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NARDANTIS LAIVAS SU 62 VYRAIS 
Laivas yra juros dugne apie 2 4 0 

• i 

•UHi l I I ije; imtasi priemom 
Reiškiama nuomone, kad 
gal daugumas bus išgelbėta 

POBTSMOUTH, N. H. geg.;nais. Laivas atsirėmė \ jūroa 
23. — J . A, Valstybių nar- dugaę; 
dantis laivas "Sąualus" su 
62 vyrų įgulos (jų tarpe pen
ki karininkai) nuskendo apie 
240 pėdu. jūros gilumon apie j 
už penkių mylių nuo New' 
Hampshire pakrančių. Nelai-j 
mė įvyko šiandien anksti rytą, j ra vilties įgulą išvaduoti Lai 
kai laivas nėrė AUantiko gilu-vas turi naujausius reikalin-

gus^įteisynius ir }gula jame 
gali astinti ilgiau kaip viena 
para. 

Apie įvykusią nelaimę pa
tirta po vienos valandos lai
vui Beiškilus iš vandens, 

Skubiai susimesta pagalbon. 
Reiškiama nuomonė, kad y-

men su atidarytu vienu Ma-
panu. Sakoma įsiveržęs van
duo užliejo) laivo dalį su inži-

iąjungos suvažiavusį! M. ūsus gydytojai ar. it-iup: 
abu iš Philadelphijos, * I manekmu demonstravo, kaip jie gali 

Amerikos M 
ir d r. L, W. San 
kinti jsimetusį pas, žmogų vėžį. Pacijentą įkrauna ledais ir užanigdo vadinamu 
miegu (hibernation). P© penkių parų p a ž a d i n i žmogus atsikelia sveikutėli 

kairėje) 
panai-

žieminiu 
Jie mano, 

R e p u i c Steel korporacija teisme 
iškelia ieškinį iš CIO darbininku 

Reikalauja pusaštunto 
milijono doL atlyginimo 

CLEVELAND, O., geg. 23. į fabrikuose darbininkai strei-
Repufciic Steel korporacija,! kals jai padarę apie 2,500,000 
kuri 1937 metais pergyveno dol. nuostolių ir atlyginimo 
CIO darbininkų streikus, krei reikalavimas patrigubinamas. 
pėsi į federalinj teismą. Trau- K o r p o r a c i j a nus i skundžia, 
kia tieson CIO vadus ir su , ~.„ . . . . . . , , . . i kad ji paskiau daug nukente-CIO susijusias k»has darbimnj 
kų unijas. Reikalauja iš jų 3™ n u 0 nadonalio darbo san 
7,500,000 dol. atlyginimo. tykių boardo sprendimų ir dėl 

Savo ieškinyje korporacija; j vykusiųjų kruvinųjų riaušių 
pareiškia, kad jos įvairiuose Chieagoje. 

DANCIKE ĮVYKIAI 
NUSLuGSIĄ 

23. — 
sluoksniuo-

kad tuo būdu butų galima žmones 
AVASHINGTON, geg. 23. —t barė tuos visus, kurie bando 

'American Betąir federacijos f į k i r s t i 30 administradjos 
moonalinėje tribūnoje (foru-Į programa. Anot; jo, progra-
Bsep^MdatasSa*-Booi#r«Į|»s|Bsi0į priešai *»»lo j|r&3a»|į 
aiškiai pabrėžė, kad naujoji j 1929 metų ekonomines ir fi~ 
santvarka neiškrypę iš savo nansines suirutes, 
užimtos pozicijos ryšium sa Pripažįsta, kad šalyje pir-
išlaidoams, viešosiomis skolo- kimo jėga yra silpna, nes 
mis ir mokesčių nusistatymu, daugumas darbdavių pigjai 
Naujosios santvarkos progra-; apmoka darbininkus. Šalies 
ma ir toliau bus vykdoma, i administracija bandys rasti 
Anot prezidento, tik tuo būdu I priemonių tai pagerinti 
bus atsiekta šaliai reikalinga pirkimo jėga padidėtų, 

išgydgjl nuo širdies ligos, beprotybes ir aaovos. 
(Acme telephoto). 

i V i i * 

gerovė. 
Prezidentas nupeikė ir 

prezidentas, nereikėtų 
nu--laukti gerovės. 

Jei 
sakė 
ilgai 

NEW YORKAS SUSILAU
KĖ ARKIVYSKUPO 

NEW YORK, 23. — Šian
dien New Yorko arkivyskupi
jos katedroje sostą užėmė 
Šventojo Tėvo Pijaus XII 
skirtas šiai arkivyskupijai nau 

NACIAI VOKIETIJOJ 
KONTROLIUOJA 
KUNIGU PASKYRIMUS 
VIENA, — Katalikų Baž

nyčios autoritetams pranešta, 
kad ateityje kunigų kilnoji- i jas arkivyskupas F. J. Spell-
mai iš vienų vietų į kitas ga- man, buvęs Bostono auxilinis 
lės būti daromi tik su nacių j vyskupas, 
partijos leidimu ir pripažini- Bažnytinių ceremonijų prie 
mu. , šakyje buvo apaštališkas dėle 

Kitais žodžiais. Bažnyčiai' gatas JE. arkivyskupas A. G. 
nebus leista be nacių autori- iCicognani. Iškilmėse dalyva-
tetų žinios skirti kunigus į^vo 46 arkivyskupai ir vysku-
parapijas ir į kitas vietas, 
kur jie reikalingi. 

Naciai žengia dar toliau —I 

tijos karine sutartį, tuojau su 
daryta bendroji abiejų valsty 
bių vyriausioji karinė taryba, 
į kurią nariais bus paskirti į-J 
vairių kariuomenės dalių ats 

Maiskis Ženevoje karą britus, 
kad jie neteikia pagalbos kinams SUDARYTA BENDROJI 

KARO TARYBA 
BERLYNAS, geg. 23. — . . . . . . . . 

P o : * : ^ . - T V ,:r'•- T— r-^-Sąjungos tarvtor snsinnkmw4-sov. Rasi ja. Susidedamas jisjina. 2iaei*u~i?lfc~X* Berlyno įjos galvijų snukio ir nagų Ii-i asirasius cia itanjos v ome- . . _,. , _ .. J , . . .v . ,. TT.,, •. . . w. . . **.• IT -^ac'*. A*'n<?i 

ŽENEVA, T. 

ėja, kad sov. Rusija su 
Britanija ir Prancūzija ši kar 
tą nedaro jokio antiagresyvi-

nas jau nelinkęs susidėti su 

VARŠUVA, geg 
Lenkų valdiniuose 
se spėjama, kati paskutinių 
dienų įvykiai Dancige, dėl ku
rių čia ir Dancige sukelta 
daug triukšmo, savaime nus
lūgs. Manoma, kad Vokietija 
šį kartą nenorės išpūsti viso 
reikalo, ypač dėl vokiečio nu
šovimo naciams puolant len
kų muitinės stotį. 

Taip čia spėjama ir mano

mo bloko. Vedamos derybos | sadorius Maiskis bara britus, 
'visiškai sustojusios. Sov. Ru 

apie tai žinių neturima. A5)i 
pusės netari noro pasiduoti. 

tovai. Numatvta šiai t a r y b a i ^ ****>* atstovaująs am-J re su japonais. Britai su pran 
kas metai turėti mažiausia.du basadorius Britanijai Ivanas cūzais gi apgail 

susirinkimus. 
Sutarties pasirašymas įvy

ko nepaprastai iškilmingai, 
j kokius gali surengti tik dikta
toriai. Tai atlikta paties Hit
lerio akyvaizdoje. 

Vokietijos užs. reikalų mi
nistras. Ribbentropas atsiklau 
sė Hitlerio, ar jis leidžia pa
sirašyti sutartį. 

Po pasirašymo Ribbentro
pas nusisuko į Hitlerį pareikš
damas; "Mano vade, prane
šu, kad italų vokiečių sąjun
gos sutartis pasirašyta". 

Maiskis čia pareiškia, kad 
pranešimai iš Paryžiaus ir iš 
kitur apie vedamus pasitari
mus vra netikri. 

bijo įžeisti Hitlerį-
Tarybos suvažiavime užsi

imama kitais reikalais. Amba-
Bul-

kad jie nepadeda Kinijai ka- A r i j o j e vykdomos demonstra 
cijos prieš rumunus. Bulgarai 
vyriausybės reikalauja įsiver
žti DobrucLžon ir atimti iš Ru 
munijos šią bulgarų teritoriją. 

jie ne 
gali kinams padėti, nes pir
miausia savo likimu turi rū
pintis. 

Maiskis, be to, peikia pran-

T. S. SIUNČIA KOMISK)-
NIER1Ų DANCIGAN 

ŽENEVA, geg, 23. — T. 
Sąjungos taryba nusprendė į 
Dancige pasiųsti savo komisi-
osiierių, kurs "autorizuotas" 
grąžinti ten tvarką, jei būtų 
reikalinga, su lenkų kariuo
mene. 

GALVIJŲ LIGA IŠ
NAIKINTA 

KAUNAS, (Eha). — Už
nešta iš Vokietijos ir Lenki-

ga pernai buvo pasi rodžiusi 
Alytaus, Kauno, Marijampo
lės, Mažeikių, Seinų, Taura
gės, Trakų ir Vilkaviškio aps
krityse. Suderintomis veteri
narijos departamento ir ūki
ninkų pastangomis ši liga 
Lietuvoje visiškai išnaikinta 
ir šiemet niekur nebepasirodė. 

Londone yra dar kitokių j cūfcus ir britus, kad jie prieš 
kalbų. Sakoma; patsai minis-! Mussolinį nė piršto neiškėlę 
tras pirmininkas Chamberlai-; Albaniją užgrobus. 

"ELTOS" ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS 

ras Oleka ir B. Dauguvietis 
pasilieka ateinantį sezonų dir 
bti Valstvbės Teatre. 

NACIAI DŽIAUGIAS 
BRITU PLAKAIS 
PALESTINOJE 

pai. 

užima platesnį barą Bažnyčios J 
teisių ir laisvės varžyme. Jie, 
pasilaiko teisę skirti auklėti- j 
nius į kunigų seminarijas ir. 
naujokus į religinius ordinus.! 
Iš kandidatų sąrašų naciai pa 
renka tinkamus būsimus kuni 
gus ir vienuolius. 

Bažnyčia niekur pasauly 
taip nevaržoma, kaip Vokieti
joj. Naciai gi atšauja, kad jie 
nei Bažnyčios, nei katalikų 
nespaudžia. 

Andai naciai paskelbė nau
ją defcretą, kuriuo į teisėja mi
rusiųjų kūnų deginimą (kre
maciją) lygiai su laidojimu. 

65,000 DARBININKŲ NE
TEKĘ DARBO 

DETROIT, Mich., geg. 23. 
I— Briggs Manufacturing Co. 
Į automobilių fabrikuose sus-
Įtreikavo darbininkai. Šis strei 
kas atsiliepė į kitų automobi

l ių kompanijų fabrikus ir juo 
jse sukėlė apie 65,000 darbi-
' ninku nedarbą. 

DR. BUNDESEN GRJŽO 
TARNYBON 

Chicagos sveikatos departa
mento viršininkas dr. H. N. 
Bundesen grįžo į savo vietą. 
Jis buvo laikinai pasitraukęs 
pereitais metais, kai federali-
niai autoritetai prieš jį ir ki-

ja pasiuntė sveikinimus Yo-jtus iškėlė kaltinimą už sankal 
kieti jai ir Italijai dėl karinės, bį kontroliuoti pieno produk-
sutarties pasirašymo. ciją ir pieno kainas. 

LONDONAS, geg. 23. -
Anglijos parlamente opozicija 

Po to Hitleris Italijos užs. I P n o l a vyriausybę dėl jos pas-
reikalų ministrui Ciano įteikė I k e i b t u Palestinos patvarky-

KAUNAS. 9—(V, — Rug-
piūčio 14—20 d. Kaune įvyks 
orinio sporto varžybos, į ku
rias pakviesti Latvijos, Esti
jos ir Suomijos klubai 

žemesme- ^ I j e n k i j o s ? Vokietijos, Da-
ji rūmai 117 balsai* prieš 7 i Uo% ^ v e d i J 0 6 i r ^ R o r i n i o 
nusprendė senatvės mėnesinę Į g p o r t o k ] u b a i G a r b ^ s v e ( , i a i s 

DIDINA SENATVĖS 
PENSIJĄ 

SPRINGFIELD, 111., geg. 
23. — Legislatūros 

KAUNAS, 9—V. — Lietu
vos linų ūkis nuo 1923 m. da
vė kraštui pajamų 700 mil. li
tų. Ligi 1938 m. linų pasėlių 

Taip j plotas nuolat augo ir pasiekė 
88,000 ha. 

vokiečių erelio ordeną. 

pensiją padidinti iki 40 dol. i 
daugiausia. Iki šiol yra 30 dol. Į 
daugiausia. 

KAUNAS. 9—V. — Cen-
tralinio Statistikos Biuro duo 

TOKIO, geg. 23. — Japoni-

CHICAGOS MAJORAS 
SPRINGFIELDE 

SPRINGFIELD, 111., geg. 23. 
— Atvyko Chicagos majoras 
Kelly reikalauti legislatūros, 
kad ji skirtu 120 milijonų dol. 
bedarbių supimui Chicagoj 
per ateinančius du metus. 

Valstybės administracija y-
ra numačius skirti 72 milijo
nus dol. Majoras sako to per 
maža. 

mui planų, kuriais, anot opo- Įgpiūčio 20 d. Kaune įvyks di 
įzicijos, skriaudžiami žydai ir SUŽEISTA ANGLIJOS K A - i d e l ? aviacijos diena, kurioje 
(sukeliama daug džiaugsmo na 
ciams ir fašistams. 

