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Rusijoje milijonams žmonių gresia badas
3c a Copy

Volgos ir Gzkaukazia distriktu 
sodiečiams - didžiausias pavojus

Svetimšaliai stebėtojai 
varžomi viską plačiau matyti

RYGA, birž 4. — Sovietų 
Rusijos milijonams gyventojų 
gresia naujas šiurpus badas.

Svetimų šalių ambasadų 
laskvoje žemės ūkio stebėto

jai apskaičiuoja, kad Volgos 
ir Užkaukazio distriktuose, 
kur yra svarbiausi derlingiau
sios žemės plotai, tarp 20 ir 25 
milijonų valstiečių jau minta 
duonos substitutais ir ten ja
vų derlius numatomas labai 
menkas.

Taip pasakoja iš Rusijos at
vykę Rygon trys stebėtojai, 
'kurie apkeliavo kai kurias Ru
sijos dalis ir asmeniškai ma
tė dalykų stovį. Jie stebėji- 
mius darė leidžiant sovietų au
toritetams.

98 vyrai zmo su nuskendusiu britu 
išbandomu nardančiu laivu “Thetis”

Sako, nerasta priemonių juos 
išvaduoti iš jūros gelmių

LIVERPOOLIS, birž. 4. — tani ją ir vyriausybė subruzdo
Britų admiralitetas vakar pa- tirti nelaimės priežastį.
skelbė, kad netekta jokios vii- Ijaiv!> ishan<lg nardanHų
ties išvaduoti 98 vyrus iš nu-i, . , . „ n T • i, , . , . laivų statymo Cammell-Laird
skendusio nardančio laivo
“Thetis”, nes jų jau nėra gy-
vų. Jie mirė nuo mirtingųjų , . T • u -ino \ . . ibei. Laive buvo 102 asmenys,
chlonnos duių. įvairiais bū-i, ....... 'daugumas civiliniai tarp jų
dais buvo bandoma nelaimin- .................. , , . T» •inžinieriai ir teehmkai. Iš jų
giesiems į laivą parūpinti ty
ro oro alsuoti. ,Tas nepasise
kė. Nepasisekė ir bandymas 
laivo galą apjuosti plieninė
mis virvėmis ir jį išvilkti iš 
gelmių. Savo keliu uždaryti
laive vyrai negalėjo ilgiau kurie be jokio budėjimo lei- 
kaip pusantros paros išlikti džda tos rūšies bandymus da- 
gyvi. ryti. 'Visuomenė taip pat iš-

Ši nelaimė sukrėtė visą Bri- judrai prieš vyriausybę.

LL. DEMOKRATAI 
NORI REVIZIJOS 
KONSTITUCIJAI
SPRINGFIELD, III., birž. 

3. — Gubernatoriui Hameriui 
pageidaujant, demokratai įtei 
kė legislatflrai tris rezoliuci
jas: 1 , j1,’

1. Šaukti konstucinį suva
žiavimą nuodugniai konstitu
cijos revizijai.

2. Pravesti priedą, kuriuo 
•' būtų leista per rinkimus pi

liečių balsavimui pateikti tris 
konstitucinius priedus, nes

• šiandien konstitucija nustato 
tik vieną.

3. Pataisyti konstituciją, 
kad būtų leista valstybėje iš
kelti mokesnius už pajamas.

Tai svarbiausioji demokra
tų programa šiai legislatūros 
sesijai. i '

Kai kur jų sustojusius au
tomobilius apspito išalkę vai
kai maldaudami duonos. Su
augusieji to nedarė, nes ste
bėtojus visur lydėjo slaptoji 
policija.

Stebėtojams leista aplanky
ti Pavolgio, Užkaukazio ir 
Taškento plotus. Bet į Ukrai
ną neleista. Jiems leista ap
lankyti Charkovu, bet iš mies
to jų neišleista.

Sako, skaudžiausias stovis 
Turkestane. Tenai sovietai so
diečiams neleidžia auginti jo
kių javų ir tik medvilnę (kul
tivuoti. Vyriausybė žadėjusi 
jiems parūpinti javų iš Vaka
rinio Sibiro. Bet nepasiunčia 
ir 'žmonės neturi duonos.

bendrovė. Tai ji vykdė prieš 
perduosiant laivą vyriausy-

visų tik keturi išsivadavo su 
prietaisais, vadinamais Davi- 
so “plaučiai”.

Dėl įvykusios nelaimės 
spauda kaltina autoritetus,

ITALŲ KARIUOMENES
SKAIČIUS ALBANIJOJE
ROMA, birž. 3. — Prancū

zijai parūpo italų kariuome
nės skaičius Albanijoje. Itali
ja seniau sakiusi, kad ji Alba
nijoje turėsianti iki 30,000 ka 
reivių. Dabar turinti net 60,- 
000.

Prancūzijos ambasadoriui 
čia besiteiriaujant, užs. reika
lų ministras Ciano pareiškė, 
kad gausinga italų kariuome
nė ten reikalinga tvarkai iš
laikyti.

DOMINIKŲ RESPUBLIKA 
PRIAME ŽYDUS

WASHING,TON, birž 4. — 
Dominikų respublika įsileido 
907 žydus iš Vokietijos bėg
lius, kurių nepriėmė Kuba.

ROMA, birž. 4. — Italijos 
vyriausybė iš Ispanijos ištrau
kia 1,230 savo lakūnų.

AMERIKOS VALSTYBĖS 
NEĮSILEIDŽIA ŽYDŲ
BĖGL'Ų Iš VOKIETIJOS

HAVANA, Kuba, birž. 3.— 
Kubos vyriausybė nusprendė 
neįsileisti iš Vokietijos gar
laiviu St. Louis atvykusių 
907 žydų bėglių. Laivo kapi
tonui įsakyta apleisti šį uos
tą su bėgliais, kas ir padary
ta. Sakoma, žydai grąžinami 
atgal į Vokietiją.

Kalbama, rasi, laivas su bė
gliais užsuks į New Yorką. 
Bet žiniomis iš Wasliingtono, 
žydai nebus įleisti nė į J. A. 
Valstybes.

MEXĮC0 CITY, birž. 3. — 
Meksikos vyriausybė nuspren 
dė neįsileisti atvykusiųjų į 
Vera Cruz 104 žydų bėglių iš 
Vokietijos. Anksčiau jie ne
buvo įleisti į Kubų.

BUENOS AIRES, birž. 3. 
— Paragvajus ir Argentina 
neįsileido 200 žydų bėglių. 
Grąžina'nii į Vokietijų.

SAN JOSE, Kostariika, birž. 
3. — Į Kostarika buvo priim
ta 20 žydų bėglių. Vyriausias 
teisinas nusprendė, kad žydų 
įsileidimas neteisėtas. Žydai 
bėgliai turės apleisti šią res
publiką.

BRITAI VYKDO KARINĘ 
PRIEVOLĘ

LONDONAS, birž. 3. — 
Šiandien Britanijoje įvyko vi 
sų, sulaukusiųjų 21 m. amž., 
vyrų registracija privalomai 
karinei tarnybai.

Pašauktųjų sveikumo patik
rinimas prasidės šio birželio 
8 d. Apie liepos 1 d. iš tinka- 

l mųjų apie 200,000 bus paimti 
,6 mėnesių karinei mankštai.

REIKALINGA 23,644 JAU
NI SAVANORIAI

WASHINGTON, birž. 3. — 
Liepos pradžią karo departa-J 
mentas pradės rekrutuoti sa-' 
vanorius kariuomenės oriniam! 
korpusui. Bus priimta 23,644 
vyrų nuo 18 iki 35 m. amž. 
Bus mokslinami lakūnai ir avi 
acijai technikai. Tarnybos ter 
minas treji metai.

BUVĮ1S FEDERALINIS 
TEISĖJAS PRIPAŽINTAS 

KALTU

NEW YORK, birž. 4. — 
Federaliniam teisme kaltu 
pripažintas dar neseniai bu
vęs federalinis teisėjas M. T. 
Manton, 58 m. amž. Jis par
davinėjo savo sprendimus — 
ėmė papirkimus iš interesuo
tų asmenų. Už tai jam numa
tyta bausmė: kalėjimas ir dar 
bauda.

BERLYNAS, birž. 4, -
Oen. Franco priėmė Hitlerio 
kvietimą dalyvauti šiemet na
cių partijos metiniam suva
žiavime.

Vaizduojama nuskendusio britų nardančio laivo “Thetis” iš jūros išsikišusi užpakalinė dalis, kai 
priešakis buvo įsmigęs dugno dumblan. Netrukus bangos ir šią laivo dalį panardino. Su laivu žuvo

98 vyrai. (Acme telepboto)

LIETUVIAMS GYVAS
REIKALAS DAUGIAU 
UŽSIIMTI VERSLAIS
MAŽEIKIAI. — Gegužės 

18 d. Mažeikiuose įvyko šau
liams ginklų įteikimas ir at
švęsta vietos verslininkų sky
riaus sukaktuvių minėjimo 
šventė. Į iškilmes atvyko švie 
timo ministras Dr. L. Bistras, 
į jas suplaukė keli tūkstan
čiai visuomenės.

10 vai. mieste buvo iškil
mingai iškelta tautinė vėlia
va. 11 vai. įvyko pamaldos. 
Po pamaldų švietimo minis
trais aplankė gi'mnaziją, nau
jai pastatytą modemišką ap
skrities ir miesto mueiejų.

13 vai. Tumo Vaižganto 
mokyklos aikštėje įvyko svar
biausios iškilmės. Išsirikiavu
sių tarpe matėsi šaulių 4 bū
riai: lietuviai verslininkai,
skautai, pavasarininkai, kata
likės moterys ir moksleiviai. 
Švietimo ministras čia pasa
kė kalbą. Po to, švietimo mi
nistras įteikė šauliams gink
lus — 75 šautuvus, 10 lengvų 
kulkosvaidžių ir 5 pistoletus. 

Ginklų nupirkta už 49,945,-
86 Lt.

Paskiau kalbėjo Vyr. Gink
lų Vajaus Komiteto atstovas 
St. Gabaliauskas.

Krašto apsaugos ministeri
jos vardu padėkojo pulk. Iš- 
linskas.

Po kalbų buvo pasiųsti svei 
kinimai: Respublikos prezi
dentui Antanui Smetonai, yie 
ningo Darbo vyriausybei ir 
kariuomenės vadui.

Verslininkai gavo daug svei 
kinimų iš visos Lietuvos.

Po to įvyko iškilmingi pie
tūs. Čia kalbėjo švietimo mi
nistras Dr. L. Bistras, pažy
mėdamas gyvą reikalą lietu
viams įsistiprinti versluose. 
Prekybos Instituto rektorius 
inž. E. Galvanauskas nušvie
tė lietuvių verslininkų reikš-

rinkimai Chieagoj
Šiandien Cbicagoj (ir Cook 

apkr.) vyksta teisėjų rinki
mai.

Renkami 20 teisėjų į apy
gardos (circuit) teismą ir 6 
— į vyresnįjį teismą.

Yra du kandidatų sąrašai: 
demokratų su respublikonais 
vadinsima koalicija (susibūri
mas) ir vienų respublikonų. 
Pirmąjį sąrašą valdo Cooko 
apskrities demokratų partijos 
mašina.

Be to, balsuotojai gaus dar 
po du skirtingus mažuosius 
baliotus. Tai pasiūlymai 4,- 
200,000 dol. išleisti apskrities 
ligoninės ir Oak Forest varg
šų prieglaudos praplėtimui ir 
remontui.

