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Lenkai laukia vokiečiu 
Dancigo srityje vokiečiu minia 
užpuolė Lenkijos muitines stoti 

laiku vienas lenkas 
nušovė Dancigo vokietį nacį 

VARŠUVA, geg. 22. — Dėl j VAB6UVA, geg. 22. 
įvykių Dancige Lenkija laukiaj Lenlrijos vyriausybe paskelbė, 
narių reakcijos ir padidino b u ^ ^ ^ ^ sekmadienį u-
dėjimą. 

(Vyriausybe laukia Dancigo 
senato ir Vokietijos atsakymo 
į pasiųsta lenkų protestą dėl 
muitinės puolimo. 

niformuotų narių vedama mi
nia užpuolė lenkų muitine Kai 
thof miestely, šalia Pieckel. 
Su akmenimis ir kulkomis iš-

Žiniomis gi iš Dancigo, te* daužė langus ir apgriovė na-
aai nacių senatas laukia Len-!m u s , Buvo pakviestas lenkas 
kijos atsakymo į paduotus jai pakomisionierius. Jam atvy

kus, vokiečių minia užpuolė ji 
automobilyje. l£mė šaudyti. 

DANCIGAS, geg. 22. —įšoferis gindamasis atsišaudė 
Daneįgo miesto senatas Len-J r vieną vokietį mėsininką 

reikalavimus dėl vokiečio nu
šovimo. 

kijos. vyriausybei pasiuntė no 
tą. Lenkijos pakomisionieriaus 
Dancige šoferis nušovė vokie
tį Pieekel im, ties Vislos upe, 
kurs susijungia Dancigo, Len 
kijos ir Rytprūsių teritorijos. ( 
Tenai Lenkija išlaiko savo 
muitinės stotį. 

Dėl vokiečio nušovimo Dan 
cigo senatas reikalauja Len
kijos; 

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

Greubnerį, 43 m. armL, nušo
vė. 

Lenkijos autoritetai dėl mui 
tinės užpuolimo pasiuntė Dan 
cigo senatui protestą. 

DANCIGAS, geg. 22. — Vo
kiečių minia Pieefcele užpuolė 
namus, kur gyvena lenkų mui 
tinės inspektorius, ir pradėjo 
šaukti, kad už vokiečio nužu
dymą "turi būti atmokėta 
krauju*'. ~Ąg* 

Inspektorius kreipėsi į Dan 
eigą pagalbos. Gavo. 

BOLŠEVIKAI NETURI 
MAISTO: MOTERŲ 
RIAUŠĖS MASKVOJE 

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

Čia atvyko popiežiaus skįrtas 
naujas New Yorko arkivysku
pijai arkivyskupas, buvęs Bo-

RYGA, geg. 22. — Žinio
mis iš Maskvos, tenai mote
rys, negalėdamos gauti mais
to, sukėlė riaušes. Išdaužė kai 
kurių maisto parduotuvių lan! stono arkivyskupijos auxili-
gus. Įnis vyskupas F. J. Spellman. 

Sovietų laikraščiai pajuokia j Rytoj Šv. Patriko kate-
įvykį. Girdi, tai "raugytų kojdroj įvyks naujo arkivyskupo 
pūstų' ' riaušės. Apie riauši-
ninkių areštavimus nė žodžio. 

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

ingresas. Ceremonijoms vado
vaus apaštališkas delegatas 
J E . arkivyskupas A Cieog-
nani.. . „ • - • 

Naujo arkivyskupo pagar
bai Commodore viešbutyje va 
kare įvyks vaišės. Eilė žy-

Bolševikų autoritetai pripa^miųių asmenų kalbės per ra-
žista maisto trūkumą ir už-tatfdiją -tarp -9:09-«—16:00 
kaltina netikusį maisto pas-j(EDST). Tarp kalbėtojų bus 

Apie 700 jaunų vyrų » moterų Monitowac apskrityje, \Viseonsine, pereitais metais su-' kirstymą ir spekuliantus. j Al Smith ir dabartinis New 
lauke 21 m. amžiaus ir įgijo teisę dalyvauti balsavimuose. Anądien jie sukviesti į Monito-' Ambasadų ir pasiuntinybių; Yorko valstybės gubernato-
woc vidurines mokyklos auditoriją ir ten valstybės vyriausiojo teismo teisėjas M. Roseberry^ personalai Maskvoje viešai rius H. Lebman. 
juos prisaikino. Tai buvo pilietybės dienos iškilmių dalis. Vaizduojamas susirinkusiųjų • nx l sį skundžia kad šiandien Ru — • — 
naujų piliečių prisaikinimas. (Acme telephoto). 1 . . . « - • -• - u* ' .rrrr | «~-*y 'sijoje negalima įsigyti jokių 

gyvenimui reikalingų daiktų, 

Berlyne įvyko iškilmes - pasirašyta 
naciu 

"ELTOS" ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS 
KAUNAS, 9—V. — Preky

bos, Pramonės ir Amatų Rū 
mų valdyba įsteigė garbės 
ženklus 

menys ir 1,307 žydų. Ši sta
tistika nerodo tikro atvykėlių 
iš Klaipėdos krašto žmonių 
skaičiaus, nes vra nemaža ir 
nesiregistravusiųjų. 

Italų gausingai delegacijai 
surengtos karinės pramogos 

BERLYNAS, 22. - Su vai-

JĖGOS DVASIA 
NETURĖS VYRAUTI 
EUROPOJE 

nė gauti kokį patarnavimą. 
Maistų turi parsisiųsdinti iš 
užsienių — iš Pabaltijo, arba 
Lenkijos. 

šėmis, paradais ir kitomis iš-
kUmėmis Italija su Vokietija 
šiandien pasirašė karinę su
tartį. 

Šį aktų atlikti čia atvyko 
Italijos užs. reikalų ministras 
Ciano su 50 karinių palydovų, 

Prekv-! kurie pagerbti karinėmis pra-KAUNAS. 9—V. 
Darbo "žvaigždes j ^ s Departamentas išdavė 81 mogomis.. Visi žvilgančiose u-

medalius bei diplomus nusipel asmenims patentus uz naujus 
niusių įmonininkų, tarnautojų, 
darbininkų ir kitų asmenų bei 
įmonių nuopelnams atžymėti 
ir skatinti juos dirbti Lietu
vos ūkio gerovei. Valdyba 
tam tikslui sudarė Darbo 
Žvaigždės Taryba. 

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

išradimus ir 4 asmenims už į-
vairius išradimus laikinus ap 
saugos liudijimus. 

nifotrmose. 
Pasirašyta karinė sutartis 

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

1. Sutartis galioja iš pra-
bo Rūmų visumos suvažiavi-! d ž i u mažiausia deamčiai mė
me išrinkta nauja valdyba iš "?-

KAUNAS. 9—V. — Gegu 
žės 7 d. pasibaigusiame Dar-

Jagmino, Čepėno, Senkausko, 
Misiūno ir Kavalskio. 

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

2. Jsigalioja tuojau po pa
sirašymo. 

PARYŽIUS, geg. 21. — 
Prancūzų naeionalė*<Jvaro Ve 

I teranų unijos kongrese kalbė-
3. Kaip tik kuri viena pusė | j 0 užsienių reikalų ministras 

įsivelia karan, tuojau pakyla 
ir kita pusė. 

4. Karinio konflikto reikale 
numatytas bendras pasitari
mas. Bet kaltės, arba atsakin 
gumo už konfliktą klausimas 

RYGOS LIETUVIS 
RENGIASI SKRISTI 
! AMERIKJį 

nieku būdu nesvarstomas. 

Bonnetas. Jis pareiškė, kad 
Prancūzija nieku būdu neleis 
jėgos dvasiai vyrauti pasau-
lv, o ypač Europoje. 
'Tuo būdu jis atsako minis-1 rengiasi skristi iš Lietuvos į 

tro pirmininko Daladiero i r
, A m e r i k 4 - Transatlantinis skri 

savo kritikams, kurie karčia is! d h n a s ^ ^ X e w Y o r k o P * 

KAUNAS, (Elta). — Ry
gos liejtuvis Vladas Tumas 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS 
STUDENTAI IR VISUO-
MENE JTEIKfi GINKLŲ 

KARIUOMENEI 
KAUNAS, geg. 18. — Stu-

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

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

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

7. Po dešimties merų sutar-

. žodžiais juos puola už čekos-1 s a u l i n g s Pa r o <?o s _ m e t n ' T u 

lovakijos pavedimą Hitleriui. 
Bonnetas pažyma, kad kas 

jau įvyko, to negalima dabar 
atitaisyti. Bet toliau taip ne
bus. Prancūzija tuo reikalu 

tis gali būti automatiškai at-i dedasi su Britanija ir sov. Ru 
naujinama. 

mas yra pasižymėjęs sporti-

BALTIJOS IR SKANDINA
VIJOS STUDENTŲ KON

FERENCIJA KAUNE 
KAUNAS, geg. 18. — Čia 

prasidėjo SELL (Suomių, Es 
ninkas, pasaulio lietuvių kon-jtu> Latvių ir Lietuvių studen-
greso metu organizavęs esta- ' tu organizacija) konferencija, 
fetinį bėgimą Ryga-Kaunas. Akademikai manifestuoja Bal 

Ministro Ciano palydovų 

Skridimui organizuoti ėmėsi 
padėti žinomas lakūnas mjr. 

sijarSavVpusėje""turi"Amer^ J o n a s ^ a g i u s , LAK gene 
ką. Sudaromas blokas neleis 

priešakyje yra italų karino- įdrumsti t " 1 "* i r ^triuškins 
kiekvieną triukšmadarį. menės štabo viršininkas gen. 

Albertas Pariani. 

VOKIETIJA IR 
VAKARINĮ PASIENI 
STIPRIAI ĮGINKLUOJA 
BERLYNAS, geg. 22. — 

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

Vienas karo ministerijos 
valdininkas pareiškė: 

"Neapsileidome pastebėti 
KAUNAS. 9—V. — Klaipė- lenkų šovinistų bisterišką iš-

dieeių registracijos biuras, judimą. Trumpu laiku rytinio 
baigęs registraciją atvykusių fronto įginklavimas bus lygus 
iš Klaipėdos krašto Lietuvos vakarinio fronto įginklavi 
piliečių, nustatė, kad yra grį- mui' 
žusių 5,206 moterų, 5,02> vy-

HARLANO APSKRITYJE 3 
KASYKLOS PASIDAVĖ 

CIO 
HARLAN, Ky., geg, 22. — 

Esant karo stoviui Harlan ap 
skrities angjlių kasyklų srityje 
streikuoją CIO angliakasiai 
kiek nurimo. 

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

ŠIANDIEN YRA AGUONĖ 
UŲ DIENA 

Šiandien Chicagoj vyksta 
aguonėlėmis tagavimas karo 
veteranų .naudai. 

AMERIKOS PAŠTINIS 
LĖKTUVAS PRAN

CŪZIJOJE 
MARSELIS, geg. 22. — 

Čia su paštu iš Amerikos at
skrido lėktuvas Yankee Cli
pper. Iš Nevr Yorko į čia ak-

Bonnetas išvyko į Ženevą 
dalyvauti T. Sąjungos tary
bos suvažiavime. 

3 ŽUVO ANT GELE
ŽINKELIO 

ralinis sekretorius, ir Alfre
das Gysas, LAK vyr. instruk
torius, bei Latvijos rekordis-
tas Adolfas Zanderis. 

tijos—Skandinavijos vienybę. 

SUVAŽIUOJA DALYVIAI I 
EUROPOS KREPŠINIO 

PIRMENYBES 
KAUNAS, geg. 19. — Į ge-

PIGUA, O., geg. 22. — Ties 
Bradford, už 15 mylių nuo 
Pigua, ant Pennsylvanijos ge' 

tualus skridimas ėmė apie 29! ležinkelio vakar susidaužė du j 
valandas. prekiniai traukiniai ir vago

nai užvirto ant pašalinių bė-
WASHINGTON, geg. 22. 

