
THE LITHUANIAN
Chlcago, Illinois, Antradienis,; C egužčs-May 16 d., 1939 m.

DAILY FRIEND

DRAUGAS
Tmk Utmuanian Daily Priknd 

PTJBLI8HED BT MA.RLAN OUILD, INO., 
BSS4 So. Oaklej Avė., Ohleaco, nilmob 

^^^^^^'relephone__CANal_Ji7t»0______
The most lnfluentbJ Llthuanlan Daily 
In America.

DRAUGAS
LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROVE, 

SSS4 So. Oakley Ar*., Chlea«o, Illlnoie 
Telefoną* CANal 7790 »

Vlentntllls tau t Inte Ir tikybinio minties 
lietuvių dlenraitla Amerikoj*.

VOL XXIII

Katalikai plečia kovą su žalingais “izmais”
Tuo U Chicagoj sureigiami 
du masiniai kataliku susirinkimai

Ųisi sąmoningi žmonės 
prisidės prie šios akcijos

Katalikai Chicagoj inaugu
ruoja kovę su 'komunizmu, fa 
šizmu ir kitais visuomenei ža 
įngais “izmais”.

Tuo tikslu surengiami du 
milžiniški masiniai katalikų 
susirinkimai gegužės 24 ir 25 
d. 132nd Regiment Armory, 
Rockwell ir Madison gat.
Tai vykdo kun. J. R. Keane, 

O.S.M., Sopulingosios, Dievo 
Motinos pagarbai plečiamos 
nuolatinės novenos nacionali
nis direktorius.

Susirinkimais bus pradėta 
daug žadanti išganinga Kata

Mrcsoliai pareiškia, kad Europa be 
karo gali išspręsti savo painiavas

Bet diktatoriai nebijo 
karo ir pasirengę grumtis

TURINAS, Italija, geg. 15.
— Italijos ministras pirminių 
kas Mussolini vakar čia pa
reiškė, kad Europai karas ne>- 
reikalingas, kad Europa be 
karo gali išspręsti savo pro
blemas. Tačiau vakarines vai 
stybes kaltino, kad jos prieš 
Vokietijų ir Italijų pradėjo 
vadinamų baltų,j į karų, ekono 
miniais pagrindais pagrįstų.

Mussolini pažymėjo, kad 
Romos Berlyno ašis suliedin-

PRANCŪZŲ, LENKŲ
KARINIAI VADAI
TURĖS PASITARIMUS
VARŠUVA, geg. 15. — 

Lenkų karo ministras gen. T. 
Kasprayckis išvyko į Pary- 

Įžių. Oficialiai pranešta, kad 
jis išvyko privačiais reika
lais. Tai pasaka. Jis tenai 
tarsis su prancūzų kariniais 
ir politiniais vadais.

Sovietų užsienių reikalų pa 
komisaro Potiomkino čia at
silankymas žymiai pagerino 
Varšuvos su Maskva santy
kius. Spaudoje nesimato nė 
mažiausių tarp sovietų ir len
kų užsipuldinėjimų. Lenkų 
užs. reikalų pasekretorius M. 
Arčišševskis, sakoma, žada re 
vizituoti Potiomkinų.

BRITŲ RAUDONIEJI 
TRIUKŠMAUJA

LONDONAS, geg. 15. — 
Ispanijos frankistų vyriausy
bės iškilmėse Madride atei
nantį penktadienį dalyvaus 
ir Britanijos specialus atsto
vas.

Apie tai pranešta parlamen 
te. Komunistai ir socialistai 
sukėlė triukšmų.

3c a Copy

likų Akcija. Visi protaujantie 
ji ir sąmoningi katalikai bus 
pakviesti jungtis su šia akci
ja.

Susirinkimuose kalbės žy- 
mvųs autorius Paul McGuire 
iš Australijos, kurį kun. Kea
ne specialiai pakvietė šiam 
žygiui — kovoti su “iz
mais”.

Autorius McGuire neseniai 
atvyko į Chicagų ir pirmiau
sia čia įsteigė Katalikų Akci
jos vadams mokyklų, kurių 
lan'ko šimtai pasauliečių ir 
kunigų, iš atokiausių vietų 
čia suvykusiųjų.

ta į karinę sujungę. Prieš sa
vo priešus abi bendrai yeiks 
ir kiekvienas puolimas tuo
jau bus atblokštas.

Šį kartų Italijos ministras 
pirmininkas Prancūzijai nes 
tatė kokių nors reikalavimų. 
Tik jų barė už įvairius pra 
eities nesusipratimus su fašis 
tais.

Stebėtojai pažymi, kad dik
tatoriai švelnėja.

GEN. RAŠTIKIS APDOVA
NOTAS LENKŲ ORDENU
KAUNAS, geg. 12. — Ge

nerolas Raštikis grįžo iš Var
šuvos apdovanotas didžiuoju 
Polonia Restituta ordenu. Oe 
nerolas Rydz-Smiglas šiemet 
atvyks į Kaunu Raštifkio re- 
vizituoti

LIETUVOS DERYBOS SU 
VOKIETIJA

KAUNAS, geg. 10. — Lie- 
tuvos-Vokietijos derybose 
dėl daugelio prekių apyvar
tos jau susitarta. Taip pat pa 
žengė pirmyn ir derybos dėl 
naudojimosi Klaipėdos uostu. 
Gandai apie Vokietijos reika
lavimus neatitinka tikreny
bę.

2 BERNIUKAI ŽUVO,
1 SUŽEISTAS

Trys berniukai 16, 14 ir 13 
metų amžiaus namų rūsyje, 
2747 Garrison gt., dirbo bom
bas. Įvyko sprogimas. Du 
pirmieji žuvo, o jauniausias 
sužeistas.

Nelaimė įvyko sekmadienio 
popietį. Žuvusieji yra: D. E. 
Ellingwood ir J. Persons. Su
žeistas H. C. Heffner.

Angliakasių organizacijos vadas J. L. Lewis (dešinėje) New Yorke pasirašo sutartį su 
minkštųjų anglių kasyklų vedėjais. J (Acme telephoto).

GRAŽIAI MINĖTA 
ŠV. JOANOS Iš 
ARKO ŠVENTĖ
PARYŽIUS, geg. 15. — 

Pirmų kartų Prancūzijoje va
kar gražiai ir ramiai minėta 
šv. Joanos iš Arko šventė. 
Kairieji gaivalai nekėlė triu
kšmo ir nekliudė šios šventės 
iškiįgliiu,

Ministras pirmininkas Da- 
ladieris, dalyvaujant kitiems 
vyriausybės nariams, čia pa
puošė šventosios statulų.

Paskui įvyko katalikų jau
nimo organizacijų vaikšty
nės, prie kurių prisidėjo ir 
kariuomenės dalys.

HITLERIS VAKARINIAM 
PASIENYJE

BERLYNAS, geg. 15. — 
Hitleris su kariuomenės va
dais lunko Vokietijos vakarų 
pasienį, kur nuodugniai per
žiūri ir studijuoja naujas 
tvirtoves.

DISPANSERIS NEAPSI
DIRBA

MARIJAMPOLfi. — Kovai 
su tuberkulioze draugijos Ma
rijampolės skyriaus įsteigtas 
dispanseris turi labai daug 
darbo ir visų nesuspėja ap
tarnauti. Dispanseris veikia BRIUSELIS, geg. 15 
tris dienas savaitėje, viso 33 Ispanijos vyriausybė nori gau 
valandas, tačiau lankytojai už ti apie 100 milijonų dol. pa- 
siregistravę turi savo eilės skolos nuo tarptautinių ban- 
laukti net po keliolika dienų. | kininkų.

Žydu vadai ir toliau atkakliai 
kovoja dėl žydo pirmybes Palestinoje

LONDONAS, geg. 15. — 
Žydų vadai atnaujino griežtų 
kovų prieš Britanijos planu# 
Palestinos patvarkymui. Jie 
reikalauja ministro pirminin
ko Chamberlaino, kad jis ne
varžytų savo partijai priklau 
sančių parlamento atstovų 
laisvės, kaip jie turėtų bal

MADRIDE JS? 
ŽINTI MAIST<

LYTA MA- 
KAINAS

MADRIDAS, geg. 15. — 
Vietos autoritetai įsakė ma
žinti maisto kalnas viešbu
čiuose ir valgyklose. Už ra- 
kieteriavimų numatytos baus
mės.

MILIJONAMS BEDARBIŲ 
DARBAS

• WASIHNGTGNę geg. 15. 
CIO vadas J. L. Levis ragi
na kongresų 3 milijonams 
WPA bedarbių užtikrinti dar 
bų ateinančiais metais. Jis 
sako, kad jei kongresas nes
kirs WPA išlaidų tiek, kidk 
būtinai reikalinga, gerovės, 
grųžinimas bus pakirstas.

MILŽINIŠKAS VYRIAUSY
BES NEPRITEKLIUS

WASHINGTON, geg. 15. — 
Dar neužsibaigė vyriausybės 
finansiniai metai, o ižde yra 
daugiau kaip trys bilijonai 
dol. nepritekliaus.

IEŠKOMA GAISRE ŽU
VUSIŲJŲ

So. Chicagoj gaisro sunai
kintų grūdų sandėlių griuvė
siuose ieškoma aštuonių žu
vusiųjų. Norima rasti bet ko
kias jų liekanas.

suoti Palestinos patvarkymo 
plano klausimu.
Žydai randa, kad Britanijos 

vyriausybės planu norima su
varžyti žydų imigracijų į Pa
lestinų ir arabams ten pripa
žinti pirmybę. Žydai ten turė 
tų sudaryti vien mažumų.

Tas nepakenčiama, pareikia 
žydų vadai.

PIENAS CHICAGOJ 
TIKRAI PIGINAMAS; 
NELEMIA GERŲ LAIKŲ
Stambiosios pieno kompani 

jos Chicagoje prieš porų die
nų nupigino pienų vienu cen
tu kvortai. Į namus pienų im 
ta pristatyti už 11c. vietoje 
12 c., o į parduotuves už 9 c. 
vietoje 10 c.

Kad taip, tai vadinamos ne 
priklausomos pieno kompani
jos (nepriklausančios stam
biųjų kompanijų trustui), ku
rios pinmiau pienų pigiau par 
davinėjo, dar daugiau nupigi 
no. Pirkdamies iš parduotu
vių žmonės pirmiau už dvi 
kvortas pieno mokėdavo 17 
centų, dabar gi — 15 centų.

Tas nelemia gerųjų laikų.

LIETUVA IŠLEIDŽIA 
DADG (STATYMŲ;
GAL REIKALINGI
KAUNAS. — “Vyriausybės 

Žiniose” paskelbta seimo pri
imtieji įstatymai:

Žemės ūkio žemės įgijimui 
tvarkytį įstatymas.

