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NACIONALISTAI PLIEKIA 
BILBAO RADIKALUS

Griuvo Caballero ministerių 
kabinetas Valencijoje

ACIONALISTŲ LAKŪNAI DIDELIUS 
OSTOLIUS PADARE VALENCIJAI

gNAC
hsp

L L irTTT^’^VITORIA, Ispanija, geg. 
/G. — Naujausiomis žiniomis 
iš Bilbao karo fronto, nacio
nalistai 14 mylių ilgu fron
tu pliekia milicininkus ir ar
tinasi prie miesto ribų.

HENDAYE, Prancūzija, 
geg. 16. — Sugriuvo Caballe
ro vadovaujamas radikalų 
ministerių kabinetas ir prezi 
dentas Azana iš naujo pa
kvietė jį sudaryti naujų ka
binetą.

Caludlero kabinetą sudaro 
komunistai, anarchistai ir 
kraštutinieji socialistai. Pats 
Caballero yra kraštutinysis 
(kairiausias) ssc<cial:stas.

VALENCIJA,Ispanija, geg. 
16.—Nacionalistų lakūnai va
kar puolė šį miestą su bom
bomis Patys radikalai pripa
žįsta, kad miestas skaudžiai 
nukentėjo. Anot ją, 30 asme
nų užmušta ir daugiau kaip 
50 sužeista. Viena bomba ap
ardė Anglijos ambasados 
priešakį.

HENDAYE, Prancūzija, 
geg. 15. — Žiniomis iš P.ilhno 
karo fronto, nacionalistų ar
mijos vadas gen. Molą ati 
dėlioja Bilbao miesto griovi
mą, kaip jis buvo žadėjęs, ka
dangi radikalai sukėlė dide
les kontratakas tikslu atsiim
ti Biscargi kalno aukštumas 
už kelių mylių nuo Bilbao.
Nacionalistai su šiomis kon
tratakomis daug užimti.

Iš patikimų Šaltinių sužino
ma, kad kaip tik baskai radi 
kalai padavė nacionalistams 
Biscargi aukštumas, tuojau 
baskų prezidentas Aguirrc 
pasiskelbi© milicininkų vadu 
ir įsakė sušaudyti visus kati- 
ninkus už Biscargi pada- 
vimą nacionalistams. Paskiau 
jis savo sprendimą pakeitė su 
sąlyga, jei karininkai su sa
vo milicija atims paduotas 
aukštumas.

Milicininkams į pagelbą at-1 Vancouvery (Kanadoj) Kata- 
vyko asturai mainieriai su sa- likų Bažnyčion perėjo visA

KATALIKU AKCIJOS 
KONFERENCIJA MIL- 

WAUKEE MIESTE
MTIAVAUKEE, Wis., geg. 

15. — Mihvaukee arkivyskupi
jos J E. arkivyskupo S. A. 
S4ritch globoje ir vadovybėje 
čia įvyks katalikų akcijos kon
ferencija šio gegužės mėn. 21 
iki 25 d.

Konferencijoje dalyvaus žy 
ieji katalikų veikėjai. Pa 

kviesti ir Chicago arkivysku
pijos veikėjai ir veikėjos.

Konferencijoje tarp kitų 
kalbės ir Chicago auxiliniai 
vyskupai.

LONDONE ĮVYKUSIŲ IŠ
KILMIŲ AUKOS
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BAŽNYČIOS TURTAI ISPANIJOJE 
NEBUVO IR NĖRA DIDELI

Ir tai visa naudojama var
guomenės gerovei

SAN FRANCISCO, Cal., 
geg. 15. — Daug kalbama a- 
pie “didelius” Katalikų Baž
nyčios turtus Ispanijoje.

Stanfordo universiteto prof. 
A. M. Espinosa vietos arki
vyskupijos laikrašty The Mo- 
nitor išaiškina daugeliui nesu
vokiamą šį klausimą.

Katalikų Bažnyčios turtus 
Ispanijoje, rašo prof. Espino
sa, sudaro katedros, bažny
čios, vienuolynai ir mokyklos 
su jų nekilnojamomis savasti
mis. Šie visi turtai įgyti tur
tingųjų žmonių dovanomis ir

Ši puošni sodyba su plač’aisiais žemės plotais, vadinama Ken v ood, Long Islande,
N. Y., priklausė milijonininkui W. B. Leeds. Yra vertės apie 750,000 dolerių. Tomis 
dienomis aukcijonu parduota už 160,000 dolerių. Buvo kalbama, kad sodyba bus nu
pirkta W:ndsoro kunigaikščiui, abdikavusiam Anglijos karaliui Eduardai VIII. Tas' palikimais. Varguomenė nieku
neįvyko. (Acme Photo.)

ANGLIKONŲ VIENUOLĖS
PERĖJO KATALIKŲ 

BAŽNYČION
TORONTO, Ont., Kanada, 

geg. 15. — Arkivyskupijos sa 
vaitinis laikraštis “The Ca
tholic Register” praneša, kad

vo dinamitinėmis bombomis. 
Vykdomos kruviniausios kon
tratakos. Pasigailėti karinin
kai grumsis iki bus naciona
listų nukauti. Tas nėra jokis 
pasigailėjimas juos siųsti į 
neišvengtiną mirtį.

Kita radikalų milicininkų 
koliumnu veda kontratakas 
Sollube kalno pašlaičiais.

Žymi dalis baskų milicijos 
iš frąnto ištraukta į miesto 
ribas atsilsėti, kadangi dėl 
nepaprasto nusikamavimo ne
galėjo ilgiau laikytis prieša
kinėse pozicijose. Sanlandero 
milicija anų vietas užėmė.

Aiškėja, kad Bilbao radika
lai deda jau paskutines pa
stangas. Jie žino, kad jų pa
stangos tušjios. Bet nori iki 
pat galo pasilikti ištikimais 
Valencijai.

MIRĖ BUVUSIS POPIE
ŽIAUS PASIUNTINYS

LONDONAS, geg. 15. 
Spaudoje paskelbta, kad 
šium su įvykusiomis geg. 12 d. 
čia Anglijos karaliaus vaini
kavimo iškilmėmis 4 asmenys 
žuvo ir apie 7,500 sužeista. Iš 
pastarųjų apie 200 sužeista 
sunkokai.

ry-

STREIKUOJA VIEŠBUČIŲ 

TARNAUTOJAI

ST. LOUIS, Mo., geg. 16. 
— Streikuoja visų didesnių 
viešbučių tarnautojai. Reika 
laujn pripažinti uniją, pri
klausančią Amerikos Darbo 
federacijai.

FORDAS ĮSPĖJA SAVO
DARBININKUS PRIEŠ 

UNIJĄ
DETROIT, Mich., geg. 15.

— Apie 150,000 darbininkų, 
dirbančių Fordo automobilių 
fabrikuose, atįūuuičią savaitę 
bus imtasi organizuoti United 
Automobile AYorkers of Ame-

J. VALSTYBIĮĮ AMBASA
DORIUS VOKIETIJAI SU

KĖLĖ TRIUKŠMĄ
AVASHINGTON, geg. 15. -

J. Valstybių ambasadorius 
Vokietijai, AVilliaju E. Dodd 
iš Chicago, parašė laišką de
mokratams senatoriams, ragin
damas juos remti prezidento

būdu nebuvo kada nors ver
čiama, arba spaudžiama prisi
dėti prie bažnyčių, arba kitų 
įstaigų statymo. Tas visados 
atlikta vien turtingųjų pas
tangomis.

Nepaisant to, visos bažny

ŽUVO JAUNAS LAKŪNAS

anglikonų vienuolių 
bendruomenė.

Ši bendruomenė vadinosi 
Jėzaus Meilės draugija ir il
gus metus Vancouvery vedė 
mokyklą ir narnas senelėms. 
Bendruomenė žinojo, kad ji 
dėl savo šio drąsaas, gražaus 
ir išganingo žygio neteks an
glikonų paramos.

Nepaisant to, visos vienuo
lės urmu karžygingai išsižadė-l

’ vi
kai nieko
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bai.
Šiandien jos susikūrė kata

likišką kongregaciją ir pasiry
žo ir toliau išlaikyti mokyklą 
ir senelėms prieglaudą. Jos

seserų
do kompanija visiems savo 
darbininkams išdalins lape
lius, kuriuose bus pažymėta, 
kad šis darbininkų organizavi 
mąsis yra lygus darbininkų 
verguvei.

Automobilių pramonėje dar- 
bininkai turėjo keletą didelių 
streikų, pažymi Fordo kom
panija. Kas gi su tais strei
kais laimėtai Organizatorini 

jo klaidingo tikėjimo ir pasi-* v*en* ^auS laimėjo, darbinin- 
davė tikrosios Bažnyčios glo-

rica unijon. Tą pat laiką For-J Roosevelto sumanymą didinti 
teisėjųvyriausiojo teismo 

skaičių. Jis pažymėjo, kad jei 
prezidento sumanymas nebus 
pravestas, vienas Amerikos bi 
lijonininkas yra pasirengęs fi
nansuoti fašistų diktatūros į- 
vedimą J. Valstybėse.

Iškeltas aikštėn laiško turi
nys senate sukėlė nepaprastą 
triukšmą. Teismo narių skai
čiaus didinimo priešininkai su 
bruzdo. Įteikta rezoliucija,
kad valstybės departamentas 

Darbininkai patys teapsvar- paskalautų ambasadoriaus 
eto šį svarbų kla-usimą. Darbo įvardinti jo minimą bilijoni- 
monopolija šioj šaly yra taip ninką. Sako, tada senatui bus
bloga, kaip bloga yra duonos 
monopolija. Jei darbininkai

žinoma, ar yra verta pradėti 
tirimus ryšium su to bilijoni-

tikisi, kad geri anglikonai ir RUtikg įstoti unijon, jie sutiks, ninko veikla fašizmo diktatu
toliau siųs savo vaikus į ją ve
damą mokyklą. Pažymima, 
kad jog nedarys įtakos angli
konų vaikus atversti kataliky- 
bėn.