Valstvbės sekretorius Hull iš 

£užės._21z28_ dienomis įvykstan 
Lietuvos Aero Klubas nu- į 5 ^ Kaune aštuonių Europos 

tarė Zarasuose steigti nau ją Į valstybių krepšinio rungtynes 
sklandymo mokyklą, kur aps- atvyko dalyviai ir daug sve-
krities savivaldybė žada pa
dėti įrengti aerodromą. Kaip 
žinoma LAK sklandymo mo
kykla ligi šiol buvo Nidoje. 

NLRB SĄJUNGOJE SU 
CIO 

WASHINGTON, geg. 22. — 
Amerikos Darbo federacijos 

cių. 

kėlė aikštėn, kad prez. Roose-' traukinys ir taip pat susidau-
velto administracijos vyriau
sias tarptautinis nusistatymas 
yra pasaulį išginkluoti sušau
kus išsiginklavimo kongresų. 

BERLYNAS, geg. 22. — 
Vokietijai trūksta inžinierių. 

Stebėtojai pareiškia, kad vii Tūkstančiai inžinierijos stu-
rų, iš viso 10,231 žmogus. Iš 'sa rytinė Prūsija pakeičiama; dentų pašaukta prie įvairių 
to skaičiaus lietuvių 8^24 a»*i viena tvirtove. projektų. 

1 
% 
*• 

f 

ŽAIBAS NUTRENKĖ VYRĄ 
Sekmadieni popiet Ever-

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

gių. Neuzdgo šiais l)ėgjais at-, Z. .+ • 1 , • • • 'prezidentas Green tvirtina, 
važiavo greitasis keleivinis , , . ,. . , , 

kad nacionalinis darbo santy
kių boardas (NLRB) esąs są
jungoje su pramoninės orga
nizacijos konferencija (CIO). 

žė. 
Visoje nelaimėje 3 geležin

kelininkai žuvo ir 4 kiti su
žeista. Keleiviai išliko sveiki. 

KAUNAS, (Elta). — Ge-
PENKIUKfiS iMATESI SU gūžės 4 d. Kauno miesto ta-

KARALIUM ryba nutarė statyti turizmo 
CALLANDER, Ont., Kana- namus ir modernLšką pirti. 

da, geg. 22. — Dionnų penkių, Turizmo namai kaštuos 400 
kės mergaitės specialiu trauki tūkst. litų, pirtis 700 tūkst. 
niu išvyko į Toronto. Ten jos litų. Be to, nutarta statyti 
šiandien metėsi su Anglijos plytinę, kuri pagamins per 
karalium, 'metus iki 3 mil. plytų. 

• 

LIETUVOJE ŽELDINAMI 
MIŠKAI 

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

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas debesuotumas, lietus 
su griaustiniais; šilčiau. 

Saulė teka 5:23, leidžia
si 8.1L 

reakcijos Dancige 

. 

-
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Antradienis, geg. 23 i # 1939 

Dar A-pie f ei. j , Ambota 

Bendradarbiams ir koreapoadcntaiua rafcty • Į ĮaąĮ įMį 
jei aepraioaia. tai padaryti tr neprusuočiam* tam oa*-
jul pafiio žealutį. Kvaai-c-aja J^SLUUJCO imu teia* ***-
«ytl )r trumpiau vl»u* prisiųstus rašius ir ypač ao-
reepondeacij&e suiys eav© Ettcsūroa. K.or**p©ade«tų 
prašo rasyu trumpai ir aiškiai t Jei gailina, rašomąja 
ma£iaeie> paliekant dideime *arpu» pauuaymam*^ vea-
gioat poiemiaoa ir M — i i f c — » ' 
poadeneUoe MtaaiMIa aededamoa 

FasėE 

SEslbiniŲ kaino* prt*>un4Jam©« pareikaiavas, 
Estered &* Second-Ciaae Matter Marce Si , t t i j . »* 
Cmcfcgo, niinoia Uode* Ule Aet ot Mareli ». I tTt . 

Gerb. kun. J«HO Amboto pakėamo pretatft-
ron proga, -praėję šeštadienį įdėjome veda
mąjį, įvertindami naujojo prelato nuope.nus 
Bažnyčiai ir itamfsi, ** Darbininkas" į i t e jep-
pikiomų Majaų =ajgte garbingąjį mūsų visuo
menės vada, dėl to mes čia jas ir panau-
dojanie: 

Kun. Jonas Jurgis Anibetas gimė sausio 

V i e ^ KariiKsraeties Ir Visuomenes Dienu, 
Bus Organizuojamos Ginklu Įteikimo Dienos 

KAUKAS (Elta). — Cįnk- Hu. Į Ginklų vajaus atsišau-
lų vajam vyr. kctaileto rink- kimus atliepe & užsienio 
liavų vedėjo ats. Mn. J. Venc-įlietaviai Pirmieji sukruto A-
iovo p ^ S i m u Kaus© sne^jaglijos HeUriai, jWK?daini 
tas iki sol (imkių vajasijm-^emrtetus ir 

22 d., 18© ra., Vosiiiškyj, Kėdainių apskri- W0 lt . 

klu Fondui davė aukų 350,-
000 l t , j ^ K i o apekr. — 63,-

liu apskr. — 115,-

Ponuliarus Klausimas 

000 it., Panevėžio — 110,000 

Nors komitetui 4ar aukas ne-
prisiuntė. bet iš A^iijos at
skirų ttetavic jau į » t a 8̂ 000 
H. Sdkrnte ir J&ftinių A-

it., Mari^nipoiės — B^OOO-įmerikos Vaistybių lietuviai, 
i t ; ūkininkai iki šiol snasko- jBeve& visur sudaryti komi

kas atsitiktų, 
Ban-

*« visuo-

Santykiai tarp Vokietijos ir Lenkijos te
bėra Įtempti. Padėtį sunkina vis dažniau pa
sikartojančios riaušės Dancigo apylinkėse. 
Šiomis dienomis peštynėse tarp vokiečių ir 
lenkų nužudytas vokietis. Bijoma, kad ta»s 
gali pagreitinti Hitlerio žygi i Dancigą. 

Spaudoj daromi spėliojimai 
jei Vokietijos naciai pasijudintų užim 
eigą? Vieni mano, kad dėl to kilv 
tinas karas Europoje, kiti — kad 
atsiimtų Dancigą ir Lenkų Koridorių ir tuo 
reikalas būtų baigtas. 

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

?«įfft galvoj, kad karo nenori ne viena 
valstybė, jo tuo tarpu ir nebms. Tenka spėti, 
kad ir vokiečių lenkų ginčas bus išspręstas 
taikiu būdu. Kaip greit tai įvyks, sunkoka 
pasakyti „ijL.*JaiiJafl 

tyje. Pradžios mokslus ėjo Lietuvoje. 1890-
m. atvyko į Jung. Valstybes. Atvykęs į šią 
šalį pradžioje dirbo dirbtuvėje. 1S93 m. vyk
sta \ 6v. eyr i lans kotegrją, Detroit, Micn .^^ ^ i e 250,000 it,, daTbįiun- ftetat, ^herfe ^atf^ ^pkimą į-
kur baigęs kolegija įstoja j seminariją. 1^8 
^ai. vyskupas jauną seminaristą perkėlė į Šv. 
Jono seminariją, Brighton, Mass^ kurią sek-
luingai užbaigė 1901 m. ir tų metų gruodžio 
21 d. J. M. Hartfordo vyskupas M. Tieraey 
įšventino kunigu. 

Jaunas Kristaus darbininkas, kun. J . Am
botas tuoj po įšventinimo paskirtas vikaru į 
6vč. Marijos (airių) parapiją, Norwicb, 
Conn. 1904 m. paskirtas klebonu Sv. Juozapo 
parapijos (lenkų) klebonu, Norvieb, Conn,, 
kur iki 1912 m. sėkmingai klebonavo. 

Kadangi Hartforde a. a. kun. iJ. Žebrio 
pastangomis jau buvo suorganizuota para
pija, nupirkta žemė su namu bažnyčiai ir; 
taiihe name laikinai įrengta bažnyčia, tai pa
didėjus parąpijieeni skapui būtmai buvo 
reikalingas kunigas. J. M, vyskupas skiria 
pasižymėjusį administratorių — k! 

tta šiol atsiuntę ankų apie 
WJ&SQ lt. Subruzdo"ir Latvi-
į&š lietuviai Lauk»ma, kad 
iki rugseįe 8 d. OiBklų Fon
i n i bos suaukota dar žymi j 
suma, i r įts pakife &i 3,000, 
600 K. 

kun. 

kai — î 0,<)00 l t , pradžios vykdys Šią vasarą. Atsiliepė 
mokyklų mokiniai — SOįiOOjir Vilniaus trašto lietuviai, 
l t , giumazi,;.. progimnaa^ 
ir k a ^ jųatyklų moksleiviai 
— «c»-^5,00(> lt. (kartu čia 
įeina ir m&*ų kariai), preky
bininkai ir pramonininkai 
Kawie «^fe 117,060 lt. Stu
dentai cer ŠELL konferenciją 
Kaune mano apgmklaoti vie-

vais i r ^gvaisiais kulkosvai
džiais. ¥mč nuoširdžiai a*o-
jo darbininkai, dažnai ekrrda-
^ii v ^ ^ ^ ^ i e n o s n^ter%| ir 
daugiau.--^aiip pat ir ūkinin
kai suprato reikalą ir nuoSir-
džiai aukojo Ginklų Fondui 

Ind^ bankininkas, ir Maj. i Felix «€Whirter, 
Gen. Van Horn Mosei«y, pasitrankęs • kariuttaenės dėl se
natvės, kongresinio Die* komiteto pašaukti į Washingtoną 
liudyti Ham krašte anti-sernitinės propagandos klausimu. 

(Aeme teiepnoto) 

rta orga
nizuoti kariuomenės ir visuo
menės dienos, m-t ginklų įtei
kimo dienas, KomMetas yra 

j . Amootą įlartforao ne tuvių parapijos Kie-. 
. , m i , Z. • • . JIJ prašymu ir Ginklų vajas 

bonu, kur nuo 1912 metą sekknmgai vetfea 
tKirapiją pažangos kelia. Į Hartfordą kun. 
Ambota* klebonauti atvyko rugsėjo mėn., 
1912 na. 

Ką Tai Reiškia? 
Praėjusį šeštadienį ir sekmadienį angių 

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

šio pranešimo, žinoma, mes neimam už 
tikrą pinigą, nes oficialiai jis dar nėra pa
tvirtintas. Jei žinia būtų tikra, tai reikštų, 
kad vokiečiai, darydami tokias mūsų tau
tai "malones'', nori, kad Lietuvos, ekspor
tas eitų per Vokietija, o iš kitos puses, kad 
nebūtų planuojama įsitaisyti nuosavą uostą 
Šventojoj. 

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

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

Lietuva, kaip ir visos valstybes, ar šiaip 
ar taip kalbėsime, turi būti labai atsargi. 
Būt labai pavojinga, jei vokiečiams pavyktų 
pavergti Lietuvą ekonominiai atžvilgiu. Jie 
prie to eina. Ne dėl ko kito ir tokį savo 
"gerumą" Lietuvai rodo. 

Atsižvelgiant į tą visą, Lietuva ir visa 
jos išeivija turėtų suplanuoti, įtempti visas 
savo pastangas, kad ištaisyti šventosios uos
tą prekybos naudojimui Pasitikėti vokiečių 
pažadams ir jų gerumu!" jokiu būdu nėra 
galima. 

m SI. • 
Vienas iš dabartinės vyriausybes ministrų 

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

Remtinas Sumanymas 
Brooklyno lietuvių katalikų savaitraštis 

"Amerika" sąryšy su Xew Yorko Pasauline 
Paroda iškelia tokį sumanymą: 

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

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

Dabartinės vyriausybės nario, ministerio, 
atsilankymas pakartojame, būtų naudin-

buvo atiittįas iki rugsėjo 8 o. 
YieniagaJHBukojo ir aukoja vi
si kariai, "karininkai ir pus-
karininkai daug kur yra ajp-
skiėję ilgesniu aateos mokes^f tikrais Įrašais. 