Karo mokymo įstaigų lek
toriaus atlyginti įstatymo pa
keitimas.

Karininkų atlyginimo įsta
tymo pakeitimas.

Už nusavintų kariuomenės 
reikalams Monkevičiaus že
mę atlyginti įstatymas.

Šančių automatinei telefonų 
stočiai praplėsti įstatymas.

Liktiniams puskarininkiams 
atlyginti įstatymo pakeiti
mas.

Nekilnojamam turtui kariuo 
menės reikalams nusavinti į- 
statymo pakeitimas.

Ministrų ir valstybės kon- 
trolierio atlyginimo įstatymo 
pakeitiknas.

Už kariuomenės reikalams 
naudojamas arklių susisieki
mo priemones atlyginti nor
mų pakeitimas.

GARSINKITfiS “DRAUGE”

Kaina 3c

VARŠUVON IŠVYKO 
VILNIAUS LIETUVIŲ 
DELEGACIJA
VILNIUS. — Lietuvai ir 

Lenkijai užmezgus politinius, 
ekonominius ir kultūrinius 
santykius, Vilniaus krašto lie
tuvių gyvenime juntama dau
giau ramumo: dabar jau re
čiau pasitaiko kratos, tardy
mai, baudos ir suėmimai. Ta
čiau lietuvių organizuotame 
gyvenime sųlygos nė kiek ne
kitėją. Jau antri metai, kai 
tebėra uždarytos šios lietuvių 
draugijos: 1) Tautinis Vil
niaus Lietuvių Komitetas, 2) 
Lietuvių Mokslo Draugija, 3) 
Lietuvių Labdarybės Dr-ja 
(ji dabar likvidavimo stadijo
je), 4) Lietuvių Šv. Kazimie
ro Dr-ja, 5) Lietuvių Ckio 
Dr-ja, 6). Lietuvių Mokytojų 
Sųjunga, 7) Lietuvių švieti
mo Draugija “Rytas” Vil
niuje, 8) Lietuvių Švietimo 
Draugija “Rytas” Švenčiony 
se, 9) Lietuvių Sporto klubas, 
10) Švenčionių Lietuvių Gim
nazija.

Tiesa, vietoj uždarytos Lie
tuvių Mokslo Draugijos da
bar Vilniuje yra įsteigta Lie
tuvių Mokslo Mylėtojų Drau
gija, bet ji dar tebėra tik po
pieriuje. Senos Mokslo Drau
gijos turtas vis dar tebėra 
valdinio kuratoriaus žinioje. 
Lenkų oficialių įstaigų duoti 
pažadai — įsteigus naujųjų 
draugijų atiduoti senos drau
gijos turtų — vis dar neišsi
pildo.

Kitų uždarytų draugijų li
kimas dar labiau neaiškus. 
Jas visas valdo valdiniai ku
ratoriai su savo valdininkais, 
kurie tų draugijų sųskaiton 
kas kart vis daugiau padaro 
skolų.

Šių draugijų atidarymo rei 
kalu ne kartų Vilniaus lietu
vių visuomenės atstovai darė 
žygius Vilniaus vaivadijos įs-

, . lovų; ji bus statoma šalia ap-
taigoje ir VarSuvos min.eten- skrities wviT>WyMg rirmJ. 
jose, tačiau iki šiol nesusilau-
kta jokių teigiamų pasėkų. 
Taip pat 'buvo rašyti memo
rialai Lenkijos Prezidentui ir 
Ministrui Pirmininkui. Iš jų 
negauta jokio atsakymo.

•Tokioms sąlygoms esant, 
kurį laikų Vilniaus krašto lie
tuvių visuomenė buvo nutilu
si — nustojusi vilties kų nors 
laimėti, ir nebedarė jokių žy
gių. Bet dabar ir vėl ima ban 
dyti. Turėdama galvoje pas
kutiniu laiku sušvelnėjusį len 
kų spaudos tonų ir kai kurių 
įtakingesnių lenkų palankes
nį tuo reikalu, nusistatymų, 
Vilniaus lietuvių visuomenė 
pabandė dar kartui paklabenti 
Varšuvog valdinių įstaigų du 
ris. Balandžio 17 dienų į Var 
šuvų išvyko lietuvių delegaci
ja, kurių sudaro: K. Stašys, 
kun. K. Čibiras ir red. R. 
Mackevičius.

No. 115

MASKVOJE TROKŠTA 
MAISTO; ŽMONĖS 
KENČIA ALKĮ
RYGA, geg. 15. — Žinio

mis iš Maskvos, žemės ūkio 
komisarijatas pirmų kartų 
pripažino, kad- žiemkenčiai ja 
vai Rusijoje labai nukentėjo 
nuo sausos žiemos ir prasto 
pavasario oro. Anot komisa
rėj ato, 25 nuošimčiai viso der 
liaus sunaikinta. Bet žmonių 
kalbama, kad sunaikinta iki 
50 nuošimčių.

Maskvai trūksta įvairių 
maisto produktų. Žymioji da
lis gyventojų yra išalkę. Tik 
duonos yra pakankamai, bet 
kainų padidinta. Eiliniam 
žmogui jau seniai negalima 
gauti pieno, sviesto, kiauši
nių ir mėsos. Paskutinėmis 
dienomis gauta daug raugytų 
kopūstų ir tik nustatytais ma 
žais kiekiais parduodama. 
Žmonės apspitę parduotuves.

Karo komisarijatas paskel
bė kariuomenei įsakymų kįe- 
ku galima taupyti gazolinų.

DIDELIS SUSIDOMĖJI
MAS UGNIAGESIŲ

KURSAIS• ?' v#/f
MARIJAMPOLfi. — Ma

rijampolės Ugniagesių vadovy 
bės rūpesčio nuo balandžio 17 
d. ugniagesių garaže pradėti 
ugniagesių kursai. Į kursus 
užsirašė kelios dešimtys! jau
nimo. Taip pat kursus lanko 
ir nemažas senesnio amžiaus 
žmonių skaiuius. Kursuose le- 
ktoriauja askr. gydytojas Ba
gdonas, inžu Bielskus, techn. 
Vyšniauskas, ugn. kdos vir- 
šin. Stepelis, degaz. spec. Mi
tkus ir kiti. Kursuose moks
las nemokamas.

STATYS LIGONINĘ
BIRŽAI. — Biržų apskri

ties valdyba yra nutarusi jau 
šiemet pradėti statyti didelę 
ligoninę. Ligoninė turės 150

PERKŪNIJOS AUKOS
BIRŽAI. — Balandžio mėn. 

15 d. Biržuose praėjo smar
kus lietus su perkūnijų. Kito
se apskrities vietose iškrito 
ledų. Sauginų km. Papilio 
valsč., perkūnas sudegino 2 
trobesius. i .

UŽSIBAIGĖ GAZOUNOS 
KAINOS KOVA

Chicagoj užsibaigė ilgų lai
kų vedama dėl gazolino© kai
nos kova ir gazolino kaina 
tuojau 2 centais galionui pa
didinta.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien debesuota ir šilčiau.
Saulė teka 5:27, leidžitr 

si 8:04.
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Lietuvos Santykiai Su Bažnyčia

Yra vilties, kad dabartinė, gen. Jono Čer
niaus vadovaujamoji, vyriausybė sunormuos 
Lietuvos santykius su Katalikų Bažnyčia. 
Lietuvos katalikų dienraštyje “XX Amž.'” 
rašo, kad po anksčiau buvusių užsienių rei
kalų ministro Urbšio ir monsignoro Burzio 
pasitarimų bei po min. Urbšio pasikalbėji
mų su atitinkamais asmenimis Vatikano, Ba
žnyčios ir valstybės santykių sprendimas y- 
ra pasistūmėjęs pirmyn. Min. Urbšys šio
mis dienomis patieksiąs Ministrų Tarybai 
svarstyti paruoštų susitarimo projektų.

Kaip gerai žinome, tautininkų vyriausybė, 
sulaužiusi savo pačių pasirašyto konkordato 
su Vatikanu dėsnius, perdaug metų delsė 
santykių sunermavimo reikalų. Pikti liežu
viai kalba, kad tautininkai taip elgėsi dėl 
to, kad jie norėjo visai sunaikinti katalikiš
kas organizacijas ir kenkti pačios Bažnyčios 
normaliam veikimui. Buvo tikėtasi, kad at
sistojęs vyriausybės priekyje kun. VI. Mi
ronas pasistengs atnaujinti santykius su VaA 
tikanu, beit apsivilta. Matyti, kad tai nebu
vo jo vieno galėję. Kas nors jam trukdė tų 
garbingų žygį atlikti.

Jei dabartinė vyriausybė sunormuos val
stybės santykius su Bažnyčia, ji daug pasi
tarnaus Lietuvai ir tautos vieningumui su
stiprinti.

Lietuvoje komunistų, veikla yra griežtai 
uždrausta. Tačiau jų ten yru ir jie veikia 
slapta. Amerikos lietuvių komunistų laik
raščiai šiomis dienomis gavo Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro Komiteto gegužinį 
atsišaukimų, kuriame visi raginami remti 
ginklų fondų ir net “plačiai stoti į Šaulių 
•Sąjungą. Dėl šio tikrai būdingo komunistų 
atsišaukimo “Naujienę®” padarė tokių pas
tabų:

Bet tų atsišaukimų perskaičius, vistiek 
susidaro keistas įspūdis. Lietuvos komu
nistų centras ragina “visus Lietuvos pat
riotus be pažiūrų skirtumo’’ remti ginklų 
fondų ūr “plačiai” stoti į Šaulių Sąjungų, 
o tuo tarpu vyriausias šūkis, kuriuo tas 
atsišaukimas baigiasi, skamba taip:

• • Tegyvuoja Sovietų Sąjunga! ’’
Tik po Sovietų Sąjungos jau paminima 

Lietuva. Paskui eina šūkiai prieš volde-

Pirmas tris dienas po pri-! nežinoma, greičiausia Liepo- 
jungimo prekių judėjimais per juje. O jeigu su Vokietija pa- 
Klaipėdoe uostų buvo visiškai | siseks .priimtinomis sąlygo-
apmiręs. Čia dominavo kariš
ki laivai, tik vienas kitas sto
vėjo prekinis laivas, bet pa
krovimo bei iškrovimo darbų 
niekas nedirbo. Prijungimo 
dienų buvę uoste trys lietu
viški prekiniai laivai (“Šiau
liai”, “Kretinga” ir “Ute
na”) skubiai išplaukė dali
nai tušti arba atvežtųjų pre
kių dar neiškrovę į Liepoją 
arba Gdynę. Vienas anglų lai

mia susitarti dėl tolimesnio 
Klaipėdos uosto naudojimo 
Lietuvos prekių importui ir 
eksportui, gal ir mūsų pre
kiniams laivatms bus galima 
čia toliau palikti. Tačiau iš
rodo, kad tos galimybės yra 
mažos. Šį klausimų bandysi
me panagrinėti atskirai pla
čiau.

