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Lenkai laukia vokiečiu reakcijos Dancige
Dancigo srityje vokiečiu minia 
užpuolė Lenkijos muitines stoti

Riaušių laiku vienas lenkas 
nušovė Dancigo vokietį nacį

VARŠUVA, geg. 22. — Dėl 
įvykių Dancige l^enkija laukia 
narių reakcijos ir padidino bu 
dėjimų.

.Vyriausybė laukia Dancigo 
senato ir Vokietijos atsakymo 
į pasiųstų lenkų protestų dėl 
muitinės puolimo.

Žiniomis gi iš Dancigo, te
nai nacių senatas laukia Len
kijos atsakymo į paduotus jai 
reikalavimus dėl vokiečio nu
šovimo.

DANCIGAS, geg. 22.. — 
Dancigo miesto senatas Len
kijos vyriausybei pasiuntė no 
tų. Lenkijos pakomisionieriaus 
Dancige šoferis nušovė vokie
tį Pieckel m., ties Vislos upe, 
kurs susijungia Dancigo, Len 
kijos ir Rytprūsių teritorijos. 
Tenai Lenkija išlaiko savo 
muitinės stotį.

Dėl vokiečio nušovimo Dan 
cigo senatas reikalauja Len
kijos;

Atpildyti nušauto vokiečio 
šeimai; formaliai apgailėti į- 
vykį; Dancigo policijai išduo
ti žudikų.

“ELTOS” ŽINIOS
Iš LIETUVOS
KAUNAS, 9—V. — Preky

bos, Pramonės ir Amatų Rū
mų valdyba įsteigė garbės 
ženklus — Darbo žvaigždes, 
medalius bei diplomus nusipel 
niusių įmonininkų, tarnautojų, 
darbininkų ir kitų asmenų bei 
įmonių nuopelnams atžymėti 
ir skatinti juos dirbti Lietu
vos ūkio gerovei. Valdyba 
tam tikslui sudarė Darbo 
Žvaigždės Tarybų.

KAUNAS, 9—V. — Birže
lio 4 d. Kaune įvyks didelis 
FSųjungos Ginkluotoms Krašto 
Pajėgoms Remti apygardų at 
stovų suvažiavimas, kuriame 
bus aptarti Ginklų Fondo ir 
visos Sujungus reikalai bei 
apsvarstytas ir priimtas pla
tus veikimo planas krašto sau 
gurno reikalams stiprinti.

KAUNAS. 0-V. — Vienas 
prekybininkas šiomis dieno
mis išsiuntė į Amerikų 100 
puikiai padirbtų 7 balsų lum
zdelių, kuri© numatomi išpla
tinti New Yorko, Baltimorės 
ir Čikagos lietuvių jaunimo 
tarpe.

KAUNAS. 9—V. — Klaipė
diečių registracijos biuras, 
baigęs registracijų atvykusių 
iš Klaipėdos krašto Lietuvos 
piliečių, nustatė, kad yra grį
žusių 5,206 moterų, 5,025 vy
rų, iš viso 10,231 žmogus. Iš 
to skaičiaus lietuvių 8,924 as

VARŠUVA, geg. 22. —
Lenkijos vyriausybė paskelbė, 
kad naktį prieš sekmadienį u- 
niformuotų nacių vedama mi
nia užpuolė lenkų muitinę Kai 
thof miestely, šalia Pieckel. 
Su akmenimis ir kulkomis iš
daužė langus ir apgriovė na
mus. Buvo pakviestas lenkas 
pakomisionierius. Jam atvy
kus, vokiečių minia užpuolė ji 
automobilyje. ftmė šaudyti. 
Šoferis gindamasis atsišaudė 
ir vienų vokietį mėsininkų 
Greubnerį, 43 m. amž., nušo
vė.

Lenkijos autoritetai dėl mui 
tinas užpuolimo pasiuntė Dan 
cigo senatui protestų.

DANCIGAS, geg. 22. — Vo
kiečių minia Piecikele užpuolė 
namus, kur gyvena lenkų mui 
tinės inspektorius, ir pradėjo 
šaukti, kad už vokiečio nužu
dymų “turi būti atmokėta 
krauju”. • • « «.

Inspektorius kreipėsi į Dan 
eigų pagalbos. Gavo.

menys ir 1,307 žydų. Ši sta
tistika nerodo tikro atvykėlių 
iš Klaipėdos krašto žmonhj 
skaičiaus, nes yra nemaža ir 
Besiregistravusiųjų.

KAUNAS. 9—V. — Preky
bos Departamentas Išdavė 8 
asmenims patentus už naujus 
išradimus ir 4 asmenims už į- 
vairius išradimus laikinus ap 
saugios liudijimus.

KAUNAS. 9-V. — Gegu
žės 7 d. pasibaigusiame Dar
bo Rūmų visumos suvažiavi
me išrinkta nauja valdyba iš 
Jagmino, Čepėno, Senkausrtco, 
Misiūno ir Kavalskio.

VOKIETIJA IR
VAKARINI PASIENĮ
STIPRIAIĮGINKLUOJA
BERLYNAS, geg. 22. — 

Prieš pat nacių fašistų kari
nės sutarties pasirašymų Vo
kietijos karo ministerija pas
kelbė, kad ir rytinis, lygiai 
kaip vakarinis, išilgai Lenki
jos pasienio frontas įginkluo
jamas — statomas tvirtovių 
tinklas.

Vienas karo ministerijos 
valdininkas pareiškė: •

“Neapsileidome pastebėti 
lenkų šovinistų histeriškų iš- 
judimų. Trumpu laiku rytinio 
fronto įginklavimas bus lygus 
vakarinio fronto įginklavi-

•99mui”.
Stebėtojai pareiškia, kad vi 

sa rytinė Prūsija pakeičiama 
viena tvirtove.

i

Apie 700 jaunų vyrų ir moterų Monitowoc apskrityje, AVisconsine, pereitais metais su
laukė 21 m. amžiaus ir įgijo teisę dalyvauti balsavimuose. Anadieu jie sukviesti į Monito-1 
woc vidurinės mokyklos auditorijų ir ten valstybės vyriausiojo teismo teisėjas M. Roseberry 
juos prisaikino. Tai buvo pilietybės dienos iškilmių dalis. Vaizduojamas susirinkusiųjų 
nauji] piliečių prisaikinimas. (Acme telepboto).

Berlyne ivyko iškilmes - pasirašyta 
naciu su fašistais karine sutartis

Italų gausingai delegacijai 
surengtos karinės pramogos

BERLYNAS, 22. — Su vai
šėmis, paradais ir kitomis iš
kilmėmis Italija su Vokietija 
šiandien pasirašė karinę su
tartį.

Šį aktų atlikti čia atvyko 
Italijos užs. reikalų ministras 
Ciano su 50 karinių palydovų, 
kurie pagerbti karinėmis pra
mogomis. Visi žvilgančiose u- 
niformose.

Pasirašyta karinė sutartis 
abi valstybes plienu ir švinu 
ne tik suglaudžia, bet, taip ta 
riant, sulieja krūvon.
Sutartis yra septynių posmų:

1. Sutartis galioja iš pra
džių mažiausia dešimčiai me
tų.

2. Įsigalioja tuojau po pa
sirašymo.

HARLANO APSKRITYJE 3
KASYKLOS PASIDAVĖ 

CIO
HARLAN, Ky., geg. 22. — 

Esant karo stoviui Harlan ap 
skrities anglių kasyklų srityje 
streikuoju CIO angliakasiai 
kiek nurimo.

Mažas skaičius streiklaužių 
dirba kasyklose. Trys kasyk
los šiandien pasidavė CIO — 
pasirašė sutartis su streikinin 
kais.

ŠIANDIEN YRA AGUONĖ
LIŲ DIENA

Šiandien ChlcagoJ vyksta 
aguonėlėmis tagavimas karo 
veteranų naudai.

BERLYNAS, geg. 22. — 
Vokietijai trūksta inžinierių. 
Tūkstančiai inžinierijos stu
dentų pašaukta prie įvairių 
projektų.

3. Kaip tik kuri viena pusė 
įsivelia karan, tuojau pakyla 
ir kita pusė.

4. Karinio konflikto reikale 
numatytas bendras pasitari
mas. Bet kaltės, arba atsakin 
gurno už konfliktų klausimas 
nieku būdu nesvarstomas.

5. Nė viena kuri pusė atski
rai nesitaiko su priešu.

6. Kilus karui nė viena pu
sė neguli pasiskelbti neutrale:

7. Po dešimties metų sutar
tis gali būti automatiškai at
naujinama.

Ministro Ciano palydovų 
priešakyje yra italų kariuo
menės štabo viršininkas gen. 
Albertas Pariani.

AMERIKOS PAŠTINIS 
LĖKTUVAS PRAN

CŪZIJOJE

MARSELIS, geg. 22. — 
Čia su paštu iš Amerikos at
skrido lėktuvas Yankee Cli
pper. Iš New Yorko į čia ak
tualus skridimas ėmė apie 29 
valandas.

WASIIINGTON, geg. 22. — 
Valstyliės sekretorius liuli iš 
kėlė aikštėn, 'kad prez. Roose- 
velto administracijos vyriau
sias tarptautinis nusistatymas 
yra pasaulį išginkluoti sušau
kus išsiginklavimo kongresų.

ŽAIBAS NUTRENKĖ VYRĄ
Sekmadienį popiet Ever- 

green Parke Ed. Franklin 40 
m. amž., užsilipo ant savo na- 
mų stogo pataisyti dūmtrau
kį. Kilo audra su perkūnijo
mis ir žaibas jį nutrenkė.

JĖGOS DVASIA 
NETURĖS VYRAUTI 
EUROPOJE
PARYŽIUS, geg. 21. — 

Pranęūzų nacionalės Karo Ve 
teranų unijos kongrese kalbė
jo užsienių reikalų ministras 
Bonnetas. Jis pareiškė, kad 
Prancūzija nieku būdu neleis 
jėgos dvasiai vyrauti pasau
ly? 0 ypač Europoje.

Tuo būdu jis atsako minis
tro pirmininko Daladiero ir 
savo kritikams, kurie karčiais 
žodžiais juos puola už Čekos
lovakijos pavedimų Hitleriui.

Bonnetas pažyma, kad kas 
jau įvyko, to negalima dabar 
atitaisyti. Bet toliau taip ne
bus. Prancūzija tuo reikalu 
dedasi su Britanija ir sov. Ru 
sija. Savo pusėje turi Ameri
kų. Sudaromas blokas neleis 
drumsti taikos ir sutriuškins 
kiekvienų triukšmadarį.

Bonnetas išvyko į Žcnevų 
dalyvauti T. Sųjungos tary- 
l>os suvažiavime.

3 ŽUVO ANT GELE
ŽINKELIO

PIGUA, O., geg. 22. — Ties 
Bradford, už 15 mylių nuo 
Pigua, ant Pennsylvanijos ge 
ležinkelio vakar susidaužė du 
prekiniai traukiniai ir vago
nai užvirto ant pašalinių bė
gių. Neužilgo šiais bėgiais at
važiavo greitasis keleivinis 
traukinys ir taip pat susidau
žė.

Visoje nelaimėje 3 geležin
kelininkai žuvo ir 4 kiti su
žeista. Keleiviai išliko sveiki.