POTENZA, Italija, geg 
14. — Mirė arkivyskupas Pie- 
tro di Maria, buvęs apaštališ 
kas delegatas Kanadai ir pas
kiau Popiežiaus nuncijus Švei 
carijai. Velionis buvo 71 m. 
amžiaus.

MIRĖ ANGLUOS DARBIU 
ČIŲ VADAS

LONDONAS, geg. 16. -- 
Mirė vicegrafas Snow<len, ži
nomas Philip Snovrden, žy
mus darbo partijos vadas ve
teranas. Buvo 72 m. amžiaus.

būtinai kas mėnesį mokėti skir 
tą sumą už privilegiją gauti 
darbą Fordo fabrikuose.

Kompanija pareiškia, kad 
New Yorke yra maža kapita
lo ir darbo atstovų grupė, ku
ri kontroliuoja kainas, dividen 
das ir atlyginimus.

LEWIS ATŠAUKĖ AN- 
~GLIAKASIŲ STREIKĄ

ros naudai.
Podraug pareikalauta, kad 

ambasadorius būtų atšauktas 
iš Berlyno, jei jis atsisakys 
išvardinti bilijonininką.

Nauja J. V. diplomatė pabėrė 
pupas

AVASHINGTON, geg. 16.- į su Norvegija.
-I Šis įvykis ikišiol buvo lai

komas paslaptyje ir atstovė 
neturėjo to sakyti.

Paskirta J. Valstybių atsto 
vė Norvegijai Mrs. J. Bo>rden 
Harriman tuojau po prisaiki- 
nimo laikraščių atstovams 
plumptelėjo diplomatinę pas
laptį, kad J. Valstybės jau 
padarusios prakybos sutartį

SHAMOKIN, Pa., geg. 15. 
Apie 12,000 angliakasių 

sustreikavo Schuylkill — No- 
rthumberland apskričių rajo
ne.

Angliakasių organizacijos 
prezidentas J. L. Lewis rado, 
kad angliakasiai Ravo streiku

Valstybės departamento 
valdininkas tuojau ją įspėjo 
būti atsargia, ypač tarptauti
niais klausimais.

čios ir įstaigos visados panau
dojamos be jokios išimties ly
giai turtingųjų ir vargšų švie
timui ir naudai.

Pagaliau patsai ispanų Baž
nyčios “turtingumas” dauge
lio klaidingai aiškinamas.

1931 metais iš Ispanijos pa
šalinti jėzuitai. Buvo šaukia
ma, kad jie valdę “didžiau
sius” turtus. Teisybė yra ta, 
kad tais metais jų bažnytiniai 
turtai buvo tik apie 30 milijo
nų dol. vertės. Tokios vertės 
yra tik vienas Stanfordo uni
versitetas Amerikoje.

Ispanijos katalikiškos mok
slo įstaigos visados yra atvi
ros varguomenės vaikams daž 
niaueia nemokamai. Turtingų
jų žmonių lėšomis vargšų vai
kai mokslinami.

Katalikų Bažnyčios visi tur 
tai yra, kaip sakyta, vien baž
nytiniai pastatai.

Šalę AYaukegano airporto 
nukrito lėktuvas. Susižeidė ir 
ligoninėj mirė G, E. Heintz, 
25 m. amž.

NEAV YORK, geg. 16. — 
H. L. Hopkins pareiškia, kad 
J. V per 20 metų nusikratys 
vargu.

NEAV YORK, geg. 16. — 
Buv. gubernatorius Al. Smitli 
išvyko į Europą.

TIKISI GAUTI DVIEJŲ 
ROKFELERIO STI

PENDIJŲ

NORI MAŽINTI MOKESTIS

SPRINGFIELD, IU., geg. 
15. Po pasitarimų su Chi
cagos majoru gubernatorius 
Horneris pareiškė, kad jis ne
kliudo Chicago miestui skirti 
įvairias naujas mokestis “lai- 
sniais”, tik priešingas didinti 
mokestis už nekilnojamas sa
vastis.

Koks čia skirtumas tarp tų 
ir kitų mokesčių, vargiai kas 
galėtų išaiškinti be susipainio
jimo.

GAUDO ŠUNIS LAUKUOSE

KAUNAS. — Universitetas 
šįmet tikisi Rokfelerio funda
cijos stipendijų (po 150 dole
rių mėnesiui) Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse pasitobu
linti tarptautinėje teisėje ir 
tarptautiniame ūkyje gauti 
dvi. Joms užimti teisių fakul
tetas pasiūlė privatdocentą 
d r. Domą Cesevičių ir vyr. 
asist K. Račkauską. Funda-

Cook ir gretimų apkričių 
policija gaudo šunis laukuose 
ir miškeliuose. Tie šunes ap
leidę miestus ir miestelius ir 
virtę stačiai puslaukiniais. 
Sakoma, kad tarp jų prapli- 
tęs pasiutimas.

Ambasadorius per spaudą e'j°s stipendijomis gali pasi- 
teisinasi tuo, kad jis neturėjęs naudoti tik rimti mokslo žmo- 
mintyje to visa, ką pareiškęs
laiške ir jo pareiškimas yra 
tik šiaip sau “akademinio” 
raginimo forma. Mat, amba
sadorius yra profesorius.

Nežiūrint to, prieš jį atakos 
nenutraukiamos. Pats prezi
dentas Rooseveltas apie šį į- 
vykį tyli.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien giedra ir šalčiau.
Saulė teka 5:26, leidžiasi 

8.06.

nes.

LIETUVOJE BUS TRYS 
ELEVATORIAI

KIEK IŠLEISTA ETIOPIJOS 
UŽKARIAVIMUI

ROMA, geg. 15. — Italijos
peržengė sutartį, padarytą su finansų ministerija paskelbė, 
kasyklų vedėjais. Ir tuojau 
paskelbė įsakymą streiką nu
traukti.

ru ._

kad Etiopijos užkariavimui 
išleista 631,200,000 dolerių 
(apie 12 bilijonų lirų.)

KAUNAS. — Be Kauno ir 
Šiaulių elevatorių, kurie jau 
keliolika metų veikia, šįmet 
baigiamas didelis Klaipėdos 
uosto “Lietūkio” elevatorius. 
Be “Lietūkio” Klaipėdos uo
ste didelius sandėlius turi 
Lietuvos Bankas, akc. b-vė 
“Sandėlis” ir kelios privati
nės klaipėdiškės firmos. Mo- 
demiškiausi bus “Lietūkio” 
sandėliai, kurių 8 aukštas jau 
baigiamas. .

“DRAUGO”
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS |vyks

GEGUŽĖS 29 D.

laivu “Grlpsholm**

tiesiog j Klaipėdą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 
Ruoškitės iš anksto
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čiuoju — Matas Zujus (nuo 1926 m. bal. 1 
d.), kuriuo ir dabar jis tebėra.

LRKSA nebevargo savo laikraštį įsi
gijo. Nemaža buvo narių, kurie priešinosi 
savo nuosavo organo steigimui. Dabar tur 
būt visi įsitikino, kad ši gausinga mūsų 
organizacija be savo laikraščio negali ap
sieiti. Be to, visi turėtų džiaugtis, nes “Gar
sas” per 20 m. savo gyvavimo daug nusi
pelnė ir Amerikos l'etuvių visuomenei ir 
bendrai visai mflsų tautai.

D. L. K. Gedimino Sukaktis

KĄ SIAIS METAIS NUVEIKS LIETUVOS 
ENERGIJOS KOMITETAS

Pereitais metais įsteigtas ba ploto ir “Raiuatos” dar- 
Lietuvos Energijos Komi t e- py nas apie 200 ha ploto, 
tas, pasidalinęs į atskiras ko- Šių vasarų hus prudėti 
misijas, atsidėjęs dirba. l)a- smulkiai tirti Kauno rajono 
bar komitete dirba šios komi- durpynai; pirmoje eilėje E- 
sijos,: 1. (žemės turtams tirti žerėčio aukštinė pelkė — 922 
komisija. 2.) vandens energi- lia. Tyrimus atliks studentų 
jai tirti komisija, 3.) eletkros grupė, komisijos nario M. Da- 
kuniisiju, 4.) šiluminė komisi- vydovo vadovaujama.

Tyrimų dalyviai studentai

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip atlaikyti am boaa, ]
dorovės sveikatų

Vertė Kun. Ant. M. Karuiiškis

PASIOKBAJIMAS - B0- 
TINAS DALYKAS 

SVKKATAI

organas arba kūno tinklai 
negali būti pervirš vartojami 
į kurių nors pusę be šukėti- 

| mo nesmagumo kokioje nors

“Garso” Jubiliejus

Šiandien sueina lygiai 20 metų kai pa
sirodė pirmas “Garso” numeris. Jis išėjo 
1917 m. gegužės 17 dienų.

Ta proga nuoširdžiai sveikiname “Gar
sų”, jo redaktorių Matų Zujų ir bendradar
bius, palinkėdami ilgiausių metų ir gražių 
sėkmių organizuoti, infonmuoti, šviesti ir 
vadovauti!

“Garsas” yra Lietuvių R. R. Susivie
nijimo Amerikoj laikraštis. Tais laikais, kada j'.s pasirodė, LRKSA jau tiek buvo iš
augusi, kad be savo nuosavo namo, spaus
tuvės ir nuosavo laikraščio nebegalėjo ap
sieiti. Namas nupirktas dideliam lietuvių 
cen t iv, Brooklyn, N. Y. Ten įsteigta spaus
tuvė ir iš ten išėjo pirmas Sus-mo organo 
numeris.

Reikia pasakyti, kad Lietuvių R. K. Su
sivienijimus Amerikoj be laikraščio neap
sieidavo ir tada, kuomet nuosavo neturėjo. 
Sus-mui yra tarnavę organu šie laikraščiai.

Nuo 1886 m. iki 1889 m. Susivienynio 
reikalams veltui patarnaudavo “Vienybė 
Lietuvninkų”.

H889 m. ketvirtame seime, Hazleton, Pa, 
su “Vien. Liet.“ leidėju Juozu Paukščiu su
sitarta, kad visi Susivienymo nariai gaus 
“Vien. Lietuvninkų“ už $1.00 metams. Pi
nigus atsiųs draugijų sekretoriai.

