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Gausingos minios Šwf. Kazimiero kapuose
Kaip kas metai, taip ir vakar kapuose 
ivyko iškilmingos gedulo pamaldos
Pagirti lietuviai, kad laikosi 
mirusiųjų pagerbimo papročio

*

Vakar Kapų Puošimo dieną 
tūkstantinės lietuvių minios 
suplūdo į šv. Kazimiero ka
pus melstis už mirusiųjų sie
las ir papuošti saviškių miru
siųjų kapus.

Mirusiųjų miestas — kapi
nės, buvo kupinos gyvųjų, at
silankiusiųjų’ iš netolinuj Chi- 
cago miesto dalių ir atokiau
siųjų priemiesčių. Melstasi ir 
žavėtasi kapų gražumėliu.

Dėka mūsų gerbiamos dva
siški jos rūpesčiu, kaip kas 
metai, taip ir vakar įvyko iš
kilmingos gedulo pamaldos —

ekzekvijos, Mišios, pamoks
las ir procesija.

Kas metai gausingas lietu
vių lankymasis Šv, Kazimie
ro kapuose yra pagirtinas ir 
šventas. Tas yra tampriai su
siję su lietuvio kataliko dva
sia. Lietuvio sieloje įspausta 
neišdildoma žymė melstis už 
mirusiuosius.

Savo rėžtu, vakar visoj ša
ly kapuose įvyko iškilmės pa
gerbti (mirusiuosius ir karuo
se žuvusiuosius.

Vakar šaly minėta 71-oji 
“Decoration Day” — Kapų 
Puošimo diena.

Vakar pamaldomis pagerbti 26 
žuvo su nardančio laivo “Sgnalns”

PORTSMOUTTI, N. H., geg. 
30. — Kelioms dešimtims
narų atmainomis sunkiai dir
bant, kad iškelti iš Atlantiko 
gelmių dumblo nardantį laivą 
“Sųualus” su žuvusiaisiais 26 
asmenimis, šiandien čia Navy 
Yard auditorijoje įvyko vie
šosios pamaldos už tuos žu
vusiuosius.

Į pamaldas buvo susirinkę 
visi išvaduoti 33 įgulos na
riai su savo nafmiškiais ir gi
minėmis.

Nuskendusio laivo išvaduo
tas varšininkas parengė ra
portą laivyno vadovybei apie 
tragingąjį įvykį. Be to, visi 
išvaduoti nariai kiekvienas 
skyrium parašė savo pareiš
kimus, kaip ir kokiu būdu 
staigi nelaimė įvyko. Pareiš
kimai reikalingi laivyno re-

♦

ITALIJAI, VOKIETIJAI 
REIKALINGA NAUJŲ 
TERITORIJŲ
ROMA, geg. 29. — Autori

tetingas fašistų spaudos vedė 
jas Virginio Gayda pareiškia, 
kad Italijai ir Vokietijai rei
kalinga įsigyti daugiau teri
torijų ir gamtinių turtų tiek, 
kiek jų turi santarvės valsty
bės. Kol tas nebus atsiekta, 
fašistai su naciais nieku būdu 
nenurims ir nebus numaldinti.

Gaida pažymi, kad Italija 
su Vokietija nepasitenkins at 
gavę Tunisiją ir Dancigą. Tai 
maži ir .nereikšmingi reikala
vimai.

Kas kita yra kolonijos Af
rikoje ir kitur. Jis nurodo, 

kordams. Juose galima rasti ;^ad santarvė turi apžiojusi 
reikšmingų nurodymų atei-' milžiniškus žemės plotus, o ki 

toms valstybėms nenori nieko 
, pripažinti.

Taip negali būti ir nebus, 
pareiškia Gayda. Žemės plo
tais ir turtais turi naudotis 
visos valstybės. Neturi būti 
kurioms nors privilegijų.

ciai.

VOKIETIJA SIŪLO 
TAIKOS PLANį 
LENKIJAI
BERLYNAS, geg. 29. — 

Čia plačiai kalbama, kad Vo
kietijos vyriausybė Varšuvai 
pasiuntė kitą planą/ taikai dėl 
Dancigo ir koridoriaus.

Vokiečių oficialiniuose sluo
ksniuose šios kaMms nepatvir
tinamos. Į

Varšuvos diplomatai gi sa
ko, jei tas būtų teisybė, tai 
reikštų, kad Vokietija bando 
Lenkiją nuraminti ir numal
dinti, kad pas lenkus sumažė
tų pasiryžimas ir būtų susiau 
rinta mobilizacija. Tada vokie 
čiams būtų progos staiga pa
kilti ir veikti. Tad vargiai len 
kai domėsis Vokietijos planu.

PASITRAUKĖ REVOLIU
CINES PARTIJOS 

VIRŠININKAS

MEXIC0 CITY, geg. 29. —
Pasitraukė iš meksikiečių re
voliucinės partijos vadovybės 

, jos prezidentas Luis Rodri- 
guez.

Jis kaltinamas neatitinka
muoju partijos reikalų vedi
mu.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

DVOKIANČIŲ DUJŲ 
BOMBOS

Į penkias maisto produktų 
krautuvėles pietinėj miesto 
dalyje įmestos dvokiančių du
jų bombos. Tos krautuvėlės 
parduoda papigintą pieną.

.....

Aną sekmadienį Detroite policija areštavo 19 GIO pikie- 
tininkų darbininkų, pasiryžusių įpikietuoti Briggs stadiją, 
kur vyko sviediniu lošimas. Norėta pikietuoti dėl to, kad sta
dijas priklauso Briggs Manufacturing Co. boardo pirminin
kui W. Briggsui, o šios kompanijos darbininkai streikuoja.

(Acme telephoto).

_ ■

sėdėjimo streikai, mokia prievarta
HARRISBURG, Pa., geg. 

30. — Pennsylvnijos valsty
bės legislatūra vakar pravedė 
bilių, kuriuo išteisėjami dar
bininkų sėdėjimo streikai ir 
uždrausta visokia neteisėta 
ryšium su streikais veikla.

Būtent, uždrausta gazdini- 
mais, arba prievarta versti 
darbininkus priklausyti uni

ROMOJE ĮVYKO ' 
FAŠISČIŲ MOTERŲ 
GAUSINGAS PARADAS
ROMA, geg. 29. — Čia įvy

ko fašisčių moterų onganizaci 
jų suvažiavimas, į kurį suplū 
do daugiau kaip 70,000 mote
rų. Ministras pirmininkas Mu 
ssolini priėmė jų gausingą pa 
radą, paskui iš savo rūmų bei 
kono į jas kalbėjo.

Jis įvertino ir pagerbė ita
lų moteris dėl jų veikimo fa
šistų partijos ir šalies gero
vei.

Moterys reprezentavo visas 
savo aktyvumo šakas kaip tai 
slauges, telefonistes, priešlėk
tuvinės saugos, pramones ir 
kitas.

KUBA NEĮSILEIDŽIA 
ŽYDŲ

HAVANA, Kuba, geg. 29. 
— Garlaiviu Flandre iš Pran
cūzijos čia atvyko 104 žydai 
bėgliai. Kubos imigracijos au 
toritetai jų neįsileido. Garlai
vis su bėgliais nuplaukė į 
Vera Cruz, Meksikoje.

jai, o darbdaviu® versti pri
pažinti specifiniu^ unijos rei
kalavimus.

“Checkoff” sistema taip 
pat uždrausta; išėmus, jei to 
reikalauja darbininkų daugu
mas.

Prieš šio biliaus pravedimą 
kovojo darbininkų organizaci
jos.

Į DANCIGĄ GRĮŽO
TAUTŲ SĄJUNGOS
KOMISIONERIUS
DANCIGAS, geg. 29. — T.
Sąjunkos tarybos nuospren

džiu šiam “tarptautiniam” 
miestui grąžintas komisionier. 
Charles Burckhardtas, kurs 
keletą mėnesių čia nebuvo. 
Čia grįžęs jis rado nepapras
tą įtempimą. Taryba jį pri
siuntė grąžinti tvarką.
Komisionierius atvyko išVar

Vėliausiomis
žiniomis,

Žemės drebėjimas įvyko Ha- 
waii salose ir Alaskoj. Alas
koj veržias ugniakalnis. 
Šiurpus viesulas ištiko Itali
jos pakrantes. Yra žuvusiųjų,

Mongolijoj vyksta atkaklus 
japonų susirdmimas su sovie
tų kariuomene.

ISPANIJA SKIRIA
600 MILIJONŲ DOL.
VEŠIEMS DARBAMS
BURGOS, Ispanija, geg. 

29. — Prankistų (nacionalis
tų) vyriausybė ryžosi imtis 
šalies atstatymo darbo ir pra
džiai paskyrė 600 milijomj do 
lerių. Iš tos sumos tik plen
tams ir vieškeliams bus išlei
sta iki 100 milijonų dol. Bus 
vykdomas penkerių metų vie
šųjų darbų, planas.

Miestuose ir provincijoje 
namų atstatymas ir geležinke
lių cisternos pataisymas nepri 
klauso prie viešųjų darbų lū
šies ir išlaidos bus atskiros.

Vokietijoje radijas pamaldoms 
uždarytas; esąs vyriansybes įstaiga

Kaip toks negalįs paduoti 
bažnytinių pamaldų eigos

BERLYNAS, geg. 29. — tas dalinis bažnytinių pamal-
Maldingi katalikai (taip pat dų trausliavimo varžymas, 
ir protestantai) vakar, Sek- Daug kas sukėlė protestus, 
minių dieną, negavo progos Bet nieko nelaimėta.
per radiją girdėti bažnytinių 
pamaldų, nes radijo stotyse 
pamaldų transliavimai buvo 
uždrausti.

Kiek anksčiau nacių auto
ritetai knygų parduotuves su
varžė pardavinėti religinius 
leidinius ir Biblijas (Šventąjį 
Raštą). Dabar suvaržytas pa
maldų transliavimas.

Prieš keletą savaičių prade-

“ELTOS” ŽINIOS 
Iš LETOVOS
KAUNAS. 16—V. — Lietu

voje nustatyti tokie procentai tų pamokas nuo 7 vai. ryto. 
už įnešamus į bankus indė-

Naeių autoritetai aiškina, 
kad, girdi, radijas esanti vy
riausybės įstaiga ir ji negali 
tarnauti religijai.

Vadinasi, radijas neturi tar
nauti gyventojų (visuomenės) 
gerovei, bet tik valdančiosios 
partijos užgaidoms.

Klausk nacių, jie sakys ne
varžą; tikinčiųjų laisvės.

loms aplinkraštį, kuriame nu
rodoma, kad ir mokyklos pri
sitaikytų prie naujai nustaty
tų valdžios įstaigoms darbo 
valandų ir tokiu būdu pradė

liūs. Už einamąsias sąskaitas
užsienio valiutą — 1% už pap

Dešimtys tūkstančių darbi- rastas einam s.tas _ 35,
ninku ilgus metus turės pakan už in(iaius „5nesiui
kainai darbo. Iš pradžių prie
dartrųrirus statomi karo nelai- 
sviai ir jiems bus duota pro
ga užsidirbti pinigų ir savo 
darbingumu atgauti laisvę.

Nepaprastai daug darbo 
bus atstatyti sugriautus ir ap 
leistus vandentiekius, lau'kų, 
laukų drėkinimo sistemą, iš
valyti ir pagerinti prieplau
kas ir uostus.

Ispanijai visko reikia. Per 
keleris metus viskas buvo ap
leista — viskas griauta ir nai 
kinta, o nieko nauja nesukel
ta^

KAUNAS. 15—V. — Švie
timo Ministerijos Kultūros 
Reikalų Departamentas yra

- 4,5%, 3 mėn. - 5,5%, še- suprojektavęs specialų Dainų
tiems mėn. — 6%, devyniems 
mėn. — 6,25%, vieneriems me 
tams — 6,5%, metinių palū
kanų.