PENKIUKĖS MATĖSI SU 
KARALIUM

CALLANDER, Ont., Kana
da, geg. 22. — Dionnų penkių 
kės mergaitės specialiu trauki 
niu išvyko į Toronto. Ten jos 
šiandien matėsi su Anglijos 
karalium.

BOLŠEVIKAI NETURI 
MAISTO; MOTERĮ! 
RIAUŠĖS MASKVOJE

RYGA, geg. 22. — Žinio
mis iš Maskvos, tenai mote
rys, negalėdamos gauti mais
to, sukėlė riaušes. Išdaužė kai 
kurių maisto parduotuvių lan 
gus. J ' '

Sovietų laikraščiai pajuokia 
įvykį. Girdi, tai “raugytų ko 
pūstų” riaušės. Apie riauši- 
ninkių areštavimus nė žodžio.

Iš tikrųjų gi moterų riau
šės yra rimtas dalykas. Mas
kvai trūksta įvairiausių mais
to produktų. Daugumas gy
ventojų yra išalkę.

Bolševikų autoritetai pripa 
žįsta maisto trūkumų ir už tai 
kaltina netikusį maisto pas
kirstymų ir spekuliantus.

Ambasadų ir pasiuntinybių 
personalai Maskvoje viešai 
nusiskundžia, kad šiandien Ru 
sijoje negalima įsigyti jokių 
gyvenimui reikalingų daiktų, 
nė gauti kokį patarnavimų. 
Maistų turi parsisiųsdinti iš 
užsienių — iš Pabaltijo, arba 
Lenki jos.

RYGOS LIETUVIS
RENGIASI SKRISTI
Į AMERIKĄ

KAUNAS, (Elta). — Ry
gos lietuvis Vladas Tumas 
rengiasi skristi iš Lietuvos į 
Amerikų. Transatlantinis skri 
dimas įvyktų New Yorko pa
saulinės parodos metu. Tu
mas yra pasižymėjęs sporti
ninkas, pasaulio lietuvių kon
greso metu organizavęs esta
fetinį bėgimų Rvgja-Kaunas. 
Skridimui organizuoti ėmėsi 
padėti žinomas lakūnas m j r. 
Jonas Pyragius, LAK gene
ralinis sekretorius, ir Alfre
das Gysas, LAK vyr. instruk
torius, bei Latvijos rekordis- 
tas Adolfas Zanderis.

Lietuvos Aero Klubas nu
tarė Zarasuose steigti naujų 
sklandymo mokyklų, kur aps
krities savivaldybė žada pa
dėti įrengti aerodromų. Kaip 
žinoma LAK sklandymo mo
kykla ligi šiol buvo Nidoje.

NLRB SĄJUNGOJE SU 
CIO

AVASHTNGTON, geg. 22. - 
Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas Green tvirtina, 
kad nacionalinis darbo santy
kių boardas (NLRB) esųs sų- 
jungoje su pramoninės orga
nizacijos konferencija (CIO).

KAUNAS, (Eite). — Ge
gužės 4 d. Kauno miesto ta
ryba nutarė statyti turizmo 
namus ir moderniškų pirtį. 
Turizmo namai kaštuos 400 
tūkst. litų, pirtis 700 tūkst. 
litų. Be to, nutarta statyti 
plytinę, kuri pagamins per 
metus iki 3 mil. plytų.

NAUJO NEVY YORKO 
ARKIVYSKUPO 
INGRESAS RYTOJ
NEW YORK, geg. 23. — 

Čia atvyko popiežiaus skirtas 
naujas New Yorko arkivysku
pijai arkivyskupas, buvęs Bo
stono arkivyskupijos auxili- 
nis vyskupas F. J. Spellman.

Rytoj Šv. Patriko kate
droj įvyks naujo arkivyskupo 
ingresas. ^Ceremonijoms vado
vaus apaštališkas delegatas 
J E. arkivyskupas A. Cicog- 
nani.

Naujo arkivyskupo pagar
bai Commodore viešbutyje va 
kare įvyks vaišės. Eilė žy
miųjų asmenų kalbės per ra
dijų— -tarp 9:00 ir -1(1:00 
(EDST). Tarp kalbėtojų bus 
Al Smith ir dabartinis New 
Yorko valstybės gubernato
rius H. Lehman.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
Iš LIETUVOS
STUDENTAI IR VISUO- 
MENE JTEIKE GINKLŲ 

KARIUOMENEI
KAUNAS, geg, 18. — Stu

dentai ir visuomenė Kaune, 
Šančiuose ir Mažeikiuose iš
kilmingai įteikė kariuomenei 
345, šautuvus, 13 kulkosvai
džių ir 16,000 litų pinigais.

BALTIJOS IR SKANDINA
VIJOS STUDENTŲ KON

FERENCIJA KAUNE
KAUNAS, geg. 18. — Čia 

prasidėjo SELL (Suomių, Es 
tų, Latvių ir Lietuvių studen
tų organizacija) konferencija. 
Akademikai manifestuoja Bal 
tijos—Skandinavijos vienybę.

SUVAŽIUOJA DALYVIAI J
EUROPOS KREPŠINIO 

PIRMENYBES

KAUNAS, geg. 19. — Į ge
gužės ,21-28 dienomis įvykstan 
čias Kaune aštuonių Europos 
valstybių krepšinio1 rungtynes 
atvyko dalyviai ir daug sve
čių.

LIETUVOJE ŽELDINAMI 
MIŠKAI

KAUNAS, (Elta). — Per
nai Lietuvoj© buvo apželdy- 
tas 9,130 ha miško plotas. 19- 
34 m. buvo apželdyta — 2,791 
ha, 1935 m. K 3,257 ha, 1936 
m. — 4,116 ba ir 1937 m. — 
4,679 ha Daugiausia pernai 
apsėtos Joniškio, Baisiogalos, 
Kėdainių, Kuršėnų, Žalgirio, 
Mažeikių, Trakų, Šimonių, 
Šaukėnų ir Tytuvėnų miškų 
urėdijos.

ORAS
CHICAOO SRITIS. — Nu-»

matomas debesuotumas, lietus 
su griaustiniais; šilčiau.

Saulė teka 5.*23, leidžia
si 8.11.

*
Ą
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Bendradarbiams Ir* korespondentams raštų UBgr*llua, 
jei neprašoma tat padaryti Ir nepnslunClaius tam tiks
lui pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti Ir trumpinti visus prlslųBtua raštus Ir ypač ko
respondencijas sulyte savo nuotlūros. Korespondentų 
prašo rašyti trumpai Ir aiškiai (jei galima rašomąją 
mašinėlėj paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusias korei 
pondencijos įalkraštln nededamo*

Skelbimu kalnoe prisiunčiamos pareikalavus. 
Bntered as Second-Claas Matter Maroh II, 1118. at

Chlcago, Illinois Under the Aot of Maroh I. 1878.

Santykiai tarp Vokietijos ir Lenkijos te
bėra įtempti. Padėtį sunkina vis dainiau pa
sikartojančios riaušės Dancigo apylinkėse. 
Šiomis dienomis peštynėse tarp vokiečių ir 
lenkų nužudytas vokietis. Bijoma, kad ta* 
gali pagreitinti Hitlerio žygį į Dancigu.

Spaudoj daromi spėliojimai, kas atsitiktų, 
jei Vokietijos naciai pasijudintų užimti Dan
cigu? Vieni mano, kad dėl to kiltų visuo
tinas karas Europoje, kiti — kad vokiečiai 
atsiimtų Dancigu ir Lenkų Koridorių ir tuo 
reikalas būtų baigtas.

Paskutiniųjų spėliojimai, ar tik nebus tik
resni. Neišrodo, kad anglai ir prancūzai eitų 
kariauti dėl Dancigo. Nekariautų, berods, 
ir Sovietų Rusija. Tas matyti iš nepasiseku
sių pasitarimų įtraukti bolševikus kovai prieš 
Berlyno Romos ašį.

Turint galvoj, kad karo nenori nė viena 
valstybė, jo tuo tarpu ir nebus. Tenka spėti, 
kad ir vokiečių lenkų ginčas bus išspręstas 
taikiu būdu. Kaip greit tai įvyks, sunkoka 
Pasakyti.

Kę Tai Reiškia?
Praėjusį šeštadienį ir sekmadienį anglų 

dienraščiuose buvo spausdinama žinia iš Be
rlyno apie Vokietijos ir J Lietuvos padarytų, 
ekonominę sutartį. Einant ta sutartimi Vo
kietija pastatysianti Lietuvai uostų. Tai gra
žiai skamba. Tik tas gražumas nublanksta, 
kai perskaitai, kad tas uostas būsiąs pasta
tytas Lietuvai pora mylių į pietus nuo Klai
pėdos. Iž čia kyla abejonės, kokiam, po galais, 
tikslams naciai statys Lietuvai uostų į pie
tus nuo Klaipėdos?

šio pranešimo, žinoma, mes neimam. už 
tikrų pinigų, nes oficialiai jis dar nėra pa
tvirtintas. Jei žinia būtų tikra, tai reikštų, 
kad vokiečiai, darydami tokias mūsų tau
tai “malones” nori, kad Lietuvos ekspor
tas eitų per Vokietijų, o iž kitos pusės, kad 
nebūtų planuojama įsitaisyti nuosavų uostų 
Šventojoj.

Kodėl, jei vokiečiai tokie jau geri, neduoda 
Lietuvai, kaip buvo žadėję, naudotis Klai
pėdos uostu, k\rį Lietuvos valstybė taip 
šauniai ištaisė, į kurį tiek daug turto sudėjo.

Iš tokio vokiečių piano galima suprasti, 
kad Klaipėdos uostas prekybai nedaug te
bus naudojamas. Klaipėdoj, kaip savo lai
ku jau buvo pranešta, bu*' steigiama Vokie
tijos karo laivų bazė.

Lietuva, kaip ir visos valstybės, ar šiaip 
ar taip kalbėsime, turi būti labai atsargi. 
Būt labai pavojinga, jei vokiečiams pavyktų 
pavergti Lietuvų ekonominiu atžvilgiu. Jie 
prie to eina. Ne dėl ko kito ir tolų savo 
“gerumų” Lietuvai rodo.

Atsižvelgiant į tų visų, Lietuva ir visa 
jos išeivija turėtų suplanuoti, įtempti visas 
savo pastangas, kad ištaisyti Šventosios uos
tų prekybos naudojimui. Pasitikėti vokiečių 
pažadams ir jų “ gerumu! ” jokiu būdu nėra 
galima.

• a •
Vienas iš dabartinės vyriausybės ministrų 

pareiškė, kad vyriausybė nori sukurti visų 
vienybę. Bet kad tai būtų įmanoma padary
ti, vienybei turi būti padėtas realus pagrin
das- Tas pagrindas — tai teisingumas ir ne
šališkumas. Visi turi būti traktuojami vie
nodai. Valdininkai turi įsisųmoniuti, kad jie 
tarnauja visuomenei, bet ne visuomenė jiems. 
Valdininkai būsiu vertinami pagal teisingu
mų ir darbus, bet ne pagal protekcijas. Tik
rai rimtas ir protingas nusistatymas.