1893 m. 10-ame seime, Shenandoali, Pa., 
nutarta leisti mėnesinį savo organų “Tėvy
nę” ir duoti visiems nariams už dykų.

1896 m. 11-ame seime, Brooklyn, N. Y., 
nutarta organų “Tėvynę” praplatinti ir pa
gerinti.

1899 m. 14-ame seime, Waterbury, Conn., 
nutarta “Tėvynę” leisti kas savaitę ir tam 
reikalui skirti $1000.

1900 m. 15-ame seime, Elizabeth, N. J., 
nutaria skirti “Tėvynės” reikalams $1,200 
metams.

1902 m. 17-atne seime, Mabanoy City, 
nutarta savo organo neleisti, o nusamdyti 
“Žvaigždę” už $300.00 metams. Visi'nariai 
organų turi gauti.1903 m. 18-ame seime, Pittstone, nutar
ta mokėt “Žvaigždei” $800.00 už 1200 egz., 
o už kiekvienų šimtų viršaus — $60.00.

1904 m. 19-ame seime, Ssenandoah, Pa , 
nutarta mokėt už “Žvaigždę” kas trys mė
nesiai už tiek, kiek egzempliorių siuntinės, 
skaitant 73 centus už egzempliorių metams.

1907 m. 22-rain seime, Worcester, Mass., 
nutarta “Žvaigždę” palikt organu 4-rieius 
metams, mokant po 73 centus nuo kiekvie
no nario skaitytojo. Vienok 1909 m. 24-tam 
seime, įvykusiam Clevefand, Ohio, nutarta 
apsieit be organo (33 balsais prieš 30).

1910 m. 23-tam seime, Plyrnouth, Pa., 
slaptu balsavimu dauguma, balsų organu pa
sirinktas savaitraštis “Draugas”. J varžy
tines tada stojo “Draugas“, kurs pasisiūlė 
patarnaut Suslv. už 24’/j centų nuo nario 
ir savaitraštis “Katalikas”, kurs pasisiūlė 
patarnaut už 40c nuo nario.

1911 m. 26-ame seime organu vėl pasi
rinko “Draugų”.

1912 m. 27-tam seime, Baltiuncre, Md., 
balsuojant organo pasirinkimų, ui “Draugų” balsavo 40 atstovų, už “Katalikų” — 
22 atstovai.

1913 m.- 28-1 ai n seime, Brooklyn, N. Y., 
organu vė! išrinktas “Draugas” ir dar or- 
ganavo iš eilės kelis metus.

31-matu seime, įvykusiam birželio 7- 9 
dienomis Philadelpbia, Pa., nutarta pirkt 
nuosavų namų New Yorko apylinkėje ir 
steigti savo laikraštį.

Pirmuoju “Garso“ redaktorium buvo 
Julius Kaupus (daliar gyvena Kaune ir dir
ba Lietuvos banke). Šį laikraštį jis redaga
vo nuo 1917 m. gegužės 17 d. iki 1918 m. 
balundžio uien. pabaigos. Antruoju redak
torium buvo L. šimutis (nuo 1918 m. gegu
žės 16 d. iki 1926 m. balandžio 1 d.). Tie-

1911 metais sueis 600 metų kai mirė 
Vilniaus įkūrėjas Didysis Lietuvos Kunigai
kštis Gediminas.

“L. A.” bendradarbis A. Merkelis, ra
gindamas iš anksto rengtis prie šių reikš 
mingų sukaktuvių minėjimo, sako, kad Ge
diminas buvo plataus masto ir didelių di-

ja ir 5.) ekonominė komisija.
Žemės turtams tirti komisi

ja birželio — rugsėjo mėne
siais numato padalyti šiuos vais. Numatoma papildyti že-
ty rimėjintus: 1>) kreidos mer- mė* ūkio ministerijos durpy- 
griių klodų Skirsnemunės-Jur- nų skyriaus tyrimus, 
barko rajone: 2.) CechsteiiioĮ Bus išdirbtos anketos ži

plonmtiBiy gabumų vadavau, plaėiai iuplė- Uod, Maieikių »pu-1 niurnu rinkti apie ganias dar-
tęs Lietuvos sienas. Jis nemėgdamas karų, 
savo priešus stengdavos nugalėti ne gink
lu, bet diplomatija. Mums šiand en Gedimi-

Gėrėtis gyveniniu turėtų formoje, 
ateityje g»lėe būti savarankis- ■ būti kiekvieno žmogaus, tar-Į turįbi
kų tyrinėjimų partijų vado- tuolio ir beturčio privilegijų. Tuomet> ir tiktai tu0.

Bet anksčiau kas reikiama, m#t jk yra 8Veiki. kita;p
gyvenimo besigerčjuuu pn- j^ ubsUiu.’iai kenksmingi, 
klauso dideliai nuo paskiro, bati Hnksnias laiko
asmens pngmties ir BpUnky-’pnUeidimas kūdikiui “šokti 
bių. Kas gali būti žaisme ir ¥irvtt^..> j, 
malonumu viena.,., gali būti , ta8_ kaniska Muda jnseU®

I mes visi žinome, kokiu tau _

krityje, ,Akemėg —- Menčių! pių įmones ir Apie Klaipėdos ____
kaimo rajoje, 3.) padaryti ge-j krašto durpynus, išdirbti du r-'erzinimo versme kitam, šiaip posimankštinimų/ B

ologo-geognostinėe šių rajonų pių kuro Standartai ir labora- yra kad žodis “malonumas”. - • Vokiu iologo-geognostinėe šių rajonų'pm 
nuotraukas. Be to, numatoma I burinio tyrimo metodai.
daryti rekognosoiinote kitų! Iš bendrųjų Lietuvos ener- 
vietų ir priežiūrų bei medžią- gijos komiteto darbų, niuna- 
gog pavyzdžių rinkimų iš kitų tomą baigti Lietuvos iąžinic- 
įstaagų daromų griežimų. I rių draugijos įpusėtų elektros 

Komisija vandens energijai įstatymo projekto paruošimų
tirti užsibrėžė atlikti šiuos

nas yra brangus ypač tuo, kad jis buvo 
pirmas iš Lietuvos valdovų plačiai ir pla
ningai užsimojęs kelti savo tautos ir valsty
bės kultūrų, europinti Lietuvų.

Nėra abejonės, visa mūsų tauta Gėdi
nimo mirties 600 metų sukaktuves minės 
iškilmingai. Neatsitiksime nuo to nei mes,
Amerikos lietuviai. Dieve duok, kad iki tų darbus. Vandeny jėgos katas- 
sukaktuvių jau būt atvaduotas Gedimino trai 1:25 oro planše-
įsteigta& \ iln.us. tuose numatyta išryškinti li

pių tinklas horizajitalėg ir iš
vesti vandentakos. Elektros 
komisijai jau nustačius atski
rose vietose elektros energijos

Vatikanas ar Maskva

ir išleisti Lietuvos energijos 
komiteto darbų apyskaitų.

Visiems šiems 1937 metų 
Lietuvos energijos komiteto 
darbams bus išleista apie 35- 
000 litų.

P. Valatka “Ūkininke’’ rašo: Šiandie 
rimtas klausimas gyvenime:^ Vatikanas ar[pareikaUviwo galimumus',' iu- 

matoma padaryti geodezinesMaskva? Vatikanas veda prie tikėjimo, o 
Maskva — prie netikėjimo, bedievybės. Kri
kščioniškos pasaulėžvalgos centras — Vati
kanas, o ponia Maskva — Judui paminklų 
pastatė. Kokį Kelių rinktis? Vidurio nėra.

Jūs nenorite matyti, kad iš tamsių gi
lumų kyla pragaro d’evaitis — Lduciperis. 
Iš drėgnų miestų užkampių, iš fortų, ku
riuose gyvena daug šeinių viename betone,

nuotraukas Minijos upės apie 
30 km. Šventosios (Neries in
takui) apie 30 kun. ir kitų upių 
apie 30 km. Tose. vietose nu
matoma padalyki eskizinis hi
droelektrinių stočių projektas.

Elektros komisija numato
iš ten išlenda Maskvos viešpats — denio- surinkti ir galutinai sutvarky-
nas. Iš fortų, iš priemiesčių, kur trūksta 
kasdieninės duonos kąsnio, kur negauna gry
no oro, kur jau palaidoti jaunų žmonių plau
čiai, kur širdys į akmenį pavirto, iš ten 
piktasis sėja sėklų.

Jie prašo duonos, o mes kų siūlome? 
Jie prašo drabužių, ar mes duodame? Štai, 
naktį iš fortų neša bado aukas, o mes...?

Rūpinkimės, kad vargšų būtų ko ma
žiausiai.

^Bolševizmas ten braunasi. Mes dar ne- 
užkirtoine jaut kelio. Atminkime, Maskva 
netilsta, ji dirba gudriai ir tyliai.

ti 1936 m. statistinius elek 
t ros ūkio duomenis. Pasinau
dojant turimais duomenimis, 
bus nustatytas esamas Lietu
vos elektros ūkio stovis ir jo 
plėtojimosi tendencijos, atvai
zduojant elektros energijos 
gamybos ir jos pareikalavimo 
paskirstymų krašte.

Paba’gus esamo elektros ū- 
kio stovio nustatymo darbų, 
tuoj bus pradėta nustatinėti 
ateities elektros energijos pa

reikalavimo galimumai ir jųNebėkime su mažais kibirais, nes gais
ras didelis. Bėkime su mederniškiausiais į-;koncentracija atskirose krašto 
rankinis. Mūsų moderniškiausios maš^, ku-Twn darW 
nos gali ugesinei gaisrų, Ui — Meilė. Prieš ’ .• • v • 1 • v 1 • I *1 im <4 I t* II .• U 145 l vl T v? v 1 II AC." 11 1 vSJS V UIpykti, prieš priekaištus, kurie daromi ka- , ... , , ...
f ... . . .. . ........................ tų komisijos darbo išdavos.UUkams, statykime Meilę, plaukiančių is, * J .
Vatikano. atllku8’ kokiose

vietose vandene jėgos komisi
ja turės ištirti numatomas 
jmnaudoti upes, šiliminė ko
misija durpynas.