SVARBŪS VYRIAUSIOJO 
TEISMO NUOSPRENDŽIAI

AVASHINGTON, geg. 30. — 
Vyriausia® teismas nusprendė, 
kad atskiros valstybės gali 
imti mokestis iš to paties as-

K AUNAS. 16—V. — Šiau
liuose atliekant šaudymo pra 
timus, netikėtai oro srovė iš
skleidė parašiutą ir ištraukė 
lakūną — šaulį psk. Tamošai
tį Praną. Parašiutas užsika
bino už stabilizatoriaus ir lėk
tuvas visą laiką vilko paskui 
save lakūną. Kadangi tai tru
kdė skristi, pilotas buvo pri
verstas nutūpti. Dideliu grei
čiu tūpiant, velkamasis lakū
nas atsitrenkė į žemę ir buvo 
vietoje užmuštas.

švenčių įstatymą rajoninėms 
ir visuotinėms dainų šventėms 
tvarkyti. Rajoninės dainų 
šventes numatoma ruošti kas
met, o visuotines — maždaug 
kas penkeri metai. Artimiau
sia visuotinė dainų šventė nu
matoma 1943 m., kartu su 
Lietuvos nepriklausomybės 25 
metų sukaktuvėmis.

KAUNAS. 12—V. — Šian
dien rytiniu traukiniu iš Var- 

mens potnirtinio palikimo. Bu- šuvos į Kauną grįžo kariuo- 
vo iškeltas klausimas, kad jei1 menės vadas brig. gen. St.

KAUNAS. 15—iV. — Vie
toje anksčiau projektuotos sta 
tyti katalikų bažnyčios Smel
tėje (Klaipėdoje), dabar pro
jektuojama statyti naują baž
nyčią Šventojoje, prie kurios 
statybos prisidės ir Telšių vy 
kupijos kurija. Ligšiol Švento 
sios uoste bažnyčioe nebuvo 
ir žmonės eidavo melstis į Pa 
langos klebono Galdiko ūkyje, 
Butilingės kaime, esančią kop 
lytėlę.

'kuri viena valstybė ima tas 
mokestis, tai kita negalinti to 
daryti, nes tai būtų “dvigu
bos taksos”. Teismas daugu
ma balsų pareiškė, kad vals-

šuvos, kur jis prieš tai ilgai I tybės turi teisę taip daryti, 
tarėsi su Lenkijos užsienių rel jei mirusis vienur ir kitur gy- 
kalų ministru Becku. Į veno, arba vedė reikalus.

Komisionieriaus grįžimas
reiškia, kad T. Sąjunga netu
ri pasiryžimo Dancigą grąžin
ti Vokietijai.

IR KITAS LAKŪNAS 
DINGO ATLANTIKE

Andai vienas chicagietis la
kūnas senu lėktuvu išskrido 
į Švediją ir žuvo Atlantike. 
Dabar dingo kitas amerikie
tis — Thomas H. Smith iš 
Claiksburg, W. Va. Iš Ame
rikos jis mažu lėktuvu leido
si į Londoną ir dingo. Ten jis 
nesulauktas.

Kitame atsitikime teismas 
išsprendė, kad J. A. Valsty
bėse gimę asmenys pasilieka 
šios šalies piliečiai, nepaisant 
to, kad jie iki 21 metų am
žiaus visą laiką svetur gyve
nę.

Raštikis. Stotyje kariuomenės 
vadą pasitiko krašto apsau
gos ministras ir kiti aukštieji 
karininkai, daug diplomatę ir 
kitų aukštų pareigūnų, būrys 
vietos ir užsienio spaudos at
stovų ir nemaža kitų žmonių. 
Gen. Raštikis apdovanotas Di 
džiuoju Polonia Restituta or
deriu. Lenkų spaudos praneši
mu, dar šiemet gen. Raštikį 
revizituosiąs Smigly-Rydzas, 
Lenkijos maršalas.

KINŲ NUOSTOLIAI KARE 
SU JAPONAIS

KAUNAS. 15—V. — Nuo 
gegužės 15 d. visos valstybi
nės įstaigos, bankai ir fct. įs- 

I taigos pradeda darbą nuo 7 
,val. ryto ir dirba ligi 14 vai.

ISPANIJOJE ŽUDIKAI
TRAUKIAMI TIESON

LONDONAS, geg. 30. — 
Iš Barcelonos praneša, kad' 
tenai areštuotas uosto darbi
ninkas, kaltinamas 1,000 žmo
nių nužudymu.

Raudonųjų revoliucijos lai
ku uostų darbininkų unija 
turėjo svarbų vaidmenį. Ji už
siėmė teroru.

Taip pat ten areštuotas va
dinamo “liaudies tribunolo” 
narys, kurs pasirašęs 600 mir
ties ištarmių.

TOKIO, geg. 30. — Japonų Krautuvės nuo šios dienos a- 
autoritetai praneša, kad Ki-jtidaromos ir uždaromos vie
nija kare su japonais neteku- ną valandą anksčiau. Švieti- 
si apie 2,300,000 kareivių nu- 'mo Ministerija išsiuntinėjo 
kautais ir sužeistais. pradžios ir vidurinėms mokyk 1

ORAS
CTTTCAGO RRTTTS. — Numa
toma giedra ir šilta.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 
8:18.
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Muz. V. Bacevičius

Praėjusią, savaitę pranešėme, kad atvyks 
iš Lietuvos žymus muzikas pianistas Vytau
tas Bacevičius. Liepos mėnesyje jau bus A- 
merikoj. Rudenį koncertuos įvairiose lietu
vių kolonijose. Tuo pačiu tikslu žada lanky
tis Brazilijos, Argentinos ir Urugvajaus lie
tuvių centruose.

Mūsų skaitytojai, neabejojame, norės dau
giau žinoti apie atvykstantį pas mus svečių 
muziką.

Vytautas Bacevičius 1928 metais baigė Pa
ryžiaus Konservatoriją kaipo kompozitorius 
pianistas virtuozas su aukščiausio laipsnio 
diplomu fpremier prix). Nuo to laiko kon
certavo: Paryžiuje, Berlyne, Prahoj, Varšu
voj, Kopenhagoj, Rygoj, Taline, Tartu, Kau
ne ir kituose žymiausiuose Europos centruo
se. Simfoniniuose koncertuose dalyvavo su 
žymiausiais prancūzų dirigentais: Philip Guu- 
bert ir Albert Wolff, su rusu dirigentu prof. 
Malko, belgų — prof. Jongenu, lenkų — Fi- 
telbergu, čekų — Bednaru, latvių — Me- 
dinsu ir t.t. • , i

V. Bacevičius jau spėjo pasižymėti ir kai
po kompozitorius. Jo veikalai pianui išleis
ti Paryžiuje ir Vienoj. Parašė trijų aktų 
operą “Vaidilutė”, du piano koncertus su 
simfonijos orkestru (lietuviškomis temomis), 
simfoniją, simf. poemą, septynis kūrinius 
vargonams ir daug kitų.

Jau dešimti metai kai koinp? V. Bacevi
čius profesoriauja Kauno Valstybinėj Kon
servatorijoj. 1938 m. belgų validžios pakvies
tas dalyvavo tarptautiniame pianistų kon
kurse Briusely, kaipo teisėjas. Be to, yra da
lyvavęs keliose tarptautinėse muzikos šven
tėse ir atstovavęs Lietuvos muzikus.

Iš čia paduotų kelių žinių aišku, kad Vy
tautas Bacevičius yra žymus muzikas ir dėl 
to atvykimas pas mus koncertuoti yra pa
geidautinas. Neabejojame, kad jis čia atvy
kęs turės progos ir kitataučių tarpe pasiro
dyti ir Lietuvos muzikų vardą pagarsinti.

Mūsų kolonijų veikėjams, berods, nėra rei
kalo nė minėti, kad išanksto reikia rūpintis 
tinkamai surengti svečiui koncertus, kurių 
pasisekimas pareis daugiausia nuo mūsų.

Keista Intervencija
Šio mėn. 11 dienų Vilniaus lenkų dienraš

čio “fcjlowo” (korespondentas iš Kauno pra
nešė tokių žinių:

“Iš politinių sluoksnių patyrėme apie 
būdingų Vokietijos diplomatinę intervenn- 
cijų Kaune. Štai nuo kurio laiko Vilniaus 
lietuvių spauda savo straipsniuose yra ne
palankiai nusistačiusi Vokietijos atžvilgiu. 
Kai kuriuose laikraščiuose esu buvę išsi
reiškimų Hitlerio adresu, kaip “Kryžiuo
čių palikuonis”, aliuzijų dėl Grunvaldo ir 
panašiai. į tai atkreipė dėmesį Vokietijos 
pasiuntinybė Kaune.

Ir štai pasiuntinys Ceehlinas (buvęs vo
kiečių okupacijos metu Vilniuje kaipo ka
rininkas. Red.) betarpiškai kreipęsis į Lie
tuvos U. R. Ministerijų, kad ji paveiktų 
į Vilniaus lietuvių spaudos tonų ir turinį, 
tikslu sušvelninti jos (spaudos) nusistaty
mų Vokietijos atžvilgiu.

Kaip girdėti, Kauno veiksniai griežtai 
atmetė vokiečių pretensijas, pareikšdami, 
kad į Vilniaus lietuvių spaudos pakraipų 
neturi betarpiškos įtakos. Kartu buvo pa
reikštas nusistebėjimas, kad Vokietijos di
plomatija panorėjo daryti intervencijų dėl 
laikraščių, kurie yra leidžiami kitoje val
stybėje”.
Dėl šios keistos intervencijos Vilniaus “Ai

das” pareiškė, kad jei ši žinia iš tikro ati
tinka tiesų, vadinasi, jeigu Vokietijos pa
siuntinys Kaune p. Ceehlinas rado reikalų 
daryti intervencijų dėl Vilniaus lietuvių 
spaudos, tai reikėtų manyti, kad tokias pa
čias intervencijas Vokietijos pasiuntiniai pa
darys ir kitose valstybėje, kur tik išeina 
lietuviški laikraščiai. Mat, visa lietuvių tau
ta, kaip visais lietuvių tautos gyvybiniais 
klausimais, taip ir Klaipėdos klausimu yra 
vienodai nusistačiusi. Tai 'matyti ir iš visų 
pakraipų laikraščių, kuri© dėl kovo 22 die
nos tragedijos yra vieningai nusistatę. Žino
ma, pergyvenant tų tragedijų, tų jokiais ar
gumentais nepateisinamų skriaudų, kurių vo
kiečiai padarė visai lietuvių tautai,, galėjo 
ištrūkti vienas 'kitas griežtesnis žodis. Ta
čiau nors to ir išvengtumėin, bet dėl Klaipė
dos krašto atplėšimo nuo Lietuvos mes, lie
tuviai, savo nuomonės nepakeisime. Ir jei vo
kiečiai turi bent kiek psichologinės' nuovo
kos, jei jie supranta, kad ne tik vokiečiai, 
bet ir kitos tautos turi savo gyvybinių inte
resų, tai galėjo numatyti, kad atplėšdann nuo 
Lietuvos Klaipėdos uostų ir kraštų visoje 
mūsų tautoje simpatijų nesusilauks.

Pozityvaus Darbo

Svarbi Organizacija
Lietuva, ačiū Dievui, jau turi gana daug 

žymių katalikų mokslininkų, kurie yra susi
organizavę į Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demiją. Neseniai buvusiame visuotiname A- 
kademijos susirinkime sudaryta valdyba iš 
šių mokslo vyrų: pref. St. Šalkausko, prof. 
P. Malakausko, dr. I. Skrupskelio, dr. J. Ere
to, dr. Z. Ivinskio, dr. A. Grigaičio, dr. St. 
Gruodžio ir dr. J. Letmono.