Dar Apie Prel. J. Ambotų
Gerb. kun. Jono Ainboto pakėlimo prelatū- 

ron proga, praėjusį šeštadienį įdėjome veda- 
męjį, įvertindami naujojo prelato nuopelnus 
Bažnyčiai ir‘tautai. “Darbininkas” įdė^o pa
pildomų žinių apie garbingąjį mūsų visuo
menės vadų, dėl to mes čia jas ir panau- 
dojanie:

Kun. Jonas Jurgis Ambotas gimė sausio 
22 d., 1869 m., Vosilišky j, Kėdainių apskri
tyje. Pradžios mokslus ėjo Lietuvoje. 1890. 
m. atvyko į Jung. Valstybes. Atvykęs į šių 
šalį pradžioje dirbo dirbtuvėje. 1893 ui. vyk
sta į Šv. Cyriliaus kolegijų, Detroit, Mieli., 
kur baigęs kolegijų įstoja į seminarijų. 1898 
un. vyskupas jaunų seminaristų perkėlė į Šv. 
Jono seminarijų, Brighton, Mass., kurių sek 
mingai užbaigė 1901 m. ir tų metų gruodžio 
21 d. J. M. Hartfordo vyskupas M. Tierney 
įšventino kunigu.

Jaunas Kristaus darbininkas, kun. J. Am- 
hotas tuoj po įšventinimo paskirtas vikaru į 
Švč. Marijos (airių) parapiją, Norwich, 
Conn. 1904 m. paskirtas klebonu Šv. Juozapo 
parapijos (lenkų) klebonu, Norwich, Conn., 
'kur iki 1912 m. sėkmingai klebonavo.

'Kadangi Hartforde a. a. kun. J. Žebrio 
pastangomis jau buvo suorganizuota para
pija, nupirkta žemė su namu bažnyčiai ir 
tame name laikinai įrengta bažnyčia, tai pa
didėjus parapijiečių skaičiui būtinai buvo 
reikalingas kunigas. J. M, vyskupas skiria 
pasižymėjusį administratorių — klebonų kun. 
J. Ambotų Hartfordo lietuvių parapijos kle
bonu, kur nuo 1912 metų sėkmingai veda 
parapijų pažangos keliu. Į Hartfordu kun. 
Ambotas klebonauti atvyko rugsėjo mėn., 
1912 m. .

a a

A Vi

Gausiai Aukojama Ginklų 
Fondui

Vietoj Kariuomenes Ir Visuomenės Dienų, 
Bus Organizuojamos Ginklų Įteikimo Dienos

KAUNAS (Elta). — Gink- čiu. Į Ginklų vajaus atsišau-
lų vajuus vyr. skUmiteto rink
liavų vedėjo ats. ltn. J. Venc- 
lovo pranešimu Kauno mies
tas iki šiol Ginklų vajus Gin
klų Fondui davė aukų 350,- 
000 lt,, Kauno apekr. — 63,- 
000 lt., Šiaulių apskr. — 115,- 
000 lt., Panevėžio — 110,000 
lt., Marijampolės — 100,000 
lt.; ūkininkai iki šiol suauko
jo apie 250,000 lt., darbinin-

numatęs visiems didesniems l^matyti paiodas ir aukso į

Kas myli, tampa visų nuosi 
vybe, nes tarnauja visiems, 
uieko pikto neprisileidžia.

ikį šiol atsiuntę aukų apie 
10,000 lt. Subruzdo ir Latvi
jos lietuviai. Laukiama, kad 
iki rugsėjo 8 d. Ginklų Fon
dui bus suaukota dar žymi 
suma, ir jis pakils iki 3,000,- 
000 lt.

Šiemet nebenuanatyta orga
nizuoti kariuomenės ir visuo
menės dienos, bet ginklų įtei
kimo dienas. Komitetas yra

aukotojams įteikti diplomus 
per ginklų įteikimo dienas. 
Diplomus numatyta duoti mie 
stuose aukojusiems nemažiau 
50 lt., ūkininkams — 10 lt. 
O tiems, kurie aukojo vestu
vinius žiedus, numatyta įtei
kti plieninius žiedus su tam 
tikrais įrašais.

KJiuus aisiiiepe ir užsienio 
lietuviui. Pirmieji sukruto A- 
nglijos lietuviai, sudarydami 
komitetus ir rinkdami aukas. 
Nors komitetui dar aukas ne- 
prisiuntė, bet iš Anglijos at
skirų lietuvių jau gauta 8,000 
lt. Sukruto ir Jungtinių A- 
merikos Valstybių lietuviai. 
Beveik visur sudaryti komi
tetai, kurie aukų rinkimų į-

kai — 130,000 lt., pradžios vykdys šių vasarų. Atsiliepė 
mokyklų mokiniai — 30,000 . ir Vilniaus krašto lietuviai,

Remtinas Sumanymas
Brooklyno lietuvių katalikų savaitraštis 

“Amerika” sąryšy su New Yorko Pasauline 
Paroda iškelia tokį sumanymų;

“Lietuvių Dienai stropiai ruošiamasi.
Chorai kruopščiai dirba, mokosi dainų, tau
po centus kelionei, organizuoja sau reika
lingų paramų. Lietuvių Diena yra, be abe
jonės, didelis paakstinimas visai išeivijai 
parodyti savo pajėgas. Bet dar trūksta 
vieno dalyko. Nėra pažado iš Lietuvos, 
kad tai dienai iš Tėvynės atvažiuotų koks 
įžymus svečias, kad būtų jos programoje 
kas nors iš Lietuvos.

Štai ir drįstame kelti mintį, kad būtų 
labai pageidaujama, naudinga ir reikalin
ga, jei Lietuvos Vieningo Darbo Vyriau
sybė surastų galimumo atsiųsti nors vie
nų savo narį į šias iškiltaes. Lietuvos vy
riausybės nario atvykimas būtų didelis į- 
vykis išeivijos gyvenime. Jam tikrai pa
vyktų atvežti iš Lietuvos naujos ugnies, 
kuria dabar liepsnoja visas kraštas, su
laukęs vyriausybės, galinčios kalbėti visos 
tautos vardu.

Dabartinės vyriausybės nario, ministerio, 
atsilankymas, pakartojame, būtų naudin
gas visais atžvilgiais. Ta proga būtų ga
lima panaudoti įvairias lietuvių vardo pa
skleidimo priemones. Atvykęs ministeris 
gal galėtų aplankyti vienų kitų gausingiuu 
apgyventų lietuvių miestų, vienų kitų į- 
staigų. Tai sukeltų naujų judėjimų, naujų 
gyvumų, veiklų”.
Sumanymas yra tikrai gražus. Reikia ti

kėtis, kad Lietuvos vyriausybė atkreips į 
jį savo dėiinėsį.

lt., gimnazijų, progimnazijų 
ir kitų mokyklų moksleiviai 
— apie 355-,000 lt. (kartu čia 
įeina ir mūsų kariai), preky
bininkai ir pramonininkai 
Kaune apie 11?,000 lt. Stu
dentai 'per SELL konferencijų 
Kaune mano apginkluoti vie
nų kariuomenės dalinį šautu
vais ir lengvaisiais kulkosvai
džiais. Ypač nuoširdžiai auko
jo darbininkai, dažnai skirda
mi vienos dienos uždarbį ir 
daugiau. Taip pat ir ūkinin
kai suprato reikalų ir nuošir
džiai aukojo Ginklų Fondui. 
Jų prašymu ir Ginklų vajus 
buvo atidėtas iki rugsėjo 8 d. 
Vieningai aukojo ir aukoja vi
si kariai, 'karininkai ir pus- 
karininkai daug kur yra ajp- 
sidėję ilgesniu aukos mokes-

Nauja Linkme Lenkijoje
“Šaltinis” rašo, kad jau kuris laikas, kaip 

lenkų vyriausybė ėmė kalbėtis su mažumo
mis: kaip girdėti, vedamos derybos sų uk
rainiečiais, gudais, lietuviais, net žydais; no
rima tautines mažumas įtraukti į bendrąjį 
krašto gynimo sųjūdį, kad reikalui esant 
jos su didesniu noru eitų kovoti už Lenkiją.

Su ukrainiečiais jau eina rimti pasitari
mai. Yra vilties susitarti, nes ukrainiečiai 
didelių reikalavimų nestato. Jie pasitenkintų 
tuo, jei lenkų vyriausybė garantuotų ukrai
niečių turimą valdymą, kitaip tariant, neves
tų polonizacinės politikos, neremtų lenkų gai
valo kolonizacijos jų gyvenamuose plotuose 
ir laikytų ukrainiečius visiškai lygiaverčiais 
piliečiais. Jie, be abejo, stengsis pagerinti

Į savo mokyklų būvį.

Lietuvos Darbo Rūmų 1938 
Metų Veiklos Apžvalga

Įdomus Darbo Rūmų Visumos Suvažiavimui 
Pranešimas

KAUNAS (Elta). — Gegu
žės 6 ir 7 Kaune įvyko Dar
bo Rūmų visumos suvažiavi
mas. Į suvažiavimų apsilankė 
vidaus reikalų ministras gen. 
Skučas. Darbo Rūmų visuo- 
mos susirinkimo delegacija 
nuvyko pasveikinti Respubli
kos Prezidentų Antanų Sme
tonų, ministrų 'pirmininkų ge- 
ner. J. Černių, vidaus reikalų 
ministrų gen. Skučų ir kariuo
menės vadų brig. gen. J. Raš- 
tikį.

Darbo Rūmų

centrinė biblioteka turi įsigi
jusi 10,845 įvairaus turinio 
knygų, be to yra įsteigta 20 
kilnojamų kult. 'klubų biblio
tekėlių, kiekviena ipo 100 įvai
raus turinio knygų. Darbo Rū 
tnų kultūrinius ir talkos klu
bus aplankė 404,614 žmonių; 
paskaitų suruošta 441, jų klau 
sė 54,391 žmogus. Iš viso su
ruošta 78 ekskursijos, 60 ei
senų, Prie kultūrinių klubų 
veikia 10 sekcijų. Socialinia
ms reikalams Darbo Rūmai

. . „ praėjusiais metais išleido 67,- pirminmkas ,,, - .... . _ in0£.(79o lt., ekonominiams — 27,-Pranas bulaitis padare 1936
mį Darbo Rūmų veiklos ap
žvalgų. Darbo teisės pataria 
anasis biuras Kaune suteikė 
darbininkams patarimų įvai
riais reikalais 2,324, o pro
vincijoje juriskonsultai sutei
kė 12,127 patarimus. Prie 
Darbo Rūmų Kaune veikia 
liaudies universitetas ir įvai
riuose kituose miestuose visu 
eilė bendrčjo lavinimo kursų. 
1938 ’m. pavasarį kursuose 
mokėsi 779 žmonės, iš kurių 
392 išlaikė pradžios mokyk
los egzaminus, rudenį mokėsi 
1,256 žmonės, kurių dalis eg
zaminus laikys šį pavasarį. 
Meno ir kultūros darbe įvai
riuose darbininkų klubuose 
dirba 1,416 žmonių, iš jų cho
ruose 714, orkestruose 161, 
scenos mėgėjų būreliuose 355 
ir literatūros mėgėjų būre
liuose 136. Pernai buvo su
rengta koncertų 184, vaidini
mų ir vakarų 351 ir minėjimų 
115. Darbininkams spektak
lius Valstybės Teatre aplankė 
16,560 žmonių. Darbo Rūmų

Felix McWhirter, Indianapolis, Ind., bankininl 
Gen. Van llorn Moseley, pasitraukęs iš kariniam 
natvės, kongresinio Dies komiteto pašaukti į V į

liūdyti šiam krašte anti-seinitinės propagandos k 
(Acme teleplioto)

Lietuvos Spaudą Pavarčius
Amerikos pasaulinės para- rašytojus, žurnalistus, meni- 

dos New Yorke ir San Fran- 
cisko ne vienų vilioja šiemet 
iš Lietuvos atvykti Amerikon,

577 lt. ir kultūriniams reika
lams — 581,000 lt. Suvažiavi
mas nutarė leisti užtraukti 
300,(KM) lt. paskolų Darbo Rū
mų namų statybai. Baigdami 
suvažiavimų atstovai priėmė 
eilę rezoliucijų.