Tų visų darbų išdavas tu
rint, jau bus galima ieškoti 
tinkamiausių kelių Lietuvos 
elektrifikacijai vykdyti ir su
daryti tikslesnį viso krašto e,- 
lektrofikaeijos planų.

Šiluminė komisija numato 
parengti durpiuinkystės įsta-

Stalino armijoj nevisai ramu

Matyti, kud trockininkai ir Sovietų Ru
sijos kariuomenėj veda stiprių akcijų. Prieš 
kiek laiko buvo suimta eilė aukštų kar'nin 
kų, daryta pakeitimai. Šiomis dienomis pa
šalintas maršalas Tuehačevskis ir karo viee- 
komisaro vietos. Tai reiškia, kad raudonojoj 
arm’joj eina nepalankus diktatoriui Stalūmi 
judėjimas, lr tai yra pavojinga, nes, kaip 
kiekriena diktatūrų, taip ir iMilševikiškoji
laikosi išimtinai kariuomenės parama. Šiaip 
jau žmonėse ji neturi pasitikėjimo, nei pa- ’r -įdirbti durpynams
garbos. ištyrinėti instrukcijas. Elek-

• • •
Drūcminuose, Varėnos apskrity, mirė 

veiklus lietuvis Aleksandras Nalivaika. Jis

PRADĖTI NAUJI UOSTO 
PLĖTIMO DARBAI

KLAIPĖDA. — Nuo ba
landžio mėn. 15 d. pradėti 
naujosios krantinės plėtimo

t ros ir šiluminės komisijos 
darbams bus pagamintas Lie
tuvos durpynų žemėlapis e-

Imvo karštas tiriuvia, geras dainininkas, di- samių kariškų žemėlapių mas-
delis sporto mėgėjas. Palaidotas su didelė
mis iškilmėmis. Taigi, tu kraštu lietuviai dar 
vieno veikėjo neteko. O Vilniaus kraštui jų 
daug reikia.

• • •
Muiucbe, Vokietijoj, mirė visoj Euro

poj gerai žinomus vokiečių katalikų laik
raščių leidėjas Friedrich Pustet. Jis buvo 
76 motų amžinus. Veliou s pasižymėjo kai
po specialistas liturginėj Literatūroj. Vokie
čių spauda rašo, kad F. Pusteto asmeny 
netekusi žymaus veikėjo.

yra giminingas žodis ir yra lengvu kiįdikiui
veikiai suprantamas kaipo (PerdMi « per virvn-
talcs* „ . . Itę” ir perdaug gėrėtis tuo

Darbas, o ne žaidimai da- į pąpninankfitinMiniį, ked jis tę-

darbai. Krantinė pradėta sta
tyti jau pernai. Naujoji kran
tinė turės apie 540 metrų. Tuo 
būdu naujoji krantinė tiesia 
linija atkirs visų nenaudoja
mų uosto vandenų plotų iki 
žvejų nooto. ‘vieta ' bus už
pilta, b’i8 gautas apie 3 ha 
sausumos plotas. Dar šiais 
metais numatoma pastatyti 
krantinės sienų ir išdalies už
pilti žemėmis. Krantinės sta
tyba bus tebaigta tik 1938 m., 
1939 metais bus tiesiama tos 
krantinės geležinkelių šaka. 
Naujoji krantinė bus skiriama 
masinėms prekėms iškrauti ir 
gilesnės gremzlės laivams sus
toti, būtent, ši vieta bus iš 
pradžių iškasta iki 9 metrų, o 
vėliau pagilinta iki 10 metrų. 
Gilinimo darbams atlikti teks 
įsigyti naujų didelę žemsemę 
ir jai aptarnauti du motori 
nius valiklius.

Be to, netrukus bus statomi 
du nauji kranai, nes esamų 
nepakanka. Jaučiama didelė 
sandėlių stoka, todėl netrukus 
muitinės reikalams bus pasta
tyti nauji modernūs sandėliai 
pietų pusėje nuo dabartinių 
muitinės sandėlių. Laiviniu- 
kystės bendrovė Lietuvos Bal
tijos “Loydas” taip pat sta
tysis nuosavus sandėlius. Jie 
bus statomi tarp “Lietūkio” 
ir Lietuvos banko sandėlių.

Bus padaryti mažesni ir di
desni remonto darbai Nidos ir 
Juodkrantės uostuose. Be to, 
Klaipėdoje ir Smeltėje bus 
baigtas statyti jachtų uostas, 
kuriame laisvai galės tilpti a- 
ple 40 jachtų. Tsi>.

ro Jonelį atbukusiu vaiku”, 
yra senas posakis, dažnai su
tiktas su atsakymu, “Darbas, 
o ne žaidimai daro Jonelį 
blogu vaiku”.

Linksmumas yra būtinas 
normaliam esimui. Gyvulinis 
gyvenimas, uuo žemiausios 
formos iki žmogui, aukščiau
siai formai, reikalauja ko
kios nors linksmumo formos.

Aštrios gyvenimo pareigos 
— valgio ir prieglaudos ieš- 

'kojimas ir palaikymas savęs 
užsilaikymo — reikalauja si© 
los įtempimo kas yra galuti
nai didžiumoje atsitikimų pri 
pratimas karakteryje. Visi 
veikimo velkamai kūne atlik

siasi, yra tiktai kentėti uuo 
perviršio vėliaus. Panašiu bū
du kiekvienas žinomas. Žmo
nijos linksanutmas gali išeiti 
nelaimingai, jei bus perdė
tas. — Dr. DrtUa.

LIETUVOJE DAUG1AU&A 
RODOMA KINO FILMU

ti pertraukomis ir atleidimu *su iškarpomis.
kūno tinklų juos sudarančių; 
o šis pertraukimas ir atlei
dimas turi turėti tobulų lyg
svarą ir turi būti nepertrau
kiamas, kad gavus tobulų 
veiksnių. Kas tik sulaiko jį 
arba pakenkia tokiam veiks
mui yra ligos priežastimi.

Tolygiai, arba gal anksčiau 
panašiu būdu, visa kūniška 
ir protiška būtybė, įveliami 
smegenis ir dirksnių sistemų, 
turi pramainiai susitraukti ir 
atsileisti su dideliu tvarkin
gumu, kad palaikius sveika
tų. Yra paprastai išsireiškia
mą, kad teisėti linksmumai 

’ atleidžia dirksnių įtempimų ir 
kad perdidelis sekimas links
mumų atneša perdaug įtemp
tų dirksnių sistemos padėji
mų. Ir tai yra faktas. Jokia

BH«TYMėS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI I

vertė

Kun. Ant. M. KanzthHris

tolyje. Numatoma sudaryti vi
sų durpynų tyrimo planų. Pla
nas bus paskirstytas atskirais 
penkmečiais. Reikalinga pa- KRISTUS. Palaiminti, ku 
daryti 1936 metais ištirtų dur. rie persękįojimūK dėl teisy- 
pynų pavyzdžių analizus; jų bės kenčiu, nes jų yra dan 
yra 196. Jie liečia 14 įvairinus gaus karalystė. Palaiminti,
dydžio durpynus, kurių ben
dras plotag sudajro apie 4,300 
ha; staml^snieji durpjmai 

•“Didysis Tyrulis” apie 3,500

jei jus pašiepia, persekiojo 
dėl Manęs ir visa bloga jums 
kalba: dž'aukitės ir naudoki 
tės šia savo lajine. Doss.

KAUNAS. — Lietuvos ki
no filmų cenzūra paskelbė pe
reitų metų veiklos duomenis. 
Iš jų matyti, kad pereitais 
metais Lietuvos kino filmų 
cenzūra peržiūrėjo i§ viso 883 
fibms. Iš to skaičiaus už
drausta įvežti 40 filmų, leista 
rodyti ištisai 717 filmų ir 126

Lietuvoje gambitų buvo 
cenzūruota 49 fihnos. Iš jų tik 
viena fibna buvo reklaminė, o 
visos kitos kronikos.

Be to, tais metais buvo 
cenzūruotos šių kraštų gamy
bos filinos; Amerikos Jungti
nių V'aisty bių 375 filmos An
glijos — 29, Austrijos — <2, 
Latvijos -- 3, Čekoslovakijos 
— 3, Danijos — 1, Italijos — 
1, Prancūzijos — 39, SSSR — 
36, Vokietijos — 293, Švedi
jos — 1, Palestinos — 4, Švei- 
carijog — 1, Lenkijos — 1, 
Vengrijos — 1, ir mišrios ga
mybos — 2-

—- Didi tai klaida pritirti 
sunkių nuodėmę ten, kam^^i 
nėra aiškiai majtoiua pikbflMP 
valia. .

Gegužės 174a Diena
“Tu davei jiems šitų že

mę... plūstančių pienu ir me

dum”. - J«T. XXXII, 29.

Keliauninkas, kurs stovi 
gale kelionės, pavargęs ir ke
lionės dulkėmis apneštas, pe
ržiūri savo kelių, su siela 
apturtinta. kelionės įvykiais. 
Keliavimas yra padaręs jį iš
mintingu; mes vadiname jį J 
išminčių. Bet keliauninkas, 
turėdamas dar prieš save sa
vo kelionę, mato visa, ne iš 
atžvilgio, bet vaizduotėj. Jis 
mato reginius šventų žmonių, 
dangiškų šalių ir stebėtinų

vaizdų, link kurių jis nusta
to savo veidų. Jis palieka re
gėtojas. — Bdmrdaa Cl. Bald 

wiiL
Q, besikūnt, kuomet ilgas 

trempimas yra pasibaigęs, at- 
rišant savo nagines dienos 
pabaigoje, keliavimams pasi
baigus, daugiau nekeliaunin- 

kas, jie vis laiko mane arti 
Tavęs per amžius ir amžim. 
Tuomet kuomet aš padidinu 
liųksmų džiūgavimo gaidų 
beskambančių virš Amžiny
bės jūrų, ši yra tema, kurių 
aš visai dainuosiu, arčiau 
iubm> Išganytojau, vis arčiau 
Tavęs! Kelionei pasibaigus, 
šviesoms ir šešėliams susilie
jus į krūvų, tuomet veidas 

veidan »» matysiu kaip Tu 
uuane vedei, kaip Tu mane 
skubinai arčiau ir arčiau priu 
Savęs! — Morta Oipps OU- 

▼er.
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Stebuklas Andrijoje Madoms Keli* Uodo 
l,»wts Kreditan Visiems Duoda

Šaligatvėj, prie žydų šven
tovės sėdėjo senas pirklys. 
Prieš jj ant mažo stalelio gu
lėjo krūva auksinių ir sidabri
nių pinigų. Buvo ten pinigų 
iš Judiejos, iš Graikijos ir iš 
kitų šalių, o užpakalyje jo bu
vo narvelis balandžių, ku
liuos jis pardavinėjo norin
tiems aukoti Dievui atnašų.