Jau kovo mėn. 30 d. buvo 
įsakyta mieste pašalinti visus

marininkus, prieš ‘ ‘ kapitalistus’ ’ ir Lt. “ transportų pasuko į Liepoją, 
kurioj ir išsikrovė. Taip pat 
Švedų linijos keleivinis - pre
kinis laivas “Marieholm”, ku 

ligšiol palaikė nuolatinį

vas atvežęs Lietuvai anglių. lietuviškus užrašus. Šį darbų
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6 laivai iškris iš Lietuvos pre 
kybos laivyno sąrašų. Kuria
me uoste jie prisiglaus — dar

MEILĖ
Perskaitę gerb. prof. Kam-

vos poetus, ir aš, kaipo lietu- 
jvis, vos tik penktas mėnuo iš 
Lietuvos, sumaniau parašyti 
ir pasiųsti profesoriui vienų

Ar tai reiškia, kad Lietuvos patriotai, 
darbininkai ir darbo žmonės turi stoti į 
Šaulių Sąjungų ir auikoti ginklams su tiks
lu pirmoje vietoje kariauti už Rusiją?

Atsišaukimo autoriai “nepriklausomų 
Lietuvą” padaro tiktai priedu prie Sovie
tų Sąjungos, kurių jie perša Lietuvos žmo
nėms, karpo “mažųjų tautų nepriklauso
mybės gynėjų”. Kurių iš mažųjų tautų 
•sovietų Rusija apgynė, jie nepasako, nors 
jie žino gerai, kaip buvo “apginta” Gru
zija arba Armėnija ir Azerbeidžanas, arba 
kaip Angarietis bandė 1919 m. “apginti” 
pačių Lietuvą.

Žodžiu, komunistai jau deda Lietuvą po 
Kusi jos “protekcija”, ir šituo tikslu jie 
siūlosi “plačiai” stoti į Šaulių Sąjungų ir 
ginkluotis. Kažin, ar Lietuvos liaudis to
kios rūšies “patriotus” priims į talkų!
Pastaba vietoje. Komunistai Lietuvos ne

gynė ir negins. Jiems rūpi, kad tik kuo grei
čiausiai susidarytų tinkamos sąlygos prijung
ti Lietuvą prie Sovietų Kusijos.

Sunki Padėtis
Tiesa, kad. didelis Europoje įtempimas, 

koks buvo prieš keletą savaičių, yra šiek 
tiek atslūgęs, tačiau pavojai toli gražu nė
ra praėję. Ypatingai sunkioje padėtyje yra 
Lenkija, kuri paėmė labai griežtų linijų prieš 
Vokietijų, pasisakydama, kad ji Dancigo jo
kiu būdu neužleis ir už jį kariaus. Toks nu
sistatymas., nėra abejonės, yra visai patei
sinamas, tačiau jis Lenkijai daug kainuoja 
ir narvų ir, žinoma, pinigų.

Laikyti virš milijonų karui paruoštų ka
reivių valstybei, kuri ir šiaip yra sunkioj e- 
konomiškoj padėtyje, tai nėra juokas.

Vokietijos naciai, žinodami, kad tokia pa
dėtis neigiamai veikia ir į tautos nervus ir 
ypač į kišenę, savo žygį į Dancigą tiksliai 
atidėlioja, bet via dėlto prie jo rengiasi. Į 
Dancigą ir Koridorių siunčiami tūkstančiai 
nacių, apipilamas kraštas propagandine lite
ratūra. Visai panašių taktikų Hitleris nau
dojo ir prieš čekų Sudetų krašto užėmimų? 
Iš kitos pusės, naciai galutinai nori ištirti, 
ar anglai ir prancūzai, bolševikų padedami, 
ištiktųjų gintų Dancigą, ar pasielgtų taip, 
kaip pasielgė su Čekoslovakija ir mūsų Klai
pėda. Į tų visų atsižvelgdamas, Hitleris vis 
dar laukia, manydamas, kad aplinkybės ir 
pats laikas dirba jo naudai. Ar taip yra ar 
kitaip, parodys netolima ateitis, nes tokia
me įsitempime, koks dabar yra tarp Lenki
jos ir Vokietijos, ilgai išlaikyti negalės.

• n. •

Alą savaitę renkasi Amerikos Tėvų Mari
jonų Taryba, kuri turės aptarti daug svar
bių vienuolijos ir jos vedamų įstaigų reika
lų. Tarpe iš kitur atvykusių žymių vienuo
lijos narių yra gerb. kun. dr. Jonas Navic
kas, Marianapolio Kolegijos direktorius, ku
ris Ohicagoje tikrai jau seniai buvo. Kaip 
žinoma, jo dideliu uolumu. ir energija Maria- 
napoiio Kolegija išaugo į Šaunių mokslo 
įstaigą ir laimėjo visas valdiškas teises Con- 
neetieut valstybėj. Bercds, šiandien grįžta į 
New Y orką iš Pietų Amerikos gerb kun. 
Jonas Jakaitis, Amerikos Marijonų Provin
cijolas ir greičiausia rytoj jau bus Chicagoje.

Kaip Vesti Propagandą
VDV įstaigoje dirbęs J. Razma “Vaire” 

šiuo klausimu rašo:
Tikra valstybinė propaganda turi surasti 

tokius pagrindus, kurie padarytų jų pasto
vių, būtinų ir apimančių visų pažiūrų žmo
nes. Vien šiuo atžvilgiu, jei valstybinė pro
paganda nebus išnaudojama vienai kuriai 
partijinei agitacijai, bet sieks visiems pri
imtinų tautinių ir valstybinių tikslų, ji ne
turės opozicijos. Valstybės ir tautinės pažan
gos reikalai yra visiems brangūs ir remtini. 
Valstybinė propaganda turi rasti valstybė® 
gyvenime ne laikinesnę bazę, kaip ir švie
timo, užsienio politikos ar kitų įstaigų ba
zės. Nors ir į šias įstaigas pasaulėžiūros rei
kalai įsibrauna, vis dėlto jų pusiausvyra pa
silaiko objektyviniu būtinumu. Nenagrinė
jant plačiau propagandos esmės, galima tik 
konstatuoti, kad valstybinė propaganda gali 
ir turėtų atsipalaiduoti nuo bet kokios viena
šališkos pasaulėžiūros. Šiandien toks kelias 
yra paimtas visų valstybės reikalų tvarky
me, reikia tikėti, kad šiuo keliu eis ir refor
muotoji propagandos įstaiga.

ris
susisiekftną tarp Švedijos ir 
Lietuvos, šį kartų Klaipėdą 
aplankė ir pasuko į Liepoją.
Tik trasas ir geležį atvežę 
Lietuvos ir dalinai klaipėdiš
kėms firmoms laivai išsikro
vė Klaipėdos uoste.

Kovo mėn. 25 d. iš Klaipė
dos uosto išplaukė vokiečių 
laivas “Allenstein” — pirma
sis aptarnautas jau naujų uos
to ir muitinės pareigūnų. Po
rą dienų vėliau anglų laivas 
“Baltonia” paėmė iš Klaipė
dos “Maisto” paskutinį be 
kono krovinį. Pastarasis tu
rėjo ilgai laukti pasikrovęs, 
kol gautas leidimas prekes iš
vežti. Visa eilė laivų išplaukė 
tušti, nes išsiuntimui paruoš
tas prekes neleista išvežti.

Prie Klaipėdos uosto prisi
rašę ir po Lietuvos vėliava 
ligšiol plaukioję vietos vokiš
kos firmos “Schwedersky Į- 
pėd.” trys prekiniai laivai 
pakeitė savo vėliavas ir į sa
vo stiebus iškėlė svastikos Že
nklus. Taip pat lietuviškai 
laivininkystės bendrovei “Sa
ndėlis” priklausantis laivai 
“Nida” atplaukė jau su nau
ja vėliava ir naujais doku
mentais iš Gdynės į Klaipė
dą.

Šios bendrovės likimas dar 
nežinomas. Tuo tarpu ji kaip 
ir visos kitofe lietuviškos įmo
nės valdoma “Deutsche Preu-
hand Gesellschaft” įgalioti- Izraelitas ir kiti 
nių — komisarų. Jos savinin- pardavė.

atliko pačios įmonės bei įstai 
gos skubiai ir tik lietuviškuo
sius parašus paprastais da
žais ar kalkėmis užtepdamos. 
Kai kur tas užtepimas buvo 
atliktas labai neestetiškai už
teikiant kalkių ar dažų masę 
ir taip paliekant.

Tą pačią dieną buvusioji 
Prezidento Smetonos alėja per 
krikštyta į Adolfo Hitlerio 
vardo gatvę. Hitlerio vaidu 
pavadinta ir didžiausia gatvė 
Šilutės mieste.

Taip pamažu naikinami lie
tuviškieji pėdsakai Klaipėdos 
krašte.

Krautuvių languose išsta
tyti Hitlerio paveikslų ir at
virukų įvairiose pozose, ku
riuos vietos vokiečiai gyvai 
•perka. Gatvėse pardavėjai siu 
lo praeiviakns pirkti tokias at
virutes ir svastikos ženkliu
kus.

Žydams suspėjus laiku pa
sitraukti jokių didesnių eks
cesų prieš juos neįvyko. Ne
begalėdami ant jų pačių atsi
keršyti vietos vokiečių karš
tuoliai sudegino žydų sinago
gą Šilutėje ir išdaužė langu® 
bei sunaikino įrengimus Klai- 
pėdos sinagogoj. Pabėgdami 
žydai pirkliai bei pramonini
nkai paliko savo fabrikų, įmo
nių, namų ir kito turto įga
liotinius. Vietos advokatas — 
notaras lietuvis M. Tolišius 
tokių įgaliojimų gavo bent 
kelioliką. Kai kurie jau ke
liom dienom anksčiau suspėjo 
savo nuosavybes parduoti, pa
vyzdžiui Naftalis, A. Štochas, 

savo namus

(6Bendras Frontas” Braška
“Amerika” rašo: “Lietuvos naujos vy

riausybės susidarymas labai teigiamai pa
veikė ir išeivijos gyvenimą. Komunistams 
buvo pasisekę įtraukti socialistus į savo bū- 
čj ir taip susidarė “Amerikos Lietuvių Kon
gresas” neva kovai už demokratijos Lietu
voje atsteigimą. Tai buvo komunistų ir so
cialistų “bendras frontas”, kurs rinko au
kas, rengė įvairias pramogas, bet visuome
nei tiksliai nežinoma, kur nuėjo surinkti pi
nigai. Šis “bendras frontas” daug pakenkė 
lietuviškiems reikalams, nes “ kongresinin- 
kai” nieko gera apie Lietuvą neskelbė, tik 
bloga. t

Qabar “kongreso” jau nėra. Socialistai iš
traukia savo Smoneg, sužinoję, kad naują 
Lietuvos vyriausybę remia ir socialdemokra
tai. Taigi, neapdairi lietuvių visuomenė bus
jau mažiau išnaudojama. Ji galės būti nu-! vės laivai paliks po savo per
teikta bendriems tautos reikalams”. įmykštėmia vėliavomis, o kiti

kas ir direktorius, buvęs Če
koslovakijos garbės konsulas 
Klaipėdoj Martynas Reišys 

i pabėgo į Kauną. Šio žmogaus 
nuopelnai atlietuvinant Klai
pėdos uostą yra labai dideli. 
Jis pirmas įvedė lietuvius da
rbininkus į Uosto darbus, nu
darydamas sū jais kolektyvi
nę sutartį.