Lietuvos 
Amerikos pasaulinės paro- rašytojus, žurnalistus, meai-

dos «ew Yorke ir San Fran-1 niokuc, arUsius ir kitas, 
cisko ne vieną vilioja šiemet] j g ^ į f ^ apie kultūrą ten-
iž Lietuvos atvykti Amerikon, į^a p j į m ^ t i , kad ilgametis 

v&ftteB #desniems j P ® 3 ^ 1 P a r o d a f i , i r J * f * * 1 Valstybes Teatro direktorius 
atiMtajštts įteikti diplomus M " ' t a č i a u k a i f ) P 1 " ^ ^ į Viktoras Žadeika Kaune pa-
per ginklų 'įteikimo diena*. įsp^da, norintieji susiduria ; s i t r a u k e įg direktoriaus parei-
Biplem« aamatyta^uoti raiej» sunkumais. Amer^os kon- j ^ ^ ^ ^ ^ p a k t a s bu-

j stuose aukojusiems nemažiau 
50 l t , ūkininkams — 16- i t 
O tietos, kurie aukojo vestu-
vinius žiedas, mmmtyia įtei
kti plieninius iačiįm m tam 

Lietuvos Darbo Rūmų 1 0 3 8 
Metų Veiklos Apžvalga 

Įdomus Darbo Rūmu Visumos Suvažiavimui 
Pranešimas •*"*- -"—~ — 

sulas nelabai 
vizas, 

lengvai ves Vilniaus Vadavimo Są
jungos cirauminkas Antanas 
Juška. Valstybės Teatras Kau 
ne yra nepaprastai aukštas 
kultūros įstaiga, Ja»e stato
mas žyeria*»įos nasantines o-

KAUNAS (Elta). — Gegu
žės 6 ir 7 Kaune įvyko Dar
bo Rūmų visumos suvažiavi
mas. Į suvažiavimą apsilankė 
vidaus reikalų ministras gen. 
Skučas. Darbo Bumų visuo-
mos susirinkimo delegacija 
nuvyko pasveikinti Respubli
kos Prezidentą Antaną Sme
toną, ministrą pirmininką ge-
ner. J. Černių, vidaus reikalų 
ministrą gen. Skučą ir kariuo
menės vadą brig. gen. J. Raš-
tikį. 

Darbo Rūmų 

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

gas visais atžvilgiais. Ta proga būtų ga
lima panaudoti įvairias lietuvių vardo pa- j darbininkams patarmių įvai-
skleidimo priemones. Atvykęs ministeris Į riais reikalais 2,324, o pro
gai galėtų aplankyti vieną kitą gausingiau Vincijoje juriskonsultai sutei-
aąjgyventą lietuvių miestą, vieną kitą į-
staigą. Tai sukeltų naują judėjimą, naują 
gyvumą, veiklą". 
Sumanymas yra tikrai gražus. Reikia ti

kėtis-, ikad Lietuvos vyriausybė atkreips į 
jį savo dėmesį. 

praėjusiais metais išleido 67,-pirminuficas 5 ; . . 
- ,AM ( 79O l t , ekonominiams — 27,-Pranas Su laitis padare 1936 ' . . . _ , „._ . , , f5f7 lt. ir kultūriniams reika-nų Darbo Bumų vedclos ap- . , , ^ M 1 . . . lams — o81,000 lt, Suvaziavi-zvalga. Darbo teases pataria r , . .- . ., . I mas nutarė masis biuras Kaune suteikė 

Nauja Linkme Lenkijoje 
"Šaltinis" rašo, kad jau kuris laika?, kaip 

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

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

kė 12,127 patarimus. Prie 
Darbo Rūmu Kaune veikia 
liaudies universitetas ir įvai
riuose kituose miestuose visa 
eilė bendrojo lavinimo kursų. 
1938 toi. pavasarį kursuose 
mokėsi 779 žmonės, iš kurių 
392 išlaikė pradžios mokyk
los egzaminus, rudenį mokėsi 
1,256 žmonės, kurių dalis eg-

leisti užtraukti 
300.000 lt. paskolą Darbo Rū
mų namų statybai. Baigdami 
suvažiavimą atstovai priėmė 
eilę rezoliucijų. 

auoaa 
reikalauja visokių ga 
, kad atvykęs Ameri

kon čia b nepaliks, kad neap-
gilenfes su TBaigntaĘm fsSfty-
mais. Taip kad 54*** efc*wr-
santų iš Lietuvos čia n e l a a - ^ ^ ' ^ ^ -įgveistos į lietu-

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

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

vių fealbą. Lietuves 
teatras su savo muzika i r vo
kalinėmis jėgomis lengvai ga
lėtų pasirodyti ir bet kurio
je pasaulinėje scenoje, taigi 
-iy-Afcrrerikojjer Turi sukūrę iief 
tuviai muzikai ir keletą ori
ginališkų lietuviškų operų, 
kaip "Oražina", "Trys Ta
lismanai", "Radvila Perkū
nas" ir kitos. Dramos teat
ras yra davęs nemažai lietu
viškų dramų. Gausiausias dra 
mos rašytojas yra Petras Vai
čiūnas, kartu ir poetas, jo ei
lėraščiui "mes be Vilniaus ne
nurimsim" A. Vanagaitis pa
rašė muziką, dabar ta daina 
virto viena populeriškiausių 
dainų lietuvių muzikoje. 

Kas myli, tampa visų nuosa
vybe, nes tarnauja visiems, o 
nieko pikto neprisileidžia. 

TfflNGS THAT NEVER HAPP*^» 
By GErfE 8YRKES 

Mažai Albanijai 
Suvaldyti Reikia 
Daug Kariuomenes 

Italijai, kaip žinia. Albani
ją užėmė per kelias dienas, 
tuojau sušaukė albanų parla
mentą, kuris paskubėjo Itali-

zaminus laikys sį p a v a s a r y ^ ^ ^ ^ i r A f t a p . 
i Meno ir kutSfcfos darbe Įvai-' 

riuose darbininkų klubuose 
dirba 1,416 žmonių, iš jų cho
ruose 714. vorkestruose 161, 
scenos mėgėjų būreliuose 355 
ir literatūros mėgėjų būre- |na albanai nenori nė klausyti 
liuose 136. Pernai buvo su-j*P ie nOTii« valdovus. Kad 

i no4 -i- • taip vra, galima spręsti iš to, 
rengta koncertų 184, vaidini- i * - t..e . \ . 

. .. Wg Italijos vvriausvbe vra 
mų ir vakar, 351 ir imnėmnų ; ̂ ^ ^ ^ ^ ^ 

jnijos karaliumi Dabar pra-i 
deda aiškėti, kad italai esą 
Įsitvirtinę tik didesniuose mie 
stuose ir vietovėse prie ge
resnių kelių, o kalnuose gyve-

115. D a r b u k a m s spektak-! d a u g i a n į^^j^^^ k o r i » 
piliečiais Jie, be abejo, stengsis^ pagerinti j H o s Valstybes Teatre aplankė | gebėtų palaikyti saugumą ana j 
savo motkyklų būvį. j 16,560 žmonių. I>arbo Rūmų;šte. E S 



v 
Rašo Dr. A. G. EsJasskas 

KONSTIPACLJA 

Iš visu vienos a r kitos rū-
sies negalavimų, kofi^tipacija 
{vidurių užkietėjimas) yra la-
. . . . • i •• • w ^ „ . reikiamos kiekybės vandens, 
blausiai prasiplatinu?!, lo'.-cia . . . . . „ . 
vidurių padėtis ne vien var
gina laaĄgg, bet daugely at
sitikima} yra priežastimi kitu 
ligų. Manau, neapsiriksiu sa-

riai normaliai vien de | blogą 
papročių. Valgant per dauj; 
--•įti įA aii š* l1^4 * -A tll4iin TtfLi'lll 

sykiu nepasistengiant 

Šiam atsilikime patartina kie
kvienam gerti vieną ar du sti
klu š a i t ^ a r šilto vandens ry
tais, tuoj po išplovimo "bur-) 
nos. Prie šio papročio reikia 

kydamas, kad žmonija kentė?, 
•A • xu- +--~.> + î pridėti dar kitą, tai yra, rei-

nuo viduriu užkietėjimo to l r T , • - »-
kia atsigerti keletą sykių die
nos metu. Gėrimas dienos me
tu j j ^ sveikiausia tarp val
gių. Kas įgyvendins šį papro
tį, tikrai nesigailės. 

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

kol j i fee jokios tvarkos ir 
saiko **artos įvairius viduria
ms Iruosuoti vaistus. Papras
tai , tokių vaistų vardas yra 
patentuotas ir jis tur i ypa
t ingai gražų skambesį. Tas, 
žinoma, patraukia žmogų. J i s 
pasirūpina jų įsigyti ir var
toti, nors tas patentas yra 
toli gražu ne tik perkančiam, 
bet ir daugeliui kitų visiSkai 
ne ipakeliui. Žmogų be to dar 
nepaprastai veikia išpūsti ga-
rsinimai. Oarsmtojai kaip tik 
moka pataikyti j silpnąją žmo 
gaus pusę, o sergančiam tai 
tik. to i r reikia. 0 reikia pa
sakyt i , kad juo ilgiau tokių 
vaistų vartojimas tęsiama, tuo 
daugiau nuvarginama ir įerzi
nama viduriai, taip, kad vė
liau normalus vidurių išsituš
tinimas nėra galimas. Todėl 
atsilankęs į daktaro ofisą li
gonis labai dažnai, pasakoda
mas savo ligos istoriją, ^feun-
džiasi: " K a i p imu ką nuo vi
durių, tai gerai, kitaip 
s i tuš t ina" . 

dojo Amerikos ir Lietavos bi-
Apreiškimo par. mcky-

berniukų ir mergaičių 
(Tęsinys 4 pus!.) 

Elektrines Ledaunės, Skal
biamos Masinos, (lašiniai 
Pečiai, Dulkių Valytuvai,— 
BUDK1 KO KRAUT C VEJ 
yra didelis pasirinkimas ir 
pigiausios kainos. 

Trijų traukinių katastrofa netoli Bradf<gį Ohio. Katastro foj žuvo trys geležinkelininkai. (Acme telephoto) 

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

puola visuomet išeis negeron j s v ^ s t o , alyvų aliejaus ir to-
pusėn. Reguliarumas su v a l - ^ į u ^ u DUS gaJima privesti 
giu yra begalo svarbiu fakto-1 ^įrferįas iprįe normalaus išsi-

ne-

r iumi Pas žmones yra net i tuštinimo. 
išsireiškimų, kad, laikrodis iš-į 
rasta turbūt tam, kad žmogus Į 
žinotų kada pietūs. Kas sai
kuoja, tas neklysta. Laikro
dis saikuoja laiką, kurį žmo
gus užkna darbui, poilsiui, 
valgiui Saiko prisilaikyti ir 
čia kaip ir visur kitur yra 
svarbu. 