Ši diena jam laiminga, nes 
jis daug šiandien pelnė iš sa
vo uždarbio, o be to, dar ge

tai pavyko nusukti po ke- 
skatikus iš prastų vargšų

Jonelių. Besidžiaugdamas 
savo laime, jis pastebėjo be
siartinant vienų šeimynų. Iš 
išvaizdos suprato, kad jie bu
vo iš Galiliejaus. Baisiai jis 
neapkentė galiliečių, tačiau 
godumas nugalėjo neapykantų 
ir jis mandagiai į juos pra
kalbėjo:

— Ar pirksite balandėlį 
aukai! —

Senis tėvas išsitraukęs pi
niginę paprašė dviejų.

— A, kokia graži Jūsų anū
kė — kalbėjo toliau pardavė
jas norėdamas nutraukti se
nelio atydų nuo pinigų.

— Tai mūsų dukrelė Mari
ja, kurių šiandien atiduodam
Dievo tarnybai — atsakė mo-1

tina ir padavė vienų balandį 
savo dukrelei, kuri džiaugda
mos priglaudė balandėlį prie 
veido ir kūdikiškai į jį kalbė
jo. »

Pardavėjui pasisekė ir da
bar nusukti kelis skatikus, nes 
senelis nieko blogo nemany
damas, neskaitęs sugrųžintus 
pinigus įsidėjo piniginėn.

Priėjus šventyklos laiptus 
Marija atsisuko ir liūdnai pa- 
velgė į pirklį. Jos žvilgsnis 
pilnas papeikimo ir gailesio 
paveikė pardavėjų. Jis ėmęs 
saujų pinigų lyg, kad atpildy
tų už savo veidmainybę, bėrė 
Marijai po kojų prašydamas 
jos priimti tuos pinigus ir at
leisti. Mažytės veidas persi
mainė. Dal>ar jos akyse spin
dėjo dangiška atleidimo švie
sa, tačiau pinigų ji neėmė, tik 
padėjus rankutę ant jo galvos 
meiliai jį paglostė, o pirklys 
pakėlęs ašarotas akis — su
prato, kad jam atleista.

Ir mes vaikučiai mokyki
mės iš Marijos maloniai atlei
sti įžeidimus ir skriaudas.

Ona šimanskaitė,
Nek. Pras. Švč. P. ‘mok. 
7-to skyr. mokinė, 
Chicago, III.

Iš Pavasario

Dengias visos girios 
Aksomu žaliu,
Pinasi vainiką 

Pievos iš gėlių.

Laisvos plaukia upės 

Į marias tolias,

Žalias miškas ošia 

Nemarias dainas.

Br. Kondratas.

Bemiukų šventė 
Japonijoje

Įdomiausių daiktų galima 
pamatyti Japonijoje: labai 
gražūs reginiai, švarutėliai 
miestai, malonūs kaimeliai, 
paslaptingos šventovės ir... ne
paprastai mandagūs vaikai.
Žaidžia jie ramiai, tyliai, ne 
taip, kaip daugelis mūsų vai
kų, nuo kurių šūkavimų kar
tais atrodo namas galėtų nu
griūti. Japonų kalboje nėra'me įstatyme, tėvų palaimlnl- 
biaurių žodžių, kuriais galėtų mas tiek daug reikšmės turg- 
koliotis, todėl ir vaikai tokių jo ir tėvai išprašė Dievo pa- 
žodžių nevartoja. Jie nemėg
sta ginčytis ir peštis.

Vardo dienų japonų vaikai 
dovanų negauna, nes pas juos

Italijoje yra Andrijos mie
stelis. Ten katedra, vyskupo 
bažnyčia, turi stebuklingų re
likvijų — spyglį iš Kristaus 
erškėčių vainiko. Su tuo spyg
liu kai kurių metų Didįjį Pen
ktadienį įvyksta stebūklas. 
Tamsi kraujo dėmelė ant spy
glio skaisčai sužiba ir ima te-

Gražus Paprotys

Žinome iš seno įstatymo, 
kad tėvai laimindavo savo 
vaikus. Vertę šio palaiminimo 
galime matyti iš aprašymo a- 
pie Ezavų ir Jokūbų. Bet gai- 
la, šis gražus paprotys rodos 
jau išnyko. Beliko tik kelios 
šeimynėlės, kurių tėvai laimi
na savo vaikelius. Ar gi ne
vertėtų grąžinti šis gražus 
paprotys!

Kaip suteikiama šis palai
minimas! Motina ar tėvas da
rydami su nykščiu kryžiaus 
ženklų ant kaktos, sako: “Te-1 arkangelas Gabrielius prane- 
laimina tave Dievas — Var- gg, kad ji liks Išganytojo Mo 
dan Tėvo ir Sūnaus ir Šven-I tina. Bet tų pačių dienų D.

kunigų. Prie pat dvasininkų 
klūpėjo seselės vienuolės su 
vaikais. Kaip gražiai vaikai 
meldėsi! Tr jie laukė stebuklo. 1 

Pusiau trečios valandos po' 
pietų, tamsi kraujo dėmelė 
nušvito ir iš lengvo ėmė tekėti 
Švenčiausias Kraujas. Vysku
pas paskelbė vykstantį stebū-

kėti kraujas. Stebuklas karto- kių ir užgiedojo “Te Deum

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetur 
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

laudamus — Tave Dieve gar
binam...” Ir palaimino su spy
glio relikvija žmones.

Tačiau dar katedros švento
riuje keliolika tūkstančių žmo
nių. Ir jie nori pamatyti sto

tosios Dvasios. Amen”. Daž
niausia vartojama pašventin
tas vanduo. 1

O kokia nauda iš šio palai
minimo! Jei pirmiaus, eena-

Gegužes Naktis
Tik saulutė linktelėjo, tuoj — Danute, tu džiaugies gam 

šešėliai tystelėjo. Valanda — ta. Vakarais Marijų sveikini 
kita, ir tamsiai mėlyna šviesa giesme. Sakai, laukai žydi jo- 
užlieįo žydinčius laukus. sios garbei. O kų tu, vaikeli,

t, . , t.. , Jai paaukojai! Ne, nė vienosBaigta diena. Dienos kait- , \ ,
_ , Jos dorybes savo širdy nepri-ra. Pati gludumą... . ' . / į

gydei. Tad nerims Dievo Mo-
Tik nakties vėsuma slaptin- tina tavo sieloje. Pažino mer

gai bėrė alpstančiai žalumai gaitė sųžinės balsų. Ir nusviro 
gaivinančių rasų. Tik lakštin- jos galvelė ant kietos palan- 
galos daina liūliavo miegantį gės. Ir nukrito ašarėlė ant bal-
artojų. Ir ilgai ilgai ulbėjo, 
kad tarp darbo, tarp vargų, 
tarp dejonių, tarp skausmų, 
— yra pasauly dar džiaugs
mų, yr žiedų dar neregėtų, yr 
dainelių nesupintų, yra laimės 
nemėgintos.

tojo žiedo.
Dabar ji suprato šio vakaro 

kalba Prieš patį saulėleidį ji 
buvo už miesto pasirinkti glū- 
dučių. Mat, rytoj pirma birže
lio diena, reiks papuošt Jė
zaus statulų. Grįžtant su puo- 

Pro atvirų langų ties alyvųįkšte kvapsniųjų gėlių ištiko
krūmu mėnulio šviesioje 

Javo veidelis.
bal-

Tai Danutė mėgino kalinėti 
maldelę. Ji klūpojo. Jos akys 
įsmigo į gamtos altorių. Lyg 
jūra gilus mėlynas dangus. 
Sėtynas, žvaigždutės tai gyvos 
žvakutės. Monstrancijos vie
toj — žavus mėnu’is. Tai auk
štai

audra — lietus su ledais. Taip 
ji ir smuko į pirmų pirkelę. 
Pirkelė tuščia, tik pačiam 
kampe ant grynų šiaudų gu
lėjo išbalęs žaizduotas vaiku
tis. Pamatęs mergaitę, bernai
tis sukliko džiaugsmu. — Kas 
jus atsiuntė pas mane?! Pa
duokit man vandens. Aš atsi
keli negaliu. Mama nuo ryto

! iš darbo negrįžo Man vienam 
O žemai išvien žali kili-į(ajp nuobodu. Danutė, pada- 

mai. Gludi sodai Įeitume. Ša-ivua vandens, tylomg į jį ste- 
kos linksta žieduos^. Tik lak- jjs vgi sukliko: Jūs man

tokių dienų visai nėra. Ir kaip 
gi pritaikyti dienas tokiems 
vardams, kaip “Saulė6 šypse
na,” “Vyšnios saikelė,” “Lak
štingalos giedojimas”...