Šalę valdiškais kapitalais

Nemažą nusistebėjimą 
gandų vietos gyventojų sluok
sniuose sukėlė Bajorų kalėji
mo sudegimas. Manoma, kad 
jį padegė vietos vokiečiai, ku
rioms šis kalėjimas paliko ne
labai linksmą prisiminimą.

Jau pačią pirmąją dieną u- 
žėmė Klaipėdo® paštą vietos 
smogikai visų ten raštų paš
to ženklų rezervų nunešė į

ir

dirbusios Baltijos Transporto “Ryto” spaustuvę ir amt vi-
B-vės ši b-v<i “Sandėlis” bu-'sų ženklų užspaudė “Memei- 
vo vienintelė privatiška lietu- land ist frei”. (Kl. kraštas 
viška laivininkystės įmonė ir'yra laisvas). Šie ženklai bu-
turėjo- savo du prekinius lai
vus.

Iš 12-kos po Lietuvos vė- 
' liava plaukiojusių prekinių 
laivų: 3 priklausė minėtai vo
kiškai firmai, 2 b-vei “Sandė
lis” ir 7 Balt. Transp. B-vei. 
Išrodo, kad tik pastarosios b-

vo grobte išgrobstyti. Tarp 
filatelistų prasidėjo tikros Va
ržytinės šių ženklų prekyboj. 
Jau už ikeletos dienų jų vertė 
dešimteriopai pakilo. Imtasi 
net spekuliacijos. Pritrukus 
anų Ženklų rinkoj atsirado 
naujų su užspaudu “Wir sind 
frei” (mes esame laisvi). Ta
čiau pašto valdyba paskelbė,

pininko kampelyje kai ką a- į§ 8avo “modernių” eilėraš- 
pie dabartinius jaunus Lietu- čių.

Pašėlus ta meilė ir viskas,
Širdi man į kempinę pavertė,
O idėjos aukštos, lyg obeliskas,
Man kūnų iki kulnų sukrėtė.

Kartų, po svajonių, širdies neberadau krūtinėj,
Tik vakare guldams, užčiupau ją bato aule,
Na, sakau, toj meilėj, gal, nepaskutinėj,
Susisuks mizenia mano makaulė.

Bet tą meilę taip šuo ant uodegos ir nunešė, 
Atminimų tik teliko čemodanas, dn f muuin ta-uuį 
Paną man kitas pamuše,
Tegul tą meilę kur ir klanas! Algirdas Vargas

Tavorščius Pruseika užldau 
sė sykį savo tavorščių, ar jie 
žiną, kas tasai generolas Kri- 
vickis, kuris “taip apipašku- 
dino” Spanijos lojalistus. E- 
są, tai Shmelka Ginsberg, nie 
kad. nebuvęs generolu ir nie
kad nematęs Stalino.

Nesidyviju, tavorščiai, Jei 
iš pačių balšavikų, ininiant ir 
Pruseiką, retas kuris yra ma
tęs Staliną, o jei ir matė, tai 
bent penkis ant syk, tai ką 
jau šnekėti apie kokį ten bal
šavikų ‘ ‘ paškudninką ’ ’ Smil
ką. i! JA

Neseniai Kaune, Valančiaus 
gatvėj, vienam bare buvę kru 

'vinos peštynės. Muštasi iki 
kraujų. Visi laužė galvas, ko 
ten, Valančiaus gatvėj, pešė
si, kol, galutinai, vienas sura
do atsakymą. Esą, piliečiai 
toj gatvėj galėjo susipešti dėl 
reikalo statyti vyl$§.. Valan
čiui, Lietuva® blaivybės tėvui, 
paminklą, kuriam jau 1925 
buvo susidaręs komitetas, o 
paminklo dar niekur nematy
ti. i

GARSINKITfiS “DRAUGE”

kad tie ženklai yra netikri 
ir korespondencijai frankiruo- 
ti netinka. Iki balandžio mėn. 
pradžios apyvartoj buvo tre- 
jopi pašto ženklai: lietuviški, 
vokiški ir ženklai su minėtu 
užspaudu.

(Daugiau bus)

Aukso Grūdeliai
Jei nori, kaip reikia, ištver

ti ir išsitobulinti, laikyk save 
kaipo ištremtu ir keliauninku 
ant žemės.

Norime, kad kiti būtų aš

triai perspėjami, o patys per
spėtais būti nenorime.

Norime, kad kitus varžytų 
įstatymai, o patys jokių su
varžymų nukęsti nenorime.

Jei kas kartą ar dukart per 
spėtas nepasitaiso, nesibark 
su juo, bet visa ką pavesk 
Dievui, idant stotųsi jo valia 
ir garbe visuose jo tarnuose, 
kurs gerai moka piktą geru 
apversti.

Gerai daro, kurs visuome
nės labui, negu savo norui tar 
nauja.

Anglijos karalius Jurgi® su žmona nufotografuoti karo 
laive “Rmpfess of Australia”, kuriuo plaukia vizituoti do
miniją Kanadą. (Acme telephoto)

f
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

KŪDIKIO POILSIS

Kūd iik i s yra brangenybė šei 
mos, kuriai jis yra palaima. 
Jis dar tik ateina į pasaulį, o 
jau dėl jo motina aukojasi. Jo 
augimas sveikatoje yra labai 
svarbiu kūdikio gyvenime vei
ksniu.

Augančiam kūdikiui yra 
svarbu pakankamai išsimiego
ti. To reikalauja jo sveikata. 
Iki šešių metų jo miegas tu
ri tęstis 12 valandų naktimis 
ir nuo vienos iki dviejų va
landų dienomis, ši miego tai
syklė turėti) būti kiekvieno 
kūdikio papročiu ir tik svar
bios priežasties dėlei daleis- 
įįna jį pakeisti, bet kad vėl

[e jo grįžti ir jo rflpestin- 
laikytis. Einant septintus

vengti. Augantysis jaunimas 
visa tai kaip tik ir mėgsta. 
Negalima kito ko tikėtis. Au
gantis žmogus yra savo rū
šies tyrinėtojas. Kur tik jis 
žvelgia, kur koja žengia, ten 
jis sutinka naujų, jam nežino
mą pasaulį ir buvusi paslap
tis jam virsta palaipsniui aik
štėn. Bet visa tai turi ateiti 
kūdikiui švelnioje formoje, 
grožio formoje. Kas erzina 
dirksnius, savy grožio neturi. 
Jeigu tat leidžiama kūdikiui 
semtis žinijos apie pasaulį dir
ksnius erzinančiomis priemo
nėmis, apvagiama kūdikį nuo 
grožio sąvokos. Kūdikio pro
tas, lygiai kaip ir kūnas, rei
kia užlaikyti švariai, gražiai, 
dorai.

Normalus, sveikas kūdikismetus, miegas dienomis ap-, . .
leidžiama, bet labai gerai da-Į’"fa "“T! ’T 
ro kas pripratina kūdikį vie
toj to sykį ar du dienos bėgy 
prigulti poilsiui apie pnsva- 
landį. Per visą pribrendimo 
laikotarpį reikalinga ne ma
žiaus dešimties valandų mie
go. Bereikalingo sujudimo, y- 
pač skaityti jausmus dilginan
čias knygas ar lankyti kruta- 
mus paveikslus reikia būtinai 1 petito, stoka gyvumo, nera-

šiltą drėgną’ odą, kvėpuoja 
lengvai ir tyliai, valgo no
riai kiek jam reikia, viduriai 
išsituština vieną ar du sykiu 
kasdien, verkia jis tik tada, 
kuomet jis yra alkanas, už
gautas, arba serga. Abelnai 
jis būva linksmas ir lengvai 
patenkinamas. Nustojimas a-

BUDRIKO PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

2 ir 3 šmotų Parlor Setai padaryti pardavimui už $175.00, dabar 
tiktai •«•••••••• •• $69.00
Elektrinės Ledaunės, 1939 metų, 5 ir 6 kub. pėdų po $98.00
Norge, General Electric, Hot Point, Westinghouse kainos sumažintos 
išparduoti didesnį skaičių.
Už Skalbiamas Mašinas — Norge, Thor, Maytag, duodame didelę 
nuolaidą.
Dulkių Valytuvai — Hoover, Eureka, po ... $1 9.50
Cedar Cbests — drapanoms apsaugoti nuo kandžių, dabar nupirksite 
už numažintas kainas.
RCA. Victor 1940 Radios ir kitos gerųjų išdirbysuių radijos parduo
damos po.................................................. *6*95 *99*00

Lengvi išmokėjimai. Krautuvė atdara nedėliomis visą dieną.

jos. F. Budrick Ine.,
FURNITURE

3409-11 So. Halsted St.
HOUSE

Tel. Yards 3088
Žymus programas leidžiamas WCFL,—970 k. 9 vai. vak. Chicago laiku
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DOMT 
Fonoe-r. VOOR
DCAR

kas nors negerai. Nepapras
tas veido raudonumas arba iš
blyškimas, prakaitavimas, y- 
patingai galvutės, vėmimas ar 
perdidelis viduriavimas reika
lauja greitos gydytojo pagal
bos ir toji pagalba reikia pa
sirūpinti be atidėliojimo. Yra 
motinų, kurios, atideda pa
galbos klausimą iki vyras grįš 
iš darbo (labai dažnai ji tai 
daro gailėdamosi centų, ku
riuos vyras sunkiai, prakaite 
tik duonos kąsniui parnešė). 
Iš susirūpinimo ji pamiršta, 
kad dar visai neseniai ji pati 
buvo pasirengus atiduoti už 
savo kūdikį gyvybę, kuri juk 
jokiomis vyro sutaupomis ne
perkama. Žinant, kad motina

. CUSHAKA, A 7ULU CHIEFTAIN
Ol> SOUTH africa. ordcred his 
ARMV TO Mt/ WA5TE AND OESTOO/ 
VILLA6ES HONDOEDS OF MILĖS 

| ARGONO MIS ZULOUANO HOME. 
Le-' THE FBW SUCVIVORS OF

MIS MAON65S WER£ FOOCCD
' INTO CANNIBAUSM.-. 
EVENTUALLV THBY DCPOP-

ULATED THE BASU TOL AND ARBA 
AFTER CON9UMIN6 V* MILLION

PCOPLE TO SATlSFy THEIR
NBW FOUND TASTES?

niurnas yra tai simptomai, ku-|visados buv0’ yra ir bus did 
rie rodo, kad kūdikiui yra žiausiu aniuolu sar*u kQdl

kiui ir dvasios ir kūno reika
luose, pakvietusi daktaro pa
galbą kūdikiui tuoj bus vi
suomet lydima pagarbos ir dė
kingumo.