RALIENĖ MOTINA 

pakviesti F AI pirmininkas 
j princas Bibesco ir garsioji' menimis javų derlius Lietuvo 
angių lakūnė Jean Batten. Ruįje praėjusiais metais pasiekė 

beveik 1,800,000 tonų. Tai bu
vo rekordinis derlius. Bulvių, 
pašarinių runkebų deriius bu-

Kai britų vĄ-fSjsybė Pales
tinos žydus paduoda arabų 
nuožiūrai, pareiškia opozici
jos vadai, iš tikrųjų tuo būdu 
maldinami Vokietijos ir Itali
jos diktatoriai. 

Anot opozicijos, žydų įsiga
lėjimas Palestinoje neįmano-
nomas ir jie negali iš ten išs 

LONDONAS, gep. 23. — 
Automobilio nelaimėje Londo
no priemiestyje Putney leng
vai sužeista Anglijos karalie
nė motina Mary. 

dalyvaus su savo lėktuvais ir 
kaimyninių valstybių svečiai. 

NEAPMOKAMOS ATOS
TOGOS TARNAUTOJAMS 

Chicagjos majoras 

KAUNAS. 9—V. — Estų, 
latvių ir lietuvių bendradar
biavimo prezidiumo nutarimu 
šių motų penktasis iš eilės es
tų, latvių ir lietuvių kongre-

• sas ir Baltijos savaitė šaukia 
imas Kaune birželio 9̂ —11 d. 

Kelly i Kongresui pasibaigus, jo da-

TOSejAl TURI MOKĖTI a r a h e n u ' ^ ^ ^ 
TAKSAS Už PAJAMAS g g didėjim7^ * 
WASHINGTON, geg. 23. — 

Vyriausias teismas išsprendė, 
kad federaliniai teisėjai taip 
pat turi mokėti taksas vyriau 
sybei iš gaunamų savo algų. 

tumti arabų. Palestina yra a-įP r ane^> ka<1 Padėjus birže- j lyviams ir Baltijos organiza-
rabų valdomų valstybių apsup i i o 1 d- miestiniai tarnautojai, d j ^ nariams Turizmo Sąjun-
ta, tad žydai ten nepavojingi,ir darbininkai šiemet gaus p o | g a rengia ekskursijas į Kau-

skai- d^ savaites neapmokamų a- i no miesto ir tolimesnes apy-

Pašautas plėšikas Robert 
Burns, 10 m. ami., nuvyko į 
apskrities ligoninę pagalbos 
gauti ir ten suimtas. 

tostogų. 
jęs. 

Miesto iždas ištuštė- linkės 

Gazolino stočių Chicagoj or
ganizuoti darbininkai laimėjo 
didesnį atlyginimą. 

KAUNAS. 9—V. —; Iš nau
jojo Valstybės Teatro direk
toriaus A, Juškos patiriama, 
kad Kipras Petrauskas, Pet-

vo 30 proc. mažesnis. Už mū
sų kviečius užsieniuose 1938 
metų sausio mėn. mokėjo 23 
Lt už 100 kg., o gruodžio mėn. 
— tiktai 10,50 Lt už cnt To
dėl vyriausybė, suprasdama 
reikalą ūkininkus palaikyti, 
nustatytomis kainomis javus 
supirkdavo, tačiau darė gan 
didelius primokė j imus. 133,000 
tonų išvežimui buvo primokė
ta 5 mil. Lt. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — De

besuota; gali būti lietaus, vė
su. 

Saulė teka 5:21, leidžiasi 
8:12. 
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Publšafced Daaly. Bscept Sunday. 
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*e>ertiata« In "DHAUOAfT brlnga bsst reaulU. 

" D R A U G A S " 
kasdien iaaliyrua o»«—mi""fit"* 

APŽVALGA 

I M u u — *».•<>; P I M M*i« — J*.W; A i m » i*#oe-
, ^ „ , . _ |-i M - vienam manaatul — .76* Kitose va±-
Rjbfct prenomerata: Hetaana — $t.S*V Puaat a*et» 
_ į * » ; . Pavienis uutu. S c _ 
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Bendradarbiams ir korespondtniams rastų aegra^ina. 
lel neprašoma, tai paaaryu l* ne prisiunčiama uuu U*s-
UU pasio ž»o*iy. Kedaiieįja paam>ao sau tett« tai
kyti ir trumpinti vuas prisiųstus matus ir ypač R©-
responaencij&b suiyg aavo Buoiiuros. Kortspouaeaiij 
prašo rąžyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja 
mašmeie> y*iieaaiii didelius W t v paiajsyuiama. ven
giant poiemikoa t* aamen iširam u. Pasenusio* korss-
pocatucijos iaUiBaiflM eededamoai 

n _ m - — 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pare ika lavo 
Bntered as SecoDd-Cias* Mane* Marei II . l t ię . , a. 

s" UUooia Under tas Act @t atarcn ». 1*T». 

K aip lums Patinka? 

Lenkai ties Dancigo vartais neramūs. Nu
šovė lenkas draiveris provokatorių mėsinin
ką. Dancigo naciška galva pareikalavo Len
kijos vyriausybę tiesiog negalimu, dalyku: 
apmokėti mėsminko seimai,, atsiprašyti Dan
cigo vyriausybę ir prisipažinti kaltais, žo
džiu, didžioji Lenkija turi muštis į krūtinę 
prieš savo muitu kontrolėje esantį miestą... 
prasidėjęs mėsininko žavimu konfliktas ga-

Tačiau tenka pasakyti, kad kas vėjus sė
ja, vėjus ir piauna. Juk panašiomis provo
kacijomis užsiima ir lenkai. Prisiminkime 
pernai metu kovo mėnesį, kada lenkai at
siuntė provokatoriškais tikslais savo karei
vį per administracijos liniją. Lietuvos pusėn, 
kuris ten šaudė ir pats buvo nušautas. Iš 
to gimė lenku ultimatumas, iš to didėlis 
triukšmas ir, pagaliam, lenkų " lannėjkaas•" 
— uimegsti -draugiJlEi" santykiai. 

Nelinkėdami niekam bloga, norėtume Mk 
p a k l a u s , kaip lenkams patinka j« pačių 
pradėti metcdai, dabar jiems patiems pritai
kyti. 

Atrodo, kad verdančiame Dancigo katile 
apšusti turės patys lenkai 

Apie ivliiiŲ jaittmna^ 
Kauno Universiteto studentų laikraštis 
Studento IMeam^ įdėjo ilgą K Kupraicio 

straipsnį apie Amerika Lietuviu £ . iv. Stu
dentų ir J^prftĄonalų &£ jungų- £tfaJ|Mi* 
baigiamas šj&ip: 

"Kalbant ap» A. L. K gtudentų k J>ro-
fee-ioaaitj Sąjungos perspektyva* k apie A-
menkes liMuvių jaunime ateitį, galima pa-
MaHyts-tiksėk, kad visam šiam darbui rei
kia ne tik paaiankojusitį vadų ir globėju, 
bet reikia tiesiog -visos lietuvių tautos pa 
gal bos. Todėl pradėu iiue dažniu atsigręžti 
į Amerikos lietuvius išeivius ir pradėkime 
jau galvoti apie limta pagalbos teikimų. 

lr, U R. Draugijos pagalba, te ikimą mū
sų išeivia&is, yra labai menkute ir netari di
delės reikšmės. Tat neleiskime vysti sau gra-. 
žiai išeivijos šakelei ir josios žiedams — jau-
iiiiuuL Pirmoji turėtų judinti šį ktens*aą k 
tiesti pagalbos ranką Studteaft Ateittfnkų 
Sąjunga, kad pasirašytasai bendradarbiavi
mo pasižadėjBuas ne4iktQ tik popierMsj". 

TaiOitai Visa V a l d p lafta 
;twoj Kovoja SB Katal*B Baznyi 

valdžia Lietu- . tarimų ratą. hk slaptieji va-
voj, p o ^ ^ palyginant '^os^mvmĖBm auras m^rt^koaj 
patavhiio, Slogo, sugriuvo ̂ iiagaą. 
kaip n^rkuAu pastatytas n»-Į J J ^ ^ J . tautininkų veikia tau 
aus. Tuartmįnkaiiis k ra l^ v a - į ^ ^ » i o g formavime^ J* 
idant diM^b«iios ca»nxf^ |^^jM v i a e | of^mmeijs*. \ Po Svietą P; 
nebuvo gaj&itybė.- jiems tarff 
tiesos mŠk?" užtat 
sunku buvo orientuotis vai
dilos p o ^ f e j , juo labiau, kad 
visas jokfljprtas nuolat ir g a ' tBažnyčk yra daegi 

čia jų valdža visu savo apa- ^ ^ T i b ^ ^ ^ ^ 
ratu veikė linkme priešinga . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tautos ti^iei^ joa tikybi- ^ ^ ^ ^ ^ , . ^ ^ 
nei nuotaikai. Ka<iangi Kat.-,. ^x^ .„.;i,;„o dinas, v^ ias kitų 

spauda nepasakt fcoS| 
f »ptarė^> iš tų parfiif. M m-
pa&Uiejo smala kai i& kurių 
^r t i j^ | f 

" Je igu taip, tai reikia su
prasti, kad K tautininkų par-

visas TOS aor tas nuolat ir ga-1 T» « su „-« ^aH^ianMai nri- — ' tp*s«,^, «.«« «. **~'*-*^1» * 
«ri*i « M ? u L i tautminkn: ' yra dangiaustai pri ^ ^ ^ ^ a ^ tik badą. Bet da-
rstai pute vien į tauuimui.q c îni™. «».;p tautom tAvbmes * , , .- • , «*»>̂  
arUn T^tfe^ h?.ra vie^i « - t . ^ ^ ^ ^ ~ . , jei kas parodytų kitam tolų i ^ sagtimi kyla klausimas, 

dvasios formavimo w 

Pagerbiant Mūsų Didvyriu 
Atmintis 

"Garsas" rašo, kad Dariaus-Girėno fegi 
jonieriu posto ir kitų vietinių organizacijų 
ir veikėjų pasidarbavimu, Bostono mk«to ta
ryba nutarė vienų nedidelę gatvę pavadinti 
lietuviu didvyrių — Dariaus-Girėno vardu. 
Gatvės perkrikštijibno iškilmės įvyks gegu
žės 2B-tų. Vietos lietuviai, jų organizacijos 
ir draugijos prie Hų iškilmių smarkiai ren
giasi Vertėtų ir 'lutų miestų lietuviams, kur 
tik didesnis skaičius, jų gyvena darbuotis ir 
reikalauti, kad viena gatvė, aikštė ar žy
mesnė vieta būtų pavadinta mūsų didvyrių j persekiojama tii 
vardais jų atminties įanjžmimuL 

bėga, vietoj aie 
savo kelionę ir 

maty# if tei
ti taip netoli-

igusį tietirvfift fe-
tonrjee ta^otarpj. Aš ė » ne-
liesiu tautS^nkų nuveiktų da* 
rbų bead*o# politikoj, kulta- | f c e | h E ? aag^feiere^ organi-
roj, vis««n«iin'iam gyvtata ,* . ^ ^ ^^eyfs, vyrus. Toe or-
« a n rūpi a ^ i n d i n t i Ame -1 ^^^įįgg ^^mi j«*ių ly
rikos lietuvius su tuo, kokieį jįtįaių tikslų, jų veikla apima 

rr kultanacs 
K a r k i a g$ fikslams 

: reikėjo 
kO. vai-

H€ėian» j^Uianeiųlų sauty-
kius su tik«ba ir katalikybe. 

kf darys amerikiečiai lietu
viai, knrie taip skaniai mėgo 

gal nepamirštų. Bet, žiūrėkit, ^ ^ vainikuoti *rtantinin-

<»a^os lo rnmv™ « f ** • y ^ ^ ^ a t g a l gautų 
dva«ų palaiko, tiM tautininkai . . p l W ¥ < H k i j l i m^-> kad ff 
k sto^o į kovę su katalikų vi- . , , , ^ - , 4 ^ - »«t. žiūrėkit, 
mmmaš* vedimu » jų ar- ̂ ^ ^ i r ^ ^ - į k a i Jie 
ganbaeij^ms. Liettrvos kais- v i e n i ^ ^ ^ j^pieraa kuo 
likai ėmėsi organizuoti jami- ^ ^ ^ ^ ^ ^ r o d o ? ^ 
naų - PavasarmiBk^rr Atei- b g n < f e o p r u n l o n a o l a k ) S ^ 
tininkn sųjongose, maius vai- ^^ 

buvo santykiai anų laikų v a ^ f ^ 
su fiafnyčia k kataG- f ^ ^ d#os 

kybe. -»e vpai lengva bnvo, ^ ^ ^ ^ 5 v a 

suprasti paiieMis Lfetevos P^f^cyti paraieles , 
' kų ir kMo^ orgamkaeijose, 

I r mano delnui įdomu bus 
įin«tir kų dabar darys tie 
"tautininkai^' ir kuo save va
dinsis t 

dar s^ukk»i<eietttu#Us lietu
viams gyvaantieBis už t r y 
nės sienų. J A pačių valdinin
kų buvo jprsiai s^eibiama: 
mes k a t a Š a l , mes tikyboarmv 

Lėetavos devynių ministe
rijų tarnautojai k visokie vai 
džios pareigūnai jau iigeriuo-
ja, kur šiemet atostogas pra
kiš. Dedu ant detao paieško-
jun^t ta ** kitų reikalų miaiate 
rijoj pareigūno, kuris atosto
goms atvažiuotų į Amerika ir 

PRAŠAU NESIIuntrri 
Jei esi jau virš 40 metų am 

žiaus, nebijok k nesisielok, ve 
tiesa, kad vyresnio amžiaus 
žttMoiės išmetami iš dirbtuvių 
k iš darbų, nors taip savo 
laiku k skelbė vienas Ameri
kos ekonomistas* Laikraštis 

L leidžiam fontikuoti. Kad k 
t Lietuv^e§yį§® kataiaų^^ttffc 

defto nepalaiko jau esaiuasT ^ ^ ^ u ^ o ^ L^uvos 
^ i d ė i te, kad tes *g«aMza«- | v r f j^w ^ e i g n n u * 
jos katalikiškos, Valdžios at įdg- a U ) k a j į u r į e jų H e t pamir- Įatamlause fordo, k 
stovas, gal, pasakys, kad ^ - j ^ k a ] ? atrodo tos atostogos. Į J* a^sa*y»av#»f jo 
tnw^ be kataJSkų esama n į 
kiti} tiky%ų. Taip. Bft Jkata-
likų yra SH'-mtetky r e ^ k » #-

pritarė jų politikai k noriai 
rašėsi į tautininkų partijų. 

