
tautiniame redaktorių kongre
se. Faktinuoju' darbo progra
mos pravedėju buvo pakvies
tas J. AgeoTgbs, tarpt, kata
likų žurnalistų biuro pirmi
ninkas.

į tarpt, redaktorių sąjungos 
vadovybę išrinkta nertiažn da
lis kataliką laikraščių rfedak 
torią. Įdomu, buvo stebėti ma
ža, bet būdinga smulkmena: 
suvažiavusių redaktorių san
tykiai su Nicos vyskupu. Kaip 
žinome, 1940 m. Nicoje bus 
tarpt. Eucharistinis kongresas. 
Ta proga kongreso komitetas

tirštas ratas aplinkui. Alačiau, 
kaip viena anglų žurnaliste, 
atsiklaupusi šalia 
pratarė: ,

— Ekscelencija, aš laukiu kaip 
atsiklaupusi....

— Aš esu laisvų pažiūrų, 
bet žiedų vyskupui pabučia
vau, — pasakojosi man kita 
kongreso dalyvė paryžietė, pri 
mindama besispaudžiantiems, 
kad nereikėtų Ekscelencijos 
varginti gausiai besispraud- 
žiant prašyti jo parašo.

Žinoma, gal būt, pasitaiko 
ir kitokių reiškinių, bet vie
tiniai dvasiškiai man pasako
jo, kad Prancūzijos katalikai 
turi pilnų laisvę.

Religinė nuotaika pastebi
ma ir bažnyčiose. Susirenka 
žmonių ir šiokių dienų, eina 
daugelis prie komunijos. Ma
čiau vienų vyrų besimeldžian
tį pirmųjų krikščionių pavyz
džiu, išskėstomis iškeltomis 
rankomis. Mums pasektina 
naujenybe tai bažnyčiose suo
lai ar kuklios kėdutės visiems. 
Kiekvienas randa vietų sės
tis. Išlaidoms padengti kiek
vienu kartu, tne.(]5įqkiadieniais, 
daroma maža rinkliava. Kiek 

r mačiau — duoda kiekvienas.
Yra įprotis duoti porų sous 
(apie du mūsų centu). Dau
gelyje bažnyčių prie durų yra 
lentynėlės, kuriose pridėta į- 
vairių religinių knygelių. No
rintieji pasiima pasirinktųjų 
knygų ir įmeta į šalia stovin 
čių dėžutę nustatytų sumų pi 
nigą.

Tačiau ypatingą įspūdį da
ro Liurdas. Kai atvykau, be
veik visą dienų lijo. Mieste
lis dabar tuščias, maldininkai 
suplūsta vasarų, tačiau yra

“In-
Zinones v, «*.»«» (Lietu-

dabar vos kaliošą fabrikai) negūmi-
karas” nei “Guma’

vyskupo, ' miršta, tai nėra jokia naujie-ina’ ° šunys lietingu oru laks- 
Ot, jeigu parašytumėt, ka,ioSll dažnai su'
žanogus gali nenumirti, Į ser&a •

tai būtų kas kita
— Ne, daugiau neisiu aš 

pas gydytojų Kuprių, — kal
ba Atari joną.

— Kodėl?
— Jis klausė mano metų.
— Tai kas iš to?
— Jis yra bičiulis mano vic 

no artimo pažįstamo.

na,

O, va, pačios Saulės editori 
jolas:

“Nesiekime ir negrabalioki- 
me jm) visa Amerika keldami 
Lietuvyste. Pirmiausia apsi
rūpinkime apie save, — savo 
apygardose, tada bus pirmu
tinis žingsnis ir apszvieta. 
Neužsiiminėkime savo galu su 
“tautiszka dirva” ir kitokeis 
paibeleis, tiktai rūpinkimės 
savo vaikelius apszviesti nes 
ant jų rėmėsi mūsų ateitis, 
Jnk ne atėjome in Amerika 
naikint tikėjimų arba ųžsiįmiri 
neiti Europineis . polftikisžkais 
veikalais ;— palikime tai dėl 
mūšų vaikų. Ijaikykimės mo
kslo mūsų tėvų tai bus užtek
tinai o vaikams duokime atsa
kanti mokslą o tada nesisar- 
matinsime vadintiš Lietuveis. 
— America is good enough 
for usl”.

“—~~ ' - S ‘ 4- 
•Popieroj vardu ‘10 Centų’, 

leidžiamoj Kaune radau tokią 
naujynų,:

Labas Ryts!
Rašo Jonas Skelly

Lietuvis pasikvietęs airišį 
iškėlė pietus. Prisišveitęs airiA*»'šis labai išgyrė lietuviškų ku
gelį, kilbasas su kopūstais ir 
skilandį. Bet ypatingai gyrė 
zupę ir būtinai norėjo žinoti, 
kaip ji vadinasi, iš ko ir kaip 
jų šeimininkė virė. Didžiuoda 
masis lietuvis jam paaiškino; 

— Tai buvo duk’s blood sup. 
— Dogs blood soup?! A, 

fui, a, fui, a, fui. Ir kuo tams
ta vaišinai?!... r •• I
•' ^įh’us*rain?pjk4. tamsta, t.-y, 
rė rmaviš, tai buvo ne šu
nies, tik anties kraujo 
Tamsta nenugirdai.

zupe.

grotos, trys ant viena kitos 
pastatytos bažnyčios. Koks jų 
nepaprastas puošnumas! Kiek 
votų ir dėkingumo įrašų! Vi
durinėj — kriptoje — visos 
■sienos išklotos marmuro plok
štėmis, kuriose vien tik įra
šai atvykusių tolimų ekskur
sijų ir pavienių maldininkų 
Ypatingų įspūdį daro pati gro

kaip šimtas žvakių. Net ak
meninės sienos aprūkusios. Čia 
pat ir altorėlis. Net ir dabar 
čia netrūksta maldininkų, ku
rie pietizmo pagauti glaudžia 
■savo lūpas prie didžių įvykių 
atsiminimais pašventinto ak
mens. Virš grotos angos su
dėta daugybė lazdų, kojų tvn 
račių, kietų gorsetų — tai vis 
daiktai, kurie pagijusiemg butą. Gilioje kalno nišoje stovi 

Alarijos statula, apačioje — vo nebereikalingi, 
ko ir dabar pažiūrėti. Čia, virš !pačioje grotoje dega daugiau^ (Tęsinys 3 pnsl.)
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Balandžio mėn. iš 6 j 7 d. 
naktį, apie 24 vai., Švėkšnos 
vaisė. Birbalų kaimo ūki
ninko Kazio Vasiliausko
sodyboje įkilo gaisras. Sudegė i 300 litų.

i VELYKOS RAUDONOJOJE MASKVOJE
ru ir kitu inventorium. Iš gv-| Prieš bolševikų revoliucijų | Kristaus meilės, kati duonos 
vulių sudegė 4 areliai ir d i Maskva buvo vadinama mie-Jplutų galėčiau nusipirkti... 
karvės. Nuostoliai siekia 6,-;stu, kuriame bažnyčių yra 40 j Linksmiausių Velykų... l’a-

KVIEČIAME Į IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
Gegužės May 20 tų d., 1939

JOHN VAICHULIS
BLUE GOOSE TAVERNO

23 ir Lake G-vės
Melrose Parke

Vaišės ir Geri Užkandžiai Dykai
J■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

NEGIRDĖTI BARGENAI
SIŪLOMI

ĮProgress Krautuvėje |
■ PER METINĮ PAVASARIO S
Į Išpardavima i

kartų po 40; iš tikrųjų, anais 
laikais Maskvoje buvo apie 
1,000 bažnyčių ir koplyčių, 
nors gyventojų buvo gal tik 
trečdalis to, kiek dabar gyve-

' na Maskvoje. Šiandien Rusi- 
I jos sostinėje priskaitoma per 
j keturis milijonus gyventojų, 

o bažnyčių beliko tik koks tu
zinas.

Prieš keletu mėnesių buvo 
nugriauta bažnyčia Dorogo- 
milovskajoj, gatvėj. Tokiu bū 
•du nuo žemės paviršiaus bu
vo nušluota ar tik ne pati 
gražiausia ortodoksų šventy
kla visoje Rusijoje. Tikintie
ji, kurie joje vnelsdavosi, da-

sigailėkit vargšo neregia... 
Temstant atsiveria bažny

čios durys; nors Prisikėlimo 
Mišios prasideda prieš pat vi 
durnaktį, tačiau jau 9 valan
dų bažnyčioje neberasi vie
tos. Pažymėtina, kad. šiemet 
per Velykas itin daug buvo 
.miestelėnų, kur kas daugiau, 
kaip kaimiečių. Daug matyti 
jaunų veidų, gali spręsti, kad 
tarp jų ir inteligentų nema
ža. Minia susitelkusi meldžia
si, gieda; visų laikų aidi 
“Kristos voskres”, Kristus 
prisikėlė, kurį pakeičia “Gos- 
podi, pomilui” Viešpatie, pa-'
sigailėk. Bedieviai kartas nuo.
karto bando pertraukti mal- 

bar turi eiti toli, į Jelošovska dfts Svilpdaiui> tačiau juos 
jos aikštėje esančių senų baž- tuoj jr tikintieji

3=£

Įvairenybės

Sučėdymai Siekia Iki

DYKAI PUIKIOS DOVANOS DĖL JUNE BRIDE3 
IR VISŲ PIRKĖJŲ

$85.00 3-jų dalių miegamų 1939 m. mados General Mo-
kambarių setai
J445O

$65.00 gražūs seklyčioms 
setai

$3250
$125. 3 jų dalių modemiški 

miegamų kambarių setai
$6950

$35.00 gražūs, naujos ma
dos 9x12 kaurai
$1975

$55.00 stalo viršų mados 
gesiniai pečiai
$2950

$395. pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios mados 
viskas kas reikalinga dėl

namų, už
$198-50

$195.00 pilni 3-jų kambarių 
įrenginiai, po
$98-50

tors Frigidaire po
$11950

$75.00 puikus console, 7-8 
tūbų radios
$2995

32.50 Studio Coucbes
$1975

9 xl2 gražios kl i jankės
$2.95

$25.00 5-kių dalių Break- 
fast setai

nyčių. Į tų bažnyčių Velykų 
švęsti tikintieji šiemet susi
rinko, galima sakyti, iš visur. 
Galima buvo matyt scenų, ku
rios priminė senus, laikus.

Nuo pat Didžiojo šeštadie
nio vidudienio aplink bažny
čių įsikūrė lyg ir kokia sto
vykla. Čia pamatysi barzdotų

meldžiasi toliau.
Pusiau dvyliktos prasideda

Mišios, kurias laiko senas, ži
las šventikas. Minių apima 
kažkoks mistiškas susijaudini
mas, kai dvasininkas pakelia 
Hostijų virš visų galvų. “Kri 
stos Voskres!” (Kristus pri
sikėlė) džiūgaudami kartoja

valstiečių, kurie su žmonomis Į vieni kitiems tikintieji, arti- 
ir vaikais iš kaimo atvyko į mieji ir pažįstamieji apslka-
Maskvų Velykų atšvęsti, nes 
kaimuose ir miesteliuose baž
nyčios išgriautos. Senos mo
terys laiko ant rankų vaikus;

' paaugėliai nešioja jaunųjų pi 
onierių ženklus, atseit, yra 

i komunistų jaunimo organiza
cijos nariai, tačiau ir jie atė- 

1 jo į bažnyčių.

bina, bučiuojasi, 
brėkštant minia 
kan.

.Tau
išeina

rytui
lau-

Tačiau gatvėje tas senosios 
Rusijos vaizdas išsyk prany
ksta. Velykų čia jau nebejau
ti; jau kiek metų, kaip rau
donosios Rusijos sostinėje ne 
begirdėti skambinant varpais!

Štai, atsiduriame elgetų bū 'Re to, Velykos papuola nebe 
ryje. Raiši ir akli skundžiasi J sekmadienį, o paprastų darbo 
maldauja: dienų, nes Sovietų savaitė te-

— Kapeikėle, tovarišč, dėl turi penkias drenas.

dok umentų apie nepaprastus 
pagijimus. P. Ruderio net kau 
lai nuostabiu būdu pagijusios 
kojos čia stovi po stiklu.