, Vo*' -
- '-.i '....... ••••••

Suvažiavimas Viloj 
Juozapo Marijos

NEWT0WN, PA. — Sulau
kus gražesnių, šiltesnių die
nų, jau galvojama, kaip ir 
kur patogiau, linksmiau pra
leidus šventadienio1 laisvą lai
ką. Visai teisingai daugumos 
•mintys skrenda iš miesto dus
laus oro į laukus, miškus, vi
las. Taigi lietuviams primin
sim tokią vietą, kur galima 
ramiai, maloniai praleisti 
sveikam, grynam ore, puikioj 
vietoj laisvas valandas, tai 
Juozapo Marijos Vilą, New- 
town, Pa., kur šių metų lie
pos 9 d. (July 9) įvyks pir
mas piknikas, antrasis gi rug
pjūčio 6 d.

Pikniko rengėjai nuošird
žiai kviečia visus lietuvius 
vykti į minėtus piknikus. Ne
pamirškim, jog išleistas te
nai doleris, ar centai eina mū
sų pačių naudai — mūsų du- j 
krelių gražiam auklėjimui. Tu i 
rim žinoti, jog mūsų Seselės

Walter Betzner, 35 metų vienuolės su kilnių pasišven- 
amžiaus, iš Logansport, Ind., timu darbuojasi savo mokyk-
nuo gegužės 7 dienos pradėjo 
badavimą, (kad paveikus val
stybės gerovės departamentą

lose, jog jųjų mokyklos ir į- 
staigos išlaikomos didžiąją da 
limi aukomis. Taigi lietuvės,

pakelti akliems mėnesinę pe- lietuviai, kuriems rūpi dva
nsiją nuo 16 iki 25 dol. Jis 
taip pat yra aklas. (Acme te- 
lephoto)

Bemice Vander Pella, Io- 
wa, miestelio gegužės karalie
nė gėlių fesivale. (Acme pb.)

sinė žmonių gerovė, kurie bra 
ngina kas yra gera ir kilnu, 
į Juozapo Marijos Vilos pik
niką.

Sužadinimui geresnio ūpo 
antrajam piknike bus leidžia
ma laimėjimui šimtas dolerių 
($106). Didesnių, ar mažes
nių laimėjimų bus keliolika.

Pikniko Rengėjai

Vyrai — silpnoji lytis. — 

Taip tvirtina Edinburgo bio
logijos profesorius A. R 
Crow. Paprastai 105 berniu
kams gimsta 100 mergaičių. 

1 Bet berniukai greičiau išmir
šta. 15—19 metų amžiaus lai
kotarpyje abi lytys skaičiaus 
atžvilgiu susilygina. Po to 
amžiaus moterys skaitlingu- 
mu pralenkia vyrus ir po 85 
metų amžiaus moterų yra dvi 
gubai daugiau negu vyrų.

IFO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

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

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

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

s
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Akc. B-vė “GerMaPo”
Chemijos-Farmacijos Fabrikas ir Urmo 

Vaistu Prekyba.

Kaunas (Lithuania)

Akc. B-vė **GerMaPo”, dalyvaudama Pasaulinė
je Parodoje New-Yorke, nori supažindinti gausius jos 
lankytojus, ypatinerai Amerikos lietuvius, su savo įmo
ne ir gaminiais. Tuo tikslu išstatoma tik maža dalelė 
gaminių, kurie plačiausiai vartojami.

B-vė yra įsisteigusi 1923 m. Tai grynai lietuviška 
įmonė, kurios steigėiais buvo: Gerdvilis, Malela ir Po- 
dliaskis. Jų pavardžių pirmieji skiemenys ir sudaro 
B-vės pavadinimu — “GerMaPo”. B-vės akcinis ka
pitalas — Lt. J.000.000,—.

B-vė turi didžiausia Lietuvoje chemi ios - farmaci
jos fabriką ir urmo vaistų prekybą. Gamina — vais
tus. patentika, chemikalus, kosmetikos ir parfumerijos 
prekes. Fabrikas turi: chemijos-farmaeijos. grynai che
minį, technikos, parfumerijos ir kosmetikos skyrius. 
Šiems vadovauja pritvre chemikai-specialistai. kurie dir
ba kontakte su V. D. Universitetu ir p. p. Lietuvos Gy- 
dvtoiais. B-vės produkcija ir prekybos apvvarta kas me
tai didėja ir šiais metais pradedamas statyti naujas che
mijos fabrikas.

B-vė atstovauja taip pat visą eilę užsieninių firmų. 
Importuoja — patentuotus vaistus, medecinoj vartojamą 
augmeniją ir jos produktus, medecinos reikmenis, gumos 
išdirbinius, kosmetikos prekes, chemikalus, aliejaus etc. 
Eksportuoja — kai kuriuos savo gamybos patentuotus 
vaistus, žinomas jau Amerikos lietuviams “Trejas devv- 
uerias’”. Lietuvoje surenkama vaistingąją augmeniją ir 
jos produktus.

Už savo gaminius B-vė apdovanota 4 aukso medaliais 
— Lietuvoje, Prancūzijoje ir Belgijoje.

B-vė tikisi, kad Pasaulinė Paroda suteiks progą nau
jiems prekybiniams ryšiams užmegzti ir bus pasirengusi 
atsiliepti į užinteresuotų sferų užklausimus bei pasiū
lymus.

Akc. B-vė “GerMaPo”.
J

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesiniu išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Iigaunu geriausj atlyginimą iš Fire In- 
snrance Oompsnijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nauju ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
68X6 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

KLAUSYKITE

New City Fnraiture Mari
RADIO PR0GRAM0

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

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

J

Jr

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoync Avcnuc Chicago, III.

Tclcphone Canal 5233
ST T. FABI0NA8, Savininkas
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CICERO k SPORTAS tikrinti jus, kad gausite nuo J. Urboną atsiuntė Klsipėdos. Waterbury, Conn. Katalikų

Teisės To Reikalauja Gegužis
Atgijimo, linkfeiumuo laikai,, 

t iceio mie&tu aseboiiut, iš- gęguiit, kur* vilioja kiek-
siuntinėjo gyventojuos ^įdimugti gainios pa
šonai Property" blankas. Su- sįpuuiiluu. 
ko, visiems reikia jas išpil
dyti. Jei kurie to nepadarys,' lupius dengia - ste
lbus baudžiami, nes teisės to P*a Sakeles. Paukščiai virs- 
reikalaują. jlaikį dirba, kad baigti lizde

lius. O laukai, pievos marguo- 
Žinoma, kad teisės to rei- ja įvairiausių spalvų suderi- 

kalauja, kad ir miesto valdyba nimais. Soduose žiedų daugu- 
kasmet išduotų finansinę at- mas kiekvienam sudaro prisi
skaitę, kiek taksų mokėtojai1 Hlinįnię> kad vėį ateis lalkas
per metus sumoka pinigų ir • patyrimui vaisių gardumo. Ty 
kokiems tikslams sumokėti' rusis> be vabzjžįų> įr kvapus 
taksais pinigai suvartojami. I eras kviečia visus atgaivinti 
Dabartinė miestelio adminis-' 6avo plaučius.
traciją jau per septynis me-
Ina valdo Cicero, bet tokius Si» f’ro6,> "auduj»-
atskaitos dar neteko matyti., 81 golfmuikai. Ir, štai, 13 d. | 

Lietuvių Namų Savininkų ‘ 8‘S“4“. Cleueagles aikštė pr-

manęs tropijų”.
Klubo vardu iš anksto ta

riu ačiū t«' ' ui J. Zūriui.
j. a v.

Generalinio Konsulato 
New Yorke Aukų 
Pakvitavimas Nr. 5

Dayton OliLo SLA 105 kuo 
pa $10.00, po $5.00 J. Saka
las ir J. A. Urbonas ir visa 
eilė smulkesnių aukotojų, per

pabėgėliams — $36.00.
New Britain, Conn. Lietu

I Federacijos 22 skyrius per A. 
J. Aleksį Apsigynimo Fondui

vių Meno Sąjungos apskritis aukoja — $23.00.
•per W. Vok imu Klaipėdos |>a- 
bėgėliams — $21.03.

Baltiinorės Lietuvių Mote
rų Piliečių Klubas aukojo $25 
ir susirinkime surinkta $19.00, 
kurių tarpe Marijona Jurk- 
šaitė aukojo $5.00 ir eilė au 
kotojų Anulkesnes sumas. Au
ka skiriama Klaipėdos pabė
gėliais — $44.00,

Graad Rapids. Mics. SI A
42 kuopa ir susirinkime surin
kta ir atsiųsta per P. Urei- 
ėaitį Klaipėdos pabėgėliams
— $30.00.

Lawrcnce, Marš. dvylikos 
organizacijų “Lietuvos Šelpi
mo Fondas” per A. Markevi
čiūtę Klaipėdos pabėgėliams
— $100.00.

MOVING IR 
EKPRBSSING

MATYKITE MIS PIRMIAUSIA 
DEL 2EMV KAINŲ
JOE MOCKUS

2358 So. Leavitt Street

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

klubo susirinkimas įvyks ge
gužės 16 d., 8 vai. vak., Šv. 
Antano parap. svet. visi atei
kite, nes yra daug svarbių 
reikalų. Sako, bus daug iš 
miesto valdybos svečių.

Korespondentas

Šv. Grigaliaus
Choro Padėka

Tariame padėkos žodį rė
mėjams, biznieriams, draugi
joms, chorams ir visiems da
lyviams, kurie prisidėjo, kad 
mūsų balius būtų sėkmingas.

Baliuje dalyvavo gražus bū
relis žmonių. Buvo svečių net 
iš kitų parapijų ir visi šmaz-

Ina lietuvių lošėjų, tarpe ku
rių ir teisėjas J. Zūris. Jis 
ypatingai linksmas ir paėmęs 
savo skaičiaus kortelę visiems 
rodo, jog padaręs į 3 kirčius 
550 mastų ilgumo skylę. Tai 
retas atsitikimas. Užklausus; 
‘Ar, ištiktųjų, taip padarei U, 
patvirtinimui pristato 2 liū- 
dininkus, kadangi teisėjas į- 
pratęs viską tvirtinti tikrai 
pagal liudininkus.