SKAUTŲ BENDRA
DARBIAVIMAS

TELŠIAI. — Gegužės 13 d. 
vietos skautų tuntai minėjo 
motinos dieną. Prie progra
mos vykdymo daug prisidėjo 
Plungės ir Rietavo skautai. 
Buvo suorganizuotos ekskur
sijos į Telšius. Apie motinas 
gražiai kalbėjo ats. ltn. skau
tas Liudžius. Buvo Įdomūs 
pasirodymai.

DAUG MOKINIŲ IŠĖJO J 
KAIMĄ GANYTI

ALYTUS. — Nots Alytuje 
veikia ištisinis mokymas, bet 
kadangi mokyklose daug vai
kų yra neturtingų tėvų, tai 
jie iki mokslo metų galo mo
kyklose nesimokina. Kai ku
rie mokiniai nuo gegužės mėn. 
pradžios išėjo į kaimus gyvu
lių ganyti.

mę tautos ūkiui ir mūsų kul
tūrai. Kiti kalbėjusieji apsi
džiaugė, kad yra toks didelis 
pritarimas lietuviams versli
ninkams, kurie Mažeikiuose 
jau labai yra įsistiprinę.

Kad išvengti krastutinybii, Amerika 
Imtinai turi keisti pramonės sistema

Tas turi būti padaryta 
Pijaus XI nurodytais ruožais

AVASIITNGTON. — Ame
rikos vienatinė viltis išsiva
duoti iš dviejų kraštutinybių 
— fašizmo ir komunizmo, y- 
ra visiškas pramoninės siste
mos pertvarkymas, pareiškė 
andai žymusis sociologas pre
latas J. A. Ryanas.

Šiandien daroma pažanga, 
sakė prelatas, bet dar daug 
kas reikalinga atlikti. Didelio 
nedarbo problema visako 
priešakyje. Nedarbo negalima 
išnaikinti kapitalo investmen- 
to didumu, nes Amerikos pra
monė jau įbrendusi ir už ke- 
lerių metų gyventojų skai
čius pradės mažėti. Šiandien

GAUSĖJA ŠAULIŲ EILĖS
ALYTUS. — Pastaruoju me 

tu Alytuje ir visoje apskrity
je jaunimas gausiai stoja į šau 
lių eiles ir aktingai dirba, sti
prindami ryšius tarp kariuo
menės ir visuomenės. Nuo vy 
rų neatsilieka ir moterys. Jos 
taip pat stoja į šaulių eiles ir 
dirlia šaulišką darbą. Šauliuo
se ryžtingumas didelis.

KAUNAS. V—19. — Gegu
žės 14 d. įvyko Kretingos Var 
totojų Bendrovės metinis 
suvažiavimas. Iš apyskaitos 
paaiškėjo, kad ši bendrovė tu 
ri bemaž 900 Barių ir daro 
smulkiomis, kasdieninio var
tojimo prekėmis per 2,500,000 
litų metinės apyvartos. Iš gau 
to pelno savo nariams bendro 
vė už įpirkimą šiemet grąžino 
Lt 17,000, — arba 3 proc. na* 
rių įpirktų sumų. Bendrovė 
turi beveik 300,000 litų savų 
kapitalų, 8 skyrius, išlaiko 75 
tarnautojus. Krautuvės ir san 
dėliai įrengti nuosavose patal
pose.

daugiausia reikia pirkimo jė
gą tinkamiau ir teisingiau pa
skirstyti, taip kad norintieji 
daugiau visko vartoti turėtų 
ištekliaus tai daryti. Padidė
jus vartojimui, padaugėtų 
darbo. Daugiau nacionalinių 
pajamų turi tekti ūkininkams 
ir pramonės darbininkams, o 
mažiau kapitalo savininkams.

Pramonės sistemos pertvar
kymas turi būti vykdomas po
piežiaus Pijaus XI nurody
tais ruožais. Tas yra vienati
nė priemonė išsivaduoti iš 
kraštutinybių — fašizmo arba 
komunizmo, kurie tyko viską 
užgrobti į savo rankas.

GEN. GAJDA PRAHOJE 
VYRAUJA

BERLYNAS, birž. 4. — Bo- 
hemijos ir Moravijos čekų 
pasyvis nusistatytoms prieš 
nacius viršininkus didėja. Če
kų tautos “protektorius” von 
Neuratbas tuo reikalu darėsi 
su Hitleriu.

Savo keliu čekų generolas 
Gajda Prahoje vyrauja. Jis 
yra Hitlerio šalininkas, čekus 
organizuoja nacių organizaci- 
jon ir dažnai vykdo demons
tracines vaikštynes.

Automobilio dujomis bandė 
nusižudyti J. T. Thurston, 40 
m. amž., iš Oak Parko. Lyon- 
se autotoiobily jį rado pusiau 
pritroškusį pašerifiai A. Ur
ban ir C. Healy ir ištempė iš 
automobilio.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian
dien giedra ir šilčiau.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 
8:22.
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Šios Dienos Rinkimai

Šiandien svarbūs teisėjų rinkimai Chica- 
goj. Piliečiai yra raginami balsuoti, kad į 
teisėjus išrinkti geriausius, teisingiausius ir 
gabiausius žmones.

Kaip svarbų vaidmenį vaidina teisėjai, be
rods, ir aiškinti nėra reikalo. Daug žmonių 
turi su jais susidurti. Jei teisėjų kėdėse sė
dės teisingi žmonės, ir teismo sprendimai bus 
teisingesni ir tai prisidės pne visuomenės 
tvarkos palaikymo ir prie gerovės.

Gaila, kad ligšiol nedaug dėmesio tekrei
piama į teisėjų rinkimų. Tai buvo piliečių 
daroma klaida, už kurių dažnai tenka bran
giai užmokėti.

Tiesa, kalbant apie lietuvius, reikia pasa
kyti, kad jie yra taikūs žmonės. Ne taip 
jau didelis jų skaičius su teismais reikalų 
turi. Bet tai nėra taip svarbu. Mums turi 
rūpėti visų žmonių gerovė ir aplamai gera 
visuomeninė tvarka. Dėl to ir mes, lietu
viai, šiandien balsuokime. Balsuokime už 
tuos kandidatus, kurie mūsų manymu yra 
geriausi. Gausingai balsuodami atsieksime ir 
kitų tikslų — parodysime savo politiškų su
brendimų, greičiau laimėsima tokį pripaži
nimų politikes gyvenime, koks mums seniai 
priklauso. ' • r 5^

Nuolatinis Budėjimas
Tokia antrašte “Amerika” įdėjo vedamų- 

jį straipsnį, kuriame tarp kitko taip rašo.:
“Katalikų idėjai, tiesai ir svarbiesiems 

krikščionybės dėsniams skleisti viena svar-. 
biausių įstaigų yra savos katalikiškos mo
kyklos, kurios išauklėja, paruošia ištisas ei
les nuoširdžių darbininkų apaštalų. Tai ma
to katalikų priešai ir jie deda visas pastan
gas, kad katalikų mokyklos negalėtų išsi
laikyti. Svarbiausia kovos kryptis taikoma 
į pradžios mokyklas, kuriose padedaimas pa
grindas jaunuolio sieloje. Tai vienoje, tai ki
toje šios šalies valstybėje bandyta apsun
kinti katalikų vaikų siuntimų į privatines 
parapijų mokyklas. Bet, ačiū Dievui, tos 
priešininkų pastangos visur pradeda būti 
tinkamai atremtos.

Šiomis dienomis New Yorko gubernatorius 
pasirašė įstatymų, kurs leidžia katalikų ir 
šiaip visų privatinių mokyklų mokiniams 
naudotis valstybės parūpintais autobusais,

Apie L.R.K. Varįominkii Sąjungas 
Ckicagū Prav. Iškišta “Beamoe”

Giesmes surinko ir muzikų 
patvarkė Antanas S. Pocius. 
Išleido Chicagos L. R. K. Va
rgonininkų Provincija.

Didoka knyga, 205 puslapių, 
talpinanti visų metų bažny
čioje vartojamų giesmių tek
stus su gaidomis. Seniai bu
vo laukiama panašaus giesmy 
nėlio, nes išeivija tokio visi
škai neturėjo. Naujalio išleis
tas “Giesmynėlis” plačiai bu
vo vartojamas išeivijos tar
pe, bet, keičiantis apystovoms, 
diena po dienos, jis buvo ša
linamas iš" apyvartos, ypatin
gai tose kolonijose, kur Ka- 
zimierietės Seserys veda lie
tuviškas mokyklas. Jos net iš

vykstant į mokyklas ir grįžtant namo. Kol leido perinkusios giesmynėlį
šis teisingas dėsnis įgavo privalomo įstaty
mo formų, katalikams ir jų draugavus kita
tikiams teko ilgai kovoti, kol laimėjo. Ka
talikų priešininkai bandė įtikinti, kad tolis 
įstatymas sukurtų katalikams privilegijuotų 
padėtį. Jiems nesvarbu, kad katalikai, išlai
kydami savo lėšomis mokyklas, sutaupo mi
lijonus valstybei, kad jie moka lygiai su vi
sais gyventojais nustatytus mokesčius.

ir įdėjusios daug vertimų iš 
įvairių angliškų rinkinių, nu
rodė, atskiru leidiniu, jų gai
das. Žinoma, “naujienų” ieš 
kotojai tuomi labai nudžiugo. 
Jaunieji tas melodijas kaipc 
“prašmatnesnes” pamilo, bet 
senieji, kurie kitokios melodi
jos nepripažino tam tikrai gie 
smei kaip tik. dų, kurių jie 
atsigabeno iš “krajaus” — 
nusispjovė ir visiškai nutilo.

Vertimų tarpe pasitaiko, 
kaip visur taip ir čia, gana 
keistų dalykų. Pav., yra to
kių melodijų, kurios paimtos 
nuo romansinių dainų, o pri
taikintų prie maldingų teks
tų. Toks metodas tiksliai var
tojamas pas evangelistus ir 
“salveičikuš”, bet Katalikų 
Bažnyčioje, nusimanantiems 
nors kiek apie muzikų, įneša 
daug katalikų dvasiai dishar
monijos.

Mūsų garbingas išeivijos 
tarpe patriarkas, kun. J. Žy- 
danavičius — Seirijų Juozas, 
prisižiūrėjęs arčiau lenkų rin
kiniams ir gerai pažinęs jų 
reikšmę plačiosioms masėms 
Mioduševskio, Siedlieckio ir 
kt. pavyzdžių, pradėjo leisti 
ištisų metų laikams, giesmes 
mišriems chorams. Melodijas 
jis pats vienas kopijuodavo, 
kitas sugalvodavo — pats, bū 
damas poetu, rašo originalius 
tekstus, kurių tarpe yra labai 
turiningų ir vertingi}. Dabar-1

tam pagrindų, nors įžangoje 
apie tai neprisimena.

Prakalboje Pocius pasisako, 
kodėl ėmėsi to darbo. “Seniai 
jautėme didelį reikalų gies-į 
myno pritaikinto Amerikos! 
lietuvių parapijų mokykloms Į 
ir chorams. Tokio giesmyno' 
reikėjo, kuriame būtų su gai
domis visoms metų dalims re: 
kalingiausios giesmės. Dėlto. 
Chicagos Lietuvių Vargonini
nkų Provincija sumanė išlei
sti tokį gietAmynų. Tų darbų 
vykinti pavedė man”.