Lietuvių katalikų mokslo akademijos tik
slas yra — tirti ir plėsti Lietuvoje mokslą 
katalikiška dvasia.

“Židinys” Nr. 4 deda apžvalginį straips
nį, kuriame yra keliami šių dienų skauduliai.

“Mūsų kultūros ir visuomenės santykių 
istorijai tenka užfiksuoti tokie priekaištai, 
kaip viena iš kai kurių dvasininkų pastan
gų gyvenimų tvarkyti tik negatyvine pras
me. Jų mintyse visas gyvenimas yra jau su
formuluotas, sustingusi statika, kuri turi 
būti .pavožta po gaubtuvu, ir kas iš po to 
gaubtuvo pasirodo, reikia tuojau užgniaužti.
O gyvenimas vis dėlto yra gyvas, jį forrnuo- į jr j 
ja ne gniaužėjai... Kas nori gyvenimų tvar
kyti, turi atsistot) jo priešaky ir jam vado
vauti su pozityviomis idėjomis. Kas vado
vauja, tas ir laimi. Paskui tokius ir patrau
kia žmonės ne iš ba'unės, ne iš papratimo, 
bet iš meilės ir pakilusio noro pasiaukoti”.

Keikia naujos dvasios: “Valstybės gyve
nime jau pasisukta nauja linkme ir imama 
remtis žmogaus verte, ieškoti doro ir idealis
to žmogaus. Religiniame gyvenime tokio at
gimimo kai kuriose Lietuvos dalyse dar pa
sigendame, nors kai kuriose dalyse religi
nis gyvenimas jau spinduliuoja su visu gar
bingumu”.

Kas tai yra demokratija! 
Kų ji reiškia paprastam ame
rikiečiui — čia, ar svetur gi
musiam! Kodėl ji jam geriau 
patinka už kitas valdymo rū
šis! Kaip demokratija skiria 
si nuo diktatoriškų arba totą 
liriškų valdžių Ir, galų gale, 
kų turime daryti, kad toliau 
palaikyti sau ir mūsų vaiku 
ms demokratijos paveldėjimą 
kurį mums paliko pirmesnėj 
amerikiečių kartost

Šitie yra svarbiausi mūsi| 
laiko klausimai. Tūkstančia
ms žmonių rūpi propaganda, 
kuri paeina iš priešingų de
mokratijai šaltinių, ir jie sau 
stato šiuos klausimus.

Foreiga Language Informa
tion Service pakvietė kelis 
gerai žinomus čia gimusius ir 
svetur gimusius amerikiečius 
pareikšti nusistatymų 'kaslink 
šitų klausimų. Jų pranešimai 
bus formoje straipsnių. Tarpe 
žmonių, kurie apsiėmė apie 
tuo reikalu rašyti, yra tokie 
pasižymėję amerikiečiai, kaip 
buvęs prezidentas Herbert 
Hoover, Mrs. Frantklin D. Roo 
sevelt, buv. kandidatai į pre
zidentus Alf. M. Landon ir 
John Davis ir senatorius Ro- 
bert F. Wagner, protestonų 
ministeris Harry Emerson 
Fosdick, pralotas John A. Ry- 
an; darbo vadas Sidney llill- 
man, žurnalistas Walter Lipp- 
man, mokslininkai Angelo Pa- 
tri ir Lyman Bryson, istorikai 
James Truslow Adams, James 
T. Shotwell ir kiti.

Serija prasideda su žemiau 
dedamu straipsniu Henry A. 
Wallace, Agrikultūros Sekre
toriaus prez. Roosovelto kabi
nete:
Ką man reiškia demokratija

Kaipo Amerikos pilietis, aš 
tikiu į demokratijų. Tai yra 
mūsų gyvenimo kelias. Mes 
tikime, kad yra geriausias gy
venimo ikeliaš.

Amerikiečiams, per daugiau 
kaip 300 metų, demokratija 
reiškia teisę valdyti, dalyvau
ti valdyme. Reiškia, tikėjimų 
laisvę. Reiškia, laisvė nuo ūpo 
tirono arba diktatorio.

Anksčiausi Amerikos. kolo
nijų gyventojai atvyko iš įvai
rių Europos šalių. Jie kalbė
jo skirtingomis kalbomis ir jų 
papročiai buvo skirtingi. Bet 
visi jie tikėjo į tų patį, kad 
žmogus privalo būti laisvas

dien demokratija turi remtis 
ant lygybės.

Tie pionieriai tikėjo, kad 
valstija egzistuoja žmogui, o 
no žmogus valstijai. Demo
kratija šiandien turi visuomet 
kreipti dėmesio į asmens in
teresus.

Tie pionieriai turėjo “duok- 
ir-rmk” dvasių. Jie buvo ga
tavi stoti pagalbon kitam, 
kreipti dėmesio į jo nusista
tymus, daryti koncesijas. Kie
kvienas žmogus žinojo, kad jo 
interesai sujungti su kaimy
no interesais ir kad kaimyno 
interesai buvo jo interesai. 
Tas teisinga apie demokrati
jų šiandien.

Šiandie 'kitokie laikai. Mes 
gyvename mašinos amžiuje ir, 
rodos, kad žmogus beveik pa
metė individuališkumų. Klau-
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Po Svietu Pasidairius
Gavau žinių iš Turkijos, 

kurioj pranešama, kad ten 
paplitęs prietaras, būk asilo 
liežuvis galįs piktų vyrų pa
daryti tikrų avinėliu. Esu, ku 
rios moterys turi piktus vy- i 
rus, nebeiškęsdamos jų muša-'

liais maišo į valgį ir duoda 
savo vyrams.

Kažin kad taip tų receptų 
sianas, ar demokratija gali ši- vyrfti pabandytų ir ant savo
tame amžiuje gyventi! Ar ga
li gyventi prigrūstame supai
niotame pasaulyje, kurio sie
nos (rubežiai) jau dingo! Kai 
kurie užsienyje saiko, kad de
mokratija jau nusidėvėjus, 
kad netinkama mašinos amžių 
je. Aš su tuo nesutinku.

Aš tikiu, kad demokratija 
yra reikalingesnė šiandien, ne

jos lupų, kad įsitikinus, ai
dai- ji kiek gyva, ar kvėpuoja 
ir matau, kad...

— Kad ji negyva! — per
traukė tavorščius.

— Matau, kad veidrodėlis 
jau nerasoja. Bet, vierisi ar 
ne, žmona tuojau pagriebus

' savo paketbukų išsiėmė pau- 
mos, plausto gyviems asilams dcri(( ir> U|an laikal„ rankoje 
liežuvius, kuriuos paskui su-1 veidrodsli> prad5jo pauderiu0 
piausčiusios mažais gabale-'

moterų, kurie turi piktas, 
kaip šeškus, ir kurios juos 
laiko po savo šiušu. Ne pro 
šalį būtų pabandyti asilų lie
žuvių ir liežuviams, nuo ku
rių lietžuviu kenčia visa 
lapija, visa kolonija.

pa-

Piknike prie baro du ta- 
vorščiai geria po štainų ir pa 

gu kada nors praeityje. Bet sakoja savo nuotykius

Birželio mėnuo yra mokslo metų užbaigi
mo laikas. Mokyklas baigiančiųjų vaikų tė
vai dažnai labiau rūpinasi jiems dovanų pir
kimu, baliukų rengimu, negu tinkamų aukš
tesnių mokyklų parinkimu. Reikia neužmirš
ti, kad katalikų tėvų pareiga yra savo vai
kus leisti į katalikiškas mokyklas.

šv. Kazimiero Akademijos leidžiami “Ai
dai” už gegužės ir birželio mėnesį išėjo gra
žūs ir įvairūs, šis numeris pavedamas šie
met baigusioms akademiją.

Ar Jis Į Tai Atsižvelgs?
“Amerika” rašo, kad Vilniaus universi

teto nauju rektorium išrinktas lietuvių tei
sės istorijos profesorius Erenkreucas. Lietu
viams naujo rektoriaus išrinkimas įdomus 
ta prasme, kad garbė atiteko lietuvių teisės 
istorijos profesoriui. Lyg ir būtų natūralu 
laukti, kad lietuvių teisės istorijos profeso
rius, remdamasis nepažalotu teisingumu ir 
teisėtumu, drįstų pasisakyti viešai, kokias 
teises lietuviai turi į Vilnių...

Šis patikrinimas buvo įra
šytas į Nepriklausomybės De
klaracijų 1776 m. ir užantspau 
duotas krauju revoliucijos ka
re. Buvo įrašytas į Konstitu
cijų ir Teisių Bilių ir vėl krau 
ju užantspauduotas kare tarr 
pe valstijų įr buvo įrašytas 
į Konstitucijos priedus, kurie 
sekė karų.

Ir per šimtmečius Ameri

kos demokratijos dvasia bu

vo dvasia tų pirmųjų pionie

rių.

Tie pionieriai buvo sau pa
sitikintieji. Jų negųzdino mil
žiniškos kliūtys. Jie nebijojo 
sunkaus darbo. Šiandien de
mokratija taipgi reiškia pasi- 
rėmimų ant savęs.

Tie pionieriai turėjo lygy
bės jausmų. Kiekvienas tikė
jo, kad jis yra toks lygus, Anglijos karaliaus Jurgio VI atsilankymo į AVinnipeg proga, karalienė Eljb^ta ando- 
kaip ir kitas; kad ir kitas vanota brangiomis “lapėmis” (furkočiu). Moterims tai didžiausias dalyku. Dešinėj* 
tok9, kaip ir jis. Taip, iiaa- miatome karalienę naujose lapėse. (Acme tele photo)

jeigu ji bus įprezervuota, turi 
pasiremti ant pionieriškų ir 
moderniškų dorybių.

Šiuo modernišku laiku, de
mokratija turi remtis ant as
mens atsakomumo. Kiekvie
nas turi atlikti pareigas, kai
po pilietis, artimai sekdamas 
viešus dalykus, ir teisingai 
balsuodamas kiekvienuose ri
nkimuose, new ir tiki, kad 
tarpe 130 milijonų žmonių vie 
nas balsas nieko nereiškia.

Šiuo modernišku laiku, de
mokratija privalo remtis ant 
socialio teisingumo. Valdžia 
pragyvenimui turi garantuo
ti žmogui teisę dirbti ir užsi
dirbti pragyvenimui.

Šiuo modernišku laiku, de-’ 
mokratija turi remtis ant liuo 
snorio individualio klusnumo 
— ir piliečiai turi realizuoti, 
kad laisvė nereiškia pasileidi
mų, ir kad gyvenimas prigru- 
štame pasaulyje reiškia, jog 
visi turi daryti paaukojimus, 
visiems turėti pasisekimo.

Šiuo 'modernišku laiku, de 
mokratija turi remtis ant tos 
pačios drąsumo dvasios, kuri 
valdė sienas (rubežius) — su 
piliečiais gyvenant visuomet 
dabartiniu laiku, pasipelni-

— Na, tai baigsiu tau pa
sakoti apie savo nelaimę su 
armabilu.

— Pasakok.
— Leidžiantis nuo kalno, 

staiga sugedo brekės. Viena 
sekunda ir iši armabilo tik 
džionkas. Kaž kaip išlikęs gy 
vas aš skubu prie savo žino>- 
nos, kuri šalę guli negyva. I- 
mu veidrodėlį ir dedu prie

— Kaip sekasi! — klausi 
Jonas Petrų.
— Dėkui, neblogai, neblogai, 

Nors laikai ir sunkūs, tačiau 
man, dėkui Dievui, sekasi. Ne 
galiu per daug skųstis...