Kad ir lyjant, apėjau Kr. 
kančios kelius, įtaisytus gra
žiai aplink kalnų su meniško
mis statulomis — katakombo
mis, kurios beveik kiaurai per 
41(Todžia akmens uolos kalnų.

Turėjau Jadmte ^a^ankyti 
ir kitų šventovę — Lisieux, 
kurių pašventino savo gyveni-

Žinomoj Mayo klinikoj, Rochester, Minn. išrasta oksigeno 
kaukė stratosferiniams (į aukštį) skridimams. Dr. W, M. 
Boothby iš sakomos klinikos kaukę demonstruoja American 
Medical Association suvažiavime, kuris šiomis dienomis bu
vo St. Louis mieste. (Acme telepboto)

lės pakviečia į pasikalbėjimo 
kambarį — parlatoriutnų. Ste
biuosi — čia nė vieno žmo
gaus. Gal ateis kas, pamaniau. 
Vienoje sienoje išpiauta did
žiulė anga ir užtaisyta dvejo
mis geležinėmis grotomis. Už 
antrųjų, kur yra kitas kam
barys, nusitiesusi juoda užuo
laida. Staiga pasigirdo iš užu 
jos balsas. Kalbėjo atėjusi 
vienuolė karmelite. Tokie jau 
jų (papročiai, kad mėgsta nuo
šalumų ir net su atvykusiai^ 
kalbasi tik per juodų uždan 
gos šydų. Iš karto buvo kaž
koks klaikus įspūdis. Pamažu 
apsipratau.

Nepažįstama ir nematoma 
karmelite nupasakojo, kad šv. 
Teresėlės sesuo jau susenusi, j 
nebepajėgi, užtat lankytojams j 
mažai besirodo, ypač dabar ji i 
negali ateiti, nes tuoj pat at
vyksta kardinolas, kurį sutik
ti ji ruošiasi. Tš viso pasaulio 
gauna daug laiškų, į kuriuos 
jei ir neatsako pati, tai turi 
bent juos perskaityti. Karme
lite prisiminė ir Lietuvos ne
lengvų padėtį, žadėdama pasi
melsti; drauge pasiuntė Lietu
vos sesėms - vienuolėms sa
vus sveikinimus.

Pakalbėjome gal keliolikų 
minučių. Tas savotiškai pas-

baigs statyti ypačiai gražių 
bazilikų ir kai čia pradės 
plaukti minios piligrimų.

K. J. P.

Naujas aparatas - kosmi
niu ms spinduliams pagauti.— 
Kalifornijos Technologijos In 
stitute išrastas naujas meto
das kosminiams spinduliams 
pagauti. Jis ypač geras tuo, 
kad duoda galimumo matyti 
spindulius arba tikriaus jų po 
dsakus. Spinduliai įeina į apa 
ratų su energija 10.000,000 
elektronų — voltų, praeina 
stiklinę plokltelę ir išeina il- 
aparato su 210,000 elektronų 
voltų energija.

Ledo kalnai Atlanto rande- 
myne. — 1938 m. daugiau ne
gu kitais metais buvo pastebė 
ta ledo kalnų Atlanto vande
nyne. Vidutiniškai per metus 
pastebima apie 420 ledo kal
nų. 1938 metais birželio mene 
šio pabaigoje Tarptautinė le
do sargyba buvo užregistra
vusi virš 700 ledo kalnų. Lai
vai, kursuoju tarp Jungtinių 
Valstybių ir Europos, ledo 
kalnų plaukymo laikotarpiu 
(nuo balandžio iki birželio) 
pasirenka pietų kelių.

GARSINKITE “DRAUGE’

ŠV. KRYŽIAUS PAR. DRAUGYSČIŲ FEDERACIJOS

PIKNIKAS
Sekmadieni, Geguzes-May 21,1939

JUSTICE PARK GROVE 
Archer ir Kean Avenue

— ĮŽANGA DYKAI —

Kviečiame visus dalyvauti ir linksmai laikų su mulmis 
praleisti. DRAUGYSČIŲ FEDERACIJA.

J

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai. “Draugas’"' Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skvriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios njSies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash (mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgauna geriausį atlyginimų iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų. ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

Antiklerikalizmo 
Tėvynėje

i,
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

ji Šalymais iš daugelio įtaisy- 
I tų vabzdelių čiurlena tyras 
j šaltinio vanduo.
I Nuėjau į Šv. Bernadetos me- 
j rgaičių prieglaudų; čia saugo- 
I mas raktas to kambario, ku- 
j riame kitados gyveno švento- 
| ji. Vienuolės lydimas kreivo- 
jImis Liurdo gatvėmis pasukau

į į anuos namus. Kitados ten mu mažoji Teresėlė Kūd. Jė 
buvo kažkoks kalėjimas. Te- zaus. Gražutė bažnytėlė. Kaip1 |ftptingas pasikalbėjimas jr vi- 
bėra geležiniais virbalais už- Į nįiela klūpoti atsirėmus į ge- (Sa Lisieux aplinka sukelia 
kalti langai. Šiame name Liu-j kinius vartelius ir žiūrėti, žmogui ypatingų sielos nuo- 
rdo miesto valdyba kitados ir žiūrėti į puošnų sarkofagų, i taįl<Q. () koks bus įspūdis, kai

i leido prisiglausti vargingie-1 kur po stiklinėmis sienomis j 
i siems Soubirams. Koks skur- guli kaip gyva šv. Teresėlės !*■■■■■■■■■■■ 

statula, paslėpusi po savimi i ■ REUMATIZMAS I 
$25.00 gražūs nauji T„oung-J| šeimai! Vienas langas. Paže-1 šventosios kaulelius. Jei Liu- t* SAUSGELĖ 1 

ing krėslai m mėje anga su dūmtraukiu ug- rde nuolat klausykloje ■sėdi iB Neaiknnkykite "
£12.95 j niakurui, kuris dabar nuo go-J vienas kunigas, pasiruošęs pa- i

džių piligrimų (— visi nori dėti dvasios paguodos beieš-

£12.95 dus kambarys visai gausiai JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

J?

$18. springsiniai matracai 
PO

$6-95

Imame senus dalykus į 
mainus ant naujų.

DYKAT PUIKIOS DOVANOS DĖL JAUNAVEDŽIŲ 
IR VISŲ KOSTUMERIŲ 

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

3222-24-26 So. Halsted Street
■ Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo Ne-
■ dėlioj, 11 vai. ryte iš stotie* WGBS. 1360 kilocveles
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'

kų nors paimti atminiknui) už-
; tvertas vielų tinklu. Pajuodu
sios medinės lubos, vietos — 
tik trims lovoms ir truputis 
apsisukti. Dabar čia įrengta 
koplyčia, yra altorius.

Dar vienas aplankytinas Liu 
rde dalykas — specialus mu- 
siejus. Ypatingų jausmų išgy- 

, veni, kai matai čia šventosios 
ranka rašytų laiškų, jos turė
tų rąžančių apsireiškimo me
tu, jos dėvėtus drabužius ir 
net... tabokinę; mat, ano laiko 
esculajpai jai lyivo prirašę ta
bakų kaip vaistus nuo kažko
kio susirgimo. Turėjo paklaus 
ti.

Tame pat muziejuje gausiai 
pridėta fotografijų, gydytojų

■avęs aka,]g- 
mala: Reumatizmu, SausgSle.

I Kaulų 06,Imu. arba Mfiflliun- 
| du — raumenų sunkumu nes 

skaurl&Jtmat naikina kflno gy- 
I vybę Ir dainai ant patalo pa- 
I guldo.

CAP8TCO COMPOUND mot- 
I (Is lengvai praftallna vlrimlni- 
. tas ligas: mums ftlandlen dau- 
1 rybė žmonių siunčia padflkones 
| nafttų 66c. arba dvi ui >1.05 

Knyga: "ŠALTINIS RVEIKA-
ITOR". augalais gydyns—kalns

kantiems. tai beveik tas pats / 
yra ir Lisieux mieste. (J

Karmeličių vienuolyne dar1, 
tebėra gyva šv. Teresėlės se-'i

! šuo. Būtų malonu jų pamaty- Ji 
ti. Užeinu į vienuolynų. Įra- Į* pa»v*HteU Kaina bo <»n,ų. pm-
šau reikalų į kortelę. Ant sie
nų čia kebo vyskupo įspėji
mai — nedrumsti vienuolyno 
rimties. Traukiu. Po valandė-

■ Just i n Kulis
■ 3269 S. Halsted Street,

Chicago, Illinois
■■■■■■■■■■■i

KLAUSYKITE

New City Fomitnre Mari
RADIO PROGRAMO

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

Programe dalyvauja St. Ix>uie-Lonie Komediška Grupė, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

J

'•i.g-a.. ■

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ IS STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

Sr

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. FABI0NAS, Savininkas



DRAtTGljLS

ŽINIOS 1$ ROCKFORD, fLLINOIS
Koncertas

Lou Meyer, iš lluntington Pai 
rios esti kasmet Indianapoli 
tėleplioto)

Galit’., ruošiasi 500 mylių automobilių lenktynėms, ku
liai., gegužės 30 d. Jis yra laimėjęs trejas lenktynes. Acme

KLAIPĖDA BAIGĖ SAVO ŽYDĖJIMO METUS, 
RAŠO LENKŲ LAIKRAŠTIS

^■Jins buvo malonu išgirsti iš je 
nors kelis žodelius. Kun. Ur
bonavičius džiaugėsi galįs pa- 

(Tesinys 5 pusi.)4*

Mat ranga. Sveikinimas įnamy 
tems — Joana Klienas. 4. “Mo 

Jau iš pat ryto mūsų para- tlier Maeliree“, “Litlle Mo- 
pijojo labui įspūdingai pra- ther of Mine’’ ir “\Yonder- 
dėta paminėti Motinų Diena, fui Mi tln r of Mine” — solo 
3 valandų ryto visos įnamy- kun. K. Juozaitis. 5. “Kanar- 
tės su savo dukrelėmis įėji kos” ir “II Bario” — Eleo- 
į bažnyčių išklausyti šv. Mi- norą l\amlrataitė. G. K lelio
siu, per kurias ’*in corp.rę nas suteigia aštunto skyriaus 
ė.(o prie šv. Komunijos. Visos mokiniams klasės spalvas. 7. 
dukrelės per šv. M.šias mel- “Karvelėli” ir “Giannina 
lėsi už savo mamytes, kad Mia” — Eleonora Kandratui- 
Dievas duotų joms gerų svei- tė. 8. Klebono kalbu tėvams 
xatų ir ilgų gyvenimų. Žino- apie davimų savo vaikams ka
ina, klebonas taipgi labai gra- talikiškų išauklėjimų. Ypatin
gų pamokslų pasakė, kad net gai pabriežė, kiek gero sese- . .
. . .. . , vi i . 1446 So. 49th Court, Cicerobuvo matyti asaros daugelio les Kaziiiuenetes nuveikia ’

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

12;

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

akyse.

kietijos sienų nebuvęs pralei-i Pa,’>Q dienų o vaianuų
džiautas lietuviškas maistas. įvyko seniai laukiamas kcn- 
Tada vokiečiai turėję veikti certas. Rockfordieriai didžiau

i auklėdamos mūsų vaikučius.i
valandų ‘1>avy31^ tlavę art,stY Eleuno-

LIETUVIAI DAKTARAI

ToL Pullman 723h 
PuUman 0263

OR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Mlchlgan Avė.
Chicago, Illinois 

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

Ofiso teL CANal 2345 
Rez. tel. CANal 0402.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavitt Street

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

2-troa luboa 
CHICAGO. ILL.

Telefonas MIDway 2880

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

1 Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

ra Kandrataitę su jos išlavin
tu balsu. Paskui ragino tėvus 
daugiau duoti progų savo vai 
kailis, kurie turi talento prie 
muzikos. 9. Vadovaujant kun. 
Juozaičiui, visi svetainėje pa
dainavo “Kur Nemunas ir 

Ir buvo ko pasi
klausyti, nes visi iš širdies 
dainavo. Programa baigta 
“Lietuva, tėvynė mūsų”. Pro 
gramo vedėja buvo Adelė Mi
siūnaitė.