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

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

Daugeliui nesituština vidų- lu greitai suliesėti yra užkie-

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

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

Lietuvos Paviljone Atidarymo Iškilmės 
Praėjo Įspūdingai 

, kos lietuviams. Savo žodį bai-
I gdamas, jis pareiškė, kad 
Uetuvos ir Amerikos lietuviai 

' visada bus vienas kūnas, vie-
į na siela ir viena gyvastingai 

NEW YORK. — Lietuvių ninkas Grover Wnalen pasą- į plakanti girdis. 
amerikiečių lauktas Lietuvos kė lietuviams labai palankią; P r i * ž Lietuvos ministro Ža-
Paviljono Pasaulinė/* Parodo- kalba, pažymėdamas savo pa-
je atidaryrnas gįfrko užpraeita garbų lietuvių tautai ir at-
sekmadienį, gegnzčs 14 d., 2 -steiptai valstybei. J i s parei-
val. popiet. Diena buvo labai škė, kad, nors ir maža, Lietu-
graži, saulėta, truput; vėjuo- va Parodoje pasirodė dideliu 
ta, todėl šilimanevargino ke
lių tūkstančių Sėtuvių, atvy
kusių pasigėrėfi savo Tėvy
nės kultūriniu įnašu Pasauli
nei Paroda i 

Dar gerokai anksčiau prieš 
aiiadrymo iškilmes prie Lie
tuvos Paviljono rinkosi gau
singi būriai lietuvių, iš New 

užsimojimu. Negali būti jo
kios baimės dėl Lietuvos jna-
šo Rytojaus Pasauliui, sa'kė 
Whalen, kai jos jaunuomenė 
dirba tokiais gamybiniais ir 
kūrybiniais talentais, J i s pra
šė Lietuvos Minksterj pareikš
ti Lietuvos vyriausybei ir 
tautai Parodos tkorporaeijos 

Yorko ir t o l i a i Jų buvo keli dėkingumą už inspiruojanti 
tūkstančiai. Visiems iiems k e l j L , e t u v o s Paviljoną, 
rodžiu buvo toli pastebima, | L a b a i nuoširdžia kalbų pa-
aukštai plevėsuojanti Lietu- s a k § f e d e r a l ^ s Komisijonie-

deikio kalbų Apreiškimo par. 
choras vėl meistriškai sudai
navo dvi lietuviškas dainas. 
Gražia kalbų ta ip pat pasakė 
gen. konsulas Budrys. 

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

RHEUMATISM 
• f t l I V I P A I N I H F i ' « M I N U T E S 

To relieve thc t&rtvritĮg p&in of Sžėeuasa-
tfeis, Neuritis. Xeurs.lgm cr lAizalAžu in s 
few minate*. g»t the Doetor's formų la 
KURITO. Depes4kbie—no o p u t e s , no n»r-
coties. Does Ike work q»Kkljr—mušt reUere 
» o r s t psin, to jroar snttsfaėtion in m f*w 
zninatts or money back a t Drugy.i»ta. Don't 
soffer. Uae N U E I T O o n this t u a r » c t « * torUy. 

Dėl Mune Brides ' čia par
duodame geriausius rakan
dus. Pilnas pasirinkimas. 

JOS. F. BUDBIK, INC, 
FURNITURE HOUSE 

34«J9-11 So. Halsted St 
T ei. Y ar d s 3088 

W-C-F-L. 97© k. ned^Hos vakare 
ka ip 9 vai. Chicagos laiku leidžia
m e cražų lietuvišką progratną. 

Jeigu dvejuos kariaujate 
prieš bendrą priešų, paž ibė
kite vienas kitų 

EKONOMIŠKOS SAVAITINES KELIONES 
i New Yorko PASAULINE PAttODA 1939 

K .*;i» ^ i e n a 

Rengiamos SEE AMERICA TRAVEL ASSOCIAT ION oiM^o 

K IEKVD3NA penktadienį, prade
dant gegužės 26 d., 3:05 vai. po-

'piet, D. S. T., eškskursijos išvyksta 
iš LaSalle Street Stoties, patogiuose, air-conditioned New York Cen
tral traukiniuose, j New Yorko Pasaulinę Parodą. Keleiviai valgys 
pietus ir pusryčius traukinyje ir atvyks j Grand Central Terminai, 
New Yorko vidurmiestyje 17 valandų vėliau, t. y. 9:05 vai. ryto. 

3 Dieny Vakacijos New Yorke 
Tikrai smagio* 3 dienos ir 2 naJktys New Yorke. Transportacija iš 

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

$38.90 
Tikietas Geras Del 15 Dienia 

Galite pasilikti New Yorke ilgiau, jei norite, (prie tos progos ga
lėsite grjštant paitmatyti Niagara Falls, vieną iš gražiausių vanden-
puofi^ Amerikoje), nes jūsų tikietas yra geras dėl penkiolika (15) 
dienų, neskaitant dieną iš
vykimo iš Chicagos. Taigi 
čia ir yra palikta ekskur-

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

' vos trispalvė vėliava. Prie 
'paviljono stropiai tvarką pa-
I laikė vietinio Dariaus Girėno 
posto legijonieriai ir Parodos, 

,_ , • .- . , i Lietuvą, suskubusią per vadovybes atsiųsti tvarkda-
; riai. 

rius Bdward Flynn. J i s pa
žymėjo,, kad Lietuva gyvavo 
daug seniau, nei J . Amerikos 
Valstybės; jis giliai įvertino 

20 
mehj atstatyti civilizaciją di
džiausių sunkumų akivaizdo-

Atidarymo iškilmės įvyko h e -

\ Paviljono viduje, prie Vytau 
i to Didžiojo stattttos, garbės 
į salėje. Į vidų sralėjo įeiti tik 
; ribotas skaičius kviestų sve-
jčių, kurių tarp<^ buvo įvairių 

, , , . ' . , . v jnas, atkreipdamas kitataučių 
valstvbm konsulai su zmono ' 

Svečiams kitataučiams pa
sakius sveikinimo kalbas, Ap
reiškimo parapijos choras la
bai gražiai sudainavo dvi dai-

iii / / • 

m IIS E, 
MESi • V^>1'J ;1 

Write for Free Book j 
"A Wo.;<l c( Co«if<wt »o< Yovr f m " 

r 

Night and Morning 
Dėl *klij pa ra ivas tg o a o Kaal.-». 
V"«#o M- Dulkių, vartokite kelte ta-
dua Mur inę : Psieoffrin« H W ( » 
slms akte. 
8attffua Kftdiklazna Ir Saaojrualema 
Visos* Vaistinėse 

MURINĘ C 0 M P A N Y c
D

H ^ 

sijouistams liuosybė grįžti 
I>avieniams atsfeirai arba 
grupėmis. 

pasirūpinti su r e ^ i v KO! jo
mis. Gavimui kainų vai
kams ir kitų informacijų 
ir rezervacijų, (kreipkitės į: 

"DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
2334 S. Oakley Ave. Tel. CANaI 7790 

Nfr tyORKM 
CENTRAL) 

<u«* NEW YORK CENTRAL SYSTEM 
THi WATEI l l V I t ROUTI • • • YOU CAN SlfSP 

I 
I 
• 

mis, Parodos komiteto vado
vybės nariai, lietuvių komite
to nariai, spaudos atstovai. 

Atidarymo iškilmes pradė
jo Lietuvos (ierieralinis Komi
saras Parodai .Magdalena A-
vietėnaitė, pasveikindama vi
sus iškilmių dalyvius, paaiš-

Jr 

Lietuvos Įgaliotam minis
trui Žadeikiui pasakius įkal
bą, kuri jau tilpo " D r a u g e " , * 
Pasaulinės Parodos Lietuvių' 
Dienos Komiteto pirmininkas j 
Juozas B. Laučka pareiškė 
nuoširdžiausius sveikinimus ir 

kindama Lietuvos dalyvavimo! dėkingumų Lietuvai, sutiku 
tikslų. J i ir vedė visų iškil
mių įprogramą. kuri tęsėsi vie 
ną valandą. 

Parodos korporacijos pirmi 

šiai dalyvauti Parodoje, atsiu
ntusiai savo žmonių darbo 
kūrinius, kuriuose pilna nuo
širdžiausių linkėjimų Ameri-

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rūšies naujus namus ant 
lengvu mėnesiniu išmokėjimu. Darau vi
sokį taisymo darbą, be jokio cash imoke-
jrmo ant lengvu mėnesiniu išmokėjimu. 
(Išgauna geriausi atlyginimą ii Fire In
surance Companijn dėl taisymo apdegu
siu namu). Darau paskolas ant nauju ir 
senu namu, ant lengvu mėnesiniu išmo
kėjimu nuo 5 iki 20 metu. Reikale kreip
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

r ^ 

^ 

LEO NORKUS, Ir. 
DISTRIBUTOR 

OF 

AMBROSIA & NEGTAR 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Aiu, bet, prie to išdirbėjai Hosprendė padirbti dar ge
resnį alų, knri užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūSies produktų. 

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

2423 West 64th St TeL Hemlock 6240 

K L A U S Y K I T E 

New City Furniture Mari 
RADI0 PROCBAMO 

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

Programe dalyvauja St. Louie-Lonie Komediška Ornpe, 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

: ^ i 

J* 

& 

WEST SIDE EXPRESS 
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos 

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, UI. 
Telephone Canai 5233 

S. T. FABIONAS, Savininkas 
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INDIANA LIETUVIU M S 
n g i e t e s K k i t m m g a i 

•"•-""" * iv io t i ru i 

stq, net iš Bie&ttit, Mic^ s%-

kienė ir j©k «jaa% t)u& BttL-
€Jeg«žS> M d. rytą per iv. kienė ir SŪJBU*. 

^ « a s p r » ypatingai gražiai progr&mm TOdCjn t a r ę fcte 
i š p u o š , gėlėmis, M * * ir b o n a ^ k u f c % j . ' 
žvakė ui i*, Mariji* ai&»riaub, p ^ g ^ 
l į . SL €1 kuopos saten " įa j 

^ f«i* m. 1£jiBm- Mot. Są^unge* i i teaopa «£-
nisjpg prit-iiįogujfei^ prie km~ žkia širdinga padataį, kua. S 

po tinkamą gėlf. Tw»s Draugeliai ui prugrauios vė
savo maldas Ajakseam-- dimą, skeubkna bažnyčioje, u* 

i'mm až brangias m«fcaiėl#fr — visokeriopą, pagafta. Se#ui§-
gyvas* ir mirusias. Dva$i££j lms KaziraLerįefceras až primo-
l*»toį sykiu daiyiwr# ir rim- žinia vaikučūi, o vaiku4ianw 
žam £ Detroit sajucgietia 0- 'už JU g'^žų pasirodymą, dar
na BaJkienė. ! buotaojoms pirm. F. Klivic-

Kk*eaa* kua. S. J. Btem- k i enei ir r a ž t - Z. Kaminskie-
gefis pa*>afeė labai gražu, taiinei, nes ju pastangomis ąig 
dt«aai p**a*kiitą pamiftaia. balius tapo sėkmingas, darbi-
tema moters reikšmė, kiitta- ninkants: M. Pažėrai, A. l ips-
iaa.v jjuLs nuopelnai mulai k kini, Iz. Neniui, J. Grabaus-
Dievui \bm, ()- Skrebulienei, J. Nevar-L 

Vakass i vyko sajungiečių idauskienei, V. Kaminskienei, Į 
»lius. Kadangi prie jo iš an-| A. Nenienei, J. Baitrušaitie- \ 
esto rengtasi, dėl to baiiusJ nei, aukotojams valgomais dai j 
puikiai pavyko. ;kUis: sę-tėms K. Pažėrienei,| 

Programą išpildė Šakar-Ma- Į M. Liepienei, Jarnčiui, Šal-j 
kar chorai labai vykusdak ¥ a i i berg ir Potak; pinigais: Vb-j 
lino "Močiutė", dviejų veik-Į linams, adv. J . Vaitfeui, saliu-į 
Anų vaiada^ su gražiomis ninkni A. Kazlauskui, paveik-' 
iaLaomis. Losima* ir dainos j slą studijos savininkui EI. 

frarieeiams labai patiko ir Prakaicluį Lietuvių Politikos 
nesigailėjo griausmingu katu- klubo vedėjui S. Petraičiui, 
čiu. Keletą kartų iškviestos saliuninkui Jonaičiui, J. Kle-
turėjo daugiau padainuol-L Vi, vidum, L. L. Paper Co., L. 
<a garbe tetffca pirmininkei; Ka»oa^ui , L. (iadyntt k 
iiružienev kaipo autorei " Mo-: už gėrimą Mr. Malis, gėrimų 
CLules" k dainių k jus gruJ užeigos sayioiak&s, nuobali-
yei -už šaunų iSpiidjftaa. ni«n sąjungiažui remėjni, ir 

'M4'mL svetimtaučių, kurie pi-

Jei negafi visuomet sarę 
Į j a į ištyiu#6, t&lHOJBŠ ypa-

valandose tai darys, 
mažiausiai kartą dienoje, rytą 

vakare. 