Nežiūrint Pociaus pasisaky
mo, kad šis “Giesmynas” tai
komas Amerikoc lietuvių rei
kalams iš jo turinio tų gali
ma išskaityti. Didžiumoje gie
smės parinktos iš Naujalio 
giesmynėlio, o daugelis verti
mai iš įvairių amerikoniškų 
giesmynų, kurias pavadina 
“tradicine” gaida. Taip pat

Taip atrodo vadinami Da- 
vis dirbtiniai plaučiai, kuriais 
dabar aprūpinama kiekv, 
submarino įgula. (Acme 

' paimta keletas giesmių iš kun. photo)
.• Sabaliausko ‘‘ Kantionalo ’

Grigaliaus choralo melodijų 
pavartota, liaudies gaidų, ‘Ale 
dušausko’ ir d. k. Surinkta 
visa tai, kas matyti, Chica
gos bažnyčiose vartojama. Sva 
rbu labai, kad Stacijos ir 
Graudūs Verksmai atispausdi-

Neseniai ir Illinois katalikai laimėjo svar
bių bylų. Vienos apylinkės savivaldybė buvo 
išleidusi įsakymų, uždraudus} katalikams to
je apylinkėje steigti savo mokyklų. Reika-, ......
las pateko į paties vyriausio teismo rankas I D\to’ masuus SiedoJnnvas h®- 
ir ten surasta tiesa — ten pasakyta, kad ka- tuviškų, kad ir paprasčiausių 
talikai tokie pat piliečiai ir 'todėl jiems tei- giesmių, visiškai pavirto į ty- 
sės negali būti varžomos. Panašių laimėjimų' U- Prie to dar — tekistų skir- 
pasiekta ir kitose valstybėse. tumas.

• ............ v nti su gaidomis. Velykų lai-tiniu laiku jau yra išėję iš > ° ...

Džiaugiasi Vajumi
Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj 

laikraštis “Garsas” džiaugiasi, kad dabar 
vedamas naujų narių prirašinėjimo vajus 
gerai eina. Vis daugiau kuopų įsijudina į 
darbų. Apie tai jis rašo;

“Išrodo, kad dabartinis generalinis naujų 
narių vajus bus sėkmingas visais žvilgsniais. 
Illinois valstijoj prasidėjęs skautų judėjimas 
pamažu plečiasi ir į kitas valstijas. Iš tik
rųjų, bus visiems malonus surprysas, kai 
kitų metų Worcesterio seime ir mūsų skau
tai turės savo delegacijų.

Beje, kitos tautos jau seniai atkreipė sa
vo dėmesį į skautizmų ir prie savo centrali- 
nių organizacijų sudarė nacionales skautų 
organizacijas. Tos tautos šioje srityje jau 
pasiekė ir gerų rezultatų. Priežodis sako: 
geriau kad ir vėliau, negu niekad. Kad ir 
vėriau už kitas tautas pradėję šį judėjimų, 
jei tik dirbsime, susilauksime rezultatų. Mū
sų jaunuomenė, susilaukus savo nacionales 
skautų organizacijos^ nesiblaškys po svetimas 
jiems organizacijas. Iš to bus nauda mūsų 
organizacijai ir mūsų tautai.

Rimtas judėjimas -prasideda ir Connecti- 
eut valstijoj jaunimo tarpe. Laikas įsijudint 
ir kitų valstijų lietuviams ir jų jaunuome
nei”.

žios žinios yra džiuginančios. Jos duoda 
vilties, kad LRKSA vajus ištikro bus pa
sekmingas.

Svarbu, kad šia organizacija mūsų jauni
mas vis labiau pradeda susidomėti ir į jų 
įstoti. Tai lemia Sus-mui gražių ateitį.

Reikia manyti, kad ir Chicagos ir apy
linkių lietuviai katalikai nepasiliks kitų ko
lonijų užpakalyje, kad ir jie aktyviai daly
vaus Sus-mo svarbiame vajuje. Sį vakarų 
įvykstančiame apskrities susirinkime turėtų 
dalyvauti visų kuopų atstovai ir visi Sus- 
mo veikėjai, kad sudaryti tinkamus planus 
organizacijos veikimui Chicagoj ir jos apy
linkėse, ir kad labiau pajudinti naujų na
rių prirašinėjimo darbų.

Paminėti laimėjimai džiugina katalikus, 
kad šioje šalyje aukščiausios valstybės įstai
gos vadovaujasi teisingumo dėsniais, nežiū
rint katalikams priešingų jėgų labai didelės 
įtakos. Šie faktai kvieste kviečia katalikus 
dar labiau jungtis draugėn, žinoti savo tei
ses ir jas energingai ginti. Jei teisė nėra gi
nama, ji tampa neveikianti. Paminėti fak
tai taip ipat liudija, ko, siekia fanatikai lais
vamaniai bei kitatikiai. Jie pripažįsta teisę 
laisvai tikėti, laisvai elgtis, bet tiktai sau, 
tik savo grupės žmonėms. Katalikų kelias 
yra platusis keliais, leidžiųs laisvai išpažinti 
savo tikėjimų ir pagal savo sąžinę tvarkyti 
savo gyvenimų. Katalikai taip pat turi ne
užmiršti, kad gyvenimas iš jų reikalauja nuo
latinio budėjimo žmoniškumo teisių sargy
boje”. i '

Moterų Pageidavimai
M. Galdikienė, žymi katalikių moterų vei

kėja Lietuvoje šiaip išdėsto moterų pagei
davimus :

“Jos žodis trumpas. Ko moterys nori ir 
pageidauja! Pirmiausia štai ko:

1. Kelti tautos sveikatingu&ną, teikiant gim
dyvėms nemokamų medicinos pagalbų ir su
pažindinant moteris su sveiku vaikų augi
nimu, racionalizuoti šeimos maitinimų, dra
bužių vilkėjimų etc.

2. Specialias mergaitėms žemės ūkio mo
kyklas steigti platesniu mastu.

3. Palengvinti motinoms auklėti vaikus, 
nukraujant nuo 'moterų darbų dalį darbų 
ūkiuose, pvz.: gyvulių priežiūrų, bulvių ka
simų ir p. d.

4. Mažinti iki minimumo restoranų, smuk
lių skaičių miestuose ir miesteliuose, nes tai 
dažniausiai esti šeimų griovimo įstaigos. Ap
riboti kiek galint alkoholinių gėrimų parda
vinėjimų.

5. Pirmoj eilėj gausių šeimų aprūpinimas, 
o paskui propaganda už gausias šeimas.

6. Pakrikusių šeimų kaltininkus šalinti iš 
reprezentacinių ir atsakingų vietų, kad ne
būtų visuomenei blogų pavyzdžių.

7. Sudaryti sųlygas 'moterims dalyvauti 
tvarkymo darbe.

8. Inteligentės, o ypatingai pradžios mo
kyklų mokytojos kviečiamos į talkų kaimo 
moterų švietimo darbe.

9. Vyrai prašomi palengvinti moterims or
ganizuotis ir šviestis”.

Tokiai padėčiai esant, pasi
darė giesmių tarpe didelė sui
rutė. Daug metų taip besitę
siant, daug svarstyta Vargo
nininkų Sųjungos seimuose, 
Kunigų Vienybės seimuose ir 
šiaip pavieniui, bet prie nie
ko neprieita. Kunigų Vienybė 1 ’ 
net buvo išrinkusi tam reika
lui komisijų iš dvasiškių ir 
muzikos autoritetų, buvo vis
kas prirengta, tik reikėjo iš
leisti, bet... bet... šis tat “bet” 
ir pasuko tokion pusėn, jog 
išėjo iš spaudos TT. Marijo
nų išleista maldaknygė, kur 
turėjo būti daug giesmių su 
gaidomis, bet... gaidos pavir
to tik “bet”, pasaulio ne
išvydo. Daug darbo, laiko ir 
lėšų nuėjo niekais. Net origi
nalo, kuris buvo galutinoje 
redakcijoje parengtas (gies- 
•mių tekstai su gaidomis) tarp 
buvusios komisijos narių ne
berandama.

Susilaukėme Lietuvoje iš
leisto “Kancionalo”, kurį pri 
rengė ir išleido kan. A. Sa
baliauskas, bet dėl per dide
lio tekstų naujoviškumo, taip 
bent išeivijoje atrodė, mažai 
davė naudos. Tų visų laikų 
ramiai ir tyliai veikė vargo
nininkai. Kur jiems ko trūko, 
patys rašė prie tekstų melo
dijų ir jas populiarizavo. Tuo 
reikalu yra susidariusi įdomi, 
savos rūšies, literatūra, ku
rios nemažai teko surinkti į 
įsavo rinkinį šių žodžių auto
riui. Tenka pastebėti, kad kai 
kurie vargonininikai taip tol: 
šioje srityje buvo nuėję, kad 
labai gražiai išleido mimio- 
grafuotus giesmynai ius talpi
nančius po keliolikų giesmių. 
Ypatingai gražiai išleido rin
kinėlį J. Jenuškevičius bend
rų giesmių ir specialiai pašvę
stų Panos Marijos pamaldc

spaudos keli sąsiuviniai har
monizacijoje Al. Kačanausko, 
J. Žilevičiaus, Kol kas jie 
nėra dar labai prasiplatinę. 
Sunku norėti, kad jos taip 
staiga užkariautų “senąsias” 
giesmes, bet, laikui bėgant, 
kai kurios giesmės, be abejo, 
bus pamiltos. Tuose giesmy- 
nėliuose įdėta begalo -daug da
rbo ir nemažiau lėšų. Tai vie
nas plačiausių šioje srityje už
simojimų. Viena tik tenka ap
gailestauti, kad pačių melodi
jų sukūrimui patįs vienas ne
ša visų naštų, tas padaro visų 
rinkinį perdaug vienlipiu, nu
stoja įvairumo, dėl to, gal, 
ir ūniaus praplitimo nesusi
laukia.

Prieš keliolikų metų išleido 
“Giesmių Lobynų” kun. K. 
Ambrozaitis. Didelis, kelių ši
mtų puslapių, giesmynas su 
gaidomis. Gaila, įdėta tūks
tančiai dol., bet knyga ilsisi

buvo galima nei pradėti eiti 
prie masinio giedojimo, bet 
dabar jau galima pradėti a 
tai galvoti, tuo labiau, kaip 
spaudoje teko pastebėti, jog 
“Giesmyno” kaina visiems 
prieinama. Tokiu būdu, var 
dan Dievo garbės ir prisitai
kindami Šv. Tėvo norui, kai 
neliturginės giesmės būtų vi
sos bažnyčios giedamos, da
bar jau galima eiti prie su
vienodinimo prisilaikant vie 
nų giesmių suvalkiečių, kitų

— žemaičių ir t. p., nes ‘-Gie
smyne” yra iš visų kampų 
Lietuvos giesmių surinkta.