— Nepaprastai malonu, kad 
ir šiais laikais yra laimingų 
žmonių. Tiesiog pavyzdžiu.

Atsiskyręs su Petru, Jonas 
sutinka Matų ir klausia;

— Kaip sekasi, ponas Pla
tai!
— Oi, neduok Dieve... Nors 

eik ir pasikark. įmonė- (biz
nis) gali sakyti, velniop...

— Kų jūs sakote, Matai...
Nejaugi taip bloga? Keista, 
keista... Žinote, aš tik nese
niai buvau susitikęs Petrų, 
tai jis stačiai šokinėja iš 
džiaugsmo...

— Nieko nuostabaus, nes į- 
monę (biznį) iš jo nupirkau

(XX).
_________________________

jaut iš praeities patyrimo, ir t 

siekiant ateities. Demokratija 
miršta, kuomet ji stengias gy
venti tik iš praeities.

Kaip amerikiečiai, mes tu
rime atsiminti, kad demokra
tija nėr stipresnė už jos žmo
nes. Jeigu jie pameta savo 
interesus, demokratija puolu.

Čionai, Amerikoj, dirbkime 
palaikymui brangaus demo
kratijos paveldėjimo, kiekv,. 
nas atlikdamas savo dalį.

fl;

Lietuvos Krepšininkai 
Vėl Laimės Europos 
Meisterio Vardą

KAUNAS, gegužės 26 d. —
Lietuvos krepšininkai laimė- cilinderių motoru) pasiryžt?

Thomas H. Smith, 27 me
tų amžiaus, iš Los zVngeles, 
Cal., šiomis dienomis mažu 
lėktuvu (670 svarų ir keturii

jo prieš Latviją, Estiją, Len
kiją, Prancūziją ir Vengriją.

perskristi Atlantą. (Acme te- 
lephoto)

čia
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DIRBTINIAI DANTYS
Pasitaiko girdėti žmonės 

kalbant: “O tai nežinojau ką 
turiu”. Arba: “Nemokėjau į- 
vertinti, ką turėjau. Taip, 
buvo geras, geri, bet dabar 
jau nebėra, dėl žinomų ar ne
žinomų priežasčių dingo ir 
nei už jokius pinigus nebega
lima sugrąžinti; dingo amži
nai ’ ’.

Toksai išsireiškimas kelia 
klausimą, kodėl nusiskundė- 
jas savo apgailestavimo jaus
mus nori kitiems išreikšti? 
Pagalbos ieškodamas? Užuo
jautos geisdamas? O, gal, jo 
tikslas yra savo nusiskundi
mu kitiems pasargą padaryti, 
idant kitas nepadarytų tokią 
pat klaidą, kokią jis padarė 
bei pergyveno.

Darbininkai žmonės didžiu- 
jmoj, ypatingai vyrai, pamirš
ta, jog jie turi dantis. Jiems 
nei į mintį neateina, jog yra 
tokis daiktas, kaip veidrodis 
ir kad jį reikia pavartoti 
kaip kada, idant persitikrinus 
apie dantų stovį iš sveikatos 
atžvilgio.

Štai, kada paprastai darbi
ninkas pažiūri į savo dantis, 
kuomet dėl danties skaudėji
mo nebegali dirbti, 'valgyti 
nei miegoti, ir kada iš tos 
pat priežasties ir kitas kūno 
dalis pradeda gelti ir pašauk
tas medicinos daktaras, nesu
rasdamas kitos ligai priežas
ties, pataria ligoniui pasitei
rauti pas savo šeimos dentis- 
tą, ligonis iš pradžių dar ne
nori daktarui tikėti, kad dėl 
dantų sugėdino skausmai ga
li persimesti į kitas kūno da

lis. Kad mediko pastabą apie 
dantis pilnai paantrinus, tik 
tada pacijentas, paėmęs vei
drodį, pradeda tyrinėti savo 
dantų stovį, bet, paprastai, 
jau esti pervėlu ką nors pa
gelbėti.

Dažnai žmogus laukia taip 
ilgai, kad jokia pagelba. ne
beįmanoma. Tuomet reikia 
visi dantys prašalinti, nes jie 
vis vien neperstos skaudėję 
ir nuodiję visą kūno organiz
mą.. O prašalinus natūralius 
dantis, suprantama, kiekvie
nas skubinasi gauti dirbti
nus, idant galėtų kramtyti 
maistą ir prirengti jį toles
niam virškinimui, tuom pa
čiu tarpu ir palaikyti savo 
veido naturalę išraišką, ypa
tingai kada tokia nelaimė iš
tinka jauną žmogų.

Dabar kįla klausimas, kaip 
greit galima dėti dirbtinus 
dantis po išėmimo natūralių 
dantų? Pirmoj vietoj turiu 
pastebėti, jog jaunesniam 
greičiau užgija smegenys, o 
senesniam ima ilgesnis laikas.; 
Toliau, priklausė ir nuo to, 
kiek dar jų likę ir kurie. Jei 
ant syk reikėjo jų daug iš-

dantis yra daug praktiškiau, 
nes dantų smegenys geriau 
sugija ir tinkamiau suauga 
dėl vėlesnių, bei pastovių 
dantų. Suprantama, po ištrau 
kimo dantų smegenys labai 
skubiai traukiasi ir dirbtiniai 
dantys pasidaro perdideli, 
pradeda pulti iš vietos. Bet 
tam yra priemonės, kuriom 
galima dirbtinus dantis pa
laikyti jų priklausomoj vie
toj. Būtent, yra net kelių rū
šių miltelių, kuriuos tam tik
slui gera naudoti. Bet mano 
patyrimas rodo, jog geriausi 
iš jų tai “Fasteeth” milteliai 
(Fasteeth powder). Viena, jie 
ilgiausiai palaiko dantis pri- 
klausančioj vietoj; antrą, jie 
turi alkafinės, veikmės, o tre
čią, turi malonų skonį. Tų 
miltelių galima nusipirkti 
kiekvienoj geresnėj vaistinėj. 

Taigi, su pagelba “Fas-

KAZIMIERO AKAD.
doti “Fasteeth” milteliai, y- 
patingai, jei žmogus turi kur 
nors pasirodyti viešai.

RĖMĖJįl SEIMO 
ĮSPŪDŽIAI

Danty gydytojo pareigos pa Sekminės rytas išaušo šil-
sibaigia kada jis pacientui pa 
daro bei pritaiko dirbtinus 
dantis. O kas vėliau atsitinka, 
tai jau priklauso nuo paties 
paciento, nors tiesa, dantis- nus 
tas dažnai gali daug kuom 
pagelbėti; daleiskime sau, 
jaunikaitis įsigijęs dirbtinus 
dantis nenori pasirodyti vi
suomenei bedančių, o naujai 
sudėti dantys iš pradžių su
teikia gana daug nesmagumų

tas ir saulėtas. Žmonės — rė
mėjai, seselių prieteliai — 
rinkosi į vienuolyno koplytė
lę pradėti seimą su šv. Mišio- 

Didžiojo altoriaus pa
puošimo spalva — raudona — 
raudonos lemputės ir gėlės 
tuojaus atbudino mintis, kad 
šiandien Sekminės; šoninis 
Marijos altorėlis papuoštas 
baltai primindamas, kad ir 
Marijos Mėnuo. Angeliškas

Atrodo, jog tiesiog negalima sesu{ili giedojimas laike šv
juos nuolatos laikyti burnoje. 
Dažnai vienoj ar kitoj vietoj 
jie spaudžia smegenis ir toj 
vietoj pradeda labai skaudėti. 
Dantų gydytojas atydžiai ap
žiūri ir pataiso, nes perilgai

teetli miltelių dirbtinus dan luž8įtraukus įgali ilsivystyti ko 
tis galima palaikyti vietoj ga kia ri~ ta infekcija. 
na ilgą laiką. Per tą laiką

nes ar ne ji viena iš geriau- pasilinksminti ant naujo da- 
sių visų aukštesniųjų moky- |yk0 vadinamo‘Moon Rocket’. 
klų Chicagoj? Apie sesučių Riverview parke visi, jauni

traukti, o dargi jei krūminiai, 
tai reikia laukti nemažiau 
kaip šeši mėnesiai. Bet ir tam 
yra išimčių.

Dabar jau praktikuojama, 
kad vos išėmus natūralius 
dantis tuojau dėti dirbtinus, 
nes jiems galima išimti mie- 
rą be jokio nemalonumo, kol 
dar dantų smegenys nėra at
sigavę nuo užmarinitno.

Tuojau dedant dirbtinus

Kaikuriuose atsitikimuose 
nei dantistas negali gelbėti, 
pavyzdžiui, žmogus pirmą 
kartą gavęs dirbtinus dantis, 
jaučiasi, lyg pilna burna bū
tų dantų, bet tas jausmas į 
keletą dienų savafme pranyk
sta. Kartais gavus dirbtinus 
dantis seilės labai teka, bet 
šis nesmagumas irgi patsai 
savaime yranyksta.

Dabar (kas liečia valymą 
dirbtinų dantų. Tūli dirbtinų 
dantų savininkai labai aplei
džia, nevalo niekuomet. Net 
nejauku žiūrėti į tokius dan-

pacientas jau gerokai susipa
žįsta su dirbtinais dantimis ir 
jų naudingumu bei kokybe.

Toliau, ankstybi dirbtiniai 
dantys jų savininkui neša ke
leriopą naudą. Viena iš svar
biausių, tai veidą palaiko na
tūraliam stovy j. Antrą, tai 
jau gali šiek tiek kramtyti 
maistą. Trečią, (kartą turėjęs 
dirbtinus dantis jau jis žino 
ką nori ir gali savo pageida
vimus geriau perduoti dantis 
tui, kada gauna pastovius 
dantis. ' *!*

Daugelis žmonių, netekę na 
turelių dantų, stengiasi įsigy
ti dirbtinus. Susidėjus dirbti
nius dantis turi išmokti kele- . , , ... . . ,, , , . maistas dar labiau kumba, netą naujų dalykų, kurie iki . , „. , v . - . gu Prie natūralių. Kuomettol žmogui (buvo" nežinomi. , . ...„ . . . dantys apsivelę maisto lieka-
Kaikune tikrai vargsta besi- . .... ..., ° . nomis, tai jie ne tik nesilaiko
mokindami vartoti dirbtinus • ». • * - - •. i gerai, bet maisto puvėsiuose 
dantis, o ypatingai senesnio dgr bakterijos pradeda veis. 

us, nes jie a nai ne- Reiškia, nevalant dantis

surengtą akademikių progra
mą nesiranda žodžių išreikš
ti tą ką norėtųsi apie ją pa
sakyti. Tikiuosiu, kad nei vie
nas negrįžo namon lubinu ne- 
pamilęs Mariją, labiau neat- 
sidavęs Jos maldaujančio už
tarymo prie savo Sūnaus. Il
gai, ilgai kiekvienas atmins tą 
veikalą, ypač tą dalį 'kuriame 
Marija pakvietė kiekvieną 
arčiau prie Savęs.

Bet deja, viskas kas geriau
sia turi užsibaigti. Taip ir už
sibaigė Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų 20-tasis Seimas. Išsi
skirstė visi namo-n lengvomis 
širdimis, šypsena veiduose, ir 
beabėjo, jie nekantriai lauks 
ateinančių metų seimo.

Tikiuosiu pas kiekvieną pa
siliko neišdildomas įspūdis šio 
seimo ir jo pasekmių, taip 
kaip manyje. Laimingi esame 
turėti tekią progą dalyvauti 
tokiame susirinkime su visais 
jo pamarginimais, pagrąžini
mais. Rūta.

ir seni, gali pasilinksmint; vi
sus kviečiamo atsilankyti.