Popieži us I* 
Prieš kiek laiko Jo Šventenybe Popiežius 

Pijus XII tarė žodį pasaulio taikos reikalu, 
prašė tikinčiuosius melstis už taikų. Be to, 
Apaštalų Sosto pasiuntiniai įvairiose Euro
pos sostinėse darė atitinkamų žygių, kurie 
nebuvo be pasekmių. 

šie Apaštalų Sosto žygiai, kaip rašo Ita
lijos Katalikų Akcijos leidžiamas laikraštis 
•Avvenire d'Italia ' ' , visur susilaukė nepa
prastai didelio įveitinimo k pagarbos. Ypač 
giliai vertinamas Šventojo Tėvo nepartiškas 
laikymasis. 

Popiežiaus Pijaus XII darbai už taikų, tai 
nėra paprasti diplomatiški manevravimai. 
Tai yra tėviškas neras, kad išnyktų visos 
priežastys, keliančios valstybių tarpe nesan
taika k vedančios prie kraujo praliejimo 

Kas Naujo Klaipėdoj 
1 Klaipėdos krašto pakraščiuose rašo "M 
1 L.", jau baigta statyt pirmoji fortifikacijų Į ^ ^ . ^ k ^ 

linija. Jaru matuoto* ^ n o ^ \ e ^ ^ - \ 
trankos, Rengtos laivų sekyklos ix kit. jr«n- ^ 
girnai. Nuo gegužes 2 d iki gegužes 10 d. 
visame Klaipėdos krašto, pajūry vyksta di
deli pakraščių artilerijos manevrai — pra
timai. Kasdien bus vykdomas jūros taikinių 
apšaudymas k gyventojai bei laivai šaudy
mų metu įspėti nė iš tolo neskodyti pajūry. 
Dabar į Klaipėdos uostų atplaukė dar vie
nas Vokietijos karo laivas " M 2" , kuris pri
klauso minininkų eskadrai. 

P a dauguma, 
čija irOT&ro tanios 

naiviai tSejo jų žodžiams, j d r a s j ^ fcuriai valdžia pri\ 

Tautiška-** 
kavoje tok^ 

išdrū-

M Juk raateia ia^ra^rSuoBe 
pifakeSmą, jog 

jų tar^ yrai 

lo būti ištikima. 'Be to, jeigu 'tuvių politinės partijos jau j 70 ligi 84 amž., 
Lietuvoj yra k kitų tikybų, 
ar visai netikinčiųjų, tai leisk 

likviduotos. Tik gaila to, kad1 84 metų amžiaus. 
198; 

o 

Z ar visai netiainciujų tai l e ^ t o T u m J J ? Tagino visuo-^ niekę Frakilnaus, nieko maĮo. 
Z P161"8 o*********-1*** ®' mene pasitikėti savo valiuta. \*£& nieko geistino, vien tik 

htikai, tac.au dėlei šiltos pa- v u o j a ? v e i k i a , b y t i k n e b ū t ų . " ^ ^ ^ ^ ^ ,v e iki- patsai Dievas, arba kas iš 
tegios vietos tylėjo, sedejo v a l s l y b e i i r doT^ principams » ^ i n k n n a o P^iunt* „v«*i F» i 
minkštoj kėdėj. Kiti vėl dan-[ k e r f K i m i n g i P a n a ž i o s 0rgani- H Respublikos Preziden-
tis sukandę tylėjo dėlei d u o - j ^ ^ l a L c ; a i v e i k i a tose vai-11 

nos kųsnelio. (stybėser kurios tvarkosi sųži-
Vieni n«>uprato, kiti tylėjo,.nes laisvės ir demokratijos 

budėjantieji gi aimanavo, va-1 principais. Jeigu tautininkų 
rgo, škdį sopino, bet daryti valdžia pati per savo valdi-

Žydams įsakyta iki gegužės 31 d. atiduoti 
viešoms įstaigoms visas brangenybes. Jiems 
leidžiama pasilikti sau po vienų sidabrinį 
laikrodį, šaukštų, šakutę, peilį asmeniui k 
savo a&taeniškus dirbtinius dantis. Uoste ju
dėjimas labai menkas. Daugumas atplaukian
čių laivų turi tuščiomis išplaukti toliau. 

Itrui pirmininkui gen. Černiui 
ir kariuomenės vadui gen. Ra
štikiui. 

ninkur organizavo draugijos 
paraleles katalikų draugijoms, 
jeigu savo organizacijas šel
pia, teikia joms privilegijas. 

formacijas spaudai apie Ameriką. 

Kku ĵ « ,v~«~—~ *--- ~-—,- . IŠ p. Kennedy kalbos gaiima suprasti, kad 
Reikia tikėtis, kad žmonės pasirodys esų . Ang]jj0je ir visur Europoj filmos k spauda 
verti eiti Popiežiaus atidarytu keūiu j Eu- - • -T. - -, :«.-.-., 
ropos k civilizacijos išgelbėjimų, į taika k 
visų žmonių bendradarbiavimų. Kaip 'Av
venire" pastebi dispozicija ofkiaiinėse sfe
rose yra gera. 

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

ne kų galėjo, *es juos varžė 
ne tik cenzūra, bet ir gudrūs 
valdžios "veikiantieji" įsta-
tvmai, kuriuos aukštesnieji^ 
valdininkai, neatsižiūrint į j katalikų gi ignoruoja, joms 
Lietuvos Konstitucijų, bet nuo Į trukdo veikti visokiais "vei-
jos nasigręžUmt, tik leidžia,'kiančiais" įstatymais; jeigu 
tik leidžia, kad drąsuolius ir katatfcų veikėjus baudžia, 
laisvės troškan&us labiau sn-įjuos siunčia į koncentracijos 
varžyti. Kitieias.liepia tylėti,: stovyklas; jeigu 'katalikams 

apk^Jungtmes Amerikos" Valstybes irt*- ' .patys gi t a u t i l ^ a i išsi juose Į dažnai atsakoma vald.skos 
muoja daugiausia iš blogosios pusės. Būtų'dirba, iš tautos aruodo žarsto vietos, jiems neprisirasant 
gera kad k kiti Amerikos atstovai pasektų turtus, -kad tik savo atsiekti, j prie tautininkų, tas aiskrar 
p. Kennedy pavyzdį k teiktų vispusiškas in- myo įdčjas pravesti į tautos! rodo tautininkų nusistatyk 
^^r«,«ii™ čr^i-.n^ ar*** Amprika ''gyvenimų. J?>rieš katalikybę. 

Kaip gi tikrumoj mūsų tau 

Aukso Grūdeliai 
Gero žmogaus garbė yrage 

ros sųžinės liudijimas. 
Turėk gerų sųžinę, o visuo

met turėsi džiaugsmų. 
Gera sąžinė labai daug gali1, rytmečio džiaugsmų, 

Dievo yra. 
Jeigu ir tas, kurs tvirčiau

siai prižada, tankiai nupuola, 
kas dėsis su tuo kuris retai 
arba silpnai prižada! 

Reikia išmokti save patį 
daugelyje daik persilaužti, jei 
nori užlaikyti su kitais ramy
bę ir santaikų. 

Linksmas išėjimas dažnai 
gimdo liūdnų sugrįžimų, o 
; linksmos išvakarės aptemdina 

nukęsti, ir labai linksma yra 
prispaudimuose. 

Te nebūnie tau nieko didžio, jų slepiasi 

Tik tas yfa nepavojingu 
tarp žmonių, kurs noriai nuo 

krarj 

prieš katalikybę. 
(Bus daugiau) 

Sovietų Rusijos ambasadorium T ^ ^ m e m s t i n i B k a į ^ a l s i n < j š a • Ba^yčię 
Valstybėms paskirtas Konstantui Ousmansky. į r k a t a U k v N , j ^ d a r b a i ai-s Ką P a s a k ė M i n i s t r o 
Maskvos komisarai vis dėlto nepaskelbia, r o < l o / į g j i e daugiau » : „ P a v a d u o t o j a s 
kas atsitiko su Aleksandru ^ jaoovs lou , kn-; * • j £ ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ T * 0 ^ 
ris pernai buvo atšauktas. Apae j) jau se-j ° *~ v „ _ ^ . *••• Mm, K t z a u s k a s 
niai^ieko nebegirdėti. Ar tik k jis nebus^ **ybos gi zydgsmu abejingi. 

Amerikos Gyvenimas Ir Fihnos 
Ambasaderius Joseph P. Kennedy, kalbė

damas Liverpool Universitete, pažymėjo, kad 
jis, gyvendamas Anglijoj netoli dviejų me
tų, pastebėjęs, jog anglai apie Amerikcs. šei
mų gyvenimą jos istoriją net teisiu prakti-
kavrmą sprendžia iš filmose statomų veika- j 
lų. Vadinas, šio krašto žmonių gyvenimas I 
taip eina. kaip parodomi filmose veikalai: 
suįręs šeimų gyvenimas, dirtffsai. gengste-
rizmas fr t.t. Kennedy pasakė k tai, kad jis 
keliais atvejais prašęs Anglijos laikraščių 
leidėjų, kad be gengsterių šaudymų k kidna-
pinimų jie atrastų kų nors geresnio Ameri 
kos gyvenime k apie tai bent retkarčiais 
parašytų. 

KAUNAS (Eltnr-.— Min 
stro pirmininko pavudut)to.jas | 
min. Bizauską?, geguže 7 d. j 

patrauktas teismo atsakomybėn? į ̂ ad jie iru>istatę prieš Kat 
• g; # i Bažnyčių, jau «matoma iš to. 

Vienas veikėjas, kuris dažnai paskaito len- kad vienų kartų padarytų su j 
kų laikraščius, pastebėjo, kad pastaromis čte-)&*. Sostu konkordatų suspen-; kalbėdamas Tauragėje vi?no- Į 
nemis lenkų spauda naudoja visokiausius; davo, paskui gi daro su §v.)Trtenė? supirinkim^ pahrože, ; 
argumentus, kad Įrodyti Dancigo priklauso-; Tėvo atstovais,matomai, tik.— kad nerami tarptautinė pade-1 
mybę Lenkijai. Tie argumentai visai esą'iįaį begaliniaiL lesiam us pasi-tis k Klaipėdos kramto ne te- • 
panašūs į lietuvių įrodinėjimus, kad Vii- tarimus. Sudaro kenkerdatę: kimas mfwj krašto ypač iš-: 
ntus priklauso Lietuvai. didžiosios v;ilstybeX sudarom kėlė vfeaif^ro (ktfbo reikalą 

* * * tekia prob stanti^oji Latvi-: taip pat reikalų stiprinti mū- \ 
Vakar Lietuvių R. K. Srasi vieni j imas Ame- ^ l f t ^ ^ sudarvti Liete- Lų kariuoai^enę k Šaulių Sų-j 

riktj prisiuntė šimtų dolerių i TantosJPon- " ^ ^ - ^ . K w į l ? J i e i n s • J T m w . Kandamas- dėl rfrif-
? ^ ^ Z f ^ t ^ f ^ u , ? ^ ™*« ^ ' r i * ^ » ™ t a nio ;>olitrkos, y f t f ^rėžė j 
Fondo vaMyba šia ŠTOKU tuoj pasrus j I*ie- -m, ^ ^ ^ \ „ m * . i-nrio n« l 
tuva paskirtam toluiBūt gerai, kad ir k*.*.**™* ™ kata&ų principais.; mūsų n e u t i a h u ^ kum pa ^ ^ 
tet mūsų organizacijom bei draugijos prisi-[Lietuvos kataUkų veikėjai tų|žeidimui ^ v i soks j e g ^ s k ^ ^ ^ VoV:,,.,,-
dėtų savo auka prie sašeipimo žmenių. ku- matė, jie taip k sakė, žinoma, parneš in tame, nepaisant, yal<yh^ t i r f i , l h l ( i ; ! , , , 
rie ne iš savo kaltės neteko pastogės fr privačiai, kad kįDnkordato tauį&as tų neutralumą pat.otu. , a u i deiiK-kmtmės vyrate 
duonos kąsnio. tininkai nesudarys, nes į pasi- [ Palietęs brau/.,:*, taupume fec t,-,, p m U &KVMW*. ( 
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LABDARIŲ DIRVA 
Seneliams Prieglaudos Atsišaukimas Į 

Visuomene 
Nė sairaltfįs laiko nebeliko 

iki kapų puošimo arba vaini
kų (kiti vadina aUninimo) 
dienos. Antradienį gegužes m. 
30 diena; rinksimės į Šv. Ka
zimiero kapines Chieagoj, kad;pintis komitete 1938 metais 

L E X labdarybės Sąjun
ga | į§?; metais suvažiavime 
nutarS |steigti Seneliams Prie 
glaudas Namo Statymo Fon-
d-4 ir išrinko tuo reikalu rū-

papuošti savųjų mirusiųjų ka
pus, kad pasimelsti. Gražus ir 
reikalingas yra dalykas at
minti mirusiųjų sielas maldo
se ir tinkamu būdu pagerbti 
jų kapus. 

Bet, nereikia užmiršti ir 
gyvųjų, Jkurie pateko j vargą 
iš priežasties savųjų mirties, 

suvažiavime nutarė nebeatidė-
liojant imtis darbo, kad nu
tarimas būtų vykinamas ir 
senelmms. Prieglaudos Namas 
būtų ipastatytas Labdarybės 
žemes sklype prie Šv. Kry
žiaus ligonines Marąuette Pa
rke Chieagoje, 

1038 m. suvažiavimas papi
lde ir sudarė kėlimui fondo •paliko našlaičiais. N 

nažlė ar našlaitis verks prief » Prieglaudos statybos reika-
kapo, apraudos savo skaudų, ;}^ ^pint is š] komitete kun 
nepakenčiamą likimą. 