Gal kas paklaus, kodėl nie
ko neprasitaria'ma apie vert -

pritaikintas. Visur skamba mu“'’ 'AUr*e stumia grynųjų lie 
gražiai ir darniai, net Met- tūviškų giesmę lauk. Apie tai 
ronomu greitis sužymėtas. Tas , sun^u kų, pasakyti: daug j>a 

labai gerai, nes nepažįstan
tieji lietuviškos giesbnės dva
sios ir nuotaikos, ypatingai

kui pavesta net 4 giesmės lie- 
I tuviškos ir viena lotyniška.
1 Panašiai yra ir kitoms šven- 
į tems pritaikinta po kelias ir 
net ‘keliolikų (į Švenč. Pane
lę). Pasirinkimas didelis ir 
visiems įdomus ir prieinamas. 
Prie melodijų pridedamas pri
tarimas antrojo balso. Vienur 
grynai liaudiškai, kitur kiek 
atitolstama, bet gražiai har
monijos pagrindų prisilaikant

čia gimusiems, bus gera ro
dyklė. Parankumo dėliai su
dėtos net ir grynai choralinės 
giesmės, pav. mišparų psal
mių tekstai, Te Deum Lauda- 
mus, Visų Šventųjų Litanija 
ir kt.

Tik kyla klausimas, nežiū-
lentynose dėl perdaug suže- r^nt> kad viskas pavyzdingai
maičiuoto teksto, jau nekal
bant apie melodijas. Sakau 
gaila, nes jei tuos tūkstančius

ir gerai prirengta, ar panorės 
įprie Chicagos taikintis ki'tos, 
toliau gyvenančios kolonijos.

dol. būtų panaudoję bendram |nes žinome iš praktikos, jog 
kolektyviam giesmyno paga-jaag kolonija, tai kita melodi- 
minimui, būtų tikrai buvęs (nors atrodo kartais ta pa- 
pagalnintas didelis, pagrindi-, t‘> bet detaliuose skirtinga), 
nis darbais šioje srityje. . Žinome, kad suvalkiečiai, kau

Lietuvoje taip pat išleido 
giesmynų kun. Tilvytis (grei
čiau “kantiškų”) bet dėl sa
vo brangumo (didelė knyga) 
plačiosioms masėms nepriei
namas. Kun. T. Brazys irgi i, • . , . ,• . .J B kiek skirtingų tekstų giesmes: 
nemažai giesmių spausdino 

priedu prie

niečiai, žemaičiai turi toms 
pačioms giesmėms skirtingas 
melodijas, sakysim, kad ir 
Stacijų, Garbinkime Švenčiau 
siųjj Sakramentų ir kt. Dėl to 
kiekviena kolonija turi nors

U / 1Ganytojo” bet
vieni vartoja patys pasigami
nę ant atskirų lapų tekstus,

.kodėl tai i visuomenę netoli kitį _ mažute9 * tes> ki 
nuėjo. Nors trumpai suminė-_ nlinliogPafuotus ir t 
jau apie kelet« bandymų toje Bsantį sioje sritvje |inį 
srityje, bet ir iš to susidaro skirting„, ,urik'iai yra su.
vaizdas, kad daug dirbta, ba 
ndyta ir kad tokio giesmyno 
parengimas, kuris atatiktų vi
sų reikalams, nėra lengvas da 
lykas, todėl ir į A. Pociaus 
“Giesmynų” tenka žiūrėti la
bai atydžiai ir giliai, kad bu- 

l prasti jojo tikrųjų vertę.

A. Pocius senas išeivijos

vienodinti, net Kunigų Vie
nybė yra bejėgė: neišdrįs kle
bonas ūmai pakeisti vienų, me 
lodijų kita arba kokį nukry
ptų melodijos kitaip pasuk
ti — senieji jokiu būdu nesu
tiks persimokyti ir tokiu bū
du, jei kur kiek dar bendrai 
visi gieda, visiškai nutils. Pa- 

gyventojas, gerai jaučia išei-1 rapijonai vieni prieš (kitus pra 
vijos pulsų ir jei jis tokį ‘Gie-|dėtų kerštauti. Ypatingai kol 
atnynų’ parengė, tur būt, rado.nebuvo savo “Giesmyno”, ne-

Įima .pasakyti už ir prieš. Šia
ndien tas dalykas dar yra la
bai ginčytinas ir opus. Turi
me žinoti, kad mūsų parapi
jų chorai stato angliškai “ini- 
nstrelius”, operetes angliškai, 
dainuoja angliškai dainas (y- 
pač solistai), vartoja daug ve
rtimų, bažnyčiose kai kur skai 
tomos angliškai Evangelijos, 
sakomi angliški pamokslai, ve 
damos angliškai rekolekcijos 
ir t. p. To viso akyvaizdoje 
spaudoje buvo šie dalykai ap
tariami, bet pasirodė, kad tas 
yra labai opus dalykas, palik
tais atviru, todėl čia irgi pa
lieku atviru prisilaikydamas 
pradžioje savo išsireiškimo: 
jei Pocius parengė tokį “J 
smynų” koks savo turinj 
ra, tur būt, rado tam pa' 
dų. Vienų galėtų pasakyti, 
kad Rytinės kolonijos “Gies*- - 
■myne” pasigenda novenos gie 
sinių prieš Kaiėdats, Stebuk
lingo Medalikėlio, šv. Teresės.

Daug kas dar būtų galima 
pasakyti apie šį “Giesmynų” 
kaipo apie vykusį, gražiausi 
1938 metų išeivijos tarpe 
“Spausdintų Žiedų”, bet bai
gsiu pareikšdamas didelį džinu 
gstnų ir drauge su šiuo pa
sveikindamas Pocių už įgy
vendinimų tokio gražaus už
simojimo. Taip pat didelė pa
garba priklauso Chicagos d va - 
siškiams ir vargonininkams už 
parėmimų šio leidinio. Linkė
tina, kad šis “Giesmynas” 
paplistų po visas kolonijas ir 
tarnautų plačipsioms masū.ns 
suartinimui sielų per giesmę 
su Aukščiausiu.

Rimo:
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JUBILIEJINIS 20 METŲ ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

$ACTS YOU NEVER KNEW1H
eaea=

KAUNAS, V-23. (Elta). — 
Birželio 22-25 d. Kaune įvyks

Nežinomojo Kareivio kapo 
kariuomenės vadas gen. St.

Lietuvos Šaulių Istjungos ju- Raštikis įteikė Kauno šaulių
biliejinis 20 metų sukakties 
suvažiavimas. Prieš lai atski
ros rinktinės daro savo suva
žiavimus. Praėjusį šeštadienį 
ir sekmadienį, gegužės 20-21

rinktinei vėliavų, pareikšda
mas: ‘'Labai gera ir gražu, 
kad mes kiekviena ipasitaikiu- 
sia proga, kada tik galime, 
renkamės Karo Muziejaus so-

d., Kaune įvyko pirmosios i delyje prie Nežinomojo Karei- 
Kauno rinktinės šaulių šven- vio kapo pasiguosti savo ne
tė — suvažiavimas. Pirmųjų 
suvažiavimo dienų apie 3,000 
uniformuotų šaulių ir 1,000 
uniformuotų ir tautiškais dra 
bužiais pasipuošusių šaulių - 
moterų rikiuotėje nužygiavo 
pasveikinti T Garbės šaulį, 
Respublikos Prezidentų, An
tanų Smetonų. Vakare Painų 
Slėnyje įvyko šaulių Sąjun
gos dainų ir muzikos koncer- 

s, dalyvaujant 400 žmonių 
lorui ir 100 žmonių orkes- 
rui. Antrosios dienos iškil

mės prasidėjo Karo Muzie-

gu

pasisekimais arba išlieti susi
kaupusio džiaugsmo jausmus 
ir visada čia pasisemti naujų 
jėgų ir ištvermės naujiems 
savo darbams ir sumanyma
ms”. Dėkodamas ginkhj au
kotojams, kurių per šias iš
kilmes Kauno rinktinei įteik
ta 400 šautuvų ir 30 lengvųjų 
kulkosvaidžių, kariuomenės 
vadas užtikrino, kad šie gink
lai niekada ir jokio šaulio be 
reikalo nebus pakelti, bet jei
gu luitų tikras reikalas juos 
pakelti, tai vienų kartų pa

jaus sodelyje. Į iškilmes atsi-geltas ginklas niekada be ga-
lankė ministras pirmininką; 
brig. gen. J. Černius, Seimo 
pirmininkas inž. K. Šakenis, 
krašto apsaugos ministras 
brig. gen. K. Musteikis, tei
singumo ministras doe. T)r. A. 
Tamošaitis, švietimo minist
ras Dr. L. Bistras, susisieki
mo ministras inž. K. Germa
nas, kariuomenės vadas brig. 
gen. St. Raštikis ir labai daug 
kitų žlnonių. Po pamaldų prie

rbės nebus nuleistas. Po to 
Vienybės aikštėje išsirikiavus 
šauliams buvo įteiktos dova
nos už atsižymėjimų šaudyme 
ir sporte. Po parado visa rin
ktinė tūkstantinių kauniškių 
minių entuziastiškai sveikina
ma iškilmingai peržygiavo 
per Kauno gatves, kurios ta 
proga buvo gausiai pasipuo
šusios tautinėmis vėliavomis.

LIETUVOS PRAMONĖJE DIRBA 38,000 
ŽMONIŲ

Pagal centrinio statistikos 
biuro duomenis sausio mėn. 
veikė Lietuvoje 1,316 pramo
nės įmonės (į tų skaičių įeina 
visois įmonės, kuriose dirbo 
nemažiau 5 darbininkai). Vi
sose įmonėse dirbo 38,227 žmo 
nės, jų tarpe 32,371 darbinin
kai. Pereitais metais pramo
nė padidėjo beveik 100 naujų 
įmonių ir apie 3,000 darbini
nkų. Algų dirbantiems sausio 
mėn. išmokėta apie pusę mi
lijono litų daugiau nei pernai. 
Daugiausia pernai išaugo mai 
sto produktų, chemijos, me
džio, popieriaus bei poligrafi
jos įmonės. Pirmoje vietoje 
tiek įmonių skaičiumi, tiek 
personalu yra maisto pranio-

422 įmones su 8,930 darbinin
kų. Antroje eilėje tekstilės 
pramonė, toliau medžio, me
talo. Klaipėdos kraštų atsky
rus, nustojome 146 įmonių, 
kuriose dirbo iper 9,000 darbi
ninkų.

nė, kuri turėjo sausio mėn.’7

KAUNAS. V—23. — Pas
kelbtas rajoninių elektros sto 
čių akcinės bendrovės, kuri 
eksploatuoja Petrašiūnų sto
tį, balansas, iš kurio matyti, 
kad praėjusiais metais bendro 
vė turėjo 1,382,117 Lt gryno 
pelno, iš kurio 138,000 Lt. pa
skyrė į atsargos kapitalų, 
840,000 Lt akcininkams išmo
kama dividendo, skaitant po 
7 proc. metinių.

i'HINGS THAT NEVER HAPPEN
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COULO N O O LET ME 

MAVC A NICE ROOM i KAME JUST 
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A 0AX 4LY

A UOULAR AKO A 
KAUP A OAN 
INCLUDING MC.ALS

C epy ngkt; noraAnofri. Caktoom O> ■ r.

By Bob Dart
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ĄNNUALLy IN ftOOEN, FRANCC... A VALUAOkC 
P®,2S OFFBREO TO THE PEB9ON «VHO COOLO FINIŠU

2*-BS. OF CMCESE, 2 L 65 EACU OF 
FISH AND CHICKBN. AN APPLE TART 20 INCHES IN 0IAMETER.