Kada pasikalbėjimas ėjo li
nksmu ūpu, dr. S. Biežis už
klausė: “Ar gerbiamas teisė
jas negalėtum paaukoti trofi- 
jos Lietuvių Golfininkų Są
jungai!” Teisėjas pradėjo mą 
styti, panašiai kaip teisme, 
kada reikia žmogų paliuosuo-
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$169.50
Nupirks 3 kambarių rakandus, su
sidedam iš 2 šmotų parlor seto, 3 
šmotų miegamojo kambario seto, 
5 šmotų virtuvės seto, gasinio pe
čiaus, lempų ir staliuko.

Jaunavedžiai, pirkdami 3 kambarių 
rakandus gausite šį $29.75 vertės 
aluminį setą DYKAI.

••a

giai laiką praleido. Sprendžia
ma, kąd parapijai liks gra- Į ti, arha 99 metams nuteisti, 
žaus pelno. Komisija “Taip,”, atsakė, “reikia už

THINGS THAT NEVER HAPPENb«US USNIS I
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Roosevelt Furnitūra Co.
2310 W. Roosevelt Rd. Chicago, III.

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

Tai yra gerto uat Ir ura liausi autemoblltal Amerikoj, modernllkai M- 
tobutkntl, nužeminto* kainos, l«n<vi Ifanckfijlmal. 

teisingas vatarnavtmaa

BALZEKAS MOTOR SALES
“V WU,l, LIKK w

4030 S. Archer Avė., Chicago, BĮ., Phon« Virgiaia 1516
Tarime 4<urybe vartotų automobilių vėliausios mados, nuo I1B.00 
Ir auridtau.

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais u
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

s
8

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

SUBURBAN nuo SYSTEM. INC.
Patogus Susisiekimas i'ki pat bartų, nuo Uatvekarių prie Hl-toa 

ir Sacraniento Avenue, už tiktai 10 oentų.
' •

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos va.ka.rg

UŽSISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS 
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

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

JIM BETINIS, Pres., ------------------------------------- jim PHOTAKIS, Sekr. Ir Nd.

........................... ...................... ............................. —- -

TaL Pulhuan 7236 
Ras. Pniiman 0263

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Mlęhlgan Avė.
Chicago, Illinois 

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

Ofiso teL GAN ai 2345 
Rez. teL CANal 0402.

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. LeavMt Street

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

2-tros hibos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30

DR. P. J. BEINAR
(BE1N AIIALSKAS ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Yards 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

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

Seredoiuis ir Nedčl. pagal sutartį

II

Telefonas HEMlock 6280

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd. 
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitariąs

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso TeL Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Ava.
Res. TeL Beverly 1868

DR. 6E0R6EI. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 

VALANDOS:
9:30 iki 12 ry to; 1 iki 4:30 popiet; 

6 iki 8 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

TeL YARda 5921
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofišd vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 YVest 35th Street

Res. 6958 So. Taisiau Ava.
M. TeL GROvehiU 0617

Office TeL HEMlock 4948

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHY8JCIAN and 8U&GE0M

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YARda 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas RiPublic 7868

Office Plione Rea and Office
PROepect 1028 2359 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSSAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadiemais 

pagal sutartį.

TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfleld Avenue 
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro
_ _ U T»e4il ‘
Pi«al Sntoctį.

TeL CANal 5969

DR. WAITER j. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TaL Oalumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienine ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Ofiso TeL VTRynia 0036 
Rezidencijos TeL REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

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

Tel CANal 0257
TeL PROspect 6659

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

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

6 ikį 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland^Ave.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEOLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayetto 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
ToL Yards 0994 

Pirmadienius Teečiadigsisis ii
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CHICAGOS
Motinų Diena
Marquette Parke

Gegužės 11 d. buvo paskir
ta mamytėms. Vaikučiai, se
sučių priruošti, suteikė savo 
mamytėms dovanėlių ir išro- 
dinėjo savo viso meto dar
bus, kurie buvo ant sienų gra
žiai iškabyti.

Vėliau mamytės pakviestos 
į salę, kur buvo suruoštas ce- 
ntinis bazarėlis. Šį bazarėlį 
suruošė motinų ratelis, kurios 
pirmininkė yra Kazimiera 
Kliaugienė. Bazarėlio vedėja 
buvo Virginija Trust. Reikia 
pastebėti, kad šio moterų ra
telio iniciatyva daug gražaus 
darbo nuveikta. Mama

Sunset Park Grand 
Opening Piknikas 
Pilnai Pasisekė

RADIO
DAINUOS VYČIŲ CHORAS, 
BUS SMAGI MUZIKA, 
ĮDOMIOS KALBOS, 
PRANEŠIMAI, T.T.

Peoples rakandų bendrovė 
ruošia gražių ir įdomių radio

Pereito sekmadienio lietus Pro£rain$ šiandie, antradieių 
negalėjo sulaikyti skaitlingų ? valandų vakare iš stoties 
Chicagos ir apylinkių publi- Programoj dalyvaus
kų nuo dalyvavimo didžiulia-, Vyčių Chicagos apskr. cho- 
me Sunset Park Grand Opeli-/“’ vadamaa muziko J. Sau-
ing piknike. Suvažiavo lietu-i™' B® to> bus “““t'08 “"’ 
vių, jaunimo ir senimo, iš vi- įdomi kalba apie avei-
sų Chicagos dalių. Visi linko- kat«’ žinios aPie Užtikus 
■minosi, šoko, iki vėlumos. Po P»r'"Sim"» *>e> M”““ žinios, 
piot pasitaikęs lietus truputį I naudinga bus išgirsti a- 
sutrukdė laiko, bot žmonių'.'P*8 Pe°Ples k™ntnvės sifllo-
ūpų negalėjo sugėdyti. Apie m«9 Preki,i vertf’>«s- k«r ga- 

Įima nusipirkti puikiausių na
mams reikmenų žemomis kai-* 
nomis. Nepamirškit pasiklau
syti. Rap. XXX

Darius - Girėno Posto 
Veikimo Kalendorius

Geg. 24 d., 8 vai. vak., Ho- 
llywood svetainėj, 2417 W. 43 
St. Darius - Girėnas postas 
rengia iškilmes įteikimui D. 
L. K. Gedimino ordino Jonui 
Juškai. Bilietai po $1.00. Re
zervuoti vietas galima pas 
Wm. Sebastian, 4104 Archer 
Avė., Lafayette 3533; arba 
Wm. Kareivų, 4644 S. Pauli
na St., Yards 5350.

Kapinių puošimo dienoj po
sto nariai, moterų, berniukų 
ir mergaičių skyriai dalyvaus 
lietuvių kapinėse.

Birželio 11 d. postas rengia 
metinį piknikų Kubaičio dar
že (Vilniaus Kalneliuose).

Birželio 25 d. postas rengia 
ekskursijų laivu į Milwaukee. 
Legijonieriai, jų šeimos, drau 
gai ir rėmėjai žada užpildyti 
visų City of Grand Rapids lai 
vų, kur bus “floor show”, 
taip pat dykai Blatz bravoro 
alus Mihvaukee, ir busai pa
matymui žymiausių vietų Mil- 
vvaukee.

Liepos 14 d. Darius - Girė
nas Drum and Bugle kuopų 
naudai bus surengtas pikni
kas Vytauto darže.

Darius - Girėnas Memorial 
Hali kampo pašventinimo lai
kas dar nėra nustatytas, bet 
manoma bus pradžioj birželio 
mėnesio.

Draugijos, bei klubai, ku
rie rengiate pramogas Darius- 
Girėnas namo fondui, prašo
mi mums apie tai iš anksto 
pranešti, duodami mums ge
resnę proga tuos parengimus 
paremti ir arčiau su rengė-

W. B. Sebastian, eommand.
jais susipažinti.

6 vai. vakare buvo dovanų 
traukimas. Dviejų mėnesių pa 
ršiukų laimėjo Feliksas Koli- 
sinski, 3754 W. 55th St.; 10 
svarų lašinių teko Bud. Ky
bartui, 819 Lincoln Avė., Wau 
kegan, UI.; Jonas Stočkus, 
3619 S. Sacramento, gavo kvo 
rtų Old Taylor; didelis, 7 sva
rų sūris, Kubaitiemės specia
liai pagamintas, teko Vinc.

BUS GRAŽI PASIUNTINIO’ 
RADIO PROGRAMA

Šį vakarų, 7:45 vai., iš sto
ties WGES, 1360 kil., po Peo
ples rakandų krautuvės radio
programos, bus graži “Pasiu- 

Gribėnui, 4520 S. Hermitage ntinio” programa. Bus muzi-
Ave.; o keisų Schlitz išlaimė- 
jo Kazimieras Sargotis, 3755 
S. Albany Avė.

Dabar ofioiali&i atsidarius 
Sunset Parko sezonui, prasi
deda visa eilė piknikų lietu
viškų organizacijų. “Draugo” 
piknikas bus liepos 9 d. Rap,

Much nervotunesa Ii cauaed by an ex- 
cesa Of aclda and polsons dile to func- 
tional Kldney and Bladder disorders 
which may also c&use oettlng Up 
Nighta,Burning Paseagea, Bvollen 
J oi n ta, Backache, Orelei Under Eyea, 
Exceaa Acldlty, Leg Paini and Dl«l-

Seas. Help your kldneya purlfy your
Ičod wtth Cyatez. Usually the viry 

first doee įtarta helplng your kidneys 
clean out ezcaea aolds and this aoon may 
make you feel likę hew. Cyatex mušt 
latlsfy you completely Or money back ls 
guaranteed. Oet Cyatek (slaa-tez) to- 
day. tt costs only Sc a dose lt drugglsta 
and the guarantee proteeta you. (

kos ir dainų, įdomių statisti
kos žinių ir paieškojimų. Pra
šoma pasiklausyti. SSS

NEW CITY FURNITURI 
MART PROGRAMA 16 
STOTIES WSB0,
1210 KILOCYKLES

breakt op dali, ogly tootb filn
lik® narfe. You'd asrer haOkv. hotr f«ak
tb» NEW Ltatrrinl Tool,h Pu* dnea 

ĮKiliehe. t<wth. Tta nuraclA-Cto. 1*-
lngredimt, Luiter-Fomi detergaot.■ 'surf.oedep'MlUInkjlfry.Whlikuway t 

ifcA
Ina Luatnr-Foam____
a roam of llny, arti ve buri 
Into and eloana pita and crarica ad mlflūl 
ei en water may not enter them . . . leevaa 
your whnle mouth tingllng w1th llfe . , . 
atarta ynnr tepi h apllklTog Vith nrw luater.