P.

RHEUMATISM
RILIIVI PAIN IN riW MINUTES

To relieve the torturine pnln ot Kheuma- 
tiam, Neuritls, Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutes, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiatea, no nar- 
eotlca. Doe. the wurk ųeickly—m ui t relieve 
Worat pain. to your aatiifaction in a few 
minutei or money back at Drumciata. Don’t 
luffer. Ube NURITO oo tbįj guaraotee today.

GARSINKITES ‘ ‘ DRAUGE ’’

amžiaus, 
klauso dantisto patarimų. Ki
tiems pritrūksta kantrybės ir 
jokiu būdu negali priprasti 
prie dirbtinų dantų. Tokie 
žmonės dažniausia savo dan
tis padeda į stalčių, tai į ki
tą sausą vietą, (kur begulėda
mi, taip sakant, persimeta ir 
palieka nebetinkami vartoji
mui.

Dirbtinų dantų gerumas ir 
jų naudingumas didžiumoj 
priklauso nuo paties dantų 
savininko. Nes kuris gavęs 
naujus dantis pats sau užsi-

Tai ne “kaubojus”, tik Amer. J. V. pašto ministras (Post 
master General) James A. Farley. Šį širmį jam padovanojo . .
Amarilio, Texas, gyventojai per naujo pašto atidarymo iš- Matymas vėliau išeina į ge- 
kilmos. (Acme telephoto) rą ir žmogus susilaukia sau

Mišių kelte kėlė mintis ir šir 
dis prie Aukščiausiojo, mal
daujant Jo malonių ir taipgi 
pasisekimui tos dienos pa
siryžimams. Kapeliono, kun.
Urbo, pamokslas pridavė vi
siems ūpo, gero noro įvykdint 
visą ką yra pradėję, ir ener
gijos toliaus dirbti. Nelabai 
skubiai skirstėsi visi iš koply
čios, nes čia malonu buvo 'pa
viešėti pas Išganytoją.

Pasimeldę, rinkosi į Gimi
mo Panelės Šv. parapijos sve
tainę, kur prasidėjo pirmoji 
seimo sesija. Šiame laike iš-į Lankytojai Riverview Par
inkta kas labiausiai reikalin-. ko giemet matys ir turės progą 
ga seimą pasekmingu pada-l pasilinksminti su didelę eile 
ryti prezidiumas ir įvairios į naujų žaislų. Tarp naujų da- 
komisijos. lykų matys ‘Death Dodgers’,

Iki pietų, ir laikas gana trUpę susidedant iš trijų mer- 
trumpas greitai skrenda į am-.gaičių ir trijų vyrų, kurie ste-

ELEKTRINĖS
LEDAUNĖS

Visų žinomų geriausių iš- 
dirbysč.ių parduodamos už 
numažintas kainas. Pirkda
mi iš Budriko Krautuvės 
sutaupysite ilki $50

Riverview Park

žinąstį, geraširdžių žmonių su 
aukota nepaprastai didelė au
ka seimo pradžiai.

Pietams delegatai grįžo į 
tis. Tur būti, žmonės pamirl- akademiją, kur sesučių paga- 
ta, jog prie dirbtinų dantų mintų valgių gardžiai pasiso-

bina žmones motorciklio trik- 
sais.

Žmonės taipgi galės pama
tyti ‘Lošt River, kuriame ran
dasi visokių gyvačių, paukš
čių ir gyvuliij iš visų pasaulio 

tinę, pasišnekučiavę su drau-|daij,Į Pamatys taipgi paukš-

išstatome savo sveikatą į pa
vojų. Nes kuomet burnoje ran 
dasi kenksmingų bakterijų, 
tai su maistu jas nurijame.

Taigi, dirbtinų dantų valy
mas būtinai reikalingas ma
žiausiai bent du kartu į die
ną, tai yra: ryte ir vakare.

Rašo Dr. G. I. Biežis.

CICERO, ILL.
Lietuvių Respublikonų mė

nesinis susirinkimas įvyks 
deda disciplinų, jog pildys gįandje vakare, t. y. gegužės 
dantisto patarimus, kaip kiti 31 d g m 8;00 val vakare> 
pripranta, taip ir jis turi pri- parftp 8-:me mokyklos kam-
prasti, suprantama, tokis nu- bary. Visi kas įdomauja poli

tika, esate kviečiame! ateiti 
susirinkiman. Valdyba

gaiš, pasivaikščioję po vienuo
lyno sodą, grįžo atgal į sve
tainę antrai sesijai. Atvyko ir 
daugiau rėmėjų ir svečių da
lyvauti Dvidešimtame Rėmė
jų Seime. Nemažai sveikini
mų, nemažai aukų, nemažai 
priduotų paskatinimų padarė 
šį metinį įvykį tradiciniu. Iš
keltos rezoliucijos, kurios vi
sos priimtos (ir visos bus į- 
vykdintos), išklausyti repor-Į 
tai valdybos narių ir skyrių ' 
metinė darbuotė. Šiuomi sei- S 
mas ir baigėsi. Visi grįžo se
selių koplyčion pasimelsti prie 
Marijos kojų, padėkuoti jos 
Dieviškąjam Sūnui už gražų 
pasisekimą dienos bėgyje.

Ant galo įvyko bankietas, 
kuriame dalyvavo visi seimo 
dalyviai ir atvykę svečiai. A- 
pie gardžius valgius nereikia 
nei kalbėti, nes kur gausi ge
riau kaip Akademijoje? Apie 
akademikių orkestrą taipgi 
nėra reikalo daug ką sakyti,

tį, kurio oda apaugusi plau
kais o ne plunksnomis kaip 
kiti paukščiai.

Kita įvairenybė, yra ‘Head- 
less Soldier’. Čia žmonės ma
tys kareivį, kuris gali judinti 
rankas ir kojas, bet galvos ne
turi.

Norintieji pavažinėti, galės

Namams rakandai — Par- 
lor Setai, Rūdijos čia yra 
didelis pasirinkimas ir že
mesnės kainos negu kitur.

JOS. F. BUDRIK, INC.
FURNITURE HOUSE 

3409-11 So. Halsted St.
T ei. Y ar d s 3088

Pasiklausykite gražaus ra
dio programo iš stoties 
WCFL — 970 k. nedėlios 
vakare kaip 9-tą valandą.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųžies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash jmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Iigannn geriaosį atlyginimą ii Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nauju ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Plione: Calumet 2520-1

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

Perkėlėm raštinę j savo namą. Raštinė modemiškai {rengta Ir patar
navimas bus geresnis.

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

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos 
dėžutes. įApd raudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavemus ir t. t. Patamaujam 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.

G. A. ŠUKYS, Prezidentas, SUKYS DOODY-ANTOinBiar, Ine.

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgtta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nneprendė padirbti dar ge
resni alų, karį užvardino NECTAR. Sis Alos yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūiiea produktų.

Urmo (who1eaale) kainomis pristato { alines ir kitas ištaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.
•-
2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

M -—-

KLAUSYKITE

Nes City Frnitare Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

f

%

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, Ilk

Telephone Canal 5233
S. T. FABI0NAS, Savininkas



bhiitsii t Trečiadienis, geg. 31-d., 1939

Antroji Ministro P. Zodeikio Kalba
Pasakyta Atidarant Lietuvos Paviljonu

Stengkics kantriai kitų pra 
sižengimus bei negales nukęs
ti, nes ir tu jų nemažai turi. 
o kiti tur jas kęsti.

LIETUVIAI DAKTARAI

sianti dalyvauti Rytojaus Pa
saulio veiksmuose kaipo tui-

NEW YORK. — Antrųjų 
Lietuvos Ministro pulk. Zadei- 
kio, kalbų angliškai pasakytų į kos ir pažangos aktingas fa- 
Lietuvos Paviljono atidarymo i ktorius. 
proga New Yorko Pasaulinė-1 j_jetuvos dalyvavimas šioje 
je Paiodoje š. m. gegužės 14 stebuklų parodoje, parodoje

LIETUVIAI DAKTARAI

14
d., akivaizdoje keletos tūks
tančių dalyvių lietuvių ir a- 
merikiečių, dedame žemiau:

Garbės svečiai, Lietuvos bi
čiuliai,

taikingų pastangų taip dau
gelio pasaulio tautų, yra gan 
greit grynai kultūros ir jaus- 

1 ni-o sumetimais, nes materija- 
lio išrokavimo elementas at
puola jau vien dėl to, kad

Lietuvių tauta, viena seniau 1 Lietuvos prekybos santykiai

Tol. Y arda 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

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

Šventadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

TeL Pullman 7236 
Hm. Pnllma.il 0263

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Mlchigan Avė.
Ckicago, Illinois 

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

šių Europos tautų, Baltijos 
viena jauniausių respublikų, 
turėdama savo turtingų istori
jos praeitį (kaip kad šios sa
lės paveikslai liudija), turė
dama savų lietuviškų kalbų, 
kalbotyros mokslininkų laiko
mų raktu į senovės Sanskritų, 
nuo neatmenamų laikų gyve
ndama Baltijos pajūry ir abe
jose didžiojo Nemuno pusėse, 
kartais raštuose minima Gi
ntaro Kraštu, apytikriai su-

su Amerika netik kad tebėra 
beveik dar užuomazgoje, bet 
ir sudaro net problemų tam 
tifkru atžvilgiu, yipae po nete
kimo vienintelio jūros uosto, Akimirka iš praeitų savaitę įvykusių sporti ninku lenktynių New Yorke. Pittsburgh žvai-
kuiis Lietuvai reiškė paly gi- negras John Wood-ruff laimi 880 jardų bėgimų ipastatydamas naujų rekordų. (Aeme 
namai tiek pat daug kiek New tejepjlotoj 
Yorkas reiškia Amerikai.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 p. M.

3147 S. Halsted SL, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

Ofiso teL CANal 2346 
Kės. tai. CANal 0402.

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutarti

2305 So- Leavitt Street

Lietuvos žmonės yra dėkin
gi didžiajai Amerikos tautai 
už įvairius prielankumo veiks 
•mus praeityje ir už tai Lietu-

. , , .v _ vos vyriausybė tikisi atsily-
sideda iš 5 milijonų akmenų, ... . •« -u. d ginti savo prievolių įspildy-kunų betgi tik pusė tegyve- . ...* . T • mu Pne pinuos įprogos ir tina nepriklausomos Lietuvos', . . . , . .. . ,, / . , kiši kad tolunesms draugingų
globoje, kai kita pusė randa-'
si už Lietuvos (politinės šie-
nos; taip pavyzdžiui, veik 
trys ketvirčiai milijono gyve
na šiose Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir jų bent 25,000 
gyvena štai čia pat Didžiaja
me New Yorke.

Lietuva, praeities istorijos 
šviesoje, jau XIII amžiuje bu
vo žinoma (kaipo karalystė (ka 
raliaus Mindaugo valstybė); 
vėliau Lietuva pragarsėjo kai
po plati imperija, Didžiąją 
Lietuvos Kunigaikštija vadi
nama, kuri XVI šimtmety, — 
laikais Vytauto Didžiojo, sū
naus Kęstučio ir Birutės pa
langiškės, buvo pasiekusi au
kščiausios garbės ir reikšmės; 
ir štai čia to -didvyrio stovy- 
la viešpatauja patalpose šios 
parodos kuri yra akyvas įro
dymas Lietuvos oficialaus da
lyvavimo šiame milžiniškame 
sumanyme, pasauliui žinomam 
kaip New Yorko Pasaulinė 
Paroda arba “Rytojaus Pa
saulis”.