Į šį vakarų visai netikėtai 
. Š\veet Springtime” — moky- atsilankė buvęs mūsų klebonas 

Kuine perdaug atskirų or-1 klos choras, akompn. Rosalie kun. M. Urbonavičius. Visie- 
ir savo patarnavimais nesidi-1 - - - - ~

prieš jų pačių išleistus įsaky
mus. į Klaipėdų buvę atsiųsta

siu išsiilgimu laukė šio kon
certo. Mat, pirmų kartų teko(YDY). — Lenkų dienraštis Dabar, “zurueck zum Reich”

•“Nasz Vrezglųd” rašo, jog karščiui atslūgus, ne vienas 
Klaipėdų jau nuo neatmena- aktyvesnis šio Šukio entuzias- 
;nų laikų buvusi inįfcko nie- tas su nerimu pasikrajištųs 
Ižiagų uostas, Prieškariniais galvų ir pradedųs reviduoti 
laikais Klaipėda buvusi visai “anšliuso” pažiūras. Iš viso 
lenkas uostas. Nebuvęs jis matyti, kad nuostabaus Klai- kurie 2 “Mamytė” ir “Italian
eikšmingas ir Prūsijai; jam pėdos klestėjimo laikai pake- didžiausiais duonoss ir ja.; Street Song” — Eleonora Ka-

i kę aptarnauti rusų miškų ek kų jau praeityje. kųsniais užsikimšdami ndrataitė, akompanuojant Ge-
portų. Šis stiprus ryšys su ru Klaipėdos progresu buvę
IĮ, II ypač su lietuvių, kraS- suinteresuoti ir užangažuoti ---------- - --------

tik lietuvių, bet tai,, pat Aukso Grūdeliaj 
langių, amerikiečių ir danų ka

Lietuviai, atgavę Klaipėdų,1 P’talai. Šitie kapitalai jau se
mk tik galėdami stengėsi pa- n*a* Įdiegę 1 Lietuvų. Kų gi

apie 50 tūkstančių vokiečių išgirsti jaunų artistę Kleono- 
kareivių. Kad galima būtų : rų Kandrataitę. Jau prieš pe- 
juoe išmaitinti, reikėję juo». nktų valandų svetainė buvo 
leisti į Lietuvos pasieni Tai Į P’lna- Programa ėjo šia tvar- ^auSuxa • 

buvęs tikras maršas alkanų, ka: !• Royal Cavalier Band. 
žmonių,

ais, palikęs atžvilgiais 
okiško charakterio.

, novaitei Locaitei. 3. ‘Motlier’, i 
(“Mano Motinėlė”, “Welcome

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Yards 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd. 
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto 
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

.eiti uostų. Negailėta pinigų darysianti Klaipėda be kapi- 
• . niiiems investiciniams dar- kj • -^r Ja‘ gresiąs mažų vo- 
iiains. Nežiūrint vokiečių pre-jBaltijos jūios uostų li- 
enzijų į Klaipėdos kraštų, kimas!

lietuviai, pasitikėdami tarp- Reichas tikįsis, kad jam pa 
tautinėmis garantijomis ir su v>ksių sulaikyti visų Lietuvos 
tartimis, kuo uoliausiai šeimi- eksportų, kuris susidėjęs iš 
ankavę šiame krašte. J Klai- apdirbamos Sovietų
iėdų plaukę milijonai litu, pla ln*sko medžiagos, bekonų ii 

iiausiu mastu ėjo uosto geri- lietuviškų žemės ūkio produk- 
aimo ir įvairūs statybos bei Kaip ten liebfttų, rašoma 
pramonės ir prekybos kėlinio toliau straipsnyje, tačiau lie- 
larbai i tuviai stengsis pakreipti savo

' eksportų per Šventosios uos- 
Ir gražiausiu uosto klestėji Sovietai ir taip jau suma

no metu įvykstanti aneksija. savo eksportų į Angliju.
' " ’ 1 Be to, jie, savaime aišku,

stengsis eksportuoti savas 
prekes ne per vokiečių, bet 
per lietuvikųjį uostų. Kaune 
ir Klaipėdoje esu jau kalba
ma, kad Sovietai nuo balan
džio 1 dienos visai nesinaudo
siu Klaipėdos uostu. Taip pat 
nežinia, kas bus ir su iš Len
kijos eksportuojamu mišku.

Elektrinės Ledaunės, Skal
biamos Mašinos, Gasiniai 
Pečiai, Dulkių Valytuvai,— 
BUDRI KO KRAUTUVĖJ 
yra didelis pasirinkimas ir 
pigiausios kainos.

Dėl ‘ .Tune Brides’ čia par
duodamo gerinusius rakan
dus. Pilnas pasirinkimas.

JOS. F. BUDRIK, INC.
FURNITURE HOUSE 

3409-11 So. Halsted St.
Tel. Yards 30RR

W-C-F-L. 970 k. nedėlios vakare 
kaip 9 vai. Chlcagos laiku leidžia
me gražų lietuviškų programų.

jimo, mažai vienybes.

Kas turi tikrų ir tobulų 
meilę, nėjokiam daikte savę*‘ 
paties neieško, bet visuos- 
daiktuose tik Dievo garbės 
trokSta.
_____________ »

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETIUCALLY AKIŲ
LIETUVIS

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aklų (tempimų, kas es- 
tl priežastimi galvos skaudėjimo,' 
svaigimo, akių (tempimo, nervuotu-Į 
mo, skaudamų aklų karStĮ, atitaiso 
trumparegystę tr tollrcgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpcciaiS atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
NedSlioJ pagal sutarti.

. Daugely atsitikimų akys atltalso- 
Esania nuomonės, kad Klai m<w be akinių. Kainos pigios kaip

pėda tuo būdu nustosianti ina 
žiausiai 50% savo apyvartos. 
Taigi, šį kraštų laukianti ne
labai šviesi ekonominė ateitis. 
Tačiau esanti dar ir kita šios 
problemos pusė. Jau įprastus 
dalykas pasidarė, kad kai tik 
vokiečiai užbaigia revendika- 
cinį aktų, tai tuojau pat visi 
pranašauju lieicbui naujų de
ficitų (nuostolių). Anksčiau 
atrodė, kad tai buvę tik pikti 
liežuviai, kol fmgaliau prisi
pažinęs pats Hitleris.

Visa tai pasitvirtinę ir uži
mant Klaipėdų. Vokiečiai iš 
tiesų esu išalkę ir metusi ant 
kiekvieno duonos kąsnio kaip 
išbadėję vilkai. Tas pats buvę 
Austrijoje, Sudetuose, Bratis 
lavoje ir Praboje. Tačiau 
Klaipėda ni<‘kada nebuvusi 
derlinga šalis. Visa Klaipėdos 
maisto atsarga Prūsijos vokie 
čių buvusi suryta per kelioli
ka valandų. O po to prasidė
jęs formalus badas. Tuo tar
pu per uždarytų Lietuvos-Vo-

iilrmiaa.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonas YARds 1373

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE HMM

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

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi i&mokejimal, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U Wn.L LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo $16.00 
Ir augSčiau.

VAŽIUOJANT Į ŠV. KAZIMIERO KAPINES 
arba Į PIKNIKĄ, VYTAUTO Darže, VARTOKIT

SUBIKIBAN TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie lll-tos 

ir Sacramcnto Avenue, už tiktai 10 centų.

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.
UŽSISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS 

ARBA KITIEMS REIKALAMS.

TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.
Tel. WORTH 88-W 2

JIM BETINI8, Pree., ------------------------------------------- JIM PHOTAKIS, Sekr. ir Iii

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

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

Seredotuis ir Nedėk pagal sutartį

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Rez. TeL PLAza 2400
Nuo 10-12 v. ry to; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

I
Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Marshfield Avė.

: Res. 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

Trečiadieuiais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Avė. 
iRes. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERI ASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oliso vai. nuo I—3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

TeL CANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutarti

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
ntadienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL.

DR. STRIKUL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

/Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Tel CANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
663 ► S. Califomia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

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

ŪR.J.J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago
Trečiadieniais ir Sekrnkadieniats 

pagal sutartį.

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfleld Avenue 
OTIRO VALANDO8:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadianiaia ir Trečiadisniab

Pa»l BnUdų- _ _

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rasideucijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel CANal 0257
Res. TeL PROspect 6659

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

Rezidencija 6600 So. Artesiau Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

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. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Yards 0994 

Pirmadieniais. Trečiadiaaiais ir
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Milwaukee Diecezijos 
Arkivyskupas Aukština 
Lietuvių Kalbą

RAGINE. — Šv. Kazimie
ro pampijon gegužės 12 d. 
buvo atsilankęs J. E. arkivy
skupas Samuel Stliteli ir su
teikė Sutvirtinimo sakramen
tu 21 berniuku ir mergelių. 
Prieš dirrnavonę arkivysku
pas klausinėjo vaikų katekiz
mo ir kitų tikėjimo dalykų. 
Vaikai j visus klausimus pui
kiai atsakinėjo. Po to pats 
ganytojas pradėjo kalbėti a- 
pie svarbesnius tikėjimo da
lykus. Baigdamas jmsakė, kad 
jam 'malonu praleisti laikų 
tarpe lietuvių. Sakė, nors čia 
mažai yra, bet lietuvių tau
tos vardas garbingas iš seno
vės. Daugelis istorikų, kalbų 
žinovų lietuvių 'kalbų vadina 
motina Europos kalbų ir auk
štai stato. Toks pasakymas 
jaunuliuose sukėlė žingeidu
mų. Drųsiai galima sakyti,

Klebonas kun. J. S. Martis 
nesigailėjo triūso ir laiko mo
kinimui vaikų ir suruošimui 
iškilmių.

Altoriai buvo puiklui pa
puošti gyvom lelijom. Tai da
rbas ir auka altorių Puošimo 
draugijos, kurios dėka mūsų 
bažnyčia, bažnytiniai drabu- 
žiai ir kili reikalingi dalykai 
visada švarūs ir tvarkoje. Tai 
ideali draugija, kuriai pri
klauso kilnios moterys ir me
rginos ir kurios visados dar
buojasi. darbe priklausyti 
prie tokios draugijos.

Dabartiniu laiku klebonas 
kun. J. Martis su savo pagel- 
bininkėm rengia vaikus prie 
pinuos komunijos, 'kuri bus 
birželio mėnesį.

Mūsų bažnyčioj kas penkta- 
i dienį, 8 vai. ryto būna Mišios 
ir novena prie Sopuulingos 
Motinos Dievo. Trečiadienių 
vakarais gegužinės pamaldos 
ir palaiminimas Šv. Sakrame-

kad toji ganytojo kalba nepa- ntu. Klebonas pasako trumpų 
liks be vaisių. pamokslėlį. Žmonės gausiai re

k, -

ĘJirl
H

, Montreale Anglijos karalius Jurgis VI, Memorial Salėje pasirašo į auksinę kny
gų. Šalę jo Montrealio miesto majoras Camilien lloude. Karaliaus atsilankymo proga į 
Montrealį iš provincijos buvo suplaukę tiek žmonių, kiek miestas turi gyventojų, būtent 1,- 
200,000. (Acane telephoto)

n'kasi Į pamaldas.
Birželio 1 d. bus atmokėta

paskutinis mokestis už nau-

Kenosha Sheboygan
Po sumos sekančios drau-

_ . . . gijos laikvs susirinkimus: Bė
jus vargonus. Taigi, kurie ža-, r, ' D- -•*’ ° . i sėlių Pranciskiecių Rėmėjų ir
dėjo aukoti, laikas pažadų iš-
pildyti. B. V

Gegužės 14 d. Motinų Die-

■>■■■■■■■■■■■ IKKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHĮlni> .JX‘r savo šv- Mišias N>n- 
™ drai su sodalietėmis visi pa- 

j gerbė motinas, priimdami šv. 
Komunijų. Bažnytėlė buvo pi
lna žmonių, ypač daug buvo 
jaunimo.