------AND 3 INCHES DUP, ONE OALLON
OF CIOER AND 2 ©OTTLES

WT KALU A. .
NEAR THE O6AD SEA, 

yOU CAN M7I-OSPER
TOĄFRIEND 

6TANLHNG IOO FEET 
AlA/AV AND BE 

HEARD qoits 
PLAiNuy/y

l
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Britų jūrininkas atlieka bandymus su vadinamais Pavis dirbtiniais plaučiais kvėpavimui. 
Tie plaučiai ne tik yra priemonė kvėpavimui, bet jie vandeny kelia žmogų į viršų, kuomet 
jis dar nebūna giliai. Nuskendusio britų subm arino Tlietis įgula buvo aprūpinta tokiais 
plaučiais. Keturi įgulos nariai, pajutę, ikad submarinas skęsta, panaudojo tų priemonę ir 
išsigelbėjo. (Ačme telepboto)

A

Iš Lietnos miesto ir kaimo
“Eltos” Pranešimai

U«III||ĮIĮUĮ»

T

-y

18 year old genek 
POOANy. CZECHOSlOVAglAN 
PHIUDSOPHy STUDENT. COL- 
LECT5 POI5ON0US VIPERS Į 
AND ADDERS AS ____ \

M*

HARMLE5S 

ANNOV*

KAUNAS. V—23. — Cen 
trinio Statistikos Biuro duo
menimis balandžio mėn. per 
Kretingos muitinę Klaipėdos 
uosto linkme išėjo 27 proc. 
eksporto ir atėjo 31 proc. im
porto. Per Latvijos sienų išė
jo 55 proc. eksporto kieky
bės (prieš 10 proc. 1938. VI) 
ir atėjo 58 proc. importo 
(prieš 9 proc, 1938 m.). Per

'Lenkijos pasienį išėjo 1 proc. 
. ir atėjo 3 proc. prekių. Per 
I Vokietijos pasienį (išskiriant 
j Klaipėdos muitinę) išėjo 17 
proc. eksporto (17 proc. 1938 
m.) ir atėjo 7 proc. importo 
(2 proc).

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.
J?

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouthr^Jgti prekybos laivynų iki 60,- 
000 tonažo, 5) steigti jūrinin
kų mokyklų su žvejybos sky
riumi ir Šventojoje sukoncen
truoti visus mūsų jūrininkus, 
6) žvejybų modernizuoti ir iš 
plaukti į Atlantu, 7) įsteigti 
navigacijos institutų, 8) vasa 
rotojus kreipti į mūsų pajūrį, 
9) kas metai ruošt jūros die
nas ir 10) propaguoti vandens 
sportų, o mokyklo", progrnmo 
je įtraukti jnrinirkystės klau-

J

KAUNAS. V—19. — Ligi | skaitoje prof. K. Pakštas iš- 
šiol Lietuvoje veikia 26 muilo;kėlė lietuvių tautos jūrinės 
fbrikai ir dirbtuvės. Stambiau (veiklos sekamus 10 punktų: 
šia muilo pramonė buvo Klai- 1) 10 km pajūrio ruože turi 
pėdoje. Netekus Klaipėdos, da būti taip tvarkoma, kad ten į- 
bar stambiausias muilo fabri- • sigalėtų tiktai lietuviai, 2) 
kas priklauso akcinei bendro- Šventojoje tuojau steigti mo
vei “Lietuvos Muilas”. Jos identiškų uostų, 3) pagreitinti
fabrikas veikia Panevėžyje.; žvejų uosto statybų, 4) įstei- simų. 
Akcinė “Ringnvos” bendrovė!
yra stambiausias muilo fabri-1
kams žaliavos tiekėjas. Apie 
50 proc. jos gaminių suvarto
davo muilo fabrikai Klaipėdo
je. Kadangi “Ringuva” nus
tojo svarbiausio pirkėjo, tai 
“Ringuvos” vadovybė prašė Į 
finansų ministro leisti jai stei l 
gti muilo fabrikų. “Ringuva” i 
iš ūkininkų superka didelius i 
linų sėmenų kiekius. Leidimas 
muilo fabrikuo steigti gautas. 
Netrukus Kaune, prie aliejaus 
fabriko, kuris veikia Šančiuo
se, įrengs muilo fabrikų.

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS............PO

Pinigai grąžinami Jei 
n. patenkinti.

$12.50
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas piritas duro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAVVNDALE OENTAL LABORATORIES
3045 2«tl» STREET 4 724 SO. ASHIAND AVĖ.

Tel. Ijawndale 2008-0 Tel. Monroe 02.M
Atdara Iki 0 v. p. p.

KAUNAS. V—19. — Gegu
žės 16 d. Studentų organiza
cijos “Jūros” surengtoje pa-

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 14- 
tobultntl, nužemintos kainos, lengvi ldmokSJlmal, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“V WII.fi LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Pilone Virginia 1515
Turime daugybe vartotų automobilių vSllauslos mados. 
Ir augSfilau.

nuo $15.00

& .......
NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE ,
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšies naujos namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio oaah {mokė
jimo. ant lengvų mėnesinių ; išmokėjimų.
(Išgannn geriausĮ atlyginimą iš Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Phone: Calumet 2520-1

G. A. ŠUKYS, SUKYS - DOODY - ANTONISEN, Ine.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Perkėlėm raštinę į savo namą. Raštinė modemiškai įrengta Ir patar
navimas bus geresnis.

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį ilft 5:30 valanda vakaro.

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir renduojame apsaugos 
dėžutes. įApdraudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavemus ir t. t. Patarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikriname kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į 
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

O. A. ŠUKYS, Prezidentas, 8UKYS-D00DY-ANTONISEN, Ine.

KLAUSYKITE

New City Furnitūra Mart
RADIO PR00RAM0

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

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

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoync Avenue Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas
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Steugkies kantriai kitų pra 
siženginius bei negales nukęs
ti, nes ir tu jų nemažai turi. 
o kiti tur jas kęsti.

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

LAIŠKAS IS BRAZILIJOS
(Ištraukas)

Šventas Velykas praleido
me smagiai. Visų savaitę prieš 
šventes turėjome daug darbo. 
Pirmiau tai iniotekėlės visų 
papuošimo darbų atlikdavo, 
bet šiemet visas teko mums. 
Jos, žinoma, atėjo padėti, bet 
mes visikų turėjome tvarkyti.

įeiti
kad

išgriaus.

nes norėjo vienu kartu 
pagarbinti Švenčiausių, 
maniau visų sienų 
Penktadienį irgi 'žmonių pri
sirinko daug, liet prie Šv. Kry 
žiaus pagarbinimo, mes pa- 
tvark&n taip kad visi paskui 
džiaugėsi. Sekmadienio rytų, 
netik bažnyčia pilna, bet ir

Kalėjimų prirengėm zakristi-Į visas šventorius žmonijos bu 
vo prigrūstas. Procesija ėjo 
ne bažnyčioje, bet ant šven
toriaus. Čia kaip ir Lietuvoje

joj, taip kaip ir Lietuvoje da
ro. Po pamaldų Didžiajame 
Ketvirtadieny, taip visi žiiio-

iii BUDRIKŪ 28 
| IŠPARDAVIMAS

Dovanos Visiems Seniems ir Naujiems Kostumeriamsll 
(!) 500 RADIO NAUJŲ APARATŲ UŽ PUSĘ KAINOS

22^7

."Fivvfoui modefc recei gt tbe ftoovar focfory

BUY 
N0W

Rašomos mašinėlės. Kainos 
numažintos —

ir aukš.

10 metų garantuojami dul
kių Valytojai

po SI 950
ir aukščiau

p> £1

Skalbiamos Mašinos — 
Maytag, Norge, Tlior,

Easy ir kitos, specialiai 
nupigintos —

po £39-50 ir aukš.

Elektrinės Ledaunės — 
General Electric, Norge, 
Westingbouse, Crosley —

po £87-50
Didelės Mieros

po £129.00
B Gražiausi pečiai — Vniversal, Norge; gražiausi Parlor 

Setai, Miegamojo Kambario Setai, Lovos,
Matracai ir kiti Rakandai

įjJ Furniture Mart Sampeliai, Sutaupymai iki 50%

los. F. Bodrik Furniture Hoose
3409 So. Halsted St — Armex 3417 S. Halsted St

Tel. Yards 3088

1 Pasiklausykite šauųaus radio programo iš stoties WCFL| 
970 k. nedėlios vakare 9 vai. Chicagos laiku

yra paprotys, kad visi žmo- Bus Remontuojama 
nes seka paskui kunigų, ku-' . . „ „
ris neša Šv. Salk ramentų. Nors ®V. Ikazimiero Bažnyčia 
lietuviai ir gana išsiskirstę Didžioji šv. Kazimiero ba
gy v ena, liet per šventes visi- įnyčia rusų valdymo metu bu 
kurie tik gali, atvažiuoja į vo paversta į cerkvę ir vidu- 
Šv. Juoeaipo bažnyčių. Kai ku- perdirbta. Tai pat ant
rie atvažiuoja is vakaro ir per stogo atsirado kupolai. Tatai 
visų naktį būna bažnyčioje, • pakenkė jos baroko su

niukai J. Makauskis, Mačius,
Valančius, Butkevičius, Put
nu, Gabrėnas ir Vadelis.

nes turi važiuoti tris, keturias 
valandas traukiniu.

Vakar vakare mūsų jauni
mas statė dramų “Fabiola”. 
Rengėsi ir mokinosi jau nuo 
pat Naujų Metų. Viskas ge
rai pasisekė. Artistai ir artis-

liui.

Nuo didžiojo karo pabaigos, 
kai ši bažnyčia vėl buvo ka
talikų perimta ir gražinta Jė
zuitams, ji nebuvo nucdug-* 
niau remontuota. Tik šiemet 
susidarė atatinkamas komite-

AKIŲ GYDYTOJAS

tės puikiausiai atliko savo ro-, tas> kuris rūpinaisi ir gieita 
les’ laiku žada pradėti didilesių

Dabar pas mus ruduo. La
pai nuo medžių nekrinta, bet 
rytai ir vakarai gana vėsūs. 
Dienos metu tai taip šilta 
ikaip ir vasarų. Kitose Brazi
lijos vietose, oras kitokis, bet 
čia, Sao Paulo, tai laivai mai
nosi, nes mes esame labai au
kštai kalnuose.

Po Velykų buvom nuvažia
vę į gyvatynų. Gyvatynas tai 
tokia vieta netoli nuo čia, ku
rioje laiko visokių gyvačių. 
Matėme, kaip viena gyvatė ki 
tų pasmaugė, kita taip greit 
šoko kad net mus išgazdino. 
Matėm irgi kaip tas gyvates 
prisiunčia iš interioro dėžėse. 
Paskui tie sargai jas išima 
suskaičiuoja ir įmeta į dar
žų. Vienų sargas paėmė į ran
kas ir išžiodino, parodydamas 
kaip nuodus iš jų išima. Daug 
nuodingųjų čia laiko, o pas
kui iš jų išima tuos nuodus ir 
daro serumus, kuriuos vartoja 
gydymui žmonių gyvačių įka
stų. Ir į Amerikų šitų senimų 
siunčia. Daug gyvačių landi 
vienoj būdelėj. Vienos išlen
da kaip apsiniaukusi diena, 
o kitos kada saulėta. Įdomu 
buvo ten vaikštinėti.

šios bažnyčios remontų.