Kad vaikai turėtų progos 
pasilinksminti ir gauti dova
nų, japonai išgalvojo kitų bū
dų: penkto mėnesio penktų 
dienų rengia bendrų berniu
kams šventę. Tų dienų jau 
nuo pat ryto ant japonų na
mų esti iškabintos popierinės 
arba audeklinės žuvys, ypač 
karpiai. Karpis tai berniuko 
ženklas. Jums gal geriau pa
tiktų žirgas, liūtas, erelis, bet 
kų padarysi, kad japonai pasi-. 
rinko karpį. Sako, karpis van
denyje laisvai plaukioja ir 
prieš vandenį ir pavandeniu, 
ieško maisto, nugali kliūtis ir 
vengia pavojaus. Taip turi 
plaukti per savo gyvenimų ir 
berniukas, nugalėdamas sutik- 
ta« klūtis ir saugodamasis pa
vojaus.

Savo šventės dienų visi ja
ponų berniukai gauna dova
nų, eina pasivaikščioti, žai
džia, lanko teatrus. Visoje ša
lyje neišpasakytas džiaugs
mas, nes ir “Vyšnių šakelė” 
taip kaip ir jūs mėgsta šoko
ladų, “Saulės šypsena” — ry
žius su virintomis uogomis...

Džiaugiasi berniukai, džiau 
giasi tėvai. O mergaitės? Jos 
turi savo šventę. Berods, sep
tinto mėnesio septintų dienų. 
Kad jūs žinotumėt, kiek tada 
japonai išperka lėlių, sviedi
nių! (Iš Al. J(tn-owskio raštą)

Penktadienis, kada Švenč. 
Motina stovėdama po kryžiu
mi mato mirštantį savo Sūnų. 
Toks supuolimas — tai džiau
gsmo šventė, bet kartu ir di
delio liūdesio diena.

1910, 1921 metais 1932 m. su
puolė D. Penktadienis su Ap
reiškimo švente. Kiekvienais 
tais metais Andrijoj D. Penk
tadienį įvykdavo kraujo ste- 
bfiklas. Pasiklausykite, kaip 
1932 m. Andrijos gyventojai 
sutiko tų stebuklų.

Andrijos vyskupas iš anks
to pranešė savo tikintiesiems 
apie tųjų švenčių supuolimų 
ir ragino prie to rengtis. Uo
lūs tikintieji paklausė vysku
po balso. Ištisai visų gavėnių 
mieste viešpatavo rimtis. 
Klausyklos kasdien buvo ap
gultos žmonių. Visi norėjo 
nusivalyti nuodėmių naštas, 
kad verti būtų matyti stebuk
lų.

— Šiemet įvyks stebuklas! 
— skambėjo iš lūpų į lūpas.

Kuo arčiau buvo D. Penkta
dienis, tuo dažniau kalbėjo a- 
pie stebuklų. Praslinko Verbų 
sekmadienis ir pirmos Didžio
sios savaitės dienos.

_ „ . . „ į, . , t Didžiojo Ketvirtadienio va-
nes sviesos bažnyčioje, oda-!, _r., . . į. .. , v ikaras Visų pakeltas ūpas, vibar jau rengia maliavoti baz- . , , . , Vl
nyčios vidų. Džiaugiamės ir 
didžiuojamės mūsų parapijo
nų pažangumu ir darbštumu.
O mažieji parapijonukai irgi 
neatsilieka. Nors tik mažas 
skaičius mokintų šv. Mykolo 
mokykloje tačiau jie sekdami 
savo tėvų gražų pavyzdį pra
lenkia ir didesnes mokyklas.
Pereitų metų laimėjome antrų 
dovanų “Clean Up Cam- 
paign”. Šįmet ir vėl stojome

į kontestų. Tikėdamies šį tų 
laimėti.

jasi dar iki šių dienų, jei tik 
D. Penktadienis supuola su 
Apreiškimo švente. Toks su
puolimas retai tepasitaiko, ta
čiau jis turi gilių, šventų rei
kšmę. Apreiškimo švente Baž
nyčia mumg primena linksmų jaukią., ir jie nori būti su ta 
žinių, kada Švenč. Marijai *reĮikvija palaiminti. Surengia

ma procesija į vyskupo na
mus. Iš balkono vyskupas lai-, 
mina su relikvija. Šventoriuje 
esantieji žmonės puolė ant 
kelių.

Lietuvos “Liurdas”

Keturios didelis 
rertybds ffluoae pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
ODRUMAfl

PATARNAVIMAS
VERTYBE

LENGVAS
KREDITAS

Joktų nuošimčių. 
Jokių mokesčiu ni 
prlstatym*.
Lietuvis pardavS- 
]K Krauk P. 
Kpeecher 
patarnaus.

$22.50

Jums

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

laimų savo vaikams — tai ko
dėl ne dabar? Tėvai gali daž
nai laiminti savo vaikelius ir 
prašyti jiems Dievo palaimos, 
tačiau patartina motutei mig
dant savo mažytį arba ryte 
kūdikiui išbudus palaiminti 
jį. Gerasis Dangaus Tėvas tik 
rai išklausys tėvų prašymo ir 
palaimins jų vaikelius.

Vertė

Juozapina Vendzelytė,
Šv. Kryžiaus mokyklos 
8-to skyriaus mokinė, 
Chicago, III.

Kas Naujo Northsidėj?

Pykšt! Pokšt! Bumm! Išsi
gandę bėgom žiūrėti kas da
rosi bažnyčioje. Nugi, north- 
sid iečiai ir vėl kų naujo užsi
mojo.... Keli mėnesiai atgal 
buvo įtaisytos naujos olektri-

Šiame Marijos mėnesyje ne
iškenčiu neparašiuR šį tikrų 
atsitikimų, apie kurį girdėjau 
laike misijų.

Tai įvyko Lietuvoje — Ma
rijos žemėje. Lietuviai labai 
myli ir visokiais būdais gar
bina Marijų, tad neveltui 
Šventasis Tėvas vadina Lietu 
vų Marijos garbintojų šalimi. 
Šiluvos apielinkėj toj vietoj, 
kur dabar stovi graži Marijos 
šventovė, Dangaus Karalienė 
pasirodė ant didelio akmens 
nekaltiems piemenėliams. Pie
menys išvydę jaunų, skaisčių, 
gražiai pasipuošusių, su kūdi
kėliu rankose graudžiai ver
kiančių moteriškų — išsigan
do ir nedrįso eiti pirmyn. Tų 
vakarų jie pranešė savo na
miškiams ir kalvinų pastoriui. 
Kitų dienų visi susirinko toj 
vietoj. Tada Marija ir vėl pa
sirodė. Pastorius paklausė ko

verkianti. Ji atsakė:
— Kitados šitoje vietoje 

buvo mano mylimas sūnus 
garbinamas, o dabar čia aria
ma ir sėjama.

Tai pasakius išnyko. Visi 
ten esantieji visų tų girdėjo ir 
matė. Tame laike gyveno vie
nas šimtametis senelis, kuris 
papasakojo, kad prieš 80 me
tų toj vietoj stovėjo katalikų 
bažnyčia, kone sudegusi, o jos 
vietoj užkasta geležinė skry
nia su bažnytiniais daiktais 
ir paveikslu. Tie daiktai tik
rai buvo surasti nurodytoj 
vietoj ir dabar toj vietoj yra 
puiki Marijos koplyčia. Šita 
šventovė daug žmonių lanko
ma ir čia daug stebuklų bet 
malonių išprašyta. Prisidėki
me ir mes prie Marijos gar
bės išplatinimo, nes Ji kiek
vienų pas save kviečia ir ma
loniai laukia.

Bronislava Bružaitė,• ■
Šv. Kazimiero mok. 
7-to skyriaus mokinė, 
Chicago Heights, III.

v,

KIDS

įaudrina Malinauskaitė,
Šv. Mykolo mokyklos 
8-to skyriaus mokinė, 
Chicago, III.

si laukia kažko nepaprasta. 
Žemė apdedengta sniegu. 
Lauke šalta. Tačiau Andrijos 
gyventojų širdys liepsnoja 
šventumai. Juk stebūklas, ku
ris labai retai tepasitaiko.

D. Penktadienis. Saulė, kuri 
prieš tūkstantis devyni šimtai 
trisdešimt du metus buvo tuo 
laiku užtemusi, skaisčiai švie
tė. Niekas Andrijos gyvento
jų nenorėjo namie likti. Visi 
skubėjo į katedrų. Ten skam
bėjo nuoširdžios maldos ir 
rimtos atgailos giesmės. Ir 
namie pasilikusieji meldės. 
Visa Adrija virto lyg vienu 
maldos namu. Katedroje su 
didžiausia žmonių minia mel- 

* dėsi trys vyskupai ir daugybė
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št.ingalų balsai, gyvų kodylų 
kvapai jungia dangų su žeme. 
Ir užmik žmogau tokiam gra
žume... Danutės akys nesimer- 
kia. Tylioj nakties glūdumoj, 
kada viskas nutyla, žmogaus 
siela prabyla. Ir dingtelėjo 
jai liūdna mintis. Tai paskuti
nė gegužės naktis; tekėdama 
saulė atneš birželį — naujų 
mėnesį. Nukris žiedai, surem- 
bės žaluma. Išeis berneliai 
piauti šieno. Ir dings gegužės 
gražuma...

Vėjelis pūstelėjo. Lapeliai 
sušlamėjo.

atnešėt gėlių. Gėlės, gėlės, ko
kios gražios, kokios baltos a- 
šarėlės! Aš nemačiau niekad 
jų, nemačiau žydinčių laukų. 
Su mama kalėjime tris metus 
augau... Mergaitė ištiesė gė
les. Bernaitis jomis vėdylavo 
savo žaizdas.

Mergaitė dabar suprato, ko
dėl audra jų į lūšnelę įvijo.

Ne tik šypsančių gėlių,
Bet ir mylinčių darbų 
Jėzus laukia iš vaikų...

P. Kripaitienė

LITTLE BUDDY
0UOOV —

MOO ATT
SCHOOL 
vesTciio^v ?

By Bruce Scuart
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Pirmadienis, geg. 17 d., 1937

GEGUŽES
ĮVYKS

“DRAUGO”
PAVASARINIS PIKNIKAS

GRAŽIAM SUNSET PARKE VILNIAUS KALNELIUOSE
prie 135tos ir Archer Avenue, Route 4A

Tėvas sūnui: Ar ne tu pa
ėmei laišką, kurį buvau čia 
ant stalo palikęs?