Dėl to Lietuvių R, K. Lab-
Ig. Albaviems, kun. J. Vaičū-
nas, kun. Anicetas M. Linkus, 

darių Sąjunga kapų puošimo Urk. Mateušas Žaldokas, 
dieną (gegužes niėn. 30) Šv, 
Kazimiero kapinėse renka au-

Draugo" red. Leonardas Si
mutis, Kotrina Sriubienė, d r. 

kas našlių ir našlaičių šelpi- A n t - Rakauskas, Ona Ivins-
kaitė, adr. Ant. Lapinskas, 
A!ek. Dargis, Marijona Vai-

moL Kelios dešimtys moterų 
ir mergaičių su atitinkamomis 
dėžutėmis rinks iš gerašird-! čūnienė ir Laiidarybės Sąjun-
žių aukas. Ar kas duos dide-!®^ emtro valdyba: pirm. A. 
lę auką ar mažą, visi gaus 
po gėlelę, su karia pasipuoš 
savo krūtinę ir tkitienis paro
dys, kad yra prisidėjls prie 
labdarybės reikalo. Taip pat 
rinks aukas ir gerb. kimigai. 
Tad, nuoširdžiai prašome ne
atsisakyti paaukoti kilniam 
reikalai. 

Seneliams Prieglaudos 
Namo Statymo 
Reikalais Susirinkimas 

Penktadienį, geg. 2o d. va
kare, po gegužinių pamaldų, 
apie 8:15 vai. Dievo Apvaiz-

Baeevičius, v. p. K. Sriubie-
BėV v. c . Ant. Jovarauskas, 
nut. sekr. Petras Fabijonai-
tis, fia. sekr. Zig. Gedvilas, 
ižd. kun. Ig. Albavičius, iždo 
saugotojai Juozas Motekaitis 
ir B. Nenartonis. 

SeneHams Prieglaudos Ka
imo Statymo ir vajaus reika-
Įlų vedėju išrinktas kun. Ani
eetas M. Linkus. 

Tik ką išleista, minėti Si
dabrinį Labdarybės Sąjungos 
Jubiliejų, graži knyga, ku
rioje aprašyta ir vaizdais pa-

nizuota apie du šimtu dar 
buotojų visose Cfeicagos Lie
tuvių kolonijose, % tą komi
tetą įeina net J. M. vysk. W. 
O'Brien, J. M. Prelatas M. 
Kruša>, Chieagos miesto ma
joras Ed. Kelly, Lietuvos ko
nsulas P. Baužvasdis ir eilė 
kitų žymią «profesijonalų ir 
biznierių. 

Skelbiame, vajus pradėtas 
kelti fondą Senelių Prieglau
dos Namo Statymui. Kviečia
me į darbą ir su prisidėjimu. 

Kas aukos Senelių Prieg
laudos Įstaigai nemažiau kaip 
dolerį, gaus tą, sidabrinį La
bdarybės Sąjungos jubiliejų 
minėti, išleistą knygą. Kas 
yra pirmiaus mokėję ir ne
baigę mokėti, kad tapti gar
bės nariais, tai dabar gali bai
gti mcfceti ir tapti garbės na
riais. Visų aukotojų vardai 
bus skelbiama laikraščiuose 
ir įrašoma į Seneliams Prieg
laudos Steigėjų sąrašą bei 
knygą. 

Prašau vkus, kurie apsiė-' 
mę pasidarbuoti fondo kėli
me, bei Seneliams Prieglau
dos Steigimo darbe, paimti 
labdarybės Sidabrinio Jubi
liejaus knygų ir aukų priė
mimo paliudijimui knygutes 
(receipt books), kurios yra 
pagarsintos. 

Dirbti labdaringus darlu> 
»: aukoti labdaringoms įstai
goms yra prakilnu, garbinga 
ir šventa. Visus kviečiu pri
sidėti auka, kad kuo greičiau 
būtų įsteigta reikalinga lie-

=s 

I r Vidarią DSietejais 
Atima Ji5f Energiją? 

FASIGEidBAKIT •IfiO P ATKAST L 
BET M A L O H t B f D f : 

Ar j&s jaučiatės mirarcę ir blogame 
ūpe? Dainai taa išmitęs, nupuolei 
jausmas yra iš priežasties viduriu už
kietėjimo. 
Jei U Ukro taip yJ"a, veikiausiai jums 
yra reikalinga tiktai gr*jro Jiuoeuotojo. 
Tad. ši vakarą einant gulti, paimkit 
vieną ar dvi Ejc-L«ax piytel**. Jos at
rast, kad Ex-L,ax yra visiškai gerai 
veikiantis liuosuotoja*. — ir be to, 
jis yra gvetras. Jtajeagyai duoda ge
rus rezultatus be I i i 1 ' 'Himo vidurio 
bei j u skaudėjimo. 
Ir prie to dar, E x - l a x yra lengvai 
paimamas — jis turi gardaus šokola
do skonj. 16 c. ir 85 c. dėžutės yra 
pas jūsų vaistininkus. 

KAI GOKI1 t> PAlCfcCDŽlOJnrC! 
M M sAk V K IT J J PAK i .U ! A N C i«. : 
Gaminama tik vienas tikra- Ex-L«x1 
fsirtžmSkit raides **E-X-L-A-X ant 
dėžutės ir ant kiekvienos piytelfts. 
Kad gautumfit gerus pasekmes, 
reikalaukit tikro ®t-Lax! 

EX-LAX 
TKE ORifiiNAl C*»»UTIt> LAMTWE 

Tuoj po ^pamaldų &v. Ka
zimiero kapinėse visus užkvie 
čiame atvykti | Vytauto dar
žą, kuriame labdarių sąjunga 
turės savo pikniką. Piknikas 
bus įvairus: lokiai, žaislai, 
dovanos, užkandžiai, darnos, 
muzika, kalbo&^isas pikniko 
pelnas yra skįįfemas senelių 
prieglaudos statymo fondui. 

Drąsiai kviečiame visus at
vykti į pikniką, nes žinottse, 
kad pikniko programa bus 
tikrai graži, kad visi, ir seni 
ir jauni, smagiai praleisime 
pusdienį. Kaip ^kasmet taip 
ir šiemet į laftlarių pikniką 

tuviams Senelių Prieglaudos suvažiuos daug svečių ir iš 

Kapų puošimo dienoj auto-
rodyta ką Labdarybės Sąjun- mobilių į kapines neleidžia. 

Įstaiga. 
Kun. A. M. Linkus 

Kur Dėti 
Automobilius? 

tolimesnių miestų. Dėl to bus 
gera proga pasimatyti su pa
žįstamais ir su jais pasižmo-

!nėti ir pasisvečiuoti. 

Juos reikia sustatyti pake
liais. Tam dažnai pritrūksta 
vietos ir dėl didelės kamša-

ga nuveikė ir ką jau įsteigė 
dos parap. salėje, įvyks svar- Į ir pranešimas su atvaizdn a-
bus seneliams prieglaudos na-ipie planuojamą Seneliams! 
mo statymo reikalais komite- Prieglaudos Namą. Knyga, j ties ir pavojų susidaro. Dė> 
to ir darbuotojų susirinkimas, kaip albumas, pilna fotogra- j t o patariama važiuojant au 
Prašau visus, kuriuos L»b-,fijų ir atvaizdų, verta kelių! tomobiliais visus, 
darybės Sąjungos suvažiavi
mas (1938 m.) išrinko į egze-
kutyvi komitetą ir visus, ku
rie žadėjo, pasidarbuoti kė.'i-
mui fondo, arba parinkti, au
kų, ir visus Labdarybės dar
buotojus susirinkti j. sns'ain-
kimą. Bus paaiškinta, kaip 
veikti keliant fondą ir išda-

dolerių. 
Kėlimui fondo yra suorga-

linta aukų priėmimui paliu
dymų knygutės, (Recoipt bo
oks), atsišaukimo laiškai ir 
Labdarybės Sidabrinio Jubi
liejaus knygos. 

Kun. A. M. Linkus 

Kazimiero 
kapines gegužės 30 d., važiuo
ti tiesiai į Vytauto daržą fa 
ten palikus automobilius pė'k 
ščiomis nueiti į kapines, nes 
visai netoli. Už "parkinimą" 
nieko nereiks mokėti. Nereiks 
nė už į daržą įvažiavimą mo
kėti. Padarykime taip: bus 
ir tvarkingiau ir saugiau. 

pasitarti apie tolimesni vei-i 
lamą. 

Arbatėlėje dalyvavo viso 
Malėtų miesto inteligentes, va 
ldininkų, mokytojų moterys ir 
kelios panelės, taipgi Malėtų 
nuovados viršininkas su žmo
na ir Bijutiškio klebonas kun. 
J. Zabulionis, kuris bmod at
vykęs į Šv. Jurgio atlaidus 
Per arbatėlę Malėtų gimnazi
jos kapelionas ir senelių prie
glaudos vedėjas kun. P* Ba-
činskas plačiai informavo dr-
jos narius ir svečius, kas bu
vo veikiama ir daroma pra
eityje ir kas manoma <iaryti 
ateityje. Visiems dėkojo už 
paramą praeityje ir prašė ne
užmiršti ateityje. Pranešė, 
kad vietinis Šv. Vincento a 
Paulo dr-jos skyrius išlaikė 
senelių prieglaudą, su 12 žtoio-
nių. Esą prašymų daug į prie
glaudą, bet, dėl mažų patalpų, 
kai kuriems net ir sa skau
dančia širdimi reikia atsaky
ti. Taipgi skyrius dar užlai
ko ir vaikų darželį su 40 vai
kučių. 

Kun. Bačinskas džiaugėsi, 
kad ne tik prieglauda ir vai
kų darželį gražiai išlaiko, bet 
dar ir pinigų turi sutaupę ka
soje 4,000 litų. Tai. sako, vi
so to padarė geros žmonių 
širdys, kuriomis galima pasi
tikėti ir drąsiai pradėti atei
čiai didesni darbai. Toliau ka
pelionas sakė, tokiai padė
čiai esant, mus būtinas reika
las verčia neatidėliojant pra
dėti statyti senelių prieglau
dą, kuriai plačioji visuomenė 
pritaria ir net keli esą pasi
žadėję didesnes sumas auko
ti.; Sako, yra jau projektuo
jama statyti prieglaudą dvie
jų' aukštų, kad galėtų pataf-

DIDŽIOJI "DRAUGO" EKSKURSIJA 

Į LIETUVĄ 
Išplauks moderniškuoju motorlaiviu 

" G R I P S H O L M " 
Iš New Yorko, Liepos-July 1 d., 1939 m. 

Per Gotfcenburgą-Stockfcolma 

Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laike. Laive mandagus pa
tarnavimas, skanus maistas, nepaprasta švara. Įdomi keiiotiP per 
gražiąją ir draugingą Švediją: iš Gothenburgo geležinkeliu j Stoek-
holnią, apie C valandas, iš Štoekaoiiao laivu "MARIEHOLM". 
Manantieji šią vasarą aplankyti Lietuvą — kviečiami dalyvauti 
šioje skaitl ingoje ekskursijoje. Užsisakykite laivokartes dabar. 

Sutaupysite pinigą pirkdami laivokortę 
ten ir atgal 

Informaeiju ir laivokoreių kreipkitės 
Draugas PubUshmg 6c.. Inc. 

Travel Department 
2J34 Se. Oakley Ave., Cfcicago, IUinois 

AUTORIZUOTA AGENTŪRA 

SWEDISH AMERICAN LINE 
^ # 

seneliai galėtų ateiti į bažny- Girdėdami tokius džiuginan
čią. Atsiranda, sakė kitas ge- j čius pranešimus, visi pritarė 
raširdis Malėtų banko iždi-1 neatidėliojant šią vasarą pra-
ninkas Keras, kurs žada pa- į dėti statyti prieglaudą. Šiam 
aukoti žemės sklypą prie pat" tikslui nutarta surengti dvi 
bažnyčios, o tamstos auka tai-Į dideles loterijas Malėtuose: 
pgi bus nuoširdžiai priimta j per šv. IVtro ir per Vardo 
ir tahn pačiam tikslui sunau
dota. 

Taipgi kapelionas pranešė, 
kad Malėtų valsčiaus viršai
tis Umbrasas jam prižadėjęs 
visą prieglaudai medžiagą dy
kai suvesti ir, dar kiek ištek- laudos. 

7 i 

liūs leis, piniginiai paremti. Į 

Marijos (rugsėjo mėnesį) at
laidus. Reikia pasitikėti, kad, 
sa Dievo padėjimu, ir gera
širdžių žmonių parama, Ma
lėtų apylinkės seneliai greitu 
laiku susilauks gražios, prieg-

Eks-amerikietis 

Patys įsitėmykime ir fci-J pinti apie 40"lovų. Pakilus E. 
tiems pasakykime, kad meti j Granžinaitė, Malėtų dvaro sa-
nis Labdarių Sąjungos pikni- vininkė, pasisakė aukojanti 
kas bus antradienį, gegužės; prieglaudai žemės sklypą, už 
mėn. 30 d., Vytauto darže. 

Lbd. 

Labdarybės Piknikas 
Sekmadieni gegaž^s mėn. 

28 d, Riverdale Picnic Grove. 
13413 So. Indiana Ave., Chi-
eago, 111., bus piknikas. Ren
gia Roselando ir apylinkės or
ganizacijos Oak Forest lie
tuvių senelių naudai. 

