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NUSKENDO NARDANTIS LAIVAS SU 62 VYRAIS
Laivas yra juros dugne apie 240 pėdo
gilumoje; imtasi prieuiouie vaduoti

Republic Steel korporacija teisme
iškelia ieškinį iŠ CIO darbininku

Reiškiama nuomonė, kad
gal daugumas bus išgelbėta
PORTSMOUTH, N. II. geg.
23. — J. A. .Valstybių nar
dantis laivas “Squalus” su
62 vyrų įgulos (jų tarpe pen
ki karininkai) nuskendo apie
240 pėdų jūros gilumon apie
už penkių mylių nuo New
Hampsliire pakrančių. Nelai
mė įvyko šiandien anksti rytų,
kai laivas nėrė Atlantiko gilu
mon su atidarytu vienu klapanu. Sakoma Įsiveržęs van
duo užliejo) laivo dalį su inži-

nais. Laivas atsirėmė į jūros
dugną.

Skubiai susimesta pagalbon.
Reiškiama nuomonė, kad yra vilties įgulų išvaduoti. Lai
vas turi naujausius reikalin
gus įtaisymus ir įgula jame
gali išbūti ilgiau kaip vienų
par4.

AVASIIINGTON, geg. 23. —. barė tuos visus, kurie bando
‘American Retail’ federacijos pakirsti jo administracijos
nacionalinėje tribūnoje (foru programų. Anot jo, progra
me) prezidentas Rooseveltas mos priešai bando grąžinti
aiškiai pabrėžė, kad naujoji 1929 metų ekonomines ir fi
santvarka neiškryps iš savo nansines suirutes.
užimtos pozicijos ryšium su Pripažįsta, kad šalyje pir
išlaidomis, viešosiomis skolo kimo jėga yra silpna, nes
mis ir mokesčių nusistatymu. daugumas darbdavių pigiai
Naujosios santvarkos progra apmoka darbininkus. Šalies
ma ir toliau bus vykdoma. administracija bandys rasti
Anot prezidento, tik tuo būdu priemonių tai pagerinti. Jei
bus atsiekta šaliai reikalinga pirkimo jėga padidėtų, sakė
prezidentas, nereikėtų ilgai
gerovė.
Prezidentas nupeikė ir nu laukti gerovės.

VIENA. — Katalikų Baž
nyčios autoritetams pranešta,
kad ateityje kunigų kilnoji
mai iš vienų vietų Į kitas ga
lės būti daromi tik su nacių
partijos leidimu ir pripažini
mu.
,
Kitais žodžiais, Bažnyčiai
nebus leista be nacių autori
tetų žinios skirti kunigus į
parapijas ir į kitas vietas,
kur jie reikalingi.
Naciai žengia dar toliau —
užima platesnį Įvarų Bažnyčios
teisių ir laisvės varžyme. Jie
pasilaiko teisę skirti auklėti
nius į kunigų seminarijas ir
naujokus į religinius ordinus.
Tš kandidatų sąrašų naciai pa
renka tinkamus būrimus kuni
gus ir vienuolius.
Bažnyčia niekur pasauly
taip nevaržoma, kaip Vokieti
joj. Naciai gi atšauja, kad jie
nei Bažnyčios, nei katalikų
nespaudžia.
Andai naciai paskelbė nau
ją dekretą, kuriuo įteisėja mi
rusiųjų kūnų deginimą (kre
macijų) lygiai su laidojimu.

CLEVELAND, O., geg. 23. fabrikuose darbininkai strei
Republic Steel korporacija, kais jai padarę apie 2,500,000
kuri 1937 metais pergyveno dol. nuostolių ir atlyginimo
CIO darbininkų streikus, krei reikalavimas patrigubinamas.
pėsi į federalinį teismą. Trau Korporacija nusiskundžia,
kia tieson CIO vadus ir su
kad ji paskiau daug nukentė
CIO susijusias kelias darbinin
kų unijas. Reikalauja iš jų jusi nuo nacionalio darbo san
tykių boardo sprendimų ir dėl
7,500,000 dol. atlyginimo.
Savo ieškinyje korporacija įvykusiųjų kruvinųjų riaušių
pareiškia, kad jos įvairiuose ' Cliicagoje.

Apie įvykusių nelaimę pa
tirta po vienos valandos lai
vui .neiškilus iš vandens.

, -JfH
Prez. Rooseveltas pareiškia, naujosios
santvaroms programa Ims vykdoma

NACIAI VOKIETIJOJ
KONTROLIUOJA
KUNIGU PASKYRIMUS

Reikalauja pusaštunto
milijono dol- atlyginimo

DANCIKE ĮVYKIAI
NUSLŪGSIĄ

Amerikos Medikų sąjungos suvažiavime St. Louis gydytojai dr. Temple Fav (kairėje)
ir dr. L. W. Smdth, abu iš Pliiladelphijos, su manekinu demonstravo, kaip jie gali panai
kinti įsimetusi pas žmogų vėžį. Pacijentą apkrauna ledais ir užmigdo vadinamu žieminiu
miegu (hibemation). Po penkių parų pažadintas žmogus atsikelia sveikutėlis. Jie mano,
kad tuo būdu būtų galima žmones išgydyti nuo širdies ligos, beprotybės ir džiovos.
(Aome telepboto).

PASIRAŠIUS SUTARTĮ
SUDARYTA BENDROJI
KARO TARYBA

Ivanas Maiskis Ženevoje bara britus,
kad jie neteikia pagalbos kinams

ŽENEVA, geg. 23. — T.
BERLYNAS, geg. 23. —
Pasirašius čia Italijos Vokie Sąjungos tarybos susirinkime
"Rusija su
tijos karinę sutartį, tuojau su aiškėja, kad
daryta bendroji abiejų valsty Britanija ir Prancūzija ši kar
bių vyriausioji karinė taryba, tą nedarot jokio antiagresyviį kurią nariais bus paskirti į- nio bloko. Vedamos derybos
vairių kariuomenės dalių ats visiškai sustojusios. Sov. Rutovai. Numatyta šiai tarybai , siją taryboje atstovaująs am
kas metai turėti mažiausia,du basadorius Britanijai Ivanas
Maiskis čia pareiškia, kad
NEW YORKAS SUSILAU susirinkimus.
Sutarties pasirašymas įvy pranešimai iš Paryžiaus ir iš
KĖ ARKIVYSKUPO
kitur apie vedamus pasitari
ko nepaprastai iškilmingai,
1NEW YORK, 23. — Šian- kokius įgali surengti tik dikta mus yra netikri.
dien New Yorko arkivyskupi
toriai. Tai atlikta paties Hit Londone yra dar kitokių
kalbų. Sakoma; patsai minis
jos katedroje sostą užėmė lerio akyvaizdoje.
Šventojo Tėvo Pijaus XII Vokietijos užs. reikalų mi tras pirmininkas Chamberlaiskirtas šiai arkivyskupijai nau
nistras Ribbentropas atsiklau
jas arkivyskupas F. J. Spellsė Hitlerio, ar jis leidžia pa
man, buvęs Bostono auxilinis
sirašyti sutartį.
vyskupas.
Po pasirašymo Ribbentro
Bažnytinių ceremonijų prie pas nusisuko į Hitlerį pareikš
šakyje buvo apaštališkas dele damas; “Mano vade, prane
gatas JE. arkivyskupas A. G. šu, kad italų vokiečių sąjun
LONDONAS, geg. 23. —
Cicognani. Iškilmėse dalyva gos sutartis pasirašyta”.
Anglijos parlamente opozicija
vo 46 arkivyskupai ir vysku
Po to Hitleris Italijos užs. puola vyriausybę dėl jos pas
pai.
reikalų ministrui Ciano įteikė kelbtų Palestinos patvarky
mui planų, kuriais, anot opo
65,000 DARBININKŲ NE vokiečių erelio ordenų.
zicijos, skriaudžiami žydai ir
TEKĘ DARBO
sukeliama daug džiaugsmo na

NACIAI DŽIAUGIAS
BRITĮĮ PLANAIS
PALESTINOJE

DETROIT, Micb., geg. 23.
— Briggs Manufaeturing Co.
automobilių fabrikuose sus
treikavo darbininkai. Šis strei
kas atsiliepė į kitų automobi
lių kompanijų fabrikus ir juo
se sukėlė apie 65,000 darbi
ninkų nedarbą.

CHICAGOS MAJORAS
SPRINGFIELDE

SPRINGFIELD, UI., geg. 23.
— Atvyko Chicagos majoras
Kelly reikalauti legislatūros,
kad ji skirtu 120 milijonų dol.
bedarbių šelpimui Chicagoj
per ateinančius du metus.

Valstybės administracija yDR. BUNDESEN GRJŽO
ra numačius skirti 72 milijo
TARNYBON
nus dol. Majoras sako to per
Chicagos sveikatos departa maža.
mento viršininkas dr. H. N.
Bundesen grįžo į savo vietą. TEISĖJAI TURI MOKĖTI
Jis buvo laikinai pasitraukęs TAKSAS UŽ PAJAMAS
pereitais metais, kai federali- WASHINGTON, geg. 23. —
TOKIO, geg. 23. — Japoni- niai autoritetai prieš jį ir ki Vyriausias teismas išsprendė,
pasiuntė sveikinimus Vo- tus iškėlė kaltinimą už sankal kad federaliniai teisėjai taip
;tijai ir Italijai dėl karinės bį kontroliuoti pieno produk- pat turi mokėti taksas vyriau
tarties pasirašymo.
; ei ją. ir pieno kainas.
sybei iš gaunamų savo algų.

&

ciams ir fašistams.
Kai britų vyi^^sybė Pales
tinos žydus paduoda arabų
nuožiūrai, pareiškia opozici
jos vadai, iš tikrųjų tuo būdu
maldinami Vokietijos ir Itali
jos diktatoriai.

Anot opozicijos, žydų įsiga
lėjimas Palestinoje neįmanonomas ir jie negali iš ten išs
tumti arabų. Palestina yra arabų valdomų valstybių apsup
ta, tad žydai ten nepavojingi
arabams, nepaisant jų skai
čiaus didėjimo.
Pašautas plėšikas Robert
Burna, 10 m. amž., nuvyko į
apskrities ligoninę pagalbos
gauti ir ten suimtas.

nas jau nelinkęs susidėti su
sov. Rusija, čjusidėdamas jis
bijo įžeisti Hitlerį.
Tarybos suvažiavime užsi
imama kitais reikalais. Amba
sadorius Maiskis bara britus,
kad jie nepadeda Kinijai ka
re su japonais. Britai su pran
cūzais gi apgaili, kad jie ne
gali kinams padėti, nes pir
miausia savo likimu turi rū
pintis.
Maiskis, be to, peikia pran
cūzus ir britus, kad jie prieš
Mussolinį nė piršto neiškėlę
Albaniją užgrobus.

T. S. SIUNČIA KOMISIONIERIŲ DANCIGAN

ŽENEVA, geg. 23. — T.
VARŠUVA, geg. 23. —
Lenkų valdiniuose sluoksniuo Sąjungos taryba nusprendė į
se spėjama, kad paskutinių ! Dancigą pasiųsti savo komisidienų įvykiai Dancige, dėl ku onierių, kurs “autorizuotas”
rių čia ir Dancige sukelta grąžinti ten tvarką, jei būtų
daug triukšmo, savaime nus reikalinga, su lenkų kariuo
lūgs. Manoma, kad Vokietija mene.
.
šį kartą nenorės išpūsti viso
reikalo, ypač dėl vokiečio nu
GALVIJŲ LIGA IŠ
šovimo naciams puolant len
NAIKINTA
kų muitinės stotį.
KAUNAS, (Elta). — Už
Taip čia spėjama ir mano nešta iš Vokietijos ir Lenki
ma. Naciai tyli. Iš Berlyno jos galvijų snukio ir nagų li
apie tai žfrttn neturima. Abi ga pernai buvo pasirodžiusi
pusės neturi noro pasiduoti. Alytaus, Kauno, Marijampo
lės, Mažeikių, Seinų, Taura
SOFIJA, geg. 23. — Bul gės, Trakų ir Vilkaviškio aps
garijoje vykdomos demonstra krityse. Suderintomis veteri
cijos prieš rumunus. Bulgarai narijos departamento ir ūki
vyriausybės reikalauja Įsiver ninkų pastangomis ši liga
žti Dobrudžon ir atimti iš Ru Lietuvoje visiškai išnaikinta
munijos šią bulgarų teritoriją. ir šiemet niekur nebepasirodė.