Sūnus: Taigi. Ag įmečiau 
jį j pašto dėžutę.

Mokykloje per pamokų šne
kama apie gyvulius, kurie ko
kios naudos žmogui duoda.

— Na, kuris gyvulys yra 
naudingiausias žmogui f — pu-

Tėvas. Ką tu padarei! Juk k,aW8ė nwkyt°>- 
ant konverto nebuvo parašytai Kuraitis vienas pakėlė rau 
adresato j>aivardės!

Sūnus'. Aš maniau, kadmaniau, 
tamsta norėjai paslėpti adre
satą.

SKAITYKITE ‘ DRAUGĄ’

LIETUVIAI DAKTARAI

kų.
— Višta, pone mokytojau. 

Men galime vištų valgyti dar 
negimusių ir gulime valgyti 
numirusių.

PLATINKITE “DRAUGĄ’’

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVOS VALSTYBES TARNAUTOJŲ 
ATLYGINIMAS JAU PADIDINTAS

Seimo 1937 m. Imlandžio minose kalbama apie vaikų 
mėn. biudžeto komisija išstu- priedus, kurie yra tokie pat, 
dijavo ir apsvarstė jai patei- kaij) ir kitiems valstybės tar- 
ktus jatatymų projektus, ku- nautojams ir veikia nuo lm- 
rinus balandžio mėn, 16 d. pa- landžio 1 d.

That Pattem of Youcs

teikė priimti seimui.
Seimas absoliutinė balsų

dauguma- priėmė valstybės 
tarnautojų atlyginimo įstaty
mo pakeitimų, kuriuo nusta
toma: etatiniams valstybės 
tarnautajame, kurie įgyja tei
sę ganti II tarnyl>os laipsnio 
algų, mokama nuo balandžio 
1 d. I tarnybos laipsnio alga 
su 5 .uių>š. priedu. Vaikų prie
dus etatiniai valstybės tar
nauto .jai gauna kiekvienam vai

Pagal priimtų 1933 m. vals- 
tybės biudžetui subalansuoti 
įstatymo pakeitimų nuo š. m. 
balandžio 1 d., iš I srities, į 
kurių įeina Kauno m., Klaipė-1 
dos kr. ir Lietuvos atstovybių 
bei konsulatų įstaigų tarnau
tojai, kurie gauna nuo 150 li- 
gi 600 lt. brutto atlyginimo 
kais mėnuo, bus atskaitoma, iš 
vedusių noo 4, 5 nuoš. ligi 11,- 
7 nuoš. iš nevedttsi nuo 10,- 
3 nuoš. ligi 17,5 nuoš. Kurie 

,500 lt. 
brutto atlyginimo kas mėnuo 
bus atskaitoma iš nuo 14,78 
nuoš. ligi 18,4 nuoš. iš neve-

2,700 NETEKO DARBO 
ACTOMOMUV FA

BRIKUOSE

JANESVILLK, W1S., geg. 
13. — Čia uždaryti Fisber ir 
Chevrolet automobilių fabri
kai, kadangi unistai darbinin
kai atsilakė dirbti su neunis- 
tais. Apie 2,700 darbininkų 
neteko darbo.

AKIŲ GYDYTOJAI

Your life’s pattem, vre me*&.
Are you maldng it yourzelf 7 Or *511 
the tiny tuberculosis geno make it 
for you?
12,000 young American* betureen the 
tgee of 15 and 25 wiH die of tuber- 
culoaia this year. Thousands more 
will enter sanatoria.
Find out about thoee lungs of yetm
today.' -••.-.r. - -r—r-

- -* a < ,• v /m* *•
UNCOVER TUBERCULOSIS BY 

MOOfiRN MBTHODS

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. Wk Fomrstcris

rei. U AM ai 2345

OR. f, C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANaI 0402

Rez.:
2426 W. 89 St

kai ligi 14 metų amžiaus. Vai z. •
kų ir kiti priedai mokami tik ^auna n“° 
už pagrindinę tarnybų. Vaikų 
priedas mokamas: tėvams gy
venant kartu tėvui, jiems gy-
.vernu. t atskirai: tam, kurio «« """ "uuš- 2W 
globoje yra vaikai. -r • ’ . ' . 1 *' •

I«t (Jbe Joder 6e yosr gat/«

PLATINKITE “BRAMty\

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien tono • iki 12:

nuo 1:30 iki 8 vai. vak. 
f ri. GAR si MBS

DR. VAITUSH, OPT.
_ ubtuvib

OPTOMKTR1CALLY akiu 
HpKCIAI.ISTAS

Palengvina aklų Jtettylma, korfc 
eutl priežastimi galvos skaudėjimo. 
svaSflra*, aktų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karAtl. atltaisv 
trumparegyste Ir tollregystf Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egaamlnavimas daromas s< 
eAektra. parodančia mažiausia.* klai
dos. 8 poetą'ė atyda atkreipiama i 
mokyklos valkus. Kreivos akys at'.- 
aUsomoa. Valandos nuo 10 iki S v 
Nedėlloj nuo lo Iki 12. Daugely m- 
stSHūhs-u akys aetuusem.s. be akln.u 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone BouteVard 7589 

i rr-ir—n---------r-

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAFaystte 3051 2519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nuirsi anfart)

Ofiso tel. Cicero 2573

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 6—8 P. M. 
Rcz. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet •— 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
______ pagal sutartį. ________

LIETUVIAI ADVOKATAI

atlyginimo
kitų".* 'iūtaiym? pakeitimus, 'bus atskaitoma iš vedusių 18,-,
kurio lieėia vaistyk., tan.au- 73' iS "»°8-
tojų atlyginimų, Iriitent; vals
tybės tarnautojų atlyginimo

Taip pat seimas priėmė ir' uH’au brufto MALDAKNYGES

Antros «ritiet», į korių įeina 
kitų įstaigų tarnautojai ir ku

li ir Ii A priedų pakeitimų, Į rie gauna nito 150 ligi 000 lt.
kuriuo turintiems vienų vaikų 
mokama 10 lt. priedo, turin
tiems du vaikus — 15 lt. ir 
turintiems tris ir daugiau vai-

atlyginiino mėnesiui, bus ats
kaitoma iš vedusių nuo 9,5 
nuoš. ligi 16,7 nuoš. iš neve
dusių — nuo 15,3 nuoš. ligi

kų —- po 20 lt. kas mėnuo 22,5 nuoš. Kurie gauna nuo 
kiekvienam vaikui. Vaikai, vy- • 601 ligi 1,500 lt., iš vedusių 
resni kaip 14 m. amžiaus, įei-1 bus atskaitoma nuo 19,78 
na į skaičių priedu normos di- Į nuoš. ligi 23,04 nuoš. iš neve- 
dumui nustatyti. Įstatymui Į dusių — nuo 25,58 nuo. ligi 
vykdyti finansų ministėris 29,30 nuoš. Kurie gauna 1,501 i
leis taisyklių.

Karininkų ir liktinių
lt. ir daugiau, iš vedusių bus 

pus- atskaitoma 23,73 nuoš. ir iš
karininkų įstatymų pakeiti-1 nevedusių — 29,53 nuoš.

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ............................ $3.75

Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ...................... . $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais ....................................... $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pauk.................................... $1.50
Maldaknygė ir Baž. Yad. odos virš................................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais............. 60c
Maldų Rinkinėlis, odos viri..................................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš..............................75c
šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ..............   $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ................ $2.53

(Agentų nepageidaujame)

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illincis

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan 8tate Bank namo 
Valandos kasdien nno 9 Iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioo

▼atartais riko 6> iki 9 • • • •
Telefoną* CANaI 1175

Nansi: 6450 S. RockweM SL
T.lftfoM. KSPuUic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedelį, Utarninke ir Ketverge 
noo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Snbatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 5047

Tel. Ofc. KEI’ublIc 7 b IMI 
Melrose Purk 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvlilad. ii oenktadienlal, 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Seitadleniaia nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadlentala Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

ŠeStadienlaia nuo 2 v. iki 9 v. v.
__ Sekmadieniais pagal sutarties.___

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DBNTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

_________ Pacai Sutartį ______

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 2—4 |>o pietų, 7—8 v. vak. 
*4sk'vr,‘. aerpdnmis ir Riihatomia

Ras. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedeliomis susitariu

Suhaioms Ciceroj 
1446 So 49th Ct.

Niio 6 iki 9 vai. vak.

CLEMENT J. SV1LOW
LIBTUVIS ADVOKATAS 
SS North L* Šalie Street 

Chicago
Tefephooe CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Td. KEYatone 5288 

Vai. pagal sutartį
6322 So. WMtern A

PROspeet 1012

Tri. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CIIICAGO. ILL.

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, III. 
Tel. Cicero 2573

Vai. 2 iki 4 jiopict ir nuo 7-9 vak. 

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
_______________Tel. HEMlock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti______

venue

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IŠ- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC PIRM NEGU PIRKSI VAR.
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė.f Tel. Crawford 4100

Tetepboue: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: RE Public 9723

{VAROS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OTISAS

4729 So. Astitand Avė.
2 tnboa

CHICAGO, ILL.
Telefonu MZDvray 3B80

OttSO VALANDOS: 
vetavo. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki t:30 v. v.

Office Iloura
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Snnday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PBOspect 1930

Tel. CANaI 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAB

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

Seredomis' ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. Ofiso BOUIevard 501314 
Res. KENwood 5107

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. noo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TA YABda 0M4.
Ree.: Tol. PLAsa 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedčliomis nno 10 iki 12 dieną

Offiee Phone Res. and Offiee
PROapect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 1-4 pp. Ir 7-« vak. CANaI O7O«

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKA8)

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St, Chicago-

Nedeilom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

Ofiso Tel. VTRgin>R
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal sutartį

Tel. CANa’ 0257
Res. PROapect 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artmrinn Ava 
VALANDOS: II ryto iki 3 popiet 
_______ 6 iki 8 vai, vakaro

Chicagos lietuvių iv. Krytiaus li
goninė. kaip ją pripažino America* 
Medical Association ir American 
College of Snrgeons, yra Olass A 
rūiiea. Tai yra, aukičianai Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrl prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimo 2700 W. 69th St, 
UI. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tŲ daktarų, dentisty, advokatų ir biznie
rių, kuriy skelbimus matote DRAUGE.
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INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS
Vietos biznierius, A lėk a a 

Einikis, vežioja t rok u ir pa-1 
rdavioėja. mėsų Gary mieste j 
ir apylinkės mėsinyčioms. Jis 
vežioja ir pardavinėja ir ska
nius lietuviškus kumpius, ku
riuos gauna tiesiog iš Lietu
vos per Lietuvos Komercijos 
Bendrovę New Yorke.