KAUNAS. V—23. — Gegu
žės 20 d. Kaune įvyko Lietu
vos Vaistininkų Draugijos na 
rių metinis suvažiavimas. Į 
naujų valdybų išrinkti vaisti-

DR. VAITUSH, OPT.
SVEČIA LISTAS 

OPTOMETKICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Maliu l.aranlai liua^

Palengvins akių {tempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių {tempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama { 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki S vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas YARda 1373

Tel. Yards J146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

, Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryt®, 2-®, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted SL, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

DR. P. J. BEINAR
<BE1NARAUSKASŽ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Yards 3956
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

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

Seredomis ir Nedčl. pagal sutarti

TsL Pullman 7836 
Rea. Pullman 0263

DR. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

10758 S. Mlchlgan Avė.
Chicago, Dlinoia 

OFISO VALANDOJ.
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

Ofiso tel CANaI 2346 
Res. tel. CANaI 0402.

DR. F. G. WINSKDN AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadianinia pagal sutartį

2305 So- Leavitt Street

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

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto 
2—4 ir 6—8 vaL vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994

Rez. Tel. PLAza 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų .»

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGICiy

Kiekvienos ypatoc padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per
Federal Sav.ngs and Loan Insurance Corp., po United State3 
Government priežiūra.

Išmokė jom Už J
Padėtus Pinigus ™

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. 
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

L%

Pirmadieniais, Ketvirta-

J

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IftMOKCJIMAIS
Barskis Furniture House, Ine.

“THE HOME OF FINE FlillNITURE” KINGE 1804

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

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

SUBURBAU TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Gatvckarių prie 111-tos 

ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.
UŽSISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS 

ARBA KITIEMS REIKALAMS.

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

jm BITINIS, Ptua, -i-------------------------------------  JUI PNOTAES, 8ekr. ir UI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso TeL Caual 6122 
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE L BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 

6 iki 8 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieaiais 

pagal sutartį

TeL YARda 5921 
Ras.: KHNvood 6107

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIRUL’IS
PHYSICLAN and SURGEON

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YARda 4787 
Namų TeL PROapect 1980

Tel GANU 61RL

DR. S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. CaUfornia Avė. 

Telefonas REPnblic 7868
Office Pitone Res and Offioe
PROapect 1928 2959 S. Leavitt St
Vai: 24 pp. ir 7-9 vak. CANaI 9706

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd StM Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadienieia 

pagal autartį.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK C. KWINN
(KVTECIKSKAM) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1758 VVest 47th Street

(Kaupas Wood St)
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7—8:30 Vakare
Ii Pajai Sutartu_____

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street 

TeL CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TsL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadieniui

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reaidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir 8—S p.
JA

8939 So. Ghuameut Avė.
Valandos 9-10 A. M. 

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel CANaI 9267
TeL PROspsct 6669

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

Rezidencija 6600 So. Artesiaa Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TsL YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefoaaa Lafaystte 8650 

Aatmdieaiaia, Ketvirtadieniais ir 
Psnktadieniaia

4631 South Ashland Avė. 
TaL Yards 0994 UJ—*AI 2
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TRIJŲ KRYŽIŲ KALNAS VILNIUJE

Visiškai barbariškai pasiel-, nokai rymojo kalno vii'šūnėje,
gta su Juozupaičiu, kuris gy
veno nuosavame name Giru
liuose (prie Klaipėdos). Vie
nas jo namo nuomininkas iš
sikraustė į Lietuvą, o jį suė
mus ir jo namiškiai iš baimės

kas juos pastatė!
— Klausyk, vaikeli, — pra

deda pasakoti žilagalvis paū- 
gėliui savo anūkui — dabar 
kiti laikais, kitados gyveno 
čia žmonės, kurie šį miestą

prisiglaudė pas kitus. Namas Į savo šventove laikė, kurie tau- 
liko be gyventojų. Tuo nedels-! tos širdimi vadino. Gera tada 
darni pasinaudojo vokiečiai ir buvo ir pačiam seneliui mies- 
tuOjau užėmė jo namą ir, grei tui. Ilgu pasakoti, tu ir taip 
čiabsia, nusavino — nes girdi neatsiminsi, tad prisimink tik 
gyventojai “pabėgę”. pačias svarbiausias apie mie-

‘stą ir tuos kryžius žinias. 
Štai ten, matai, yra TrijųKasdieną, kai skaidrūs pa

vasariški saulės spindulių pluo 
kštai blyksteli virš žibančių 
miesto bažnyčių bonių ir kry
žių, bemaž vidurmiesty, aukš
tame kalne nušvinta, sublizga 
trys didžiuliai kryžiai, kurie 
ne vieno praeivio prašo pa
traukia akį, o žingeidus ke
leivis visada klausia, kokie 
tai kryžiai, kodėl jie čia pa
statyti. Ir ne tik keleiviai, 
bet ir mažieji, po ilgos žie
mos, išėję su tėveliais pasi
vaikščioti nuolat klausinėja: 
“Tėveli, ko tie kryžiai liūd-

Kryžių kalnas, nuo Pilies ar
ba Gedimino kalno skiria jį 
nedidelė vingiuota Vilnelės u- 
pelė. Senų senovėje upelė te
kėjo kita kryptimi, šiapus Ge
dimino kalno. Didysis Lietu
vos kunigaikštis Gediminas 
buvo sakęs perkasti kalną a- 
napus pilies kalno, sujungti 
juo Vilnelės ir Neries vande
nius ir tuo būdu apsaugoti — 
pilį nuo nuožmių ir dažnų 
priešo puolimų. To kalno va
ga dabar ir teka Vilnelė, kuri

vietoje kur buvo nužudyti vie- delėje Lukiškių aikštėje buvo 
nuoliai buvo pastatyti trys sušaudyta ir čia Trijų Kryžių 
aukšti ąžuoliniai kryžiai. Tie kalne palaidota.
kryžiai nuolat buvo taiaOnu, k# dal)ar ,am ka|nc
atnaujinami ir išliko iki 1SG4 inatos, saulės spinduliuos pa
motų. Tais metais, kada visa ' 6kcnd,, trys ba,.(i kryžiai buv0 
Lietuva buvo žiauraus ruso
pavergta, kada Vilniaus kraš
te viešpatavo caro vietininkas 
žiaurus general gubernatorius 
Aluraviovas, jam įsakius buvo

pastatyti 1916 metais iš gelž- 
betono.

Kukliai, kaip matai, atrodo 
tie trys kryžiai, bet jie gra-

nukirsti tie mediniai kryžiai 'Puo^*a ilniaus miestą, o 
ir kalno viršūnėje sudeginti. ! Pa^‘*anie kalne, kartu su tais 

Tame kalne yra daug palai- kr’,ži,is «lid' dlu«
dotų narsių šio krašto gynė
jų, kurie 1863 metais buvo su
kilę prieš rusų valdžią ir no
rėjo nusikratyti jo viešpatavi
mu. Deja, sukilimas buvo nu
malšintas, daug sukilėlių di-

gos ir gražios senovės — bai
gė pasakoti senelis savo anū
kui ir abudu nužingsniavo Au
šros Vartų link.

DON’T BE GREY

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Eun. Ant. M. Karužiškia

Birželio 5 Diena
Dideli ištirtų numylėtinių 

pulkai ir kariuomenės draug 
susirinko; jie neša meilės vė
liavą, ant kurios randasi jį 
Mylimojo pavidalais ir ženk
las. Ir jie neturės prie savęs 
nieko kurie nemylės, kad jų 
mylimajam nebūtų negarbė.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Šiame atvaizde matome Gubos paviljono kaimelio (village) 
New York Pasaulinėj Parodoj “tris eksponatus.” Kadangi 
per šlykščiai jos demonstravo, tad parodos policijos šerifas 
visas tris nugabeno į kalėjimą (Acme telephoto)

srauniomis savo bangomis nuo' s^s savo žirgų i1 greitai už-noma, kunigaikštis Algiidas
buvęs pasikvietęs Vilniun vie-lat plauna puošnius Trijų Kry j°'jęs an^ kalno, ir paėmęs am

žių kalno šlaitus laisvėn patį kryžiuočių magi-j nuolius pranciškonus, kad jie
Gal girdėjai, yra išlikęs gra- str4- Didysis Lietuvos kuni- . Lietuvoje platintų krikščionių 

žus apie Trijų Kryžių kalną gaikštis, sužavėtas kareivio tikėjimą. Karią, kai Algirdas 
ir narsų lietuvį kareivį paša-. sumanumu, pabučiavęs jį, ap-I buvęs iš miesto išvykęs, vie-

dovanojęs herbu ir paskyręs 
jam 7 Antakalnyje kalnus.

Senovėje Trijų Kryžių 'kal
ne buvo įvykdomos nusikaltė- 

Senovėje Vilniaus miestą bausmės. Vieta tam reika- 
dažnai puldavo įvairūs prie- lui tyčia parinkta, (kad mies-

kojinius, kuris kitados 'kelia
vo iš lūpų į lūpas po visą pla
čiąją Lietuvos šalį.

šai, o ypač kryžiuočiai. Kartą 1
kryžiuočiai buvo padarę smar
kų puolimą ir užėmę Trijų 
Kryžių, kada dar Plikuoju va
dinamą, kalną. Iš čia buvo su
manę pulti ir užimti visą Lie
tuvą. Plikasis kalnas tą žiemą 

. buvęs ledais nuklotas, slidus, 
negalimas prieiti. Atsiradęs 

I narsus lietuvis kareivis — Ja-
Septvnių metų amžiaus Le-' sinskas, kuris aštriai pasi'kau- 

ster Drieks iš So. Bend, Ind.,

to gyventojai matytų, kas gre
šia tiems, kurie veikia prieš sikaltėlius,
įstatymus. vienuolius.

i
Proseniai pasakodavo, kad 

už prasižengimus Trijų Kry
žių kalne didžiojo kunigaikš
čio Algirdo laikais buvę (pa
karti du jo dvasiškiai.

tos gyventojai užpuolę vienuo
lius. Septynius nusivarę ant 
Trijų Kryžių kalno, tris jų 
nukryžiavę, o keturius nuo 'ka
lno įmetę Vilnelės upėn. Par
grįžęs Algirdas liepęs toje pat 
vietoje nužudyti visus tuos nu- 

kurie nukankino

Vėliau Vytauto laikais, toje

Klausyk, ši vieta įdomiau
sia, pastebėjo senelis. Kaip ži-

susirgęs nepaprasta liga. Jo 
oda darosi sausa, panaši į iš
dirbtą odą. Šiaip vaikas svei
kas. Gydytojai nežino priemo
nių tai ligai sulaikyti. (Acme 
telephoto)

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
SheFound 

Nessed Relief
Miacles were ao aore 
ahecould hardly touch i 
them. Uaed Hamline Wizard Oil Linimcnt and 
found wonderful relief. Try it today if yma 
museles are slifl, aore. achy. Sub it on thorough- 
■y. Fecl ils prompt warming action eaae pain; 
bring anothing relief. Pleaaant odor. Will not 
atain. Money-back guarantee at all drug Stores.

HAMLINS
WIZARD OIL

LINIMEN7
MtJSriJl ar ATHFS and P*IN5 

RHFIlMAlir PAIN —LUMBAGO

GIESMYNAS
Jslgfyklte Naują Giesmynu. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčias 
Giesmes.

Giesmes ir muziką patvartė 
Ant. 8. Pocius.