"ELTOS” ŽINIOS
IŠUETUVOS

ras Oleka ir B. Dauguvietis
pasilieka ateinantį sezoną dir
bti Valstybės Teatre.

- KAUNAS. 9—|V. — Rug KAUNAS, 9—V. — Lietu
pjūčio 14—20 d. Kaune įvyks vos linų ūkis nuo 1923 m. da
DIDINA SENATVĖS
orinio sporto varžybos, į ku vė kraštui pajamų 700 mil. li
PENSIJĄ
rias pakviesti Latvijos, Esti tų. Ligi 1938 m. linų pasėlių
SPRINGFIELD, III., geg. jos ir Suomijos klubai. Taip plotas nuolat augo ir pasiekė
23. — Legislatūros žemesnie pat Lenkijos, Vokietijos, Da 88,000 ha.
ji rūmai 117 balsais prieš 7 nijos, Švedijos ir SSR orinio
nusprendė senatvės mėnesinę sporto klubai. Garbės svečiais
KAUNAS. 9—V. — Cenpensiją padidinti iki 40 dol. pakviesti FAI pirmininkas tralinio Statistikos Biuro duo
daugiausia. Iki šiol yra 30 dol. j princas Bibetsco ir garsioji , menimis javų derlius Lietuvo
daugiausia.
anglų lakūnė Jean Batten. Ru j je praėjusiais metais pasiekė
gpiūčioi 20 d. Kaime įvyks di beveik 1,800,000 tonų. Tai bu
SUŽEISTA ANGLIJOS KA dėlė aviacijos diena, kurioje vo rekordinis derlius. Bulvių,
RALIENĖ MOTINA
(dalyvaus su savo lėktuvais ir pašarinių runkelių derlius bu
LONDONAS, geg. 23. — kaimyninių valstybių svečiai. vo 30 proc. mažesnis. Už mū
sų kviečius užsieniuose 1938
Automobilio nelaimėje Londo
no priemiestyje Putney leng KAUNAS. 9—V. — Estų, metų sausio mėn. mokėjo 23
vai sužeista Anglijos karalie latvių ir lietuvių bendradar Lt už 100 kg., o gruodžio mėn.
biavimo prezidiumo nutarimu — tiktai 10,50 Lt už cnt. To
nė motina Mary.
šių metų penktasis iš eilės es dėl vyriausybė, suprasdama
reikalą ūkininkus palaikyti,
NEAPMOKAMOS ATOS tų, latvių ir lietuvių kongre
sas ir Baltijos savaitė šaukia nustatytomis kainomis javus
TOGOS TARNAUTOJAMS
mas Kaune birželio 9—11 d. supirkdavo, tačiau darė gan
Chicagos majoras
Kelly Kongresui pasibaigus, jo da didelius primokėjimus. 133,000
pranešė, kad pradėjus birže lyviams ir Baltijos organiza tonų išvežimui buvo primokė
lio 1 d. miestiniai tarnautojai cijų nariams Turizmo Sąjun ta 5 mil. Lt.
ir darbininkai šiemet gaus po ga rengia ekskursijas j Kali
dvi savaites neapmokamų a- mo miesto ir tolimesnes apy
tostogų. Miesto iždas ištuštė linkes.
jęs.
CHICAGO SRITIS. — De
KAUNAS. 9—V. —, Iš nau besuota; gali būti lietaus, vė
Gazolino stočių Chicagoj or jojo Valstybės Teatro direk su.
ganizuoti darbininkai laimėjo toriaus A. Juškos patiriama,
Saulė teka 5:21, leidžiasi
didesnį atlyginimą.
kad Kipras Petrauskas, Pet- 8:12.
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Tautininkų valdžia Lieta- , tarimų ratų jųjų slaptieji vaKauno Universiteto studentų laikraštis
“Studento Dienos” įdėjo ilga P. Kupraičio voj, po ilgo, palyginant, vieš- dui visados suras mesti kokį
“draugas"
žlugo, sugriuvo! pagalį,
straipsnį apie Amerikos Lietuvių it. K. Stu patavimo,
Uelna kasdien Uakyrus snunadlenlua
kaip
netikusiai
pastatytas na
dentų ir l'rufesi jonai ų Sąjungą. Straipsnis
PRENUMERATOS KAINA: J. Afanertkoa valstybtee.
Dabar tautininkų veikla tau
Metams — 16.40; Pusei Metu — >1.90; Trims inSnemas.
Tautininkams
kraštų
va

buigiunias
šiaip:
Mama — f2.0t; Vienam uitnsslul — ,76a Kitose vaitos dvasios formavime, jos
StybSee prenumerata: Metama — 97.04; Pusei mėty
“
Kalbant
apie
A.
L.
K.
Studentų
ir
Pro

ldant
dėlei
žiaurios
cenzūros
— 94.44. Pavienis num. So.
spauda nepasakė koki likvidų
kristalizavinie į organizacijas. Po Svietą Pasidairius
fesionalų Sujungus perspektyvas ir apie A- nebuvo galimybės jiems tarti
apturėjo iš tų partijų. Ar neČia jų valdžia, visu savo apa
Bendradarbiams Ir korespondentams rastų negrąžiną,
nierikos lietuvių jaunimo ateitį, galima pa tiesos žodį, užtat daugeliui
Sakiniui, kad Tibete, kai su pasilicjo smala kai iš kurių
Jei neprašoma tai padaryti ir nepnsiunčiama tai u tiks
ratu veikė linkme priešinga
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
sakyti tik tiek, kad visam šutui darbui rei sunku buvo orientuotis val
sitinka pažįstami, tai viens partijų?
syti ir trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač ko
!
.
.
respondencijas sulyg savo nuožiūros.
Korespondentų
kia ne tik pasiaukojusių vadų ir globėjų, džios politikoj, juo labiau, kad tautos tradicijai, jos tikybi- . kitam parodo liežuvi, lai, vaprašo rašyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomąją
“Jeigu taip, tai reikia su
net
nuotaikai.
Kadangi
Kat.
..
1
bet reikia tiesiog visos lietuvių tautos pa visas jos apartas nuolat ir ga
mašlušlej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
dinas,
vienas
kitų
pasveikina.
giant polemikos Ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
prasti, kad iš tautininkų parBažnyčia yra daugiausiai pri- Į
galbos. Todėl pradėkime dažniau atsigręžti
pondencijos lalkraštln nededamos
sako, kas pas mus, |jjos ijųosj
bala. Bet darsiai pūtė vien į tautininkų sidėjus prie tautos tikybinės
sidėjus prie tautos
į Amerikos lietuvius išeivius ir pradėkime
jei kas parodytų kitam tokj j)aĮ. savaimi kyla klausimas,
dūdų. Laikas bėga, vietoj ne
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
dvasios formavimo ir ji tų
jau galvoti apie rinitų pagalbos teikimų.
Entered as Second-Clase Matter March II, 1414, at
i
• palaiko,
i-i
i • pasveikinimą,
(i,.įi.;,./.;..:
..!,.
stovi, baigė savo kelionę ir dvasių
Chlcago, Illinois Under the Act ot March S. 1474.
tai tautininkai
‘ tai atgal gautų ■
unieiikieciai k
iictuiii
U. L. lt. Draugijos pagalba, teikiama mū
sų išeiviams, yra labai menkutė ir neturi di tautininkų, valdymas. Dabar ir stojo į kovų su katalikų vi- tokį pasveikinimų , kad ii- vjaį, |<Ui-je taip skaniai mėgo
...
. .
gai nepamirštu. Bet, žiūrėkit, save vainikuoti
‘tautinindėlės reikšmės. Tat neleiskime vysti šiai gra galima aiškiau matyti ir tei suoinenmiu veikimu
ir jų or. .
,
; .
Kaip Jums Patinka?
.
..
.
...
.
,
eicilistai
ir
balsavikai.
Jie
singiau
įvertinti
taip
netoli

kais”?
žiai išeivijos šakelei ir josios žiedams — jau
ganizaci jomis. Lietuvos kata-1 ...
vieni
kitiems
per
popieras
kuo
mų,
bet
praėjusį
Lietuvos
is

likai ėmėsi organizuoti jauni
Lenkai ties Dancigo vartais neramūs. Nu nimui. Pirmoji turėtų judinti šį klausimų ir
Ir mano delnui įdomu bus
„
• • i
•
* . • ilgiausius liežuvius rodo, ale
torijos laikotarpį. Aš čia ne- mų
Pavasarininku ir Atei-j,
.
,
. . žinoti, kų dabar darys ti
šovė lenkas draiveris provokatorių mėsinin tiesti pagalbos rankų [Studentų Ateitininkų
bendro prunto nuolatos lai
kų. Dancigo naciška galva pareikalavo Len Sąjunga, kad pusirašytasai bendradarbiavi liesiu tautininkų nuveiktų da tininkų sąjungose, mažus vai
“tautininkai” ir kuo save vi
rbų bendroj politikoj, kultū delius į angelaičius, organi- kosi.
kijos vyriausybę tiesiog negalimų dalykų: mo pasižadėjimas neliktų tik popieriuj”.
dinsis ?
roj visuomen.ma.n gyvenime, zuotį nioterig, vyrus Tog Qr
apmokėti mėsininko šeimai, atsiprašyti Dan
Lietuvos devynių ministe
Pagerbiama Mūsų Didvyrių
•man rūpi supažindinti Ame
cigo vyriausybę ir prisipažinti kaltais, žo
PRAŠAU NESHUDkTi
I ganizacijos neturi jokių porikos lietuvius su tuo, kokie litinių tikslų, jų veikla apima rijų tarnautojai ir visokie vai
džiu, didžioji Lenkija turi muštis į krūtinę
Atmintis
Jei esi jau virš 40 metų am
prieš savo muitų kontrolėje esantį miestų...
buvo santykiai anų laikų val- vien tikybines ir kultūrines džios pareigūnai jau ligcriuo“
Garsas
”
rašo
žiaus,
nebijok ir nesisielok, ne
,
kad
Dariaus-Girėno
legijįj
os
.
su
Bažnyčia
ir
katali

ja, kur šiemet atostogas pra
Prasidėjęs mėsininko žuvimu konfliktas ga
sritis.
Kuriems
gi
tikslams
jonierių posto ir kitų vietinių organizacijų kybe. Ne visai lengva buvo
li išaugti į rimtesnį krizį.
leis. Dedu ant delno paieško tiesa, kiul vyresnio amžiaus
tautininkų valdžiai reikėjo
ir
veikėjų
pasidarbavimu,
Bostono
miesto
ta

Tačiau tenka pasakyti, kad kas vėjus sė
suprasti patiems Lietuvos pi- tverti paraleles jaunimo, vai jimų tų ar kitų reikalų mmiste žmonės išmetami iš dirbtuvių
ryba
nutarė
vienų
nedidelę
gatvę
pavadinti
ja, vėjus ir piauna. Juk panašiomis, provo
rijoj pareigūno, kuris atosto ir iš darbų, nors taip savo
liečiams valdančiųjų santy
kacijomis užsiima ir lenkai. Prisiminkime lietuvių didvyrių — Dariaus-Girėno vardu. kius su tikyba ir katalikybe, kų ir kitose organizacijose, goms atvažiuotų į Amerika ir laiku ir skelbė vienas Ameri
ddko nepalaiko jau esamas*
pernai metų kovo mėnesį, kada lenkai at Gatvės perkrikštiji'mo iškilmės įvyks gegu
• paleistų atostogoms Lietuvos kos ekonomistas. _ Laikraštis
dar
sunkiau
orientuotis
lietu