Po šv. Mišių įvyko Šv. Va
rdo dr-jos susirinkimas ir re
nkama nauja valdyba. Sekan 
tieji išrinkti: Pranas Vitkus, 
pirm.; Pranas Kodis, viee-

$169.50!
s

Nupirks 3 kambarių ra- ■ 

kandus, susidedant iš j 

2 šmotų parlor seto, 3 S 
šmotų miegamo kam- ■ 

bario seto, 5 šmotų vir- j 
tuvės seto, gasinio pe- j 

čiaus, lempų ir stalių- ■

ko. 5

Ali

A

A . u M I M'
Wa're

z * fJ
M

*

1

Jaunavedžiai, pirkda

mi 3 kambarių rakan

dus gausite šį #29.75 

vertes aluminį setą 

DYKAI.

Nekalto Pras. Panelės Švč.. Geg. 21 d., Šv. Bultramie- 
mergaičių draugija, kaip ir jaus bažnyčioj S vai. ryto į- 
kas met, Motinų Dienų gra- vyks vaikų pirmoji šv. Ro
žini ir tinkamai apvaikščiojo, munija.
Iš ryto, 9 vulandų, visa drau- '■
gija motinų intencija “in co-1 Gegužės 2G d. gerai žino- 
rpore” dalyvavo šv. Mišiose mas jaunuolis Pranus Petruš- 
ir Komunijoj, Gražų, pritai-įka išvyksta kai kuriam lai- 
kintų pamokslų pasakė vika- kili į Scranton, Pa., kur bir
ias kun. V. t rba. Popiet Lie- želio 3 d. susituoks su Anta- 
tuvių Auditorijoj surengta nina Bagusevičiūte. Šliūbų 
pramoga su užkandžiu. Čia ims šv. Juozapo bažnyčioje, 
pasikylu kalbų, padainuota, Scrantone. Po vestuvių ap- 

lmotinoms linkėjimų pareikš- lankys Pasaulinę Parodų New

Keturdešinitės valandų ado
racijos atlaidai praėjo la
bai sėkmingai. Klebonui į pa
galbų buvo atvykęs kun. Jo
nas Vosylius, MIC., iš Tėvų 
Marijonų seminarijos. Vaka
rais pasakė gražių angliškų 
ir lietuviškų pamokslų. Sek-, 
madieiiį beveik visa parapija 
ėjo prie šv. Komunijos. Šv. 
Vardo draugija ėjo “in cor- 
pore”. Po Mišių ši draugija

Yorke, Niagara Pails ir kitas 
Garbė mergaitėms už gražų įdomias vietas rytuose, o pa

nkui grįš į NVaukeganų. Sykiu 
su Pranu važiuoja ir jo drau
gas Antanas Burba.

Motinų Dienos paminėjimų. 
Geg. 20 d., Lietuvių Audi

torijoj mergaičių draugija re
ngia “Gegužinį šokį’’. Verta 
visiems atsilankyti į jų va
karų.

atsilankyti į jų
X

Laimingos kelionės.

13 d., Šv. Baltramie
jaus bažnyčioj choristė Eleo
nora Burbiūtė susituokė su 
Jack Mugerditcbian. Šliūbų 
davė kun. V. Urba. Vestuvių 
puota buvo Lietuvių Audito
rijoj, dalyvaujant daugeliui 
giminių ir pažįstamų.

Geg.

Jau tikrai pavasaris pas 
mus. Pranas Bujanauskas pra 
dėjo daržų kasti, daržoves so
dinti ir pasakoja, kad pirmų 
kartų kaip ženotas. Kų tai 
reiškia: gerus ar blogus me
tus!

Šv. Baltramiejaus choras 
praeitų sekmadienį, Lietuvių 
Auditorijoj, vaidino keturių 
aktų komedijų “Avinėlis Ne-1
kaltasis”. Pasitaikius lietin-

...... . v • garn orui’ Publikos buvo ne šku veikimu.
turėjo bendrus pusryčius it jX,r,Įauginusia. Gaila, kad vi

suomenė neįvertina choro pa- 
i stangų. Surengti vakarų, vie-

Choristas - veikėjas M. Ma
linauskas norį 'pranešti, jog 
per klaidų jisai buvo pami- 

, nėtas skaičiuje į poras einan
čių. Kol kas Mykolas dar ne
imsi rengęs stoti į tų luomų. 
Esą, labai užimtas visuomeni-

programų. Kalbėjo svečias, 
kun. Vosylius, apskrities pir-

pirm.; Liudvikas Stankus, ra- ba, į kurių pateko sekantieji
štininkas; Alek^indras Rama
nauskas, kasininkas.

Sekantieji direktoriai išrin-

Šv. Antano draugija laiky- 
-mininkas John Eran ir kle-)nokį ar kitolkį, negalima vie-tam susirinkime praeitų sek- 
bonas. Išrinkta nauja valdy- na (|jena Reikia laiko prisi- imadienį, be kitų dalykų, nu-

darbštūs nariai: Pranas Vru- 
bliauskas, pinu.; Viktoras Gi- 
rdauskas, rast.; Roman Mers-

kti: Sporto — Antanas Vit- l>erg< r, ižd.; Pranas Malinus
kauskas ir Mykolas; užsiėmi
mų nurodymams — Pranas 
Jakutis; Socialio — Pranas 
Kodis; Kultūros — Simonas 
Venckus; dvasios vadas — 
kun. Pranas SkTbdcnis, MIC. 
Maršalkų vadas — Albinas 
Lukas ir Antanas Izdonavi- 
čius išrinktas atstovu į Vie
nybės draugijų.

Kitų mėnesį Šv. Vardo dr- 
ja pagerbs savo tėvus. Tų 
dienų bendrai priims šv. Ko
munijų per savo šv. Mišias,

■ o popiet bus iškiltningi pie- 
| tūs, teatras ir garsių miesto 
| kalbėtojų kalbos.

? Mūsų klebonas kun. Pra- 
5 nas Skrodenis, MIC., buvo iš-
■ vykęs į Tėvų Marijonų Ta- 

rybos susirinkimų, Hinsdale,
■ IU.

kas ir Viktoras Vitkauskas, 
vice pirmininkai; Bronius Ske 
ris, maršalka; ir Jonas Ske- 
ris, atstovu į C. Y. O. apskri
ties susirinkimus. Pagal nau
jus Šv. Vardo draugijos įsta
tus, buvusieji pirmininkai pa
silieka draugijos patarėjais. 
Mūsų draugijoj tokiais pata-

rengti, daryti praktikas ir da- tarė rengti piknikų draugijos 
ug vakarų pašvęsti. O kada labui, liepos mėnesį. Komisi- 
ateina tas vakaras, statymo, ja rūpinas suradimu tinkamos 
tai pamatai pustuščių svotai- vietos. Taipgi nutarta iš ank- 
nę. Koks nemalonumas ir lo-' sto rengtis atvaidinti gražų 
šėjutns ir vakaro rengėjams, veikalų rndens laiku. Išrink- 
Daugelis pasako, kad jauni- ti nariai atstovauti draugijų, 
mas nieko neveikia, kas su bei pagelbėti piknike, Šv. Bal 
juo bus. O čia mūsų pačių tramiejaus parapijos, liepos 
kaltė. Mes jo nereniiam, neat- 1G d.: S. Urbonas, A. Kybar- 
jaučiam jo darbuotės. Jauni- tas, J. Naujokas ir A. Aku- 
mas tai matydamas nustoja sevičia. Taipgi nutarta apvai- 
vilties, energijos tolesniam kščioti dr-jos globėjo Šv. Ap
veikime, Dabar kas link vai- tano šventę birž. 18 d. Skai-

rejais bus: Juozas Juknialis, tijnįrilo Bendrai veikalas su- tytas laiškas nuo Šv. Kazi- 
loštas gerai ir lošėjai savo miero Akademijos Rėmėjų Dr- 
roles atliko girtinai. Vakaro jos seimo rengimo komisijos 
vedėjas ir režisierius buvo Laiškas priimtas ir paskirta 
kun. V. Urba. PatėMiiyta ir aukų $3.00. Kadangi sus-mas

Geg. 14 d. įvyko šauni mo- svečių iš Kenosha, \Vis., jų įvyko Motinų Dienų, draugija 
tinų pagerbimo programa. Į tarpe ir varg. Kailiukaitis iš atsistojimu išreiškė pagarbų

Yi ktoras Radzevičius, Vincas 
Juknialis ir Jurgis Alda'kaus- 
kas.

Tuoj po Mišių motinėlėms bu
vo surengti pusryčiai. Prie 
stalų patarnavo vaikinai. Gra 
žiu ir įvairią programą išpil
dė bendrai sodaiietės su Šv.

Ručine, Wis. narių motinoms. Enrikas

Žinios Iš Rocktordo
(Tęsinys iš 4 pusi.)

Šokiams griežė 
lier benas.
Sodalietės

Royal Cava-

Iš Brooklyn, N. Y., atvyko .mininkė, vedė programą, 
klebono motinėlė ir brolis. Pa
viešėję keletu dienų grįš na
mo.

J Vardo draugijos vaikinais. O-' sveikinti ir pasigerėti nuveik- 
i na Ceneliūtė, sodaliečių pir- tais darbais parapijos gero-

Naujosios klebonijos fondas 
auga. Planai jau baigiami. I 
Tikimasi birželio pradžioje) 

Gegužės 21 d., parapijos sa-' bus galima pradėt statybosgalima
lėj, 3:30 popiet, moterėlės re 
ngia “bunco party”. Visa 
pelnas eis į fondų iškloti vi-J nesiūs, Kad sumažinus išlai
daus bažnyčios grindis. Jos das, nemažai statybos priren- 
tikisi sukelti virš $300. Tad gimui darbo bus atlikta para- 
padėkime .joms tų atsiekti.' pijiečių pagalba. Mūsų para- 
Savo atsilankymu parodysim, pijoj yra gabių staliorių, niū-

darbas. Kontrnktoriai žudai 
visų darbų atlikti į tris mė-

vei.

Žodžiu, programa ilgai pa
siliks mūsų atminty. Ypatin
gai jauna artistė pailarė dide- !

! lio įspūdžio. Josios malonus )
1 balsas dar tebeskamba mūsų , . 
ausyse. Kas buvo nepaprasta,^0 
kad ja) koncerto daugelis ver
žte veržėsi Eleonorų a-'tiietiiui 
pasveikinti. Kurie neatsilan
kė, tikrai gailisi, m s kilo to-Į

Gegužės 21 d. iš visų Rock- 
fordo parapijų sodalietės su
važiuoja į mūsų parapijų “in 
eorpore” eiti prie šv. Komu
nijos. Po Mišių visos vyks į 
Nelson Uotel pusryčiams. Ka
dangi širtmet išpuola mūsų so
dai ietėms priimti viešnias, tai 

turi garbės, kad seselė
Aloyza, Kaziuiierietė, iš Chi- 
eagos atvažiuoja suteikti so- 
dalietčms pamokinimų ir svei
kinimus.

. Novenų knygelės
kio koncerto, gal, neteks su- t .z 1 Jau yra išleista

i Roosevelt Furniture Company
S 2310 W. Roosevelt Rd. Chicago, III.
■■■■■■■■■■■■■■■muniuumiinHHUHiiiaiii

kad padedam kilniam darbe, 
įžanga 23c. Rengėjos kviečia 
visus. Rap.

Viena gerai išauklėta ir nu

rininkų ir kitokio amato mo
kančių vyrų. T. P.

Stengkies kantriai kitų pra 

sižengimus bei negales nukęs-Į( ------ --------------------------
statyta valia yra vertesnė, neg ti, nes ir tu jų nemažai turi, 
geri pasielgimai. 'o kiti tur jas kęsti.

rengti.

Kad koncertas atneštų ge
rų pasekmių, daug pasidarba
vo Politikienė, Enenienė, Sau

Novenų
Knygelė prie Motinos Gero
sios Patarties lietuvių kalbo
je. Taigi, jei kas norį įsigyti 
knygutę, gali gauti už 10c 
rašant: Rev. K. Juozaitis, 1540

telienė, Goodoff ir kitos Mo- So. Wegt street> Rockford, m. 
terų Sąjungos kuopos narės. 1 Mėlynaki

____________________________MA
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40 Valandų Atlaidai
Visų Šventųjų bažnyčioje, 

Roselande, bus 40 vai. atlai
dai gegužės 21, 22 ir 23 dd. 
Atlaidai prasidės 'per sumų 
iSkilminga procesija. Pirmos 
mišios ir ekspozicija Šv. Sa- 
kTaniento 5:30. Kitos mišios 
bus laikomos 7, 8 ir 9 vai. Po 
paskutiniųjų mišių bus sako
mi pamokslai. Vakarais 7:30 
iškilmingi 'mišparai, pamoks
las ir palaiminimas. Šv. Sa
kramentu.