UETuViAr 

Tel 

• u r l m 

Š 1= 
LIETUVIAI DAKTARAI 

VALANDOS: Kno H iki 12j 
2 iki 4 ir Tiki 9 
iani: 2 iki 4 ir 7 iki ^; Ofiso tėL CAlial 2Mš 

š^*ntadieaisis: 11 iki 12 

t Ai f f i Jn\J\Jt3Q 

107^ S, 
C^kieago, 

OFISO YAJLA£DGfc. 
8-12; 1-6; 7-8. SetTirt&djtauaia 0-12 

DR. V. i HMItlS 
ftIDYTOJAS IE CHZET/EaAS 

ur aiiiyūs prilaiko 
3343 So. Halsted Street 

Ka> g*'g 

Programoj dalyvavo ir vai-
A-učių: sesutės R ir M. Xe- niginėmis aukomis mus parė-
nytės padainavo *'Lopšinę". 
T. Šimkiūtė ir M. Volenytė 
]>asveik'uao motinėles eilutė
mis. Visos savo užduotis a t 
i ko labai gražiaL 

Po programos buvo šokiai. 
Griežė Bnrt-Dorey's Roseland 
orkestrą. 

Publikos buvo piina svetai-
;iė. Vėliau atėjusiems net vie-
i ų trūko. 

Matėsi ir svečių iš kitų mie-

užės 30 d. lūdiaflapolisį įa^L. ivy«.v.sta 500 mylių automobilių lenktynės. Už-
skašę dalyvauti lenktynėse jau pi-aktikopįa>i. Viršui J.oim j^ymour iš tlrosse Poiat Mich. 
netekus kontrolės automobilius snw>gė; į mena ir .<udege. Pats vairuotoms nors buvo ištaes-
tas iš vietos, vienok snuirkiai apdegė k f e i p sužeistas.. Apačioj em'cagietis Jimmy Snyder 
praeitų sekmadienį sumušęs praktikų rekordų. Jei nebus padarytas naujas rekordas, lenk
tynėse jis bus pirmojo numerio pozįeijoį. (At* me teiepiioto) 

gu, pa^ t i jam, kad galėtų 

mė, taip pat Daunorienei, už
eigos savininkei. 

Širdingą ačiū visienis sve-
iteliams ir vietiniaujs už skai
tlingą dalyvavimą 

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

Didelis džiaugsmas netik 
tėvams, bet k visai lietuvių! 
kataliku L'tikos kolonijai, kad 
jaunuolis lietuvis aukos pir-( 

masias šv. Mišias mūsų baž
nyčioje. Parapijona^ 

PLATINKITE " D E A U G 4 " 

LIETUVOS PAVILIJONa 
ATIDARYMAS 

skubti prieš atidarymo iškil-į 
mens-. Apie Paviljoną teko nu
girsta daugybės žmonių nuo
monių k visos jos labai pa-I 
lan/kios. Visi patenkinti Li«-! 
tuvos Paviljonu. Kitame nu-! 
.meryje gal galėsime pasaky
ti, kas k ką mano apie pavil
joną. 

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

(Tęsinys m Z pusi) 
benas pagrojo smagių maršų. 
Paviljono durys tada atidary-
l«6 visai publikai ir erdvios 
alės tuojau tirštai pripildy

tos už paviljono ribų lauku^ 
šios kelių tūkstaičių minios. 
Smagu ir jauku buvo daly
vauti siūbuojančioje minioje, 
kari rodė didžiausio susido
mėjimo Lietuvos paviljono vi
dumi. Publiką dar linksmino 
Angelų Karalienės parap, ber
niukų benas. 

Dalyvių tarpe teko paste
bėti daug sveėių ir iš toliau: 
kun. Ambotas iš Hartfordo, 
kun. dr. J . Starkus iš Maria-
napolio kolegijos, grupės iš 
Bostono, Baltimorės, Philadel-
phijos ir kitur, nekalbant jau. 
apie New Jersey apylinkių lie. 
tuvius. Iš Bostono buvo atvy-
•rę adv. Salnienė, adv. Bago-
čius, *'Darbininko" atstovas 
J. Kumpa, iš Chieagos ^Nau
jienų" redakcijos narvs Vai- i 

, . . " I vai. Antanas ir Marcele (J«-
vada, n^emai at%n*kęs "Lie- L.«w;r«>;+-\ tr - . . 
. -.. . „ ^ .* * rasevicaite) Kranceviciai gr-tuvos Žinių ' korespondentas „»„, T-*-: • -v- ^ 
r T . . . . . . ^ «*«»- vena t t icoj . Nors tėvams su-

J . Jurginis ir kiti. „, i , - .. _ 
nku buvo leisti sūnų \ tooks-

Šios savaitės pradžioje Pa- rus, nes turi kitą sūnų, kurs 
viljonas buvo laikinai uždą- m » daug: metų guli lovoje, 
rytas, nes norėta atlikti visi vienok stengėsi, matydami sū 
įrengimo darbai, kurie nesu- j naus j ^ i r y i į m ą tapti kuaį-

GIESMYNAS 
Jsig>-kite Naują Giesmyną. Jame 

rosite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes. 

Giesmes ir muziką patvarkė 
Ant. 8. Pocius. 

Išleido C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija. 

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 1D centų persiuntimui. 

L I E T U V I Š K A S 
MIŠ0LĖLIS 

Šlovinkim Viešpatį. 
Mišios ir Mišparai. Lietuviškai 

ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ati. Saba
liauskas. Stipriais odos virsais. 
kaina — 3.75. Reikalauki te iš: 

D R A U G A S P U B. CO. 
2334 So. Oakiey A ve., 

Chicago, Ulinois 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

AKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

I.J M,V AJs ISMOK£JIMAIS 

Barskis Furniture House, Iac 
( "TUK H O M t O F FIKE FlJt.STTirREV filNflfe 1»«4 

174&-50 W. 47th SL Phone Yards 5069 

OH P, ATKBcluNAS 
mmmmm 

1446 So. 4§8* Coart, Cteero 
PeuiUadieniais 

^ h o d o a : 10-12 ryte , 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S- Halstect St, Chieago 
Pirisadiefii&is, Treėi&dieni&is iz 

§eit&die2uaia 
V*laodw: 3—8 P. U. 

Sez. UL CASti 04OŽ. 

DR. F, 0. WtN$MHA$ 
GYDYTOJAS m Qwmm<y& 

2138 W, Cermak i^ad 
V«l.: 2—i ir 7—8 ^*L vaitas* 

l£seia4i«uaiš i«gal mttMį 

0R.P.J . 
CBEIIf ABAtSKAS > 

6YBYTGJAS ES CffiBUE&Aa 
6S>OaSo. Halsted Strett 

TPT H M M I T . ^L*m,-r \j~SJiJiZ-
Ofiie — WentwortŽš 1612 

Eš§, — Y^r^ Xm 
OHSO VAfcANDOSi 

2 iki 4 popiet 7 iki JT vakare 
TrtsčuMiieiikis ir SekmadieiiiBis 

pagal satart; 

B8. A. J. MANIUS 
ŠYBYTOJAS m CEIRUEOAS 

YIEgmia 1U« 4070 Arcier A ^ 

Vaiaarfos: 1—3 ir 7—8 
ELasdien išskyras Sereda 

Seredoinis ir NedčL pagsd suiart| 

OR, CHARLES SE6AL 
&TDTSOJAS LB. C ^ K S E O ^ t 
4729 S&. A&humd Am» 

2-troi iūhct 
C9VI f A1411 TT'-T * 

U t o f t — MjX*way mm 
OFISO YALAKDOS: 

Šuo-10 iki m ni. ryto, Q » 2 iki t 
vai. po pieta, k oao, 7 iki S:3tt ?. i. 

BU A, B. mtmz 
» y D Y 10 JAS m Į B P P m g 

Otoo vaiHJjffOg: 
10—12 vai ryt© 

2—i k S—8 mat vakare 
Trediadieiuau ir šektoatkeniai* 

Susitariąs 

GYDYTOJAS IE CBIEuSGAS 

4631 So. Ashland Avc 

Ees. Tei P L A a 24M 
Koo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedaioaiia nas 10 iki 12 va i 

AMfiKiKtg LffiTUVlŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS, NiUžiAl 

PIEKIT NAUJAUSI 

Chrysler ar Piymouth 

Ofiso Tel Casal 6122. 
Eea. 8342 So. Marahfield Ave. 
Eas. Tel Beveriy 1868 

DR. GEORGE I, BL02IS 
DANTISTAS 

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS: 

9:30 iki 12 rj-toj 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadie&iaift 
pagal sotart} 

Tel Y AEda 5821 
K£Nwood 5&7 

OL A. J. Mim 
GYDYTOJAS IE CHIEURGAS 

Ofiso vai nuo 1—3; nuo 6:30—8: 
756 West 35tb Sfreet 

Tai yra gcrta«si Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modenUSkai iš
tobulinti, nužemintos kainos. lengvi išmokėjimai, 

teisingas patarnavimas. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WOJL LIKĘ USf" 

4030 S. Archer Ave., Chicago, HL, Phone Virginia 1515 
Turime daugybe vartotų automobilių viliausios madoa, nuo llfi.W ir augščiau. 

Bes. 6358 So. Taiman Ave. 
Bes. Tel GEOveiuil 0617 
Office Tel HBMinck 4S48 

DR. J, J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IB CHIEUEGAS 

V»I 2-4 ir 7—8 vak. 
Ketv. ir Nedeiiomis susitania 

2423 W. Marquette Road 

DR, STRlfcUt'IS 
iVliYSICIAN and SUBGEON 

4045 So. Ashland Avenue 
OKSO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo- 6 iki 8? vai vak. 
Nedeiiomis pagal i 

Office Tel Y AEda 4787 
Namų Tel PEOspect 1930 

Kun.J.E. Krancevičiaus 
Primicijos 

UTICA, X. Y. — Birželio 
11 <L Šr. Jurgio lietuvių baž-
xųri;ioie jvyks nepaprastas j -
vyki«. Tą dieną atlaikys pir
mąsias šv. Mišias kun. Jur
gis Emil Krancevičias. Jo te-

*M 

VAŽIUOJANT Į ŠV. KAZIMIERO KAPINES 
arba Į PIKNIKĄ, V Y T A U T O Darže, VARTOKIT 

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

ir Sacramento Aveaue, už tiktai 10 centu. 

Bušai važiaoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare. 
U2S1SAK2KIT BŪSĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS 

AEBA KTf ISHS REIKALAMS; 

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

Jm B E T D fIS. Prefc, — JJM PHOTAKIS, Sekr. k BU. 

i ii^cc--
r 

r •*• - , S « « r » i » > » " ' * 

Tel OABal 6122. 

DB.S.BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IX GHIBUEGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 V. T. 

KEZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868 Office Phone Res and. Office 

PBOspect 1028 2559 S. Leavitt Si 
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CASal 0798 

Oft. J. J. K0WAB 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IB CHIBOBGAS 

2403 W. rBrd SL, Chicago 
TretiadzenMi ir Setemkadieniaū 

Tel CANai 5969 

DR. WALTEB J . PHILLIPS 
GYDYTOJAS IB CBIESBGAS 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANBOS: 

1 — 4 i i 3:30 — S:30 vakare* 
ir pagal sutarti 

Tel Calmaet 5974 
OflSO VALANDOS: 

9 ryte iki 8 vakare iaskkiant M 
nūdieniu* ir treeiadiraiue 

M . A, P. STULGA 
DASTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Ofiso Tel VIB«iuia 0GS6 
Beaiaeucijos Tel BEVerly 8244 

BB. T. DUNDULIS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso v a i : 2—4 ir $—8 p. m. 
BeĖdeucija 

8939 So. CIaremoBt Ava. 
Valandos 9—10 A. M. 

_ Nfidelioanią pagal sutartj. 