Gi dėl to, kad tos organizaci
siuntė provokatoriškais tikslais savo karei žės 2lS-tą. Vietos lietuviai, jų organizacijos
viams gyvenantiems už tėvy jos katalikiškos. Valdžios at valdžios pareigūnus ba, gir “Cliristian Science Monitor'’
vį pier administracijos linijų, Lietuvos pusėn, ir draugijos prie šių iškilmių smarkiai ren
nės sienų. Juk pačių valdinin stovas, gal, pasakys, kad Lie dėjau, kaikurie jų net pamir atsiklausė Fordo, ir gavo iš
kuris ten šaudė ir pats buvo nušautas. Iš giasi. Vertėtų ir 'kitų miestų lietuviams, kur
šę, kaip atrodo tos atostogos. jo atsakymų, -kad jo Įmonėse
to gimė lenkų ultimatumas, iš to didelis •tik didesnis skaičius jų gyvena darbuotis ir kų buvo garsiai skelbiama: tuvoj be katalikų esama ir
iš viso dirba 123,562 žmonės,
triukšmas ir, pagaliau, lenkų “laimėjimas” reikalauti, kad viena gatvė, aikštė ar žy mes katalikai, mes tikybos ne- kitų tikybų. Taip. Bet kata
yra;
Tautizka “Sandara” išdrū- jų tarpe
mesnė vieta būtų pavadinta mūsų didvyrių persekiojam, tik kunigams ne likų yra 80 nuoš., reiškia di
— užmegsti “draugiški” santykiai.
•
leidžiami politikuoti. Kad. ir delė dauguma. Ta dauguma, kavojo tokių gromatų:
z Nelinkėdami niekam bloga, norėtume tik vardais jų atminties įamžinimui.
40 ligi 45 m. amž., — 47,156;
Lietuvoj buvo katalikų, kurie jos tradicija ir sudaro tautos
-paklausti, kaip lenkams patinka jų pačių
“Juk matėte laikraščiuose 45 ligi 54 m. amž., — 28,576;
pradėti metodai, dabar jiems patiems pritai
naiviai tikėjo jų žodžiams, dvasių, kuriai valdžia priva pranešimų, jog Lietuvos lie 55 ligi 70 anižu,
Kas Naujo Klaipėdoj
— 6,377;
kyti.
pritarė jų politikai ir noriai lo būti ištikima. Be to, jeigu tuvių politinės partijos jau 70 ligi 84 amž.,
— 198;
Klaipėdos krašto pakraščiuose rašo “1
Atrodo, kad verdančiame Dancigo katile
rašėsi į tautininkų partijų. Lietuvoj yra ir kitų tikybų, likviduotos. Tik gaila to, kad 84 metų amžiaus.
— 2.
L.”, jau baigta statyt pirmoji fortifikacijų
apšusti turės patys lenkai.
Buvo
taip
pat
katalikų,
kurie,
ar visai netikinčiųjų, tai leisk
linija. Jau įmontuotos pajūrio artilerijos pa
trankos, įrengtos laivų sekyklos ir kit. įren kad ir nepritarė valdžios po jiems organizuotis, tegu gy lito pastovumų, ragino visuo nieko prakilnaus, nieko malo
Popiežius .Ir Taika
gimai. Nuo gegužės 2 d. iki gegužės 10 d. litikai, tačiau dėlei šiltos, pa vuoja, veikia,’oy tik nebūtų menę pasitikėti savo valiuta. naus, .nieko geistino, vien tik
patsai Dievas, arba kas iš
Prieš kiek laiko Jo šventenybė Popiežius visame Klaipėdos krašto pajūry vyksta di togios vietos tylėjo, sėdėjo valstybei ir doros principams Susirinkimas pasiuntė sveiki
Pijus. XII tarė žodį pasaulio taikos reikalu, deli pakraščių artilerijos manevrai — pra minkštoj kėdėj. Kiti vėl dan kenksmingi. Panašios organi nimus Respublikos Preziden Dievo yra.
prašė tikinčiuosius melstis už taiką. Be to, timai. Kasdien bus vykdomas jūros taikinių tis sukandę tylėjo dėlei duo- zacijos laisvai veikia tose val tui Antanui Smetonai, minis Jeigu ir tas, kurs tvirčiau
siai prižada, tankiai nupuola,
Apaštalų Sosto pasiuntiniai įvairiose Euro apšaudymas ir gyventojai bei laivai šaudy- nos kąsnelio,
stybėse, kurios tvarkosi sąži trui pirmininkui gen. Černiui
kas dėsis su tuo kuris retai
pos sostinėse darė atitinkamų žygių, kurie mų metu įspėti nė iš tolo nesirodyti pajūry.
Vieni nesuprato, kiti tylėjo, nės laisvės ir demokratijos ir kariuomenės vadui gen. Ra
Dabar į Klaipėdos uostų atplaukė dar vie
arba silpnai prižada?
nebuvo be pasekmių.
budėjantieji gi aimanavo, va principais. Jeigu tautininkų štikiui.
nas
Vokietijos
karo
laivas
‘
‘
AI
2
”
,
kuris
pri

šie Apaštalų Sosto žygiai, kaip rašo Ita
Reikia išmokti save pati
rgo, širdį sopino, bet daryti valdžia pati per savo valdi
klauso
minininkų
eskadrai.
lijos Katalikų Akcijos leidžiamas laikraštis
daugelyje daik persilaužti, jei
ne kų galėjo, nes juos varžė ninkus organizavo draugijos Aukso Grūdeliai
“Avvenire d’Italia”, visur susilaukė nepa
nori užlaikyti su kitais ramy
Žydams įsakyta iki gegužės 31 d. atiduoti
Gero žmogaus garbė yra ge bę ir santaiką.
prastai didelio įvertinimo ir pagarbos. Ypač viešoms įstaigoms visas brangenybes. Jiems ne tik cenzūra, bet ir gudrūs paraleles katalikų draugijoms,
giliai vertinamas Šventojo Tėvo nepartiškas leidžiama pasilikti sau po vieną sidabrinį valdžios “veikiantieji” įsta jeigu savo organizacijas šel ros sąžinės liudijimas.
Linksmas išėjimas dažnai
tymai, kuriuos aukštesnieji pia, teikia johns privilegijas,
laikymasis.
laikrodį, šaukštų, šakutę, peilį asmeniui ir
Turėk gerų sąžinę, o visuo gimdo liūdną sugrįžimų, n
Popiežiaus Pijaus XII darbai už taiką, tai savo asmeniškus dirbtinius dantis. Uoste ju valdininkai, neatsižiūrint į katalikų gi ignoruoja, joms
met turėsi džiaugsmų.
linksmos išvakarės aptemdina
nėra paprasti diplomatiški manevravimai. dėjimas labai menkas. Daugumas atplaukian Lietuvos Konstitucijų, bet nuo trukdo veikti visokiais “vei
Gera sąžinė labui daug gali rytmečio džiaugsmų.
Tai yra tėviškas neras., kad išnyktų visos čių laivų turi tuščiomis išplaukti toliau.
jos nusigręžiant, tik leidžia, kiančiais” įstatymais; jeigu
Tik tas yra nepavojingu
priežastys, keliančios valstybių tarpe nesan
tik leidžia, kad drąsuolius ir katalikų veikėjus baudžia, nukęsti, ir labui linksma yra
prispaudimuose.
tarp • žmonių, kurs noriai nuo
taiką ir vedančios prie kraujo praliejimo.
Iš p. Kennedy kalbos galima suprasti, kad laisvės troškančius labiau su juos siunčia į koncentracijos
Reikia tikėtis, kad žmonės pasirodys esą Anglijoje ir visur Europoj fifonos ir spauda varžyti. Kitiems liepia tylėti, stovyklas; jeigu katalikams Te nebūnie tau nieko didžio, ijų slepiasi
verti eiti Popiežiaus atidarytu keiiu į Eu apie Jungtines Amerikos Valstybes infor patys gi tautininkai išsijuosę dažnai atsakoma valdiškos
ropos ir civilizacijos išgelbėjimą, į taiką ir muoja daugiausia iš blogosios -pusės. Būtų
dilba, iš tautos aruodo žarsto vietos, jiems neprisirašant
visų žmonių bendradarbiavimą. Kaip “ Av gera, kad ir kiti Amerikos atstovai pasektų turtus, 'kad tik savo atsiekti, prie tautininkų, tas aiškiai
venire ” pastebi dispozicija oficialinėse sfe
p. Kennedy pavyzdį ir teiktų vispusiškas in- savo idėjas pravesti į tautos' rodo tautininkų nusistatymų
rose yra gera.
formacijas spaudai apie Ameriką.
prieš katalikybę.
,(Bus daugiau)
Kaip gi tikrumoj mūsų tau

gyvenimų.

Dievo Apvaizdos buvo tokia valia, kad
šiais neramumų ir netikrumų laikais Kata
likų Bažnyčios priekyje stovi žmonės, ku
riems puikiausia su visomis detalėmis žino
mi tarptautiniai konfliktai, jų priežastys ir
atskirų valstybių reikalai. Be to, šias Baž
nyčios pastangas už taiką seka maldos ti
kinčiųjų viso pasaulio kraštuose.

Amerikos Gyvenimas Ir Filmos
Ambasadorius Joseph P. Kennedy, kalbė
damas Liverpool Universitete, pažymėjo, kad
jis, gyvendamas Anglijoj netoli dviejų me
tų, pastebėjęs, jog anglai apie Amerikos šei
mų gyvenimą, jos istoriją net teisių prakti
kavimą sprendžia iš filmose statomų veika
lų. Vadinas, šio krašto žmonių gyvenimas
taip eina, kaip parodomi filmose veikalai;
suįręs šeimų gyvenimas, divorsai, gengsterizmas ir t.t. Kennedy pasakė ir tai, kad jis
keliais atvejais prašęs Anglijos laikraščių
leidėjų, kad be gengsterių šaudymų ir kidnap.inimų jie atrastų ką nors geresnio Ameri
kos gyvenime ir apie tai bent retkarčiais
parašytų.

Sovietų Rusijos ambasadorium Jungtinėms
tininkai atsineša į Bažnyčių
Valstybėms paskirtas Konstantin Ousmansky.
ir katalikybę. Jųjų darbai aiMaskvos komisarai vis dėlto nepaskelbia,
kas atsitiko su Aleksandru Trojanovskiu, ku , škiai rodo, jog jie daugiau
ris pernai buvo atšauktas. Apie jį jau se 'negu nepalankūs katalikybei,
niai nieko nebegirdėti. Ar tik ir jis nebus tikybos gi žvilgsniu abejingi.
Kad .jie nusistatę prieš Kat
patrauktas teismo atsakomybėn?
Bažnyčių, jau 'matoma iš to.
Vienas veikėjas, kuris dažnai paskaito len- kad vienų kartų padarytų su
kų laikraščius, pastebėjo, kad pastaromis die Sv. Sostu konkordatų suspennemis lenkų spauda naudoja visokiausius davo, paskui gi daro su Sv.
argumentus, kad įrodyti Dancigo priklauso- Tėvo atstovais, matomai, tiki
mybę Lenkijai. Tie argumentai visai esą |jaį begaliniai tęsiamus pasi
panašūs į lietuvių įrodinėjimus, kad Vii tarimus. Sudaro konkordatų
nius priklauso Lietuvai.
didžiosios valstybės, sudaro
•
*
tokia protestantiškoji Latvi
Vakar Lietuvių R. K. Susivienijimas Ame
ja, tik negali sudaryti Lietu
rikoj prisiuntė šimtą dolerių į Tautos Fon
dą Klaipėdos pabėgėlių šelpimui. Tautos vos tautininkai. Kodėl? Jiems
Fondo valdyba šią sumą tuoj pasiųs į Lie sunku suderinti savo nusistatuvą paskirtam tikslui. Būt gerai, kad ir ki- b'ūuis su katalikų principais.
tos mūsų organizacijom bei draugijos prisi Lietuvos katalikų veikėjai tų
dėtų savo auka prie sušelpimo žmonių, ku matė, jie taip ir sakė, žinoma,
rie ne iš savo kaltės neteko pastogės ir privačiai, kad konkordato tau
tininkai nesudarys, nes į pasi- |
duonos kąsnio.