Pradedant atlaidus pamoks
lą sakys pats klebonas kun. 
J. Paškauskas, vakare — kle
bonas kun. M. Urbonavičius; 
pirmadienio rytų ikun. J. Juš
ka, vakare kun. M. Švarlys; 
antradienio ryte kun. K. Ma
lakauskas, vakare kleb. kun. 
Al. Baltutis.

Atlaidai yra Dievo malonių 
laikas. Visi katalikai šios pa
rapijos privalo atlaidais nau
dotis. Atlaidų pelnymui reika
linga atlikti išpažintis ir šv. 
Komunija, taip pat pasimels
ti intencija Šv. Tėvo. Per 
šiuos atlaidus taip pat bus ge
riausia proga atlikti velykinę 
išpažintį, kurie iki šiam lai
kui dar to nėra padarę, nes 
bus daug svečių kunigų ir ga
lės pasirinkti kais kokį norės.

Roselando ir apylinkių ka
talikai širdingai kviečiami 
gausiai lankytis į minėtus at
laidus ir naudotis Dievo ma
lonėmis.

Klebonas kun. Paškauskas

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Ateinantį sekmadienį po 
piet mūsų mokyklos vaiku
čiai, kurie pas gerb. Seseris 
mokosi muzikos turės savo 
metinį koncertų. Įdomu bus 
pamatyti kokių pažangų jie 
padarė per metus. Pagirtinas 
daiktas, kad tėvai teikia pro
gos savo vaikams įgyti mu
zikai} išsilavinimų.

Motinos Diena mūsų para
pijoj gražiai paminėta. Baž
nyčioje motinoms buvo sutei
kta gausios dovanos 'maldų ir 
šv. Komunijų. Taip pat salė
je buvo išpildyta pritaikinta 
programa, kurių gabiai atli
ko mokyklos vaikai ir L. Vy
čių 4 kuopos jaunimas. Kele
tu jautrių žodžių apie šitų 
šventę pasakė gerb. kleb. ikun. 
1. Albavičius, o programai va
dovavo E. Daujotis, vyčių kuo 
pos pirmininkas.

Neseniai mūsų kolonijų ap
leido Juozas ir Anastazija 
Kilai. Per daugelį metų jie 
užlaikė bučemę ir darė sėk
mingų biznį. Taip pat kaip 
geri lietuviai ir katalikai nuo
širdžiai rėmė parapijos ir ki
tus kilnius reikalus. Savo biz
nį perkėlė į Marąuette Parko 
kolonijų, kur nuo seniaus bu
vo įsigiję savo namus. Geriau
sio jiems pasisekimo.

Padėka
Dėkoju visiems, kurie ko

kiu nors būdu prisidėjo prie 

“bnnco” surengtos Šv. Kazi

miero seserų naudai už aukas 

ir -atsilankymų. Seselėms bus 

didelė parama. Dėkoju mano 

giminėms ir pažįstamiems už 

paramų. Lai Dievas užmoka 

tamstoms šimteriopai.

Simanavičių šeima

Prie parap. pikniko, kuris 
įvyks birželio 4 d. Vytauto 
darže sparčiai rengiamasi. 
Jau darbininkai baigiama or
ganizuoti ir pikniko šeiminin
kės džiaugiasi, kad gerb. pa- 
rapijonai, ypač mūsų biznie
riai remia jų darbų. Aštuonio- 
likiečiai kaip visada bus vai
šingi savo svečiams, todėl iš Į 
anksto nuoširdžiai kviečia į 
savo parapijos pramogų.

Grįžo

S0. CHICAGO. — Veikė
jai Snarskiai, dalyvavę gimi
naičio kun. B. Ivanausko pri
micijose, Detroit, Mich., grįžo 
namo ir džiaugiasi kelione ir 
detroitiečių vaišingumu.

Pakeliui aplankė ir įvairias 
vietas. Rap.

X

Mūsų ligonės U. Jucienė, O. 
Petrauskienė, M. Bukantienė! 
eina stipryn ir sveikata tai
sosi. O. Petrauskienė jau su
grįžo iš ligoninės. Dar sun
kiau serga mūsų sena para- 
pijonka Elzbieta Butnerienė, 
kuri gyvena lobaus ir randa
si savo dukterų globoje.
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Neseniai federaliai agentai Philadelpbijoj susekė žmogžu
džių — nuodytoji} gaujų, (kuri daugiau kaip šimtų žmonių 
nužudė tikslu paimti jų apdraudę. Suimta pats gaujos va
das ir visa eilė asmenų. Užvakar New Yoik detektyvų sulai
kyta ir ši moteris Rose Garina su dukterim. Abi gabenamos 
į Philadel'pbia ir bus tardomos. Pasirodo, Rose Carina turė
jo penkis vyrus, iš kurių trys mirė. (Acme telepboto,

Viskas Prirengta, 
Kviečiame Visus

MARQUETTE PARK. — 
Sekmadiepį, gegužės 21 d.

Vaičikauskas, S. Gedminas, 
A. Balsis, A. Jasper, <p. Gor- 
zynski, Montvilienė, St. Vi- 
sockienė.

Melrose Park per p-nų Ka-
Marijonų Rėmėjų Draugijos 5 ntautų — K. Misevičiūtė, A. 
skyrius jau pilnai prisirengęs Brazienė, J. Gudžiūtė, Matu- 
prie išvažiavimo į miškus tis, A. Masaikaitė, M. Kaviz*- 
Liepos darže, 82-ra gatvė ir kienė, p. Deikantienė ir B. Gi- 
Kean Avė., Justice Partk, III., ntautienė (bulvariškės). 
į kurį, kaip jau žinoma, su- .. ... J. K.
važiuos daug svečių, kaip vie
tinių, taip ir iš kitų kolonijų.

f?

CICERUS LIETUVIU NAUJIENOS
Paliulių Sunaus 
Sugrįžtuvės

Prieš kieti laiko grįžo iš 
Dėdės Šamo kariuomenės Pe
tras Paliulis. Kariuomenėj sa
vo laikų ištarnavo su peši žy
mėjimais. Sugrįžo pas tėvus 
Petrų ir Barborų Paliulius, 
kad jau pastoviai čia apsigy
venti. Jis apvažiavo daug, pa- 
siektmnas net Filipinų salas. 
Tėvai, sesuo ir švogeris Ta- 
rulis rengia jam sugrįžimo 
puotų, kuri įvyks šį vakarų 
Paliulių užeigoj — 2320 So. 
Cicero Avė. Šia proga reikia 
priminti, kad Paliuliai turi 
platų biznyje patyrimų. Šį 
vakarų turės daug svečių, nes 
ir giminės ir daugybė jų drau 
gų atvyks pasveikinti sugrį
žusį jų sūnų Petrų.

Serga Bulvariškės
Jau pora savaičių kai ser

ga Barbora Kaulienė, adresu 
624 So. Independence Boule- 
vard. P-nia Kaulienė išaugi
no gražių šeimynų — 3 duk
teris ir 4 sūnus. Dukrelės 
stropiai prižiūri savo motinė
lę. P-nai Kauliai yra žymūs 
rėmėjai visų labdaringų dar
bų. Kaimynai prašomi ligonę 
aplankyti.

Taip pat sunkiai serga A- 
nelė Mikėnienė, adresu 1014 
So. Independence Boulevard

Misijų Draugijos
Teko nugirsti, kad ątvyks ir, 
bulvariškių choras, kuriam
vadovauja p-nia Dovydonienė. BRIDGEPORT. — Piknikų 

Trokas Jono Jankausko jau rengia Šv. Jurgio Parap. Mi-j p.naį Mikėnai išaugino du sū-
priruoštas, stovės prie bažny- sijų draugija, geg. 28 d. Ko
čios ir išvažiuos lygiai 12:30, yal Oaks Parke, Willow Spri- 
val. po pietų. Kurie norite su I ngs, III. prie 87 gatv., 1 blo-

Jei neturi aiškaus ir tikro, 
pamato, nors ir tiesų skelbsi, 
neteisybė laimės.

troku keliauti, prašomi būti 
laiku. Kelionė į ten ir atgal, 
tiktai 25c. Naudokitės proga. 
Jokios įžangos į daržų nėra. 
Tikslas gražus ir naudingas, 
vertas paramos. Rengimo ko
misija užprašo visus širdin
gai praleisti laikų, kur turės 
gerų orkestrų ir kitokių pasi
linksminimų. Apie dainas 
tai ir kalbėti nereikia, miš
kas skambės iki vėlyvo vaka
ro. Biznierius R. AndTeliflnas 
ir Rapolas Baliauskas (vest- 
saidietis) pareiškė, kad ne pa
siduos bulvariški&ms. Tai vi
sk ų pamatysi'me Liepos dar
že. Vaišių ir netruks — gir
dėjau, kad turės ir lietuviško 
skylandžio. O prie skylandžio 
bus ir sūrių, kurių Juozapas 
ir Marijona Gestautai priga
mino ir atsilankę svečius pa
vaišins.

Būkite visi ir aš būsiu.
J. K.
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Štai Dar Keletas 
Talkininkų

Praeitų sekmadienį, įvyku
siame išvažiavime Marijonų 
ūkyje, Nekalto Pras. P. Šv. 
Marijos Seserų naudai, dova
nų knygučių išplatino dar se
kantieji asmenys:

Iš įvairių kolonijų — Ag. 
Grikšienė, Ona Zdanevičaitė. 
Ona Bankevičienė, Ona Pau- 
liukaitė, p. Majorienė, Pr. Šne 
kutienė, B. Lazdauskienė.

Brighton Park per p-nių 
Navickienę — J. Vaiskia, S. 
Norbutienė, Norkienė, F. Ge-' 
dminas, O. Sekūnienė, Sadau
skienė, Žufkienė, Gečienė, T. 
Atroškienė, Janušauskienė, J. 
Petkūnienė, Rekašienė, Pr.

kas į vakarus nuo Kean Avė.
Parkas labai gražus, su vi

sais patogumais piknikams ir 
šokiams. Muzika bus viena 
geriausių. Pradžia 1 vai. po
piet. Įžanga 25c. Tikietai į- 
žangai gaunami Gudų krau
tuvėje ir visose Chicagos ko
lonijose pas veikėjus-as.

Svečius maloniai vaišins 
Šv. Antano draugijos, iš Ci
cero nariai. Town of Lake po 
vad. M. Sudeikienės taip pat 
maloniai aptarnaus svečius 
virtuvėje. Kų kitos kolonijos 
apsiims dirbti piknike, suži
nosime po Šv. Jurgio parap. 
pikniko, kuris įvyks Vytauto 
Parke, geg. 21 d.

Pikniko reikalams sutvar
kyti bus šaukiamas Misijų 
Dr-jos nepaprastas susirinki
mas po geg. 21 dienos. Tad 
kolonijos, dar nieko neapsiė- 
musios piknike dirbti, prašo
mos rengtis iki susirinkimo.

J. Šliogeris, Ikoresp.

nūs, kurie jau vedę ir dvi du
kteris, kurių viena irgi ve
dus. Jauniausioji dukrelė, ku
ri gyvena su tėveliais prižiū
ri savo motinėlę.

Linkime abiems ligonėms 
pasveikti.

Atvyko 150 Mylių 
Pagerbti Motinėlę

CICERO. — Motinų Dieno
je, Mateušo ir Kotrynos Sriu
bų dukrelė Valerija, aplankė 
tėvelius atiduoti pagarbų mo
tinėlei tos dienos proga ir į- 
teikė jai brangių dovanų. Va
lerija Sriubiūtė užima aukštų 
pareigų Illinois universiteto 
knygyne. Jos mamytė su pa
siilgimu laukė savo dukrelės, 
ir sulaukus surengė puotų, ku
rioje dalyvavo nemaža Vale
rijos draugių.