Piknikas prasidės 1-mą vaj. 
po pietų. Roselando ir apy
linkės visi geros valios žmo
nės yra kviečiami atsilankyti, 
nes tai yra prakilnus darbas 
šelpti pavargėlius. Privažiuo
ti į pikniką yra labai lengva: 
paimkit gatvėkarį State Mi-
chigan ir 119 Morgan, važiuo
kit į pietus iki 119 gatvei, ant 
119-tos gatvės išlipkit, paim
kit gatvėkari Riverdale, va
žiuokit iki Indiana Ave., ant 
kaunpo išlipkit ir rasit pikni
ko vietą. Adomas D. 

ką\> kapelionas jai padėkojo, i 
Be^t/, sakė. panelės žemė už 1 
miesto, kur labai nepatogu I 
yfNk teikiai įstaigai. J i turi 
bfrtį arčiausia bažnyčios, kad | 

E VE S 

Night and Morning 
Dėl aklu pavarsrasiy nuo Saulė*, 
Vėlo ar Dulkiu vartokite kelt.- la
k u Minim: Palengvina auvargv 
siAS 

Wrife for Free Book 

Saugus KfldUdama Ir Suaufruslema 
Viios* ValatlnėM. 

MURINĘ C0MPANYc
D^T

A
H

c | 

^ 

S11 Elektrinės I^edaunės, Skal 
biamos Mašinos, Gasiniai 
Pečiai, Dulkių Valytuvait — 
BUDRIKO KRAUTUVIŲ 
yra didelis pasirinkimas ir 
pigiausios kainos. 

Statys Prieglauda 
MAISTAI. — Malėtuose, 

balandžio 22 d., mokytojo Ja
nušausko namuose, Malėtų šv. 
Vincento a Paulo dr-jos sky
riaus narių buvo surengta ar
batėlė tikslu svečius supažin
dinti su sfrvriau? veikimu ir 

NAMŲ STATYMO 
KONTR AKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statas visokios rūšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinio išmokėjimo. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė-
juno ant lengvu mėnesinio išmokėjimo. 
(Iigaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijo del taisymo apdegu
sio namo). Dar&o paskolas ant nauju ir 
senu namu, ant lengvo mėnesinio išmo
kėjimo "°o 5 iki 20 meto- Reikale kreip
kitės prie: 

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

# 

1 K3"i";r>: -•-. •;? ^ f i r r o ' ra, Kanados sos tmėj, prieš Anglijos karalių Jurgį VI, kuriai 
saliutuoja nuo parlamento rūmų. (Aeme te lephoto) 

RHEUMATISM 
IILIIVI M I I l » » t RURBTII 

To r«Hr»» tbm torturiac pate ot Rheuaam-
tkB. Nearttk. NtonOda or Uaitu>, k» a 
Um mtmnm. t*.,tJ» aBetor-* tanais 
NURITO. Dep«od»ble—oo tĄ/\mtm. 30 ser-
eotk*. Do«« tte worV <Wtekly niait r*iirw> 
wont p*in. to yoor t«t%tf»eUot» in » f*w 

' rti« ar i m i r oaek •* Dronrwt». Don't 
r. O— miMTO <m thfc n i m u t toto. 

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

JOS. F. m m , INC. 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 So. Halsted St 
T ei. Yards 3088 

VST-C-P-L. >T0 k. n^aeiJos vakare 
kaip 9 r a t Chlca«o» laiku laidžia
me grttių l!«tuv»ka programą. 

K L A U S Y K I T E 

New City Furniture Mart 
RADIO PROGRAM0 

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

Programe dalyvauja St. Ix>uie-Louie KomediSka Grupe, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių. 

-

m 

: 

^ 
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WEST SIDE EXPRESS 
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos 

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, 10. 

Telephone Canal 5233 
S. T. FABIONAS, Savininkas 
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PH&A, PA., LIETUVIŲ KRONIKA 
što* per 

1127.10. 
J . ^ M a l i a ^ — gff 

'ataisvnias 

-

{ 
* 

-#• t 

B 

" 

% 

Toronto, G e t a m , ©a»ada 
fr*A h. A. afr4nBflipiipjB*ro 

ti geriau lietaviskai skaityti; $®£l) ir po !*.«£ ankaro An-
ir rašyti; jis pate ir a w k i a a » ! ^ « s Margi*, Joaa» i r Ote 

Iš Sv. J*rgifr jĮttsapije-*, j . l^MSfVfciai, Aatanaa ir Et . 
Phi la^ Pa^ H 4 saaiaryji?, i i- į ^ r M i o - f •# * * t i r t R % ^fcal K^oliiinai ir Jona# I T I Į . J į . 
į tadieoio gegužes 13 i***0^' tineje tfvetaja^'^, ta ipe sau- ktjįynai, viso — $t4^8f 
straipsnyje **S&kakti» masė- ^ į ^ įvyks svarbios paakaM: Boston, Mass. S. L. A. 4£ 
j įmas M imvo parašyta ^ gryno hm Kiaip§d» pafeege% JeU, &m& pw iždininką K. Vihri-
pela*. iiku nei g » f t ^ ^ « ^ t p » © reikate. K iekv^M»^f i i - % ir sekretorfą Shusj Moekn 
mogos rengėjos sukakties pro įadelpkieėiui vertėtoj ^ šias — $25.00. 
ga padovanojo $8@&(M> kuni- p j ^g ibas ateiiankytt. Prakal-i Waterbury, Gons. S. L. A 
gui ZJmbiiai, o $i©a08 Sv. j ^ praskils apie £ v«tad*;f ** kuopa per B. Pfetraožfeą 
Airgio parapi ja i" . ; v^kare. , — t10-00-

Iš tiesų gi ta ip bovo: $SijO * Ifcntfcimar iš K, 
įėjo parapijai, o $100.09 buvo [ Vietinis lenkų p a r a p i j o j * * * * , Maine - -
parapijiečių sudovanota kle- : klebonas, kon. Miečislovaa 
bouui, bet ir tą šimtinę kan.; Monkievičius, Lenkias vy 

mum mm 
i t . 

i 
KiekyieaOB ypator padėti ytaigai yra apdeaasti iki $5000.00 per 
F^leisf &v uz and Lasą amranue Corp. po uojied States 

pnežiiira. 

1 ? 
i.ŠHiukjbjttia; I S 
l*adetuį? 

Of»o * a j . : 9:«0 vaL ryte, iki 5^S6 vak. l-^riuadieiiiaLi, Ketrįrta-
<liwutfaį jy fcto.a'i^iiaia UU S:£W *»ak. 

B SAYHIGS & LOAN ASS0CUHOH 
6 S 1 6 S , V e s t e m Ave. Phone G R O , 0306 

^ U #6» Begaii 
patį ^ y r i a ^ t a i mom K P * 

itkigose valandose šair daryk, 
Unaiiaasiai karta dienoje, S*fc 
iarba vakare. 

LIETUVIAI DAKTARĄ* 

Tat Taras §146, 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 j 

2 iki 4 ix 7 iki 9 
Pirai&dieaiais: 2 iki 4 ir 7 iki 9" 

Šventadieniais: 11 iki 12 

Qfi. V. A. ŠIMKUS. 
GYDYTOJAS ffi, CHERVaaAS 

^ £ ir nkining pritaiko 
3343 So, Halsted Street 

Zimbiys paskyrė prie praiuo- riausybės apdovanotas aukš-
gos įJigų parapijos naudai, j tu ordinu "Polonia Restitu-

! t a" . J is nors lenkų klebo-

Jaterson, IF. T. S: £ A. 1V1 
kuopa per Jimza TTeinį $f>.0& 

S«rantono Lietuvių (h-gani-
zaeijų Sąryšis per 'pirtuinhrkę f 
Petrą Pėstininką ir iždininką 

Teko sužinoti, kad vietinis I ua*y bet yra iietu«is ir, kaip^ **m ^ F 
veikėjas, Kazys Dryža, prieš j niunis čia žinoma, paremia-

savo pinigine iietuv 
kalus, 

rei-' atidarymą Pasaulinėje Paro
doje 2Cew Yorke lietuviško 
skyriaus labai agitavo — no
gėjo surinkti keletą viengen- Vietos angių laikrašty " E i 
žių ir su ^ i s sykiu nuvažiuo- j vening Public Ledger" gegur 
^ į New Yorką ir dalyvauti , žės 18, labai gražiai aprašy-
iietuvisko skyriaus atidary-. tas bruklynietis, lietuvis-^o-
aw. .Be t veltui.., šep&Oueke į rtas Vytautą* Tamulis. a 
jam nei vieno prikalbėti. Da- "l>aily Xews", gegužes 13 d., 
bar j is susikrimtęs vietos lie- j buvo palaipintos lietuvio K. 
tuvių dideliu aį»iieidimu tau- J Vkiikausko atlefi apife mitiną 
ūmiuose reikaluose, ' Motinų Dienos proga, 

Žiirucitj Rinkėjas 
Birželio 15 d. įvy&s vardu-

v.ės Kaakakneeių vikaro, kun, 
daktaro Vytaute .Martuasvi. 
ciaus. Kaip teko sužiK^l, Ka-
auiieriečių veikė^d, veakSjos! 
jau pradėjo ruošti pagerbtu-! 
vių pramogą — vakarienę.; 
Tiesa, pramoga ruošiama ne-j 
va slaptai, bet, kadangi tas 
kiekvienais metais įvyksta, 
kaip tu čia, žmogus, paslėpsi. 
Todėl aš tą žinutę ir iškeliu 
viešumon. 

Visi čia labai myli kun. dr. 
Martusevičių. Dėl to iš ank-
-*to galima sakyti, kad toje 
pagerbtuvių pramogoje daly
vaus daug žmonių. 

*5Jft 
. Apsigynimo Fondui 
So. Bcston,. J&sss. "Lietu

vos Jaunimo Kateiis"' per K. 
Mereškevičių — $10,09. 

Hashua. N, U. lietuviai per 
Alfonsą Ulcieką ir Ferdinan
dą Valentukevičių Apsigyni
mo Fondui $50.d§ ir už Vil
niaus ženklelius $5.()0 — $55, 

Klemensas Cirbulėnas iš Mo 
ntollo, Mass. Klaipėdos pabė
gėliams aukoja — $5.00. 

W»w Haven, Coim. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 5 

Qfi. P. ATiCŪČtuNAS 
DANTISTAB 

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

Penktadusuiais 
Valanda: 10-12 ryte, 2-6, ?-0 p. M. 
3147 S- Halsted SL, Chicago 

Pirmadieniais, 'Irtjėtašiieniaifr a 

V a l a n d a : 3—8 P . 3£. 

10758 S. Mi 

i f i i j , - , 

Ckieago, 
onso vALANOai. 

#-lM; J-&; 7-a E r t ^ s £ e m « * 9-lž 
Ofise tei CAJfaI 2S45 

DR. F. G. WmSHBNAS 
tt5fRYTOJAS 12. GHiEUEtiAS 

2158 VV. Cennak Road 
V*aL: <i—i ir 7—» vaL vanara 

Tredia4ieaiaiš pagal sutartį 
23GS So, U«viU Strftei 

apskr. per J, Didjūną Klaipė-! t>#i 
dos pabėgėliams — $S.00. j gynėjas 

Povilas Bitinas iš Pnžladel-t., ^ g 
phia, Pa., Klaipėdos pabėgę- Įk 
liams — $1.(K3. 

Fittsbuigh. Pa. Lietuviu 
Moterų Pagalbos Klubas KJai 
pėdos pabėgėliams atsiuntė 
— $100.00. 

Tbomaa J. Pendergast, šansas City, Hansas, politikierių 
lyderis, ^&ra! io teismo nubaustas 15 mėnesių kalėjfcno ir 
sumokėti |H0.<£)0.9© pabaudos už nušmugeliaviiną vyriauey-

Lietuvos Generalimo 
Konsulato New Yotke 
Aukų Pakvkavifiaas 

L Klaipėdos pabėgėliams 

So. Boston, Mass. Sandaros 
Moterų Klubas surengė vaka- Aukotojams ir auka* ren-
riei^, kuri davė $73.00 p*lno,| l k»nt pasidarbavusiems Gene-
Sandaros kuopa paaukavo $101 raliais Konsulatas nuoširdžiai 
ir vakarienės svečiai suatfka- j dėkoja, 
vo $54.00, viso $137.00, kurie 
atsiųsti per J . N. Perminienę 

nuo pajamų. Vidury Pendfergastas, o dešinėj jo 
į Jobn Madden. (Acme telepboto) 

DR. P. J. BEIHAR 
(BELS ASAUSKAS) 

eyDYTojAs m CHISUEGAS 
6900 So. Hateted Su-«et 

TELEFONAI: 
Qh&Q — Weatwoxth 1612 

Ees. — Yards 3956 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki y vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagai satarti 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDVi'OJAS IR CBi&UriGAS 
4/^9 So. A^iiana 

ž-faros inboa 
CH1CA0X>, 1LL. 

W$ĘŠHĮįį MU>way 
OJMSO VALAMOOSi. 

N oo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pieūj ir aso T iki ŝ 3t* t. • . 

Urti Ai i i MANmAS 
GYDYTOJAS IR CHIBUEGAS 

1116 4070 Archer Ava. 

Telefonai rTTiMlnfiir 8g86 

M . 4 6 . RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS I S CHISUBGrAS 

2415 W. Marquette EO. 
Ofiso Talandoe: 

iii—12 -aL ryto 
2—4 ir 6—8 TaL Takazo 

Treciaaiwuiiii5 ir ftekaiaaieiuais 

NAUJAUSI IR GERMUSI 

RAKANDAI 

. 

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 
LESfGVAIS I6MOKJUIMAIS 

B a r s k i s Funni tune H o u s e , Inc. 
"THE HOME OP PLSE FCRSrCCRE" 8IACE -i*©* 

1748-5a W. 47th St Phone Yards 5069 

V alandoiš: 1—3 a 7—8^ 
Kasdien išskyrus Seredą 

Seredmuis ir Nedet pagal satartį 

GYDYTOJAS I S CHIBUBGAS 

4€3i So. Ashland A m 
TeL YASda 0994 

S t o » ^ B i^to? 2^3 ir 7 » v, 
Nmgiiftmis, Įjng TO ifei, 1Ž VsL 

— $137.00. 