Išleido YJ. L. B. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVI6KAS 
MISOLĖLIS 

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai 

ir lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, kr kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršals, 
kaina — 3.75. Reikalaukit* 15:

DRAUGAS PU B. C O. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

dariausias Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phoue 9000 620 W. I5th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DUGNĄ IR NAKTJ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St Tcl. YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

Don’t tolerat* <rey ludr. Grey hair 
makcs you look old and feel old. 
Try the 'Modern* Method for CoL 
orto* Hair ... CLAIROL. YouTl 
appredate the ąuick, plaasant treat- 
tnent. No bleaching reųuired to 
aoften the hair whcn you uae 
CLAIROL. YouTl lova the reanlta 
on your hair — beantifal, Batorai* 
looldnc color that defiea detection. 
See youraelf aa you wOnld hke to 
ha. Saa your hairdreaaer kiflaj ar 
«ud tiria ©oupon NOW.

NahnraOy

•» tara (• Imš far tšfe šert < 
CCNMMOeMee Aetettš

itebaš farcšfai 
UNUMOMk

»TW perfect MmMaitięn «t riek <0. «ae 
«nd 4«ttcata celer that can't be cepM 

). . . • that on»y dairai

/frAH ftĄĄ QAft<X, Im» 
įfi W«t44(hftu Y«KB.T,

► *-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTJ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klansykite mūsq Ldetuvlij nulio 
fteštaullcnlo TaksnUs, T:OO valandą, 15

programo Antradienio Ir 
WHIP stoties (1480 K.)

Pranešėjas P. 6ALTIMIERA8

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
Noeth Western Avė. ' Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6109
■tyrina randui ikersni nuo Holy Sspnlchn Kaylait 0800 Vul Uiti Hrut

THE iWHIL fflICE YOU PH FOR REINO

NERVOUS
Checlt Below And See If Yon Have 

' Any Of The Sigiu

Oulverlne nerres ean raake yon old and 
haggard looking, eranky and hard to live 
«rith—ean keep you aaraka nlghu and rob
you of good healtb, good tiraei and Jobą.

Don’t let youreeU '"go” likę that. Start 
taklng a good, reliable tonlc—one made eape- 
aaUn for vomen. And could you aak for any- 
tking whose beneflta ha va baan batter proved 
than vorld-fsmoua Lydia E. Pinkbam's
Vecatable Coropound?

Let the wholesome herbs and roota of
Pinkham's Compound help Natūra calm 
your shrieking nervaa, tone up your system, 
and help lessen diatreaa from female funo- 
tional diaordera.

Meka a aotė NOW to get a bottle of thla 
time-proven Pinkham’a Compound TODAY

adthout fili from your druggfat. Overamll- 
lion women bave written in lettera reporting 
teonderful beneflta.

For the past 60 years Lydia E. Pinkham’s 
Vegetabla Compound haa helped grateful 
vomen go “auuling tl
Why not let lt help Y(

trying ordeala.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina |1.00

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

Jei negali visuomet save 
patį ištyrinėti, tai nors ypa
tingose valandose tai daryk, 
mažiausiai kartą dienoje, rytą 
arba vakare.

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avė. 

pimm iiAVATsrrni bmo
GCles Mylintiems —

ma — Laidoti 
PspnoUmsnu

LAIDOTUVIŲ 'O’

NARIAI GHIOAGOS, GICRROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIRKSTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU R L P C patarnavimas HrnDULHilbL dieną ir naktį
n W A T koplyčios visose 
U I A n 1 MIESTO DALYSE

1648 Went 46th Street 
Phone YABda 0781-0782

Ahrt V. Petkos 4704 S. We8tern Avenue 
Tel. LAFayette 8024

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted SL 
Telefonas YARda 1419

AotliooĮt B. Petkus
LaMcz ir Sunai
i. Uolom
S. P. Mažeika

6834 So. Western Avei, 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Gourt 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Avė.
>72Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Anfanoc U Dlullinc 3307 Utnnnlea Avė. flllullidd m. rillliPkPhone YARds 4906

a



WISCONSINO lietuviu ŽINIOS
%:
Sheboygan

Pavasarinis parengimas, į- 
vykęs gegužės 28 d., buvo sė
kmingas. Puikiu ‘Hope chest’ 
laimėjo Petras Karčiauskas. 
Sykiu buvo leidžiama visa 
eilė gražių rankdarbių.

Sekantis parapijos parengi
mas bus piknikas birželio 18 
d. Birželio 11 d. dramos drau
gija vaidins “Medicinos Dak
taras ’

Geg. 20 d. mūsų bažnyčioj 
įvyko net du šliūbai: anksti 
7:30 vai. ryto susižiedavo Dou 
glas Wohpert su Anele Rim- 
kiūte. Mišias laikė kun. Vin
cas Cernanskas, MIC., jauno
sios giminaitis. Už poros va
landų per iškilmingais 'mišias 
moterystės sakramentų priė
mė žinomas parapijos darbuo
tojas Juozas Juknialis su A- 
nele Jegilevičiūte, Mišias lai
kė klebonas, diakonu patar
navo kun. C. AVagner, sub-

diakonu kun. Ed. Zeglier, jau
navedžio mokyklos draugai. 
Tokios iškilmės, šliūbas su a- 
sista, buvo pirmas mūsų baž
nyčioj. Po šaunaus vestuvių 
pokylio, kurį iškėlė jaunave
džių tėveliai, jaunavedžiai iš
vyko į New Yorfc Pasaulinę 
Parodų.

i Geg. 22 d. anksti rytų bu
vo sušliubuoti Pranas Šlapi
kas su Marijona Daugirdžiū- 
te.

Ilgiausių metų mūsų jau
noms porelėms!

Vestuvių linksmybių sūku
ry netikėtai aplankė mūsų ko
lonijų mirties angelas. Daly
vaujant vienam tų vestuvių 
pokyly, staiga širdies liga pa
simirė Petras Gelbuda. Buvo 
senas parapijonas. Priklausė 
prie Šv. Juozapo ir Šv. Var
do draugijų. Nuliūdusius pa
liko žmonų, penkis sūnus ir 
vienų dukterį. T. P.

brtttgts

Cbicago universiteto teniso rinktinė trečiu syk laimėjus 
AVestern Conference meisterio vardų. (Acme telephoto)

miausia vykis į Lietuvų, o iš 
ten į Romų, kur liepos mė
nesį įvyks visų Marijonų pro
vincijų generalinis suvažiavi
mas.

SPORTO ŽINIOS
CLASSIFIED

J

s;—
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Malonios Vaišės
Nors truputį susivėlinę, bet 

malonaus ciceriečių vaišingu
mo negalima pamiršti. Tai 
buvo geg. 21, pas J. Baubkus, 
kurie surengė vaišes savo ar
timiems giminėms bei drau
gams, savo mylimos dukrelės 
Zitos džiaugAno proga, nes 
tų dienų pirmų kartų prisiar
tino prie Dievo Stalo ir sa- 
kramentaliai susivienijo su 
Išganytojum.

Beabejo, dukrelės ir tėvų 
širdyse viešpatavo didelio 
džiaugsmo nuotaika. Jų tas 
džiaugsmas rodėsi iš jų šir
džių labai maloniu ir gausin
gu vaišingumu. Visais suruo
šimas įvyko jų pačių kuklio
se patalpose — 1300 S. 49th 
Ct. Ci/’eroje.

Svečių dalyvavo iš įvairių 
apylinkių. Kun. J. Stankevi
čius, Zitos krikšto tėvas, kal
bėdamas išreiškė daug džiau
gsmo šiuo įvykiu. Gerb. kleb. 
ikun. H. J. Vaič,finas džiaugė
si pavyzdinga Baubkų šeima,

Baubkų geradariai Mr. and 
Mrs. A. AViedeling linkėjo jie
ms pasekmių. Kiti puotos da
lyviai: brolis ir brolienė su 
šeima Juoz. Baubkai — mar- 
ketparkiečiai, kun. Stankevi
čiaus tėvai, B. Janušauskai ir 
sūnus Raymundas — market- 
parkiečiai, J. Arlauskai su 
dukrelėmis — cieeriečiai, Gil- 
vidai ir J. Motekaitis irgi ci- 
ceriečiai, B. Abromaitė, Neu- 
mavičiai, dr. A. Stulga su 
žmona — bridgeportiečiai, S- 
Bartkaitė, S. Vanagaitė — 
Baubki) augintinė ir daugiau 
'kitų. Visi linkėjo Baubkains 
ir jų dukrelei Zitai Dievo ma
lonių ir gerų sėkmių. Toast- 
masteriu buvo dr. A. Stulga.

Svečiai
s

Aplink Mus
Gerb. kun. Jonas Jakaitis, 

Tėvų Marijonų provincijolas, 
J praėjusių savaitę apleido Clii- 
cagų. Rytoj, būtent birželio 
G d. sės į prancūzų linijos lai
vų ir plauks į Europų. Pir

Eks-chicagietis dr. Al. M. 
Račkus rašo savo drauga'ms, 
kad šiuo metu jis važinėja po 
Lenkijų. Lankosi Krokuvoj ir 
daug laiko praleidžia muzie
juose, kuriuose rauda daug 
vertingos medžiagos apie mū
sų tautos praeitį. Tarp kitko 
jis pažymi, kad Lietuva da
bar gyvena sunkų momentų. 
Prašo amerikiečius susirūpin
ti ir aukoti Lietuvos stiprini
mui ir gynimui.

Kun. P. Cinikas, MTC., ku
ris tik šiemet įšventintas į 
kunigus, atvyko į Chicagų ir 
apsigyveno Marijonų name. 
Tuo tarpu darbuojasi prie sa
vaitraščio “Laivo”. Jis ir 
kun. A. Ignotas, M. I. C., 
pernai vasara lankė žurnalis
tikos kursus Marųuette uni
versitete, Milwaukee, Wis.

kai ir sekretoriai. Bus svars
tomi vajaus reikalai, kalbama 
apie skautus ir rengiamasi 
prie apskrities pikniko, bū
siančio birželio 18-tų Dambrau 
sko farmoj.

Brightonparkietis J. Kaz
lauskas jau yra sugrįžęs iš 
Šv. Kryžiaus ligoninės, kur 
jam buvo padaryta operacija. 
Operacijų darė dr. A. Rakau
skas.

Penktadienį redakcijoj lan
kėsi p. Šalkauskas iš Indiana 
Harbor, Ind'. Užmokėjo už to 
miesto lietuvių katalikų drau
gijas mokesčius į Federacijų. 
Šalkauskai uoliai darbuojasi 
ir parapijoj ir draugijose.

Turnamentas
Gegužės 28 d. “Handicap” 

turnamentas buvo labai vy
kusis. Nors lietus kai kuriems 
baltas kelnaites sudrėkino, bet 
geriems sportams tas menk
niekis.

Golfų lošė 54 golfininkai. 
O kortomis 30. Vakarienėj da 
lyvavo 90 asmenų. Lošėjai ir 
svečiai jautėsi patenkinti vi
sais atžvilgiais. Buvo girdėt 
labai malonių komplimentų 
apie L. Kezivick, kuri labai 
vykusiai patvarkė kortų lo
šimų, taipgi sugebėjo palai
kyti gražų draugiškumų tarpe 
moterų.

Kitas komplimentas priklau 
so 0. Biežienei, kuri liuosno- 
riai daug darbavosi klubui. 
Jos sutaisytas “puncli” buvo 
tiesiog magiškas. Nors Nedai
liai, bet teisingai kai kurie 
sakė: “Kai išgėriau stiklų, 
kitų “putros” iš to didelio 
bliūdo, tuojaus į meilę papuo
liau”.