Mažai Albanijai 
Suvaldyti Reikia 
Daug Kariuomenes

Italijai, kaip žinia, Albani
ją užėmė per kelias dienas, 
tuojau sušaukė albanų parla-1 
inentų, kuris paskubėjo Itali
jos' karalių paskelbti ir Alba
nijos karaliumi. Dabar pra
deda aiškėti, kad italai esą 
įsitvirtinę tik didesniuose mie 
stuose ir vietovėse prie ge
resnių kelių, o kalnuose gyve
ną albanai nenori nė klausyti 
apie naujus valdovus. Kad 
taip yra. galima spręsti iš to, 
jog Italijos vyriausybė 
nutarusi nusiųsti Albanijon 
daugiau kariuomenėj kuri su 
gebėtų palaikyti saugumą fkra 
ite

šalį”, tačiau kaip praneša 
spauda, norintieji susiduria 
su sunkumais. Ameri/kos kon- j 
sulas nelabai lengvai duoda 
vizas, reikalauja visokių ga 
rantijų, kad atvykęs Ameri
kon čia ir nepaliks, kad neap- 
silenks su imigracijos įstaty
mais. Taip kad daug ekskur
santų iš Lietuvos čia nelau
kiama.

Netekus Klaipėdos krašto 
ir gražių vasarojimo vietų,
dabar artėjant vasaros poil
sio laikui, daug kas ruošiasi 
važiuoti į Palangą — svieto 
pabengų, 'kaip žemaičiai sa
ko. Pabrango ten vilos ir na
mai, juo labiau, kad 'po nese
niai įvykusio gaisro dar ne 
viskas atsistatė. Buvo paskli
dusios kalbos, kad šiemet Pa
langoje bus statomas milži
niškas viešbutis - hotelis, bet 
gal dėl neramių Europoje lai
kų tas sumanymas atidėtas.

Lietuvos ūkiškas ir visuo
meniškai kultūriškas gyveni
mas koncentruojasi į vadina
mus rūmus. Jau nuo seniau 
veikia Žemės Ūkio Rūmai, 
Prekybos ir Pramonės Rūmai, 
Amatų Rūmai, Darbo Rūmai 
ir kiti. Dabar organizuojami 
Kultūros Rūmai, kurie apims

ninkus, artistus ir kitus.
Kalbant apie kultūrų ten 

ka priminti, kad ilgameti 
Valstybės Teatro direktorių
Viktoras Žadeika Kaune pa< * .sitraukė iš direktoriaus parei 
gų ir jo vieton paskirtas bu 
vęs Vilniaus Vadavimo Są 
jungos pirmininkas Antana 
Juška. Valstybės Teatras Ka 
ne yra nepaprastai aukšto 
kultūros įstaiga, jame štate 
mos žymiausios pasaulinės t 
iperos, visos išverstos į lieti 
vių kalbą. Lietuvos operos 
teatras su savo muzika ir vt 
kalinėmis jėgomis lengvai gi 
lėtų pasirodyti ir bet. kurie 
je pasaulinėje scenoje, taiį 
ij Almerikoje. Turi sukūrę li< 
tuviai muzikai ir keletą or 
ginališkų lietuviškų operi 
kaip “Gražina”, “Trys Ti 
lismanai”, “Radvila Peiki 
nas” ir kitos. Dramos teai 
ras yra davęs nemažai lieti 
viškų dramų. Gausiausias dr 
mos rašytojas yra Petras Va 
čiūnas, kartu ir poetas, jo e 
lėraščiui “mes be Vilniaus n< 
nurimsim” A. Vanagaitis pi 
rašė muziką, dabar ta dain 
virto viena populeriškiausi 
dainų lietuvių muzikoje.
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

KONSTIPACIJA

Iš visų vienos ar kitos rū
šies negalavimų, konstipac'ijn 
(vidurių užkietėjimas) yra la
biausiai prasiplatinusi. Tokia 
vidurių padėtis ne vien var
gina žmogų, bet daugely at
sitikimų yra priežastimi kitų 
ligų. Manau, neapsiriksiu sa
kydamas, kad žmonija kentės 
nuo vidurių užkietėjimo tol, 
kol ji be jokios tvarkos ir 
saiko vartos įvairius viduria
ms 1 mosuoti vaistus. Papras
tai, tokių vaistų vardas yra 
patentuotas ir jis turi ypa
tingai graži) skambesį. Tas, 
žinoma, patraukia žmogų. Jis 
pasirūpina jų įsigyti ir var- 

įi, nors tas patentas yra
Ii gražu ne tik perkančiam, 

bet ir daugeliui kitų visiškai 
ne pakeliui. Žmogų be to dar 
nepaprastai* veikia išpūsti ga
rsinimai. Garsintojai kaip tik 
moka pataikyti į silpnųjų, žmo 
gaus pusę, o sergančiam tai 
tik to ir reikia. 0 reikia pa
sakyti, kad juo ilgiau tokių 
vaistų vartojimas tęsiama, tuo 
daugiau nuvarginama ir įerzi
nama viduriai, taip, kad vė
liau normalus vidurių išsituš
tinimas nėra galimas. Todėl 
atsilankęs į daktaro ofisų li
gonis labai dažnai, pasakoda
mas savo ligos istorijų, slkun- 
džiasi: “Kaip imu kų nuo vi
durių, tai gerai, kitaip — ne
situština”.

riai normalini vien dėl blogų 
papročių. Valgant j>er daug 
sauso .maisto, o tuom pačiu 
sykiu nepasistengiant išgerti 
reikiamos kiekybės vandens. 
Šiam atsitikKne patartina kie
kvienam gerti vienų ar du sti
klu šalto ar šilto vandens ry
tais, tuoj po išplovimo bur- j 
nos. Prie šio papročio reikia 
pridėti dar kitų, tai yra, rei
kia atsigerti keletu sykių die
nos metu. Gėrimas dienos me
tu yra sveikiausia tarp val
gių. Kas įgyvendins šį papro
tį. tikrai nesigailės.

Netvarka su valgiu taip pat 
daro daug įtakos į vidu
rių užkietėjimų. Valgymas be 
tvarkos, tai yra kada tik pa-

Trijų traukinių katastrofa netoli Bradford, Oliio Katastro foj žuvo trys geležinkelininkai. (Acme telephoto)

tintų vidurių priežastimi. To
kiems patartina pavartoti bet 
kokioj formoj riebalų, kaip 

puola visuomet išeis negeron i sviesto, alyvų aliejaus ir to- 
pusėn. Reguliarumas su vai-' Rįu būdu bus galima privesti 
giu yra begalo svarbiu fakto-1 vidurius prie normalaus išsi- 
riumi. Pas žmones yra net, tuštinimo.
išsireiškimų, kad, laikrodis iš
rasta turbūt tam, kad žmogus 
žinotų kada pietūs. Kas sai
kuoja, tas neklysta. Laikro
dis saikuoja laikų, kurį žmo
gus užima darbui, poilsiui, 
valgiui. Raiko prisilaikyti ir 
čia kaip ir visur kitur yra 
svarbu.

Vidurių užkietėjimui įsiga
lėti duoda blogas paprotys ne
pasirūpinti ištuštinti vidurius, 
kuomet tai daryti kviečia ga
mta.

Užbadėjimas, o taipgi tiks
lus susilaikymas nuo tinka
mo iki soties valgio su tiks- 

Daugeliui nesituština vidų- lu greitai suliesėti yra užkie-

Abelnų vidurių užkietėjimų 
reikia pašalinti pirmiausiai į- 
gyvendinant tvarkingumo pa
pročius. Jei yra reikalo gali
ma pavartoti agar, psyllium 
sėklų arba sėmenų. Rūgštus 
pienas šiam reikale labai tik
sliai pasitarnauja. (Kurie bu
vo Marijonų ūkyje ir valgė 
rūgštaus pieno, tie žino). Da
ržovės ir vaisiai visuomet pa
tartina vartoti didesnėje kie
kybėje.

Turintiems vadinama irri- 
tabl ar spastic colon, patar
tina be atidėliojimo pasima- 
tvti su savo daktaru.

Lietuvos Paviljono Atidarymo Iškilmes 
Praėjo Įspūdingai

NEW YORK. — Lietuvių ninkas Grover AVhalen paša 
amerikiečių lauktas Lietuvos kė lietuviams labai palankia; 
Paviljono Pasaulinėje Parodo- kalbų, pažymėdaimas savo pa- 
je atidarymas įvyko užpraeitų garbų lietuvių tautai ir at- 
sekmadienį, gegužės 14 d., 2 ■steiptai valstybei. Jis parei- 
val. popiet. Diena buvo labai škė, kad, nors ir maža, Lietu- 
graži, saulėta, truputį vėjuo- va Parodoje (pasirodė dideliu
ta, todėl šilima nevargino ke
lių tūkstančių lietuvių, atvy
kusių pasigėrėti savo Tėvy
nės kultūriniu įnašu Pasauli
nei Parodai.

Dar gerokai anksčiau prieš 
atiadrvmo iškilmes prie Lie
tuvos Paviljono rinkosi gau
singi būriai lietuvių, iš New
YoAo ir toliau. Jų buvo keli inspiruojantį
tūkstančiai. Visiems jiems kel Lietuvos Paviljonų.

EKONOMIŠKOS SAVAITINĖS KELIONĖS
i New Yorko PASAULINE PARODA 1939

Kiekviena Penktadieni

Rengiamos SEE AMERICA TRAVEL ASSOCIATION of Chicagc

IEKVIENĄ penktadienį, prade
dant gegužės 26 d., 3:05 vai. po- 

‘piet, D. S. T., ekskursijos išvyksta 
iš LaSalle Street Stoties, patogiuose, air-conditioned New York Cen
tral traukiniuose, į New Yorko Pasaulinę Parodų. Keleiviai valgys 
pietus ir pusryčius traukinyje ir atvyks į Grand Central Terminai,
New Yorko vidurmiestyje 17 valandų vėliau, t. y. 9:05 vai. ryto.