So. Boitfon, Mass. S. L. A. 
176 kuopos iš Neponset, Mass. 
įvykusiame bankiete surinkta: 
po $2.00 aukavo K. Vileišis ir 
M. Kemzūras,, po $1.50 V. Ja<-
nkus, C. Volunkevičius, G. 
Stukas, T. Gravis, J . Bage-
eius, S. ilockus ir toliau daug 

Jurgieėių vikaras, kun. Je- aukotojų po $1.00 ir po $0.50, 
ronimas Bagdonas yra įkūręs kurių atsiprašome, kad. dėl 

Šv. Jurgio parapijoj, prie 
pat bažnyčios dabar cemen-
luojama laukas 
irisui lošti. 

vieta te-

mokykla tiems, knrie, būda-

GIESMYNAS 
I^ryfctte Nauj į Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes. 

Giesmes Ir muziką patvarkė 
Ant. S. Pocius. 

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

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant !<• cetrta persitmtimut 

L 

PIEK1T NAUJAUSI 

Chrysler ar Plymouth 

vietos stokos pavardžiij nega-
:ni suaugę, norėtų pasimoky- Ikne paskelbti. Aukos atsių 

KIDS 

L I E T U V I Š K A S 
MIŠOLĖUS 

Šlovinkim Viešpatį, 
Mišios Ir MiSparai. Lietuviškai 

ir LotyniSkai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. ParaSė Kan. A4. Sat»-
liauskaa. Stipriais odos virtais. 
kaina — S.75. Reikalaukite iš: 

D R A U G A S P U B. C 0 
2334 So. Oakley A ve.. 

Chicago. Illinois 

mammm ueirovtg jttftKTAKg DRAUGIJOS NARIAI 
TeL YABds 5921 
&e».: KJBMwood 5167 

DR. A. J. BERTASIt . 
GYDYTOJAS I S CHD5UKGAS ' 

Ofiso vaL auo X—3; noi^ 6^0—»s30 
75o" West Stth Street 

Ofiso TeL Canal 6122 
Ees. 8342 So. Marakfield Ave. 
Bes. TeL Beverly 1868 

BR. GEORGE i. BL0Ž1S 
DANTISTAS 

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS: 

9-^0 iki 12 ryto; 1 iki 4:36 popiet; 
6 iki 8 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengrvi išmokėjimai, 

teisingas patarnavimas. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"V wn,L ITKF us" 

4030 S. Archer Ave., Chicago, HL, Phone Virginia 1515 
Turime daugybe v»rt©tu automobilių vėliausios mados, nuo $15.00 
ir augSCiau. 

Ees. 6958 So. Talmaa Ave, 
Ees. TeL GEOveiuil 0617 
Office TeL HF.Mlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 

VaL 2—4 ir 7—* vak. 
Ketv. ir Nedėliouus susitarus 

2423 W. Marquette Road 

— 
TeL CANal 5969 

DR. WALTER i . PHIUIPS 
GYDYTOJAS IE CBIEDEGAS 

2loo West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

1 — 4 ii 6^9 — 8:30 vakare 
ir pagai sutartį 

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

SUBURBAN TRANSIT SYSTEM, INC. 

M. ŠMULIS 
PSYSICIAN and SUEGEON 

4645 So. Ashland Avemie 
OFISO VALANDOSi 

>'uo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėiioiuui pagal sutartį, 

Office TeL YAEda ^T87 
•feBug TeL PEOapeofc . ^ j ^ ^ , ^ 
W CANal 6122. 

D R . S . B 0 1 S 
SYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 
220! W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 *. *t. 
BEZIDENCIJA 

6631 S. Califomia Ave. 
Teiefoaaa EEPusiic 7St8 

TeL Cainmet 5974 
UiiSO VALANDOS: 

9 ryte iki 8 Takare ikskinant aei 
madieiuns ir trečiadienius 

M . A, P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Ofiso TeL VIEginia 9038 
Eezidcncijos TeL EEVeriy 8244 

M T Rtttt%tt!C 
M» d Kmimlo 
4157 Arcber Avenue 

Ofiao vaL: 2—4 ir 9—8 p m, 
RoiifĮirMiiis 

8SS2 Sc. Olargggiife ATS. 
Valandos 9—10 A. M. 

_ Nodėnamiav pagai setsatsi. 

Paiogns Susisiekimas iki pat vartij, nno Gatvekarni prie ULl-tos 
ir Sacramento Avenue, nž tiktai 10 centą. 

Basai važiuoja nno 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare, 

ITŽSISAKYKrr BUSA SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS 
ARBA KITIEMS REIKALAMS. 

TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, EJL. 
Tel . WORTH 8 8 - W 2 

JOI BET1NIS, Pre»v . - — JIM PE0TAB2S, Seki. ir I«A 

Oiiice Fhoae Res and Office 
FEOspect 1028 2S5S & Leavitt St 
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706 

OR. J: j . mm 
lK0WA3iSBLVS) 

GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 

. . . . . . . . *~ "• - ^ - - - - į , -
irec;aaiemai» ir bekroka.; rr,-.*jį 

Tel CANal 0267 
Beav TeL PBOipect 6659 m. f. L mums 

GYDYTOJAS IE. CSBSEGAS 
1821 So. Hafeted Sreet 

Rezidencija 6609 Sev Arteaian Ave. 
VALAMJOS: 11 v. rj-to iki 3 popiet 

6 iau j vaka» 

Aįeiie S0I6 

OR. C. J. SVENGISKAS 
DENTISTAS i 

430C* So. F3irffelU Aveaue '•• 
OFISO VALANDOS: 

û *ai; ryw> iki ii v%L -ataro 
wta>ii4<i»fcî Aji ir lrwv^adiawaia 

- i'-i«uU Sii&ati*. 

TeL YABds 2246 

DH. C. L HEZa'IS . 
DANTISTAS 

4845 So. AsMand Ave. 
ar*.: 47th S t r ^ 

Derccoj pages mtart) 

BR. V. E. SEOiSiČT 
DANTISTAS 

4 i 43 South Archer Avenue 
Telefonas Lafaystte 3660 

Antradieaiaia. Setvirtadiflaiais u 
Fackiadierita*a 

4631 Soi^tr AsbtenA Ave. 
TeL Tard* 0994 



B* ff., #3.53 BIS 

2E«A, KUK SUKRĖTĖ VISUS NORTH 
SIDE LIETUVIUS 

Sekmadieni soplet f»#kli4o d&Aą; t lsaš dartm ir mfeo&is. 
žinia tarp šios kotettijes Be~ D » te, per «ksfc«g iš masa 
4ow%kafi aeg^fcstiiigoji mi- tarpo atidskyrimas *BJa»«fiBQ 
rįm išpiešė iž gĮ^ųPt tarpo ivisns kcicBij©* lietuvius. Ne 
ėmg maišpelmasi dartmofoją tik laeiurms katalikus, bet" ir 
Tmemtą Haogedf, pirrrretįni [kitokių pažiūrų lietuvius, nes 
šios parapijos steigėją ir rė-I velionis su visai* mokėjo bro-
mąįiįr biznierių ir poiitikie- j liskai sagyventL V k i % ger-
gą, Žedfiu, marė šios koloSi- fbe i r i i jo praeities nuveiktų 
jos žymusis lietuvis, kuris i darbų pavyzdį ėmė. 

tarimą ir rūpinama*!, kad 
kas butu ptkuosta- Svarbu, 
kad mu^į parapijos draugi
jos neremtų tą dieną išvažia
vimu, bet viso* paragintų sa
vo narnu, ir nares dalyvauti 
parapijos piknike. 

^lAi 

visiems rodydavo isetaviškų 
širdį ir labai daug kam pa
gelbėjo prasimušti politikos 
bei biznio viršūnėse; visa šir
dimi rėme visą koionij>5 vei-

Reiš&iame Nausėdos šemry-
nai didžiausios užuojautos, o 
Vincento sielai prašome Vi
sagalio 
gaje. 

amžinos laimes ctan-
Lietsvytes 

West Pullmano 
aujienos 

Geg. 21 d., Šv. Veronikas 
draugija iškilmingai rainėj 
25 metų nuo įsikūrimo jubi
liejų. Ryto 8 vai. Mišiose la
bai skaitlingai bendrai ėjo 
prie šv. Komunijos. Klebonas 

A. Linkus pasakė gražų 
slą ir sveikino dr-ją. 

6 vai. vakaro, parapijes sa-
dr-ja turėjo jubiliejini 

tietą su gražia programa, 
kuriai vadovavo klebonas ku
nigas A. bfnkus. 

Žmonių buvo pilna parapi
jos salė i i v » bavo gražiai 
įffijsitį i r gardžiai pavaišinti. 
P© vakarienes ir programos 
buvo baSas ir šokiai -

Marquette Parko 
Žinutes 
Pas mos gražu 

Atėjus (pavasariui ir visa-
kam sužaliavus, tikrai gražus 
reginys mūsų kolonijoje. Mar 

Lietuviu apsueidimai 

Gyvename gražioj kolonijoj, 
turėttbnėni būti ir susipratę 
piliečiai Daug dar trūkumų 
mūsų kolonijoj. Bet mažai te
sirūpinama tuos trūkumus pa
pildyti. Enkime, kad ir Da
riaus - Girėno paminklą, Mar-
ąuette parke. Juk tai tūks
tančius dolerių fietuviška vi-
gromeni šnaukojo, kad jj pa
statyti. O kas iš to f Vaikai 
sau pasidarę šfiaužyne. Net 
šlykštu žiūrėti, kaip jie lai
pioja ir šliaužioja nuo vir 
šaus paminklo į apačią. Kur-

Aplikacijos pirmoms ir ant- JStoka išauklėjimo, tinginy 
roms popieroms pildomos W. 
Raginio kas vakaras 7:30 vai. 

PLATINKiTK "DRAUGĄ" 

te, bailumas, išnaado^mas — 
tai svarbiausieji pasisekimo 
priešai. 

Abe Pau i ^eii i iėj) žibalo versmių darbininkas, policijai 
priapažino f^fejf;s dinamito bombą vienam iiuttchison, Kas., 
t>endFabtttyrksriame gyveno ir jo mylimoji Lois Yarbrough 
(kairėj), i tadingi mergina jį apgaudinėjus, tat, sake, bomba 

gi parko policijai Ar mūsų norėjęs jąšfį&ioli. sprogimas gręsė 18 gyvybių. Pasikėsin-
politiški " jobhotderiai" to ne 't°j% laukia ntoiaia bausmė. (Acme telepnoto> 
mato ir nežino ? Jiemy t i k ' 

^ e t t e Parkas ktu&art, gra- ^ ^ ^ Q ^ ^ Tgksų 
žinamas. Savo laiku bus vie

š i m a s 

nas gražiųjų parkų Chicagoj. 
*farpgi nemažai prasidėjo sta
tyba mūsų kolonijoj. Dana; 
gražra namų jau pastatyta. 
Tie, kurie nori gražioj rr ra
mioj kolonijoj apsigyventi, 
•patariama įsigyti žemės da
bar ir pasistatyti sau reziden
ciją, nes vėliau bus brangiau. 

t 

į Pirmoji KanmMja 
t Gegužės 28 d. yrrūsų bažny-

pamiršta Ketuvių reikalus. Be JQ{jK0 S l t t i r 
je, kur nrtsų įvairus klubai? 
Ar neperdaug alučio ragauja 
savo susirinkimuose, kad ra- ! Gegužes 19 d.4vyko 13-to Wa-j Klubo metinis išvažiavimas 

K t m e 

PARK. 

Pereitam egzekutyvo komi-
; teto susirinkkue galutinai nu-
I tarta, kad klubas duos puiari-
; mus tik nariams. 

miršta svarbiuosius kolonijos 

pažymėti, kad b a w * « o j bas vaikų pirmoji Kt 

„ ;rdo Lietuvių p<-;i.ūkrat« kiū- ' Įvyks sekmadienį, birželio 1B 
reii i r ! 5 0 ^usirinkmms, kuriame iš-j d., Kubiliaus darže, 82nd ir 
pasirūpinti, kad parke mite juk in ta api i jvair ius protes-jKean Ave. Bilietai bus visie-

' tus kas linfe šių metų ReaJ Į ms išdalinti dykai per susi
rinkimą. Po susiriakimo bus 
pasilinksminimas. Vfei Mar-
qnette Parko l i e tuva i kvo
čiami atsilankyti. 

f 
ANTANAS AUGAITIS 

Mir« geg. 22 d.. 193S, 1:50 
vmt. p»pi*t, sulaukęs puaws ILIU-
žiaus. 

Gimęs Uetuvoj , Tauragės ap
skrityje, Tauragt-s valsit., K.ui-
ša-s kiU-uie. 

Aiiu-rikoj« i6g>v«;ao 42 uis t 
Faiiko dideliame nuliūdime: 

IUMIT, JuUj»txn, po tėvaitt Ma-
iiaaskaitę, 2 sunūs: AaUctta Ir 
Bronislova. dukUrr^ K l^ą , pus
broli Antaną Nausėdą u- gtml. 
nes. l^ftstuvoje paliko tėvą te
itų, Z brottus: Vincą. Petrą U 
Juozapa tr aeserj Ona. 

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
1735 VVabaasia Avenue. 

l«udotuv€» įvyk* penktadieni, 
geguž&j 24 d. Iš koplyčloe S:34 
vai. ryto busr atlydėtas j šv. 
Mykolo parapijos bažnyčia, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio siela. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi-
ciitsro kapines. 

Nuos¥rdž«*i kviečiame visus 
giniiiios, draugus-ges ir pažįs-
ta.»ttS-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Molerts, S#»a*, EniK-
tė, Tėvą*, Broliai. S4-.-u; FMJ>-
broii-s ir Gin"i^te. 

