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Sužinota, Italija su Vokietija 
šį karta nedarys karo sutarties 
Sudetės srities nacių mažumos 
klausimu Italija bus neutrali 

ROMA, geg. 6. — Iš tikrų pasižadėjusi Vokietijai būti 
šaltinių sužinota, kad Italija jneutrali. Tas reiškia, kad Vo-
su Vokietija nusprendusios šį kietijai pakilus veikti prieš Če 
kartą nedaryti jokios karinės į koslovakiją, Italija nieko ne-
sąjungos ir pasitenkinti jau darys, kaip ji nieko nedarė Vo 
turima draugingumo sutartimi kietijai užgrobiant Austriją. 
— Romos Berlyno ašimi. 

Diktatoriai Mussolmis ir Hi
tleris rado, kad bet kokia nau
ja abiejų valstybių sąjunga 
galėtų sukrėsti Angliju ir Pran 
cūaiją, kurios nusistačiusios 
gražiuoju būti ne tik su Itali
ja, bet ir Vokietija. 

Italija su Anglija jau susi
rišusi drauginga sutartimi. 
Prancūzija ir gi siekia tai pa
daryti taikos išlaikymo sume
timais. Tad naujas koks neti
kėtas abiejų diktatorių žygis 
galėtų pakenkti ypač Italijos 
su Anglija esamiems gražie
siems santykiams. 

Be to, sužinota, kad Čekos
lovakijos klausimu Italija yra 

Sakoma, Hitleris su Musso-
liniu plačiai svarstę keturių 
valstybių — Italijos, Vokieti
jos, Anglijos ir Prancūzijos, 
pakto klausimą taiką išlaikyti 
Europoje. Hitleris nesutikęs ši 
kartą daryti keturlypį paktą 
tuo sumetimu, kad Vokietija 

| pirmiau turi apsidirbti su Če
koslovakija ir atgauti koloni
jas. Tik tada bus galima gal
voti apie tą paktą. 

Rytoj Hitleris turės paskuti 
nius pasitarimus su Mussoli-
niu ir grjš i Vokietiją. Šian
dien Hitlerio pagerbimui su
rengtos italų kariuomenės pra
mogos. 

VYKSTA KARO LAIVYNŲ LENKTYNES Bedarbiu šelpimo krize Chicagoj; 
majoras išvyko į S p r i n g t i * 

Atrodo, chieagiečiams bus 
pasunkinta mokesčių našta 

Chicagos bedarbių ir jų šei- sijon. Majoras mano, kad greit 
mų šelpimo vedėjas L. M. Ly- susirinkusi legislatūra galėtų 
ons pranešė miesto majorui pripažinti koki nors laikiną 
Kelly, kad šelpimo fonde yra i šelpimą iki rasiant priemonių 
vos tik 1,900,000 dol. ir ši su-j sukelti didesnį fondą. Tada 
ma gsegužės 17 d. bus visiškai krizė būtų pašalinta, 
jišsemta. Be to, jis nurodė, kad 
paskiau iki šių metų pabaigos 
bus reikalingas 14 milijonų 
dol. fondas. 

"•Tai nepaprastai rimtas 
s tovis" , pareiškė miesto niajo-

0 

ras . J i s nurodė, kad be legis-
latūros negalima įgyti jokių 
šelpimui fondų. I r tuojau su
šauktoji legislatūra, jei j i bū
tų šaukiama, nesuspėtų pripa
žinti reikalingų fondų. 

Vis gi miesto majoras pasi
ryžo vykti į Springfielda pas j nuomonės yra 
gubernatorių, išaiškinti jam vi 
są stovį ir patarti tuojau su
šaukti legislatūra specialėn se-

Sudetės vokiečiai triukšmauja; 
nesiskaito su čeku policija 
PRAHA, Čekoslovakija, geg. traukta. J ie sako 

6. — Saaze, Sudetės srityje, iki šis reikalavimas bus įvyk 
vokiečiai naciai sukėlė prieš- dytas. 

Neapoly būdamas diktatorius 
Hitleris tiesiog neteko galvos 

valdiškas demonstracijas šalia 
policijos centrinės nuovados.; 
Policija bandė demonstrantus 
gražiuoju išskirstyti. Bet na
ciai subruzdo pulti policiją ir j 

Savo keliu naciai pranešė 
Vokietijos nacių spaudai apie 
nepaprastus čekų policijos bru 
talumus Saaze ir kitur. Pažy
mi, kad eilė naciu guminėmis 

NEAPOLIS, Italija, geg. 6. 
— Vokietiįo$ diktatoriaus Hit-

nenurimsią Jerio pagarbai vakar čia prem
jero Mussolinio pastangomis 
surengtos italų karo laivyno 
pramogos. Į Neapolio įlanką 
buvo sutraukta daugumas 

ANGLUOS PARLAMEN
TAS PATVIRTINA SU

TARTĮ SU AIRIJA 

KARD. PAGELU LEGATAS 
EUCHARISTINIAM 

KONGRESUI 

Reikalingo fondo sukėlimui 
tačiau reikia Chicagos miestui 
pačiam rūpintis. Tas galima 
padaryti tik su naujomis mo-
kestimis. Miesto gyventojai ir 
be to jau apsunkinti mokesti-
mis, tad prieš kokias nors nau 
jas gali kilti pasipriešinimas. 
Politininkai, ypač prieš atei
nančius rudenį rinkimus, labai 
to nepageidauja. 

Kol kas nesužinota, kokios 
gubernatorius. 

J is klausiamas apie šelpimo 
krisle Chicagoj tyli. Tomis die
nomis jis vis gi turės prabilti. 
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KINIJA V£L KREIPSIS T. 
SĄJUNGON 

i - ciją kardinolą Pacelli. 
Tas oficialiai paskelbta Va 

, kad eile nacių 
sukėlė riaušes. Policija keletą , , . -v , 

. , . lazdomis is\ anota. 
asmenų lengvai sužeidė. 

Po šio įvykio Sudetės nacių ; Tuo būdu Čekoslovakijos vo 
vadai dar* smarkiau išjudo kiečių nae.ų mažuma dar dau-
prieš Čekoslovakijos vyriausy- j S*» P^čia jau ir be to Yokie-
bę. Iškėlė reikalavimą, kad če- \ tijoje žėruojantį užsidegimą 
kų policija iš Saazo būtų iš- ! prieš Čekoslovakiją. 

UŽ STIKLELI PRARADO 
ARKU 

"MAŽOJE SANTARVĖ
JE" REIŠKIASI NESU

SIPRATIMAI 
BUKAREŠTAS, geg. 6. — 

"Mažosios santarvės" — Če
koslovakijos, Rumunijos ir Ju
goslavijos, nžsienių reikalų mi 

• nisterįų suvažiavime kilo nesu
sipratimai tautinių mažumų 
klausimu. 

Kviečiama Vengrija prisi
jungti prie "mažosios santar
vės" nesutiko, nes Čekoslova
kija atsisako vengrų mažumai 
pripažinti koncesijas 

PREZIDENTAS UŽDARO 
SAVO ATOSTOGAS 

CHARLESTON, N. C , geg. 
C. — Prez. Rooseveltas rytoj 
užbaigia savo vienos savaitės 
atostogas. 

galva nepalingavo, nė saliutui 
rankos neiškėlė orkestrui grie 

ižiant nacių himną. Aiškinama, 
kad Hitleris nežinojo, kur jis 
esąs. " A i d a " opera vaidinta. 

Atvykusį iš Romos Hitlerį 
geležinkelio' stotyje karalius su 
sosto įpėdiniu pasitiko ir visi 

Karo laivu Philadelphia pre I kartu nuvyko į uostą. Tenai 
zidentas sekmadienį grįš i | jie nukelti į karo laivą Conte 

LONDONAS, geg. 6. — Ne-
vairių rūšių karo laivų ir dik- paisant smarkaus opozicijos 
tatoriui parodyta kariniai priešinimosi parlamentas an- tikano dienraštyje 
" t r ik sa i " , ko jis dar niekur Į truoju skaitymu pripažino pa- tore Romano", 
nebuvo matęs. įdarytą britų airių sutarti. 

Tad Hitleris tiesiog neteko* Trečiasis skaitymas bus tik 
galvos. Nes kaip vakare jis nu paprastas formalumas. Po to 
lydėtas į San Carlo operos rū- sutartis bus pasiųsta lordų rū
mus ir įvestas i karališką ložą mams. Bus reikalingas kai a-
greta karaliaus, diktatorius liaus pasirašymas. 
stovėdamas nublanko ir nė su I ~ . . . , . . . . 

Opozicija puolė mmisteri 
pirmininką Chamberlainą dėl 
jo pasidavimo Airijai, nes su
tartimi Anglija nieko nelaimi. 

ŽENEVA, geg. 6. — Atei- ] 

nantį pirmadienį T. Sąjungos 
VATIKANAS, geg. 6. šven-į taryba čia turės susirinkimą. 

Itasis Tėvus Pifus XI legatu Pat i r ta , Kinijos vyriausybė i r 
(savo personaliu atstovu) į ši kartą kreipsis tarybon rei-
tarptautinį Eucharistinį kon- kalaudama sau pagalbos prieš 
gresą Budapešte, siunčia vals-; užpuolusiuosius ją japonus. 
tybinį sekretorių, Jo Eminen- Kinija šį kartą norėtų nors 

RASEINIAI. — Šiomis die 
nomis vienas N. kaimo ūkinin
kas atvedė i Raseinių jomar-
ką parduoti gerą arklį, o par-

CHICAGO GAU NETEKTI 
ORO UNIJŲ CENTRO 
Oro linijų kompanijos atei

nantį rudenį ims naudoti di
delius keleivinius lėktuvus, ku 
riems reikalingi ruimingi air-
portai. Chicagos miesto air-
portas yra per mažas. Tad, 
sakoma, kad Chicaga neteks 
oru susisiekimo centro ir čia 
airportas liksis antraeilis. 

Kelinti metai Chicago mies
tas neranda priemonių didinti 
airportą. Stebėtojai randa, kad 
reikalą daugiausia trukdo ap
sileidimas, na, ir nelemtoji po-

Nepriklausomosios pieno kom Utika. Airporto didinimo klau-
panijos Chicagoje dar daugiau ?i™u daug kalbama, o mažai 
papigino pieną vartotojams I dirbama. Čia ir gludi didžiau-
Žmonės suskato tuo naudotis, šias vargas. 

tiek, kad didžiosios Europos 
valstybės pristatytų ja i nore 

"Osserva-1 reikalingiausių karui vesti gin 
klų. 

IR TRUSTAS PAPIGINO 
PIENĄ 

davęs norėjo nusipirkti du blo Susirišusios monopolijoje pie-

KIEK APMOKAMI KINŲ 
KOMUNISTŲ VADAI 

Charleston ir specialiu trauki
niu išvyks į "VVashingtoną. 

į AMERIKĄ ATVYKO DR. 
ECKENER 

di Cavour. Popiet į laivą atvy
ko ir premjeras Mussolinis. 

P E K I N A S , geg. 6. — Kini
joje komunistai turi savo pas
kirą vadinamą "aštuntąją ar
miją", š i armija seniau kovo
jo prieš kini} 
kus. Dabar j i 

gesnius ūkio darbams. 

Jam pardavus arklį už 420 
litų, priėjo nepažįstamas vy
ras ir s ako : Aš Tamstai duo
siu pusbonkį, tik man pasa
kyk, a r tas arklys yra tikrai 

; sveikas. Aš jį noriu iš žydo 
nupirkti. 

T NEW YORK, geg. 6. -
tokias, ! Ameriką atvyko žymusis z»-

kokias pripažįsta vokiečių ma-'ppelinų dirižablių komendan-
žumai. Rumunija ir Jugoslavi- į tas dr. Hugo Eokener. J is čia 
ja palaiko Čekoslovakijos pu- j darbuosis gauti heliumo nau

jam dirižabliui, kuriuo norima 
atnaujinti Europos su Ameri
ka susisiekimus. 

Visi pripažįsta, kad Hitle
ris kaip gyvas neužmirš visų' kariauti prieš japonus. 
Neapolyje įgytų įspūdžių ir 
visko, ką Mussolini jo pager
bimui surengė. 

sę. 

TAUTININKŲ LAKŪNAI 
PUOLĖ VALENCIJĄ 

AUSTRIJOS NACIAI REI
KALAUJA ATLYGINIMO 

VIENA, geg. 6. — Austri- LONDONAS, geg. 6. — 
jos vyriausybės kalinti naciai, |Lenkų mažuma Čekoslovakijo- j dytas vienas prancūzų preky 
kurie šiandien yra jau laisvi, I je pakilo griežtai reikalauti binis laivas ir jame sukeltas 
organizuojasi ir reikalauja, sau teisių tokių, kokios 

VALENCIJĄ, Ispanija, geg. 
6. — Tautininkų lakūnai bom
bardavo šį raudonųjų valdomą 
miestą ir uostą. 

Su viena orine bomba kliu-

Komunistų armijos karei
viai ir vadai pigiai apmokami. 
Skaičiuojant amerikoniškais pi 
nigais: eilinis kareivis per mė
nesį gauna 28 centus; žemes-

Ūkininkas su pasiūlymu su-
vyriausybinin- įtiko, i r nuėjo išgerti pažadė-
jiems padeda tos degtinės. Begeriant degti

nę, žmogui aptemo akys ir pa
sidarė labai bloga. Nepažįsta
masis sako: Einam į kiemą 
greičiau praeis. 

no kompanijos jau pajuto to 
pasekąs. Spauda praneša, kad 
ir jos jau papigina pieną vie
nu centu kvortai. 

Vargįai jos atlaimės žmonių 
pasitikėjimą, kadangi masės 
vis labiau nusisuka prieš mo
nopolijas. 

BANDOMA UŽDRAUSTI 
ORGANIZUOTI VVPA 

DARBININKUS 

WASHINGTON, geg. 6. — 
CIO vadas Lewįs turi planus 
organizuoti unijon "VVPA dar
bininkus. Kongresui įteiktas 
bilius. kad šių vyriausybės 

STATYS DAUG VILNIAUS šelpiamųjų darbininkų organi-
KRYŽIŲ j žavimas būtų uždraustas, 

KAUNAS. — Iš įvairių pro-< 
vincijos vietų pranešama, kad ' 
šįmet ne tik miestuose, bet ir 
kaimuose rengiamasi statyti 
daug Vilniaus kryžių. Kryžių 

ŠVEDIJA DIDINA IŠLAI
DAS GINKLAVIMUISI 

Išėjus į kiemą, nepažįstama- pašventinimas bus susietas su 
sis ištraukė iš kišenės visus pi į atitinkamomis Vilniaus išškil- i 

nieji karininkai po 50 centų nigus ir pabėgo, palikes ūki- į mėmis, Labai daug Vilniaus 
per mėnesį; vyresnieji iki pul- ninką kieme be sąmonės. Pikta kryžių statys ir pavasariniu- j 
kininkų — po 1 doL 12 c.; iki darys ieškomas. 
300,000 kareivių vadas — 2\ 
dol. 9 c. per mėnesį. Bet visi 
nemokamai gauna drabužius ir 
maistą. 

Trys kaukuoti plėšikai vaka-

STOKHOLMAS, geg. o. — 
Švedijos vyriausybė reikalau 

j ja parlamento skirti apie 18 
milijonų dolerių priedinį fon 
dą šalies įginklavimui. Nau
ją fondą planuojama sudary
ti padidintomis mokestimis. 

i 

PARYŽIUS, geg. 6. — Ka i 

ŠANCHAJUS, geg. 6. — 
bus • gaisras. Keletas bombų krito į įšantungo provincijoje japonai 

re užpuolė Illinois Research j kuriuose prancūzų keleivmiuo- j {j J\ / \ J3 
ligoninės despensarijų, 1819 r se laivuose jūreiviai sukėlė 
Polk gat., kuriam buvo 25 Ii-' streikus. 

kad už kalinimą jie būtų stam- įpripažintos 
biai pinigiškai atlyginti, ' mažumai. 

Sudetės vokiečių j priemiesčius, 
nežinomi. 

Nuostoliai dar nušovė katalikų misionierių 
1 pranciškoną kun. F . Fourre. 

goniai, vyrai ir moterys. 
Piktadariai pagrobė 113 dol. j Pirmadienį Chicagoj įvyks 

ir paspruko laukiamuoju auto- tagavimas labdaros įstaigoms 
mobiliu. ( ir katalikiškoms). 