Malonu yra prisiminti, kad 
p-nia Sriubienė yra visuome
nės darbšti veikėja. Garbė Ci- 
ceros moterims turėti jų save 
tarpe. Ji moka gerai sutvar
kyti savo šeimyniškus gyve
nimo reikalus ir suranda lai
ko visuomenėje veikti.

P-nai Sriubai rūpinasi sa 
vo dukrelei Valerijai suteikti 
aukštų mokslų; baigė Munde- 
lein Kolegijų aukštu laipsniu, 
o dabar tęsia aukštuosius mo
kslus Illinois universitete.

Draugė

Šis-Tas Iš North Side tais gražiais pamokinimais 
nors per likusias dienas. Mi-

Motinų Dienoje visos ma
mytės buvo šauniai pagerb
tos. Rytų bažnyčia buvo pil
na žmonių, daugiausia jauni- 
mo, žinoma, ir jų mamytės.) 
Visi pasipuošę gėlėmis. Visi, j 
kaip viena šeima, ėjo prie šv. 
Komunijos. Tai buvo tikrai 
gražus įspūdis ir nevienam 
džiaugsmo ašara per veidus 
nuriedėjo. Dar labiau tos iš
kilmės buvo pagražintos, kuo
met jaunas ir iškalbus misi- 
jonierius jėzuitas Tėvas Ki
dykas pasakė gražų tai die
nai pritaikintų pamokslų. Ga
rbė northsaidiečiams už tokį 
gražų Motinų Dienos paminė
jimų.

Dabar mūsų parapijoj yra 
misijos, kurias veda misijo- 
nierius jėzuitas Kidykas.

Ypatingai jaunimui pasako 
labai gražių pamokinančių da 
ly*kų. Būtų labai gražu, kad 
dar daugiau jauni naudotus

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Oklcagoj. Viii geria ir mėgau 
AMBROSIA Alų, bet, prie to i&dirbėjai nusprendi padirbti dar go
resnį alų, karį užvardino NECTAR. fiia Alna yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rflžiea produktų.

Urmo (irholeaale) kainomis pristato į alinas ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St Tcl. Hemlock 6240

2 Asmeniškai Lydimos

1ŠPLAUKS 
IŠ NEW YORKO

PER GOTHEN BURGĄ. ŠVEDIJĄ

Pirmoji Gegužės-May 31 d. 
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija 
.vadovauja Vladas 
Mučlnskas, Švedų 
Amerikos Linijos 
lietuvių skyriaus 
vedėjas Amerikoj.

VI. Muiliukas
Abi ekskursijos uigirtos Lietuviu 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am. 

Gauk nemokamai sutelkiamą musą 
ekskursijų broiiurą Ir retkartinj lei

dinį “Turizmo Žinios”.
Kiti Uplauklmai U New Yorko!

KUNGSHOI.M — biri. 3, ruirp. 19 
DRGTTNINGHOI.M, biri. Ii, lirp. 13 
GKIPSHOLM — liepos ii, russ. 8

Kreipkitės J savo vietinĮ agentą ar 
SV7EDISH AMERICAN LINE

180 North-Michigan Avenue, 
Chicago. Illinois

ISRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav.

sijos baigsis gegužės 21 d. GARSINKITES “DRAUGE”

10 VALANDŲ 16 12 VISAI 
NEVARTOJA JĖGOS 1

Virtuvėj išbandytas tūkstan
čiuose namų... tikrose namo a- 
plinkybėse... garsus Westing- 
house ECONOMIZER mekaniz- 
mas vedą kelią operavimo tau
pume. Paliudyti rekordai rodo, 
kad suvartoja tiktai 19 kilo- 
watt bours į mėnesį... dirbi
mo laikas maždaug 11%.

Matykite 'VVe.stinghouse Refri- 
gerntorins; visi įrengti su taupia 
ECONOMIZER MEKANIZMA.

Tiktai 05.00 įmokėti 
ir 05.00 į mėnesį

\tyestinghouse
RETRIGIRATOR

ALEX ALESAUSKAS & SONS
6343 S. Westem Avenue, Chicago, III.

Telefonas Republlc 6051

%
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Marijonų Rėmėjų Draugijos
Svarbus Susirinkimas1

Ateinantį trečiadienį, gegn- Tėvų Marijonų kultūrinėms 
žės 24 d. “Draugo” name,) įstaigoms, kurioms jie vado-
2334 So. Oakley Avė. įvyks 
Marijonų Rėmėjų Draugijos 
Chicagos apskrities svarbus 
susirinkimas tuoj po pamal
dų, į 'kurį, tikimės, kad atsi
lankys didž. gerb. Tėvas Pro
vincijolas, kun. J. Jakaitis, 
kuris šiomis dienomis grįžo 
iš Pietų Amerikos ir patieks 
savo kelionės įspūdžius.

Šis susirinkimas šaukiamas 
talm, kad kaip žinote, Marijo
nų Rėmėjų Draugija kas met 
rengia tradicinę švėntę — 
Lietuvių Dienų, ši Lietuvių 
Diena šiais metais numatyta 
rengti platesniu mastu ir jai 
turėsime daugiau padirbėti, 
kad sukėlus didesnę paramų

vauja. Lietuvių Diena šiais 
metais, kaip ir praeity, įvyks 
Marijonų ūkyje, llinsdale, 111. 
liepos 23 d. su tam tikromis 
iškilmėmis ir programa.

Kad sėkmingiau darbų va
ryti, taln tikslui bus suorga
nizuotais tam tikra komisija 
iš visų Chicagos lietuvių ko
lonijų.

Taigi, prašyčiau visų kolo
nijų Marijonų Rėmėjų ir 
šiaip geros valios žmonių, pa
dėti mums šiame darbe, atsi
lankant gausingai į šaukiamų 
susirinkimų, ir sudaryti tin
kamus planus jam atlikti.

I* *
Apskr. rašt. J. K.

RADIO
PROGRESS PROGRAMA 
IŠ WGES

Ryt, 11 valandų prieš piet 
iš stoties \VG S, 1360 ikilocyc- 
les, turėsime progos pasiklau
syti gražios lietuviškos Prog
rese rakandų krautuvės, 3224 
So. llalsted St. radio progra
mos. Dainuos Ona Skeveriū- 
tė, J. Romanas ir kiti. Taipgi 
dalyvaus teisių patarėjas. Bus 
smagios muzikos, įvairių pra
nešimų. Ypatingai bus gerų 
žinių iš Progress krautuvės 
apie didelį metinį pavaisarinį 
išpardavimų kur dar yra pro-1 
gos visiems pirkti namams 
reikmenų už specialiai suma
žintas kainas. Nepamirškit pa 
siklausyti. Rap. J.

šio specialiais nupiginim&is. 
Puikios dovanos duodamos su 
kiekvienu pirkiniu.

Kvietimas Į ARD 
20-tąjį Seimą

Gerbiamoms draugijoms ir 
jųjų šariatas:

Brangieji mūsų Bendradar- 
jųjų nariams.

Širdingai kviečiame Jūsų 
draugijas prisiųsti atstovus į 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė 
mėjų 20-tųjį seimų, sekmadie
nį, gegužės 28 d.

Seimas prasidės 9:30 valan
dų šv. Mišiomis, kurios bus 
laikomos Š. K. A. Rėmėjų in
tencija, Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyno koplyčioje. Po pa
maldų 10:30 valandų prasi
dės 1 posėdis Marijos Gimi
mo parapijos salėje, prie 68- 
tos g-vės ir Washtenaw Avė.
Seimo dalyviams pietūs 12:30 i gas. Šokiij salėj grieš gera

Uoliai Rengiasi Prie 
Parapijos Pikniko

BR1DGEPORT. — Šiuo sy
kiu šioje kolonijoje visi kal
ba apie Šv, Jurgio parapijos 
piknikų, kuris įvyks sekma
dienį, gegužės 21 d. Dvasios 
vadai, parapijos komiteto na
riai ir uolieji parapijonai rū
pestingai darbuojasi ir žiūri, 
kad viskas tai pramogai kuo 
geriausia būtų prirengta. Y- 
pač rūpinasi šeimininkės. To
dėl restoranas bus pavyzdin
gai sutvarkytas ir visi sve
čiai ir viešnios bus maloniai 
priimti ir gražiai pavaišinti. 
Prie visokių žaidimų bus pa
rinkti darbininkai ir todėl vi
sur patarnavimas bus širdin

'valandų vienuolyno salėje. 2- 
tras posėdis vėl Marijos Gimi
mo parapijos salėje 2 vai. po
piet. Seimui užsibaigus — pa
laiminimas Šv. Sakramentu 
vienuolyno koplyčioje. Po pa
laiminimo, vakarienė su pro
grama vienuolyno salėje.

Pasitikime, kad sumaniais 
patarimais ir auka paremšite 
šį 20-tųjį Rėmėjų seimų. Lau
ksime Jūsij delegatų.

Š.K.A.Rėm. Centro Valdyba 
ir šv. Kazimiero Seserys

jaunų vaikinų orkestrą.
Todėl visi bridgeportiečiai

ir jų bičiuliai iš kitų koloni
jų sekmadienį, gegužės 21 d. 
Vytauto parke turės tikrų 
“good time”.

BUDRIKO PROGRAMA 
IŠ WCTp, 9 V AL. V AK.

Kas sekmadienį visi turi 
progos pasiklausyti gražių 
lietuviškų dainų, ypatingai 
geros radio orkestros Budri- 
ko programoj, nuo 9 vai. va
karo, iš galingos WCPL sto
ties, 920 kil.

Tad ir šį sekmadienį gėrėsi- 
<mės gražiomis dainomis solis
tų ir dviem ‘Kunigaikščiais’.

Šios dainos bus pildomos 
didelės orkestros iš 12 mu
zikantų. Tai specialiai para
šyta orkestracija.

Programas leidžia ir finan
suoja Juozas Budrikas, užlai- 
kųs moderniškų, didelę ir puo 
šnių radio ir rakandų krautu
vę adresu 3409 S. Halsted St., 
kurioje kiekvienam tinkamiau 
šia pirktis namų rakandus, 
radio, rofrigejalorių, plauna
mų mašinų, karpetus ir kito
kius reikalingus daiktus. Y- 
patingai vertėtų pasinaudoti 
dabar Budriko gegužės mėne-

DIDELI NERAMUMAI

BARTKŲ ŠEIMYNOJ

Geg. 17 d. per Šaltimiero 
radio programų iš stoties WH 
1P, ir vėl buvo girdėt intere
singa ištrauka iš gyvenimo 
Bartkų šeimynos, kur eina di
dėlis sumišimas. Kaip viskas 
baigsis, visiems begalo įdo
mu.

Ateinantį trečiadienį, 7 v. 
v., atsisukite savo radio ant 
stoties W11IP ir pasiklausy
kite tos suirutės.

Klausykite kas vakarų Šal
timiero lietuviškų radio pro
gramų iš stoties W111P, 1480 
k., 7 vai. vak. Mikas

Sugrįžo Iš Vakacijų
BRIGJITON PARK. — Vi

ncas ir Ona Popelliai, savi
ninkai Bill’s Tavern, 4358 S. 
Maplewood Avė., 'buvo išvy
kęs į Hot Springs, Arkansas. 
Ten praleido apie 3 savaites 
laiko. Ten jau šilta, gražu, 
kaip čia vidurvasaryje. Todėl 
turėjo gerų poilsį, sustiprino 
sveikatų tyru oru ir sveika
tingais vandenimis. Sugrįžę, 
vėl stojo prie savo biznio su 
atnaujinta energija. Rap.

Urba Flower Shoppe 
4180 Ar<;her Avė.

Phone liAFATBTTS) MOO

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — < 
Bankleuuns — Zstidotnvtais — 

Papnofilmams

Phone

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN 

Geriausių Patarnavimas — Moteris patarnauja 
3000 620 W. lSth Avė.

Vienas gerai apmųstytas 
principas, pagrindas vertesnis 
daugelio neaiškių sumanymų.

tat|
PADEKONĖ

PETRAS GRICIUS
kuris mirė gegužės 2 d., 1939 
m., ir tapo palaidotas geg. 6 
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė Jam paskutinj pa
tarnavimą ir palydėjo JĮ į lą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes. 'atmindami Ir apgailė
dami jo prasiftalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui Kun. P. Gasiuuui, 
kuris atlaikė Įspūdingas pamal
das už Jo sielą ir pasu k G pri
taikintą pamokslą.