Ai 
I 

tarn tikra apsauga, kad trans-
portacija būtą pagerinta, kad [ k * ^ t a k ^ -
mūsų vaikučiams, o ypae »a-

•piay-
Pas i rod^ ^lietuviai mažai 

rūpinasi šiuo reikalu, nes iki 

penkios dr-jos narės, kurios fmunija. Apie 40 vaikučių pir-
nuo dr-jos įsikūrimo per 2 5 p i ų sykį į savo širdis priims 
» e t w nes«-goir neėmė pažai-f Išganytoja ir vaikmių Myiė-
pos. Už tai jos gavo gražias f to ją. Bus džiaugsmas ne tik 
dovanas. Nesirgusios ir neė- Į vaikučiams, bet jų tėvams ir 
musios pašaipos per 10 metų j visai parapijai 
narės taip pat gavo gražias 
dovanas. TCT *j 

Programoje buvo dainų ir 
akrobatikos. Gaila, kad nesu
žinojau visų vardų. 

Gegužės 26 d. vakare, ŠS. 
Petro ir Povilo parapijos čbo 
ras, kuriam vadovauja muz. 
S. Raila, rengia šokius ir ba
lių. Visi kviečiami dalyvauti 
Taomi paremsime savo eborą^ 
kuris kas sekmadieni bažny
čioj gražiai pagieda. 

'B i r že l i o 11 d. mūsų parapi
jos įvyks metinis piknikas 
Vytauto darže. J au pradeda
ma <prie jo rengtis, nes klebo
nas su komitetu turėjo pasi-

žyčiams, būtų įrengtas 
ground^ pietryti ne jie parko įgį0i nedaUjpB kaip 50 narių 
dalyje tarp kaip kad yra šiaur įyra prrdatgįfeikalavimus dėt 
vakarinėje dalyje, kur dau- I protestų Sfimbų, nors tokios 
giaesia žydais apgyventa. Tai (Mankos 
pgį būtinai reikia Mswimming j (,912 

Pilietybes kieses 
Klubo ofise, miž So. West-

i kiūbo ofise,' ern Ave., kas trečiadienį nuo 
swimming J6912 S o ^ Į į t t e r n Ave. Kiū-! 7-tos iki 9-tos vai. duodama 

^ a ^ - bo ^ e k r e ^ ^ Ę ^ Jonas Juozai- pilietybės ir angtų kalbos pa-
Uis kas vakarą nuo 7 iki 9 vai. ' mokos. Mokytojauja Jonas 

GABSIKK1TĖS " D R A U G E " j randasi ofise. Juozaitis, klubo sekretorius. 

JftBA FLOWĖR S K O P P E 
4 1 8 0 A R C H E R A V E . 

LAT A YETTK U M 

Odes 84ylim*em» — Vestavlm* — 

PEpQOwllHUB< 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIEEKTOEIAI 
K E L N E R — P R U Z I N 

Geriausias FatamsvimM — Moterų patarnauja 
Pbone 9000 -, 620 W. 15th Ava. 

Parapijos karnivalas "prasi
dės birželio 2 diena ir tęsis 
per 10 dienų. Užbaiga bu* 
birželio 12 d. dideliu dovanų 
laimėjimu. Karnivalas bus 
prie 123 ir Halsted gaL Atvy
kite pamatyti mūsų karniva-

LEONARDAS E2ERSKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PATARNAVIMAS DIENĄ IB NAKTJ 
EOFLYCUA DYKAI 

2025 W. 51st St. TcL YARDS 1278 
Res. 4543 South Paulina Street 

lo. R&p. 

John F, Eudeikis 
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
T\ V \T A T ^opiyCios visose 

Chicagos dalyse 

Klaastfdte m3sq X3etaTiq radJo prograno Antradienio tr 
gcgtMdicnio vakarais. 7:90 valandą, Iš W"H1P stoties (1480 K.) 

Pranešėjas P. SALTl>nKKA< 

SPORTAS 
šį Vakarę ItaadcaaL 
Ocero Su North ^de 

»i vakarų, gegužės 24 d. ly
giai 6:30 vai. vak.. MeKintey 
Barke, 39 gatv. arti Davnen 
ave., Cicero Lietuvos Vyčių 
14 kuopa atidarys 1939 m. In-
door Lygos sezoną. Žai* «o 
Nortb Side Lietuvos Vyčių 5 
kuopa. 

Rytoj, gegffžės 25 d. lygiai 
6:30 vai. vak. toje pat vieto- [ 
je žais Brighfon Park Ltetp-
Jros Vyčių 36 kuopa str ffest 
Side Lietuvos Vyčių 'A kuo
pa. 

Ant Irito "d jamond" tt»o 
|>at laiku žais 18 kolonijom 
Lietuvos Vyčių 4 kaopa sa 
Jtfarųuette Park Lietafos Vy
lių 112 kuopa. 

fied Cherry 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
F--- - ,-y .-^ •-, -.'•• . -.1 ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ 
GERESNIS DARBAS U 2 ŽEMESNES KAINAS 
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES — GERIAUSIA 

MEDŽIAGA 
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIHCATE 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
Chicago, Illinois 

-

* 

i 
A. 

JONAS RUBINAS 

Laid. direktor ius L£.cha.wicz 
ir Sūaal, tel. Ca»al 2515. 

Msrė geg. 21. 193S. 2:55 Vai. 
jx>piet, sulaukęs pusės amž. 

Gimvs Laetuvoje, o Aaieriko-
j« igg>v«.-no 33 metus. 

FaUko dideliame nuliūdini e. 
molt-rj Domicėlę, po tėvais S ta-
ais. t dukteris: Petronėlę Norz. 
žentą Juozą., Juozapiną Moc
kus, žentą. Fovjią. ir šUinkfLa-
vą Kubilius, žentą Konrad, 2 
anūkus, 2 sūnus: Joną, ir Ka
zimierą, marčią Beatričę ir ki
tas Kimines. 

Kūnas pašarvotas Lachawiej 
kopiyėioje, 2814 W. 23rd PI. 

I»tiūotuves jvj'ks ketvirtadie-
nį, geg. 25 d. Iš koplyčios $:-
30 vai. ryto Uos at lydėtas i 
Aušros Vartų parap. b&znyčšą. 
kurioje įvykį gedulingos pa
maldos ui velionio sielą. P o 
pamaldų tau nulydėtas j Sv. 
Kazimiere kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, 4raugus-ges ir pažįs-
t amus-M dalyvauti siese laido
tuvėse. 

Nuliūdę: Moterfs. I>^t<*rr», 
Kūnai, tentai, Marti, Anūkai ir 
Ciinttaės. 

Laidotnvrą direktorius — 
acbavicz ir Sūnai, teL Cana i 

VINCAS S. NAUSEDA 
Mirė geg. 2i, 193^ m., 125 vai. popiet, sulaukęs 6d metų 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apksr., Pa jūres parapijoje, Va-

iiskiŲ kaime. Amerikoje Ąp-veno 40 metų. 
Paliko dkkliamii nuliūdime: moterį Rozaliją, po tėvais 

Gttidauskailė, 3 dukteris: Felieitą Pkiiėimikuc, žentf Aitt-
ną, Praneia^ Romešhiene, mulą .Nk-holas ir Valeriją Wbee-
kr, žentą Richard, 1 auiką, 2 sūnus: Viacą ir Stasį, brotj 
Antaną, broliene Emiliją ir daug kitų giminių. Lietuvoje 
paliko motiną Marijoną, 3 brolius ir 2 seseris. 

Kūnas pašarvotas 1645 Wabansia Ave. Teirfonas Armitage 
8321. 

Laidotuves pyks trečiadienį, geg. 24, 1939. Iš namų 9KM) 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą, po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

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

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

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LTETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

III D III h M T C P ATARNAVIMAS 
HlnDULAnuL DIENĄ m NAKTĮ 

D W A T KOPLYČIOS VISOSE 
I i V n l MESTO DALYSE 

S. P. Mažeika 3319 Iiteft&iea Aveaae 
Phone YAR<?« 1138-1130 

Antanas M. Piiilips 
— — — • - — - . . . - -^ • ~ . , T 1 m . _ t 

LlZė 
A t e i t V. Petkus 

3307 Litumiica Ave. 
Phone TAEds 4906 

1646 West 46th Street 
Pteooe YABdg 0781-0782 

4704 S. We8tern Avenue 
TeL LAFayette 8024 

P. i. Rite 3354 So. H a t t e d Sw 
Telefonas YARds 1419 

Anthony B, Petkus 
6634 So. Western Ave* 
GBOvehiU 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICsro 2109 

Lachavvicz ir Šonai 
2314 West 23rd Plaee 
Pbotte CANal 2515 
8kyrixi8 42-44 E. 108 S I 
Phoae PULlmau 1270 _ 

L • ^ • 
4348 Bo. CaKfornia Ava. 
Phone LAFayette 3572 



—«~ 
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Aplink 
Šioo metu Kaune pyksta kad valstybė* apraudos de-

tarptautinės krepžinio rung- partamentas jau užgyrė visų 
tynės už Europos čempijona- Suseno skyrių narystes eta
tą. Teko nugirsti, kadįy«*t- tifikatus. Buvo susitrukdei 
saidiečiai profesjjoaalai — 
adv. J . Borden ir dr. SLJiie-
žis pasiuntė Lietuvos krepsi 

iaimamenu skvriauas nariu 
•j » * 

certifikatŲ užtvirtinimas, bet 
užvakar gauta žinia, kad jau 

Marijonų Rėmėjų 

ftj vakarą, tiso j po pernai- Apart to, ^mms visiems, ta
da į svarbu susirinkimą re»- ri rūpėti vieaa> didelis fįfgis, 
kasi Marijono Eemėju Drau- tai tradicinis ižvažiavimas — 

Baro šaltimiero radio tric 
\r:FOt,eii{*ija įsaisane, juozapi" 
na Millerinte ir Cbristine Kri-
s^^aatė)^ ad& Algirdą* Bra- ¥ a k a » v 
zis, gražiai pagrojo amonis- klubo" pirm. adv 
tai, porą dainelių padainavo 

^gijoa Chicagos apskrities vi-jL&mvįJMeia, kuri įvykaUoram - burujn dataud^eio- ._B 
su kolonijų atstovai bei atuto-] liepos 2S 4 į Marijos Kalne-{sesutės ir juokinga monologą leje 

ninku rinktinei linkėjimus,' ir šioji kliūtis nugalėta. Pil-
kad pavyktų išlaikyti pirm nas legalizavimasis valstybe-
dviejų metų laimėtą pirm^y- ' je, be abejonės, padės orga-
be. 1937 m. Lietuvos krepši
ninkai (bes*ketbolininkai) lai
mėjo Europos čempijonatą. 
Be abejonės, visi linkime sa
vo tautiečiams geriausio pa
sisekimo. 

Nėra kalbos, daug kas iŠ 
chieagieeių važiuos j New Yo-
rko Pasaulinę Parodą, kuri 
yra tikrai didelė ir įdomi. Va-

' žiuojantieji prašomi atvykti \ 
Žmomavn biznieriui Jonujįmūsų dienraščio ofisą, kuris 

Juškai konsulas P. Daužvar- duoda informacijų apie paro-

nizaei^i augti. 

dis šj vakarą įteiks Gedimino 
ordiną. Ta proga yra suruoš
tas barikietas, kuris bus pa
ties p . Juškos valdomoj Holy-
wood salėj, W. 43 netoli We-
stern ave. Jonas Juška yra 
senas biznierius. Jis dalyvau
ja ir visuomeniniame gyveni
me. Darbuojasi Amerikos le-
gijono Dariaus - fiirėno pos
te, padeda sportininkams, re
mia draugijų sujudi. Nėra a-
bejonės, šį vakarą susirinks 
gausingas žmonių būrys, kad 
% pagerbti. 

dą ir rengia j parodą ekskur
sijas nupigintomis kainomis. 

sų Kolonijų 
vės 'Draugo" name, SS34 S. 
Oakley Ave. 

Kuoširdžiai prašau kreipti 
dėmesio į šį susirinkimą, nes 
jame dalyvaus Tėvas Provin-
«ijola>, gerb. kun. J . Jakaitis, 
kuris tik ką grįžo iš Pietų 
Amerikos; turi daug ką pa
pasakoti iš tenykščių lietuvių 
gyvenimo ir nuvykusių misi-
jonierių plačią darbuotę. 

Adam LA"wrence; k et 
v«'fc$p«i^f§ Mietų, fo.OO, — 
Paul Yonikienė. 

Antanas 
Dubiekas. 

Fu programos šalinėje sa-
visi smagiai 

BUDEIKO RADIO 
PROGRAMA 

Praeitą sekmadiei Budri-

liuose, Dart^s didelis, ir tiki
mės susilaukti iš įvairių kolo
nijų iyimti; ūkininkų iš jau
nimo tai|^Į§i3Enierių ir šiaip 
geros vaiiat-jHrietelių. Pasiža
dėjo atvykti Viktoras Juode
lis (bulvariikirv. seniau daug 
veikęs vku(Wienėje. Taigų 
malonūs kotooiju atstovai ir 
verkėjai, feJUfįte taip nuošir
dus, atvykįierkuo ^kaitlingiau 
sia. J. K. 

/"* • * V 

Sąjungiecių Dėmesiui 

Dienraščio "Draugo" skai
tytojų skaičius Pietų Ameri
koj auga. Štai, šiomis dieno
mis užsiprenumeravo dienraš
tį argentinietis J. Paulėnas. 
Taip pat padarė ir jo drau
gas. Ta proga reikia primin
ti, kad "Draugas ' ' turi skai
tytojų viso pasaulio kraštuo
se. 

Stasys Šimulis yra ne tjjč 
geras, rūpestingas siuvėjas, 
bet ir uolus visuomenės dar
buotojas. J is daug padeda Lie 
tuvos Vyčių organizacijai. Vy K v i e č i a m e 
čių apskrities choro palaiky
mui ypač daug širdies, ener
gijos ir lėšų įdeda. Jei ne jis, 
kažin kas su choru būt atsi
tikę. Šiomis dienomis jis daro 
planus ir tariasi, kad dar la
biau chorą pakelti ir jo ateit: 
užtikrinti. Pasisekimo, Stasy! 