Kalbant apie šiandieninę 
Lietuvą, privalu neužmiršti 
reikšmingų faktų, kad Lietu
va savo nepriklausomybę pas
kelbė 16 vasario 1918 metais 
Vilniuje Didžiajam Karai dar 
toli nepasibaigus. Per 20 me
tų nepriklausomo gyvenimo 
Lietuva daug ko laimėjo, bet

santykių pagilinimas tarp Lie 
tuvos ir Amerikos bus įvyk
dytas kaip kultūrinėje taip ir 
ekonominėje srityse.

Lietuvai, kaip matėm, teko 
nukentėti matomais daugiau
sia dėl to, kad Lietuvai lem
ta būti mažųjų valstybių tar
pe, tat net ir šis palyginamai 
kuklus Lietuvos šioje Parodo
je pasirodymas, anot panelės 
Avietenaitės, Lietuvos Gene
ralinio Komisaro Parodos Rei 
kalams, nėra lengvas dalykas. 
Tačiau Lietuvos vyriausybė 
skaitė savo malonių pareigų 
atsiliepti į malonų pakvieti
mų, gautų iš Jūsų didžiai ge
rbiamo didvyriško Preziden
to, giliai atjautė reikalų pa
ženklinti savo pagarbų Ame
rikos pastangoms ir idėjoms, 
tuo pačiu mostu geisdama pri
sidėti prie pagerbimo atmin
ties Jurgio Vašingtono, Tėvo 
šios Naujojo Pasaulio milži
niškos demokratijos, galop 
norėdama pabrėžti įvertinimų 
to Amerikos populiarumo Lie 
tuvoje, kuris jaučiamas visuo
se krašto kampuose net kone 
visose šeimose, — rado prie
monių nugalėti visas kliūtis, 
taip kaip ir 'mūsų Komisaras 
ir mūsų čionykštis Generali
nis Konsulas rado palankų ir 
suprantantį talkininkų asme
nyje pono Grover Whalen, j

Kas geriau moka nukęsti,^ 
tas didesnę turės ramybę. Tas 
yra pergalėtojas savęs ir pa
saulio viešpats, Kristaus drau 
gas ir dangaus tėvainys.

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

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČiy

INSURED

DR. P. J. BEINAR
tUEIAARAUSKASJ

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street

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

2-troa lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefoną# MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. ▼.

ir d«»g skriaudų patyrė, nes Ncw Yorko Pasaulio Parodos
dėl taikos išlaikymo jai teko 
daug savo gyvybiškų reikalų 
paaukauti. Tačiau Lietuvių 
Tauta, ištikima savo senam 
šūkiui: “Kas bus, kas nebus, 
bet lietuvis nepražus”, mora
liai išaugo ir sustiprėjo ir jos 
pasiryžimas būti ir kovoti dėl 
nepriklausomybės yra nūnai 
kietas kaip uola. Lietuva su 
pasitikėjimu savo jėgoms žiū
ri pirimyn ir tikisi laiminges
nės ateities, įsitikinusi galė-

Pranešimas
Dr. Maurice Kahn nori pra

nešti, kad jo namų telefonas 
nuo birželio l-mos dienos J 
(June ist) bus permainytas į 
PLAza 3200. Ofiso telefonas 
pasilieka taip kaip yra. i

Pirmininko, ir išsirūpino rei
kiamo patarnavimo iš ip. Wba 
leno pagelbininkų. Išdavoje 
tokio kilnuus Lietuvos vyriau 
sybės nusistatymo šios Paro
dos atžvilgiu ir tokios talkos 
iš Parodos pareigūnų pusės, 
aš džiaugiuosi galįs pareikš
ti: štai ir mes. Tat vardu ma
no vyriausybės skelbiu šios 
Parodos Lietuvos Skyrių e- 
sant atidarytų.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

6ALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETIUCALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Su virš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvina akių Įtempimų. kaa es- 
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karfitĮ, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. 8pečiai# atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vaL vak. 
Nsdtlioj pagal sutarti-

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
alins ja ii
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonu YARda 1373

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per 
Federal Savmgs and Loan Insurance Corp., po United States 
Government priežiūra.

Išmokėjoin Už 
Padėtus Pinigus

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vak.

GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

J

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Barskis Furniture House, Ine.

“THE HOME OP FINE FURNITURE*’' fetNCfe 1B04

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

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Pfymouth

ral yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai 18- 
tobullntl, nužemintos kainos, lengvi išmokSjlmal, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo 818.00 
ir augžčlau.

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

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

ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.
U2SISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGUOS PIKNIKAMS 

ARBA KITIEMS REIKALAMS.

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

jnt BETUII8, rm, --------------------------------------------- JIE PHOTAIIS, SAi. Ir Ui.

TELEFONAI:
Ofiao — Wentworth 1612

Res. — Yards 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

Telefoną# 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 
Susitariąs

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Rez. TeL PLAza 2400

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGI JOS NARIAI

Ofiso Tel Canal 6122
Res. 8342 So. Manhfield Avė.
Res. Tel Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel GROvehdl 0617 
Office Tel HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7-9 vak. 
Ketv. ir Nedėiiomia susitarus

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKUL’IS
PHY8I0IAN and SURGEOM

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL yak. 
Nedaliomis pagal sutartį,

Office Tel YARda 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL YARda 5921
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL Calnmet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tai OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Caltfornla Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2369 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sektnkadieniaia 

pagal sutartį.

TeL LAPayeUe 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DSNTUTAS

4300 So. Falrfleld Avenue 
OFISO VALANDOS i 

10 vaL ryto iki 9 vaL vakare 
ir

M fcM

Ofiao TeL VIRginia 0036 
Reaidencijoe TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9-19 A. M. 
Nedėliotais pagal sutartį.

Tel OANal 0267
Rea. TeL PROspect 6669

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

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

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tai Yards 0994 i



Trečiadienis, geg. 3.; 1939

Lietuviu Skautu Skyrius
1900 S. Halsted St., Chicago, 111.

Vasarai artinantis, skautų 
veikla įgija daugiau reikš
mės. Šiltomis dienotmis, gali
ma atžygiuot j laukus ir už
miršt aprūkusį miestų. Ten 
skautas gali jaustis laisvas, 
ten jis pats priruošia sau mai
stų, ir ten, ramių naktį, gali 
užmigt, užliūliuotas svirplių 
orkestros ir lapų šlamesio. 
Nervus ardanti garsų ir žva
ngesių kakafonija pasilieka 
mieste.

Numatydami tuos malonu
mus, skautai visur ruošiasi 
vasaros stovyklai. Būrys 286, 
neatsitikdamas nuo kitų, irgi 
ruošiasi maloniai vasarai. Di
džiuma skautų, gal, neturi ar 
negali pasirūpint pilnų sumų 
pinigų reikalingų padengiknui 
išlaidų stovykloj. Žinodamas 
tai, Skautų Brolijos centras 
išsiuntinėjo taupymo knyge
les kieikvienam Būriui. Tas 
būdas 'palengvins skautams 
taupyt pinigus.

B. 286 skautams tos knyge-

Skautybė yra žaidimas be
rniukams, žaidžiamas berniu
kų iniciatyva, bet vadovauja
mas suaugusiųjų, turinčių jau 
nystės, entuziazmo, patyrimo 
ir išmintimi. Tai tikslingas 
žaidimas, bet vis dėl to žai
dimas - žaidimas, lavinus bū
dų ir pilietinius jausmus.

(Iš ‘ Skautų Aido”)

Lašt week I asked for your 
opinion on our scout Ajolumn. 
Among the tliings I’d likę to 
have answered are:

1. Would you be interested 
in knowing how to start a 
troop under the sponsorship 
of the L, R. S. K. A.?

2. What phase of scouting 
interests you mostt

3. What would you likę to 
read about in tliis column

4. Would you likę to see 
part of this column in Kn-

lės jau išdalintos su instruk- f^ht 
ei jom. Numatoma, 'kad mūsų Please write and 
skautai galės praleist bent
vienų savaitę stovykloje.

let me
kno\v your viewpoint on these 
matters.

Skautybė keliais žodžiais
Štai, skautybės apibrėžimas 

keliais žodžiais:

CICERO ŽINIOS
Draugystės Šv. Antano mė

nesinis sus-mas įvyks sekma
dienį, birželio 4 d. š. (m. Šv. 
Antano parapijos 13-me moky
klos kambary. Šis susirinki
mas yra pusmetinis, todelei 
visi nariai turi dalyvauti su
sirinkime. Susirinkimas yra 
šaukiamas po atvirutėmis.

Address to Scout Master A. 
Rudis, 100 E. Bellevue PI., 
Chicago, 111., or to Draugas, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago,

Vietinio advokato L. Kizo 
pusbrolis, Mykolas C. Ožalas, 
birželio 3 d. š. m. Šv. Petro 
katedroj, Scranton, Pa., J. M. 
Vyskupo \V. J. Ilafey, D.D. 
įšventintinamas į k u ni g u s. 
Jaunojo kunigo tėvai yra iš
mirę, bet svetimtautis kuni
gas patėmijęs jo gabumus sa
vo lėšomis išleido į mokslus. 
Adv. L. Kizas žada važiuoti į 
Pennsylvania. Naujo kunigo 
pirmos šv. Mišios bus laiko
mos Šv. Mykolo bažnyčioje, 
Tresckow, Pa.

Seselių Pranciškiečių pik
nike, geg. 28 d., draugystės 
Šv. Antano nariai dirbo už 
baro.' Tai kilnus darbas, ir 
mūsų gerb. Pralotas M. Kru
šas buvo patenkintos jų dar
bu ir išreiškė pagarbos žo
džius tai garsiai Šv. Antano 
draugijai iš Cicero, III.

Rep.

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

CHICAGOS UETUVIŲ 3M0S
%i RADIO

Iš Lietuvių Prekybos 
Buto Direktorių
Susirinkimo

Lietuvių Prekybos Buto Di
rektorių susirinkime svarsty
ta apie artimesnį narių bei 
jų šeimų susipažinimo. Tam 
tikslui nutarta surengt šeimy
niškų išvažiavimų. Vietai su
rasti ir išvažiavimui surengti 
komisijon išrinkta direktoriai: 
S. Balzekas, dr. K. Drangelis, 
J. W.*Kaledinskas, W. J. Ka
reiva, D.Kuraitis, G. Ne'krash, 
J. P. Rakštis, W. B. Sebas- 
tian, adv. A. A, Slakis, A. J. 
Valonis ir J. P. Varkala.

Pas Buto direktorius įsi
gyveno labai blogas papro
tys, būtent, po susirinkimo di
rektorių moterys, vietoj gas- 
padoriškai padarytų “ham sa
ndvičių”, surengia tikrų ban- 
kietų, kurio nei vienas nesi
tiki ir nenori. Kadangi A. Va
lomo bute įvyko sus-mas, Va- 
lonienė padėjo daug darbo ir 
lėšų priruošdama tiek daug į- 
vairiausių valgių, kurių did
žiuma paliko nesunaudoti. 
Mums, vyrams atėjus vidur
nakčiui, jei ištraukiam po vie 
nų šnabę, suvalgom sandvičių, 
išgeriam stiklų, kitų alaus, 
ir pakanka. Taigi, leidukės, 
liaukitės, nes tas darosi ne-

RHEUMATISM
Paia—Agony Starta To Leave io 

24 Houra
Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—how thla old world

4oea maka prograaa—now comea a 
preafrlption whlch la known to phar- 
maclata as Allanru and urtthfn 48 
boura aftar you atart to take thla 
airlft ketins formule paln, asony and 
Inflammatlon caused by excaaa urlo 
acld haa started to depart.
•Allanru doea just what thla mtlca 
aaya lt wtU do—it la guarąnteed. You 
can get ona genamus bottle at lead- 
Ing drugstorea avarywh«ra for 8S 
centą and If it doean't brlng the joy- 
aua reaulta you ezpect—your me-iey 
arhola heartedly returned.