Ką Pasakė Ministro
Pirtn. Pavaduotojas
Min. Bizauskas
KAUNAS (Elta). — Mini
stro pirmininko pavaduotojas
min. Bizauskas, gegužės 7 d.
kalbėdamas Tauragėje visuo
menės • susirinkime, pabrėžė,
kad nerami tarptautinė pade
tis ir Klaipėdos krašto nete
kimas mūsų krašte ypač iš
kėlė vieningo darbo reikalų
taip pat reikalų stiprinti mū
sų kariuomenę ir Saulių Są
jungų. Kalbėdamas dėl užsie
nio politikos, ypač pabrėžė
mūsų neutralumą, kurio pu
Budlev P. Gilbert, žymus New York visuomenininkas, kon
žeidimui mes visomis jėgomis
gresiniam ffies komitetui svetimšalių veiklai Amerikos Jung.
pasipriešintume,
nepaisant Valstybėse tirti, liudija apie komunistų rengimąsi nuverti
(kas tą neutralumą paliestų. mui demokratinės vyriausvbės ir ruošimą Amerikos gyven
Palietęs biudžetą, taupumą ir tojų prie to perversmo. (Actne telephoto)
. z
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pasitarti apie tolimesnį vei
nizuota apie du šimtu dar
%
DIDŽIOJI
“
DRAUGO
”
EKSKURSIJA
kimu.
buotojų visose Chicagos Lie
Arbatėlėje dalyvavo viso
tuvių kolonijose. Į tą komi
Malėtų miesto inteligentės, va
tetą įeina net J. M. vysk. W.
PASiGEi.BfcKrr širo paprasto
Idininkų, mokytojų moterys ir
O’Brien, J. M. Prelatas M.
Išplauks moderniškuoju motorlaiviu
BET MALONIU BCDUI
Atsišaukimas Į
Seneliams Prieglaudos Krušas, Chicagos miesto ma
kelios
panelės,
taipgi
Malėtų
Ar jūs jaučiatės nuvargę Ir blogam*
ūpe? Dainai tas išvargęs, nupuolę* nuovados viršininkas su žmo
Visuomenę
joras
Kd.
Kelly,
Lietuvos
ko

Namas
jausmas yra tS priežasties vidurių ulna ir Bijutiškio klebonas kun.
nsulas P. Daužvardis ir eilė kietėjimo.
Nė savaitės laiko nebeliko
Jei iš tikro taip yra. veikiausiai jums
L. R. K. Labdarybės Sąjun
kitų žymių profesijonalų ir yra reikalinga tiktai gero lluosuotojo. J. Zabulionis, kuris buvo at
iki kapų puošimo arba vaini ga 1937 metais suvažiavime
Tad. ft) vakarų einant gulti, paimkit
biznierių.
vienų ar dvi Ex-lai plyteles. Jūs at- vykęs į Šv. Jurgio atlaidus
ku (kiti vadina atminimo) nutarė įsteigti Seneliams l’rie
raslt, kad Ei Iju yra vlslftkai gerai
Skelbiame, vajus pradėtas veikiantis lluosuotojas, — Ir be to. Per arbatėlę Malėtų gimnazi
dienos. Antradienį gegužės m. glaudus Namo Statymo Fon
jis yra Avelmi*. Jis lengvai duoda ge jos kapelionas ir senelių prie
kelti fondą Senelių Prieglau rus
rezultatus be sukrėtimo vidurių
30 dieną rinksimės į Šv. Ka dą ir išrinko tuo reikalu rū
bet jų skaudėjimo.
dos Namo Statymui. Kviečia Ir prie to dar. Ex-Lax yra lengvai glaudos vedėjas kun. P. Bu
zimiero kapines Chicagoj, kad pintis komitetą. 1938 metais
— jis turi gardaus Šokola činskas plačiai informavo drme į darbą ir su prisidėjimu. paimamas
do skonĮ. 10 c. Ir 25 c. dėžutės yra
papuošti savųjų mirusiųjų ka suvažiavime nutarė nebeafidėjos narius ir svečius, kas bu
Kas aukos Senelių Prieg pas jūsų vaistininkus.
pus, kad pasimelsti. Gražus ir liojant imtis darbo, kad nu
laudos Jstaigai nemažiau kaip SAUGOKITĖS PAMVlGDAlOJIMųt vo veikiama ir daroma pra
reikalingas yra dalykas at tarimas būtų vykinamas ir
“GRIPSHOLM”
dolerį, gaus tą, sidabrinį La ATS1SAKYKIT JI PAKEICIANClŲl eityje ir kas manoma daryti
minti įnirusiųjų sielas maldo seneliams. Prieglaudos Namas
tik vienas tikras Ex-Lax!
ateityje. Visiems dėkojo už
Iš New Yorko, Liepos-July 1 d., 1939 m.
bdarybės Sąjungos jubiliejų Gaminama
jsidėmėklt raides "E-X-L-A-X ant
se ir tinkamu būdu pagerbti būtų pastatytas Labdarybės
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės.
Per Gotbenburgą-Stockbolmą
paramą
praeityje
ir
prašė
ne

minėti, išleistą knygą. Kas Kad gautumėt geras pasekmes,
jų kapus.
žemės sklype prie Šv. Kry
užmiršti ateityje. Pranešė,
Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laike. Laive mandagus pa
yra pirmiaus mokėję ir ne reikalaukit tikro Ex-Lax!
tarnavimas, skanus maistas, nepaprasta švara. Įdomi kelionė |>er
žiaus
ligoninės
Marųuette
Pa

Bet, nereikia užmiršti ir
kad
vietinis
Šv.
Vincento
a
baigę mokėti, kad tapti gar
gražiąją ir draugingą Švediją: iš Gothenburgo geležinkeliu į Stockliolnią, apie 6 valandas, iš Stoekliolmo laivu “MARIEHOLM”.
gyvųjų, (kuri© pateko į vargą rke Cbieagoje.
Paulo dr-jos skyrius išlaikė
bės nariais, tai dabar gali bai
1938
m.
suvažiavimas
papi

THE
ORIGINAL
CMOCOLATED
LAMT1VE
Manantieji šią vasarą aplankyti Lietuvą — kviečiami dalyvauti
iš priežasties savųjų mirties,
senelių prieglaudą su 12 žmo
gti 'mcikėti ir tapti garbės na
šioje skaitlingoje ekskursijoje. Užsisakykite laivokartes dabar.
ldė
ir
sudarė
kėlimui
fondo
paliko našlaičiais. Ne viena
nių. Esą prašymų daug į prie
riais. Visų aukotojų vardai
ir
Prieglaudos
statybos
reika

Sutaupysite pinigą pirkdami laivokortę
“£lė ar našlaitis verks prie
glaudą, bet, dėl mažų patalpų,|
bus skelbiama laikraščiuose
ten ir atgal
|o, apraudos savo skaudų, lais rūpintis šį komitetą: kun. ir įrašoma į Seneliams Prieg Užkvietimas
kai kuriems net ir su skai
Ig. Albavičius, kun. J. Vaičiū
Informacijų ir laivokorčių kreipkitės
pakenčiamą likimą.
dančia širdimi reikia atsaky
laudos Steigėjų sąrašą bei
Draugas Publiahmg Co., Ine.
Tuoj po pamaldų Šv. Ka
nas,
kun.
Anicetas
M.
Linkus,
Dėl to Lietuvių R. K. Lab
ti. Taipgi skyrius dar užlai
Travel Department
knygą.
zimiero 'kapinėse visus užkvie
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois
Mateušas
Žaldokas,
darių Sąjunga kapų puošimo I ark.
ko
ir
vaikų
darželį
su
40
vai

Prašau visus, kurie apsiė čiame atvykti į Vytauto dar
AUTORIZUOTA AGENTŪRA
kučių.
dieną (gegužės mėn. 30) Šv. “Draugo” red. Leonardas Ši mę pasidarbuoti fondo kėli
žą, kuriame labdarių sąjunga
SVVEDISH AMERICAN LINE
Kun. Bačinskas džiaugėsi,
Kazimiero kapinėse renka au mutis, Kotrina Sriubienė, dr. me, bei Seneliams Prieglau
turės
savo
pikniką.
Piknikas
J
kas našlių ir našlaičių šelpi Ant. Rakauskas, Ona Ivins- dos Steigimo darbe, paimti
kad ne tik prieglauda ir vai
bus įvairus: šokiai, žaislai,
mui. Kelios dešimtys moterų kaitė, adv. Ant. Lapinskas, Lalklarybės Sidabrinio Jubi
kų darželį gražiai išlaiko, 'bet
dovanos, užkandžiai, dainos,
seneliai galėtų ateiti į bažnv- Girdėdami tokius džiuginan
Alek.
Dargis,
Marijona
Vai

ir mergaičių su atitinkamomis
liejaus knygų ir aukų priė muzika, kalbos. Visas pikniko dar ir pinigų turi sutaupę ka čią. Atsiranda, sakė kitas ge eius pranešimus, visi pritarė
soje 4,000 litų. Tai, sako, vi
dėžutėmis rinks iš gerašird čiūnienė ir Labdarybės Sąjun mimo paliudijimui knygutes
pelnas
yra
skiriamas
senelių
raširdis Malėtų banko iždi- neatidėliojant šią vasarą pra
so to padarė geros žmonių
žių aukas. Ar kas duos dide gos centro valdyba: pirm. A. (receipt booTis), kurios yra
prieglaudos statymo fondui.
ninkas Keras, kurs žada pa dėti statyti prieglaudą. Šiam
širdys, kuriomis galima pasi
lę auką ar mažą, visi gaus Bacevičius, v. p. K. Sriubie pagamintos.
Drąsiai kviečiame visus at
aukoti žemės sklypą prie pat tikslui nutarta surengti dvi
tikėti ir drąsiai pradėti atei
po gėlelę, su kuria pasipuoš nė, v. p. Ant. Jovarauskas,
Dirbti labdaringus darbus vykti į pikniką, nes žinome,
bažnyčios, o tamstos auka tai dideles loterijas Malėtuose:
čiai didesni darbai. Toliau ka
savo krūtinę ir (kitiems paro nut. sekr. Petras Fabijonaiir aukoti labdaringoms įstai kad pikniko 'programa bus
pgi bus nuoširdžiai priimta per Šv. Petro ir per Vardo
pelionas sakė, tokiai padė
dys, kad yra prisidėjls prie tis, fin. sekr. Zig. Gedvilas,
goms yra prakilnu, garbinga tikrai graži, kad visi, ir seni
ir tam pačiam tikslui sunau Marijos (rugsėjo mėnesį) at
čiai esant, mus būtinas reika
labdarybės reikalo. Taip pat ižd. kun. Ig. Albavičius, iždo
ir
jauni,
smagiai
praleisime
ir šventa. Visus kviečiu pri
laidus. Reikia pasitikėti, kad,
dota.
las verčia neatidėliojant pra
rinks aukas ir gerb. kunigai. saugotojai Juozas Motekaitis
pusdienį.
Kaip
kasmet
taip
sidėti
auka,
kad
kuo
greičiau
Taipgi kapelionas pranešė, su Dievo padėjimu, ir gera
dėti statyti senelių prieglau
Tad, nuoširdžiai prašome ne ir B. Nenartonis.
būtų įsteigta reikalinga / lie ir šiemet į labdarių pikniką
kad Malėtų valsčiaus viršai širdžių žmonių parama, Ma
atsisakyti paaukoti kilniam
Seneliams Prieglaudos Na tuviams Senelių Prieglaudos suvažiuos daug svečių ir iš dą, kuriai plačioji visuomenė tis Umbrasas jam prižadėjęs lėtų apylinkės seneliai greitu
pritaria ir net keli esą pasi
reikalui.
mo Statymo ir vajaus reika Įstaiga.
tolimesnių miestų. Dėl to bus
visą prieglaudai medžiagą dy laiku susilauks gražios prieg
žadėję didesnes sumas auko
lų vedėju išrinktas kun. Ani
Kun. A. M. Linkus
gera proga pasimatyti su pa
kai suvešti ir, dar kiek ištek laudos.
ti.- Sako, yra jau projektuo
Seneliams Prieglaudos cetas M. Linkus.
žįstamais ir su jais pasižmo
Eks-amerikietis
lius leis, piniginiai paremti.
jama statyti prieglaudą dvie
Tik
ką
išleista,
minėti
Si