3 Dienų Vakacijos New Yorke
Tikrai smagios 3 dienos ir 2 naktys New Yorke. Transportacija iš 

stoties, puikūs kambariai viename iš 25 gražių West Side viešbučių, 
pamatymas įvairenybių, aplankymas Rockefeller Center Observation 
Tower, ir 2 bilietai Pasaulinei Parodai; visų tai gaunate už tiktai

Tikietas Geras Dėl 15 Dienų
Galite pasilikti New Yorke ilgiau, jei norite, (prie tos progos ga

lėsite grįštant pamatyti Niagara Falls, vienų iš gražiausių vanden- 
puoffiAj Amerikoje), nes jūsų tikietas yra geras dėl penkiolikų (15) 

sijonistams liuosybė grįžti 
pavieniams atskirai arba 
grupėmis.

dienų, neskaitant dienų iš
vykimo iš Chicagos. Taigi 
čia ir yra palikta ekskur-

Kadangi pirmos ekskur
sijos išvykimo diena jau CTį 
visai arti, tai prašome tų, 
kurie norėtų su jų išvykti,

pasirūpinti su rezervacijo
mis. Gavimui kainų vai
kams ir kitų informacijų 
ir rezervacijų, kreipkitės į:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
2334 S. Oakley Avė. Tel. CANal 7790

M VV YORKy
Kf.ntrai

\ SYSTI M /

fĮ/įfl. NEW YORK CENTRAL SYSTEM
TMK WAT!R LiVEL ROUTE • • • YOU CAN SLIIF

dojo Amerikos ir Lietuvos hi
mnus. Apreiškimo par. moky
klos berniukų ir mergaičių 

(Tęsinys -1 pusi.)

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

užsimojimu. Negali būti jo
kios baimės dėl Lietuvos įna
šo Rytojaus Pasauliui, sakė 
AVhalen, kai jos jaunuomenė 
dirba tokiais gamybiniais ir 
kūrybiniais talentais. Jis pra
šė Lietuvos Ministerį pareikš
ti Lietuvos vyriausybei ir 
tautai Parodos korporacijos

rodžiu buvo toli pastebima, 
aukštai plevėsuojanti Lietu
vos trispalvė vėliava. Prie 

1 paviljono stropiai tvarkų pa
laikė vietinio Dariaus Girėno 
•posto legijonieriai ir Parodos 
vadovybės atsiųsti tvarkda
riai.

Atidarymo iškilmės įvyko 
Paviljono viduje, prie Vytau
to Didžiojo statulos, garbės 
salėje. Į vidų galėjo įeiti tik 
ribotas skaičius kviestų sve
čių, kurių tarpe buvo įvairių 
valstybių konsulai su žmono
mis, Parodos komiteto vado
vybės nariai, lietuvių komite
to nariai, spaudos atstovai.

Atidarymo iškilmes pradė
jo Lietuvos Generalinis Komi
saras Parodai Magdalena A- 
vietėnaitė, pasveikindama vi
sus iškilmių dalyvius, paaiš
kindama Lietuvos dalyvavimo 
tikslų. Ji ir vedė visų iškil
mių programa, kuri tęsėsi vie 
nų valanda.

Parodos korporacijos pirmi

Labai nuoširdžių kalbų pa
sakė federalinis Komisijonie- 
rius Edward Elynn. Jis pa
žymėjo, kad Lietuva gyvavo 
daug seniau, nei J. Amerikos 
Valstybės; jis giliai įvertino 
Lietuva, suskubusių per 20 
metų atstatyti civilizacijų di
džiausių sunkumų akivaizdo
je.

Svečiams kitataučiams pa
sakius sveikinimo kalbas, Ap
reiškimo parapijos choras la
bai gražiai sudainavo dvi dai
nas, atkreipdamas kitataučių 
didelį dėmesį.

Lietuvos Įgaliotam minis
trui Žadeikiui pasakius kal
bų, kuri jau tilpo “Drauge”, 
Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienos Komiteto pirmininkas 
Juozas B. Laučka pareiškė 
nuoširdžiausius sveikinimus ir 
dėkingumų Lietuvai, sutiku
siai dalyvauti Parodoje, atsiu
ntusiai savo žmonių darbo 
kūrinius, kuriuose pilna nuo
širdžiausių linkėjimų Ameri

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGIAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą OhlcagoJ. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar go
resnį alų, knrį nšvardino NECTAR. šis Alna yra pagamintas iŠ im
portuotų pirmos rūšies produktų.

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

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

kos lietuviams. Savo žodį bai
gdamas, jis pareiškė, kad 
Lietuvos ir Amerikos lietuviai 
visada bus vienas kūnas, vie
na siela ir viena gyvastingai 
plakanti širdis.

Prieš Lietuvos ministro Ža- 
deikio kalbų Apreiškimo par. 
choras vėl meistriškai sudai
navo dvi lietuviškas dainas. 
Gražių kalbų taip pat pasakė 
gen. konsulas Budrys.

Užbaigos žodį pasakė Avie- 
tėnaitė, reikšdama padėkų vi
siems iškilmių dalyviams. Ap
reiškimo par. choras, muz. J. 
Jankaus vadovaujamas, sugie

RHEUMATISM
RELIEVE PAIN IN EEW MINUTE*

To relieve tbe torturing pain of Rheuma- 
tiam, Neuritia, Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutes, get tbe Doctor'a formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
eotica. Doea tbe work quicldy—raust relieve 
worat pain, to your aattafaetion in a few 
minutes or money back at Druggtats. Don't 
■uffer. Uae NURITO od this guarantee today.

Dėl ‘ June Brides’ čia par
duodame geriausius rakan
dus. Pilnas pasirinkimas.

JOS. F. BUDRU!, INC.
FURNITURE HOUSE

3409-11 So. Halsted St.
Tel. Y ar d s 3088

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

Jeigu dvejuos kariaujate 
prieš bendrų priešų, pagelbė- 
kite vienas kitų

(TOR YOUR

eVes

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Kaulės,
Vito ar Dulkių, vartokite kelis ta- ' 
šus Murinę: Palengvina nuvargta 
*lae akis.
Saugus Kfldlklams Ir Suaugusiems | 
Visose Vaistinėse.

i VVrite for Free Book
I **A VVorld of Comfort for Yovc fyoa’* MURINĘ COMPANYChi?aSū

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriausį atlyginimą iš Pire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

KLAUSYKITE

Nes City Funiitiire Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas
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INDIANA LKTUVIŲ
Sąjungietės Iškilmingai stu» net iš iMrok, Midi., sų
Minėjo Motinu Diena K.mi«s.

■* * * , kiene ir jos vyras, Ona Bal-
(legužčs 14 d. rytų, per šv. kiene ir sūnus.

Mišias prie ypatingai gražiai pr0gr8nws taTO kk.
išpuošto, gėlėmis, žibintais ir . * ku„ g , ))r,uge,is.
žvakėmis, Marijos altoriaus,1 p^ėka
Al. S. 61 kuopos narės “in'
eorporo” ėjo prie šv. Komu- Mot. Sujungus 61 kuopa rei- 
nijos, prisisegusios prie krū- škia širdingų padėkų kun. S 
tinių po tinklinių gėlę. Visos Draugeliui už programos ve-
siuntė savo maldas Aukščiau
siam už brangias motinėles — 
gyvas ir mirusias. Dvasinėj 
Įduotoj sykiu dalyvavo ir vie
šnia iš Detroit sųjungietė Ci
ną Balkienė.

Klebonas kun. S. J. Drau
gelis pasaikė labai gražų tai 
dienai pritaikintų pamokslų 
tema moters reikšmė, kilnu
mas, jos nuopelnai tautai ir 
Dievui.

Vakare įvyko sųjungiečių 
balius. Kadangi prie jo iš an
ksto rengtasi, dėl to balius 
puikiai pavyko.

Programų išpildė Šakar-Ma- 
;ar •choras labai vykusiai. Vai 
lino “Močiutė”, dviejų veik

smų vaizdelį, su gražiomis 
dainomis. Lošimas ir dainos 
gariečiams labai patiko ir 
nesigailėjo griausmingų katu

dimų, skelbimų bažnyčioje, ir 
visokeriopų pagalbų. Sesutė
ms Kazimierietėms už primo
simų vaikučių, o vaikučiams 
už jų gražų pasirodymų, dar- 
buotaojoms pirm. F. Klivic- 
kienei ir rašt. Z. Kaminskie
nei, nes jų pastangomis šis 
balius tapo sėkmingas, darbi
ninkams: M. Pažėrai, A. Lips- 
kiui, Iz. Neniui, J. Grabaus
kui, O. Skrebulienei, J. Nevar-

Į

dauskienei, V. Kaminskienei, j 
A. Nenienei, J. Baltrušaitie-i 
nei, aukotojams valgomais dai 
ktais: sų-tėms K. Pažėrienei, 
M. Liepicnei, Jaručiui, Šal- 

iberg ir Potak; pinigais: Vo- 
linains, adv. J. Vaitkui, saliu- 
ninkui A. Kazlauskui, paveik- 
slų studijos savininkui EI. 
Prakaičiui, Lietuvių Politikos 
klubo vedėjui S. Petraičiui,

Jei negali visuomet save 
patį ištyrinėti, tai nors yjm- 
tiilgose valandose tai daryk, 
mažiausiai kartų dienoje, rytų 
arba vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

Antradienis, geg. 28 d., 1989

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yarda 3146.
VALANDOS: Noo 11 iki 12;

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 1 iki 3 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

žiu. Keletu kartų iškviestos saliuninkui Jonaičiui, J. Kle- 
, urėjo daugiau padainuoti. Vi vickiui, L. L. Paper Co., L.
sa garbė tertka pirmininkei 
Bružienei, kaipo autorei “Mo
čiutės” ir dainų, ir jos gru
pei už šaunų išpildymų.

Programoj dalyvavo ir vai-

Kauninskui, L. Gudynui ir 
už gėrimų Mr. Malis, gėrimų 
užeigos savininkas, nuolati
niam sųjungiečių rėmėjui, ir 
20-čiai svetimtaučių, kurie pi-

kučių: sesutės B. ir M. Ne- niginėmis aukomis mus pare-
nytės padainavo “Lopšinę”. 
T. Šimkiūtė ir M. Volenytė 
pasveikino motinėles eilutė
mis. Visos savo užduotis at
liko labai gražiai.

Po programos buvo šokiai. 
Griežė Burt-Dorey’s Koseland 
orkestrą.

Publikos buvo pilna svetai
nė. Vėliau atėjusiems net vie- 
.ų trūko.

Matėsi ir svečių iš kitų mie-

mė, taip pat Daunorienei, už
eigos savininkei.

Širdingų ačiū visiems sve
teliams ir vietiniams už skai
tlingų dalyvavimų.

Tikslas šio baliaus — pa
gerbti motinas ir papildyti 
kuopos iždų. Svarbiausia pa
remti vietines sesutes Kazi- 
mierietes. Pelno tikimos bus 
apie $100.00, o, gal, ir dau
giau. Sųjungietė

LIETUVOS PAVILUONO 
ATIDARYMAS

(Tęsinys iš 3 pusk)
1 ienas pagrojo smagių maršų. 
Paviljono durys tada atidary
tos visai publikai ir erdvios 
alės tuojau tirštai pripildy

tos už paviljono ribų lauku
sios kelių tūkstaičių minios. 
Smagu ir jauku buvo daly
vauti siūbuojančioje minioje, 
kuri rodė didžiausio susido
mėjimo Lietuvos paviljono vi- 
lumi. Publikų dar linksmino 
Angelų Karalienės parap. ber
niukų benas.