CHICAGO SRITIS, — 
Šiandien numatoma giedra ir 
vėsu. 

Saulė 
7:56. 

teka 5:38, leidžasi 
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Žemaičiai Gyvename laiku*, kurie rei
škiasi nea-škuinu ir nepasto
vumu. Dabar vyksta staigūs 
perversmai politinėje ir visuo
meninėje srity. Formuojasi 
naujas gyvenimas, kariame 

Bendradarb iams ir korespondentams rastų nfįjražlaa, 
jei neprašoma tai padaryti ir ne pr is iunčiama tam tiks
lui pasio ženklų. Redakcija pasilaiko t a u teise tai
syt; ir t rumpint i visus prisiųstus rastus ir ypač ko-

{r*»pondenoijas sulyg- savo nuožiūros. Korespondente 
' p r a š o rašyti t rumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja 
marinėle) p a s e k a n t didelius t a rpus pataisymams, veo-
___it polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikrašti n nededamos. 

Entered as Second-Class Matter March 31. 1918, at 
Cntcago. Illinois t ' nder the Act of Marcb 3. 1879. 

Motiny Dienos Proga 

>j 

i 

Visi dori vaikai gerbia ir myli savu 
pBOtinas. lą pagarbą ir meilę parodo ne 
-vieną kartą metuose — Motinų Dienoj, 
}bet kiekvieną dieną. Ji davė mums gyvy
b e , mus išaugino. Vaiku, yra šventa pa
reiga ui tai outi dėkingais ir tai ne zo-

| džiais, bet darbais — pirmoje vietoje žiū
rėti, kad motina nesigailėtų mus išaugi-

fnus ir kad aprūpinti ją tuo, kas jai šiame 
gyvenime reikalinga: duona, pastoge ir 
tokiu patogumu, kokį sulyg savo išgalių 
galime jai duoti. 

Nėra reikalo čia daug rašyti apie tai, 
kad žodis "Motina" yra vertas aukščiau
sios pagarbos. "Motina" — tai pašauki-

l mas, surištas su kančia ir didele auka; 
Motina — asmuo, kurs myli švelniausia 
meile. Ypač brangus yra tokios motinos 
vardas, kuri yra motina ne tik vaikui gim-

jstant, bet ir pirm jo gimimo ir jį pagim-
| džius. 

Gera motina, ideali motina gyvena 
; vaikų gyvenimu ir juos pakreipia Į gerą 
j kelią. Pastebėjusi mažiausią nukrypimą, 
mažiausią klaidą savo vaikuose, ji atitai- į 
so, pamoko ir, jei reikia, sudraudžia. Jos 

s gyvenimo tikslas nėra vien pačios džiaug-
| smas, bet vaikų gerovė. Ji pirmoji vaikų 

mokytoja ir auklėtoja, ji yra *^įko mato- j 
*mas Angelas Sargas.- t-~> 

Perbėgę istorijos lapus, mes pama- i 
tysime, kad beveik visi šventieji buvo šve- į 
nti todėl, kad turėjo šventas motinas, vi- į 
si didieji žmonės buvo dideli, nes jie tu-, į 
rėjo dideles motinas. Didysis šio krašto • 

| prezidentas Linkolnas yra pasakęs: "Kas 
aš esu ir kuo galiu tikėtis būti, už visk. { 
esu dėkingas savo motinai". Šv. Tėvas i 
Pijus IX yra pasakęs: "Duokite man tikry 
katalikių motinų, ir aš išgelbėsiu žlungan
ti pasauli". 

Šiais laikais pasaulyje daug neramu
mų, netikrumų, socialinių neteisybių, viso
kiu, "izmų", vedančių pasaulį prie suirimo, 
traukiančių žmones į suklydimą, į pražū
tį. Ar pasaulis preis prie taikos ir ramy
bės, ar jis grįš į teisingumo ir teisėtumo 

\ kelią, tai daug ir nuo motinų pareis. 
Mūsų, lietuvių tauta, išliko gyva ir 

I tautiniu ir religiniu atžvilgiu dėl to, kad 
f geras ir doras motinas turėjo. Didžiausiais 
\ ir tautinės ir religinės priespaudos laikais, 
'. jos pasiliko ištikimos savo pašaukimui: 

vaikus auklėjo ir tautiškoj ir religiškoj 
dvasioj. Rusų valdžia uždraudė Lietuvoj 
lietuvišką knygą, ji slapta, ratelį sukda
ma, mokė vaik'elius lietuviškai skaityti ir 
lietuviškai Dievą garbinti. Tai didelis lie
tuvės motinos nuopelnas, kurį puikiai yra 
atvaizdavęs skulptorius P. Rimša savo 
kūriny "Lietuvos Mokykla". 

Nuo motinų daug pareis ir mūsų A-
} merikos lietuvių, likimas. Jei čia motinos 
i atsisakys kalbėti į savo vaikelius gražia 

lietuvių kalba, jei atsisakys juos auklėti 
! lietuvių dvasioj, mes čia, kaipo lietuviai, 
; ateities neturime. Bet, ačiū Dievui, ir čia 

turime motinų, kurios gerai supranta sa-
\ vo šventas pareigas link savo tikėjimo ir 
: tautos. Dėl to, kol lietuvaitės motinos bus 

tautiškai susipratusios, sąmoningos kata
likės, neužges jų vaikuose nei religijos 
dvasia nei tautybės ugnelė. 

Šio mėnesio 19—21 dienomis New 
Orleans, La., įvyks Amerikos Katalikų 
Spaudos Sąjungos konvencija. Prie šios 
sąjungos priklauso ir mūsų dienraštis 
"Draugas". 

Šia antrašte kaip rašo *'Ž. Pr ." , nese
niai išleista žemaičių rašytojų prozos ir po
ezijos antologija. Redaguota Stasio Anglie* 
kio. Žemaičiai, pasirodydarui šia savo poe
zijos ir prozos antologija, atliko didelį ir 
kūrybini darbą. Knygos įžangoj Jie sakosi ^ Pafcri«o_ i r neapykantos 
niekam nepastoję kelio, bet pašaipos nieke- a r t i e m s ir k ibiems tiks-
no nereikalauja, nes pasirodymas žemaičiams **aw» ypač puolama Ba_Bj_3 
ešas būtinas ir reikalingas dalykas. Anlolo *r Kristaus mokslas. Daugely 
gijos jžu„_«j skaitome: kraštų Bažnyčia stengiasi į 

"Ka i kas gali net pasijuokti: dabar ' vairiausiais būdais silpninti, 
kad ims leist visi savo antologijas - Tam reikalui naudojama po 
uteniškiai, zarasiškiai ir Bafbier skis! - • iitika ir dvasines priemonė*. 
Tokia kritika, žinoma, būtų neišmanau- Pradedant Cezariu ir baigiant 
fa daikto esmės įžeidžianti ir prasčiau ^ ^euouūfi j ^ v į ^ t į 
s'a. riet vis dėlto kai kurioms migloms 
išblaškyti šis įžanginis žodis būtinai r e -
Kalingas. — Mes niekam nenorim pasto
ti kelio, prašom! Tik viena reikia pri
mint, kad nei uteniškiai, nei zarasiš
kiai, nei JBalbieriškis neturėjo Daukante. 
Valančiaus, Žemaitės; neturėjo tokio ju 
dėjimo, koksai yra buvęs žemaičių tar
pe %'iiniaus universiteto metu". 
Toliau vaizdžiai, suglaustai atpasakota 

žemaičių u>.oiija ir iškelti keli ob j ek tyūs 
faktai dėl bendrinės kalbos klausimo ir ko
dėl žemaičių kalba nepasidarė bendrine lie
tuvi u kalba. 

Nėia abejonės, kad šią knygą ir Ame
rikoj gyveną žemaičiai norės įsigyti. 

Netikėkit Saldžialiežuviams... 

ronas ir kiekvienas drąsesnis 
stengėsi išbandyti savo jėgas 
ir savo dvasiniu** sugebėjimus 
kovoje su ja. 

Daug kur viešpatauja doro
vinis pakrikimas, kuris aki
plėšiškai tyčiojasi iš krikščio
nies vaido. Spauda, literatū
ra, teatras ir kinas, mados ir 

, pasielgimai — viskas tokios 
I rūšies, kokia yra galima tik
tuose sluoksniuose, kuriuose 
krikščioniškas Jausmas visiš 

| kai yra išblėsęs. 
Tokioj padėty gyvenimui e-

sant, ne vienas akylesnis tiau 
'ko pečius nugąstaudama^ ir 

.t\-v- » v ,. - i j • i -vi klausia: kas bus su kataliku 
XX Am/., rašo, kad vienas kauniškis _ «"~4 Bažnyčia, koks jos likimas, ar 

ji tuose sukuriuose ištvers? 
Kristus sukūrė Bažnyčią 

(kuri suprantama kaipo Kri-

gavo iš savo Vilniuj gyvenančio draugo lai
šką, kuriame aprašęs', gilius pergyvenimus 
ankstybesnėse dienose, toliau sako apie pa
dėtį Vilniuje. 

"Tiesa, spaudoj šūkauja pas mus da- istaus įkurta draugija vesti 
bar apie susibičiuliavimą, bet... popie- , žmones į išganymą) sieloms, 
ris kantrus. Ne taip greitai žmogus kei- j sutvertoms išganymui. Žtno-
čiasi. Jei nori parodyti savo atmainą į g a U s i s i e l a y ^ ^ ^ a m ž į . 
tai geriausias būdas darbai. Netikėkite | n a i r ^ p ' a t nekintanti, kaip 
saldžialiežuviams. Kai tik bus galima į fe k r i k š i č i ^ K a d k a ž i l l 
siuntinėti laiškai, tai prašau tą dieną iš- ' 
siųsti, nes visi filatelistai ištroškę tų kaip žmogus ir žmonija būtų 

tg_ . kratomi ir mėtomi, visi tie 
siu tučtuojau* pasiųsti. Nepraleiskite tos į Perversmai palies sielą, tik 
dienos. Bet... 1000 kartų norėčiau, k a d j l s viršaus, o esmėje (pagrin-
geležinkely augtų eglaitės, o mūsų laiš- j d e ) Ji pasiliks ta pati nepa-
kai keliautų pro Rygą, Prahą ir kitur. I sikeitusi, kuri reikš visuomet 
Ne vien savo individualią nuomonę reiš-1 liūdesio, nepasitenkinimo da-
kiu. Šiaip gyvenimas kaip po didelės bartimi ir geresnės ateities j 
katastrofos. Jautiesi žmogus kaip iš ma- pasiilgimo. I r tos sielos jokie 
lonaus sapno pabudintas". 
Žinoma, kokia čia gali būti bičiulystė 

su gengsteriu, kuris, įrėmęs beginklio krūti
nėn, privers tave kalbėtis vienu ar kitu klau
simu. 

Nepakenčia Katalikų Veikėjo 

Tautininkų partijos šulai iš kelių kartų 
darė mėginimus pašalinti iš Universiteto žy
mųjį mūsų tautos mokslininką ir katalikų 
veikėją prof. Pr. Dovydaitį. "Amer ika" pra
neša, kad: 

"Prof. Pr. Dovydaitis sulaukė nauji] 
' 'malonių" iš švietimo ministerijos, ku
ri apkarpė jo dėstomus dalykus, suma
žindama,- Darbininko pranešimu, jam at 
lyginimą 287 litais mėnesiui. Jei švie
timo ministerija ir toliau gnaibios šį dva
sios milžiną, aišku, jis liks be darbo uni
versitete, kuriame dirba nuo pat įstei 
gimo pradžios". 
Vadinas, ir vėl daromi nemalonumai 

šiam mokslininkui vien dėl to, kad jis neiš
sižada savo nusistatymo darbuotis katalikų 
organizacijose. Tautininkai turėtų rausti iš 
gėdos dėl tokio savo elgesio.. 

Gražus Darbininkų Pavyzdis 
T>aikniš<viai praneša, kad Paryžiaus di

džiųjų fabrikų darbininkai per visą didžią
ją Savaite Šv. Jėzaus Širdies bažnyčioje lai
kė prieš Švenčiausiąjį sakramentą savo at
stovus — garbės sargybą. Taip buvo suskirs
tyta kad kiekvieaą valandą stovėjo dienai IT 
nakti po 100 vyrų. šis darbininkų žygis pa
darė komunistams slegiančio įspūdžio. Buvo 

mokslai, jokia kultūra nepa
keis. Gali mokslas, kultūra ir 
civilizacija sumažinti šiek tiek 
žmogaus kančias, gali pakel
ti gerovę, bet negali pakeist? 
jo sielos nuotaikos ir paten
kinti širdies troškimų. 

Nuraminti širdį i r išlaikyti 
žmogų idealu aukštame j gali 
tik Bažnyčia. J i tai parod'"-
per dvidešimt amžių h* atei
ty tai parodys. 

Bažnyčia kiekvienoj aplin 
kybėj pasilenkia prie kiekvie
nos sielos ir ji tur i parengtą 
vaistą kiekvienai jos žaizdai, 
atatinkamą mokslą ir patari
mą kiekvienam jos reikalui. 
Bažnyčia atlieka, šį darbą 
taip, kad bemaž- kiekvienas 
supranta ir pripažįsta, kad 
žmogaus sielos kūrėjas yra 
taip pat ir krikščioniškojo nw 
kslo ir Bažnyčios kūrėjas. Nė 
viena esamų tikyf>ų neįsten 
gia tenkinti sielos reikalavi
mų, kaip katalikų tikyba. Ka 
talikų tikybą Dievas įkūrė 
tik sielai ir jai išimtinai. 

Visa kas yra žmogišfca, va
dinasi — siela, širdis, sąžinė, 
skausmas, net pati mirtis ra 
nda nuraminimo haisamą mū
sų tikyboj. Ir dėlto kataliky 
be pergyvena ir pergyvens 
visokius perversmus, ir refor
mas, neapykantas ir pagie-

nių siehj sunaikinimas. Bet 
žmogaus sielos negali nužu
dyti jokia politinė, visuome
nine santvarka ir jokios pik
tybės, tad ir Bažnyčia tol gy 
v uos, kol bent viena siela pa
sauly bus. Amžinoji siela vi
sados ilgėsis ir visuomet ver
šis prie amžinosios Bažnyčios, 
kuri tenkina judesį, glaudžia I 
kiekvieną ilgesį, kuri moka 
suprasti ir gydančiai prišitai-
kyti prie visų sielos silpny-J 
bių ir tai širdingiausiu, švel-i 
niausiu ir išganingu būdu. 