nėti ir pasisvečiuoti.
Namo Statymo
Kur Dėti
jų aukštų, kad galėtų patal
dabrinį Labdarybės Sąjungos
Reikalais Susirinkimas Jubiliejų, graži knyga, ku Automobilius?
Patys įsitėmykime ir ki pinti apie 40 lovų. Pakilus E.
Kapų puošimo dienoj auto- tiems pasakykime, kad meti Graužinaitė, Malėtų dvaro saPenktadienį, geg. 2d d. va rioje aprašyta ir vaizdais pa
aklų pavargtudų nuo Saulės, ,
, /į
fol> Yovn Dėl
Vėgo ar Ddlklų. vartokite kelia la
kare, po gegužinių pamaldų, rodyta (ką Labdarybės Sąjun- mobilių į kapines neleidžia. nis Labdarių Sąjungos pikui- vininkė, pasisakė aukojanti
šus Murinę: Palengvina nuvargo,
slas akla.
apie 8:15 vai. Dievo Apvaiz- ga nuveikė ir ką jau įsteigė Juos reikia sustatyti pake kas bus antradienį, gegužės prieglaudai žemės sklypą, už
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems
ką kąpelionas jai padėkojo.
i
Visose Vaistinėse.
dos 'parnp. salėje, įvyks svar- ir pranešimas įsu atvaizdu a- liais. Tam dažnai pritrūksta mėn. 30 d., Vytauto darže.
Lbd
Bet^ šakė, panelęs žemė už
i Write for Free Book
bus seneliams prieglaudos na- pie
planuojamą Seneliams vietos ir dėl didelės kamša
MURINĘCOMPANYc'iTJc ;
I **A Wortd of Comfort for Yovr
mįęsto, kur Jab&į nepatogu
mo statymo reikalais komite- Prieglaudos Namą. Knyga, ties ir pavojų susidaro. Dėl
ypač. tokiai įstaigai. Ji - turi
to ir darbuotojų susirinkimas, kaip albumas, pilna fotogra- to patariama važiuojant au Labdarybės Piknikas
Sekmadienį gegužės mėn. būti arčiausia bažnyčios, kad
Prašau visus, kuriuos Lab- fijų ir atvaizdų, verta kelių tomobiliais į Šv. Kazimiero
kapines gegužės 30 d., važiuo 28 d. Riverdale Picnic Grove.
darvbės Sąjungos suvažiavi dolerių.
NAMŲ STATYMO
Elektrinės Ledannės, Skalmas (1938 m.) išrinko j egzeKėlimui fondo yra suorga- ti tiesiai į Vytauto daržą ir 13413 So. Indiana Avė., Chi
KONTRAKTORIUS
ten palikus automobilius pėk- cago, III., bus piknikas. Ren biamos Mašinos, Oasiniai
kutvvį komitetą ir visus, ku
REAL ESTATE
rie žadėjo pasidarbuoti kėli linta aukų priėmimui paliu ščiomis nueiti į kapines, nes gia Roselando ir apylinkės or Pečiai, Dulkių Valytuvai,—
visai
netoli.
Už
“
parkinimą
”
ganizacijos Oak Forest lie BUDRIKO KRAUTUVE.!
INSURANCE AND LOANS
mui fondo, arba parinkti au dymų knygutės, (Receipt bonieko
nereiks
mokėti.
Nereiks
tuvių senelių naudai.
yra didelis pasirinkimas ir
kų, ir visus Labdaryliės dar oks), atsišaukimo laiškai ir
Statau visokios rųšies naujus namus ant
lengvų
mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
nė
už
į
daržą
įvažiavimą
mo

Piknikas
prasidės
1-mą
vai.
pigiausios kainos.
buotojus susirinkti į susirin Labdarybės Sidabrinio Jubi
sokį taisymo darbą be jokio cash (mokė
kėti. Padarykime taip: bus po pietų. Roselando ir apy
kimą. Bus paaiškinta, kaip liejaus knygos.
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgannn geriansį atlyginimą iš Fire In
ir
tvarkingiau
ir
saugiau.
linkės
visi
geros
valios
žmo

Kun. A. M. Linkus
veikti 'keliant fondą ir išdasurance Oompanijų dėl taisymo apdegu
nės yra kviečiami atsilankyti,
sių namų). Darau paskolas ant nauju ir
ienų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
nes tai yra prakilnus darbas
i
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
šelpti pavargėlius. Privažiuo
kitės prie:
ti į pikniką yra labai lengva:
JOHN PAKEL
paimkit gatvėkarį State Mi6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
r
chigan ir 119 Morgan, važiuo
. * . < • f.
O
kit į pietus iki 119 gatvei, ant
119-tos gatvės išlipkit, paim
kit gatvėkarį Riverdale, va
J
KLAUSYKITE
1
3 SUw(y Movint
žiuokit iki Indiana Avė., ant
Portt lo tko Norfo
Electric RolUter
ka'mpo išlipkit ir rasit pikni
ko vietą.
Adomas D.

Ar Vidurių IJžkietejraas
Atima Jū?ą Energiją?

Jr

LABDARIŲ DIRVA

Į LIETUVĄ

EX-LAX

1

Night and Morning

E Ve s

i
J

i

Nei City Furmtiire Mari

RADIO PROORAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

Statys Prieglaudą
MALETAI — Malėtuose,
balandžio 22 d., 'mokytojo Ja
nušausko namuose, Malėtų Šv.
Vincento a Paulo dr-jos sky
riaus narių buvo surengta ar
batėlė tikslu svečius supažin
dinti su skyriaus veikimu ir

»t

■r
v.
a. L
Kariuomenės paradas Ottawa, Kanados sos tinėj, prieš Anglijos karalių Jurgį VI, kuriai
jis saliutuoja nuo parlamento rūmų. (Acme te lephoto)

RHEUMATISM
aliuvi

1IM IN VI* MlMVTIt
vai

)• ltortnrlng paln ot ftbmmaTo raliavo tfaa
tiara, NaarittaU"
Naoralsi* or Lumbago. ta a
l«t tha Doetor*a formula
SrnRITO.UtDapand«l>la—no aplotas. so aseaotlea. Doaa tba work oaiekly—moat raliavo
norai pato, to roor aattofaetloa In a fav
mlnutas or moaov baek at Drurstota. !>>«’t
auffar. Uh NURITO <
"
Btos toga?-

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

JOS. F. BUORIK, INC.
FURNITURE HOUSE
3409-11 So. Halsted SL
Tei. Yards 3088
W-C-P-L. 970 k. nedėlios vakare
kaip 9 vai. Chicagos laiku leidžia
me gražų lietuviškų programą.

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Telepbone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas

Trečiadienis, geg. 24 d., 1939

DRIEGIS

PHILA, PA., LIETUVIŲ KRONIKA

stos per S. J. Saiafinų —
$27.10.

Toronto, Ontario, Oa'iada
S. L. Ą. 236 'kuopa paskyrė
ti geriau lietuviškai skaityti $10.00 ir po $1.00 aukavo An
Pataisymas
ir rašyti; jis jnits ir mokina. tanas Margis, Jonas ir Ouu
Iš Šv. Jurgio parapijos,
Murge sičiai, Antanas ir B r.
Pbilu., Pa., 114 numeryje, šeBirželio 7 d. “Lietuvių Tau Kavoliūuai ir .Jonas ir M. Jo
šladienio gegužė. 13 dieių, liu-jc Svetuiu5jt,
tarpe tau kubynai, viso — $14.00.
straipsnyje “Sukakties minė tiečių įvyks svarbios prakal
Boston, Mass. S. L. A. 43
jimas” buvo parašyta “gryno bos Kluipėdas pabėgėlių šel-, kuopa i>cr iždininkų K. Vileipvlno liko net $iMM).U0. Pra pimo reikalu. Kiekvienam pili-j si *r sekretorių Stasį Mockų
.uogos rengėjos sukaktie, pro la<ldi(hie{iui vert-,lŲ į 5ius$25.00.
ga padovanojo $800.00 kuni-' prukulbas atsilankyti, l’rakalWaterbury, Comn. S. L. A
gui Ziinbliui, o $100.00 Šv ....
bos prasidės apie S valandų 11 kuopa per B. Petrauskų
Jurgio parapijai”.
— $10.00.
v atkarę.
J. Kničiūnas iš K. MillinIš tiesų gi taip buvo: $800
-----------įėjo parapijai, o $100.00 buvo! Vietinis lenkų parapijos oeket, Maine — $1.00.
Raterson, N. J. S. L. A. 101
parapijiečių sudovanota kle-1 klebonas, kun. Miečislovas
kuopa
per Juozų Treinį $5.00
bonui, bet ir tų šimtinę kun. Monkievičius, Lenkijos vyScrantono Lietuvių Organi- j
Zimblys paskyrė prie pramo riausybės apdovanotas aukš
tu ordinu “Poloniu Bestitu- zaeijų Sųryšis per pirmininkų Į
gos įeigų parapijos naudai.
ta”. Jis nors lenkų klebo Petrų Pėstininkų ir iždininkų
Teko sužinoti, kad vietinis nas, bet yra lietuvis ir, kaip Jonų Steponauskų — $25.00.
veikėjas, Kazys Dryža, prieš mums čia žinoma, paremia II. Apsigynimo Fondui
So. Boston, Mass. “Lietu
atidarymų Pasaulinėje Paro savo pinigine lietuviškus rei
vos Jaunimo Batelis” per K.
doje New Yorke lietuviško kalus.
Mereškevičių — $10.00.
skyriaus labai agitavo — no
Nashua, N. H. lietuviai per
Vietos anglų laikrašty “Erėjo surinkti keletu viengen
čių ir su jais sykiu nuvažiuo vening Public Ledger” gegu Alfonsų Uleiekų ir Ferdinan
ti į Netv Yorkų ir dalyvauti žės 18, labai gražiai aprašy dų Valentu'kevičių Apsigyni
lietuviško skyriaus atidary tas bruklynietis, lietuvis-sjpo- mo Fondui $50.00 ir už Vil
O niaus ženklelius $5.00 — $55.
me. Bet veltui... Nepasisekė rtas Vytautas Tamulis.
Klemensas Cirbulėnas iš M o
jam nei vieno prikalbėti. Da “Daily News”, gegužės 13 d.,
ntollo, Mass. Klaipėdos pabėbar jis susikrimtęs vietos lie buvo patalpintos lietuvio K.
$-).OO.
tuvių dideliu apsileidimu tau Vidikaus'ko eilės apie motinų oėlianib aukoja
New Haven, Oonn. Lietuvių
Motinų Dienos proga.
tiniuose reikaluose.
Darbininkų Susivienijimo 5
Žinučių Rinkėjas apskr. per J. Didjūnų KlaipėBirželio 15 d. įvyks vardu
dos pabėgėliams — $5.00.
Į
vės Kazimierieeių vikaro, kun. Lietuvos Generalinio
Povilas Bitinas iš Philadeldaktaro Vytauto Martuseviphia, Pa., Klaipėdos pabėgė
eiaus. Kaip teko sužinoti, Ka Konsulato New Yorke
liams — $1.00.
zimierieeių veikėjai, veikėjos Aukų Pakvitavimas
Pittsburgh, Pa. Lietuvių
jau pradėjo ruošti .pagerbtu Nr. 6
Moterų Pagalbos Klubas Klai
vių pramogų — vakarienę.
pėdos pabėgėliams atsiuntė
Tiesa, pramoga ruošiama ne I. Klaipėdos pabėgėliams
— $100.00.
va slaptai, bet, kadangi tas
So. Boston, Mass. Sandaros
Aukotojams ir aukas ren
kiekvienais metais įvyksta, Moterų Klubas surengė vaka
kaip tu čia, žmogus, paslėpsi. rienę, kuri davė $73.00 pelno, kant pasidarbavusiems Gene
Todėl aš ta žinutę ir iškeliu Sandaros kuopa paaukavo $10 ralinis Konsulatas nuoširdžiai
viešumon.
ir vakarienės svečiai suaulka- dėkoja.
Visi čia labai myli kun. dr. vo $54.00, viso $137.00, kurie
Martusevieių. Dėl to iš ank atsiųsti per J. N. Penninienę
GIESMYNAS
sto galima sakyti, kad toje — $137.00.
įsigykite Naują. Giesmyną. Jame

pagerbtuvių pramogoje daly
So. Boston, Mass. S. L. A.
vaus daug žmonių.
176 kuopos iš Neponset, Mass.
įvykusiame bankiete surinkta:
Šv. Jurgio parapijoj, prie po $2.00 aukavo K. Vileišis ir
pat bažnyčios dabar cemen M. Kemzūras, po $1.50 V. Ja
tuojama laukas — vieta te nkus, C. Volunkevičius, G.
nisui lošti.
Stukas, T. Gravis, J. Bagočius, S. Mockus ir toliau daug
Jurgiečių vikaras, kun. Je aukotojų po $1.00 ir po $0.50,
ronimas Bagdonas yra įkūręs kurių atsiprašome, kad dėl
mokyklų tiems, kurie, būda vietos stokos pavardžių nega
mi suaugę, norėtų pasinioky- lime paskelbti. Aukos atsių-

KIDS*

rasite Visiems Metams Bažnyčios
Giesmes.
Giesmes ir muziką patvarkė
Ant. S. Pocius.
Išleido C. L. H. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

%

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MU MORGIČIU

iNSURED.