Dalyvių tarpe teko paste
bėti daug svečių ir iš toliau: 
cun. Ambotas iš Hartfordo, 

kun. dr. J. Starkus iš Maria- 
napolio kolegijos, grupės iš 
Bostono, Baltimorės, Philadel- 
phijos ir kitur, nekalbant jau 
apie New Jersey apylinkių lie 
tuvius. Iš Bostono buvo atvy- 
'rę adv. Šalnienė, adv. Bago- 
čius, “Darbininko” atstovas 
J. Kumpa, iš Chicagos “Nau
jienų” redakcijos narys Vai
vada, neseniai atvykęs 4‘Lie
tuvos Žinių” korespondentas 
J. Jurginis ir kiti.

Šios savaitės pradžioje Pa
viljonas buvo laikinai užda
rytas, nes norėta atlikti visi 
įrengimo darbai, kurie nesu

skubti prieš atidarymo iškil
mes. Apie Paviljonų teko nu
girsti daugybės žmonių nuo
monių ir visos jos labai pa
lankios. Visi patenkinti Lie
tuvos Paviljonu. Kitame nu
meryje gal galėsime pasaky
ti, kas ir kų mano apie pavil
jonų.

Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos Komitetas savo po 
sodyje gegužės 15 d. pareiš
kė didelio pasitenkinimo Lie
tuvos Paviljonu ir nutarė pa
reikšti Lietuvos vyriausybei 
padėkų už dalyvavimų Paro
doje. Dėkingumo žodis nusių
stas ministeriui pirmininkui 
gen. Černiui telegrama.

Kas met gegužės 30 d. Indianapolis, Imk, įvyksta 500 mylių automobilių lenktynės. Už
sirašę dalyvauti lenktynėse jau praktikuojasi. Viršui John Šeymour iš Grosse Point, Mieli., 
netekus kontrolės automobilius smogė į sienų ir sudegė. Pats vairuotojas nors buvo išmes
tas iš vietos, vienok smarkiai apdegė ir šiaip sužeistas. Apačioj chicagietis Jiminy Snyder 
praeitų sekmadienį sumušęs praktikų rekordų. Jei nebus padarytas naujas rekordas, lenk
tynėse jis bus pirmojo numerio pozicijoj. (Ac nie teleplioto)

gu, padėti jam, kad galėtų 
pasiekti tikslų.

Didelis džiaugsmas netik 
tėvams, bet ir visai lietuvių Į 
katalikų Utikos kolonijai, 'kad 
jaunuolis lietuvis aukos ipir- ! 
masias šv. Mišias mūsų baž- į 
nyčioje. Parapijonas

PLATINKITE “DRAUGĄ”

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes ir muziką patvarkė 
Ant. S. Pocius.

Išleido C. L. H. K. Vargoninin
ką Provincija.

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLĖLIS

šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai 

ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms. Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytus 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršais, 
kaina — 3.75. Reikalaukite iš:

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

Chicago, Illinois

TeL Pullmaa 7236 
Roa. Pullinan 0263

DR. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

10758 S. Mlchigan Avė.
Chicago, Illinois 

OFISO VALANDOJ.
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

Ofiso teL OANal 2346 
Rea. teL CANal 0402.

DR. F. C. MNSKUNAS
gydytojas ir chirurgas

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

Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So- Leavttt Street

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

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvray 2890

OFISO VALANDOS:
Noo 10 iki 12 vai. ryto, ano 2 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v?

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Barskis Furniture House, Ine

“THE HOME OF FINE FUKNITURE” SINCE 1004

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

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office T«L HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Maręuette RoadTai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILti LIKĘ US” »

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo $16.00 
ir augšėiau.

DR. P. J. 6EINAR
(BEINAHAVSKAS) 

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

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vl&ginia 1116 4070 Archer Ava.

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

Seredoiuis ir Nedėl. pagal sutartį

Telefonas HEMlock 6289

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos;

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 VaL vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 9994 

Res. TeL PLAza 2400
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dina*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

DR. GE0R6EI. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

ToL Y AR ils 5921 - _
Ras.: KENvrood 5107

DR. A J. BERTASH
x, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street
Tai. OANal 5909

OR. WAL1ER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant ask- 
madieniua ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

DR. STRIKUL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office Tat YARda 4787 
Namų TeL PBOspect 1930

Kun.J.E. Krancevičiaus 
Primicijos

UTICA, N. Y. — Birželio 
11 d. Šv. Jurgio lietuvių baž
nyčioje įvyks nepaprastas į- 
vykis. Tų dienų atlaikys pir
mąsias šv. Mišias kun. J»r- 
gis Emil Krancevičius. Jo tė
vai, Antanas ir Marcelė (Ju- 
raševičaitė) Krancevičiai gy
vena Uticoj. Nors tėvams su
nku buvo leisti sūnų į ,moks
lus, nes tari kitų sūnų, kurs 
nuo daug metų guli lovoje, 
vienok stengėsi, matydami sū 
naus pasiryžimų tapti kimi-

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

SUBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie 111-tos 

ir Sacramento 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 .

jm BETDUB, Pru, ----------------------------------------- JIM FHOTAKIS, SAl. b ttt

9 —r

Tel OANal 6122.

DUS. RĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublk 7869

Office Phoue Ree and Office
PROapect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR.J.J. KOWAR ,
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniais 

pagal sutarti.

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENGtSKAS
NBmBTAN

4300 So. Fairfleld Avenue 
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki B vaL vakare 
fiakau£aniaia iz Trečiadūnuia

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reaidencijoe T«L BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 pu

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

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

TeJ OANal 9267
Ree. TeL PROapect 6U9

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

Rezidencija 6000 So. Artesian Avu. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TeL YARda 2248

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ll 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avu
SeL Yaofa 0994

Trečmdiaiuau ii
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Antradienis, geg. 23 d., 1939

CH1CAG0S LIETUVIŲ ŽINIOS ] RADIO

Svečiuose Pas
Sęjungietes

WEST PULLMAN. — Čia 
gyvuoja Moterų Sųjungos 7 
kuopa. Kai kas, gal, pamany
ti, kad jei nedidelė parapija, 
tai Unaža ir sųjungos kuopa.
Bet rasti) vieai 'kų kitų.

Gavus M. Piktužienės kvie
timų kad asmeniai atvažiuo
čiau pakviesti kuopų į Mote
rų Sųjungos Chic. apskr. ren
giamų “card ir bunco” va
karų, trečiadienį, geg. 24 d.,
8 vai. vakare, Gimimo Pane
lės Šv. parap. svet., Marąuette 
Parke, pereitų antradienį ir 
nuvažiavau.

Nustebau pamačius skaitli
ngų būrį narių susirinkime. Ir 
dar (kas nepaprasto, kad kuo
pa susirinkimus laiko ne pa
rapijos svetainėje, bet kas mė
nesį pas kitų narę. Po sus-mo 
esti vaišės.

Pakvietus kuopų dalyvauti 
apskričio parengime, kiekvie
na nusipirko po tikietų, o Ma- 
teišienė, Zubienė ir kitos ža
dėjo atvesti ir “door prizes”.
Iš West Pullmano žadėjo at
važiuoti trys automobiliai, o, 
gal, ir daugiau.

Po susirinkimo šeimininkei 
Geniotienei nieko nežinant, 
narės apspito jų sušukdamos 
“valio!” ir įteikė dovanų 
“bedspread” bei “eurtain
sėt”, 25 motų šeimyninio gy- DariuS^Girėnas 
veniino sukaktuvių proga. Pra A •«» t t • 
ridėjus vaišėms, Genučiams . Alttlliary Umt 271 
išreikšta daug linkėjimų, o' “Bunco Party”
Moterų Sų-gos 7 kp. ir jų ga- „Bun(.o -r card t „ re. 
biai pirmhfinkėi Strazdienei iama Darius . oir5nas A„. 
sėkmingo veikimo. A. P-nė xi|iary kuriai pį

rmininkauja Antoinette Eže- 
rskienė, įvyks ketvirtadienį,

Iškilmingos Vestuvės
TOWN OF LAKE. — Ge

gužės 14 d., Šv. Kryžiaus ba
žnyčioj įvyko iškilmingas žliū 
bas O. Sudeikytės su S. Puč- 
korium. Šliūbą davė kun. J. 
Juška. Per šfiūbtj, solo giedo
jo A. Norkienėj pritariant va
rgonais varg. M. Daukšai. Jau 
noji gėlių bukietų nunešė prie 
Panelės Šv. altoriaus.

Bažnyčia buvo labai gražiai 
papuošta seserų Kazimierie- 
čių

PEOPLES RADIO 
PROGRAMA

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio 
ant stoties WGES, šiandie 7 
valandų vakare, ir pasiklau
syti gražios programos, ku-! 
riais reguleriai kas antradienįJ 
leidžia Peoples rakandų krau-! 
tuvė. Kaip visuomet, taip ir 
šiandie dalyvaus dainininkės, 
dainininkai ir muzikai. Be to, 
visuomenei bus įdomu išgirs
ti žinias iš Peoples 'krautuvės 
apie dideles prekių vertybes. 
Mat, šiomis dienomis Peoples

Vestuvių puota įvyko Ežer-i'krautuvė tęria “rinku” suma-
žinimo išpirdavimų, kur vi
siems yra progos nusipibkti

skio svetuinėj.
Po vakarienės jauniems. Pu 

v. . , v i - reikalingų daiktų už labai nu-ckonams sudėta daug linkę- , . _
, v- iv-- i . v mažintas kainas. Rap. XXXjimų ir dovanų. Kalbėjo kleb. F

kun. A. Skripiko, kun. J. Ju
ška, kun. A. Valančius, kun. 
A. Linkus, dr. Rakauskas, J. 
Čepulienė, jaunųjų tėveliai. 
Vakarui vadovavo jaunojo dė 
dė Pučkorius.

Jaunieji visiems begalo dė
kingi už linkėjimus ir dova
nas.

Jaunieji apsigyveno Town 
of Lake adresu 4621 So. Ma- 
rshfield.

Linkime jaunai porai daug 
laimės ir Dievo palaimos nau
jam gyvenime ir kad sektų 
savo tėvelių pėdomis, nes tė
veliai yra pavyzdingi darbuo
tojai. Dalyvis

Sodalietės Ruošias 
Naujų Narių priėmimui

BRIGHTON PARK. — So
dalietės stropiai ruošiasi nau
jų narių priėmimui ir antra
jam Marijos apvainikavimui. 
Tai įvyks trečiadienį, geg. 31, 
7:30 v. v. Po priėmimo seks 
pramoga B. Kinderaitės na
muose.

B. Kinderaitė, pirmininkė 
Eucharistinės komisijos, tva
rko priėmimų ir apvainilka- 
vimų, o E. Gedvilaitė, pirmi
ninkė socialinio gyveninio ko
misijos, surengs pramogų.

AV.

DOH’T BE GREY
i •
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eoften the halr whan yoo oaa 
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ao yonr halr — beantifol, natoraV 
lookioc color that defiaa deteetioa. 
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patenkinti publikų, ir pailgi
no programų.

Radio mėgėjai nepamirški
te atsisukti savo radio am 
stoties WSBC, 1210 kiloeyk- 
les, ir pasiklausyti pirmų ka
rtų New City Furniture Mart 
lietuviškos programos leidžia 
mos visų valandų. X.