OS» the bta 280 tobn. Or bettar MII, the 
doubtaalM Milą domalfllng mjr

i and mHva totteh i
it. ■,

THlM>Wre*MOlA

USTEMNE TOOTH PUSTE

George Palmer Putnųm, iš New York, žinomas knygų leidėjas, rodo policijai, kaip jis 
buvo žmogvagių pagrobtas iš North Holywood, Calif. Vėliau pamestas vienam nebaigtam 
statyti už miesto name. (Acme telephoto)

Išgirsite apie “Užvardini- vakaras bus pašvęstas vieno- 
mo Radio Valandos” kontes- ms motinoms. Jaunoji Ama
tų, kurio laimėtojas gaus $100 liary išpildys programų, va-
vertės rakandų. Žinantis

Dariaus - Girėno posto 
Narių Moterų 
Susirinkimas

Šį vakarų bus įdomi prog
rama, pilna naujanybių. Sarik 
Lui Luis su Ignacėliu kažin g vaj vajj 
kodėl pradeda nesutarti. A- 
part komedijos, bus ir muzi
kos.

Gegužės 17 d. bus regulia- 
ris susirinkimais Darius - Gi
rėnas Auxiliary Unit 271 of 
the American Legion, Yuskos 
svetainėj, 2417 W. 43rd St.

Narės prašomos į šį vakarų 
ateiti su savo motinėlėmis, nes

Klausytojai prašomi primi
nti savo draugams, kad New 
City Fumiture Mart krautu
vės radio valanda eina oro 
bangomis kas antradienį 8:30.

GARI, INI). LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER-PRUZIN

OeriamdM Patamavbnaa — Moteris paUnuoja 
9000 0tO W. 16tk Ava.

LEONARDAS E2ERSKI8
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 51st St. TcL YARDS 1278

Rtt- 4943 South PauBnt Street

dovaujant B. R. Pietkiewicz 
Taip bus “Momorial Day Ser
vices”. Tad, reikalinga, kad 
visos norės atsilankytų tų va
karų.

Mariau R. Sebastian, pirm.

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

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Knn. Ant. M. Karnžižkid

Gegužės 16 Diena

Atsitiko vienų dienų, kad
Numylėtinis mųstė apie tų 
didelę meilę, kurių jis turėjo 
savo Mylimajam ir apie dide
lius ištyrimus, ir pavojus, į 
kuriuos ši meilė taip ilgai jį 
vedė, ir jis pradėjo svarstyti,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudoikis
8ENIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO Į8YAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 Sa Hermitage Avė.
4447 South Sairfleld Avenue

__________Tel. LAFAYETTE 0727

TY Y JC A T fcoplyaos visose 
** Chicagos dalyse

KkuiiyUte mfisų Lietuviu radio programo Antradienio Ir 
šeštadienio vakamte, I:0O valanda, 1S WHIF stoties <1^0 R.)

Praaešejas F. ŠALTIMIERAS

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTfiS — GERIAUSIA 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
j Chloago, Illinois627 North Wostern Avė.

Telefonai SEELEV (KM
•900 V«l lllth Mm*

kaip didelis bus jo užmokes- 
nis. Ir kaip jin šiaip bekalbė
jo su savim, jis atsiminė, kaip 
jo Mylimasis jau buvo jam 
atlyginęs, kadangi Jis jau bu
vo uždegęs jame meilę Jo a- 
k i vaizdai, ir per tų pat mei
lę davė jam jo liūdesius.

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

OON’T BEGREY
Doa*t tolerate <rey hair. Grey t“** 
makw yon look old and (h1 old. 
Try the 'Modere* Mcthod for CoU 
erine Hair ... CLAIROL. YouTl 
appredate the quich, pleaaant trut- 
ment. No bleaching raqoir«d te

' aoften tha hair when yett ūse
CLAIROL. YouTl lova tha reaulta 
en your hair — beautifal, naturaU 
looking color that defies deteetioa.

\Bea younelf aa you Wduld Ūko te 
be. 8aa your hairdreaser today ar 
•and this coupon NOW.

Natūrali}... irith

leJeašfcrtlfca 
GtHUOa CMef m tai I«wu»

•Thl parfect comMnatlon ef liek «fl. 
•Mp aad delicale color that cie’l be c» 
... a Uaad that only CUiral eono

tOHH CIAII. CIAnOU Im.
UI W«at Mth Su H«w Vark. N. T.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Pbom LAKAraras SSM

<3Ue» Mylintiems — Ve 
- - - ma - Laide

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS I8MOKCJIMAI8

Barskis Funniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE EVRNITtJRE” SlNCE l«04

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

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge’

1 o
« F

1 P
KABIAI OBIOAGOS, O1CEBO8 LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIBKETORIŲ A80CIA0U0S

AMBULANCE^^y,™rtvnuuLfliiuL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE-

DYKAI

J. LilllEtitilIS
S. P. Mažeika
Antanas M. PtiUiiis
į j, Znlp
Altot V. Petkis 
P. i. IftHas 
fliitlmiy B. PtttB g
Lachawicz ir Sami

4348 So. California Av«. 
Phone LAFayctte 3572

3319 Litn&nioa Aveane 
Phone YABde 113B-U1»

3307 IituRnica Are. 
Phone YABda 4908

1046 W«t 46«h BtoMt 
Phone YAB4» 0781-0782

4704 S. Weetern Avenne 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halzted St 
Telefonas YABde 1419

6834 So. Weetern Are. 
GROvehill 0142

49th Oonrt 
2109

2814 Weet 23rd Plane 
Phone CANal 2515 
Styrina 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270
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Gerb. kun. dr. Jonas Navickas, MIC., Marianapolio Kole
gijos direktorius, atvykęs dalyvauti Tėvų Marijonų Tary
bos suvažiavime, kuris įvyksta šių savaitę Marijonų Semi
narijoj, Hinsdąle, 111. Taip pat atvyko kun. dr. J. Pauluko- 
nis, MIC., Kolegijos profesorius, ir kun. M. Vyšniauskas, 
MIC., iš Vašingtono.

Peoples Furniture Krautuve
IR VĖL PASIŪLO DIDŽIAUSIAS

PREKINES VERTYBES
Jaunavedžiams ir Visiems Kitiems, kurie reikalauja 

Naujų Namams Reikmenų.

PUIKIOS DOVANOS DYKAI VISIEMS
SU BILE PIRKIMU PEOPLES KRAUTUVĖJE

Pirkite čia dabar ir sutaupysite iki 50%

KELETAS PAVYZDŽIŲ

1939 pavasario mados, 
Kidney Style Parlor Setas, 
reguliariai vertas $119.00, 
Išpardavimo kaina
«k .........  $6950

1939 metų mados G kupriš
kų Pėdų General Moors Fri- 
gidaire arba Westingbouse 
Refrigeratoriai verti $200.,
p» $147.50

Gražiausi 1939 pavasario 
mados miegamo kambario 
vertas $75.00, parsiduoda
po ... $38.00

Naujausis ehromium 5kių 
dalių breakfast setas vertas 
$45.00, per šį Išpardavimų 
kaina sumažinta,

...........$24.95

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

Šis vienas iš puikiausių 
Breakfast setų vertas $35., 
parsiduoda
>lž...........$18.95

LENOVtŪS IŠMOKĖJIMAI
Didelė nuolaida už senus baldus, mainant ant naujų 

mūsų krautuvėje.

rURNITURE
< ANUFACT UR INO COMPA.NYI

4179-83 Archer Avenue
Kampas Richmond gatvės

Pasiklausykite mūsų gražaus LietuviSko Radio Programo ftian 
dien, antradienį, 7-tą vai. vakare, iž stoties W O E 8.

Išvažiavimas Marijonų 
Ūky Gražiai Pavyko

Praeitų sekmadienį išvažia 
vintas Marijonų ūky taip gra 
žiai pavyko, kad geriau ne
galėjo būti. Nors tam išvažia
vimui buvo labai nepatogi die 
na, nes pripuolė Motinų Die
na, kurioj daugelis negalėjo 
dalyvauti dėlei įvairių aplin
kybių. Bet turime didelio 
džiaugsmo, kad kolonijų vei
kėjų pasišventimas ir pasiry
žimas atsiekė savo tikslų. Die
na pasitaikė labai graži, ma
lonių svetelių suvažiavo gra
žus būrys, taip kad Nekalto 
Prasidėjimo Šv. P. Marijos 
Seselės susilaukė tikrai gra
žios paramos.

Išvažiavimui buvo paruoš
ta viena iš gražiausių prog
ramų, kokia dar šioje vietoje 
niekados nebuvo. Juozo Bu- 
driko Furniture Co., 3409 So. 
Halsted St. garsiakalbis tei
kė tikrai malonių muzikų ir 
dainų. Na, o kų jau kalbėti 
apie Povilo Eitmonto orkes
trų, kuri tiesiog stebino visus 
suvažiavusius svečius. Net at
vykę dr. A. Rakauskas, V. 
Uždavinys ir L. Šimutis, tie
siog stebėjosi, kad, girdi, dar 
tokių orkestrų pirmų kartų gi
rdi. Tai didelė garbė Povilui 
Eitmontui ir jo tėveliams, ku
rie nesigailėjo savo sūnui duo
ti paramų pasiekti savo tiks
lo. Gražias kalbas pasakė ir 
programai vadovavo A. Ba
cevičius, kun. J. Dambraus
kas, kun. J. Jenčius, kun. J. 
Mačiui ionis, biznerius Rapo
las Andreliūnas, kuris užlaiko 
krautuvę adresu 6324 South 
Westem Avė., ir atsilanku- 
siems lietuviams maloniai pa
tarnauja.

Aplink Mus

Charles Kai, keletu metų 
dirbęs valstybės prokuroro 
Courtney ofise, dabar gavo 
darbų miesto valdžioj — Cor
poration Counsel “personai
injury” skyriuje. Tų darbų 
jis gavo dėl to, kad prieš ma
joro rinkimus perėjo Kelly- 
Nasli frakcijon įr prieš Court
ney organizacijų padarė sa
votiškų pareiškimų.

r M

širdimi yra atsidavęs darbui, 
kad Chicagoje sukelti $10,000 
Lietuvos gynimo reikalams. 
Tų darbų varo Lietuvių Vaiz
bos Butas, susidedųs iš įvai
rių mūsų tautiečių biznierių 
ir profesijonalų. Rakštys yra 
Amerikoj augęs, tačiau jo 
lietuviškumas tikrai yra pa- 
vyzdingas.