Žmonija dar ilgai gyvuos 
ir pergyvens ne vienus griu
vėsius, išgalvos ne vieną du
rnystę (kaip kad dabar vyk 
sta) ir nekartą Bažnyčiai pa 
gauta jausmų ir beprotišku 
mo špygas rodys. Bet Bažny
čia ir skaudžiausioje žmoni
jos valandoje ateis pas ją su 
tuo, kas Jai tuo metu reika
lingiausia, kad žmoniją gy
dytų ir stiprintų ir kalbės, 
kad išsižadėtų beprotystes. Ir 
tai pasakys atvirai tiesos žo
dį ir atitinkamų vaistų serga
nčiai žmonijai paduos. Perei
tais metais tai aiškiai parodė I <****>• ^ ^ Aleksandras Baltutis, LRKSA Vyriausias Dva 
pop Pijus XI dėl perdėto na- s^>s v ' ad a* ** &yč- Panelės Gimimo par. klebonas, netrukus iš-
cionaiizmo ir bolševikiško ko-! v y ks keliems mėnesiams į Europą. Pirmiausia keliaus į Ven-

gnjos sostinę Budapeštą, kur įvyks Tarptautinis Eucharis-
T . v ' ., . . tinis Kongresas, o iš čia važiuos į tėvvnę Lietuvą. Pakely į Jei žmonių veiksmai bus „ ' ... . , //, r* • - v -, .. . " ' . . . Europą sustos Pittsburge, kur (Šv. Kazimiero par. bazny-

zalingi, priešingi padorumui j ^ ^ ^ ^ki]minga& L K K 8 A 5 1 . m o j o ^ ^ at idarymo 
ir dorai, Basnyeia nesvyruo-, m i š i a s T a i b u s g e g u ž § s mėn. 9 d. Po seimo važiuos į Nei
dama juos pasmerks. Jei žmo- yforką ir čia sės į laivą, Parapijonai ir jo draugai, kurių jis 
nių nusistatymai bus kilnūs, | t i r į Įawaį daug, rytoj vakare Shoreland viešbuty rengia šar-
Bažnyčia juos parems, kad n į a išleistuvių puotą, kurioj bus pagerbtas už uolų darbv . 
duotų geriausių vaisių. Ii ; parapijoj ir visuomenėj. Drauge su juo į Europą keliauja ir 
žmonės, dažnai vėlokai, bet ! jo brolis Jonas Baltutis. Laimingos kelionės! 
vis pripažins, kad teisvbė vi- • = 

suomet buvo Bažnyčios p u s ė j CHORŲ VEDĖJŲ PASITARIMAI 
ie. KONSULATE 

Taip ranka į ranką eis žmo J « .̂'> * ** * 
nija su Bažnyčia per visus; NEVY lORK. 
amžius, žygiuos kartu ž;no- m o konsulo J . Budrio oficia-i Vyriausiu Dirigentu išrįnk-
mais ir nežinomais keliais. ^ u raštu, balandžio 26 d., I tas komp. J . Žilevįčius. Išrin-
Bažnvčia visuomet • vaidins va^- P° P ^ nukviesti konsu ktas taip pat Dainos Dienom 
globėjo rolę. \Pfa patalpose chorų vedėjai Rengimo Komitetas iš sekan-
" Šalia žmonijos stovės Baž- Pasitarimui Dainų Dienos r e - &ų asmenų, pirm. komp. J. 
nvčia, kaip mokvtojas, kaip k a i e> Pasaulinėje Parodoje. Žilevičius, vice pirm. muz. A. 
angelas sargas su savo dvide- ^ P ^ u ž i n o , n a ' Pasaulinė Aleksis, sekretorium muz. J . 
šimties amžių patyrimu, savo ***** i v v k * t a 1 9 3 9 m-> New Brundza, iždmmku - muz. 
malonėmis ir mokslu, ir pu- Y o r k - Parodos direkcija, su-| J . Jankus, knygrum - muz. 
na meilės kreips jos dėmesį s i t a n i s 5U G e n - Lietuvos Kon- A. Stanišauskas. 
į gresiančius pavojus, nuro- s u l a t u ' l * * ^ Lietuvių Die-; Susirinkime dalyvavo: Ku-
dys ir paduos priemonių Jde-;na Pakulinėje Parodoje r u g - n i g ų Vienybės atstovas kun. 
ms prašalinti ar išvengti, o\^° m d- (sėfcMdtenį). ; J . Simonaitis, A. Aleksis, J . 
jei žmonija nukentės ir sus i ! š i s susirinkimas ir buvo Brundza, P . Dulkė, A. Gr igo 
žeis, - duos jai vaistų. I r vi t a m t i k s l u i sukviestas, kad raitis, J . Jankus, Juozas Ku
ša tai darvs, kol neramią ir 'pasitarus bendrai, kaip ge- dirka ( \ a r g . Są-gos pirm.), 
judrią žmoniją atves prie vy- j r i a u s i a i P a r e n g u s prie tos A. Stanišauskas, J . šiaučiū-
riausio tikslo — Dievo. [Lietuvių Dienos iškilmių. nas, A. Visminas, J . Žilevičių*. 

Einant tais dėsniais, kuriais 
tvarkomos žmonių istorijos, 
D v v . . . - . - , sią programos dali užims lie- 3 e 

Baznvcia seniai turėjo tuks- ^ . f. . . _. 

— 
Generali- parapijTniai eborai. -++: .» « 

Kadangi minėtoje dienoje, Šiuo reikalu bus kar ts nuo 
be kitą programų, svarbiau karto patiekta žinių spaudo-

tuvių dainos, tai šiame susi
rinkime vien.tik ir buvo tuo 
klausinių tartasi. Numatyta . , 
kad Lietuvių Dienoje daiyvau.:? j 
arti 2(KX) žmonių choras, kn- į 
rį siT^arys atskirų provincijų 

tantį kartų pražūti, kaip pa
stebi, didelis revoliucionierių-? 
ir komunistas, Prudhonas. 

Bet Bažnyčia nežuvo. Ji 
gyva. Žinote kodėl ji gyva, 
kodėl Bažnyčia nežūsta ir 
nežus. Į tai atsako tas pat? 7T"~ ~ .,- TH„„„ «_^--

J_ _ „ r. ilstanti, nes " j i Dievą taia 
komunistas Prudhona*. Jis „ v v. . TV 

Bažnyčia nesą Dievą savo ra-

J»>nas BrundzT,, 
Dainos Dienos Reng. K. sek. 

Dideli Palengvinimai 
Užsienio Lietuviams 

KAUNAS. — Lietuvos Vy
riausybė nutarė užsieniuose 

Lietuvos sako, kad Baznvcia nežuvo, , ' ^ . . - . , gyvenančius Lietuvos pilie . ' . r i_. v* v. - ^ nkose. Dievas vra visų sielų v- ,. , . . .^ \ L todėl, kad "Bažnvčia Dievą . . . . . , ., eras ir lietuvius, kitų valsty 
„ _ T, T_. _ _ ! troškimas, visų tautų reika- . . .,.-• _ ^ , " ' tiki. J i Juo tiki geriau ne$ru , 

6 ^ las. \ i s i žmones alksta i)ie-
risos kitos sektos- Bažnv<r> _ ._ v *_ _I •• • 

. . . „ . * • vo (Homeras). O žmonijai 

V I S 

yra tyriausias, tobuliausias ir 
gražiausias dieviškos esmės 

Dievą gali duoti tik Bažnyčia, 

bių piliečius, atleisti nuo vizų 
mokesčių ir sauskelių rinklia
vų Jų automobi l ia is , teikti 
jiems gegužės - rugsėjo mė-

bandyta trukdyti iš komunistų pusės, bet 
prancūzai darbininkai gražiai ir ryžtingai 
per visą didžiąją savaitę reiškė viešą, Kris- I *>8> kurios nepatenkina žmo-
tui, esančiam Šv. Sakramente, pagarbą ir gaus sielos. Viena kas gaii 
meilę. j Bažnyčią sunaikinti, tai žmo-

Ka<i sugriautu Bažnyčią, pir-

ka tSaa i Dievą garbinti. 0 """".*T*_JT"". ' ~__ I geležinkeliais ir garlaiviais .* . ,. žmonm sirozų ir protų. Bet _^ . . - n - >. , . 
kadangi nei žmogaus širdis, , . ? _____ - .t)U» a_totmsais .Jo nuošimčius ^ 3 ,f . , . to niekas nepadarvs nei sian- . . , . . . 
nei protas negali atsipalai- „ . •"___"*• nuolaidų, aktyviuosius Tauti-. __--• . . . . dien, nei nr t ; to mekad nie- . ^ ~ . . . _ , . duoti nuo Dievo minties, k u n , 7 ^ . T T . , nes Oįimpijados dalyvius h_r-. . ; > ; _ . . _ _ _ . kas nepadarvs. vtaznycia tat . ,. . . v . yra esmuus (pagrindinis) Ba- / T ^ _ m zeho - r u g p m o o laikotarpyje 
žnvčios charakteno bruožas. v. * r vežioti Lietuvos geležinkeliais 
Bažnyčia nepaisant visų pno- nemokamai, o keliaujantiems 
limų. pasiliko nenngalėta". Pagal vysk. E Bougaud autobusais duot 50 nuošim-

Bažnyčia yra amžina ir ne-J K. Baras čių nuolaidą 

pasireiškimas: ji viena t«mo "T" "..". V;' "__"__ .„ nesio laikotarpyje Lietuvos 
ima u reikia išrauti Dievas i«r 

• 

V7T»-=__s__ 

^ 
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Šeštadienis, gegnŽes ? d. 193S DRAUGAS! 
; nis seniau bet gi buvęs geres-
j nis. Tačiau, važinėjant visgi 
j dažniau tenka štainas arija 
j skanesnis kąsnelis, negu sė

dint redakcijoj. 

$?tai, .ifuuoi, Jai ko yra pa
geidavimas, ka<l aš imčiau jų 
gazietas redaguoti. 

3 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS jam buvo galva apsisukus ir, 
i užuot grįžus namo į Brukly-

Yra pageidavimas, tavorS-1 na, atsidūrė Detroite. K. Kar
čiai, kad aš jau imčiau! pius pasinaudojo proga ir pa-
Bruklyno. Clevelando lietuvis- kvietė jį į pagelha Detroito 
ku tautiečiu ir Čikagos balša-į fcldingsa* aprašvti. 
viky gazietas r eaguo t i , b a t u : K m Bruklvno" tautiški re-
gazietų re<iaktoriai vieni už- , , . . . * . ^ T 
imti kitokiais bizniais: mies- Į * * * ° « ^ ' kapitonas P. Jur
tų aprašymais, aukų kalekta-} S^la i r angliškos skyrio gry-
vimu Lietuvos Ginklų Fondui. į noriams vedėjas V. Bukšnai-
kiti — good times. Antai , ! tis užimti kalektavimu aukų 
Clevelando tautiškos redak- Lietuvos Ginklų Fondui ir 
torius K. Karpius 
po visa Amerika apraš 
damas miestus: 
riam mieste yra bildingų, ko
kio aukščio, pločio ir 1.1. Šito 
redaktoriaus gazietoj, jei ku
riam numery nebūna aprašy
mo kokio miesto, gazieta ne-

Lietuvos "Teisininkų ka
lendoriuje 1838 metams," pir
mame puslapyje yra surašytos 
"nedarbo dienos" ir "šven
tės." 

Nedarbo dienos yra tokios: i 
, Naujieji metai, Trys karaliai,' 
i Nepriklausomybės šventė, Šv. i 
i Kazimiero, Velykų pirma die-
! na, Velykų antra diena, Dievo 
! Kūno, Nekalto šv. Marijos 
< prasidėjimo ir kt. 

Šventės yra tokios: Pasach, 
važinėja . t a i p p a t nesg<iį namie. Nese- j Palapinių šventė, Įstatymų 

kiek ku- i n i a i ^ i e b u V 0 n u v a ž i a v C i m a ž a i Džiaugsmas, Vasilijaus Arki-
' lietuvių kolonija Great Neck, j vyskupo, Srietenije, Preobra-
N. Y., aukų tam fondui kalek-
tuoti. Padarius kalektą. aukos 
padalintos šitaip: kapitonui 
Jurgėlai 5 dol., V. Bukšnaičiui 

ženije, Reformacijos šventė ir 
kt. 

turi svarbiausios dalies. O j 3 d o L ' ° G i r > k i u F o n d u i 2 do1-
miestai aprašyti jam vienos i J e i š i t a i P a u k o s P l a u k s * G i n -
miestas aprašyti jam — vienos 
baikės: nuvažiavo, dešimtštory 
prisipirko poskarčių su bildin-
gais ir ant kitos pusės savo 
gazietai turi medžiagos vi
siems metams. 

Bruklyno tautiškos gazietos 
vienam nnlaktorių labai- pa
tinka alaus vakarai. Ana, ge
gužės 6 d., Pittsburghe L. P. 
salėje buvo toks alaus vaka
ras, kuriame viešėjo ir tas re
daktorius. Po tokio vakaro 

Mų Fondą, tai, sako už metų 
Amerikos tautiečiai apgink- Į 
luos visą Lietuvą. Vadinas, 
vožniau tautos darbą dirbti —. 
aukas Ginklų Fondui kalėk- į 
tuoti, negu sėdėti redakcijoj ir 
smegenis džiovinti. 

Tas pats ir su balšaviku 
gazietos redaktorium L. Pru- j 
seika. J i s ir gi nesėdi namie, 
ale užsiima aukų kalektavimo , 
bizniu. J i s savo gazietoj sako- ( 
si jau ne atpratęs rašyti. Biz-

IŠ tų švenčių matyt, kokio 
tikėjimo ir teisininkai. Kalen
dorių redegavo Z. Toliušis. Iš
leido Teisininkų Draugija. 

TAUPYKIT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ 

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$"),()0().(X) per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, "VVasbington, 
D. C. 

IŠMOKAM 
DIVIDENTO 4% 

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgicių 

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKrEWICH, Pres. 

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Phone CANAL 1678-9 

CHICAGO, ILL. 

0 

> 
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Sunkiai s e r g a n č i ą 
rą Spirgienę ir aŠ nuėjau at
lankyti. Besėdint prie lovos Ii 
gonė pasišaukė vyrą: 

Garsusis baseboio metikas (piteher) Dizzy Dean u2 kurį 
Chicagos milijoninkas P. K. Wrigley pirkdamas nuo St. Lou-
is Cardinals savo tymui — Cubs užmokėjo $195,000. Po kelių 
pirmų žaidimų tasai garsenybė pajuto skaudulį pety. Gydy-

Do- i tojai surado pažeistus raumenis ir bent mėnesi bus gydomas. 
Cubs tymo savininkas tačiau nesigaili tiek užmokėjęs. 

BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIN 

DRAUGO" | 
EKSKURSIJA j LIETUVĄ 

# 
— Džianuk, aš jau mirsiu. 

Paskutini duodu tau prašymą: 
Kai aš numirsiu, atsiprašyk 
uošvienę. Jau ilgas laikas kai Y: 
judu nekalbate. 

Žinios Iš Lietuvos 
: ^ 

& 

\ 
Vyras palingavo galvą. 

S u s i s i e k i m a s T a r p plukdymą Nemunu i Klaipė-

Lietuvos Ir Lenkijos 

tir 

WESTINGHOUSE 
SALD YTUVAS 

-
Duos geresnį patarnavimą, mažiau elektros vartoja. 

Greičiau ir daugiau ledo sušaldo. Gražiau atrodo. Ilgiau 
tarnauja. Turi pilną penkių metų garantiją. 

8> 

Peoples Krautuvės yra vienintelės krautuvės autorizuo
tos pardavinėti Westinghouse Refrigeratorius, kurių 
čia yra pilnas pasirinkimas visokių dydžių ir madų. visi 
1938 metų modeliai. Peoples Krautuvės pasiiilo už labai 
prieinamas kainas, pasirenkant nuo $ " | "f Q , £ > 0 

— 0 kai aš numirsiu, — tę
sė toliau ligonė, — būk toks ge- KAUNAS (Tsb.) — Iki šiol 
ras, lydint mane eik paskui atidarytas pašto telefono ir 
mano grabą sykiu su uošvie- telegrafo susisiekimas tarp 
ne ir ją už rankos prilaikyk. Lietuvos ir Lenkijos tiktai tų 

valstybių atstovybės su savo 
vyriausybėmis turr- susižinoti. 
Netrukus prasidėsiančios de 
rybos pašto telefono, telegra
fo ir geležinkelio susisiekimu' 

nai visą mano tavo laidojimo , . , .. . v , .. 
' atidaryti viešajam naudoji 

mui. Tokj susisiekimą atida
ryti tarp Lietuvos ir Lenki 

— Na, gerai, gerai, išpildy
siu tavo prašymą, — atsakė 
vyras. — Ale sakau tau, kad 
tokiu savo prašymu suspoili-

dienoj džiaugsmą! 

tnvos - Lenkijos prekybos de
ryboms. 

Lenkijos atstovas Lietuvai 
Chorvatas Velykoms buvo iš 
vykęs j Varšuvą ir tuojau po 
Velykų grižo i Kauną. Cbor-
vatas lenku žurnalistams pa
reiškė, kad lietuvių - lenku 
santykiai Įeisią i normalines 

(Tęsiny.' 4 pnsi.) 

* S B • • • • 

Ona Buzamaukienė minėda
ma savo vyro birelei, nupirko 
bonką šnabės ir apie lai pasi
gyrė kaiminkai Šlaunienei. 

— Ale, kūmute, — sako jai 
Šlaunienė, — juk sakei, kad 
tavo vyras negeria. 

— Šiur, širdele, jis negeria 
— atsakė Buzamaukienė, ale 
aš geriu. 

Nuolaida už Senę Šaldytuve 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 

fURNITURE 
M A N U F A C T U R I N G C C V! » A N V & 

417§-83 Archer Ave. 2536-40 VV. 63rd 
CHICAGO, ILLINOIS 

TeL LAFavet-e 3171 Tel. HEMlock 84CC 

St. 