“PASIUNTINIO”
PROGRAMA

Šį vakarų, nuo 7:45 iki 8 
vai., išgirsime “Pasiuntinio” 
lietuviškų radio (programų i< 
WGES stoties, 1360 kil. Bus 
muzikos, dainų ir žinių. Pra
šoma visų pasiklausyti. 8SS

REMKITE IR PLATINĖK
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

NEW CITY FURNITURE

MART IŠ STOTIES WSBC j
Lietuviš/ka radio programa i 

New City Furniture Mart 
krautuvės pailgino pusvalan
dį į pilnų valandų. Priežastis 
yra ta, kad klausytojai per 
laiškus reiškia pageidavimo, 
jog programa būtų visų va
landų. Tat New City Furni
ture Mart krautuvės savinin
kai Vincai, Kazmauskis ir 
Bazaras, visuomet norintieji

geg. 25 d., J. J. Hali, 4600 So.. 
Paulina St., 7 vai. vak. Bus1 
daug “door prizes”. Visi1 
kviečiami atsilankyti. Visas' 
pelnas skiriamas Darius - Gi-Į 
rėnas posto namo fondui.

J. J. E. i

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avi.pitone IiAFATSTTK MM

— • —
GUea MyUntfean — Verturtena —• 

Bukletams — TatKNrtmeHme — 
Papuo/tonamz

GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN 

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. I5th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IS NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TcL YARDS 1278 

Res. 4549 South PauHna Street

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
U angliško verti 

Kon. Aat. M- Karužįiku

Gegužes 23 Diena
“Jokio bendravimo aš ne

turėsiu kaip tilk Dievo, ir me
džių, žolės, paukščių ir gyvu
lių, šaltinių ir upei ūkų, kra
ntų ir pievų, saulės, mėnulio 
ir žvaigždžių; nes nė vienas 
iš šių nekliudys sielai Dievų 
apmųstyti”.

Juo darbas prakilnesnis, 
tuo daugiau palaimos Vieš
pats žada.

Verčiau išanksto gerai ap
mųstyti, negu laiko praeito 
gailėtis.

VINCAS S. NAUSĖDA
Mirė geg. 21, 1939 m., 1 -25 vai. popiet, sulaukęs 60 metų 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apksr., Pajurės parapijoje, Va

liūkių kaime. Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Rozaliją, po tėvais 

Gaidauskaitė, 3 dukteris: Felicitą Plančiunienę, žentų Albi
ną, Prancišką Romeškienę, žentų Micholas ir Valerijų Whee- 
ler, žentų Richard, 1 anūkų, 2 sūnus: Vincų ir Stasį, brolį 
Antanų, brolienę Emilijų ir daug kitų giminių. Lietuvoje 
paliko motinų Marijoną, 3 brolius ir 2 seseris.

Kūnus pašarvotas 1645 Wabansia Avė. Telefonas Armitagc 
8321.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, geg. 24, 1939. Iš namų 9 X)0 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų, po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, {fanai, Dukterys, Broliai, Brolienė, Žen
tai, Anūkas ir visi Giminės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Sairfield Avenue

__________Tel. LAPAYETTE 0727________

r\ V/ V’ A T k°Plyč‘0S Visose 
L/ A r> A Chicagos dalyse

Klausykite mūsų lietuvių radio prognuno Antradienio Ir 
ftcštndicnlo vakarais, T:0O valandą, 15 WHIP stoties (1480 K.)

Pranešėjas P. ŠALTIMILRAS

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 Nonth Westenn Avė. Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6109
Skyrių randasi įkertai nuo Holy Bepulchre Kapinių, M00 JTmI Ultk Btreol

ANTANAS BUDRECKIS
Mirė Geg. 20, 1939. 8 vai. vak. 
sulaukęs 6 8 metų am i. Gyveno 
6616 So. Laflin St., Chicago.

Gimė Lietuvoje. Raseinių 
Apskr., Kražių parap. Ameri
koje išgyveno 37 matus.

Paliko dideliame nuliUdime 
moterį Augustų, po tėvais 
Litkaitę, sūnų Antanų, marčių 
Marių, dukterį Josephinų Kur
ti, žentų Andrew, vienų anūkę 
ir du aliukus, 6 pusbrolius: 
Petrų ir Mykolų Zoberius, Pet
rų ir Antanų Budreckus ir 
Petrų Vaitkų, tris puseseres — 
Petronėlę Bukauskienę, Gend- 
rltų BruSklenę ir Eleonorų Ka- 
nušienlenę ir jų Seimas ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Lietuvoje paliko 3 seseris ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 
4606 So. Hermitage Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiad., ge- 
guiės 24. 1939, iš John F.
Eudeikio koplyčios. 8 valandų 
ryto bus atlydėtas j Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Mar
ti, Duktė, Žentas, Pusbroliai. 
Puseserys Ir daug kitų giminių.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YARds 1741.

A. A A
PRANCIŠKA

MATULEVIČIENĖ
(3415 No. Keeiey Avė. Tel. 

Bittersweet 8926)

Mirė Geg. 21, 1939, 2:59 vai. 
sulaukus 74 metų amž.

Gimė Lietuvoje, Suvalkų R6- 
dyboj.

Amerikoje išgyveno 57 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

5 sūnus — Vincentų, Jonų. 
Juozapų, Albinų ir Mykolų 2 
dukteris — Onų Sabai Price 
ir Katarinų Sabai.

Kūnas pašarvota Lachawicz 
koplyčioje. 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Geg. 24, iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Aušros Var
tų parap. bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta J Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sūnai, Dukterys, 
Draugai-gės Ir Pažystami.

Laidotuvių Direktorius La- 
chawi.cz ir Sūnai. Tel. Canal 
2515.

JONAS RUBINAS
Mirė geg. 21. 1939, 2:55 vai. 

popiet, sulaukęs pusės umž.
Gimęs Lietuvoje, o Ameriko

je išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime, 

moterį Domicėlę, po tėvais Sto
nis, 3 dukteris: Petronėlę Nora. 
žentų Juozų, Juozapinų Moc
kus. žentų Povilų, ir Stanisla
vų Kubilius, žentų Konrad, 2 
anūkus, 2 sūnus: Jonų ir Ka
zimierų, marčių Beatričę ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Lachawici 
koplyčioje, 2314 W. 23rd PL

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, geg. 25 d. Iš koplyčios 8:- 
30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Aušros Vartų parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Kūnai, Žentai, Marti, Anūkai lr 
Giiniuės.

laidotuvių direktorius — 
Lachawicz ir Kūnai, tel. Ganai 
2515.

PETRAS NORKUS
Mirė gegužės 20 d., 1939 m., 

1:00 valandų popiet, sulaukęs 
25 metų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

tėvų Petrų, motinų Veronikų, 
po tėvais Rukšenaitė, brolį Jo
nų ir seserį Onų, dėdę Alek
sandrų Norkų, tetų Jennie Al- 
kimavlėienę ir dėdę Liudvikų 
Norkų ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 6842 So. 
Talman Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gegužės 24 d. Iš namų 8:30 
valandų ryto bus atlydėtas į 
Gimimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šioso lai
dotuvėse.

Nuliūdę;
Tėvas, Brolis. Sesuo, Dėdės, 

Teta ir Giminės.
Laidotuvių direktorius John 

E. Egan. Telefonas GROvehlll
0090.

Kas myli, gerovei tarnauja 
'daug protij nevisai subrendu- 
džiuoja, neieško garbės.

KARIAI CHICAGOS, CIOEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A L p C patarnavimas HvnDULHRljL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

S- P. Mažeika
flntaiias M. Pkillips
L J. Zolp
fllbert V, Petkus
P. I. Hite |

Anttony B. Petkos

8319 Litu&nica Avenne 
Phone YARda 1138-1139

3307 Ižtnanioa Avė. 
Phone YARds 4908

1846 Weet 46th St 
Phone YARds 07814)1

4704 S. Weetern Avenne 
Tel. LAFayette 8024 

8354 So. Halated St 
Telefonas YARda 1419

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109
2314 We«t 23rd Plaoe 
Phone CANal 2515Lachavicz ir Suoai feSS'K. .t*hoąe PEJTJinan 1270

I. linlemiis 4348 So. Califoraia Ava. 
Phone LAFayette 3572

OAfllOI.be
chawi.cz
chawi.cz


B AVih-ačHenls, geg. 23 d., 1939- .‘ - ---

Svarbus Marijonų Rėmėjų 
Apskrities Susirinkimas

Gegužės 24 d. Marijonų Rė- vilkienė su savo sūnum irgi
mėjų Draugijos Chicago aps
krities rėmėjų svarbus susiri
nkimas tuoj po pamaldų 
“Draugo” name, 2334 S. Oak- 
ley avė. Visų kolonijų Marijo
nų Rėmėjai malonėkite atvy- 
kti kuo daugiausia atstovų, 
nes tikimės,'kad j šį susirin
kimų atvyks Tėvas Provinci
jolas, kun. J. Jakaitis, taip

•pilnu energijos dirbti p-uu 
Navicku; taip pat atvyks se
nas veteranas ir didelis Tėvų 
Marijonų prietelis, p-nas Si
monas Pileckas; iš Marąuette 
Park buvęs Marianapolio Ko
legijos stud. Jonas Stoškus.

Kaip žinote, kad liepos 23 
dienų įvyks tradicinis išva
žiavimas — Lietuvių Diena.

pat kviesime ir svečių, Ma-1 Darbas didelis, reikia daug
rianapolio Kolegijos rektorių, 
gerb. kun. J. Navickų. Reta 
proga, (malonūs Marijonų be
ndradarbiai, ipasirodyik im kuo 
skaitlingiausia. Iš Roselando 
pasižadėjo atvykti jaunas ir 
begalo energingas veikėjas, 
tai Mykolas Pavilonis su bū
riu savo draugų; iš West Pull 
mano Karolis Raila taip pat;

jėgų, tat ir tikimės, ir prašo
me atvykti kuo daugiausia ir 
nustatyti planus, kaip geriau 
ir sėkmingiau tai įvykdyti.

Apskr. rašt. J. K.

Niekuomet neatsiduok visiš
kam tinginiavimui, bet ar skai 
tyk, ar rašyk, ar melskis, ar

Išvažiavimas
Gražiai Pavyko

MARQUETTE PARK. — 
Praeitų sekmadienį, išaušus 
rytui, neišrodė, kati diena bus 
graži, o po pietų pradėjo sma
rkiai lyti, vienok Marijonų 
Rėmėjų Draugijos 5-to sky
riaus nenugųsdino, jie išvyko 
į savo rengiamų išvažiavimų 
Justice Parke. Po didelio lie
taus, apie 4:30 vai. pragied
rėjo diena ir pasirodė saulutė. 
Geraširdžiai Marąuette Park 
biznieriai - kontraktoriai p- 
nai Zizai, Vilimai, Andreliū- 
nai su savo skaitlingais drau
gais atvyko į rengiamų išva
žiavimų ir prie geros muzikos 
taip įsilinksmino, kad ir pra
dėjus temti, visiškai užmir-

krai nuoširdžiai parėmė; taip 
pat parėmė ir daugelis kitų 
— p-nai Kauliai, Ališauskai. 
Už tokių gražių ir nuoširdžių 
paramą skyriaus komisija 
didelei dėkinga visiems, ku
rie tik kokiu būdu gelbėjo, 
abelnai visiems darbininkams, 
aukotojams, kurie prisidėjo jr 
darbavosi.