Draugiško Pobūvio 
Vakarėlis 

BBIGHTON PARK. — Lie
tuvos Vyčių 3G kuopa rengia 
malonų vakarėlį pagerbimui 
naujų narių. Ta vakarą taip
gi bus suteikti kuopos dar
buotojams laipsniai, pagerbti 
beisbolinirikai ir dramos mė
gėjai. Vakaras bus gegužSs 
24 d., parapijos salėj, po pa
maldų 8:30 vai. vak. Pakvie
sti gerb. dvasios vadai: kieb. 
kun. A. Briska, vikarai: kun. 
S. Jonelis ir kuo, S. Statkus, 
Chicagos Vyčių aps. dvasios 
vadas kun. M. Urbonavičius, 
kun. J. Mačiulionis, kun. A. 
Jesfeevieius, L. V. centro ir 
apskričio bei kuopų valdy
bos, "Draugo" red. L. Šimu
tis, Ig. Sakalas, teisėjas J. ŽŪ
TIS, J. Juozaitis, visi buvę kp. 
pirmininkai, veteranai, rėmė
jai, bendradarbiai. 

Rengimo Komisija K. Z. 

pasakė Bruno Brooki. 
Pastoje dalyvavo i? kalbas 

pasakė d r. Cocrrier, savinin
ką* WHIP radio stoties, is 
kurios dabar leidžiamos Šalti-
miero programos; Jatnes Whi 
pple, Amerikos garsusis radio 
rašytojas; Jovarauskas iš 
Boosevelt Furnšture kompam-

Bob Guilbert 
iš N. B. C. radio organizaci
jos, J . Mackevičius is Stan
dard Federal Savings ir Loan 
Ass'n su žmona. Mrs. Calla-

Pnanešimai 

i ko radio valanda padarė ge-
į ro įspūdžio į klausytojus. Bu-
į v& gražios dainos ir gera mu

zika. Dainiškai gražiai daina-
*## a siinfojttijos orkestrą da-

BRIDGEPORT. — šv. Jur- ** g e r « juns^as. Programa 

waert Ls Archer Laundrv; A-
darbuotojau kurie d a r b a v o - , ^ j ^ ^ ^ ̂  ^ 

Vakaras bu v surengtas, pa 
reiškimui dėkingumo visiems 

Moterų Sąjungos Chicagos 
apskrities susirinkimas įvykijsi fe,^ r ^ ^ ^ m p a r e n g ^ ^ ; . 
šį penktadienį, gegužės 26 d., V W * , i^iBtoFto^J?^* * ***** ' 
Melrose Park, Dl. |dite«jfi|, Dg |pavo visi "100 

Susirinkimo vieta pas F- 'klubo" s a m i , lošėjai, daM-
Petraitienę, adresu 107 Ko. 

gio parap. Misijų Draugijos 
labai svarbus ekstra susirin
kimas bus trečiadienį, gegužės 
24 d., po gegužinių pamaldų, 
parap. svet. Reikės galutinai 

tesėsi visą valandą. 
Kita Budriko programa bus 

ketvirtadienio vakare, mm 7 
iki 8 vai., iš stoties WHRC, 
1420 k. Programoj dalyvaus 

20tb ave. Važiuojant gatvė-
karUuj reikia imti Madison 
gatvėkarj ir važiuoti iki pat 
linijos-galo. Ten išlipusias at
stoves pasitiks vietinės sę'jnn-
gietls ir nuves j vietą. 

Priklausančios apskričiai 
kuopų atstovės kviečiamos 
skaitlingai suvažiuoti, nes ra
ndasi daug svarinu reikalų 
svarstymui. Moterų Sąjungo-
19 sejroo reikalai, t. y. įneši
m i svarstymas ir atstovių ri
nkimas įeina iio sus-mo die
notvarkę. 

Taipgi prašome laiku suva
žiuoti Sus-mo pradžia 7:30 
vai. vakare. 

S. Sakaliene, sekret. 

n inkai, padejė 
jai. Kadan^ tai buvo Motinų 

staigos ir ki t i 
l*ter vakarienę išdalinta '100 

klfl^>J «a#iams narystės kor
teles ir dovanos, kurie dau-

Diena, todft visiems buvo p a - , ^ 1 1 3 ^ tikietų išplatino. Pir
ma dovana, $10, teko FTaiii 
Speeeber, kuris pardavė 115 

ir savo mamy-
daugiau kaip 

tarta 
tes. Dalyvi 
200 asmecay" 

Lšpildyta graži programa, 
kurią tvarkė F. BaLsaitė. Dai 

Nėra abejonės, kad Lietu
vių R. K. Susivienijimo na
riai, kurie gyvena Illinois va
lstybėj, džiaugsis sužinoję, 

Moterų Sąjungos Chicagos 
apskrities rengiamas . " Įvai
rumų vakaras" įvyksta šį va
karą, gegužės 24 d., Marąuettc 
Parke, Šv. Pan. Gimimo par. 
salėj, 6812 So. Washtenaw av. 

Visų kuopų sąjungietės, ir 
svečiai, kviečiami atsilankyti. 
Bus duodamos Įvairios dova
nos, bus ir programa. 

Pradžia 7:30 vakare. Įžan
ga tik 25c. BĮ P. 

UTILITY LUjUOR 

Tel. 

ŠALTIMIE&O 1939 M. 
ŠURUM - BUEUM ?. 
UŽBAIGTUVfcS 

Geg. 14 d., Gleneagles Cou-
ntry klube įvyko Povilo Šal-
tlmiero 1939 m. šurum - bu
ranu puota. 

fnr«iipoi mud 

0745-0746 
Only 

5931-33 So. Ashland Ave. 

Pas m m (aUirna. gauti tikrai 
Lietuviško. Importuota Valstybinę 
Degtinę. "_ 

Mes Ir Visi Husu Darbininkai 
Esame Lietuviai, Pp. F. ir l t 
Dzimidai, Savininkai. 

prisirengti prie pikniko, geg., moten choras ir akordijoois-
28 d., Royal Oaks Parke, Wil-f t a i Bus liaudies dainos ir ge-
low Springs, UL ra muzika. Be to, bus asme-

xr *• - ^x J - » _ 'T** » ^rangijų pranešimai. J, Ypatingai prašomi dalyviu-] 
tį susirinkime visų trijų Se
serų Praneiškieeių Rėmėjų 
skyrių atstovai ar valdybos, 
tai yra, Bridgeporto, Brigh-
ton Park ir Town of La4:e. 

J. Šliogeris 

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

Jeigu dvejuos kariaujate 
prieš bendrą priešą, pągelbe-
kite vienas kitą. 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos mėnesinis susirin
kimas įvyks gegužės 26 oL, 
9 valandą vakare, daktarų 
Strrkol ir Vezel ofise, 4645 

laKetu. Antrą dovaną $5.00 ^ Ashland Ave. Visi būkite 
laimėj© Grigoalene^ kuri par- lafe^ 
davė 74 ©iUetns; treči | dova-
aą, m 72 hįMefes, irgi $5.GQ, 

MOVING IR 
EXPRESSING 

MATTKITK MtTS PIRMIAUSIA 
DEL 2EMU KAINU 
JOE MOCKUS 

2358 So. Leavitt Street 

JŪS GALITE GAUTI 

ONA'S PERMANENT 
ai fS.M. Tsipd 
pinikų wrt«l«yma, 

a artiatMM 
ir 

THINGS THAT NEVXR HAPPEN 
By CCHt BYSNES 

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS 

WILLO-WE8T 
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILLOW SPRINGS 
ROAD 

WILLOW SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav. 

Dr. A. J. Gu^eu, sekret. 

P A R D A V r M n BUNGAIX>W 
S dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje; miege^mtif porčfais; 
dideils beismontas; $£>xI50 pėdu lo-
tas; 2-karų garadžius; karštu vaBde-
iria apSildoinas; visi sere*na Ir irea-
t*«r strtps; ąžuoltoiai aptaisyinal Ir 
grladyg. Kaina tiktai S6.35S.fte eash 
ar išmokėjimai*. 2445 West Mar-
vrnriu' Road (67Ui St.) THetonas 
REPubli- 44M. 

Pcnuanent garbenejimas yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
rai išaiavinę. Mes suprantame 
visas jūsų plaokę problemas. 
Jūs galite visados tikėti, kad pas 
Ona g&nsite tikrai P«ikq ir gerą 
permanent. 

ONA'S BEAUTY SHOP 
1820 West 47tti Street 

Telefonas LAPayette 8088 

Švelni Degtinė—100 Proof 
BOTTLED Hf BOKT) 

Nėra Geresnės Degtines 
nž Tekia Kala*. 

TIK |L«5 PT. f f ^ f l 
4-5 KTOrtosi 

Reikalaukit 
SAVO APYLINKES 

TAVERNOJ 

MUTUAL LIQDOB COMPANY 
Distributoriai 

4707 S. HALSTED STREET 
Plione Boolevard 0014 

Klausykite 
PALENDACH'S TRAVEL 

BUREAU 
Folkicre Eadio Program 

EVERY STJHDAY FROM 1-2 P. M-

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte 
750 W. 31st SteęęšL 

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

TARDAYTMVl 
Parsiduoda krauflŲ ftapa biznis, pi
giai. Gera proga Metttvini. nes SJ 
mSnesj savininkas isvaiiuoja, 1838 
SouUi Ratine A v e . ChtcMro, IB. 

PARDAVIMUI PEdICS 
$65.00 vertai. A.B.C. dviejų degin
tojų alieiinis pečias. Vartotas tik 3 
Hemas. ParsMnoda u i tiktttf f tO W. 
I>noslti dykai du 55 gaU^m? alie-
Jwi bačkas, su krankta. 2331 ?5<»ort» 
5^. Tumtfi A v w w . (^»i*^ffo. Tlišnois. 

Tiri 

METUVISKA 

RŪBŲ KRAUTUVE 
VISKAS Dfeli W B Ų 

PAUL LEAS AS 
(Vyrtško Rūbo KrMitBTg) 

3427 So. Halsted Street 
Tei. Boolevard 0937 

PARDAvTSCn KKK1S 
Parduod-u duonos kepimo bten! su 
namais, arba vien tik bizni. Biznis 
išdirbtas per 35 metus. Priežastis 
pardavimo — senatvė. Jei kas pa-
geidauia mano išdirbimo praktika 
(patentą) mleiai sutiksiu perleist] ir 
iSmokinti. Savininko ir biznio įstai
gos antraSas: 28»»3 So. Emerald A-
vemte. Chirago. IUinol«. 

PAKDAVTMTI BIZNTR 
Gėlin biznis, išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — iiga. Par-
dirosiu pigiai. At&iSankite: 4149 W 
2tth Street, telef. T,a\\-nriale 7045. 

Tėmykite Biznierių Bargenus s<Draugew. 

L 

NEVV CITY FURNITURE MART 
— rengia — 

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

Sekmad., Bir*že!io~June 4 , 1 9 3 9 
$1,500.00 — DOVAlTCafflS - $i,500.00 

Kas nor užsirezervuoti vietą, ant basų praSoml kreiptis { New City Pornitore Mart. 
1€52 W. 47th S t . H anksto. Su kiekvienu baso tlkietu gausite jtengoa Ukieta dykai. 

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

Taipgi,. New City rinks populiariausia mergaitę iš Liet VyčiiĮ knop^į. 
programo: Antradicm*U ii stoties WSBC. 1210 kf], S 00 iki 9 v. v. 

4% 

4192 S. ABCHEB AVENUB 
(North East Corner Areher and 

Sacramento Ave.) 
?hone LAFAYETTE 0461 

United States Governmeiit 
priežiūroje ir kiekvienai ypa^ 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00 
Išmokejom 
TJ2 padėtus 

pinigus 
Duodam Paskolas ant 1-niu 

Morgieių 
Safety Deposit Dėžutes Galima 

Pasirenduoti 
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vaL vakaro 

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCiATION 

of CHICAOO 
JUSTIN 1£ACKIEWICH 

President 
HELEN KDCHINSKAS, 8ee. 

PIRMOS RCSIES JUODŽEMIS 
— s>ėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais. 

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; IS 
bušeliu $2.50. 
Stanley Gavcus. 110 So. Rkfcrelaad 
Ave.. VTorth, m. , teL Oak U W B 
1SSJ-1. 

PARDAVIMUI 
Pardavimui bučernS ir groeernS: pil
na elektrikinė refrtireraeija; arera vie
ta: nSra kom peticijos. 
AtsiSa ukit<- T^l^fonu Hemlnek 025T 

PARDAVIMUI BU?fGAIiOW 
5-kambarlp bun)raIow: furnaeu" 

aoSildomas: uždaryti porčiai: gara-
džius: 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos nž labai pi

giai. — tiktai $4100. Savininkas ant 
vietos: S252 S. STtrmgfieid Ave. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Mfirtnls namas: 4 kambariai vir

toj. 1 apaSoj: farnacn apSildomasr 
garadžlus. Atsišaukite: S421 Son«H 
Rprmgfleid Ave. TeL I>awndale — 

VASAROTOJAMS ATVDA 
I.abai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upSs — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo-
bllium ar traukiniu. 02 mvlios nuo 
Chicagos. Kelias *S ir 45. Peter Ber
notas. Bor 77. Sflver I«ke , Wts. 

PARDAVIMUI NAMAS 
4 kambariu cottage; 50 pSdų lotas, 
puikus kietVias: 2-karn garadiius. 
Kaina tiktai $2.500.00. Atsišaukite: 
ągSI South St. Ix>ais Av nue . 

PARDAVIMUI 
Pilnos mieros piano akordionaa 120 
basų. Geros išdirbystės. mažai varto
tas. Parsiduoda už puse kainos. At
sišaukite telefonu; REPubiic 054.>. 

BUICK 
AGENTŪRA 

Turime pardavimtii visokiTj modeliij vartotų automobilių 
Prienamoniis Ksducmis. 

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

Domininkas Kuraitis. Savininkas 
Telefonas VICtory 1696 

SsBBBBBBBBBBBBBBBl 