Aną dien buvau nuSjęs pas 
I savo kaimvna. Atsisukam ra 
j diją ant lietuviškos progra-
j mos. Po pirmo, antro sok), sa

kau kaimynui: 

— Ką tamsta duotum už to-
į kius balsus, kuriuos ką tik gir-
| dejom? 

— Kloroformo! — atsakė 
j kaimynas. 

i PLATINK1TK ' ' D R A U c f j ^ 

jos vyriausybių jau principe 
(esmėje) esą.susitarta. Visie
ms techniškiems klausimams 
apsvarstyti balandžio vnėu. ar 
gegužės mėn. pradžioje pose 
džiaus tam tikros lietuvių ir 
lenkų komisijos: Lietuvos at 
stovybė Varšuvoje gaunanti 
daug prašymų vizoms gauti j 
Lietuvą. Nemažai atsirandu 
norinčių važiuoti į Lenkiją a.' 
Vilniją Bet tuo tarpu vizos 
neduodamos, kol nėra susitn 
rimo apie susisiekimą. Netru
kus taip pat prasidėsiančio ; 

derybos apie lenkiško mišk'" 

LOANS & INSURANCE 
IN ALL ITS BRANCHES 

Building Management 
JOHN P. EWALI) 
REALTY COSfPANY, Inc. 

3236 S. Halsted St 
Phone -CALUMET 4118 

• REUMATIZMAS 
' SAUSGĖLĖ ; 

. • Nesikankykite savęs sksus-
mals: !{• urnatizmu. SanstrCl*. I 

• KaulŲ Gfllmu. arba MSšlun- . 
p giu — raumenij sunkumu: n«-s 

skaudėjimai naikina kūno «r>" I 
• vybę ir ūaftnai ant patalo pa 
_ euldo. I 

B .'APSICO rOMP01TMT> ntw> ' 
fls lengvai prašalina vlrSmtnG | 

• tas li<ras: mums šiandien dau-* 
_ Kyb^ žmonių siunčia padSko- I 
• n»"« r>a*v«»>ke Kalns Kitr p*>r , 
m pa.fta 55c. arha dvi u> SI.05 

Knysra: "SAT.TIN1S f^TKSKA \ 
• TOS" oiifraifiiK rydvt> kain» 
_ 50 centu- I 

• Justin Kūlis | 
B S2R9 SO H A L S T E D 8 T Į 
m Chlcago U I , 

Išplauks iš New Yorko 
TIESIOG Į ELAIPĖDĄ 

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU 

S 

"GRIPSHOLM" 

^ e g u ž ė s - M a y 2 8 d., 1 9 3 8 

Laivakorčių Kainos Trečia Klase: 
I viena pusę $106.50 
Tenai ir atgal $206.00 

Turistine Klase: 
Į vieną pusę $152.00 
Ten ir atgal 289.00 
Prie visu viršminStų kainų prisideda $5.00 U. S. taksu 

Dėl platesnių informacijų kreipkitės \ 

"DRAUGO LAIVAKORČIŲ f 
AGENTŪRA 

2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois 
Telefonas CANal 7790 

<5 

L rautuves atdarus Antradienio, Ketvirtadienio, Šetsadienio vaka-*ais 

y'r 

"Šis Vazas .. 
visados pilnas 
mano dienoj" 

MOTINOS DIENA 
SEKMADIENY, GEGUŽES-MAY 8 D. 

JŪSŲ Gėlininkas turi daug 
Geliniu Dovanu 
už taip žemai kaip #1.00 

PAŠAUKIT JŪSŲ GĖLININKĄ 
ir 

SAKYKIT TA SU GĖLrMIS 



t 
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\{r 
PIETŲ AMERIKA 

liašu kun. J. Paskauskas 

žmonos vien de! ROSELAND ^ H? gyvenančia lietuvių, ir to- rytas taip pat prisilaikant tų Nevesk 
d<"! laukiama j olimpiadą di- sutarčių, jokių išimčių H ją pasogos. 
dtlio būrio užsienio lietuvių nedarant. Derybo* miško plu- j X f « j H « H ^ ir t a k t i n e 
sportininkų (per 100 žmonių) kdymo reikalais d»r tebetę- 1 * * ^ n e t i k mato proga, bet mybii] vakaras ir balių* įvy 

•df — iš Jungtinių Amerikoj Vai- siamos. G. K 
(Tęsinys) 

Povilauskas taip pat MonU-video mie
ste t;jii du namas, vienų išmokėtų, o kit.j 

j dar tebemoka. Paklausiau kokiu būdu y> 
tuodu namu j>igijo, būdamas paprastu dar
bininku, man paaiškino, kad tas nuosavy
bes ^įgijęs labai lengvu būdu. C'ia, girdi. 
na>mų savininkai paveda bankoins tavo na-
mus it'iiuomuoti, arba parduoti. J i s nunu'j-
niavęs vien$ namų ir į jį prileidęs dar kčie 
\Ą nuomininkių Iš tų nuomininkų jis ne tik 
apnioA; davės bankui mėnesinį nuomos nio\es-
tį, bet dar jam atlikdave gražaus pelno, ne
skaitant kų pats veltui pragyvendavęs, l'a-

t siteiraves bankoj sužinojo, kad namas yra 
išstatytas ant pardavimo dešimties metų h>-

į sunokėjimui mėnesiniais mokesčiais. Ap,»kai-
iliavęs, kad per tų laikų pats namas .-.-•va -

I ini išsimokės. Taip ir buvę. Praėjus 10 ūm
ių namas tapęs jo nuosavybe be jokios sko-

j los. Dabai panašiu būdu antrų namų mokus. 
Dar jo paklausiau, ar nėra pavojaus savi
ninkams pavesti bankui išnuomuoti jų na 

? mus, nes netikę* nuomin'nkas be priežiūros 
; ,-̂ ali daug ką name sugadinti. Paaiškino ta ip . 

nuomininkas ne tik nuomas iškalno kas mė
nuo turi sumokėti, bet dar nemažų sumų 
pinigų užstatyti bankui dėl namo apsaugos 

; Jei bankas randa kų nors name sugadinta, 
pataiso iš nuomininko depozituotų pinigų 

»Su pinigais, mokan^ amatų arba turint 
; nepaprastus gabumus ir Pietų Amerikon nu

važiavus galima gražiai gyventi ir pratur
tėti, bet nuvažiavus be pinigų ir nemokant 
jokio amato, yra labai blogai gyventi Bra-

antro dolerio. Fabrikuose nuo 00 centų iki stybių, Anglijos, Latvijos ir 
dolerio 40 centų. Ckminkai vasaros metu kitur. Užsieniečiams sportini- Turtingas be meiles yra 
dūmimams darbininkams moka po 2-3 litu* nkams bus duota progos Up- vargingas, vargšas s u nwi\„ 
į diena ir duoda valgį ir darbininkų labai | . U ) k v t i įvairias Lietuvos vie- vra turtingas, 
sunku gauti. Vienas litas lyginas apie 19 

jų ir sugriebia. 

Kakar Makar choro links-
ybių \ 

ks sekmadienio vakare, (Jegu-

las. ir arčiau pažinti savo se
nųjų tėvynę. Be to, šiemet bū 
\i>mčios ir šiaip už-ienio lie
tuvių gausesnė* ekskursų «s [ 
Lietuva. Olimpiados rengėjai 
įūpinasi brangius ūžsieniečiae 
rvečius galiniai tinkamiausiai 

Amenkos centų. Metiniai samdiniai gauna 
algos r.uo 2">0 iki 500 litų į metus taip p«t 
valgi, drabužį. Pietų Amerikoj ypatingai 
Brazilijoj darbininkas fabrikuose uždirba A 
menkos pinigais nuo 30 iki 40 centų. Ckiuo-
se atlyginimas dar menkesnis. Argentinoj 
uždirbu iki dolerio ir daugiau, bet nuomos 
yra .ubai brangios. Pusę savo uždarbio tur i pu.'mti, aprūp'nti juos l»utais. 
vien už nuomų atiduoti. Chile valstijoj dar- palydovais ir kita. 
biiii HKULI ūkiuose dirba ant savo valgio už '.'entrinės sporto var/vl»oj» į-
0 i>esus. Pešas Amerikos pinigais yra lik v y k s K a u n o g p o r t < ) <viHm6f 

kuiis dabar galutinai įrengu--
M&is ir ištobulinama*. Žirgi
nio sporto varžybos pertvfe 
komos. Kleboniškių aikštė, a-

Apsvarsčius visas gyvenimo sąlygas Pie.- j , į e 4 kilometrų nuo Kauno, 
tų Amerikos darbininko ir Lietuvos, matome. u n į Xerieg kranto 
kad savo tėvynėj biednuomenei yra geriau 
gyventi, nes visur savi žmonės, sava kai 
ba, klimatas priprastas, darbas žinomas, sa
vi papročiai, savas valgis ir t.t. Lietuvos 
darbininkas turėtų labiau mylėti savo pri
gimtų šalį ir stengtis savame krašte susi
sukai sau lizdelį ir nesvajoti kur nors kitut 
laLias ieškoti. 

Tik ti ščios galvos laiko 
aukštesnį kilimų asmens DU/J 
pelnų, o žemesnį yda. 

Manam rfiatyi. o*«, a*4,.<. •„ 
* I+IHUBVII «•..<}.. pašauaji 

JOHU VILIMAS 
Ooauaoo* *nd Builae. 

... ] 

1 i 

4 centui. Miesto darbininkai gauna nuo 8 
iki 10 pesų. Kitose Pietų Amerikos valsti-
joM- darbininkų atlyginimas dar menkesnis 
ir darbų nėra. 

AK v aSITV TOJAI 

Klausykite 
PAUNDECH'S TRAVEL BUREAU 

Folklore Rodio Progrom 
Every Sunday f rom 1 to 2 P. M. 

SUtioa WWAE — 1200 kilocyeks 

SKOUNAM PINIGUS_ 
ant Pirmą Morgičių Chicagoje ir 

<i|..>-i;!iki,>«? uoo 5 iki 15 metij. 

SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AITO LOAN ASSOCIATION 
of Chicago. 

2202 W. CERMAK RD Canai 888? 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Vandens 
s-portui gerinamas plaukioji
mo baseinas. |Be to, Kla-ledo
je rengiamasi tarptautinėms 
buriavimo lenktynėms. 

Olimpiados nugalėtojams 
ruošiami aukso, sidabro ir va-

DR. VAITUSH, O P T . 

K i r 
LIETUVIS 

OPTO»tETK«CALLY 
WISCI AUSTAS 

ti 

sovi,- 20 mėty praktikavimo 
M a n o UaraliCuv:iua> 

Palenjcvin* akly jtompimą. kas es- ' 
priežastimi Kalvos skaudėjimo, ; 

svai—':nio. aki*; aptemimo. n<»rvuotu-

Atlikęs šiUi ilgų kelione į Pietų Ame 
rikų, esu pilnai patenkintas, nes jaunų die
nų svajone virto tikrenybe. Visi patirti ir 

cnc. skaudamą aktų karStj. atitaiso ! 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia Lismgai akinius. Visuose afcsi 
tikimuose egzaminavimas daromas su 

rift mpitaliai Tnn vra ;V \M<+-I e l e k t r a > Parodančia mažiausias klai-r io meudliai . J a u >ra i.:Clsta ^ Speciali atyda atkreipiama j 
olimpiados programinė kayga, Si^mo^8 v a i k l* Kr*VS8 a k y 8 a , i 

žurnalisto V. Kemėžio reda-j į * * į f g . j y j * * * * ; * * ! ? - » • 
^v>w. ^ Nedalioj pagal sutarti. 

gUOta, kur ios 3000 egzeilipliO- i Daugely atsaikimg akys aiitai-o-
1*10- Ur akinių K^ur.r įtSftm kaip 

DR. A. E. SUKIS 
GYDYTOJAS IR CHIETTEGAS 

3537 W. li l th Street 
Antradieni — Ketvirtadieni — 

Šeštadieni 
VaL: 2-^5, 7—9. 

1446So.49thCt, Cicero, Ui 
Pirmad., Treeįad., Penktad. 

VaL: 2—6. 7—y 
Telefonas — CEDarcrest 636b 

žes-May 8 d., Visų Šventų pa-
rap. svetainėje, 10806 S. Wa-
bash Ave. Roseland, 111. Pra
džia 6:00 vai. vak. Prie ska
nių gėrimų ir užkandžių — 
gera muzika. • 

Taigi nepraleiskite progos 
'— kviečiame atsilankyti. 

Kvieslys 

.SKJUTYKITF. B I Z N I E R 1 \ 
APGARSINAMUS 

LIETUVIAI D A K T A R A ~ 

Telefonas Hemlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd. 
Ofiso valandos: 

10—12 vaL ryto 
2—i ix 6—8 vaL vakaro 

Trečiadieuiais ir Sekmadieniais 
Susitarius 

zilijoi, Urugvajuj ir kitose valstybėse. A:-
. . . v , .- , • .'„xn^\;.,; •]• „ nu j /.monių gyvenimų kitur ir pas mus olimpiados 

gentmoj vra siek tiek geresni uždarbiai, len ' . , r , •• T •. • *.*• • •• • , -
ir be ni 'k< t-ii -Jungimese Valstijose Amerikoj. >ei viena olimpiadai 

nuvažiavęs žmogus kad 
daug skurdo nereikia pakelti kaip kitose 
respublikose. Bet ir į Argentiną papras
tiems darbininkams nepatariu važiuot; iš 

j Lietuvos. 
įsigilinus į Lietuvos darbininkų ir Pie

tų Amerikos darbininkų, pamatysime, kad 
iš daugelio atavilgių Lietuvos darbininke..-

1
daugiau uždirba negu Pietų Amerikoje. Kiek 
man yra žinoma Lietuvoj darbininkas pi n 
plentų dirbimo uždirba nuo 6 iki 8 litų j 

'( dienY, t. y. nuo dolerio dešimt centų iki pus-

pergyventi įspūdžiai pasiliks manyje ant "U įs ius ta užsienio lietuvi* Pirmiau. 
visados. Dabar visai kitokiomis akimis žiū- *ns (per jų organizacijas) Po 4712 S O . ASHLAND AVE. 

olimpiados bus išleista knyga j Phone Boulevard 7589 
atvaizduoti). į s - • • 

Etasopofe šalis, nei Pietų Amerika, nei kit i Olimpiada įvyks liepos mė-
kraštai negali susilyginti su VVashingtono ne tį, IV — 31 dienomis. Tai 
Žeme. Nors ir čia randasi daug biednuome- gražiausias Lietuvoje mtų lai-
Dės ir skurdo, bet, sulyginus skurdų čionai k a , I š 0 i i m i p a 4 0 s ^ren^ū. 
ir kiiur, mūsų skurdų, galima prilyginti p n e m ų j d a r b ų ^ y i m o m ^ , u . 
gerbūvio. Kas nėra patenkintas Washlng-
tono žeme ir jos tvarka, lai važiuoja pamė
ginti kur nors kitur gyventi, o sugrįlęs, 

sidomėjimo, galima spėti, kad 
pirmoji Lietuvos tautinė olim
piada parodys pilnų lietuvių 

~. . ,-, • v . . . sportinių laimėjimu vaizdą ir 
patenkintas. \ įsi mylėkime sių salj ir jo.- _ j A . J t ,._ _ * T 
labui darbuokimės. £ 

S0 METŲ PRIT7R1MAS 
Akyi egsaminnojamoB — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

l<s()l So. Ashland Avenue 
N alandos: kasdien noo 9 iki 12: 

nuo 1:30 Iki 8 vaL vak. 
TeL CANal 0523 

Ofiso TeL CANal 2345 

DR. F. C. WiNSKUNAS 
4YDYTOJAS IE OBIKUBMAB 
2158 W Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavttt St 

Bes. TeL CANal 0402 

DR. A. J. MANIKAS 
OkDYTlMAS LR uHlRUiittA* 

VTRginia 1116 4070 Archer Ava 
vuiuiidtia. 1—3 ir 7—b__ 

Kasdien išskyrus Sereda, 
Beredomis ir Nedėi. pagal sutartį 

Sekmadienį susitarus 
Birželio, Liepos ir Eugpiūžio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 \al. rvto * 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
OENT1STAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero 
l'tarn.. Kctv.- ir Pėtn. 10—9 vaL » 

3147 So. HaLsted St , Chicago 
l'^nol.. Sored. ir Snbar. noo 2—9v 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAKlAt 
TeL LAPayette 8016 

paskatins tolimesnę sporto pa-
žingų. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Iš Lietuvos 
> 

pradėjo lankyti kai kurių le-
nkų organizacijų atstovai ir 

SUSISIEKIMAS TARP pavieniai asmens. Jie praši" j 
LIETUVOS IR LENKIJOS a t s t o v * i v a i n a i s n reikalais 

Lietuvos valdžios jstaigose pa : 
tarpininkauti 

Lietuvos Spor to 
Iškilmių Ruoša Pasirašyta Nauja 

Sutartis Su Lenkija 

KALNAS (Tsb.) - Ka ip ; KAUNAS. - Pasibaigė lie-j 
Į tokius pra- žinoma, Lietuvos nepriklauso-' t u v i l } . l e n k ų ^Jį^ t e l e f o n o j 

šymus Chon-atas atsakęs, kad mybės 20 metų sukaktuvių j r telegrafo susisiekimo derv-
jis atvykus Lenkijos valstybėm proga, ruošiama pirmoji Lie- yy0. 