DR. A. W. JACOBS

Kiekvienos ypatot padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per
Federal Sav.ngi and Loan Insuraueo Corp. po United States
Goveiniueut priežiūra.

lšmokėjoiu l ž
Pmlėtus Pinigus
Gli.su vai.; 9:00 vai. rytu iki 5:0(1 vnk, Piriiuiiliuuiiiis, Ketvirtudieniui* ir šeštadieniais iki 8:00 vak.

GH.CAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Western Avė.

Jei negali visuomet save
LIETUVIAI DAKTARAI
patį ištyrinėti, tai nors ypa
Tek Pullmaa 7236
tingose valandose tai daryk, Rea. Pulliuan 0263
mažiausiai kartų dienoje, rytų
arba vakare.

Phone GRO. 0306

DANTISTAS

LIETUVIAI DAKTARAI

10758 S. Michlgan Avė.

Chicago, Illinois
Tel. Y arda 3146.
OFISO VALANDOJ.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12; 9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pinundiciiiaiu: 2 iki 4 ir 7 iki 9 Ofiso tek CANal 2346
Šveutadieuiaia: 11 iki 12
Rez. tek CANal 0402.

DR. F. C. WINSKUNAS

DR, V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir akinius pritaiko

2158 W. Cermak Road

3343 So. Halsted Street

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS

2305 So. Leavitt Street

DANTISTAS

DR. CHARLES SEGAL

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieuianj ir
Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

lt

DR. P. J. BEINAR
(BE 1N AltA U b KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Thomas J. Pendergast, Kansas City, Kansas, politikierių
|ydvl.ijS> federatio teismo nubaustas 15 mėnesių kalėjimo ir
suniOiRėti $10,000.00 pabaudos už nušinugeliaviinų vyriausybei mokesčių nuo pajamų. Vidury Pemiergastas, o dešinėj jo
gynėjas adv. John Madden. (Acnie teleplioto)

RAKANDAI
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Ine.

“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE l#O4

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

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

VIRginia 1116

4070 Archer Avė.

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėlioinis susitarus
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi ifimokSjtmal,
teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių všllauslos mados, nuo |15.00
Ir augščlau.

2423 W. Marųuette Road

DR. SI BIRULIS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį,
Office Tek YARda 4787
fel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

U2SISAKYKIT ĘUSĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

2463 W. 63rd St, Chicago

Tel. WORTH 88-W 2
JIM BETINIS, Prez., -----------------------------------

JIM PHOTAKIS, 8«kx. Ir Iii

Trečiadieniais ir Sekmkadienrau
pagal sutartį.

Tek LAFayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

*>.

2415 VV. Marquette Rd.

DR. MAURICE KAHN
Tek YARda 0994
Rez. Tek PLAza 2400

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

Tek YARds 5921
Res.: KENwood 5107

____ .

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

756 VVest 3oth Street
Tek OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir- pagal sutartĮ

Tek Calumet 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
Ofiso Tek VIRguua 0036
Rezidencijos Tek BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. m.

Rezidenoija
8939 So. Olareinont Ava
Valandos 9—10 A M.

Nedcliomig pagal sutartį.

Tel CANal 0267
Res. Tek PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. HaUted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iĮp 9 vakare
Office Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St Tek YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CAN&l 0706

DR. J. J. KOWAR
TELEFONUOKIT GARAD2IŲ, WORTH, ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO, ILL.

Namų Tek PROspect 1930

z/

DR. A. G. RAKAUSKAS

4631 So. Ashland Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS

SUBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.

Telefonas HEMlock 6286

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tek GROvehill 0617
Office Tek HEMlock 4848

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DRAUGAS PU B. OO.
2334 So. Oakley Ava,
Chicago, Illinęis

2-tros luboa
CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

DR. A. J. MANIKAS

2201 W. Cermak Rd.

LIETUVIŠKAS
MI3OLĖLIS
Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai
ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms, Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskus. Stipriais odos viršum,
kaina — 3.75. Reikalaukite Iš:

4729 So. Ashland Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

Barskis Furniture House,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
Rea. — Yarda 3955
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitartus
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

NAUJAUSI IR GERIAUSI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10 vak ryto iki 9 rak vakaro
Sokm^Ueniais ir Ttečiadrapųys

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette S660

Antradieaiais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tek Yards 0994
Pirmai i—.... Tročiad'aptMS

U

1•

•

iregį 24 d$ 1039

ŽINIA, KURI SUKRĖTĖ VISUS NORTH tarinių ir rūpinama>i,-kad vis
kas būtų priruošta. Svarbu,
SIDE LIETUVIUS
kad mūsų parapijos draugi
Sekmadienį popiet pasklido
žinia tarp šios kolonijos lie
tuvių, ka.d negailestingoji mi
rtis išplėšė iš gyvųjų tarpo
daug nusipelniusį darbuotojų
Vincentų Nausėdų, pirmutinį
šios parapijos steigėjų ir rė
mėjų, biznierių ir politikie
rių. Žodžiu, unirė šios koloni
jos žymusis lietuvis, kuris
visiems rodydavo lietuviškų
širdį ir labai daug kam pa
gelbėjo prasimušti politikos
bei biznio viršūnėse; visa šir
dimi rėmė visų kolonijos vei-

kimų; rėmė darbu ir aukomis.
Dėl to, per ankstus iš mūsų
tarpo atsiskyrimas sujaudino
visus kolonijos lietuvius. Ne
tik lietuvius katalikus, bet ir
'kitokių pažiūrų lietuvius, nes
velionis su visais mokėjo bro
liškai sugyventi. Visi jį ger
bė ir iš jo praeities nuveiktų
darbų pavyzdį ėmė.
Reiškiame Nausėdos šeimy
nai didžiausios užuojautos, o
Vincento sielai prašome Vi
sagalio amžinos laimės dan
guje.
Lietuvytis

Aplikacijos pirmoms ir antStoka išauklėjimo, tinginysroins popieroms pildomos W.|tė, bailumas, išnaudojimas —
Raginio kas vakaras 7:30 vai.i tai svarbiausieji pasisekimo

jos nerengtų tų diena išvažia
vimų, bet visos paragintų sa
vo narius ir nares dalyvauti
parapijos piknike.

PLATINKITE “DRAUGĄ” Pnesai-

Gyvename gražioj kolonijoj,
turėtumėm būti ir susipratę
piliečiai. Daug dar trūkumų
mūsų kolonijoj. Bet mažai te
sirūpinama tuos trūkumus pa
pildyti. Imkime, kad ir Da
riaus - Girėno paminklų, Alnrquette parke. Juk tai tūks
tančius dolerių lietuvišku vi
suomenė suaukojo, kad jį pa
statyti. O kas iš to.* Vaikai
Marquette Parko
West Pullmano
sau pasidarę šliaužynę. Net
Abe Paul (dešinėj) žibalo versmių darbininkus, policijai
Žinutės
Naujienos
šlykštu žiūrėti, kaip jie lai prisiĮKižino padėjęs dinamito bombų vienam llutteliison, Kas.,
(ieg. 21 d., Šv. Veronikos Pas mus gražu
pioja ir šliaužioja nuo vir bendrabuty, kuriame gyveno ir jo mylimoji Lois Yarbrougli
draugija iškilmingai minėjo
šaus paminklo į apačių. Kur (kairėj). Kadangi mergina jį apgaudinėjus, tat, sakė, bomba
Atėjus pavasariui ir visa25 metų nuo įsikūrimo jubi
gi parko policija? Ar mūsų norėjęs jų sužaloti. Sprogimas gręsė 18 gyvybių. Pasikėsinkam
sužaliavus,
tikrai
gražus
liejų. Ryto 8 vai. Mišiose la
politiški “jobholderini’’ to ne toJ4 laukia nemažu bausmė. (Acme telephoto)
reginys
mūsų
kolonijoje.
Mar,
.
,
bai skaitlingai bendrai ėjo
‘
mato ir nežino? Jiems tik j
Parkas ka^karta gra- . .
,. , ,
, .
prie šv. Komunijos. Klebonas (inette
1
,
.
rupi gauti darbus, o paskui Taksu Klausimas
» Pereitam* egzekutyvo
e
9 komizinamas.
Savo
laiku
bus
vie.......
...
„
i teto susirinkime galutinai nu
kun. A. Linkus pasakė gražų
pamiršta lietuvių reikalus, be Klubo Susirinkime
nas
gražiųjų
parkų
Cliicagoj.
tarta, kad klubas duos patari
pamokslų ir sveikino tlr-jų.
me, kur mūsų įvairūs klubai:
Taipgi
nemažai
prasidėjo
sta

MAEQUETTE PARK. — mus tik nariams.
G vai. vakaro, parapijos sa
Ar neperdaug alučio ragauja
tyba
mūsų
kolonijoj.
Daug
Klubo metinis išvažiavimas
lėje dr-ja turėjo jubiliejinį
savo susirinkimuose, kad pa- Gegužės PJ
pyko 13-to \\agražių
namų
jau
pastatyta.
bankietų su gražia programa,
miršta svarbiuosius kolonijos rt^° Lietinių Demokratų klū- įvyks sekmadienį, birželio 18
Tie,
kurie
nori
gražioj
ir
ra

kuriai vadovavo klebonas ku
reikalus. Laikas susiprasti ir bo susirinkimas, kuriame iš-Į d., Kubiliaus darže, 82nd ir
mioj kolonijoj apsigyventi,
nigas A. Linkus.
(pasirūpinti, kad parke būtų aiškinta apie įvairius protes- Kean Avė. Bilietai bus visie
Žmonių buvo pilna parapi patariama įsigyti žemės da tani tikra apsauga, kad trans- tus kas link šių metų Real ms išdalinti dykai per susi
rinkimų. Po susirinkimo bus
jos salė ir visi buvo gražiai bar ir pasistatyti sau reziden portaeija būtų pagerinta, kad Estate taksų.
pasilinksminimas. Visi Marpriimti ir gardžiai pavaišinti. cijų, nes vėliau bus brangiau. mūsų vaikučiams, o ypač ma
Pasirodo, lietuviai mažai
Po vakarienės ir programos Pirmoji Komunija
žyčiams, būtų įrengtas “play- rūpinasi šiuo reikalu, nes iki ųuetle Parko lietuviai kvie»• . nedaugiau
.
•
,kaip 50
m
• čiami atsilankyti,
buvo balius ir šokiai.
I Gegužės 28 d. 'mūsų bažny- grouiid” pietrytinėje parko šiol
narių
J
Reikia pažymėti, kad buvo'čioj bus vaikų pirmoji Ko dalyje taip kaip kad yra šiaur yra pridavę reikalavimus dėl' Pilietybės klesos
penkios dr-jos narės, kurios munija. Apie JO vaikučių pir- vakarinėje dalyje, kur dau protestų blankų, nors tokios• Klubo ofise, 6912 So. AVestnuo dr-jos įsikūrimo per 25 iinų sykį į savo širdis priims giausia žydais apgyventa. Tai blankos randasi klubo ofise/ern Avė., kas trečiadienį nuo
mietus nesirgo ir neėmė pašal Išganytojų ir vaikučių Mylė pgi būtinai reikia “swimming 6912 So. Westcrn Avė. Klū-j 7-tos iki 9-tos vai. duodama
pos. Už tai jos gavo gražias tojų. Buj; džiaugsmas ne tik pool M
Rap- bo sekretorius Jonas Juozai-' pilietybės ir anglų kalbos paf ,
i
, .
dovanas. Nesirgusios ir neė vaikučiams, bet jų tėvams ir
Itis kas vakarų nuo 7 iki 9 vai.' mokos. Mokytojauja Jonas
musios pašalpos per 10 metų visai parapijai,
GABSINKITĖS “DRAUGE”! randasi ofise.
Juozaitis, klubo sekretorius.
narės taip pat gavo gaižias Metinis piknikas
dovanas.
Birželio 11 d. mūsų parapi Urba Flovver Shoppe
Programoje buvo dainų ir jos įvyks metinis piknikas
4180 Archer Avė.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
pilone LAFAYETTK BM0
akrobatikos. Gaila, kad nesu” 1 Vytauto darže. Jau pradeda
žinojau visų vardų.
ma prie jo rengtis, nes klebo <;?i™ Myltntlnm — Viniuifnu-

Gegužės 26 d. vakare, ŠŠ.
Petro ir Povilo parapijos cho
ras, kuriam vadovauja muz.
»S. Raila, rengia šokius ir ba
lių. Visi kviečiami dalyvauti.
Tuomi parenisinie. savo chorų,
kuris kas sekmadienį bažny
čioj gražiai pagieda.