Dėkojame Kun. Petrauskui už 
vatjavlmą j kapines.

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jam* ir gėlių aukotojams.

Dėkojame šv. Kazimiero se
serims už lankymą šermenyse 
ir už suteiktą paguodą. Dėko
jame švogeriams, švogerkoms 
už šv. Mišią aukas Ir už.gėles

Dėkojame graborlul F. C. 
Cook, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo JĮ Į amžinas!), o mums 
palengvino per kęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius.

Dėkojame grabnošlnms ir vi
siems. kurio paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir 
pagalios, dėkojome visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau Petrai, lai Dievas 
sutelkia amžiną atltsĮ.

Nuliūdę, lieka: moteris Teo
filija- sūnal: Jonas. Pelnas, Ka
zimieras ir Jurgis. marčios: 
Pranciška. Sofija, Ona, gimi
naitis Ignacas Heklela Ir gi
minės.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Ktin. Ant. M. Karuillkia

Gegužės 20 Diena
Buvo užtemimas danguose 

ir tamsa virš visos žemės. Ir I 
tas priminė Numylėtiniui, kad 
jo nuodėmė labai seniai buvo 
prašalinus jo Mylimųjį iš jo 
valios, todėl tamsa prašalino 
šviesų iš jo supratimo, ši yra 
ta šviesa- kuria Mylimasis a- Į 
preiškia save savo numylėti
niams.

Nekiek tau pakenks išvirši
niai nepasisekimai, jei mokėsi 
išvengti vidujinių klaidų.

MARIJONA BAOOČIENĖ
mirė gegr. 19, 1939, 5:30 popiet, 
sulaukus pusės amžiaus.

Gintus Lietuvoje, Teisių apa, 
Janapolės par., Uurkalnių kiu.

Amerikoje išgyveno S5 met
1‘aliko dideliame nuUūdtme:

2 dukteris: Stanislavų, ir Joaną 
Ir sūnų Feliksų; žentą. Jonų 
VaičiekauskĮ ir anūką; seser) 
Antaniną Drigotlonę ir jos vy
rą Steponą; brolj Petrą, jo 
žmoną ir šeimyną.

Lietuvoje paliko brolj Anta
ną Volovicz, 4 sūnus — jų 
tarpe kunigą Vincentą, 5 duk
teris, 15 kurių viena yra vie
nuolė, 3 seseris: Petronėlę U- 
bertienę ir jos Seimą, Evą An
tanavičienė ir jos šeimą, Oną 
Rimkienę ir jos vyrą Kazimie
rą ir jų šeimą, ir daug kitų 
giminių.

Kūnas paSarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 So. Li- 
tuanica Ayc.

Laidotuvės Įvyks ant.rad., geg. 
23 d. Iš koplyčios 8:30 vai ry
to bus atlydėta Į šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta Į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai' kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažis- 
tanius-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys^ Sūnus,
Seserys. Broliai. Anūkas, švo- 
gerial ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. Yards 1138-1139.

ASTUONIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS-

PATARNAVIMAS DIEN4 IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Sairfield Avenue 

Tel. LAFAYETTE 0727

n Y Y A I koplyčios
Chicagos dalyse

visose

Klausykite miYsų Lietuvių radio programo Antradienio Ir 
šeštadienio vakarais, 7:00 valandą, 15 WHIP stoties (1480 K.)

Pranešėjas P. SALTIMIERAS

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES — GERIAUSIA 

MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENĖTIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Avė. Chicago, Illinois

Telefoną* SĖELEY 6103
Skyriai randui ikonai ano Soly Sepalchra Kapinių, 6900 Wert lllth Btreei

JUZEFINOS KARPIUTES
Prabėgo 8 meteliai, kaip mūsų mylimų dukrelę am

žinų atilsį Juzefinų pašaukė Brangiausias Viešpats 
'pas save. Atsiskyrė su šiuo pasauliu gegužės S d., 1931 
metais, vos sulaukusi 16 metų amžiaus.

Paliko mus, tėvus ir brolį, labai dideliame nuliū
dime. Praleidome šiuos 8 metus labai liūdnai be ta
vęs, mūsų brangi ir mylima. dukrele. Atsiskyrei nuo 
mūsų, mylima dukrelė, atsiskyrė kartu ir linksmybė 
nuo mūsų. Nebus pas mus ramybės šiame pasauly
je be tavęs, mūsų mylima dukrele. Taigi, meldžiame 
Tavęs, Gailestingiausias Dieve, priimk mūsų mal
das už mūsų mylimosios dukrelės sielų, kad am
žinoji šviesa jai šviestų per amžių amžius. O Bran
giausias, Dangiškasis Tėve, aprūpink mūsų mylimų 
dukrelę a. a. Juzefinų.

Minint a. a. Juzefinos astuonių metų mirties su
kaktuves, užprašėme gedulingas šv. Milias už jos 
sielų pirmadienį, gegužės 22 d., 1939m., 8 valandų 
ryto, Šv. Antano parapijos- bažnyčioje, Cicero, III.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamaldas ir pasimelsti už a. a. 
Juzefinos sielų.

Nuliūdusi,:
J. KARPIŲ ŠEIMYNA

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Draugasv Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

KABIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A Al P C PATARNAVIMAS HfflDULHIlbL DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

S. P. Mažeika
4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avenue 
Phone YARde 1138-1139

Ali tanas M. Pkillijis 3307 Latuanioa Avė. 
Phone YABds 4908

L J. Zolo 1646 Weat 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Uteit V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

P. 1 RMkas 3354 So. Halsted St 

Telefonas YARde 1419

taSomli.
6834 So. Western Avė, 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 - ,

Lactiawicz jr Senai
2314 West 23rd Place 
Phdne CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270
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ŠVENTO JURGIO PAR. PAVASARINIS PIKNIKAS
ĮVYKS

SEKMADIENI, GEGUŽĖS (MAY) 21 D., 1933 M.
Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road

rrpr. 20 <1., 1939
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Visi pnrapijonni, pažįstami, kaimynai prašomi atsilankyti į šį piknikų ir su seniausios 
parapijos žmonėmis pasilinksminti ir pasisvečiuoti.

Bus visokių žaidimų, lošimų ir graži muzika. Bus taipgi ir sugrįžęs klebonas, Pralotas, 
kuris per pereitas kelias savaites gydėsi. Piknikas prasidės 12.-00 valandų po pietų.

KLEBONAS IR PARAPIJOS KOMITETAS

Aplink mus
Gerb. kun. Jonas Jakaitis,

Amerikos Marijonų Provinci
jolas, jau namie. Į Cbieagą; klausus Scrantono vyskupijai, 
grįžo užvakar rytų ir tuoj iš-i Jo brolio primicijos bus Wor- 

cester, Mass. Kun. Vincentassiskubino į Marijos Kalnelius, 
Hinsdale, III., kur įvyksta sva 
rbi Tėvų Marijonų Tarybos 
konferencija. Toj konferenci
joj bus išrinkti atstovai vyk
ti į generalinį visos vienuo
lijos suvažiavimų, būsiantį 
liepos mėnesį Romoje. Tokie 
suvažiavimai esti kas šešeri 
metai.

Gerb. kun. Jakaitis grįžo iš 
Pietų Amerikos. Jis ten pa
lydėjo ir aipgyvendino du ma
rijonų misijonierius — kun. 
Antanų Andriušį ir kun. Ka
zimierų Vengrų. Jie pasiliko 
darbuotis Argentinos lietuvių 
tarpe ir rūpintis jų dvasiniais 
reikalais, kurie buvo apleis
ti. Pradžia be abejojimo, bus 
sunki. Bet, turint galvoj Ar
gentinoj apsigyvenusii} misi- 
jonierių darbštumų ir to kra
što lietuvių norų išlaikyti ka
talikybę ir tautybę, visi sun
kumai bus nugalėti: lietuviai
katalikai susilauks savos ha-i mos. Pikti liežuviai kalba. 
žnyčios, mokyklos, sustiprės kad taip daroma, nes tų ra
jų organizacijos ir spauda. ' dijo valandų leidėjai nori vie-

----------- ni kitiems pakenkti. Ar tai
Su grįžusiu gerb. Provinci

jolu dar nesimatėme. Tad dar 
neteko daugiau patirti apie 
jo kelionės pasisekimų. Tiki-
mės, kad netrukus parašys i neerzintumėte žmonių. Iš ne- 
musų dienraščiui savo pati r- j sutarimų ir tuščio lenktynia-
tus įspūdžius. Būt gerai, kad 
netrukus būt surengtos jam 
prakalbos Cbicagoj. Neabejo
tina, kad žlmonės norėti] gyvu 
žodžiu girdėti apie Pietų A- 
merikos lietuvius ir aplamai 
apie tų įdomų kraštų.

Kun. Vincentas Andriuška, 
MIC., “Laivo” redaktorius, 
vakar išvyko į savo “tėviš
kę” — Worcester, Mass., kur 
jis gimė ir augo. Ten jis su
sitiks su savo tėvais ir gimi
nėmis ir drauge vyks į Scran- 
ton, Pa., kur bus įšventintas

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
Sav. FRANK VIZGARD

Persikėlėm į Naujų Vietų
Vieta daug didesnė ir mo
derniškai įrengta.

6246-48 S. Califomiaav.
Chicago, Illinois 

Tel. Republic 1538—1539

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

į kunigus jo brolis — diako
nas Jurgis Andriuška, pri

dalyvaus ir šiose iškilmėse.

Gerb. kun. Jonas Vosylius, 
M. I. C., Marijonų kolegijos 
profesorius, šiomis dienomis 
paskirtas pavaduoti gerb. 
kun. V. Andriuškų, Aušros 
Vartų parapijos vikarų, kuris 
išvyko į rytus dalyvauti savo 
brolio primicijose.

Šiomis dienomis plaukia 
per Atlantu chicagiečiams pa
žįstamas kun. B. Liubauskas, 
Utica, N. Y., lietuvių para
pijos klebonas. Jis keliauja 
Lietuvų aplankyti. Kun. Liu- 
bauskų per vasarų pavaduos 
taip pat ebieagiečiams pažį
stamas prelatas J. Macijaus
kas.

Pasirodo, kad kai kuriais 
vakarais tų pačių valandų 
Chicagoje transliuojama net 
trys lietuvių radijo progra-.

gražu? Rodos, daug geriau 
būtų susitarti. Daugiau turė
tumėte klausytojų, galėtumėt 
surengti geresnes programas,

vimo yra ir pavojų: valdžia 
gali įsikišti ir tada radijo 
stotys uždarytų duris ir lie
tuviams ir kitoms tautų gru
pėms.

Porai dienų į Chicagų at
vyko iš Los Angeles, Cal., dr. 
Julius J. Bielskis. Jis daly
vavo Prudential apdraudos 
kompanijos atstovų suvažia
vime, kuris buvo Edgewater 
Beacli viešbuty. Šiandien jis 
išvyko atgal į saulėtųjų Ka- 
lifornijų. Plačiau apie tolimų 
svečių pasiskaitysite Tytoj.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos priešseiminis 
susirinkimas įvyks gegužės 21 
d., 2 vai. popiet Šv. Kazimie
ro akademijoj. Visų ART) sky 
rių prašome atsiųsti atstovus 
susirinkiman. Taipgi užsiliku
sius, ar tai už bile bilietus 
ar narius, kad galima būtų 
sutvarkyt centro finansų kny
gas ir prirengti raportų 20 
ARD seitnui, kurs įvyks ge
gužės 28 d. A. Nausėdienė,

ARD centro pirm.

Lietuvos Ūkininko Dr-stės 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gegužės 21 d., West Side 
svetainėje, 2244 West 23rd 
Place, 1:00 valandų popiet.

Visi nariai prašomi daly
vauti, nes bus daug svarbių 
reikalų aptarti.