Tei CANai 0257 
Bea. Tel PBOspert 68W 

DS. P. L ZALATORIS 
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS-
1821 So. Halsted Street 

Bezidencija 6400- So. Artesian Avės 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiea. 
. 6 iki 9 vakare 

Tel YABds 2248. 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 S©. Ashland Ave. 
arti 47lh Street 

V a i : nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Sf,™Tt4r?'* m o s ! m i.t • ̂  " 

i A X a-cr.'p ?• 

DR, C, 1, SVENGiŠKAS 
DiamsrAs 

4300 So, Fairfieid Avenue 
OFISO T Ą . , A N T ) 0 S : 

iv *au 175? >ii g r^L ?akars 
Seteatfirg^aj ir Im^adiciitii 

DR, v, E, mmmu 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenat 
T«tefcna* Lafayatta 3650 

AairsdicmaU, K^t-rirtadieuiaak k 
P«aktadiftniai8 

4531 South AshlaiKi Ave. 
T*L Yaita 0&94 

PirmfctLj»i>;a, T?efaadjcij«a » 



ifrgabofe, geg. S d., ^ 
^ — — i ^ — — — 

Vf»,iLŠWC*W a « 3 

Sfjungiet^ 
WB©T KJLLMAN. — Cia 

gyvuoja Moterų Sęjungos 7 
kuopa. Kai kas, gal, pamany
ti, kad jei nedideiė parapija, 
tai «maža ir sąjungos kuopa. 
Bei rastų visai ką kitą. 

Gavus M. Piktužienčs kvie
timą kad asmeniai atvažiuo
čiau pakviesti ksopą į Mote-
rą Sąjungos Chic. apskr. rea-
giamą ""*a?d i r %aae»" va 
karą, trečiadienį, g&g. 24 d-, 
8 v a i vakare, Gimimo Pane-

' lės &v. parap. svet., Manpiette 
Parfce, pereitą antradienį i r 
nuvažiavas. 

Nustebau pamačius skaitli
ngą hūri narių susirinkime. I r 
dar feas nepaprasto, kad kuo
pa susirinkimus laiko ne pa
rapijos svetainėje, bst kas mė
nesį pas 1dtą m&į. ?*o sus-mo 
esti vaišes. 

Pakvietus kuopą <klyvauti 
apskričio parengime, kiekvie
n a nosi pirko po tikietą, o Ma-
^ašJene, TjtMmė įr kitos ža
dėjoatvežt i k "door prizes", 
M West Puilmano žadėjo at-
^va^ioti trys automobiliai, ©^ 
gal, ir daugiau. 

Po susirinkimo 
Geniotieaei nieko nežinant, 
nares apspito ją sušukdamos 
" v a # o ! " i r įteikė dovana: 
"bedsp read" bei "eurt tda 
Wėt", 25 nietn šeimyninio gy-

Iškilmtogos V 

n o n u RADIO 
^JFROOEAKA 

t u v e s i Priminima radio klausyto-; 
užsUta^yti savo radio 

ant stoties ^ G f ž s , šiandie 7 
valanda vakare, ir pasiklau

s o m o s visą 
gusN 14 d*, # v . Kryž iass ba-
žnveioj įvyko iškilmingas šHi 
L ,\ a A i *-, o T*^Z *8yti graAos programos 
bas O. Sudeikvtes su fe. m - ; ° , , . . ' , 
i - a r -u" *.„= 4,»» T n a s reguiemi tas antradieni! . 
k o n a a . fembą davė kun. * ^ ^ V ^ ^ a ^ krau- * A S I 

Juška. Per žfiūbą solo giedo- ^ f ^ f * ^ 1 * ^ r l t .. PROGRAMA 

paienamu 1psW?kę, ir pailgi
no prograsuj. 

Badio i n ^ j a i nepamirški
te a ts»akt i savo radio am 
stoties WSBC, 1210 kilocyk-

įfcf&usyti pirmą ka
rtą Į f r w ' y i % Furniture Mart 

PALAIMINTO KAMONO 
LLLL KASDlENiNĖS 

MINTYS 
ii acfhiko «ftė 

Kas. AatT K. g*nm£k» 
Gegužes 23 Diena 

"Jok io bendravimo aš ne
lietuviškos programos leidžia j turėsiu kaip t i e Dievo, ir me-

X. jdžių, žoles, paukščiu, ir gyvu
lių, Mitinių ir upaJuky, kra-

ndą. 

»t«vė. Kaip visuduiet, taip ir 
įo A. Norkiene, pritariant va- , . ^ Z L i • - i • 
J , * . . šiandie daiyvaus damininkes, 
rgoaais varg. M. DauKsai. Jau . . . . -. • D +̂  .. , . , , . . x- • dainininkai ir muzikai. Be to, noji gėlm mmietą nimese pri£ . k 
r* .- I . • visuomenei bas į<lomu įsgirs-
ranetes Sv. altoriaus. L« •«_« -v » . , * 

Ra" F Ton i b ' žiai z"114* • Peopieb krautuves 
. , .~ . apie dideks prekių vertybes, 

pannošta seserų Kazimiene- L T . , . . . Z - « * , 
fMat, šiomis dienomis Peopies 

C į . . . , - ^ I k r a u t u v ^ t e a a ^ s t a k o " suma-
Vestavui piiota įvyko E a ^ - s . ^ T ^ , 

szinimo pardavimą, knr vi
skio svetainėj. 1 . . . ., .. 

_ , . _ . . • I s ^ s yra progos nusipiiuti 
Po vakanenes jauniems P u ., ,. • . , ., ? v . " . 

" . ZT: , ,. , _ reikalingų daiktų nz labai nu-
ckoriams sudėta daug Imke- °y . w v 

. . „ . . . . , , , .mažintas kainas. &ap. XXX 
jimų ir dovamų. Kalbėjo kieb. 
to. A. Skripko kun. J . Jn-į N E W ^ p u M i m | 

ška, kun. A. Valančius, kurni 
A. Linkus, dr. Rakauskas, J.įBiAET IŠ STOTIES V7SBC 
<5epulienė, jaunųjų tėveliai.; Lietuviška radio programa 
Vakarai vadovavo jaunojo de Xew City Furniture Mart 
de Pučkorius, i krautuves pailgino pusvalan-jf 

^Sataiieji visiems begalo dė
kingi už 
u&S. 

ntų ir pievų, saules, menulio! 
ir žvaigždžių; nes nė vienas Į 
iš šių nekliudys melai Dievą j 
apmąstyt i" . 

Šį vakar%, nuo 7:45 iki 8 
vai., išginaspe '*Pasiuntinio" 
lietuvišką "»dio programą L? 
WG£S steiįes, 1360 k i l Bus Juo darbas prakilnesnis, t 
muzikos, darni: ir žinių. Pra-! tuo daugiau palaimos Vieš-
soma visu^įasiklausyti. S86 jpa t« žada. 

Vereiau išanksto gerai ap
mąstyti, negu laiko praeito REMSITE IR PLATINKB 

KATALffiiŽKA SPAUDA (gailėtis. 

t 

nus ir dova-

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

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

dį į pilną valandą. Priežastis 
yra ta, kad klausytojai per i 
laiškas reiškia pageidavimo, 
jog programa būtų visą va
landą. Tat Kew City Furni
ture Mart krautuvės savinin
kai Vincai, Kazmauskis ir 
Bazaras, visuomet norintieji 

Darius-Girenas 
venimo sAftktar ivproga. P ra , ^ 3 ^ U n k 2 ? l 
side,ws vaišėms, Oeniociams . *-"AJLi«»J-7 ^ 
išreikšta daug lmkėjimę, o! ' ^ t m e o ' P a r t y " 
Moterų Są-gos 7 %.p. ir jų 
biai pirmininkei Strazdienei 
sėkmingo veikimo. A. P-Be 

- • 

.v 

Sodalietes Ruošias 
Naujy Nariy priėmimui 

BBIGHTON PARK. — So
dalietes stropiai ruošiasi nau
jų narių priėmimui ir antra-i 
jam Marijos apvainikavimui. 
Tai įvyks trečiadienį, geg. 31, 
7:30 v. v. Po priėinimo seks 
pramoga B. Kinderaites na
muose. 

B. Kinderaitė, pinnininkė 
Eucharistinės kdmisijos, tva
rko priėmimą ir apvainika
vimą, o E. Gedvilaitė, pirmi
ninkė socialinio gyvenimo ko-
misijos, surengs pramoga 

AV. 

OONT BE GREY 
Ępty tair. Gtry h«» 

• a * » ye* look <M tad l»* «44 
Trr tm k o * » * Method far OA-
erine Hair . . . CLAIROL. YocTI 
tppreckrt th» ąnkk, pkaiaat m**<-
B3«ttt. No ble*chia« re«air«d t* 
•oft eu tbt h«ir »h«B jws «M 
CLAISOL. Y 00*2 iovt tb* remhi 

^Bunco ir card pa r ty " , re 
ngiama Darius - Girėnas Au-
xiliary Unit 271, ir kuriai pi
rmininkauja Antoinette Eže-
rskienė, įvyks ketvirtadienį, 

geg. 25 d,, J. J. Hali, 4600 So., 
Paulina St., 7 vai. vak. Bus1 

daug "door prizes". V i s Į 
kviečiami atsilankyti. Visas 
pelnas t i r i a m a s Darius - Gi-j 
rėnas posto namo fondui. 

J . J . B. 

A 1 A 
Vil»uAis o= r i j ^uSs^A 

Mi« igįĘĮ. 21, 1 9 ^ m., 1 3 5 vid. papiet, suiaakfs &J metų 
amžmm^ 

Q'm& ĮCietuvoje, Tauragės apksr., Pajures parapijoje, Va-
ii&ių kainie. Amsirikoje išgyveno 40 metų. 

PaHIas dideliarae nuliSdirae: na^teri UomU^. po tavais 
Gaidaaa&itė. 3 dukteris: Fetkiia. PLaačiujiieoc. lentą Albi
ną, Praneiškiį Komeškknę, žent§ Nleboias ir \'aieriją Whee-
kr, žentą Riehard, 1 anūką, 2 snnos: Vincą h* Stesį, broli 
Antaną, brolienę Emiliją ir daug kitų gimiaių. Lietuvoje 
paliko motiną Marijoną, 3 brolius ir 2 seseris. 

iumas pašarvotas K45 Wa^ansia Ave. Teie&oas Armiiagc 
8321. 

Laidotuve.- jvj'ks trečiadieni, geg. 24, 1939. U namų 9 00 
vai. Tįferbus atlydėtas į Šv. ICykoto parapijos k&žnyeįą, ku-
rijje^^įks gedulingos pamaldi už velionio si«i&. po pamal
dų, imm aulydėtas j Žv. Kazimiero kapines. 

NueSrdžiai kviečiame vmus gimines, draugus-ges ir pa-
žįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. 

AKTASAa EUDSECKIS 
Uiri Geg. ZQ, 1939. 8 vai. vtti<. 
sulaukus 68 metu amž. Gyveno 
S61ti So. L«iU\u $t.. Chics-gv-

Gimt? Lietuvoje, Raseinių 
Apariu-, Kražių ^ M » p . AiiK-rs-
koje i i o ' veno 27 metus . 