Parapijos kamivalas prasi
dės birželio 2 dieną ir tęsis
per 10 dienų. Užbaiga bus
birželio 12 d. dideliu dovanų!
laimėjimu. Kamivalas bus
prie 123 ir Halsted gat. Atvy
kite pamatyti mūsų karnivalo.
Rap.

nas su komitetu turėjo pasi-

BanlUetanis — Laidota v fima —
ę.p^imnmz

John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO Į8TAIGA
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER —PRUZIN

AMBULANCE

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Avė.

DIENĄ IR NAKTĮ

Šį vakarų, gegužės 21 d. ly
giai (5:30 vai. vak., McKinley
Parke, 39 gatv. arti Davimu
avė., Cicero Lietuvos Vyčių
14 kuopa atidarys 1939 m. Indoor Lygos sezonų. Žais su
North Side Lietuvos Vyčių 5
kuopa.
Rytoj, gegužės 25 d. lygini
6:30 vai. vak. toje pal vieto
je žais Brigbton Park Lietu
vos Vyčių 36 kuopa su West.
Side Lietuvos Vyčių 24 kuo

pa.

I

Ant kito “diamond” tuo
pat laiku žais 18 kolonijos
Lietuvos Vyčių 4 kuopa ru
Marquette Park Lietuvos Vy
čių 112 kuopa.
Red Oherry
b

ANTANAS AUGAITIS
Mirė geg. 22 d., 1939. 1:50
vai.- popiet, sulaukęs puses am
žiaus.
Gimęs Lietuvoj. Tauragės ap
skrityje. Tauragės vaisė., Kui
sąs kaime.
Amerikoje išgyveno 42 liiet
Paliko daleliame nuliūdime:
moterį Julijonų, po tėvais Mallausltaitę, 2 sūnūs: Antaną ir
Bronislovą, dukterį Eleną, pus
broli Antaną Nausėdą u- gimi
nes. Lietuvoje paliko tėvą Pe
trą, 3 brolius: Vineą, Petrą ir
Juozapą ir seserį Oną.
Kūnus pašarvotus koplyčioje
1735 \Vabansia Avenue.
Laidotuvės įvyks penktadienį,
gegužės 28 <1. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Sv.
Mykolo parapijos bužnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.
Nuoftirdžiui kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Sūriai, Duk
tė, Tėvas, Broliai, Sesuo, Pus
brolis ir Ginlhies.

Laid. direktorius I.achawicz
ir Šūnai, tel. Ganai 2515.

1.

Į A.

JONAS RUBINAS
Mirė geg. 21. 1939, 2:55 vai.
popiet, sulaukęs pusės aiuž.
Gimęs I.ietuvoje, o Ameriko
je išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime,
moterį J iomicelę, po tėvais Sto
nis, 3 dukteris: Petronėlę Norz,
žentą Juozą, Juozapiltą Moc
kus. žentą Povilą, ir Stanisla
vą Kubilius, žentą Konrad, 2
anūkus, 2 sūnus: Joną ir Ka
zimierą. marčią Beatričę ir ki
tas gimihes.
Kūnas pašarvotas Lachawicj
koplyčioje, 2314 W. 2Jrd l’l.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį. geg. 25 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į
Aušros Vartų parap. bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą, l’o
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę: -Moteris. Dukterys,
Sūnai, Žentai, .Marti, Anūkai ir
Giminės.
Laidotuvių
direktorius —
Lachutvicz ir Sūnai, tel. Ganai
2515.

VINCAS S. NAUSĖDA
Mirė geg. 21, 1939 m., 1:25 vai. popiet, sulaukęs 60 metų
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apksr., l’ajurės parapijoje, \ ališkių kaime. Amerikoje išgyveno 40 metu.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Rozaliją, po tėvais
Gaidauskaitė, 3 dukteris: Felieitų l’lančiunieiię, žentą Albi
ną, Prancišką Romcškienę, žentą Nieholas ir Valeriją \Vhecler, žentą Riehard, 1 anūką, 2 sūnus: Vineą ir Stasį, brolį
Antaną, brolienę Emiliją ir daug kitų giminių. Lietuvoje
jjaliko motiną Marijoną, 3 brolius ir 2 seseris.
Kūnas pašarvotas 1645 Wabuusia Avė. Telefonas Annitage
8321.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, geg. 24, 1939. Iš namų 9:00
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą, po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
■Nuliūdę: Moteris, Hunai, Dukterys, Broliai, Brolienė, Žen
tai, Anūkas ir visi Giminės.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

____________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

TĄ Y 1C A T

PATABNAVTMAS DIENA IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St.

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

U *

Tek YARDS 1278

Klausykite

mūsų

fi<btndlenlo vakarais,

Res. 4543 South Paulina Street

**

k°plyči°s visose
Chicagos dalyse

Lietuvių

nulio

7:00

Pranešėjas

valandų,
P.

progranio

NARIAI CHICAGOS, 01CER0S LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Antradienio

Iš WHIF stoties

(II8O

tr

K.)

fiALTTMTERAS

AURIU A M P F PATARNAVIMAS
ftrnDULHHuL
dieną ir naktį

DYKAI

SPORTAS
Šį Vakarę Žaidžia
Cicero Su North Side

*4*

.Ta

Lietuvių apsileidimai

PIRKITE

PAMINKLUS

S. P. Mažeika
Antanas M. PMIIįis
1,1 Zolp
Alkeit V. Petkus
Ridikas
Meiy S. Petkus
Lachaniicz ir Sulai
J. Liulevičius

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTĖS — GERIAUSIA
MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North Western Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyriui randui ikonai nm> Boly Sopnlchro Kopinių, R900 Weo» lllth Street

I
»

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

3319 Lituanica Avenue
Phone YARJe 1138-1139
3307 Lituanica Avė.
Phone YABds 4908
1646 Weet 46th Street
Phone YABds 0781-0782
4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted Si.
Telefonas YARda 1419
6834 So. Western Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Phone PUIJunan 1270
4348 So. CaUfornia Avė.
Phone LAFayette 3572

geg. 24 d., 1939

navo Šaltimiero radio trio į laimėjo Adam Lawrence; ket(Florencija Balsaitė, Juozapi- virtų, už 70 bilietų, $5.00, —
na Milleriūtė ir Cbristine Kri Paul Yonikienė.
Šiuo metu Kaune įvykstaf(kad valstybės apdrandos deŠį vakarų, tuoj po pamal Apart to, mums visiems, tu ščiūnaitė), solo Algirdas Bra Vakaro vedėja buvo “100 BUDRIKO RADIO
tarptautinės krepšinio rung- partanientas jau užgyrė visų
dų į svarbų susirinkimų ren ri rūpėti vienas didelis žygis, zis, gražiai pagrojo armonis- klūbo” pirm. udv. Antanas PROGRAMA
tynęs už Europos čeinipijona- Sus-mo skyrių narystės cerPraeitų sekmadienį, Budrikasi Marijonų Rėmėjų Drau tai tradicinis išvažiavimas — tai, porų dainelių padainavo Dubickas.
tų. Teko nugirsti, kad vest- tifikatus. Buvo susitrukdęs
Po programos šalinėje sa- ko radio valanda padarė gegijos Chicagos apskrities vi Lietuvių Diena, kuri įvyks šurum - burum dainuojančios
saidiečiai profesijonalai — jaunamečių skyriaus narių
, ro įspūdžio į klausytojus. Busų kolonijų atstovai bei atsto liepos 23 d., Marijos Kalne-1 sesutės ir juokingų monologų Įėję visi smagiai pašoko.
adv. J. Borden ir dr. St. Bie- certifikatų užtvirtinimas, bet
į
Rap. I vo gražios dainos ir gera mu
vės “Draugo” name, 2334 S. liuose. Darbas didelis, ir tiki •pasakė Bruno Brooks.
žis pasiuntė Lietuvos krepši užvakar gauta žinia, kad jau
zika. Daininkai gražiai dainamės susilaukti iš įvairių kolo
Oakley Avė.
Puotoje dalyvavo ir kalbas
ninkų rinktinei linkėjimus, ir šioji kliūtis nugalėta. Pil
nijų žymių talkininkų iš jau
vo, o simfonijos orkestrą da
Pranešimai
Nuoširdžiai prašau kreipti nimo tarpo, biznierių ir šiaip pasakė dr. Courrier, savinin
kad pavyktų išlaikyti pirm nas legalizavimųsis valstybėBRIDGEPORT. — šv. Jur vė geros muzikos. Programa
dviejų meti) laimėtų pirmeny je, be abejonės, padės orga dėmesio į šį susirinkimų, nes geros valios prietelių. Pasiža kas AVTIIP radio stoties, iš
tęsėsi visų valandų.
jame dalyvaus Tėvas Provin dėjo atvykti Viktoras Juode kurios dabar leidžiamos Šalti gio parap. Misijų Draugijos
bę. 1937 m. Lietuvos krepši nizacijai augti.
miero programos; James Wlii labai svarbus ekstra susirin Kita Budriko programa bus
cijolas, gerb. kun. J. Jakaitis,
ninkai (beAetbolininkai) lai
lis (bulvariškis), seniau daug pple, Amerikos garsusis radio kimas bus trečiadienį, gegužės ketvirtadienio vakare, nuo 7
mėjo Europos čempijonatų.
Nėra kalbos, daug kas iš kuris tik kų grįžo iš Pietų veikęs visuomenėje.
Taigi,
iš 24 d., po gegužinių pamaldų, iki 8 vai., iš stoties WHFC,
Be abejonės, visi linkime sa ■chicagiečių važiuos į New Yo- Amerikos; turi daug kų pa malonūs kolonijų atstovai ir rašytojas; Jovarauskas
parap. svet. Reikės galutinai 1420 k. Programoj dalyvaus
vo tautiečiams geriausio pa rko Pasaulinę Parodų, kuri pasakoti iš tenykščių lietuvių veikėjai, būkite taip nuošir Roosevelt Furniture 'kompani
prisirengti prie pikniko, geg. moterų choras ir akordijonisyra tikrai didelė ir įdomi. Va gyvenimo ir nuvykusių misi- dūs, atvykite kuo skaitlingiau jos su žmona; Bob Guilbert
sisekimo.
iš N. B. C. radio organizaci 28 d., Kovai Oaks Parke, Wil- tai. Bus liaudies dainos ir ge
žiuojantieji prašomi atvykti į jonierių plačių darbuotę.
šia.
J. K.
ra muzika. Be to, bus asme
jos, J. Mackevičius iš Stan lo\v Springs, III.
Žinomam biznieriui Jonui mūsų dienraščio ofisų, kuris
nų ir draugijų pranešimai. J.
dard Federal Savings ir Ix)an
Ypatingai
prašomi
dalyvau