J. žurkauskas

MARQUETTE PARK. — 
Labdarių Sųjungos 23 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gegužės 21 d., parapijos 
svetainėje, 1:30 vai. po piet. 
Visi kuopos nariai ir narės 
prašomi laiku susirinkti. Yra 
daug svarbių reikalų svarsty
mui. Valdyba

T0WN OF LAKE. — Dr- 
gija Šv. Pranciškos Rymietės 
laikys mėnesinį susirinkimų 
gegužės 21 d., 2 vai. popiet, 
parapijos mokyklos kambary
je. Valdyba

Draugija Šv. Elzbietos Mo
terų ir Mergaičių, iš Town of 
Lake, laikys mėnesinį susirin
kimų geg. 21 d., 1939, 2trų vai. 
popiet, Šv. Kryžiaus parapi
jos svetainėje.

Meldžiame visas nares skait
lingai susirinkti. Valdyba.

Kviečiame
BRIGHTON PARK. — šo

kius rengia Šv. Vardo drau
gija šeštadienio vakare, gegu
žės 20 d., Cameo Ballroom, 
Archer ir AVhipple St. Grieš 
Hal Munro ir orkestrą. Pa- 

'•nga 40c. Pradžia 8 vai. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Rengėjai

NEW CITY FURNITURE MART
— rengia —

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

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

Kaa nor užsirezervuoti vietą ant busų prašomi kreiptis J New City Furnitūra Mazt, 
1652 W. 47th 8t., Iš anketo. Su kiekvienu bueo tlkietu gausite įžangos tikletą dykai. 

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

Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
U ztotiea WSB0, 1110 kll., S:M iki • v. y.

Smeps amy surface deposits... 
broaks up dali, ūgly tooth film

> Tou’d never belleve how fut 
the NKW Uaterine Tooth Pašte etane 
and poliahee teeth. Ita new, miracle-dea la- 
Iiik lngredtent. Luater-Foam dotergent. 
whlakaąway ūgly surface deposits ln a jlffy.

TheTnatant brush and sali va touch amai- 
lng Luster-Foani detergent, it surgea Into 
a rasai ot tlny. active bubbtos. vhich sareeps 
Into and ctoans pita and eraeks so minute 
even vrater may not enter them . . . leaves 
your aboto mouth tln<llnc wlth llfe . . . 
starta your teeth sparkUng «lth new luster.

Oet the bis 25# tube. or better štili, the 
double alse 40# tohe contalnlng more than 
M pound ąt any drug oounter. Lambert
Pharmacnl Oo.. St. Louls. Mo.

IM« Nf Mf f OIMNLA

USTĘRINE TOOTH PAŠTE
. Mpctdugged with

>-LUSTER-FOAM-|
PLATINKITE “DRAUGĄ”

Skoliname pinigus ant pirmų 
morglčlų. Prieinamos ISlygos. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės J:

CHAS ZEKAS
4708 So. Western Avė., 

Tel. Lafayette 6404

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus gąlima gauti tikrai 
Lietuvišką Itnpprtuotą Valstybinę 
Degtinę. . y

Mes ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzimldai, Savininkai.

JŪS GALITE GAUTI

ONA’S PERMANENT
ni 03.M. Taipgi gaunate artlstliką 
plaukų satalnymą, apkirpimu ir sliam- 

*Qi«

Permanent garbenėjimag yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
rai ilsi lavinę. 'Mes suprantame 
visas jūsų plaukų problemas. 
Jūs galite visados tikėti, kad pas 
Oną gausite tikrai puikų ir gerą 
permanent.

ONA’S BEAUTY SHOP 
1820 West 47th Street 

Telefonas LATsyette 8038

CLASSIFIED
PARDAVTMUI BIZNIS

Parduodu duonos kepimo bizn) su 
namais, arba vien tik biznj. Biznis 
išdirbtas per 35 metus. Priežastis 
pardavimo -— senatvė. Jei kas pa
geidauja mano lftdirblmo praktiką, 
(patentą) mielai sutiksiu perleisti ir 
išmokinti. Savininko Ir biznio Įstai
gos antraftas: 2803 So. F.niei-ahl A- 
venue, Chleago, Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS
Gėlių biznis, išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — liga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 4149 W. 
2«tli Street, telef. ląumlale 7045.

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street

A. A. NORKUS, sav.
Tel. Victory 9670

MOVTNG IR 
EXPRESSING

MATYKITE MUS PIRMIAUSIA 
DEL ŽEMU KAINŲ
JOE MOCKUS 

2358 So. Leavitt Street

SManl Club
Švelni Degtinė—100 Proof 

BOTTLED IN BOND j 
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokią Kainą į
tik $1.00 pt. $j po J 

4-5 Kvortos....
Reikalaukit

SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ

15C DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Boulevard 0014

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program I 

EVERY SUNDAY PROM 1-2 P, M.

LIETUVIŠKA

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DĖL VYRŲ

M- 

* zfe

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

PARDAVIMUI BENGALO W 
6 dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje: miegojimui porėtus; 
didelis beismontas; 30x150 pėdų lo
tas; 2-karų garadžius; karstu vande
niu apšildomas; visi screens ir wea- 
ther strips; ąžuoliniai aptalsymal ir 
grindys. Kaina tiktai $6.350.00 eash 
ar išmokėjimais. 2445 West Mar- 
ųiiette Rond (67th St.) Telefonas 
REPnhllc 4600.

REIKALINGA MERGINA 
Reikalinga mergina nuolatiniam na
mų darbui. Geras namas. Turi pasi
likti vakarais. AtsiSaukite telefonu:
Dearhom 4553 a rita asmeniškai f 
186 No. LaSaile Street. (Restorane). 

PARDAVIMU
Parsiduoda kraučlų Sapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes S) 
mčneaj savininkas Išvažiuoja. 1836 
Soutli Raeine Avė.. Chl<«go, III.

PAIEŠKOJIMAS
Paleškau Aleksandro Lapinsko. Jau 
septyni metai kai apie j) nieko ne
žinau. Turiu labai svarbų reikalų. 
Aleksandrai, pats atsišauk; ar jei kas 
apie Ji žinote, ar Jis gyvas ar miręs, 
malonėkite pranešti. Už tai būsiu la
bai dėkinga Marcei*" i«plnska«, 2080 
Cnnnluort Avenue, Chleago, III.

RENDON
Pilnai Įrengtas tavernas Ir beer gar- 
den; 17 kambariai ir 4-karu gara
džius; daržas piknikams ir šokiams 
pavlllonas; randasi labai gražioj vie
toj prie vandens. Daro gerą blzn). 
Randasi prie didelio kelio (hlgh- 
wav). Automobiliais ir gatvekariais 
galima privažiuoti. Chlcagos prie
miestyje, arti Rlverdale. Pigi ren- 
da. tik $100.00 j mėnesį atsakan
čiam žmogui.

Charles Umlch (Urnikas)
2500 W. 63rd St., Clilcago. III. 

Telefonas PROspeet 6025
PARDAVIMUI PEČIUS

$65.00 vertės, A.B.C. dviejų degin
tojų aliejinis pečius. Vartotas tik 2 
žiemas. Parsiduoda už tiktai $30.00. 
Duosiu dykai du 55 galionų alie
jui bačkas, su kranais. 2331 South 
St. Ix>nis Avenue, Chleago. Illinois.

REIKALINGA MERGINA
Mergina, tarp 18 ir 25 metų am
žiaus. nuolatiniam namų darbui. Ge
ri namai. Pasilikti vakarais. Atsi
šaukite: 4316 Wcst Lcxlngton, tel. 
Van Iluren 5322.

GARSINKITE “DRAUGE”

TurtM virš Rnervas virš 
$ZZS,000.00

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
Iimokėjom ja 
Už padėtus

pinigus '
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgiėių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Snbatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

ot cmcAOO
JU8TIN MACKtEWICH 

President
HELEN KUCHINSKA8, See.

<^SSe^buick
AGENTŪRA

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių | 
Prienamomis Kainomis.

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

Domininkas Kuraitis, Savininkas 

Telefonas VICtory 1696

CLASSIFIED
PIRMOS RCšIES JUODŽEMIS

— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 buSelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 13 
bušeliu $2.50.
Stanley Gavau. 110 So. Ridgclantl 
Avė.. Worth, III., tol. Oak I.nvvn 
19.3.1-1.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučernB Ir grosemB: pil
na elektrlkinė refrigeraclja; gera vie
ta; nSra kompeticljos.
Atsišaukite Telefonu TTemlock 0257

PARDAVIMUI BUNGALOW 
5-kambarlų bnngalow; furnacil

apšildomas: uždaryti porčlal; gara
džius: 30x126 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi

giai. — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos- 3252 S. Snringfleld Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI
(lašinis pečius, S šmotų parlor se
tas. komodBs, lova Ir rašomas sta- 
Įplls Telofonuokite PROspeet 2267. 

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai.

Šiltu vandeniu šildomas, po 6 kam
barius. viskas naujausios mados. 
1028 8. 47th Oonrt. Cicero. Tlltnola.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas: 4 kambarini vir

šuj, 1 apačiai: furnacu apšildomas* 
garadžius. Atsišaukite: S421 South 
Snringfleld Avė. Tel. Iąwndale — 
0291.

PARDAVIMUI NAMAS 
4004 So. Maplewood Avė., geras 2 
fletų medinis namas: 5 Ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas: vrabelsmon- 
tns: so pgdu lotas: kaina tiktai — 
$4200.00. Galite apžiūrėti namą Iš 
lauko nusės, bet prašome netrukdyti 
gyventojų. Arthur R'uck. 3711 We«t 
a*»rd St-oel «el. PltOs-M-et 02A8.

RENDON KAMBARIAI 
Didelis miegamas kambarys Ir vlr- 
tuvS: su šiluma, šviesa Ir vašu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač tel abu 
dtrba. Maronette Parke. Atsišaukite 
Tnlpfnnu* Ttemibllp 0835.

PARDAVTMTTT
Turimo parduoti viena 8 nėdu refrl- 
geruotą norcelėntnę parodymo dšžo. 
Taipgi vieną 6x8 “walk-in” šaldy
tuvą. ’

KASTNER PFFPTGERATTON 
SALES.

4234 W. 2Sfh St.. Chleaoo.

PARDAVTMUI NAMAS 
Brfghton Pnrk«; 2 f'etal no 4 kamb. 
Gerame stnvvie. $2.800.00. Maža su
ma Įmokėti, balansas $25.00 Į mė- 
nesj. Atsišaukite:

JOE STARMAH.
4503 So. Talman Avė.

1-mas aukštas

REIKALINGAS PARDAVĖJAS
Relkallngns komercljlnės refrlgera- 
cl.tns pardavėjas. Gera nroga. Ne
reikia turėti patyrimo. Komlšinas ir 
gasollnas. Atsišaukite telefonu:

Lawndale 2295

REIKALINGAS PARDAVĖJAS 
Reikalingas degtinės pardavėjas. Tu
ri turėti gerą sekimą. Geras atlygi
nimas. Atsišaukite:

MUTUAL LIOUOR CO..
4707 So. Halsted St. Cliicagn

GERAS IR PIGUS
2 fl. po 5 kamb. mūrinlns namas. 
11 metu senumo. South West Stdėje, 
prie 63rd St. gatvekarlų linijos. Ren- 
da $100.00 J menės). Kaina tiktai 
6.950.00 Kas norite užsidirbti ar pi
giai Įsigyti gera namą. rašykite grei
tai. Box No. VJ140, Draugas. 2334 
Souh Oakiey Avenue. Chleago. Hl.

PARDAVTMTTT NAMAS 
Marųuette Parke. 6 kamb. medinis 
namas; furnacu apšildomas: parsi
duoda pigiai. 0833 South Campbell 
Avė., tel. PROspeet 3444.

REIKALINGA DARBININKE,
Paleškau senutes prižiūrėti kitą se
nutę. Mokestis neperdldells. Atsišau
kite: 0456 Ro. Whtpnle Rtreet.

VASAROTOJAMS ATYDA
Tnbal patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie up6s — netoli nuo mieste
lin. Geras privažiavimas su automo- 
bllium ar traukiniu. 62 mvlloa nuo 
Chlcagos. Kelias 83 Ir 4 5. Peter Ber
notas. Rox 77, SUver fAke, Wl«.

__ PARDAVTMUI NAMAS
4 kambarių cottage: 50 p6dų lotas, 
puikus kiniuos. 2-karų garadžius. 
Kaina tiktai $2.500.00. Atsišaukite: 
2331 South St. IxmiIs Av nite.
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