I 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 

vėžes, tačiau tam reikių ilges J l s aivyKęs i^enKi„os vaisiyDes ; proga, ruošiama pirmoj; j . ie- y,0i, Kaune pasirašyta pagal 
nio laiko ir kantrybės. Atro- ir jos piliečių Lietuvoje rei- tuvos tautinė olimpiada — vi- tarptautinės konvencija* sud* 
do, kad lenkų atstovas Kau- kalais rūpintis. O lenkai Lie- j sų sporto rūšių didžioji manį- r v t a sutartis kuri bu* prade 
ne pasiryžęs vengti visko, kas ; tuvos piliečiai, turį būti lo fettacija — pasirodymą.-*. O-, t"a vykdyti gegužfs mėn. 10 
galėtų pasunkinti gerų san- jalus savo valstybei ir savo : linipiados programoje yra net d. Visų valstybių, priklausan-
tykių sudarymų. Pavyzdžiui reikalais pasirūpinti Lietuvos šešiolika sporto šakų. Jose / . j n Tarptautinei Pašto Saiu-
galima nurodyti, kaip jis pri . Įstaigose, kaip ir visi kiti pi- \isose rungtyniaus apie SU0 ngau susisiekimas yra regu-

į ėme kai kuriuos Lietuvos le liečiai. Lietuvos lenkai, kuri* | geriausių sportininkų. Kvie- Huojamas tam tikromis tarp-
nkus. Kaip tiktai Lenkijon at buv,o nuvykę pas Lenkijos at- timas j olimpiadų bnvo labai tautinėmis sutartimis. Naujas 

stovų, esų labai nepatenkinti jautriai priimtas ir užsiomuo- susitarimas su Lenkija pada-stovas atvažiavo, tuojau jį 

PERKANT NAUJU BUICKA MATYKIT EH!L DENEMARK, INC. 

mes 

1 

JŪSŲ patenkinime. Mes visuomet turim ant rankos didelį staka nauju Buicku ir 
i e s užmokame geriausię kaine už jūsų senę automobiliu. Atsiminkite, kad šian

dien jusga l i t e pirkti nauja Buicka, 4 durų Sedan su dideL Kagažui vieta, už #1094 
taksai užmokėti . Buicko kainos taip žemos, kam pirkti kita 

EMIL DENEMARK, INC. 
3 8 6 0 Ogden Ave. TeL O a w f o n d 41OO 

TAIPGI GARANTUOTI, PERDIRBTI AUTOMOBILIAI 

felephone: BOUievard 2800 -

JOSEPH J . GKISH ! 
LIETUVIS A P A O K A T A S 

4631 South Ashland Avenu«-
Res. 6515 S. Koekwell Street 

Telepbone: RKPublie 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak koad 
Metropolitas State Bank name 
Valandos: kasdien nno 9 iki 5 

i P&nedelio, Seredos ir Pčtnyčios 
vakarais nuo 6 iki 9 

Telefonas CANal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
Telefonai REPnblic 9600 

I KAUZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue 
VALANDOS: 

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vaL vakare. 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nno 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nno 12 iki 6 v. v. 

TeL Prospect 1012 
Rez. TeE Pepnblic 5047 

DR. G. J. SVENCISKAS 
DANTISTAS 

CW0 So. rairfield Avenue 
OFISO VALANDOS: 

10 vai. ryto iki 9 vai vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

pagal satartj. 

TeL Calumet 5974 
Ofiso Valando-

" ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
inadienios ir trečiadienio* 

OR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Oifiee Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Rnnrlavf* hv hvjyt^ntmrtti 

OR. STRIKOl'IS 
PHYSIC1AN and STTROEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFlvSO VALANDOS: 

Noo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak 
NedeliomU pacai sntarti. 

Offiso Telef. BOUievard 7820 
Narna Telef. PROspect 1930 

ĮVAIRŪS DAKTARAI 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 labos 

CHICAGO. ILL. 
Telefonas MTD-way 2880 

OFISO VALANDOS. 
Vno 10 iki )2 vai. ryto. nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v. 
^kmadipniais nno 10 iki 12 vai. ryto 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIKirEGA8 

4631 So. Ashland Ave, 
TeL TABda 0994 

Re«.: TeL FLAta 2400 
VALANDOS: 

Noo 10-12 v. ryte; 2-3 ir 7-8 T. rak, 
NrdrHomi* »w> 10 iki 12 Tai. diena 

TeL CANal 6122 

DR. S. RĖŽIS 
GYDYTOJAS JJB CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet tr 7—8 v. v 

REZIDENCIJA 
6631 S. Califomia Ave. 

Telefonas REPnblic 7868 
Office Phone Res. and Office 

PROspect 1028 2S59 S. Leavitt St. 
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV 63rd St.. Chicago 
Nedeliom ir TreciadieniaL* 

Pagal Sntartj. 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Res. 6958 So. Talman Ave 
Res. TeL GROveMl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

UK. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VV. Marquetie Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 

Ketv. ir Nedaliomis snsitarns 
Subatomis Ciceroj 
1446 So. 49th Ct. 

' Nuo 6 iki 9 vai. vak. 

Ofiso TeL VTRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerly 8241 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. -, 

Rezidencija 
8939 So. Claremont Ava 

Vulandn* 9—10 A. M. 
Vr>dnl»n«ni« pagal * u t a r t j . 

j TeL CANal 0257 
Res. PROspect 665v 

; DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesuin Ave 
! VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

t iki 8 vai. vakaro 
TeL Office Wentworth 6330 

Res. Hyde Park 3395 

DR. SUSANNA SLAKIS 
Moterų ir vaiką ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St. 
i 
į Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak 

išskyrus seredomia ir snbatoniiB 
TeL BOUievard 7042 

i DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį 

TeL Ofiso BOUievard 5913-14 
Res.: KENwood 5107 

DR. A. J. RERTASH 
Ofiso vai. raio 1—3; nno 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street 
Cbicagos lietuvio sv. Kryžiaus li

goninė, kaip ją pripažino American 
Ofisas 4300 S. Falrfield Ave. ^ical A*^^*1** ** American 

T«i LATayette *016 

VALANDOS: 
2—4 popi«t — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutortL 

Ccllege of Surgeona. yra Class A 
rūšies. Tai yra. anksčianai Anieri 
kos medikaliai autoritetai mnsų U-
gonine priskyrė arie geriaoiHn Ama 

' rfkos Ugonintn. Re&ale sandokitės 
jos patamavinm, 270P W. «ytn St.. 
tel. HEMlock 6700. 

Naudokitės patarnavimu tu dakta ru , dentistii. advokatu fr hiTniVriu 
sniriu «kflK»rm?c matotr ]n<i\) dirTyr*^ io H P M T T 
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SeStadienis, ^jruiės 7 d. 1938 D R A U G A S O 

CICERO NAUJIENOS 
Ruošiamės Motinos 

Dienai 
Guard stotį, kur tarnauja ki
tas Jono draugas iš Siieboyi 
gano. Kūmutė 

Moterų Sę-gos 2 Kp. 
Susirinkimas 

KKNOS11A. — Motinų Die
nų, gegužės 8, visas parapijos 
jaunimas prašomas pakviesti 
savo motinėles in corpore pri-

Svarbus Pranešimas 

Mot. Sąjungos 2 kuopos su
sirinkimas j vyks pirmadieni, 
geg. 9 d., po pamaldų, moky
klos kambaryje. Prašomos vi-

(.ierbiamieji lietuviai! feį mė sos narės atsilankyti ir nau-
imti šv. Komunijų per 8 vai. nesį yra geriausias laikas ap- JU narių atsivesti, neg vajus 
Mišias, kurios ims laikomos sirūpmti anglimis ateinančiai baigiasi. Būtų malonu, kad 
motinų intencija. Kad viską* žiemai, nes anglių kaina kaip visos narės atsivestų nors po 

mi-formal) šokių vakarų ge
gužės 21 d., parapijos salėj. 
Pradžia 8 vai. 

Julija Žilviėiūtė draugijos 
vardu, kviečia visų Chieagos 
jaunimų atsilankyti. 

kokiams grieš lioyal fcMdic 
ir jo orkestrą. 

Gegužės. 1 d. draugijos 6v. 
Antano skaitlingam mėnesi-

būtų gražiai atlikta, visų pra- tik yra dabar atpiginta. To- vienų naujų narę. Ypatingai ™m sus-me gautas užkvie 
soma susirinkti j salę -prie- ^ėl verta pagalvoti ir tuojau būtų linksma pirm. K..fcnu- į ^ J J Sv. Kazimiero A kad 
Mišias. Ten bus paaiškinta V*gy& žiemai anglių. bienei, kuri praeitame susi 

* 

tvarka ir visa grupė eis į ba
žnyčių. Vietos visiems bus iš 
anksto parūpintos. Po Mišių 
šv. visi dalyviai kviečiami su
grįžti j salę bendriems pus 
ryčiams ir programai. 

Šis Motinų Dienos paminėji-
as rengiamas bendromis jė

gomis: Šv. Vardo draugijos ir 
sodaliečių. Bet kviečiamas da
lyvauti ir visas parapijos jau
nimas. 

Rėmėjų seimą. Delegatais iš
rinkti: A. Z&kffrr.s, J. Ka siū
laitis ir M. Dambrauskai Taip 
pat nutarta iš kasos paskirti 
$5.00, kurie bus įte'.'.vti per 

Juozas Steponkus, Atlas rinkime įraše 4 naujas jaunas 
Fuel and Coal Co., savininkas • nares. 
šiuo laiku serga General Hos-j Pasekime jos pavyzdį! J i la-
pital — ligoninėj, \Vood, Wis.,| bai rūpinasi atlikti savo pa-
ir nežinia kaip greit galės svei! reigas. J o s pasidarbavimu 2 ***"& 
kas grįžti namo. Tačiau jo'kuopa pardavė daug bilietų' Draugijos narys Jonas Pet
im ona, P. Steponkienė, labai mūsų gerb. klebono pageibtu-
gerai anglių bizny nusimano v^u vakarui. Bet daugiausia lankomas draugijų; 

uteiks patenkinantį patar- , bilietų pardavė ji pati ir M.'narių. 
Lukauskienė. 

NELEISKITE 
UŽKIETĖJIMUI 

VARGINTI! 
Ar dažnai pasitaiko tokių dienų, 
kada jau^tiuiteU's j>a\arnc, kada 
jaučiate* tuTaiiįrūs — "vLsai nu-
kbunpyt i?" Tai laikas, kada rei
kia ką nors daryti ir tai daugiau 
nejru imti vaistų? Jus turite j»a-
tirti kas per priežastie! 

Jei vaitot k& dauguma valgo — 
duoną, nn'.sa, bulves — tai taktas, 
kad tos negales |>riežastis yra: 
negauni gana " r u p u m o . " Bet 
" r u p u m a s " dar nereiškia valgių 
krūvą; tai reiškia maistą rvši, 
kuris j>alieka kūne nesuvartota 
minkštoje " r u p i o j e " nia«ėje, ku
ri pade<la viduriams išsivalyti. 

Jei taip, tai visa kas jums rei
kalinga yra gruadųs, traškantys 
Kellogg's All-Bran pusryčiams. 
J i s turi " r u p u m o , " jrfus dideli 
Gamtos žarnų tonika, vitaminų 
BĮ. 

Valgykit jj kasdien, gerkit ga
na vandens ir žiūrėkit, a r jūsų 
senoji gyvybe nesugrįš. Daroma--? 
Kellogg in Battle Creek. 

icšius darbe susižeidė ir yra 
pas kiltų Tol. 

ir 
navimų. Tik malonėkite atva
žiuoti į ofisų: Atlas Fuel Co., 
6200 — 26tk Ave., Kenosha, 
Wis., arba telefonuokite: 5790. 

Išleidome Klebone Pereitų šeštadienį buvo v e 
stuvės Stanislovo Sieano sui 
Lucija Varniūte. Jauniesiems! 
šliūbų 'davė gerb. kleboną* 
kun. P. Skrnodenis, MIC. Pi
rmų valandų po piet, pavapi- t i d a r y n 

jos salėje buvo pietus, o va- ^į_ u 

kare 9 vai. vakarienė. Daly
vavo daug svečių iš Kacino, 
kaip ir iš Kenosha. Jaunieji 
išvažiavo savaitei į povestu 
vinę kelionę. Linkime jauna 
vedžiams laimės ir pasiseki
mo naujam gyvenime. 

ARD 9-to Skyriaus 
Sus-mas Perkeltas 

ARD 9 skyr. mėnesinis su
sirinkimas perkeltas į gegu-

Draugijos piknikas įvyks 
birželio 26 d-, Dambrausko 
darže. Pikniko rengimo komi
sija susideda iš: A. Zakaro, 
\. Kondroto ir A. Gerdžiūno. 

Klebonas kun. H. J. Y'aiėū-
nas pranešė, kad parapijos 

« - — 

CanaJ 1090 
LEO CERNET 
KO.NTRAJiTOKIlS 

Brick and Oement Vv'ork 
Tuckpointing 

1852 W. Cermak Road 
Chicago. 111. 

DIDŽIOJI "DRAUGO" EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ 

Išplauks moderniškuoju motorlaiviu 

GRiPSHOLM 

Iš New Yorko 1938 m. 
Liepos-July 1 d. 

NEVV YORK — 
KLAIPĖDA 

Per Gothenburga-Sux:khoiina 

Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laike. Laive mandagus pa
tarnavimas, skanus maistas, nepaprasta švara, Įdomi kelionė per 
Švedija: iš Gothenburgo geležinkeliu j Stoekholmą, apie 6 valan
das, iš Stockholmo laivu -'MAK1KHOLM" į KLAIPĖDA aĮMe 
24 vai. 
Manantieji šią vasarą aplankyti Lietuvą — kviečiami dalyvauti 
šioje skaitlingoje ekskursijoje. Užsisakykite laivokartes dabar. 

Sutaupysite pinigų pirkdami laivokortę 
ten ir atgal 

lnionuaeijų ir laivokorėių kreipkitės 
Draugas Publishirųj Co., Inc. 

Travel Department 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois 

AUTORIZUOTA AGENTŪRA 

SWEDISH AMERICAN LINE 

M1LVVAUKEE. - - Gegužės žės 10 d. Visos rėmėjos pra- įvažiavimą* įvyks birželio 19 į 
1 d. gražiai pertaisytos Šv. Ga Somos atsilankyti, j tą sus-m* '•<**•» Vytauto parke ir p idavė i 
brieliaus parap* svetaftnės a- po pamaldų, kadangi yra sva- & tikietų. Taip pat prase. kad 

rbių reikalų svarstymui. diaugija apsiimtų dirbti už 
Šiuomi 9 skvrius reiškia i ̂ l 0 parap. piknike. Rap. ' 

padėkos visiems, kurie atsi-j 
lankė ir parėmė vajaus vak«-1 Gegužės 8 diena, 1 valandą 

S 

i r sy-
>ų gerb. kleb. kun. J. 

Marčio išleistuvės. 

Per pereitą sus-mą Gyvojo 
Ražančiaus draugija išrinko 
dvi atstoves į Draugijų Vie
nybę, būtent Domicėlę Kasiu-
lienę ir Marijoną Duktenienę. 