GA&Y, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN 

Geriansiag Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. l5th Are.

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
\ PATARNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ 

KOPLYČIA DYKAI
2025 W. 51st St TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

NEW CITY FURNITURE 
MAKT 18 STOTIES WSB0, 
1210 KILOCYOLES

Radio klausytojai nepamir
škite, kad New City Fumi-

sveika ateičiai. Ne vis direk
toriai turi tinkamų vietų ir 
ne visos direktorių žmonos 
nori eit lig į kokį kontestų, ture Mart krautuvės radio va- 
kuri jų gali didesnę ir gėrės- jlajida prasideda 8 vai. vakare, 
nę puotų iškelti. Suprantama, ^s^as iki 9 vai
kiekvienas direktorių išgali 
bankietu'kų surengti, bet kyla 
klausimas, kam tas reikalin
ga. Rašytojas turi omenyje 
trumpoj ateityj pakviesti di
rektorius pas save ir duoti 
gaspadorišikų priėmimų pra
dedant nuo pat apačios, o pas
kui, jei kas norės eit aukš
tyn, lai sau keliauja.

Adv. Slakis šį kartų buvo 
labai gyvas ir tiek daug juo
kingų pasakaičių pripasakojo, 
kad kitiems net ašaros nuo 
juoko birėjo.

W. B. Seba&tiah, 
Publicity Chainnan

Šį vakarų programa bus 
paskutinė, per kurių gausite 
žinių apie New City Furniture 
Mait krautuvės “Radio Va
landos užv&rdinimo” kontes
tų.

Išgirsit dainų Sank Lui Lui 
su lgnacėliu, kaip jie į pikni
kų su Antanu ruošias.

Žinantis

Jei tu moki tylėti ir kentė
ti, be abejo, išvysi Dievo pa- 
gelbų.

Kame perdaug atskirų or- 
ir savo patarnavimais nesidi- 
jimo, mažai vienybės.

Lietuvos Paviljonas Traukia 
Visų Dėmesį

NBW YORK, gegužės 26 d. 
— Lietuvos Paviljonas Pašau 
linėje Parodoje turi didelį pa
sisekimų. Pas. Parodos Vado
vybė gavo kelis prašymus iš 
įvairių mokyklų atsiųsti mū
sų skyriaus eksponatų nuo-

tyje ir kad iš Lietuvos dau
gel senų valstybių galėtų im
ti pavyzdį. Gegužės 26 d. New 
Yorko Miesto Public Scrool 
mokytojų suvažiavime konfe
rencijos pirmininkas rekome
ndavo mokytojams būtinai a-

traukas. Gen. Konsulatas ga-Įplankyti Lietuvos Paviljonų,
vo tokį prašymų net iš Que- 
bec, Canada iš oficialios įstai
gos, prašant muralų ir kai ku
rių kitų eksponatų nuotrau
kų. Tų laiškų rašęs Žemės 
Ūkio Ministerijos valdininkas 
nurodo, kad jį nustebino Lie
tuvos pažanga žemės ūkio sri-

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Ii angliško verte 

Kun. Ant. M. Karaiiikia

Gegužės 30 Diena
Tokia buvo ta meilė, kurių 

Numylėtinis turėjo Mylima
jam, kad jis troško visų gero 
virš atskiro kiekvieno gero, 
ir kad jo Mylimasis būtų vi
sur žinomas ir giriamas ir lau 
kiamas.

Gegužes 31 Diena
Geresnė yra tiesa žmoguje, 

kurs beturtis nekaip netiesų 
su turtais.

Nelaikyk save šiek-tiek pa
kilusiu dorybėse, kol už visus 

'žemesniu savęs statyti nepra
dėsi.

Linksmas Išėjimas dažnai 
gimdo liūdnų sugrįžimų, o 
linksmos išvakarės aptemdina 
rytmečio džiaugsmų.

kur jie ras sau daug naudin
gos medžiagos. Paviljonas gau 
šiai lankomas.

Nėra tokio mažo ir netiku
sio sutvėrimo, kurs Dievo gė
rybės tau neprimintų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8ENIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

, AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fakfleld Avenue
_________ Tel. LAFAYETTE 0727________

TA V V* A T koplyčios visose 
L/ A A 1 Chicagos dalyse

Klausykite mftsų Lietuvių radio programa Antradienio ir 
Šeštadienio vakarei*, 7:00 valandą, U Hliir stoties (1480 K_),

P. ftAI/r iMljat A 8

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTBS — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
Chicago, IllinoisNorth VVestern Avė.

Telefonas SEELEY 6108 
Skyriai randui įkertai nuo Holy Sepolchn Kapinių, Veri UltS Stoni

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patvarkė 
Ant. S. Pocius.

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

Knygos kaina — 60 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai 

ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršals, 
kaina — 3.75. Reikalaukite iš:

DRAUGAS PUB. C 0. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

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

LAIDOTUVIŲ

tA. t A
ADOMAS JANONIS

(gyv. 4851 S. lBth St, Ciceroj)
Mirė geg. 28. 1988 m., su.

laukęs pusės amžiaus.
U i męs Lietuvoje. Panevėžio 

apskrityje, Ramygalos parapi
joje. Garučkų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime:

3 sūnus: Joną, Edvardą, ir Eu
gene; 2 dukteris: Stella Ir B- 
lizabeth; 2 žentus; Krank Kar- 
manae ir Robert Verginote; 2
anūkus; marčią Virginią Jano
nis; švogerį Loula Schneider; 
seserį Agotą; švogerį Pranciš
kų Gligžinis ir jų šeimas Ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

.Laidotuvės įvyks penktadienį, 
birželio 2 d. 16 J. K. Eudeikio 
koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
1 Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys,
Anūkai, Žentai, Marti, Stoge
liui ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. Yards 1741.

.t.A. * A
KAZIMIERAS

BUTKUS
4530 So. Paulina St.

Mirė geg. 28. 1939, 9:20 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Raseinių 
Apskr., Kauno Kėd., Viduklės 
kaimo. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Juozapą, brolį Prancišką 
Butkų, Scranton, Pa ir Jo šei
myną ir daug kitų giminių ir 
draugų. Lietuvoje motiną.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirta^ 
dienį. Birželio 1 d. iš J. F. 
Eudeikio koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paiya- 
tamus-raas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Motina, Sūnus, Bro
lis Ir Gilinės.

Laidotuvių Direktorius J. F, 
Eudeikis, Tel. YARds 1741.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avm.

Pheat UI4TTTD
— • —

OOea Mylintiems — Ve

DIREKTORIAI
RAKIAI OHTOAOOS, CICBBOS UBTCVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIBBROBIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A II P C PATARNAVIMAS 
H IR D U L HIIU C DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI
3307 litnanioa Ava. 
Phone YABds 4906

t .< 1646 West 46th Street 
Phone YABda 0781-0782

Ateit V. Petka 4704 S. We8tern Avenue 
Teb LAFayette 8024

P. J. Rito 3354 So. Halsted SL 
Telefonas YABda 1419

Aiithofly B.
6834 So. Western Ava, 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

hcMcz ir Štai
2314 West 23rd Plaoe 
Phone CANal 2515 
Skyrius 4244 E. 106 St 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ava.A’
•72Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Litnanioa Avenne 
Phone YABds 1138-1139



Praėjusį Šeštadienį iš Ma- 
rianapolio Kolegijos, Thom-p- 
son, Conn., atvyko į Chicagą 
brolis Juozapas Apšega, M. 
I. C. Jis čia pagyvens ilgesnį 
laiką. Darbuosis dienraščio 
spaustuvėj. Rodos, kad šią va
sarą ir br. Jonas Peldžius, AI. 
I. C., išsiruoš atostogauti (ga
lų gale!). Vyks į Marianapo- 
lį.

Chicagą apleido (išrodo ‘for 
good’) žurnalistas Vincas Už
davinys. Vyksta į New Yorką. 
Pakely sustoja Detroite ir 
Pittsburglie. (lai dar užsuks 
ir į Bostonų. Apžiūrėjęs Ne\v 
Yorko Pasaulinę Parodą, apie 
liepos pradžią grįš į Lietuvą.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų seimas šiemet ypatin
gai buvo sėkmingas. Daug de
legatu, gera nuotaika. 95 drau 
gijos prisiuntė virš dviejų ši- 
Sntų delegatų. Aukų sudėta 
suvirš $2,100.00. Nutarta pa
skubinti kelti fondą naujiems 
rūmams akademijai statyti. 
Dabartinės patalpos akademi
jai jau ankštos. Tikimasi, kad 
rudenį į akademiją norės įsto
ti keli šimtai mergaičių, šio-

AMERIKOS LIETUVIAI SPORTININKAI 
DARBUOJASI 

Pasiuntė Linkėjimus Lietuvon
Sporto mėgėjams žinoma, 

(kad per pereitą savaitę (iki 
gegužės 28 d.) Kaune buvo 
Europos krepšinio turnamen- 
tas. Mes Amerikoj tikime, 
kad Lietuva vėl laimės pirmą 
vietą, bet truputį abejojame, 
nes per pirmas rungtynes ji 
vos laimėjo nuo latvių, lenkų, 
o Estus ir gerai supliekė. I- 
talai ir prancūzai žada gerai 
spausti dėl čempijonato. Ame 
rikos Olimpinis Klūbas per 
teisėją Zūrį ir pirm. Kuhnskį 
pasiuntė Kaunan telegramas, 
linkėdami Lietuvos sportinin
kams geriausio pasisekimo. A- 
part jų ir kiti klubo nariai 
asmenini pasiuntė tokios mo
ralinės paramos.

Amerikos lietuvių sportini
nkų suvažiavimas bus birže
lio 25 d. Privati puota bus 
tą pačią dieną, o po to šokių 
vakaras. Pasamdyta garsi E-
mil Flindt orkestrą ir radio1 PLATINKITE “DRAUGĄ”

t I

Aplink mus
Į LIETUVĄ

Išplauks modemiškuoju motorlaiviu

mis dienomis baigiančių prad
žios mokyklas.

E. Klikūnaitės ir R.. Žilinus 
vestuvės praėjusį sekmadienį 
buvo “top of the season” We- 
stsaidėj. Gražios iškilmės baž
nyčioj, šauni vestuvių puota 
parapijos salėj. Jauna, graži 
ir tikrai simpatinga porelė, 
sukūrusi šeimos židinį, žavė
jo ir gimines ir šiaip jau dau
gybę svečių. Jaunųjų tėveliai 
(taip pat dar neseni) dalino
si valkų džiaugsmu ir malo
niai kalbėjosi su savo arti
maisiais ir vaišino juos lietu
višku nuoširdumu. Žodžiu, ve
stuvės buvo šaunios.

Praėjusį sekmadienį įvyko 
baisi nelaimė Wau'kegane. No- 
rth Shor© Line traukinys už
važiavo ant Juozo Petraičio 
automobilio ii’ jį užmušė. A. 
a. J. Petraitis buvo 45 metų 
amžiaus.

Sekmadienį automobilio ne
laimėn pateko Viktoras Cizi- 
nauskas, cieerietis. Jo auto
mobilis susikūlė su kitu. Trys 
sužeisti.

artistas Bob Crosby. Perkant 
bilietą iš anksto, jis kainuoja 
55c, o prie durų kainuos 75c.

Sportininkai pakvies Juozą 
Platak į savo bankietą, nes 
jis yra vienas žymiausių A- 
nierikos žaidėjų rankasvydžio 
ir jau penktas metas kai laimi 
meisterio vardą tam žaidime. 
Taipgi girdėjome, kad narys 
Juozas Žukas žada grįsti Lie
tuvon, o kiti nariai: Budrū- 
nas, Jurgėla grįš Chicagon 
dalyvauti suvažiavime.