Didelis ačiū priklauso p-nui 
Ivanauskui, kuris teikėsi su 
troku patarnauti, progai pa
sitaikius, tikimasi, kad p-nų 
Ivanauskų marketpark iečiai 
neužmirš. Kaipo biznierių, ku 
ris perkrausto iš namų į na
mus ir anglis pristato, atei
ty, progai pasitailkius kreip
sis ir parems.

Taigi, visi brangus priete- 
liai, vardu skyriaus ir rengi-

Aukso Grūdeliai

Tik tas be baimės džiaugia
si, kurs turi savyje geros są
žinės paliudijimų.

Labai prakilnus bus tavo 
mokslas, jei paremtas bus sa
vęs išsižadėjimu ir nusižemi- 
kas žengdamas nedorybės ke
liu didžiuojas savuoju netei
sumu. i »i

Jei nori, kaip reikia, ištver
ti ir išsitobūlinti, laikyk save 
kaipo ištremtu ir keliauninku 
ant žemės.

Norime, kad kiti būtų aš
triai perspėjami, o patys per
spėtais būti nenorime.

CLASSIFIED

mąstyk, ar dirbk kų nors ben 
iš Brighton Park p-nia Na- drai naudai.

Peoples Krautuve
TURI PERDAUK PREKIŲ

STAKO SUMAŽINIMO

Išpardavimas
ŠIANDIEN PRASIDĖJO

VISKAS BUS SKUBIAI PARDUOTA

Surėdymai Siekia Iki . .

— DYKAI —
Puikios ir Brangios Dovanos dėl Jaunavedžių ir visų 

kitų Kostumerių.

šo apie savo namus. Taip pat 
matėsi ir bulvarinių kalėta m0 komisij°s' priimkite nuo
rimų - p-nai Kauliai, Ali.; Širdų lietuviškų a,-iūl - J. K.
šauskai, kurie linksmai vaiši- "
no savo draugus. | Pranešimai

Chorai — Panevėžiečių ir) Dariaus - Girėno Paminklo 
Bulvariškių, kurie iš kalno 
žadėjo dalyvauti, tikrai buvo 
ir linksmino susirinkusius sve 
tebus gražiomis dainomis.

Rengimo komisija, matyt, 
gražiai prisirengus, taip kad 
sveteliai buvo labai patenkin
ti. Gražiai darbavosi ir sve
čius priiminėjo skyr. pirm. A.
Pukelienė, A. Jonaitienė, P.
Gailius, p-nia Šnekutienė, A.
Rimidaitė, p-nia Petraitienė, 
na o kų jau bekalbėti apie 
Onų Vilimienę ir E. Andre- 
liūnienę, jos dalino dovanas, 
ir svečius gražiai šokino.

Išvažiavimas labai gražiai 
pavyko, tai dėka gerųjų prie 
teliij — p-nų Idzelių, viršmi- 
nėtų biznierių p-nų Vilimų,
Zizų ir Andreliūnų, kurie ti-

Statymo Komiteto labai svar
bus susirinkimas įvyksta ‘Ma
rgučio’ redakcijoje, geg. 23 
d., 8 vai. vak, Visi komiteto 
nariai būtinai turite atsilan
kyti.

V. Rėkus, Komiteto sekr.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931 33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuvlah- Pp. P. Ir M. 
Dslmldal, Savlntnkal.

Šis vienas iš puikiausių 
Breakfast setų vertas $35., 
parsiduoda"ž........ $18-95

1939 pavasario mados, 
Kidney Style Parlor Setas, 
reguliariai vertas $119.00, 
Išpardavimo kaina

.........  $69-50

Stoka išauklėjimo, tinginys
tė, bailumas, išnaudojimas — 
tai svarbiausieji pasisekimo 
priešai.

JŪS GALITE GAUTI

ONA’S RERMANENT
ai *3.M. Taipgi gaunate artletiika 
plaukų Hutalejmų, apkirpimu Ir eliam-

S-

Sis 1939 pavasarinio ma 
dos Virtuvei gesinis pečius 
setai verti $75., parsiduoda
«k.......... $39.50

Šis pilnas lovos įrengimas, 
graži lova, Springsinis mat
racas, Garantuoti coil lo
vai Springsai, viskas verta 
$30.00, parsiduoda tik
»ž ........... $17.95

$5.00 vertės 9x12 naujos mados klijankės po $3-4-9 
$15.00 vertės garantuoti matracai po .... $6.95 

.00 vertės garantuoti coil lovom springsai $3-49 
metų mados midget radios po .. $6-95

vertės labai gražūs parlor setai .. $29-50 
$5.00 vertės plieninės naujos mados lovos .
$0.00 45-kių svarų vatiniai matracai po ...
$20.00 vertės tvirtai padaryti 5-kių dalių

breakfast setai .......................................

$2.95
$3.49

$9.95
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 

Didelė nuolaida už senus baldus į mainus ant naujų.

rURN ITURe
iNUFACTURINO COMPAM”

4179-83 Archer Avenue
Kampas Richmond gatvės

MOVING IR 
EZPRESSING

MATYKITE MUS PIRMIAUSIA 
DEL ŽEMŲ KAINŲ
JOE MOCKUS 

2358 So. Leavitt Street

ISRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN OHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

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

77

Permanent garbenėjimas yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
rai iisilavinę. Mes suprantame 
visas jūsų plankų problemas. 
Jūs galite visados tikėti, kad pas 
Onų gausite tikrai puikų ir gerą 
permanent.

ONA’S BEAUTY SHOP 
1820 West 47 th Street 

Telefonas LAFayette 8038

PAKDAVIMI'I BINGALOW
6 dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje; miegojimui porčius; 
didelis beismontas; 30x150 pėdų lo
tas; 2-karų garadžius; karstu vande
niu apšildomas; visi screens Ir wea- 

_ # ther strlps; ąžuoliniai aptalsymal Ir
paveiksluose. Mergaitė eina ketvirtus metus. Jai auksinė grindys. Kaina tiktai »6,350.00 cash r .... r v • v 1 z . , , , , v I ar ISmokėjimals. 2445 West Mar-yra proga tapti kino žvaigžde. (Acme telepboto) > įpiette Roeu <«7th st.) Telefonas

_ _________________ ______________________ 1 REPublk’ 4860.

Carolyn Lee Copp, iš Martins Ferry, Ohio, duktė paprasto 
plieno darbininko, pakviesta į IIolywood vaidinti judamuose

BRIGHTON PARK. — A. 
L. R. K. Federacijos 19 sky
riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks gegužės 23 d., po pa
maldų, 8:30 vai. vak., para
pijos mokyklos kambary. Pra 
šome visi} draugijų, kuopų 
skyrių valdybas ir atstovus 
taipgi veikėjus dalyvauti. Su

sirinkime pasitarsim įvairiais 
klausimais draugijų ir kata
likų vieningumo, taipgi tėvy
nės Lietuvos. Valdyba

Jei du darbuojas vienas 
antram pritardamu, tikrai kų 
nors gero nuveiks.

Standard M
švelni Degtinė—100 Proof 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės

už Tokią Kaina
TIK $1.00 PT. $j gg 
4-5 Kvortos....

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
15G DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

’ Club

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY FROM 1-2 P . M.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevanl 0937

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

NEW CITY FURNITURE MART
— rengia —

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

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

Kas nor užsirezervuoti vietą ant busų prašomi kreiptis J Now City Pnrnlture Mart, 
1852 W. 47th 8t., IS anksto. Su kiekvienu buso tlkletu 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.
Klausykite mūzų programo: Antradieniais Ii stoties WSBC, 1210 U]., 8:00 Iki • v. v.

J?

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučlų šapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes šj 
mė-nes) savininkas Išvažiuoja. 1838 
South Karine Ave„ Chicago, UI.

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 56 galionų alie
jui bačkas, su kranais. 23S1 South 
St. Louls Avenue, Chicago. Illinois.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street

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

PARDAVTMUI BIZNIS
Parduodu duonos kepimo bizn) su 
namais, arba vien tik bizni. Biznis 
išdirbtas per 35 metus. Priežastis 
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauja mano lSdirblmo praktiką, 
(patentą) mielai sutiksiu perleisti Ir 
išmokinti. Savininko ir biznio Įstai
gos antrašas; 2803 So. Emerald A- 
vetrue. Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS
Oėllų biznis, išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — ilga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 414# W. 
2flth Street, telef. I,awndale 7045.

Turtiu virt
*3,184,808.88

Recerra* viri 
8ZZS.000.08

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Comer Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
ISmokėjom 
Už padėtas

pinigas
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgiėių
Safety Deposit Dežutea Galima 

Pasirendaoti
Ofiso Valandos; nuo 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Snbatom nno 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOCIATIOH

of CHICAGO
JUST1N MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, See.

PIRMOS RCSIES JUODŽEMIS 
— g<ėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai *1.00; 16 
bušeliu *2.50.
Stanley Gaveus. 110 So. Ridgeland 
Avė.. Worth, III., tel. Oak Lawn 
193J-1.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučernė ir grosemė; pil
na elektrlklnė refrlgeraclja; gera vie
ta: nėra kompeticljos.
Atsišaukite Telefonu TTemlock 0257

PARDAVIMUI BUNGALOW
6-kambarlų bungalow; furnacd 

apšildomas: uždaryti porčlal; gara- 
džius; 80x125 lotas; Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi

giai, — tiktai *4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Snrlngfleld Avė.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas; 4 kambariai vir

iu J. i apačioj; fumacu apšildomas? 
garadžius. Atsišaukite; S421 South 
Sprlngfleld Avė. Tel. La*ndale — 
8291.

REIKALINGAS PARDAVĖJAS 
Reikalingas komercljlnės refrlgera- 
cljos pardavėjas. Gera proga. Ne
reikia turėti patyrimo. Komlšinas Ir 
gasolinas. Atsišaukite telefonu:

Lawndale 2295
GERAS IR PIGUS 

2 fl. po 6 kamb. mflrinlns namas. 
11 metų senumo. South West Sldėje, 
prie 63rd St. gatvekarlų linijos. Ren- 
da <100.00 | mėnes}. Kaina tiktai 
6.950.00. Kas norite užsidirbti ar pi
giai Įsigyti gerą namą. rašykite grei
tai Box No. VJ140, Draugas. 23M 
Soiih Oaklev Avenue. Chicago, BĮ.

VASAROTOJAMS ATYDA
labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
bllium ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chlcagos. Kelias R3 Ir 45. Peter Ber
notas, Box 77. SUver Lake, Wls.

PARDAVTMUI NAMAS
4 kambarių cottage; 60 pėdų lotas, 
pulkus kieiuas; 2-karų garadžius. 
Kaina tiktai *2.500.00. Atsišaukite: 
2331 South St. Ix>uls Avtnne.

Daug daro, kas daug myli. 
Daug daro, kurs gerai atlieka.

AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobiliui 

Prienamomia Kainomis.

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

Domininkas Kuraitis, Savininkas 
Telefonas VICtory 1696