Pal iko dideliame nuliūdime 
moterį A.a£ustą. po t * v a i * 
ia tkaštę , sūnų Antaną, marčią 
Maria, dukterį Joaepbina Kur
t i , Žentą An<jrew, viena a n ū k ę 
ir du antikų*. i j»u»t*roiiu»: 
Pe t rą ir l i yko ia Zoberius, Pet-
i% Ir Antaaa Budreckus ir 
Pe t r ą Vaitkų, tr is puseseres — 
Pet roae i f Bukaiiskiersę, G*nd-
r i t a Brušksenę ir Kleonora Ka-
Buftivmenę i r tų &elmas ir daug 
kitų gimiaių ir draugų. 

Lietuvoje pal iko S seseris ir 
gimines. 

Kūnas pašarvota* koplyčioje. 
<«•& So. Heruū tage Avt-aue. 

Laidotuvėis (vylus tre/-iad , ge-
gužės 24, 1939, i* John F . 
Kudeikio koplyčios. S valandą 
ryto bus a t lydėtas į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje j vyks gedulingos pamal
dos už velionio eielą, o po 
pamaldų bus nulydėtas i Sv. 
Kazimieru kapiftes. 

Nuoširdžiai kvi«čjame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
t am u» dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę Moteris, Soou». Mar
ti , Dukiė , ždEDtaa, Pusbroliai , 
Puseserv* Ir daug k i tu giminių. 

Laidotuvių Direktor ius JobB 
F . Eudeikis . Tel- YARds 1 7 * * , , 

1%, 

T."11.7 i C r > T ? B T M 4 C< 

Mirė geg. 2i. 1SSS, 2:5S vai-
popiet, sulaukęs pusės amž. 

Gimęs LU-tavoj«, o Ameriko
je išgyveno 33 metu*. 

Paliko dideliame nuliūdima 
nicterj liomioeię, po tėvai* Sto
nis, 3 dukteris: Petronėlę Nerz, 
žentą Juezą. Juozapiną Itoe-
kus. tentą Povilą, ir Stanisla
vą Kubilius, žentą Konrad, 2 
anūkus, 2 sūnus: Joną ir Ka-
ill1niUir> marčią Beatričę ir ki
tas gimines. 

Kūnas pašarvotas Lachawics 
koplyčioje, J314 W. 23rd PL 

Laidotuvės fvyke ketvirtadie-
nj, geg. 25 d. iš koplyčios 8:-
30 vai. ryto Ima atlydėtas i 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje Įvykį gedulingos ^ ^ 
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i iv . 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, 
MMML ŽeaMi. Marti, .\rmkai ir 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius -
Lu.uawicz ir Sūnai. tei. Canal 

S S 

Moteris, &ūnai, Dukterys, Broliai, Brolieni, Žen
tai, Anūkas ir visi Gimine*. 

J R B A F L O W E R S H O P P E 
4 1 6 0 A R C H E R A V E . 

vrkm 
—9^ 

GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIHEKT0E1AI 
K E L N E R - P R U Z I N 

Gerlaūgiaa FatanuTinu — Moteris patarnauja 
Phone 9600 620 W. 15th Are. 

LEONARDAS E2ERSKI8 
1JJIX>TUVIŲ DIREKTORIUS 

PATABNAVIMAS DIENA. IB KAKTl 
KOPLYČIA DYKAI 

2025 W. 51st St. TcL YARDS 1278 
Res. 4543 South Pau&» Street 

UV1Ų DB^KTORRJS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JgTAIOA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4605-07 Sa Hermitage Ave. 
4447 South Sairfieid Avemic 

Tei. LAFAYETTE 0727 

T\ V JT A T koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

P&AJfdftKA 
MATULE VIČIEKE 

i 8415 Ko. Seeley Ave. TeL 
Bit tersweet 8&3€) 

Mirė Geg. 21, IS?9, 2:59 vai. 
su laukus 74 metų amž. 

Oimė Lietuvoje, Suvalkų R4-
dyboj. 

Amerikoje i igyveno 57 jn. 
Pa t iko dideliatue nuliūdinu-

5 sūnus — Vlaceutą, Joną, 
Juozapą, Albiną i r Mykolą 2 
dukter i s — Oną Sabai Pr iee 
tr Katar iną Sabai . 

Kūnas pašarvota Lacnawicz 
koplyčioje, 2314 W. Z%tA PL i 

Laidotuvės jvyks Trečiadienį. 
0 « g . 24, 16 koplyčios *:36 vai. 
ryto bus a t lydė ta į Aušros Var
tų parap. bafnyčią. kur io je \-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. P o pamaldų boa 
nulydėta i šv. Kazuadero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus-ges ir pažys-
t amus -mas dalyvaut i šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Bonai. Dukterys, 
]>rmugai-g€s ir Pažys tami . 

Laidotuvių Direk tor ius La-
chawicz ir Sūnai . TeL Canal 
2615. 

i * A. 
PETRAS NORKŪS 

Mirė gegužės 26 d.. 1S3S m., 
1:60 valanda p<jp»et, sulaukęs 
25 metų amžiaus. 

Gimęs Chicago, Illinois. 
Paliko dideliame nuligdime: 

tėvą Petrą, motiną Veroniką 
po tėvais fiuktaBattė, broli Jo
ną ir seserį Oną, i ė d ? Alek
sandrą Korkų. tetą Jenme Al-
kimavičienę ir dėdę Liudviką 
IfegkM ir daug kitų giminių. 

KŪBSŠ pašarvotas 6842 So. 
Tuirnaii Avtrnue. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
g r u ž ė s 24 d. Iš namu 8:50 
valandą ryto bus atlydėtas } 
Gimimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje į-
vykiš gedulingos paiaaldos U2 
velionio sielą. Po pamaidij bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus-ges ir 
tam*e-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę; 
Tėvas, Broifcs. Sesuo, »ė«*es, 

Teta ir Giminės. 
Laidotuvių direktorius John 

E. Egaa. Telefonas GROvehill 
0090. 

Kas myii, gerovei tarnauja 
daug protrj nevisai subrendn-

!džiuoja, neieško garbes. 

Klausykite mfiso IAKavią radis programo Antradienio tr 
gedtedienlo vakamte, 7:06 valanda, Iš WH1P stoties (14S0 K.) 

Pranešėjas P . S-*XTTMTEHA« 

lookin* coior that d e £ « deteetien. 

be. S** yvar bgfcdi—w toA 
a»rf tž« coapoB NOW. 

v N<ztaraUy.*.inA 
< 
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PIRKITE PAMINKLUS DABAR 

\ 

V 

,t>famibriiis* 

«f rtek 

Oairat 

i 
i. 

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 
PARODYMĄ 

GERESNIS DARBAS U 2 ŽEMESNES KAINAS 
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTĖS — GERIAUSIA 

MEDŽIAGA 
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE 

VENETIAN MOlSIUiMENT COMPANY • 
5 2 T Nonth Western Ave. Chicago, Illinois 

Te^onas SEELEY 6103 
Skyrloi rsadMl tonai BOO Soly Scptdcar* Siptei% HM Jf t* UltS BtiMl 

S A K I A I C3ICAG0S, CI0ERO8 LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 
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Svarbus Marijonų 
Apskri t ies Susirinkimas 

Gegužes 24 d. Marijona Be- vk-kieae su savo sūnum irgi 
mejų Draugijos Cliicago aps- pilnu vergijos dirbti p-nu 
krities rėmėja, svarbus susiri- Navicku; taip pat atvyks se

nas veteranai ir didetk Tėvu 
Marijonų prieteiis, p-nas Si
monas Pileeka%; iš Marquette 
Park buvęs Marianapolio Ko
legijom stud. Jonas Stoškus. 

Kaip žinote, kad liepos 23 
diena įvyks tradicinis išv 

likimas tuoj po pamaldų 
"Draugo" name, 2334 S. Oak-
ley ave. Visų kolonijų Marijo
nų Rėmėjai malonėkite ^atvy
kti kuo daugiausia atstovų, 
nes tikimės/kad j šį susirin
kimą atvyks Tėvas Provinci
jolas, kun. J. Jakaitis, taip Lžiavimas 
pat kviesime ir svečia, Ma
rianapolio Kolegijos rektorių, 
gerb. kuo. J, Navieka. Reta 
proga, malonūs Marijonų be
ndradarbiai, pasirodyirim kuo 
skaitlingiausia. Iš Roselando 
pasižadėjo atvykti jaunas ir 
begalo energingas veikėjas, 
tai Mykolas Pavilonis su bū
riu savo draugų; iš West Pull 

a-

i j r a z 
tvanas 

ai .i f avyno 

Niekuomet neatsiduok visiš
kam tinginiavimui, bet ar skai 
tyfc, ar rąžyk, ar melskis, ar 

mano Karolis Raila taip pat; j mąstyk, ar dirbk ką nors ben 
iš Brighton Park p-nia Na- drai naudai. 

MARQCETTE PARK. — 
Praeita sekmadUaį, išanšus 
rytai, neišrodė, kad diena bus 
graži, o po pietų pradėjo sma
rkiai lyti, vienok Marijone 
Rėmėjų Draugijos 5-to sky-
riaas nenugąsdino, jie išvyko 
\ savo rengiamą išvažiavimą 
Justice Parke. Po didelio lie
taus, apie 4:30 vai. pragied-

Liiuvių Diana, j r§*> d i e n a i r P*5*™1* s a u h l t ^ 
Darbas didelis 
jėgų, tat ir 

iti-vlnt; ~Smt\ ^taucriausia iri 
nai su savo skaitlingais drau 

4r»*TflH5 4< 7^%- m ė. 

krai nuošutjUai parėmė; 
pat parėmė ir daugelis kitų 
— p-nai Kauliai. Ališauskai, 
Cž tokią gražią ir nuoširdžią 
paramą Ayriaus komisija 
didelei dėkinga visiems, ku
rie tik kokiu būdu gelbėjo, 
abeinai visiems darbininkams, 
au*kotojan», kurie prisidėjo jr 
darbavosi. 

Didelis aiįfr (priklauso p-nai 
Ivanauskui, kuri- teikėsi su 
troku patarnaut;, progai pa
sitaikius, tikisna>i, kad p-ną 

me atvykti kuo daug 
nustatyti planus, kaip geriau . . . , . . , , .- Įgais atvvko i rengiamą įsva-ir sėkmingiau tai Įvykdyti. 1*. . * _. ^ ^ 

Apskr. rast. J. K 

tir 

Peoples Krautuve 
TURI PERDAUK PREKIŲ 

STAKO SUMAŽINIMO 

I špardav imas 
ŠIANDIEN PRASIDĖJO 

VISKAS BUS SKUBIAI PARDUOTA 

žiavimą ir prie geros muzikos 
taip įsilinksmino, kad ir pra
dėjus temti, visiškai -užmir
šo apie savo namus. Taip pat 
matėsi ir 
seimų — p-na 
šauskai, kurie linksmai vaiši
no savo draugus. 

Chorai — Panevėžiečių iri Dariau? 

mus ir anglis pristato, atei
ty, progai pasita&ius kreip
sis ir 

Taigi, visi brangus priete-
liai, vardą rfryriaus ir rengi-

1930 

Aukso Grūdeliai 

bulvariškių keletą, T ^ T ^ t ^ ^ r V Ca™»™ *** Copp, iš Marti, 
j-nai Kauliai, Ali-, s i r d a l**"*** ^-iu! J. K. | p l i e n o ^Tbinink^ ^vieid& j 

Tik tas be baimes džiaugia
si, kurs tari savyje geros sę-
žines paliudijimą. 

Labai prakilnus bu 
mokslas, jei pa remta i 
¥§s išsižadėjimą Ir nnsižemi-
kas žengdamas nedorybes ke
lia, didžiuujas savuoju netei
sumu. ± •§ 

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

Norime, kad kiti būtų aš-
jtriai perspėjami, o patys per-
| spėtais būti nenorime, 

I CLASSIP IED 
^ — ^ — — — • ' • — ^ ^ — 

PARDAVIMUI Bi:\"G.\LOW 
6 dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje; miegojimui porčius; 
didelis beismontas: SOxi56 pėda lo-

ins F e r r V , O h l O , d u k t ė p a p r a s t o - , tas: 2-kary garadžius: karštu vande-
1 nio apšildomas; visi screens Ir wea-

SO% Sucedymai Siekia Iki 
— DYKAI — 

Puikios ir Brangios Dovanos dėl Jaunavedžių ir visų 
kitų Kostumerių. 