Sekmadienį choras giedos 
per 8 valandos Mišias šv. vie-

Publikos susirinko virš 200. 
Be to, dalyvavo svečių:: kun. 
Urba, Šv. Kazimiero Akade
mijos kapelionas, ir kun. A. 
Andriušis, MIC., iš Chicago, 
111.; kun. J . Šlikas, iš Sheboy-
gan, Wis,, kun. P . Skruode- • 
nis, MIC, iš Kenosha, Wis., Sodalietės rengia metinį (se 
ir kun. A. Jeskevičius, iš K e - ' i — 
nosha, Wis. laikinas mūsų P a d ė k a 
klebonas. Buvo būrelis sve-

Šokių Vakaras 

toje 10 vai, kaip paprastai 
Antrosios Mišios šv. bus skai 
tytos, todėl prasidės 10:30. Radvila. 
Trečios, kaip paprastai, 11:30, c j l o r a 8 

čių ir iš Racine. 

Svečiai pareiškė širdingų 
linkėjimų ir laimingos kelio
nės. Be to, kalbėjo keletas sve 
timtaučių ir parap. sekr. J . 

rą, ypatingai gerb. kun. Jo- po piet, parap. mokykloj 6 
neliui už parodymą graž'ų pa- kambary įvyks svarbus lab-
veikslų. darių 3 kuopos susirinkimas 

Būkite visi nariai ir naujų 
narių atsiveskite. Reikia ge 
r a ! prisirengti rinkliavai. 

Labdarys 

ksas. Po 25c: E.' Pokorny, V. 
Lujeni, J. Janušauskienė, J . 

Lietuvių Rožių ir Lelijų: A u * t i n ' P-Bei noras, F . Vait-
klubas šiuo reiškia padėkos k a i t g > ^ P h i e 1 > l a c € ' V - Lau' 
dienraščiui " D r a u g u i " už pa- c i u s> R E e a n k o» Simaitis, Re 
talpintus atsišaukimus vizito meikienė, Slausgalvienė, A. 
lietuviams .seneliams Oak Fo- š a l t i s ' J - Tamkunas. 

DIENRAŠČIO DRAUGO 

GEGUŽINIS PIKNIKAS 
į v y k s 

Sekmadienyje, Gepžes-May 29 d, 1938 m. 
THE OAKS DARŽE 

1 1 9 t h in A r c h e r Avenue , Route 4A 
12:30 vai. popiet • Gera Muzika 

N. B. Įžangos tikietas yra geras 5 gražiems išlaimejimams. 

si ifi 

padainavo keletą 
Tai daroma, kad susiderinus d&[nų L i n k i m e ^ ^ e r b i ^ 
su jaummo parengimu 

Pereitą sekmadienį Šv. Va
rdo dr-jos jaunųjų narių base-
ball komanda pirmam basė-
ball žaidime Pennoyer parke, 
s u Šv. Tarno parapijos koma
nda pralaimėjo 6—3. 

bonui laimingos kelionės ir 
laimingai sveikam sugrįžti 

m 
Pereitą savaitę koresp. buvo 

klaidingai parašyta, kad Ke-
osha Coast Guard stotyje ta

rnauja du lietuviai: vienas iš 
Kenosha, kitas iš Sheboyga-
no, ir kad stotį vizitavo trys 
kc-roshiečiai: Jonas Dešris, A-

RACL\K. — Gegužės 1 d. 
atsisveikinom su savo kleb. 
kun. J . S. Marčių, kuris išvy
ko aplankyti tėvynę Lietuvą, 
kurios per 36 metus neturėjo 
progos matyti. Parapijonai li
nki gerb. klebonui laimingos 
kelionės ir sveikam grįžti. Iki 
sugrįš, kleboną pavaduos kun 
A. Jeskevičius, M I C 

Pataisymas 

reste. 
Ačiū visiems, kurie kuomi 

nors yra prisidėję. 

Pinigais aukojo: Draugija 
Susivienijimas (Brolių ir Se-

Berželis s e r u Lietuvių $10.30, siuvėjas 
_ Juozapas Žitkus, 1926 Canal-

port ave., $5.00. Po $2.00: An 
na Pečkaitis, "NValter Jurėnas, 
Antanas Pečkaitis, Mrs. Mo 
lienė. $1.65 "Naujienų" dar
bininkai. Po $1.00: L. D. S. 
129 kp. (per Gelgaudą), Carl 
Sigafioose, F. Vidugeris, J . Bu
kauskas, A. Graibus, G. Ap-
diks, A. Adomaitis, A. Butri
mas, A. Stegvilas, T. Kikis, 

VisO pinigais surinkta $74.-
58c. 

Oak Foresto 175 seneliam r-
išdalinta po 30c kiekvienam; 
reiškia išdalinta vigo $52.50. 
Likusieji pinigai $22.08 išleis
ti maistui. 

Ačiū moterims, kurios au
kojo kiaušinių - margučių. Vi
so suaukota 31 tuzinas. Dėl 
stokos laikraštyje, jų vardus 
apleidžiame. 

Ona Jucevičienė, kl. pirm 

Klubo buveinės adresas: 
I • 192S Canalport Ave. 

tfr 

Ka-

Mrs. Devio, A. Kraujalis, K. 
| Andrijonas* dr. J . J. Šimkus, 
'Julius P. Rakštis, Paul Mil-
įler, Petrausko pekarnė, J . F . 
I Radžius, Kaz. Mikutckis, D. 
Bacius, P. Ambrose, Seibutis, 

leksandras Kraujalis u ^ - P e r e i t o š e 5 t a d i e n i o ^ D r a i l . 
zys Stulgaitis. i g Q „ n u m ^ n i a n o k a l t ę j . 

Turėjo būti, kad abu tar- ;vyko klaida. Vietoj "Al to 
uautojai yra kenoshiečiai. Jų riaus Pflošimo dr-ja yra pa
gardai: Jonas Dešris ir Juo- aukojus 100 dol. vargonų fon- Pansirna Studio, St. Rųjkis. 
z&s Janušonis. O Jonas Deš- dan, turėjo būti "Apaštalys- Jul. Savickienė, S. M. Sku-
ris su savo draugais, Aleksu tčs Maldos dr-ja aukojo 100 das, Miržvinskienė. .Tohansen 
Kraujaliu ir Kaziu Stulgai dol. vargonų fondan. Atsipra- Bakery. M. Butkus, A. Juce-
3 a vizitavo Milvaukee Coast šau. Tas pats vif-ienė. A. Lukošienė. Norbu 

i tienė, Mr. Butkus zakrl^tijo-

r ^ 
LAIKAS ĮSIGYTI ANGLIŲ 

: ^ 

Gegužės-May mėnesyje anglys yra.žymiai atpigintos, 
kurių .galima gauti įvairių rūšių pas 

ATLAS FUEL & COAL CO. 
(JUOZAS STEPONKUS) 

6200 - 26th Ave., Kenosha, Wis. 
Telefonas.- 5790 

^ = 
/ i 

nas, A. Juščius. Po 50c: M r. 
Vilkas. A. Aberlin, M. Angli-
eki, M. Ramanovsky, U. Vis 
tartas, J . Petkienė, Z. Savic
kas, P . Varakulis, ' S. Vilkas. 
Balčiūnienė, Reizner Paint 
Store, J . Pikelis, F. Macas, 
Jankauskienė, K . Andrijonas, 
M. Sinkevičius, K. Gaižutis. 
J. Rirr.as, A. Kurt*. 26c J. Lu-

Motinos Dienos 
Myletinis 

Daugiausia motinų myli
miausios gplės, Injūnai, bus at
vežti iš vakaro Motinos Die
nai. Šios kvietkos daugumo 
mylėtinos ir taip kaip auksa-
žiediai, nor> būtų kelkis gėlės, 
padaro gražią parodą. 

Kvietkininkai jiraneša, kad. 
iš žydinčių augalų, populia
riausia yra rožių krūmai. J ie 
populiarūs dėlto, kad, po var
tojimo viduje, juos galite įc-
sodinti lauke kad augtų ir žy
dėtų ateinanti metą, 

š i l tas oras ir gražios dienos 
šį pavasarj priaugino daug gė
lių ir dėlto kainos bus žemes
nės, kaip buvo per šventes. 
Motinos dienai dovanas gali
te gauti už taip mažai kaip 
vieną dolerį. Puošnesnius au
galus galite gauti už truputį 
aukštesnes kaina*, Motinos 
Dienos Droea. 

: ^ 

Kam pirkti nežinomos išdir-
bystes skalbiame masinę, ka
da galite gauti Maytag Skal
biame Masinę už tiktai 

$59.50 

^ : 

Irgi, Jūs gabte pirkti Maytag moglius už 

$49.50 
Lengvus išmokėjimai — tiktai #5.00 

įnešti ir 50c į savaitę. 

ROOSEVELT FURNITURE KOMP. 
2 3 1 0 W. Roosevelt Rd., Chicago, Iii. 

Telefonas Seelev ~S60 
J7> 
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VIETINES ŽINIOS 
Norime Su Visais 
Vieningai Dirbti 

kaip tik komisija susitars ra 
aerodromu. Programa visu 
stropumu rengiama. 

Naeijonalis Lietuvių Aero 
klubas, sužinojęs, kad dien
raštis " D r a u g a s " rengia pa
vasarinį pikniką 29 d. geg., 
laikytame mėnesiniam susiri
nkime, nutarė savo jau į pase 
tą rengtų aviacijos dienų tų 
pa^-ių 29 d. geg. perkelti j ki
tų dienų, nes klubas žino, kad 
dienraštis " D r a u g a s " yra da
ug pasitarnavęs »mūsų klubo 
reikalams, garsindamas pare
ngimus bei susirinkimų nuta
rimus. Klubas todėl nori nuo
širdžiai kooperuoti ne tik su 
dienraščiu " D r a u g u " , bet ir 
su visais šiems darbams pri
tariančiais laikraščiais. 

Šiuomi noriu pranešti , kad 
klubo susirinkimas jgaliojo tų 
pačių komisijų kuogreičiausia 
susižinoti su to paties Stin-
son airporto menedžerium ir 
gauti kitų dienų, kuri nepa
kenktų nei vienai lietuviškai 
organizacijai, draugijai, pa
rapijai, cborui, klubui ar kam 
kitam. Diena bus paskelbta 

Su lakūnu A. Kiela klubas 
nieko bendro neturi 

lakūnas Antanai Kiela yra 
mūsų klubo vienas pirmųjų 
narių. Klubas, kų tik susior 
įganizavęs, pasišovė sau už ti
kslų gelbėti Antanui įvykdyt-
trečiąjį skridimų. Bet kadangi 
dabartinio laiku Lietuvai ki
ti reikalai yra svarbesni, ne-

|gu rekordai, be to, Kielai is 
\ stojus iš klubo, praeitame su
sirinkime vienbalsiai nutarta 

Į padaryti pranešimų lietuvis 
jkoj spaudoj, kad mūsų klubas 
nerengia jokių transatlantiniu 
skridimų ir su Antano Kielor. 
skridimu nieko bendro netu
ri. Klubas įsteigė Lietuvos A-
viacijai Stiprinti Fondų ir jį 
augina. Kitkuo neužsiima. 

V. Rėkus, N.L.A.K. sekr 

i LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrUETUVių LAIVOKORdlŲ AGENTU 
SĄJUNGA AME&IKLOJE, Inc. 

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursija i L I E T U V Ą 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS G R I P S H O L M 
Išplauks iš New Yorko G E G U Ž Ė S 2 8 d . 
perGOTWEN&uB.6Ą/nepersėdant į KLAIPĖDĄ 

Tuo pačiu motorlaiviu "Gripsholm" 
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUCINSKAS Švedų Amerikos Uni jos lietuvių sky
riaus ved€jas. Išplauks iš Hmm Vorko Jk-pos 1 d. 

Kelione: G OTHENBUIiG-STOCKHOLM-KLAIPĖDA 
IS « ockholnio laivu S. S. "MARIKHOLM" 

Kiti įp laukimai iš Ne\v Yorko: 
( . , - u i . 12, Biri. S, Birž. 9, Ljep. 14,v ir Ltep. 22 

Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba 
SVVEDISH AMERICAN LINE 

181 No. Michigan Ave. CMcago, HL 

Indijonų vadai. Lions klube, Chic-agoj, šiomis dienomis viešėjo šiame atvaizde matomi 
Amerikos indijonų Blaekford genties vadai. Žiūrint iš kairės į dešinę: Melvin Jonės, klubo 
virsim; Juniper Old Person, Chief Crow, Chief Bull, Chief Little Bull ir Chief Mud Head. 

Motinų Dienę Gaus 
Spalvas 

TOVVN OF LAKE. — Geg. 

S d. Motinų Diena. Tą dienų 1 nislovas. Ta proga žinomos 
baigiantieji parapijos mokyk- biznierkos V. Vaičkienės dūk
ią mokiniai 2 vai. po pietų rolę atlankys pasveikinti jos j 

drr.ugai ir pažįstami. Stelių į 
rytoj bus viena iš mokinių,; 
k?irie gaus spalvas — ženklą 
baigimo pradžios mokyklos, i 

goję suruoš užsienių lietuvia- bos ir Lietuvos istorijos kur 
ms mokytojams lietuvių kai- J sus. 

t,ars spalvas. Tą dieną moki-
niai-ės atsives ii savo mamy
te.-. Bus išpildyta graži pro
grama. 

Geg. 7 d. pripuola šv. Sla-

KLAUSYKIT, ŽMONES! P 

Sesuo M. Baptistą ir sesuo 
Julijona iš Šv. Prane iš-j • . ' , . 

na. Valstybės Prezidentas su
rengtose iškilmėse pabrėžė! 
motinų didelę reikšmę šeimos j 
ir tautos gyvenime, o taip pat 
nurodė reikalą sudaryti tvir į 
tą dvasinį ir medžiaginį pa- \ 
grindą šeimoms, kelti santai-. 
ką, sveikatingumą ir tautos 
prieauglį, pareiškė pagarbą ir 
meilę visoms lietuvėms moti 

Temykite Biznierių Bargenus "Drauge". 

Skelbimai "Classified" skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi. 

r^ 

kaus vienuolyno lankydarn.os noms. 
Cnicagą aplankė ir mūsų ko-! 
loniją. Stotis WXYZ; 

Kursai Užsienio Lie
tuviams mokytojams Atšvęsta Motinos 

Diena Kaune 
KAUNAS. — Draugija UŽ

RAUNĄS. — Gegužės 1 d.jsienio Lietuviams Remti lie-
buvo švenčiama Motinos Die-|pos mėnesio pradžioje Palan-

^ • M H m <m-e 

ŠTAI ĮRODYMAS. Ar jūs esate 
pastebėję kaip dega žolė, kada ji 
yra žalia ir šviežia? J i dega iš-
lengvo, ar ne? Priežastis yra tame, 
jog žolėje y r a drėgnumo. Ar jūs 
esate pastebėję, kaip sausa žolė 
dega. J i dega greit ir karštai, nes 
j i neturi drėgnumo. 

Matot, tabakas dega tokiu pat bū
du. Kada j is y r a šviežias, jis turi 
drėgnumo. J i s dega išlengvo. Dū
mai atvėsta p i rm negu jis pasiekia 
jūsų burną. O kada tabakas yra 
sausas ir nuvėsęs, j is dega greit 

ir karštai, nes jam trūksta drėg
numo. 

Old Golds yra garantuoti fabriki-
nio-šviežumo cigaretai. Du Cello-
phane užvalkalai — ne vienas, bet 
DU — užlipyti šviežumo savo prizi
nio derliaus tabakų. Kiekvienas 
pakelis uubeltavai užlipytas, tas 
padaro jį visiškai orą-neperleid-
žiančiu. Tas dubeltavas pakiavi-
mas suteikia jums šviežius eigare-
tus — taip šviežius, kap ką tik jie 
būtų apleidę cigaretų mašiną. 
Leiskite išbandomam pakeliui Old 
Gold cigaretų pasakyti jums pla
čiau apie save. 

. 

PRYZINIO 
DERLIAUS 
TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS 

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAYO 

CELLOPHANE" 
Palaike {uos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS 

UtSISTATYKITI Radio I OM 
GoU Hollywood Judiiu Ni-
ujifnybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. C o 
lumbia N<rwork, nuo Kranto 
iki Kranto. 

Cow.. M88. t» P. H M OB. . Ine. 

mmm • • • • • • • M 

UI H V 
Look Old 
nihen tt's So Easy 
To look Vaung... 

U your hair grey * 
U it going grey? 
h it drab, faded or stretktd? 