Per vakarienę dr. Š- Biežis 
pasakė kalbų, dėkodamas ren
gėjams, taipgi visiems daly
viams.

vauti. Svarbus susirinkimas 
svarstymui pikniko, kuris. į- 
vyks birželio 11 d., Rūtos da
rže. Valdyba

Lietuvoj sakydavo, kad nuo 
širdžiam šeimininkui talkini
nkų netrūksta. Tai ir L. G. S. 
neapsiriko šiais metais išrin
kdama dr. S. Biežį už šeimi
ninkų. Pasisekimais šio turna- 
mento daugiausia priklauso 
nuo šeimininko ir drąsiai ga
lima sakyti, kad ir kiti tur- 
namentai bus sėkmingi.

J. S. V.

PAKDAVl.MI I CKIS
119 akerų. mylios nuo Hart,
Occana County sent. kur randasi ka
talikų bažnyčia. Pusė žemės dirba
ma, klia pusė mlAkas. Dideli liudi
ninkai: yra taipgi upelS. $1,4(10.0(1. 
$100.00 cash ir $175.00 ateinant) ru
deni, o likusių dalį atmokėdami po 
$50.00 ) metus Kalte įslgyri g) ūk|. 
Atsišaukite: Mrs. Eva Osborn, Hart,

PARDAVIMUI
Pardavimui gasolino stotis. Biznis 
seniai įsteigtas. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimui — turiu kitų 
biznĮ. Atsišaukit 7100 S. Talman Avc.

PARDAVIMU BUNGALOW 
Marųuette Parke, ant 63-čios gat. 
už Mozart, 6 kambarių marinis bun- 
galow. Platus lotas. Kaina $4.850.00. 
Petras Kraupsimas, S. Rlch-
iiioml St. Nedėliomls. visų dienų, O 
kitomis dienomis nuo 4 vai. popiet.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

Pranešimai Wl LLO-WEST
/ WEST SIDE? — Šv. Kazi
miero Akad. Rėmėjų 10 skyr. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
birželio G d., 8 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Visos na
rės, būtinai kviečiamos daly-

GERMAN CHURCH ROAD 
IR WILL0W SPRINGS 

ROAD
WILL0W SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav.

Help Kidneys
Don'l lake Dtasfk Drugį

Your Kidneys eontaln B mllllon tlnyshlčnor Uiters vii 
lect i 
»
Bladder make you suffer from Oettlng U p 
Nlgbts, Nervousness, Leg Palns. Clreles 
Under Byes, Disslness, Backacbe, Svollen 
Joints, Kzeess Acldlty, or Burnlng Passsg 
don'l rely on ordlnary medlelnes. 
such troubles xlth ltle doctor*s 
tlon Cystez. Cystez starte vorklng ln 3 
hours and mušt psove entlrely satlsfactory 
ln 1 veek, and be esactiy the medlclne you 
nced or money back Is gueranteed. Tele- 

drugglst for Cyetes (Slaa-tez) 
guarantee nrotects you. Copr. 

: Co.

____  _____ ,» be endangered by nee
si or drutlc, lmtatlng drugs. Be eareftu. 
functlonal dlsorders ot the Kidneys or

PARDAVIMUI BUNGALOW 
6 dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje: miegojimui porčius: 
didelis beismontaa; 30x160 pėdų lo
tas; 2-karų garadžlus; karštu vande
niu apšildomas; visi screens Ir wea- 
ther strlps: ąžuoliniai aptalsymai ir 
grindys. Kaina tiktai $8,350.00 cash 
ar išmokėjimais. 2445 VVest Mar- 
ąnette Road (67th St.) Telefonas 
REPublic 4646.

PARDAVIMUI ŪKIS 
80 akerų ūkis. Geri budlnkal. 20 
jrerų gyvulių. Visos naujos mašinos. 
Parduosiu pigiai. Mike Gregel, Rn-i 
ral Route No. 2, Coopersvllle, Ml-J

litru ur inuury 
phone your drt 
today Tl» gus 
1937 The Knos (

Mažų Išlaidų
NAMAS!

Pamatykit 
šj namų 
šiandien

10 r. iki 4 
po piet ant 
mūsų vielosi

Pastatysime namus Ir vidų 
retigslme ant jūsų lotų. Visi dar
bininkui unijistai ir užtikrinti. 
IZOLIOTU GARAM
2 karams pastatysime
ant Jūsų loto

už........ .......................
Unijistų statytas

RENDON STORAS 
Tinkamas dėl visokio biznio. Užpa
kalyje yra keturi kambariai gyveni
mui. Gera vieta bizniui. Renda ne
brangi. 3562 S. Halsted St. Savinin
kas gyvena: 3251 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučių ftapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes SJ 
mOnesf savininkas išvažiuoja. 1830 
South Rarlne Avė., Chicago, III.

Kviečiame Jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažų ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porčiai Ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRECKING. & LBR. CO. 
2301 S. Cravrford, Lawndale 3010

Open Sundtys 
K. KAFKA, prez.

PARDAVIMUI BIZNIS 
Parduodu duonos kepimo Mtnl su 
namais, arba vien tik biznj. Biznis 
išdirbtas per 35 metus. Priežastis 
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauja mano išdlrbimo praktikų 
(patentų) mielai sutiksiu perleisti ir 
Išmokinti. Savininko ir biznio įstai
gos antrašas: 28113 So. Emerald A- 
vetme. Cbicago. BHnots.

PARDAVIMUI BIZNIS 
Gėlių biznis, išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — liga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 414B W. 
28th Street, telef. I.aivnilate 7048.

Šį vakarų Nekalto Prasidė
jimo par. salėj (W. 44tb ir 
S. Fairfield avė.) įvy'ks Lie
tuvių R. K. Susivienijimo ap
skrities labai svarbus susirin
kimas. Valdyba prašo atvyk
ti atstovus iš visų kuotpų. Jei 
kuri kuopa neturi išrinkusi 
atstovų visiems 'metams ar ispe , 
cialiai šiam susirinkimui, pra-^ 
šomi atvykti kuopų pirminin-j

utility liouor Standard Club
DISTRIBUTOBS

Incorpontted

Tel. Prospect 0745-0746
Wholcsale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviškų Importuotų Valstybinu 
Degtinę.

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

švelni Degtinė—100 Proot 
B0TTLED IN BOND |

Nėra Geresnės Degtinės 
UŽ Tokią Kaina į

TIK $1.00 PT. $ j J
4-5 Kvortoi ...

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ 

15c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOK C0MPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem. Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 31st Street
A. A. NORKUS, s&v.

Tel. Victory 9670

PIRMOS RPOTE8 JUODŽEMIS 
— giėlynome Ir žol^hams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 1G 
bušeliu 12.50.
Stanley Gavelis. 110 So. Ridgeland 
Avė., Worth, m., tel. Oak I.avm 
103J-1.

PARDAVIMUI BUNGAI/OW
G-kam barių bungalovr; fumacu 

apšildomas; uždaryti porčiai: gara
džlus; 30x12G lotas; Savininkas ap
leidžia miestų. Parduos už labai pi

giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Sprlngfleld Avė.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir

šuj. 1 apačioj; fumacu apšildomas? 
garadžlus. Atsišaukite: 3421 South 
Sprtngfleld Avė. Tel. Lawndale — 
0201.

Turtą. Tirt

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
ĮVYKS

Sekmadieni, liepns-Jnly 9 
GRAŽIAME SUNSET PARKE

“VILNIAUS KALNELIUOSE”

Prie "I35tos ir Archer Avė., Rte. A-A

JŪS GALITE GAUTI

ONA’S PERMANENT
oi $3.00. Taipgi gaunate artlatlikg 
plaukų sutal.yme, apkirpimu Ir aliam-

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radi o Program 

EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

IiIETUVIMKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKA8 DĖL VYRŲ

Uermanent gzrbenėjimaa yra mfl- 
sų biznis ir mes j>me esame tik
rai iftailavinę. Me« suprantame 
visos jūsų plaukų problemas. 
Jūs galite visados tikėti, kad pas 
Onų gausite tikrai puikų ir gerą 
permanent.

ONA’S BEAUTY SHOP 
1820 West 47th Street

Telefonas IMFayette 8038

PAUL LEASAS
(VyrlSItų Rūbų KrautuvC)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0BS7

4192 S. ARCHER AVENUE
(North Kast Corner Archer and 

Saeramento Avė.)
Phone LAFA Y EtTE 0461

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

$6,000.00

Iimokėiom 
Už padėtus

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mn . 

Morgiėių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

ną, Snbatom nuo 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JU8TIN MACKIEWICH 

Preaident
HELEN KUCHIN8KAS, Bes.

VASAROTOJAMS ATVDA 
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
bllium ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chicagos. Kelias 83 ir 45. Peter Ber- 
notas. Box 77, Sllver laike, Wls.

PARDAVIMUI NAMAS 
4 kambarių cottage: 60 pėdų lotas, 
pulkus kiemas: 2-karų garadžlua
Kaina tiktai $2.600.00. Atsišaukite: 
2381 South St. Irfmls Av nne.

PARDAVIMUI 
Pilnos m,eros plano akordionas, 120 
basų. Geros Išdlrbystės, mažai varto
tas. Parsiduoda už puse kainos. At- 
^šauklte__telefomv__^EPublle__0545.

SKOLINAME PINIGUS 
Skoliname pinigus ant morgičių Ir 
ant kitokių savo vertšs popierių. 
Parduodame forklozuotus namus pi
giai. Turime visokių gerų namų vi
sur. Apdraudžlame vlskų. Perkame 
ar parduodame namus ir apmokame 
rask. Teisingas patarnavimas. Chaa. 
TTmlch (Umlkas), 2500 West «3rd 
SL;telefonas Pro«peet e025^^

PARDAVIMUI
4 fletų moderniškas mūrinis na-j 
mas. arti Marųuette Parko. H.G.L.C." 
morglčlns. Rendų neša $160.00 J mi
nėt). Kaina tik 113.600. fmokėt 
<6.500. 7207 S. Francisoo Avė., tel. 
PROsnect 3140.

PARDAVIMUI
2 aukštų mūrinis namas — krautu
vą Ir pragyvenimui kambariai. Du 
po 5 kambarius su voniom. Ir du po
4 kambarius. Gera vieta tavernų! Ir 
reetoranul. Labai pigiai. Savininkas: 
2513 8. Halsted St„ Cbicago. BĮ.

RENDON KAMBARYS 
Vienas šviesus kambarys ant antro 
aukšto. Karštu vandeniu apšildomas. 
Tinkamas pavieniui vyrui. 1220 So. 
ROth Cosirt, Cicero. Illinois.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas prie 160 Ea«t 
Marąuette .Road, kampas Indiana A- 
vemie. Matykite Mr. Poema.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui taverno biznis. Pigi lals- 
nls, pigi renda. Atsišaukite: 835 W 
I23r.l Strf'.l,

PARDAVIMUI
5 kambarių bungalow. $760.00 {mo
kėti. <27.00 J mėnee| HOLC. Labai 
gerame stovyje. GO pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busų. Savi
ninkas; »S53 8. K6th Oourt. Cicero, 
IlUnokt. _________________

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

GRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago • Tel. PORtsmouth 9022 2™^PocahontM Mine Rnn, (Screened) Tonas $7.00 
Oarbon Coke, perkant 6 tonus ar

Tonaa $7.26. iioe kainos tik iki Liep. 1 Mm Tas ekstra.

■MM
- ■ j.--43.