BuivariSkių, kurie is kalno 
ji žadėjo dalyvauti, tikrai buvo 

ir linksmino susirinkusius sve 
ietim gražiomis dainomis. 

Rengimo komisija, matyt, 
'•gražiai prisirengus, taip kad 

sveteliai buvo labai patenkin
ti. Gražiai darbavosi ir sve-., 
eius priiminėjo skyr. pirm. A. 
Pūkelienė, A. Jonaitiene, P. 
Gailius, p-nia Šnekutienė, A. 
Bimidaite, p-nia Petraitienė,. 
na o ką jau bekalbėti apie 
Oną Vilimienę ir E» Andre-
liūnienę, jos dalino dovanas, 
ir svečius gražiai šokino. 

Išvažiavimas labai gražiai 
pavyko, tai dėka gerųjų prie-
teJių — p-nq Idzelių, viršmi-

i nėtą biznierių p-nų Vilimų, 
Zizų ir Andreiiflnų, kurie ti-

imai 
<Xrėno Paminklo 

Statymo Komiteto labai svar
bus susirinkimas įvyksta 'Ma
rgučio' redakcijoje, geg. 23 

Holywood vaidinti judamuose! C ^ B S ^ S - S * , . 
tvirtus metus. J 

yra proga tapti kino žvaigžde. (Aeme teleplioto) 
paveiksluose. Mergaite eina ketvirtus metus. Jai auksinė, ^ ^ k ^ į , U k t ^ t 4 V ' w ^ ° į £ £ 

epietie Road («7tli St . ) S M M E H M 
KEPubik- 4666. 

BRIGHTON PARK. — A. sirinkime pasitarsim įvairiais 
L. R. K. Federacijos 19 sky- klausimais draugijų ir kata-
riaus mėnesinis susirinkimas likų vieningumo, taipgi tėvy-

d., 8 vai. vife. 
nariai būtinai 
kvti. 

Visi komiteto 
turite atsilan-

V. Rėkus, Komiteto sekr. 

Įvyks gegužės 23 d., po pa
maldų, 8:30 vai.. vak., para
pijos mokyklos kambary. Pra 
šome visų draugijų, 

nes Lietuvos. Valdyba 

vienas Jei du darbuojas 
kuopų,antram pritardama, tikrai ką 

skyrių valdybas ir atstovus į nors gero nuveiks. 
*i taipgi veikėjus, dalyvauti. 

Šis vienas iš puikiausių 
Breakfast setų vertas $35.. 
parsiduoda 
ūž $1895 

1939 pavasario mados, 
Kidney Style Parlor Setas, 
reguliariai vertas $119.00, 
Išpardavimo kaina 
t^ Č 6 9 - 5 0 

UTlLnT UQU0R 
DISTRtBOTORS 

Tel. 0745-0746 
Onry 

5931-33 So. Ashland Ave. 
. • • t-

Pas mus galima gauti tikrai 
UetuviSką Importuota Valstybinę 
Degtte*. 

Mes ir Visi- M"usu Darbininkai 
K«ame Uetuvm.' P». F. Ir H. 
Darfmldai, 8avinf8kai. 

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

f 
Šis pilnas lovos įrengimas, 
graži lova, Springsinis mat-

Šis 1939 pavasarinio ma j raxxay Garantuoti coil lo-
dos Virtuvei gesinis pečius į vai Springsai, viskas verta 
setai verti $75., parsiduoda' $30.00, parsiduoda tik 
tik Č39 5 P už ^17.95 
$5.00 vertės 9x12 naujos mados kHjankės po < Q ^ | Q 
$15.00 vertės garantuoti matracai po $€>.95 
$8.00 vertės garantuoti coil lovom springsai 5 ( 3 - 4 9 
1939 metų mados midgpt radios po $6-95 
$60.00 vertės labai gražūs parlor setai . . $ 2 9 « 5 0 
$5.00 vertės plieninės naujos mados lovos . 
$6.00 45-kių svarų vatiniai matracai po . . . 
$20.00 vertės tvirtai padaryti 5-kių dalių 

breakfast setai 

MOVING IR 
EXPRESSING 

MATYKITE MX>S PlRMtAUSU. 
DEL ZEMV* KATNŲ-
JOE MOCKUS 

2358 So. Leavitt Street 

^295 
^349 

59 95 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 

Didele nuolaida už senus baldus į mainus ant naujų. 

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS 

WILLO-WEST 
GERMAN GFTJRCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD 

WILLOW SPRINGS, ILL, 

p-nas Butchas, sav. 

JtW GALITE GAUTI 

ONA'S PERMANENT 
Vsipci •rtiatiSką 

Ir 

Permanent garbenejunas yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
rai išsilavinę. Mes suprantame 
visas jūsų plaukų problemas. 
Jos galite visados tikėti, kad pas 
Oną gausite tikrai paikų ir gerą 
permanent. 

ONA'S BEAUTY SHOP 
1820 West 47th Street 

Telefonas LAFayctte 8038 

Standard Club 
relui Degtine—100 Proof 
BOTTIJED Df BOND 

Hera Geresnes Degtinės 
už Tokia Kaina. 

TIK $1.00 PT. 14 P ft 

14-5 Kvortos— 

Reikalaukit 
SAVO APYLINKiS 

TAVERNOJ 

MUTUAL LIQUOE COMPANY 
Distributoriai 

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 0014 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniausiai ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte 
750 W. 31st Street 

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

PARDAVIMUI 
Parsiduoda kraudių fepa. biznis, pi
giai. Gera proga B*itrv1til, nes 5| 
m&n«s; savininkas išvažiuoja. 183f 
South Raoine Ave., Cntfago, Di. 

PARDAVIMUI PEČIUS 
$6S.O0 vertės, A.B.C. d%"iejų degin
toju aliejinis pečius. Vartotas tik 2 
žiema*. Parsiduoda ui tiktai SS0.80. 
Duosiu dykai dU 65 galionų al ie
jui bačkas, su kranais. 2331 South 
St. Lioui* A v ( « w . Obicago. Illlaol-i. 

PARDAVIMUI BIZKIS 
Parduodu duonos kepimo bizuj su 
namais, arba viea tik bizni. Biznis 
išdirbtas per 35 metus. Priežastis 
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauja mano išdirbimo praktiką, 
(patentą) mielai sutiksiu perleisti ir 
ISmokinti. Savininko tr biznio ištai
gos antrašas: 2S03 So. Ementfd A-

Chtcago, ni inois . 
PARDAVIMUI BI7JVSS 

Geliu biznis, išdirbtas per 18 metu. 
Priežastis pardavimo — liira. Par-
diK>«iu pigiai- Atsišaukite: 4 t48 W. 
2«th Street. tvU-t. Ua^-ndAle 7©45. 

Klausykite 
PALENDACH'S TRAVEL 

BUREAU 
Folklore Radio Program 

BVERV STJNDAY ntOM 1-2 P. M. 

LIETUVIŠKA 
R Ū B Ų K R A U T U V Ė 

VISKAS DfeU VTRŪ 

PAUL LEASAS 
(Vyriško Rūbu Krautuve) 

3427 So. Halsted Street 
Tol. Boulev»rd 9*37 

B«urva« v i r i 
$S23,00«.«» 

Temykite Biznierių Bargenus "Drauge". 

L k c : 

P 
e-URNITURE 

M A N U P A C T U R I N O C O M P A N Y d 

4179-^3 Archer Avenue 
Kampas Eiehmoiid gatves 

'URE^ 

J? 

m 

NEW CITY FURNITURE MART 
— rengia — 

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

kmad., Birželio-June 4 . 1 9 3 9 
$1,500.00 — DOVAKOIOS — $1,300.00 

Kas nor oSrireserruoti ri«ta ant boaij prafiom! kreiptis | N"ew City Ftiraltare Mart, 
1«52 W. 47U St.. Ii anksto. 8a kiekvienu boso tikieto gausite įžangos tikleta dykai. 

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

Taipgi, New City rinks populiariausią mergaitę iš Liet. Vyčiu kuopi*. 
Kteosykttc mu<n> programo: AnSndkfilal^ i i stoties WSBC, 1216 kQ., 8:00 iki » T. T. 

4% 

4192 S. ABCHEB AVENTJB 
(North East Corner Areher and 

Sacramento ATC.) 

Phone LAFATETTE 0461 
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa-
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00 
Tšmokejom 
Už padėtos 

pinigus 
Duodam Paskolas ant 1-mu 

Morgižių 
Safety Deposit Dėžutes OaHma 

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

ną. Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vaL vakaro 

STANDARD FEDERAL SAV-
INGS & LOAN ASSDGIATION 

of CmCAGO 

PIRMCW RtSTES JUODŽEMIS 
— glėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais. 

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušeliu $2.50. 
Stanley Gaveos. ĮIO So. Rid^eland 
Ave.. IVorth, TU., tol. Oak I.awn 
1SSJ-1. 

JU8TIN MACKIEWICH 
Preaident 

HELEN KUCHINSKAS, Seo. 

PARDAVf.MCf 
Pardavimui buftern* ir grrosern*: pil
na elektrikinė refriiferacija; gera v ie 
ta; nėra kompeticijos. 
AtnlJtaiiMte Telefonu rTfmlnck 0257 

PARDAVIMUI BU?fGAIJOW 
5-kambarig bunjralow; furnacU 

apšildomas: uždaryti porčlal; gara-
džius: 30x125 lotas: Savininkas a p 
leidžia miestą. Parduos u2 labai p i 

giai, — tiktai $4100. Savininkas ant 
vietos: 8ŽS2 S. Sprlngffr-M Ave. 

PARDAVIMUI 7TĄMAS 
Mūrinis namas: 4 kambariai vlr-

SuJ, 1 apačioj; furnacu apšildomasr 
garadžius. Atsišaukite: S421 Soutli 
SprlngfieM Ave. TeL Ijiwndale — 
S2S1. 

REIKAIJ3TOAS PARDAVCJAS 
Reikaliagas komercijinės refrigera-
cijos pardavėjas. Gera proga. N e 
reikia turgtl patyrimo. Komlšinas Ir 
gasolinas. Atsišaukite telefonu: 

L>awndale 2295 

GERAS TR PIGUS 
t fl. po 5 kamb. mOrinins namas. 
11 metų senumo. South West Sideje, 
prie €3rd St. gatvekarių linijos. R e n -
da $100.00 { menes}. Kaina tiktai 
6,950.00. Kas norite užsidirbti ar pi
giai Jsjgytl gera narna, rašykite grei
tai. Rox No. V.IMO. Draugą*. 2SA4 
So»ib Oakley Avenue. ChV-ago. BĮ. 

VASAROTOJAMS ATYDA 
T^abai patogi vieta vasarotojams. T u 
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upSs — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo-
bilium ar traukiniu. 62 mylios nno 
Chicago8. Kelias 83 ir 4S. Peter Ber
notas. Box 77, Silv«»r Tjftke, "Wi=. 

PARDAVIMUI NAMAS 
4 kambariu cottage; 50 pėdu lotas, 
puikus kieiftits: 2-kanj garadžius. 
Kaina tiktai $2.500.00. Atsišaukite: 
2331 Socth St. Ix>nis A v m n e . 

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

BUICK 
AGENTŪRA 

Tniime pardavimui visokin modelių vartoto automobiliu] 
Prienamomis Kainomis. 

MILDA AUTO SALES 
806 \&'. 31st Street, Chicago. Illinois 

Domininką? Kuraiti?, Se r Įninkąs 
Telefonas VICtorv 1696 

^ : & 
** 
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