Don't let these fell-tale marks of oge remein. 
They make you look and feel old beyond your 
years. Eroso them quick!y ond simply witli 
Clairol wh?ch •thampoos, reconditiens ond tiftts 
your hair bode to irs own notural-tooking color 
...glowing with youthful high!ights...in ono 
triple-cction treatment 

A*k your baavHdan. Wrift for FKEE baoktat, FtCt 
odviet en cora of hair and FREE oaaaty onalym. 

Net wkk common, oU-fšshiontd kt!r tfyts bmt 

Klfit, Oo»c«l. «»€.. » » W M 46th S», Nr> York. N. t . 
r«MM mn4 rttt o«fi hot***. n a •**» •»« r*tt 

M * l 

c«r . . 

My tMvtktM h. 

G E G U Ž Ė S M Ė N E S I O 
DIDIS 

Išpardavimas 
EINA VISU SMARKUMU 

PROGRESS K R A U T U V Ė J 
SUČEDYMAI SIEKIA 

IKI 5 0 % 

= ^ 1 

$125.00 3-jij dalių miegamų 
kambarių setai 
' #69.50 

$65.00 gražūs SeMveiom 
S E T A I 

£28.00 
$75.00 3-jų dalių moderniš
ki Miegamų kambarių setai 

#39.75 
$35.00 gražūs, naujos ma

dos 9x12 kaurai 
#19.75 

$55.00 stalo viršų mados 
Gesiniai Pečiai 

#29.50 
$395. paini 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga 

del namu už 
#198.00 

$18.00 garantuoti springsi-
niai Matrasrfl 

#7.95 

$119.00 Kefrigeratoriai ne
toli 5 cub. pėdų mieros 

#79.50 
$75.00 puikūs console, 7-8 

tūbų radios 
#29.95 

$32.00 Studio Couehes 
#17.95 

9x12 gražios Klijonkes 
• #3.87 

$25. 5-kiij dalių Breakfast 
S E T A I 

#12.95 
$25.00 gražus nauji L/oung-

ing Krėslai 
#12.95 

Naujos Mados garantuoti 
1938 Midget Radios 

#9.95 

Ij)iome senus dolytois į 
viahivs avf nauju 

Pritaikoma Visiems Lengvus Išmokėjimai. 

J . KALEDTNSKAS, Vedėjas 
3224 So. Halsted Street 

TeL YlCtory 4226 Chicago, Illinois 

!i Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo 
nedėUoj, 11 vai. ryte, iš stoties W G E S , 1360 kil. 

* 

^T--*į4-^W'*r-
SJfiaaiiS&Api 
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VIETINES ŽINIOS 
ARD Centro Piknilas Rytoj Kun. K. Pope-

liuškio primicijos 
ARD centras rengia pikni 

ka geg. 8 d. Vytauto parke BR1GHT0N PARK. - Ku-
Visų- parapijų skyriai pasida- nigaj; K. Popeliuškis laiky> 
Une darbais, kad visus atsi- pirmas šv. Mišias N. P. P. bv. 
laukusius gražiai priėmus. bažnyčioje, 12 vai. ryto. Pa-

„ . _. , . v . mokslą sakvs didži 
Rėmėjos kviečia visus atva 

<iuoti, pasilinksminti. Pikni
kas bus vienas įvairiausių. 
Bus daug kontestų ir laimė-, 
jimų. Visi gaus dovanų, ku-

Važiuojame Į Sunset 
Park! 

vi.-u.- Cliicagosš ir apylinkių galima įsigyti Kubaičio ska- Tarkas randasi 
lietuvius atvažiuoti į Sunset IiįU sūrių, švie2io pieno ir ki- ave. ir 135 g. -

3 

prie Areaer 
t. y. Route 

Park pakvėpuoti tyru oru, pa- 1 okių pieninių prodūktų - ku- 4A ir County Line. Yažiuoki-
Ah-inantį sekmadieni, - . - u - B^ r 0*6 <a gauita ir liulomai r?« Chieagos lietuviais žino-te Archer ave. tol ko! pnva-

žė- S d Sonset Parke"aNida*- P r a l o ' L s l i diena. Daržas dabar ='''« jau per virš 10 metų Jei-;''.Juosite Sunset Park d:d;;iu-
paėiame gražume ir žaliavi-i ga jifcns nusibo^lo miesto du!- liūs baltus vartus. XX. 
nie. įžanga nemokamai. Ska- | kės, dūmai ir triukšmą* — pa-j 
nu.-, užkandis visit-:i>s dykai >iv»žiii§daaai ateinantį sekina- Svetimu turtu nepraturtėsi, 

bus gera orki.-;:a ku- dienj gegužės 8 d., neužmirš- Diena nepaprastai ilga 

ro naujas piknikų sezonas Su 
didžiuliu Grand Opening. V. 
' Kubaitis, savininkas šio gra
žaus lietuviško parko, širdin 
gai i.žkvieėia savo draugus 

- i Taip 
r; irros lietuvišku.- ir moder- iki te užsukti j Sunset Parką tiktai tam, kurs nemoka jos 

rie turės laimingus įžangos 
tik>etus. Bus gera orkestrą. 

E. A 

gerb. 
kun. Jonaį Jakaitis, A! 10., A-
merikos Tėvų Marijong pro
vincijolas. 

Per Mišias giedos parapi
jos choras ir dain. Ona Pie-
žienė solo Francko "Panis A-
ngelicus' , . 

Po visų mišių pietūs bus 
parapijos salėj. 

/ j į -pažįstamus, kostmnerius ir n iš ta* šokius. Ten pat be* Graarf Opeiiing. Nesigailėsite.. branginti ir ja naudotis. 

Laimėjo 15,000 ctol. Chicu 
gietė Jane Stcren, 9 metų am- j 
žiaus, kuriai Apygardos teis ' 
mas priteisė iš Chicago mie.-

jBe žymių kalbėtojų, bus iš- to 15,000 dol. atlyginimo už 
pildyta ir muzikalė programa, sužeidimų, per kurį neteko kąi 
Dainuos O. Piežienė ir J . Ku- rėsės kojos. Sužeidimas įvyko 
dirka. Vakaro vedėjum bus tokiose aplinkybėse. Ji stove-

WH OF LAKE, Oe- S**5?* Pieža, Tbe Ohieago E- jo ant šalygatvio prie van-
^ ž ė s 8 d. Motinų Diena. Ta v e n i n g American religinių ži- dens hydranto. Pravažiuoda-

nių redaktorius. mas automobilius ties ta vie-

21 Kp. Sajungietems 
Žinotina 

dienų sųjungietės bendrai mi
ni. Rytų 7:45 vai. užprašytos 
šv. Mišios ir visos dalyvauja 
bendroje Komunijoje. Visas 
prašau būtinai dalyvauti dva
sinėj puotoj. Visos turi susi
rinkti 7:15, mokyklos kamba
rin, kur pasipuošime gėjomis. 

J. Čepuliene, piru;. 

Netikę geiduliai dažnai 
atneša žmogui įvairias ne
laimes. 

Mirrolao Enamel, WhHe 
Lead, Varnish, Roof Ce-

ment, gera maleva 
97c gal. 

Maleva verta $3.00 
po #1.95 

Budriko Kratutuvėse galite 
pirkti pigiau. 

Prosinama ar Skalbiama 
Mašina 

po #49.50 
Nauji General Electric 

Dulkių Valvtojai 
po #19.50 

Naujos Elektrikinės Ledau-
nės penkių kub. pėdų 

po #94.50 
Lengvais Išmokėjimais 

Budriko Rakandu 
IR 

Radio Krautuve 
3409-17 S. Hakted 

Street 
Tel. BOUlevard 7010 

WCKU—970 k. Ned^Hoje 7:30 va
kare Motinos Dienos programa* 

ir Makalai 

Iškilmes rengia kun. Pope- ta užšoko ant šalygatvio ir 
liuškio giminės: sesuo Albina mergaitę prispaudė prie liy-
Jonaitienė su vyru Kazimieru dranto. Advokatai įrodė, kad 
Jonaičiu, brolis Vincas Popeli toje vietoj miestas nebuvo 
su žmona Ona, taipgi priside- pravedęs gatvės rentinio (cu-
da ir jaunojo kunigo draugai rb). 

Iclius , . , • • • 

Motiny Diena North 
Siae 

Rytoj Jubiliejinis 
Pokylis 

Kaip kas met, taip ir šie
met, Moterų Sąjungos 4 kuo
pos narės pagerbs savo ma
mytes. Tai labai gražus ir gir
tinas dalykas. Už tat visos sa-
jungietes, jų dukrelės ir, ben
drai, visos moterys ir mergai
tės, norinčios drauge dalyvau
ti, prašomos susirinkti, j mo- herald 
kyklos kambarį gegužės 8 d.,; dalyvauti. 
F!9$~^v3i. ryto. PasrpHoštiiios i 
gėlėmis 8 vai. eisime į baž
nyčia. Mišios šv. tą valondą 
užprašytos sųjungiečių. Visokį 
eisime prie šv. Komunijos. 

Skaitlingai dalyvaukim d va-; 
sinėj puotoje ir pagerbkim { 
savo mamytes, kaip gyvąsias,! 
taip ir mirusias. 

\VEST PFLLMAN. - - ilu-
i terų Sų-gos 7 kuopa, £ \ . Pėt-
j ro ir Povilo parapijoj, rengia 
pokylį su gražia programa, 
paminėjimui 15 metų jubilie
jų ir skelbia vajų naujų na
rių prirašymui. Puota įvyks 
gegužės 8 d. 6:30 vai. vade, 
parap. svetainėj, 12227 S. K-

Visi kviečiami 
Rap 

-

Kun. K. Bičkausko 
Sveikata Žymiai 

Taisosi 

INDIANA HAItBOR, 3 N O. 
— Išaušus pavasariui iv kun. 

E r M a s k o l a i t i e r : e : B i a a u s k a s p a s i J u t o ž y a i i a i 

geresnis. 
i Po mėnesio gulėjime, vėl 
pradėjo truputį vaikščioti. 

Linkime kun. klebonui greit 
visai pasveikti. X. 

Kauliukais Žaidimas 
Ir Kortavimas 

NORTH SIDE. Rengia M. 
Sų-gos 4 kp. trečiadienio va
kare, geg. 11 d. parap. svetai
nėj, tuojau po gegužinių pa
maldų. Bus daug gražių do-
\anų. Visus kvieeia»me ain-
• ankyti. Komisija ^ į y ' - - » j 

ONA BYANSKIENĖ 
Po tėvais Adomaitikė 

inin" Gqgs j i s 5 d., 193S m., 10:45 vai. vakare, sulaukus 69 me
ti] amžiaus. 

Ki lo iš Žairaros miesto. Šiaulių apskričio. 
PWliko dideliame nuliūdime: (lukteri ir žėr i te Marią ir Dr. 

Kazimierą Mikolaitį, sūnų -Toną. marr ia Wandą, Aleksandrą, 
marčią Madeline, 3 anūkus, 3 seseris: Apoloniją VaJantinavičie-
nc. švojrn-Į Joną, Snzana Byanskienę, švoirerį .loną. Rarborą Vi-
čienę, švo!rrr> Kazimierą, broli ir brolienę, Praną ir Rozaliją 
Adomaičius ir jų šeimyną, du pusbrol ius: Aleksandrą ir Kazi-
nderą KaK'nus ir damr kiru sriminiu. O Lietuvo.ie paliko jų šei
mynas, seserį, du brolius ir gimines. 

Kūnas pašarvota* Mažeikos koplyčioje: 3319 South Lituanica 
Avon ne. 

l^aidotuv-os įvyks pirmadieuj, (iegužės 9 d. 
Tš koplyčios 8:30 vai. ryto bus al tydota i šv . Jurgi© pa rap . 

bažnyčią, kurioj Įvyks <rednlinpros pamaldos už veliones sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta-
mus-as dalyvauti šiose laid6tuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, Sūoai, Auūkai, Seserys, Broliai, Žentas. Mar 
čios, švogeriai. Pusbroliai ir Giminės. 

Laidotuvių direktor ius: S. P . Mažeika. Telefonas Yards 1138. 

i * 

? 

PRISIRENGKITE VAINIKŲ DIENAI 
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ 
GERESNIS DARBAS U 2 ŽEMESNES KAINAS 
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTĖS - GERIAUSIA 

MEDŽIAGA 
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE 

4! 

t 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
Chicago, Illinois 5 2 7 North Western Ave. 

Telefonas SEELEY 6103 

Antanas B. Petkus 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

G/kRY IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTOR1AJ 

K E L N E R — P R U Z I N 
' t i«nau.sia« patarnaTimae — Moterifl pa ta rnaa ja 

Phone 9000 «20 W - 1 6 t b A v e " 

68G4 S. VVestern Ave. 
CHICAGO 

GROvehill 0142 

1410 S. 49th Court 
CICERO 

CICero 2109 

• 
Nieko bendro Šeturi su kita firma tuo pačiu vardu 

Urba Flower Shoppe| 
4180 Archer Avenuef 

[Gčlė> Myltetlema — V«*tt»»e»«»»—| 
Bankietains — Lakk>tiive«nji — 

KajyviosiHiAU!* 
Phone IAFAYKTTE &»<M> 

Antanas M. Phillips 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
3 3 0 7 Li tuan ica A v e n u e 

Boulevard 4139 
(Būvu?) A. Masalskio Įstaiga) 

LAIDOTUVIŲ patarėjai ir DIREKTORIAI 
EiOs i rEUDEIK in 

4 7 0 4 So. VVestern Ave. W 

LAIDOTUVIŲ DD1EKT0RIŲ ASOCIACIJOS 
NARIAI CHICAGOS. MCEROS UBTUVlŲ 

h UDIII A U PC PATARNAVIMAS 
M Ir! D U L M M u t DIENĄ IR N A K T Į 

D Y K A I KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO D A L Y S E 

| - Y * / | ^ A j KOPLYČIOS VISOS 
U I I V / V I - CHICAGO DALYSE 
AMBULANCE — DIENĄ IR NAKTĮ 

VIRGINIA 0883 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
S E N I A U S I A I B DIDŽIAUSIA L A I D O J I M O ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 
4447 South Fafrfleld Avenue 

TeL LAFAYETTE 0727 
| ^ \ V7 1 / Ą T koplyčios visose 

Chicagos dalyse 

st 
Klausykite mūsų Lietuviu radio programų šeštadienio vakarai*. 

7:00 vaL vakaro S WSTC stoties (1420 K) — Pranešėjas 
P. SALTTMIERAS 

J. 
S. P. Mazda 

4348 So. Califomia Ave. 

Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 

Phone YAKds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave, 

Phone BOUlevard 4139 

l . l .Zolp 1W6 West 4<5th Street 
Phone BOUlevard 5203-55661" 

Albert V. 

Petkus ir Eudeikis 4704 So . Western Avenue 
Tel. VIKginia 0883 

P. J. 3354 So. Halsted Sreet 

Phone BOUlevard 4089 

Aiittony Petkos 1410 S. 49th Court 
CICero 2109 
6834 So. Western Ave. 
GBOvehill 0142 

Lachawicz ir Sunai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skvrius 42-44 E. 108 S t 
Phone PULlman 1270 

sa^sžiSaB^^Kžs-' 

I 
I 
tS 

OK'D BY MILLIONS 

&^Mš*Mi- žsm .aa-Į»^aT«ifc»g-:--t-.-rrv,-6BTffgĮĮ-
• * " ' ? s « i T j s : ! m 
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BftXTTSXI šeštadienis, gegužės 7 d. 1933 

VIETINES ŽINIOS 

U 

i-

Viena Partija Delegate Iš Amerikos Lietuvių 
Jau Išvyko Atletines Sęjungos 

.. Darbuotes 
Hį rvtjĮ jau išvyko viena 

Chieago.s delegatų j«trl;ja j ' 
LRKSA 7)-;t\ seime, kuris į-! 
vyksta Pittsburgh, Pa Jšvy-; 

Sąjunga deda pastangų, 
kad kiek galima daugiau gau-

ko centro pirm. L. Simutis su'** "Spanserių", kurių vienas 
žmona, dr. A. Rakauską^ .su 
žmona, A. Kazlauskas. L'hic. 
apskr. sek r. L Sakalas, E. Vil
kelienė, J . Žemaitienė. 5i par
tija pakeliui dar paims C'hi-
eago Heights, UI., 
Samienę. Partija vyksta L 
Šiiiiu<-io ir <{r. Kakausko au
tomobiliais. 