Juškai konsulas P. Daužvar- duoda informacijų apie paro
Vakaras buvo surengtas pa
Sęjungiečių Dėmesiui
Ass’n su žmona, Mrs. Calla- ti susirinkime visų trijų Se
dis šį vakarų įteiks Gedimino dų ir rengia į parodų ekskur
reiškimui dėkingumo visiems
Daug daro, kas daug myli.
ordinų. Ta proga yra suruoš sijas nupigintomis kainomis.
Moterų Sąjungos Chicagos darbuotojams, kurie darbavo waert iš Archer Laundry; A- serų Pranciškiečių Rėmėjų Daug daro, kurs gerai atlieka.
tas ban'kietas, kuris bus pa
apskrities susirinkimas įvyks si šurum - burum parengimui, ntliony Lindžius iš South Ce- skyrių atstovai ar valdybos,
Jeigu d vejuos kariaujate
ties p. Juškos valdomoj Holy- Draugiško Pobūvio
šį penktadienį, gegužės 26 d., bal. 16 d., Ashland Blvd. Au nter Plumbing ir Heating į- tai yra, Bridgeporto, Brigh- prieš bendrų priešų, pągelbėstaigos ir kiti.
ton Park ir Town of Lake.
wood salėj, W. 43 netoli WeMelrose Park, III.
ditorijoj. Dalyvavo visi “100
kite vienas kitų.
Vakarėlis
J. Šliogeris
steni avė. Jonas Juška yra
Susirinkimo vieta pas F. klubo” nariai, lošėjai, daini Per vakarienę išdalinta ‘100
BRTGHTON PARK. — Lie Petraitienę, adresu 107 No. ninkai, muzikantai ir padėję klūbo’ nariams narystės kor
senas biznierius. Jis dalyvau
Amerikos Lietuvių Daktarų
CLASSIFIED
ja ir visuomeniniame gyveni tuvos Vyčių 36 kuopa rengia 20tli avė. Važiuojant gatvė- jai. Kadangi tai buvo Motinų telės ir dovanos, kurie dau Draugijos mėnesinis susirin
PARDAVIMUI BUNGALOW
me. Darbuojasi Amerikos le- malonų vakarėlį pagerbimui kariais reikia imti Madison Diena, todėl visiems buvo pa giausia tikietų išplatino. Pir kimas įvyks gegužės 26 d., 6 dideli
kambariai; ekstra kamba
gijono Dariaus - Girėno pos naujų narių. Tų vakarų taip gatvėkarį ir važiuoti iki pat tarta pakviesti ir savo mamy ma dovana, $10, teko Franik 9 valandų vakare, daktarų rys pastogėje: miegojimui porčlus;
didelis belsmontas: 30x150 pėdų lo
te, padeda sportininkams, re gi bus suteikti kuopos dar linijos galo. Ten išlipusias at tes. Dalyvavo daugiau kaip Speecher, kuris pardavė 115 Stri'kol ir Vežei ofise, 4645 tas: 2-karų garadžlus; karštu vande
niu apšildomas; visi screens Ir weamia draugijų sųjudį. Nėra a- buotojams laipsniai, pagerbti stoves pasitiks vietinės sų'jun- 200 asmenų.
strlp8: ąžuoliniai aptalsymal Ir
bilietų. Antrų dovanų $5.00'go Ash|and Avė. Visi būkite ther
grindys. Kaina tiktai 16,350.00 cash
bejonės, šį vakarų susirinks beisbolininkai ir dramos mė gietės ir nuves į vietų.
ar išmokėjimais.
2445 West M»rIšpildyta graži programa, laimėjo Grigonienė, kuri par- jajj-u
ouelte Road (67th St.) Telefonas
gausingas žmoi|ių būrys, kad gėjai. Vakaras bus gegužės
REPubllc 4666.
Priklausančios
apskričiai kurių tvarkė F. Balsaitė. Dai davė 74 bilietus; trečių dova
Dr. A. J. Gussen, sekret.
24 d., parapijos salėj, po pa kuopų atstovės kviečiamos
jį pagerbti.
PARDAVTMUI
nų, už 72 bilietus, irgi $5.00,
Parsiduoda
kraučlų Sapa biznis, pi
maldų 8:30 vai. vak. Pakvie skaitlingai suvažiuoti, nes ra
giai. Gera proga lietuviui, nes š|
mėnesj savininkas Išvažiuoja. 1838
Dienraščio “Draugo” skai sti gerb. dvasios vadai: kleb. ndasi daug svarbių reikalų
UNIVERSAL
South Racine Are.. Chleago, III.
tytojų skaičius Pietį} Ameri kun. A. Briška, vikarai: kun. svarstymui. Moterų Sųjungos
RESTAURANT
PARDAVIMTTI PEČIUS
koj auga. Štai, šiomis dieno S. Jonelis ir kun. S. Statkus, 19 seimo reikalai, t. y. įneši
365.00 vertės. A.B.C. dviejų degin
Moderniausia
ir
Pato

švelni Degtinė—100 Proof
Incorporated
tojų atletinis pečius. Vartotas tik 2
mis užsiprenumeravo dienraš Chicagos Vyčių aps. dvasios mi} svarstymas ir atstovių ri
BOTTLED IN BOND
žiemas. Parsiduoda už tiktai 330 00.
giausia Valgykla
Duosiu dykai du 5 5 galionų alieTel. Prospect 0745-0746
tį argentinietis J. Paulėnas. vadas kun. M. Urbonavičius, nkimas įeina šio sus-mo die
Nėra Geresnės Degtinės
lut bačkas, su kranais. 2331 South
Bridgeporte
ui
Tokią
Kaina
St. Tioiiis Avenue. Chicago. Illinois.
VPholesale Only
Taip pat padarė ir jo drau kun. J. Mačiulionis, kun. A. notvarkę.
TIK $1.00 PT. $j gg
750 W. 31st Street
PARDAVTMUI BIZNIS
gas. Ta proga reikia primin Jeskevičius, L. V. centro ir
Taipgi prašome laiku suva
5931-33 So. Ashland Avė.
Parduodu duonos kepimo bizni su
4-5 Kvortos....
A. A. NORKUS, sav.
namais, arba vien tik bizni. Biznis
ti, kad “Draugas” turi skai apskričio bei kuopų valdy žiuoti. Sus-mo pradžia 7:30
išdirbtas per 35 metus.
Priežastis
Reikalaukit
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
Tel. Victory 9670
tytojų viso pasaulio kraštuo bos, “Draugo” red. L. Šimu vai. vakare.
Pas mua galima gauti tikrai
SAVO APYLINKĖS
geidauja mano išdlrblmo praktika
Lietuviškų. Importuotą Valstybinę
(patentą) mielai sutiksiu perleisti Ir
tis, Tg. Sakalas, teisėjas J. Žū
se.
TAVERNOJ
3. Sakalienė, sekret. Degtinę.
Išmokinti. Savininko ir biznio įstai
gos antrašas: 2803 So. Emerald Atis, J. Juozaitis, visi buvę kp.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
DRIKKSAS
vetme. Chleago. Illinois.
Recervam viri
Tarifui viri
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M.
Stasys Šimulis yra ne tik pirmininkai, veteranai, rėmė ŠALTIMIERO 1939 M.
Dzimldal, Savininkai.
PARDAVIMUI BIZNIS
MUTUAL LIQU0R COMPANY
Gėlių biznis. Išdirbtas per 18 metų.
geras, rūpestingas siuvėjas, jai, bendradarbiai.
ŠURUM - BURUM
Distributoriai
Priežastis pardavimo — Ilga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 4148 W.
Rengimo Komisija K. Z. UŽBAIGTUVĖS
bet ir uolus visuomenės dar
4707 S. HALSTED STREET
261h Street, telef. Lavvnriale 7045.
Pilone Boulevard 0014
JŪS GALITE GAUTI
buotojas. Jis daug padeda Lie
Geg. 14 d., Glen-eagles CouPIRMOS RCSIES JUODŽEMIS
— g"ėlynoms Ir žolynams. Parduoda
tuvos Vyčių organizacijai. Vv Kviečiame
ntry klūbe įvyko Povilo Šal
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai 31.00: 15
čių apskrities choro palaiky
timiero 1939 m. šurum - bu
Klausykite
bušelių 32.50.
Tulpei euunate artifttlMte
■i g».<
Moterų
Sųjungos
Chicagos
mui ypač daug širdies, ener
rum puota.
Stanley Gavc*tis. 110 So. Ridgeland
■n*. apkirpime Ir aliampbuikę
PALENDACH’S TRAVEL
Avė., Worth, III., tel. Onk Lawn
apskrities
rengiamas
“
Įvai

gijos ir lėšų įdeda. Jei ne jis,
193J-1.
BUREAU
rumų
vakaras
”
įvyksta
šį
va

kažin kas su choru būt atsi
PARDAVTMUT
4192 S. ARCHER AVENUE
MOVING IR
Folklore
Radio
ProgTam
Pardavimui
bučernS ir grosernS; pil
karų,
gegužės
24
d.,
Marąuette
(North East Corner Archer and
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.
tikę. Šiomis dienomis jis daro
EXPRESSING
na elektrlklnė refrlgeraclja; gera vie
Sacramento
Avė.)
ta: nėra kompetlcljos.
MUS PIRMIAUSIA
planus ir tariasi, kad dar la Parke, Šv. Pan. Gimimo par. MATYKITE
Atsišaukite Telefonu Hemloek 0257
DEL ŽEMŲ KAINŲ
LIETUVIŠKA
Phone
LAFAYETTE
0461
JOE MOCKUS
biau chorų pakelti ir jo ateit: salėj, 6812 So. Washtenaw av.
PARDAVIMUI DUNGALOIV
RŪBŲ KRAUTUVE
United States Government
5-kambarlų
bungalow;
fumacil
2358
So.
Le&vitt
Street
užtikrinti. Pasisekimo, Stasy!
VISKAS DĖL VYRŲ
Visų kuopų sųjungietės, ir
priežiūroje ir kiekvienai ypaapšildomas: uždaryti porčlal: garatai
pinigai
apdrausti iki
džlus: 30x125 lotas: Savininkas ap
svečiai, kviečiami atsilankyti.
leidžia miestą. Parduos už labai pi
$5,000.00
giai. — tiktai 34100. Savininkas ant
Nėra abejonės, kad Lietu Bus duodamos įvairios dova
vietos: 3252 S, SnHngfleld Avė.
IBmokejom
Už padėtas
IŠRENDUOJAME DARŽĄ
vių R. K. Susivienijimo na nos, bus ir programa.
Permanent garbenėjimas yra mū
PARDAVTMUT NAMAS

Aplink mus

V a karą Marijonų Rėmėjų
Svarbus Susirinkimas

RADIO

UTIUTY LIQUOR
DfSTRIBUTORS

Standard Club

15c

ONA’S PERMANENT

riai, kurie gyvena Illinois va
Pradžia 7:30 vakare. Įžan
M. P.
lstybėj, džiaugsis sužinoję, ga tik 25c.

PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

THINGS THAT NEVER HAPPEN

GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

■y GENE BYRMES

WILLO-WEST

pinigus

sų biznis ir mes jame esame tik
rai išsilavinę. 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 LAFayette 8038

p-nas Butchas, sav.

Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių
Safety Deposit Dėžutės Galima
Parirenduoti

r
PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street

WILL0W SPRINGS, ILL.

4%

Tel. Boulevard 0937

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto ilri
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nno 9 ryto iki
8 vai vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

of

chicago

JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKA8, See.

NEW

CITY

FURNITURE

MART

Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj. 1 apačioj: furnacu apšildomas?
garadžlus. Atsišaukite: S42I South
Sprlngfleld Avė.
Tel. Lawndale —
«2*t.
VASAROTOJAMS ATYDA
T-abal patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automoblllum ar traukiniu. 62 mvllos nuo
Chicagos. Kelias #3 Ir 4 5. Peter Ber
notas, Box 77, Sllver T jake, Wls.
PARDAVIMUI NAMAS
4 kambarių cottage; 50 pėdų lotas,
puikus klėbius:
2-karų garadžlus.
Kaina tiktai 32.500.00. Atsišaukite:
2331 South St. IamiIs Avi nue.
PARDAVIMII
Pilnos mleros piano akordlonas, 120
basų. Geros išdlrbystės, mažai varto
tas. Parsiduoda už. pusę kainos. At
sišaukite telefonu; REPubllc 0545.

^VBUICK

— rengia —

2rą Metinį Pikniką

d

AGENTŪRA

Birutės Darže — 79th ir Archer Avenue

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |

Sekmad., Birželio-June 4, 1939

Prienamomis Kainomis.

$1,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00
Km nor užsirezervuoti vietą ant hunų prašomi kreiptis Į New City Furniture Mart.
1652 W. 47th St., 1S anksto. Su kiekvienu buso Ukletu gausite įžangos tikietų dykai.

MILDA AUTO SALES

Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.

806 W. 31st Street, Chicago, Illinois

Klausykite mūsų programo: Antiuullesiais Iš stoties WSBO, 1210 kl}., 8:00 Iki 0 v. v.

i

Domininkas Kuraitis, Savininkas

Telefonas VICtory 1696