Dėdė Kastukas

Šiandie Naujų Narių
BRIGTITON PARK. — Šį 

vakarą įvyks naujų narių pri
ėmimas ir Marijos apvainika
vimas. Pamaldos prasidės 
7:30 v. v. Visi esate kviečia
mi/ dalyvauti. AV

Federacijų Skyrių Bei Organizacijų Apskričių 
Atstovų Dėmesiui

Trečiadienį, birž. 7 d. Aušros 
Vartų parapijos salėj įvyks 
mėnesinis Liet. R. Kat. Fede
racijos Chicagos apskričio su
sirinkimas.

Pasireiškęs pastaruoju lai
ku Chicagos lietuvių 'katali
kų tarpe lig ir apsnūdimas, 
lig ir palinkimas į rezignaci
ją nuo bet kokio 'katalikiško 
ir tautinio veikimo praeitam 
apskričio susirinkime vienba
lsiai tapo pasmerktas ir nuta
rta, taip sakant eiti prie tva
rkos. Iki šiol pas mus viskas 
buvo gerai. Federacijos sky
rių, organizacijų apskričių, 
provincijų atstovai atsilankė 
į Federacijos susirinkimą, ne- 
atsilankė — gerai. Kitos ka- 
talikiš-'kos organizacijos net 
atstovų neturi išrinkusios — 
ir tai skaito gerai. Nuo da
bar nebus gerai.
Kiekvienam Federacijos Chi

cagos apskr. susirinkime bus 
registruojami skyrių, organi-
zacijų bei kolonijų atstovai Į giai 8 vai. vakaro, 
ir skelbiami spaudoje. Gi jei 
kurios organizacijos apskričio 
susirinkimuose nebus atsto-

Pirmininkas

Mažų Išlaidų
NAMAS!

Pamatykit 
s| namą 

- šiandien 
1.10 r. Iki 4 
“ po piet ant 

mūsų vietos!
Pastatysime namus ir Vidą |- 

rengsime ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistai ir užtikrinti. 
IZOLIOTĄ GARA2A t 4 Aft 
2 karams pastatysime jl*! J . 
ant Jūsų loto ’ ■ ■ ■ I«ž..............  lUUa

Unijistų statytas ,

Kviečiame jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porčiai Ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.
CITY WRECKING. & LBR. CO. 
2301 S. Crawford, Lawndale 3010 

Open Sundays
K. KAFKA, prez.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL 
p-nas Butchas, sav.

f

vaujamos, jų centrų bus atsi
klausta, ar turi jos Chicagoj 
savo apskritis? Jei turi, ar 
reikalinga joms moralė Fe
deracijos parama? O jei rei
kalinga, tad ir atstovus pri
valo turėti Federacijos susi
rinkimuose. Be to, nuo šio lai 
ko vienas veikėjas nebus pen
kių organizacijų atstovas. Kie 
kvienas skyrius, kiekvienas 
organizacijos apskr. turės ne
mažiau kai du atskirus atsto
vus. Vienas žmogus turi vie
ną galvą ir tik vieną darbą 
arba vieną pareigą sėkmingai 
gali atlikti. Ir ąžuolo šaJka 
lūžta, kai ant vienos viską 
sukraunama. Taigi, birž. 7 d. 
lauksim skaitlingo Feder. isky 
rių, organizacijų apskričių, 
provincijų atstovų ir veikėjų 
susirinkimo. Šio susirinkimo 
laukia visa eilė klausimų, ku
rie reikės gvildenti ir vienaip 
ar kitaip apie juos pasisaky
ti. Susirinkimas prasidės Iy-

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Whole?eale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūši, Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M. 
Dzimldal, Savininkai.

JŪS GALITE GAUTI

oi $3.00. Taipgi gaunate artistišką 
plauką ftiitnlsymą, apkirpimą Ir aham- 
poo.

si

Permanent garbenėjimas yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
rai išsilavinę. Mes suprantume 
visas jūsų plaukų problemas. 
Jūs galite visados tikėti, kad pas 
Oną gausite tikrai puikų ir gerą 
permanent.

ONA’S BEAUTY SHOP 
1820 West 47th Street 

Telefonas LAFayette 8038

“GRIPSHOLM”
Iš New Yorkcį Liepos-July 1 d., 1939 m.

Per Gothenbnrgą-Stockholmą
Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laike. Laive mandagus pa
tarnavimas, skanus maistas, nepaprasta švara. Įdomi kelionė per 
gražiąją ir draugingą Švediją: iš Gothenburgo geležinkeliu j Stock- 
holtną, apie 6 valandas, iš Stockholmo laivu “MARIEHOLM”.

Manantieji šią vasarą aplankyti Lietuvą — kviečiami dalyvauti 
šioje skaitlingoje ekskursijoje. Užsisakykite laivokartes dabar.

Sutaupysite pinigą pirkdami laivokortę 
ten ir atgal

Informacijų ir laivokorčių kreipkitės 
Draugas Publishing Co., Ine.

Travcl Department
2334 So. Oakley Avė., Gbicago, Illinois 

AUTORIZUOTA AGENTŪRA

SVVEDISH AMERICAN LINE

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Staidard Clib

15c

Švelni Degtinė—100 Proof 
BOTTLED IK BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kaina

TIK $1.00 PT. $4 rn 
4-5 Kvortos.... '

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
DistrlbutBriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY PROM 1-2 P. M.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

J

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 31st Street
A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

Tartos viri 
$3,1OU.SOS.SO

Reservas viri 
IStfi.OOO.OO

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramcnto Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
ISmokėjom ja 
Už padėtus /O

pinigus '
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgiėių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

Preeident
HELEN KUCHINSKAS, 8ee.

KEM)OS STORAS 
Tinkamas <151 visokio biznio. Užpa
kalyje yra keturi kambariai gyveni
mui. Gera vieta bizniui. įlenda ne
brandi. 3562 S. Halsted St. Savinin
kas gyvena: 3251 S. F.mcrnld Avė.

PARDAVIMU Bl'XC.UOW 
6 dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje: miegojimui porčius: 
didelis heismontas: 30x150 pėdų lo
tas; 2-karij garadžius: karstu vande
niu apšildomas; visi sereens ir tvea- 
ther strips; ąžuoliniai aptaisymai ir 
grindys. Kaina tiktai $6,350.00 cash 
ar išmokėjimais. 2445 Mest Mar- 
ųiiette Road (67th St.) Telehmas 
RKPuhlle 4666.

PARDAVIMU
Parsiduoda kraučių šapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes 5Į 
menes} savininkas išvažiuoja. 1H.M 
South Raeine Avė.. Chicago, III.

PARDAVTMTT BIZNIS
Parduodu duonos kepimo bizni su 
namais, arba vien tik bizn). Biznis 
išdirbtas per 35 metus. Priežastis 
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauja mano išdirbimo praktik 
(patentą) mielai sutiksiu perleisti 1 
Išmokinti. Savininko ir biznio J“tal- 
gos antrašas: 2803 So. Fmerahl A' 
vetrno. Chleago. Illinois.

iŠ«!
PARDAVIMUI BIZNIS

Gėlių biznis. Išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — liga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 414» W. 
261h Street, tolei. T.awndalc 7045.

PIRMOS RfftlES JUODŽEMIS
— g'ėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00: 15 
bušeliu $2.50.
Stanley Gavens. 110 So. Rldgeland 
Avė., YVorth, 111., tel. Oak I,n\vn 
193.1-1.

PARDAVIMUI BUNGALOYV
5-kambarių bungalow; furnactl 

apšildomas; uždaryti porčiai: gara- 
džins; 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi

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

PARDAVTMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir

šuj. 1 apačioj: fnrnaeu apšildomas;' 
garadžius. Atsišaukite: 3121 Soutll 
Sprlngfleld Avė. Tel. Lawndalc — 
62«1 •

VASAROTOJAMS ATYHA
T^tbai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su aufomo- 
blllum ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chicagos. Kelias 63 ir 45. Peter Ber
notas. Box 77, Sllver Lake, Wls.

PARDAVTMUI NAMAS
4 kambarių cottage: 50 pėdų lotas, 
pulkus kiemas; 2-kanj garadžius. 
Kaina tiktai $2 500.00. Atsišaukite: 
2331 Skini h St. Ixuils Av nne.

PARDAVIMUI
Pilnos mieros plano akordlonas, 120 
basų. Geros išdirbystės, mažai varto
tas. Parsiduoda už puse kainos. At
sišaukite telefonu; BFPnblic 0545.

SKOLINAME PINIGUS 
Skoliname pinigus ant morgičiii Ir 
ant kitokių savo vertės popierių. 
Parduodame forklozuotus namus pi
giai. Turime visokių gerij namų vi
sur. Apdraudžiame viską. Perkamo 
ar parduodame namus ir apmokame 
cash. Teisingas patarnavimas. Clias. 
ITrnieh (Umlkas), 2500 YVest 03r«l 
St.. telefonas Prospect 0025.

PARDAVIMUI
4 fletų moderniškas mūrinis na
mas. arti Marųuetto Parko. H.O.L.C. 
morglčius. Bendii neša $150.00 ) mė
nesi. Kaina tik $13.500. Įmokėt 
$6.500. 7207 S. Franctsco Avė., tel. 
PBOųiert 3140.

PARDAVIMUI
3 aukštų mūrinis namas — krautu
vė ir pragyvenimui kambariai. Du 
po 5 kambarius su voniom, ir du po
4 kambarius. Gera vieta tavernul Ir 
.restoranui. T-ibai pigiai. Savininkas: 
2513 S. Halsted St., Chleago. III.

RF.NDON KAMBARYS
Vienas šviesus kambarys ant antro 
aukšto. Karštu vandeniu apšildomas. 
Tinkamas pavieniui vyru,. 1220 So. 
50tl> Cosirt, Cicero. Illinois.

CUTS-BURNS-SCALD!
thould be ųuiekly treated toprevent bad after- 
effecta ag well as relteve pein. Ūse OIL-of-SAi.T. 
Wonderful too for aore. tired feet. At your 
dniĮonat's— money back if not aatisfied. For 
foee sample write Moaao Laboratories, 215South 

‘ : Street,et, Chicago.Veavitt :

QUICK RELIEF FOR FEEf

Frank linines, pakvaišėlis pabėgęs iš Ohio valstybinės silp
napročių įstaigos, prieš porą dienų Chicagoj viename saliū- 
no sukėlė triukšmų ir pradėjo šaudyti. Kol nuginkluotas, spė
jo pašauti du asmenis. Nuginklavime ypatingai pasižymėjo 
ši prie kauliukų loši’mo mergina Nora Trillet.

(Acme telephoto)

NEW CITY FURNITURE MART
— rengia —

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

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

Km nor užsirezervuoti vietą ant busų prašomi kreipti. J New City Furnitūra Mart, 
1(62 W. 47th St., iš anksto. Su kiekvienu buao tikletu gausite įžangos tlkletą dykai. 

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

Taipgi, New City rinks populiariausią mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
Klausykite mūsų programo: Antradieniais Ii stoties WSBC, 1210 kl]., 8:00 iki • v. v.

J

^BUICK
AGENTŪRA

Turime pardavimai visokių modelių vartotų automobilių j 
Prienamomis Karnomis.

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

Domininkas Kuraitis, Savininkas 

Telefonas VICtory 1696

”, «,ri

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmnuth 0022 PocahontM Mine Rnn, (Screened) Tonas $7.00 
Petroleum Carbon Coke, perkant 5 tonus ar 
daugiau, Tonas $7.25. Šios kainos tik iki Liep. 1

S«Im Tnr ek.trn.