Kad jau apie tai Čia užsi
minta, reikia apgailestauti, 
kad Kai vietoj Courtney ne
pastatė Įeito lietuvio advoka
to. Nuo senų laikų lietuviai 
turėjo savo atstovų States At- 
tomey ofise, bet dabar jo ne
turi. Yra dirbę tame ofise 
kaipo padėjėjai šie advoka
tai: J. Borden, J. Kučinskas, 
Frank Mast, Charles Kai.

Labai Svarbus Labd. 
Centro Susirinkimas

I
Labdarybės centro susirin

kimas įvyks trečiadienį, gegu
žės 17 d. 7:30 vai. vak., Die
vo Apvaizdos parapijos salėj.

Su šiuo susirinkimu prasi
dės vajus senelių prieglaudos

Adv. R Vasalle praėjusiais 
rinkimais dirbo už Courtney. 
Buvo tikimasi, kad jis bus pa
kviestas prokuroro padėjėju. 
Tam tikslui pas Courtney bu
vo pasiųsta žymių žmonių de
legacija, bet Courtney jos ne
priėmė ir, žinoma, adv. Va
salle savo padėjėju nepasky
rė. Well, ateis ožka prie ve
žimo. Lietuviai to neužmirš.

Kun. M. Urbonavičius, MIC, 
anų dienų sakė kalbų ypatin
gai publikai, kuri susirenka į 
St. Joseph’s Mission Home 
prie Blue Island avė. Įdomi 
buvo paskaita, įdomi publi
ka, įdomi pati "vieta, o dar į- 
domesnis visas tas darbas, 
kurį veda geradariai, kurie 
tuos misijų namus užlaiko.

Sekė dovanų dalinimas, ku
rias gavo Rapolas Baliauskas, 
knygutė 162, Nr. 15, o ant
rų dovanų gavo cicerietė, žy
mi veikėja ir didelė ne vien ' 
[savo parapijos, bet ir kitų la
bdaringų darbų rėmėja, tai 
p-nia Ona Rimkienė, knygutė 
1, Nr. 93. P-nas Baliauskas, 
kuris buvo piknike ir gavo 5 
dol. dovanų, jų atgal aukojo 
viršminėtoms seselėms. Ačiū 
labai R. Baliauskui. P-nia Ri
mkienė, kad ir piknike nebu
vo, bet savo dovanų 5 dol. 
gali gaūti atsilankius į “Drau 
go” ofisų, arba bus priduota 
į namus.

(Bus daugiau) J. K.

JKas prie bendrų pareigų 
nepriguli su tuo rodytis ki
tiems nereikia, nes slaptoje 
kiekvienas gerai savęs dirbs.

Julius Rakštis, aptiekinin- 
kas ir Lietuvos produktų im- 
portininkas (1900 So. Hals
ted), šiomis dienomis visa

JŪS GALITE GAUTI

ON A’S PERMANENT
oi *3.00. Taipgi gaunate artlHtttkg 
plaukų aatalftym*, apkirpimu Ir .ham-

Permanent garbenėjimas yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
rai i&silavinę. Mes suprantame 
visa* jūsų plaukų problemas. 
Jūs galite visados tikėti, kad pas 
Oną gausite tikrai puikų ir gerą 
permanent.

ONA’S BEAUTY SHOP 
1820 West 47th Street 

Telefonas LAFayette 80S8

Skoliname pinigus ant pirmų 
morgičlų. Prieinamos Išlygos. Dėl 
platesnių Informacijų krelpkitėB J:

CHAS. ZEKAS
4708 So. Western Avė., 

Tel. Lafayette 6404

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

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

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Proof 

BOTTLED IN B0ND
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokia Kainą 
TIK $1.00 PT. $| gj
4-5 Kvortos....

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

ZERNOITAVERNOJ

15G DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R C0MPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

statymui ir reikia tinkamai 
prisirengti prie kapinių rink
liavos ir pikniko Vytauto pa
rke.

Visos Labdarių kuopos gaus 
dėžutes ir gėles minėtam su
sirinkime. Labdarybės centro 
valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus labdarius ir visuomenės 
darbuotojus į minėtų susirin
kimų. Labd. centro valdyba

Niekas taip neparagina į 
darbų, kaip savų teisių gini
mas.

Kas turi tikrų ir tobulų 
meilę, nėjokiam daikte savęs 
paties neieško, bet visuose 
daiktuose tik Dievo garbės 
trokšta.

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY FR0M 1-2 F. M.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DfcL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų KrautuvS)

3427 So. Halsted Street
Tel. lioulcvanl 0937

NEW CITY FURNITURE MART
— rengia —

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

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

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

Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
Klausykite mfl I Antradieniais li stoties W8BC, 1110 kil., 8:80 iki 8 v. v.

CLASSIFIED
PAIEŠKOJIMAS

Paleškau Aleksandro Ijiplnsko. Jau 
septyni metai kai apie JJ nieko ne
šinau. Turiu labai svarbų reikalą. 
Aleksandrai, pats atsišauk; ar Jei kas 
apie JJ žinote, ar Jis gyvas ar miręs 
malonėkite pranešti. Už tai būsiu la
bai dėkinga. Marcelė T^pinakas, 8080 
Canalnort Avenue, Chkugo. III.

DIDELIS BARGENAS 
Marųuette Parke, 4 fletų mūrinis na
mas, 2 po 4 ir Z po S kambarius. 
3-karų garadžiua Kaina tik f 14,000. 
D61 Informacijų kreipkitės pas — 
P. Kranczunas, 5952 So. Richmond 
Street. Nedšlloj visą. dieną, o kitomis 
dienomis nuo 4 valandos popiet.

RENDON KAMBARIAI 
Rendon 2 šviesūs, švarūs kambariai. 
Prašome atsinešti paliūdljlmą iš dar
bo. Atsišaukite; 3222 So. EmeraAd A- 
venue, 2-roe lubos.

IEŠKO PUSININKO 
Paleškau pusininko taverno biznyje. 
Vienam persunku užlaikyti. Tavernas 
randasi geroj vietoj. Pageidauju, kad 
būtų pavienis vyras arba moteris ar 
mergina. Atsišaukite; Jos. Bartkus, 
950 Went 71st Street. Chtoego, III.

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Inoorporateil

Tel. Prospect 0745-0746 
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką. Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

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

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

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

4192 S. ARCHER AvENUlS 
(North East Corner Archer and 

Saeramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai yptr
tai pinigai apdrausti 

$6,000.00
Hmokėj

iki

RENDON
Pilnai Jrengtas tavernas ir beer gar- 
den; 17 kambariai Ir 4-karų gara- 
dikis; daržas piknikams ir šokiams 
pavillonaa; randasi labai gražioj vie
toj prie vandens. Daro gerą biznj. 
Randasi prie didelio kelio (high- 
way). Automobiliais Ir gatvekarials 
galima privažiuoti. Chtcagos prie
miestyje, arti Rlverdale. Pigi ren- 
da, tik 8100.00 { mfinesj atsakau-| 
člam žmogui.

Charles Umtch (Umlkas)
85OO W. 8Srd St., Chlcago. BĮ. 

Telefonas PROgpect 8025
PARDAVIMUI

Parsiduoda kraustų Sapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes š| 
mčnesj savininkas Išvažiuoja. 1830 
South Racine Avė., Chlcago, OI.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučern# ir groeernš; pil
na elektrlklnė refrigeradja; gera vie
ta; n S ra kompetldjoe.
Atsišaukite Telefonu Hemlnck 0287

PARDAVIMUI BUNGALOW 
5-kambarių bungalow; furnacu

apšildomas; uždaryti po r 5 lai; gara- 
džius; 30x126 lotas; Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi

giai, — tiktai 34100. Savininkas ant
vietos; 8858 8. Snrtngfleld Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI 
Gaslnls pečius, 8 šmotų parlor se
tas. komodfis. lova Ir rašomas sta
lelis Tclefonnoklte PROspect 8287.

PARDAVIMUI
8-fletų namas parsiduoda pigiai.

Šiltu vandeniu šildomas, po S kam
barius, viskas naujausios mados. 
1828 8. 47th Court. Cicero. Illtnofe.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas; 4 kambariai vir

šuj, i apačioj; furnacu apšildomas;' 
garadžlus. Atsišaukite; 8481 South 
Sprtngfield Avė. Tel. Lawndale — 
8881. 

-PARDAVIMUI NAMAS 
4004 8d. Maplewood Avė., geras 3 
fletų medinis namas; 5 Ir 8 kamba
riai. Mūrinis pamatas; yrabelsmon- 
tas; 30 pšdų lotas; kaina tiktai — 
34200.00. Galite apžiūrėti namą Iš 
lauko pusės, bet prašome netrukdyti 
gyventojų. Arthnr Rtnck. 3711 Weet 
83rd Street, tol. PROsnect 0288.

RENDON KAMBARIAI 
Didelis miegamas kambarys Ir vir
tu vš; su šiluma, šviesa ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač jei abu 
dirba, Marquette Parke. Atsišaukite 
Telefonu: Repubtlc 0885.

PARDAVIMUI
Turime parduoti vieną 8 pėdų refri- 
geruotą porcelėnlnę parodymo dėžę. 
Taipgi vieną 8x8 “walk-in" šaldy
tuvą. _______ _____  ___ f

KAOTNER REFRTGERATION 
SALES.

4834 W. 28th St., Chlcago.
PARDAVIMUI NAMAS 

Brlgbton Parke; 2 f lėtai po 4 kamb. 
Gerame stovyje. 32,808.00. Maža su
ma (mokėti, balansas 325.00 J mi
nės). Atsišaukite;

JOE OTARMAH.
4503 So. Talman Avė.
 1-mai aukštas

4%ketom 
ladėtm 

pinigas
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgiėių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

ną, Snbatora nuo 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CmCAGO
JU8TTN MACKIEWICH 

President
h k.i .RN KUCIIINSKA8, See,

Už padėtos

REIKALINGAS PARDAVĖJAS 
Reikalingas komerdjlnės refrigera- 
cljos pardavėjas. Gera proga. Ne
reikia turštl patyrimo. Komlšlnas ir 
gasolinas. Atsišaukite telefonu:

Lavvndale 8885
REIKALINGAS PARDAVĖJAS 

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

MUTUAL LIQUOR CO.,
4707 So. Halsted Bt. Chlcago

GERAS IR PIGUS 
2 fl. po 5 kamb. mūrinlns namas. 
11 metų senumo. South West gidėje, 
prie 63rd St. gatvekarių linijos. Ren- 
da 3100.00 J mfinesj. Kaina tiktai 
8.960.00. Kas norite ušsidlrbtt ar pi
giai Įsigyti gerą namą rašykite grei
tai. Rox No, VJ14O, Draugėn, 8384 
Souh Oaklcy Avenue, Chlcago, III.

AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų antomotrfliij 

Prienamomis Kainomis.

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

Domininkas Kuraitis, Savininkas 
Telefonas VIOtory 1696