Kita partija išvažiuoja ryt 
ryta: adv. J . Grisius, CYie. 
apskr. pirui. P. Čižauska.-, H. 
^lickeliūnienė, I. Lukošiūtė, 
kun. V. č'ernauskas, K. .Rubi
nas. Ši partija pakeliui dar 
paims, Indiana Harbor, Ind., 
delegatę E. Šalkauskiene ir 
Gary, Ind., delegatę Brazaus
kienę. Ši partija vyksta adv. 
J . Grišiaus ir kun. V. černau-
sko automobiliais. 

padengtu vieno j Lietuvę siu
nčiamo sportininko kelionės 
lėšas. Sąjunga į savo susirin
kimus pakviečia Chicagos Jie 
tuvi.šku laikraščių redak. bei 

d<le<'ate korespondentus kad arėiau 
.-upažindinujį su dideliu užsi
mojimu. Pastarasis susirinki
mas įvyko viename Chicagos 
viešbučių, kur dalyvavo 'Drau 
go' red. L. Šimutis, kons. P. 
Daužvardis, teisėjas J . T. Zū-
ris, adv. 01 is, adv. K. Savic-

riai. Be to, bus svarbių pra- kos ir Makalų šeimos scenos i ' PARnAviMn NAMAS 
». _ . _ . . Pardavimui picini — murims n&-

neSiniŲ, ypa/'. apie rrogress vaizdelis, aukojamas Motinų'm a J i v** Humboidt p»rk. 2 tw\*\ 
k . _ j . , .. _. • _ . . _ ! po 6 kambarius, šiltu vandeniu Sil-

rautuves aidelj geguže mė- Dienai. Programa ketina būti •<*©»»"*. įcmputum pa* aavininka: 
nesio Home Returnishing labai įdomi, taigi Tn>paniirž-
Sttle", kuris čia dabar eina kitę atsisukti savo radijas 7 
visu smarkumu ir kur yra vai. vak. 
progos kiekvienam nusipirkti I u--. T» J 1 

., . Kitos Budnko programos e 
namams reikmenų — žemesne A- , . . ,. . . „ 

_ st i : ketvirtadieniais 7 vai. va
kare iš stoties WHFC, 1420 
k., ir penktadieniais bei sek
madieniais 4 valandą po pie-

CLASSIFIED 

k a i n a . 

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA tų iš stoties WAAF, 920 k. 

Budriko rakandų ir radijų 
Eytoj 7 vai. vakare įvyks j krautuvėj, 3409 S. Halsted 

Budriko radio programa ig iJ* . k u r i <*uoda g i a s progra-
stoties WCPL, 970 kil, p a - ! m a s d a b a r >' ra d i d e l i s d i r b t u ' 

'švęsta Motinų Dienai. ftog. j vėV nupiginima* Norge refri-
jramoj dalyvaus orkestre, a geratorių. Taip pat yra kiti 
kordinistai ir Makalai. Bus dideli bargenai rakandų, radi-
duodama gražūs maršai, pol- jų ir maliavų. R. 

I'J3« UODGK SKOAN 5 pavsažlc-
t*ą. jumda*. atrodo kaip nauju* 

>.oo £365. 
PLYMOITH 1*35 juoda* 

visti kaip liauja.-

£245.00 
Autorizuoti 

» E SOTO IK PLYMOITH 
l J i . V I . K l i l \ l 

BURKE MOTOR 

5001 S. Western Blvd. 
Pamatykite asmenlSfcai arba 

pašaukite 
JOSEPH BAGDONAS, »«-«i.--ji.> 

IV!. GROvefeiD 3478 

BIZNIO PROGA 
ftestoranaa ir Taverna ant dMelio 
judėjimo vieškelio. 15 mylių iš Chi-

. caros. Viena* savininkas 13 metų. 
I Našlė turi iSnuomuoti, parduoti ar-
[ be. mainyti. Pasiteiraukite: 3236 So 
. Haihted Km*t , Chkaaifo, IU. 

I M K D A U M l l BlCERNfc 
Parduosiu arba mainysiu bučernę 

j ant mažo namo (cottagre). Atsišau-
, kit.-: 5358 Ko. Morgan S*., Cbkagu 

Illinois 

PAI5PAVIMH 
i L'ž $2500 galite pirkti 5 kam. medinj 
; coit&ge turi skiepą aukšta, furnace 
i apMld lomas. Randasi CiceroJ, arti 
j 4>th Ave. Ir 12th St. 

l/t $3500, galite pirkti 2 fletu po 4 
kam. mūrini namą turi aukš. skiepą, 
vanias, garadžių. Arti 26th ir Tur-
ner Ave. Atsišaukite E. Barovan.sky, 
1843 E. Elmwood. Berwyn. Tet Ber-
u u i 1547. 

Pateko į becia, gi "paukš
ty t ė " Viola Palmer, 21 m., 

kus, Al. Kumskis, biznierius 2 7 2 7 Belmont ave., polieijos 
ir vieno sportininko "spanse- į g a u t a sn • kitais dviem ple-
ris Budrikas, Sąjungos &L Sikaifi. Vien? naktį, po trečio 
V. Rėkus, Juozaitis ir kiti. apiplėšimo, kuriame laimėt? 
Sęjnngos pirm. teisėjas J . T. ti]< -0'0 «entų, policija trejukę 
Zūris plačiai nušvietė Sąjun- sugavo. Liuosu laiku ji vie
šos nuveiktus darbus ir kvie- nam saliūne rekorduodavo 
tė susirinkusius į talką. Po,kauliukų bėrimą, 
sus-mo teisėjas J . T. Zūris — ., . . -

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAžrUOJU 
I LIETUVĄ! 

"GERAL' KOD£L NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?" 

yTcv 

STOGDENGIAI-BLEKORIAI 
Dirbame garantuotą darbą, 

25 metai Biznyje 

BRIDGEPORT R00FIN6 
AND 

SHEET METAL W0RKS 
3216 So. Halsted St. 

Chicago, Illinois 
T e l VIOtory 4965 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
' Pardavimui Tavernas su visais jren-
I gimais ir staku. 

Atsišaukite: 2540 West 45th Place 
Chicago 

PARDAVIMTI FARMA 
\%8 akeriy. 4*4 m. nuo Ludington ant 
žvyrinio kelio. 2 mailea nuo cemen
tinio kelio. Pernaktinis laivų patar-
navinias j Chicagos marketa. Apie 
SS a. t inkami dirbti; Uekanti žemS 
pieva ir miškas su mažu ežerėliu 
4§x60 tvartas, 8 kam b. namas. Sodas, 
nauja melnycia, vanduo tvarte ir na-i 
me. Sutvarkyti palikimą parduosi" 
u* geriausią . pasiūlymą virs *400 
Rašykite arba matykite EmU.v Beobe] 
»0« U'est Haight St_ Ludingion 
Mirh. 

Plauk tiesiog i 

K L A I P Ė D Ą 
laivn 

Be to, pirmadienio rytą dalyvius pavaišino užkandžiu, 
traukiniu išvažiuos dar du Kitą susirinkimą konsulas už-
Cbieago apskrities delegatai:; kvietė pas save ^eį^. 8 d. Į .ši 

Pranešimai 

kun. H. Vai(v-ūna.s ir B. Kaz 
iauskas. 

Šiame LRKSA seime Ciiica-
gos apskrities delegatu skai
čius bus rekordinis. Rap. 

BRIOHTON PABK. — Dr-
. gija Gvardijos Pirma Div. ftr. 

visi -Spanseriai", kūnų vie- K a z i m } e r o K a r a , l a j k v s s u s i . 

Sužeistas P. Kondrotas 

:-us-mą manoma pakviesti ir 
visi "Spanseriai", kuriij vie
ni jau yra Įmokėję dalį sumos, 
o kiti ir visą sumą.* Tokius 
biznierius 'mes privalome re 

grynai lio 
Ldetuvytis 

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ 
Išplauks iŠ New York'o gegužes 2 1 d . 

Stei m Jmtm ttr* prot* aptaškyti Lirtora 
viesist*liB laivą, karia plaoka tieiioj į Klai
pėda P*r va«4iaga kiei Kaaals- Fa»itenki»-
kite ten ir patogia kelione, koriai ttmenit. 
kai v.Jov.uį. PIJUS BLkSNAITIS, Conard 
Whitt Star Kaiįoa lictuvii) skyriaai ndejaa. 

Patocaa kambariai, fražsa vieaieji 
bariai, plaukiojimo baseinai, (eras vaitu, 
pramotos, maadafas patarnavimat ir (ražua 
vaizdai plaukiant per pa£srsėjusj Kie! Ka
nalą. Smulkeaaia ir.'.ormtcr,ų kreipkite* pa« 
aavo vietinį a tenų arba 

Praėjusj trečiadienį darbe 
susižeidė Petras Kondrotas 
gyvenąs 6916 S. Mapliwood 
ave. Sulaužytas kairiosios ra
nkos nykštis. P . Kondrotas 
su ž«inona gegužės 14 d. buvo 
pasirengę išvažiuoti j Lietu
vą tėvų aplankyti. Gaila, kad 
nelaimė tą kelionę sutrukdė. 

rinkimą sekmadienį, gegužė* 
o kiti ir visą sumą. Tokius g ^ j ^ ^ p ^ g v M a _ 
biznierius mes privalome r e ^ p a n o s i j o g m o k y k . 
mti, nes jie remia grvnai lio- , , _ . 0 , , . -: . los kambarvje, 2 valandą po tuviškus darbus. Lietuvytis . T r . . . . , . v. . 

pietų. Visi nariai kviečiami 
laiku susirinkti, nes turime 
svarbių reikalų svarstyti. Ka
dangi gegužės 1 d. mirė na
rys Ig. Noreika, reikės išmo
kėti už jį pomirtinę ir aptarti 
kitus reikalus. Valdyba 

C U N A R D W H I T E S T A R 
\l:< f I K . A . N A V E . , C H I C A G O 32 — X. 

Skyrius Pasiruošęs 
Piknikui 

Motinu Dienos 
Vakaras 

Šiandie, geg. 7 d., Moterų 
Piliečių Lyga rengia motinų 
pagerbimo vakarėlį Sandaros 
svet., 814 W. 33rd st. Prad
žia 7:30 vai. vak. Bus užkan
dis ir programa. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti ir 
prisiminti savo motinėles. 

TO\VN OF LAKE. — Sek
madieni, 8 d. gegužės, Vyta-
to parke įvyks Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų centro 
piknikas. 

Mūsų 1 skyrius piknike tu
rės savo stalą ir visokių pa-
m.irginimų. 

Norintieji važiuoti į pikni 
ką, prašomi susirinkti 12 vai. 
prie A. Stugių namo, 4f42 S. 
AVood st. Bus nuvesti ir par
vesti. Trokas išvažiuos pas
kirtą valandą. Rėmėja 

t i P S K Y S 
= ^ 

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS 

Tel. Prospect 0745-0746 
Incorporated 

5931-33 So. Ashland Ave. 
Wfco!esa!e Only 

Pas mos galima gauti tikrai l i e 
tuvišką Importą Valstybinę Deg
tinę. 

Mes ir Visi Mūsų Darbininkai Į 
Lietuviai pp. F. ir M. Dzimidas, 
Savininkai. 

H 
PARDAVIMUI CKIS LIETUVOJE 

Kreting-oeJ Apskrityje, Salantų 
VaUdruj©, Bajorėlių Kaime. 40 ha. 
žemės. 8 ha. lankos: kita visa aria
ma. Yra gyvulių, budininkų ir vi
sokiu jrankių. Parduosiu už priei
nama kaina, arba mainysiu ant na
mo Chicagoje. 

Atsišaukite: John Noreika. 4608 
So. Wood St., Chicago. IU. 

PAIEŠKO 
Jei Kazys ir Jokūbas Noreika su

sisiektų su mumis, būto jų naudai. 
Mes laikom jiemm palikimą, apie 

j J700.00 kiekvienam. 
W. COX & COMPANY. Pederal Re-

! ser \e Bank liuUdiiig. Chu-ago, IUi-
| luti-. 

MUSIC 8C 
RADIO STORE 

4916 W. 14th St. Cicero. Tel. Gcero 1329 
j ji 

RADIO 
PBOGRESS KRAUTUVŽS 
RADIO PROGRAMA LINK

SMINS KLAUSYTOJUS 

Kaip ir kas sekmadienj, ry
toj 11 valandą prieš piet, ra
dio klausytojai praleis sma
giai valandėlę klausydami gra 
žwos programos, kurią savo 
lėšem ir pastangom leis Pro-

Dažniau norime svetimu gress rakandų krautuve, 3224 
nuodėmes smerkti, negu sa-; So. Halsted str. Programoj 

M. Zolpiene, pirm. I vujų vengti. ' dalyvaus Pirmyn choro na-

ONLY V E S T I N G H O U S E OFFERS 

MEAT-KEEPER 

OOAL 
A B ^ T B 

ILLINOIS 
ANGLYS 

Lump $6.40 
Mine Run 6.15 
Egg 6.40 
Nut 6.40 
Screenings 5.25 

P I K I U I D A B A R : : K A I S T O S 
GREITAI KYLA 

PRI8TATFMAS MIESTE EB 
PRIEMIESčirOSE 

TeL ARDmore 6975 

VVALTER VVAITEKUS 
357 West 63rd Street 

MAIalAVOTOJAS 
Qt IR 

POPERIUOTOJAS 

Darau atsakančius maliąvoji-
mo ir popieriavimo darbus ir 

taisan plesterj. 

Turiu daug metų patyrimo 
Chicagoje ir apielinkėje. 

Reikale telefonuokit NORmal 
5104, 7 vai. ryte arba 7 vai. 

vakare. 

-

Č119.50 
Ir aukščiau 

Tai Naujas! Netikėtinumas! Tai yra didelis 
žingsnis pirmyn gerai užlaikyti valgius! Už
laiko šviežumą ir skonį dienas ilgiau, palaiko 
gamtos sultis. Pamatykite M E AT K E E P E R 

.šiandien... naujame 1938 Westinghouse refrigeratore! 
Sutaupo valgius... Sutaupo 'laika... Sutaupo pinigus! 

Lengvus išmokėjimai 5 metu 'vrarranty. 

f 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte 
750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS savininkas 
TeL Victory 9670 

ŠV. KAZIMIERO AKAD. RĖMĖJŲ 

GEGUŽINIS PIKNIKAS 
* 

įvyks 

Sekmadieni, Gepžes-May 8 diena, 1938 m. 
V y t a u t o D a r ž e , 1 1 5 & P u l a s k i R d . 
Prasidės 1 P. M. Įžanga 25c 

VISAS PELNAS EIS STATYBOS FONDUI 
• 

Bus įvairiausių įdomybių ir gražių į ž a n g o s takietu d o v a n ų . 
MALONĖKITE ATSILANKYTI. 

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

SUBURBAN 
IfRANSIT SYSTEM, INC. 
Patogus Susisiekimas iki 
pat vartų, nuo gatvekarių 
prie 111-tos ir Sacramento 
Ave., už tiktai 10c. 

'/ • 
Bušai važiuoja nuo 9 vai. 

^^Sl ryto iki 5 vaL vak. 
U2SISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI. DRAUGUOS PIKNIKAMS 

ARBA KITIEMS REIKALAMS 

TELEFONUOKIT GARADZIŲ, WORTH, ILL. 
T e l . W O R T H 8 8 - W 2 

Tel. BERkshire 2366 

B. SANSEVVICZ 
Patyręs 

SUTANŲ SIUVĖJAS 
Visas Darbas Garantuotas 

2351 N. Lockwood 
Avenue 

CHICAGO. ILLINOIS 

9 
MID-CITY 

TYPEWRITER 
EXCHANGE 

415 N. State Street, 
Tel. DĘLeware 1843-4 

CHICAGO 

Perkam, parduodam, mainom 
ir taisom rašomas mašinėles 
ir adding mašinėles. 

Kainos Žemos — Mandagus 
Patarnavimas. Lietuvis — 
Juozapas Pauli patarnaus 
jums. 

^flšUHI 
j SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BAEGENUS DRAUGE' 

"DRAUGO • PAVASARINIS PIKNIKAS ivyks GEGUZĖMHY 29 D.. GRAŽIAM DAKS DARŽE, 119 ir ARCHER AVE., ROUTE 4A 