Girdėjau, kad nuo Einikio 
ir kitataučiai mėsininkai pe
rka daug lietuviškų kumpių. 
Neseniai buvusiam Amerikos 
Lietuvių ir Pašalpos klūbo 
baliuje Lietuvos kumpiai užė
mė Amerikon kumpių vietų. 
Lietuviški kumpiai tikrai y- 
j^skanūa.

^^■eikia pažymėti ir tui, kad, 
tercijos atžvilgiu, čia mė-V sos importavimas iš Lietuvos 

yra naudingas ir mūsų eėvy- 
nei. Be abejonės, būtų daug 
gero, jei Lietuva galėtų iš
plėsti savo produktų ekspor
tų užsienio lietuvių kolonijo 
se.

unnskas, E. Kaminskas, J. 
Mikėnas, J uozas Atkočius, 
Jim Atkočius, .B. Baldauskus, 
J. Valasina, P. Biliūnas, A, 
Vaičiūras, E. Sandara. Tymo 
vedėjais yra Gudynas ir Ka
minskas.

Suprantama, baseball yra 
visų amerikiečių •mėgiamiau
sias sportas. Baseball žaidi
mas yra didžiausias jaunuo
lių patraukimas Amerikoje. 
Taigi, atletišku žaidimu be
veik geriausiai galima patrau 
kti ir mūsų jaunimų į sujun
gimo būrį. Tas yra geras įra
nkis įgyvendinti lietuvybę 
mūsų jaunimo tarpe. Kada 
lietuviai jaunuoliai turės be
ndrų veikimų ir artimus ry
šius sporto žaidimuose, tai, 
gal, nutautėjimo dusulys pa
liaus smaugti mūsų jaunimų 
Amerikoje.

Šiemet čia, kaip ir praėju
siais metais, Šv. Kazimiero 
parapijos vyčiai turi tvirtų 
basehall tymų. Vyčių tyme 
visi žaidėjai yra lietuviai. Jie 
dažnai žaidžia su amerikonų 
ir kitataučių tymais. Gražus 
pavyzdys.

Tymų sudaro sekantieji jau 
nuoliai: L. Gudynas, P. G.u- 
dynas, B. Bražauskas, L. Ka-

Vietos kleb. kun. Simonas 
Draugelis pritaria ir nuošir
džiai remia vyčių basebail 
tymų. Jis yra uolus ir tikras 
mūsų jaunulio auklėtojas.

Šiose apylinkėse šį pava
sarį vaismedžiai nepaprastai 
graužią.i žydi. Pereitų žiemų 
nebuvo didelių šalčių. Jei vė
liau neatsitiks nieko blogo, 
turėsime daug įvairių vaisių.

Adv. N. Valasina

C HICflGŪ IE
Kud Kuda Kuda!... 
Kauntės Rūmuose

Surinkta 88 “Slot” 
Mašinų

tai

A

Per dvi dienas Cook kaun
tės rūmuose teisėjui D. Trude 
svarstant bylas trukdydavo 
gaidžio balsas. Pagalios, ne
iškentęs, įsakė bailifui su tus
ti gaidį ir sužinoti, kuriems 
galams jis atgabentas į teis
mo rūmus. Bailifas, dar ga
vęs į pagalbų šerifų, pasi
leido gaidžio ieškoti. Ir ilgai 
būtų reikėję ieškoti, jei ne 
trafiko poiiemono švilpukas. 
Kai tik gaidys užgirsdavo 
stiprų švilpuko balsų, tuojau 
ir sukudakuodavo. Ant sep
tinto aukšto, sveikatos depar
tamento laboratorijoj jie ir

do raudonų gaidį.

Pasirodė štai kaip. Prieš 
dvį dienas tasai gaidys buvo 
užpuolęs dviejų metų June 
Tracy, 8922 University avė. 
Patikrinimui, ar gaidys ne
turi pasiutimo ženklų, atga
bentas į sveikatos departame
ntų Laboratorijos vedėjai pa
aiškino, kad gaidys čia turės 
ištupėti 40 dienų, kad paty
rus, ar jis yra sveikas.

Vieškelių policijos būrys, 
vadovaujant virš. L. Laird, 
už Chicago ribų padarė eilę 
puolimų (raid) ant saliūnų 
ir valgyklų, kuriuose surinko 
ir išgabeno 88 “slot” maši
nas — pinigams iš žmonių vi
lioti. Iš jų 30 vietoj sudaužy
tos, nes buvo pritvirtintos 
prie grindų.

Gaisre Žuvo Motina 
lr Vaikas

Namuose adr. 1339 W. 49 
Place kilus gaisrui žuvo An- 
na Witkowski ir vienas jos

Nubausta Už Mun- 
šaino pardavinėjimu

Muiaoipaliuui . teisme teisė-, 
jas J. Grahor nubaudė $170 
Mrs. Angelinų Pisoobų, 10 
m., motinų šešių vaikų. Ji pa
rdavinėjo munšainų po 25c 
ųž pantę. Jos namuose pasi
gėrę dažnai sukeldavo triuk
šmų. Vienų tų, J. Herrorų, 
40 m. amž., teisėjas nubaudė 
$200.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

R
Phikdelphječiy

Dėmesiui

PHILADELPHIA, PA. — 
Paaiškėjo, kad prieš važiuo 
siant Lietuvon V. Uždaviniui, 
jei jis važiuos pro šalį, tai 
sustos paimti nuo K. Dryžos 
prvnumeratos pinigus už 
“Mūsų Vilnų”. Tat, kurie 
nori užsisakyti ‘‘M. V.”, tu
ri tuojau užsisakyti pas K. 
Dryžų, 243 Dičkiu son st. O 
jei V. Uždavinys nesustotų 
Phila., tai prenumerata ir ad- 
resti bus perduoti Generaliniu 

• Konsulatui New Yorke, kuris 
■ pers us į. Lietuvų ir kiekvie- 
Į nas užsisakęs gaus ‘‘Mūsų 
Vilnių”. Šio laikraščio kaina 
Amerikoje yra tik 2 dol.

K. VidiJkanskas

PROFESSOR NOODLE
*1 iDear Professor:

two wee«s'|
The courts sau 
vomen mušt 
observe 
tKe duties of 
a. citiz-en.. 
Būt do you 
IKinK tKey 
ou<Jht to serve 
onjury duty 
just liKe 

■men ?
Estelle

Vasarinėse uniformose. Unifoymuotos Chicsagos policijos 
viršininkas kap. John Prendergast ir lieut. Flynn Grant pa
rke inspektuoja poJieijų vasarinėse uniformose, kurių pra
dėta dėvėti nuo praėjusio ketvirtadienio.
f-. — i-r.— . --------

vaikų 12 m. amžiaus. Pasak — Didi tai klaida užmerkti! 
jos vyro, pajutus gaisrų, ku- akis ir neregėti klaidos ter.J 
ris prasidėjo virtuvėj, jis puoikame yra didi papiktinimai'

Didysis karas tiek žmonių 
padarė bepročiais ir invali
dais, ubagais ir nusikaltėliais, 
kiek per vienus metus pada 
ro girtuoklystė ir paleistuvy 
stė. Prof. dr. J. Haoer.

SUITYIITE "MAIIGį"

.t

Io! No! It’s 
brute and 
unf it 
to tortu re 
women in 
this way!
How can. a daine, 
in s ilence šit— 
while s ome mere 
man talKs on 
adl day?

Prof. Noodle

lė gesinti, gi motina žadinti 
iš miego vaikus. Paunatęs, 
kad negalės užgesinti, pats 
bėgo į laukų manydamas, kad 
paskui seka ir motina su vai
ku. Keturis vaikus rado iš
bėgusius, bet penktas ir mo
tina žuvo.

Pasiskolino Raktus,
Kurie Jai “Atidarė” 

Kalėjimo Duris

Sakoma, kai žmogus issi- 
geria, tada lengva kipšui viso 
kių mintį pakisti. Taip buvo 
ir su našle Mrs. Welma Sachs, 
29 m. amž. Nuo W. Delker, 
4941 Agatite avė., pasiskoli-

ir gali išeiti daug pragaišties.

MmjoiiŲ Vedamųjų 
Pamaldų Tvarkraštis

t
PHILADELPHIA, Pa., ku

nigo Igno Zimblio klebonau
jamoje bažnyčioje, gegužės 31 
—birželio 6, misijos, kun. A- 

1 domas Morkūnas, MIC.I g
| Maspethy N.^Y. — Novena 
į šv. Antanų: birželio 4 — 13 
dd. — kun. Juozas Vaškevi
čius, MIC.

Marianapolis, Conn. — Me
Ii nės rekolekcijos: birželio 14 
— 24 dd. — kun. Dr. Alfon
sas Jagminas, MIC.

Brooklyn, N. V. — Nove-no automobilio raktus ir iš 
važiavo pasivažinėti. Būdama na i sv- liepom 17 26
girta užvažiavo ant kito st.o-l^* Kun. Dr. Alfonsas Ja-
vinčio automobilio, o paskui 
ir į vienos krautuvės langų 
Paskui jau atsidūrė kalėji
me.

AMERICAN 
LEADER AT Iii A

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

«ARV, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K1LNIR — PRUZIN 

Geriausia* patarna«kaaa — Moterį* patarnauja
M . «M W.

gminas, MIC.

Man labiau patinka tasai 
žmogus, kuris gina tiesų dory
bėmis, kaip tasai, kuris jų gi
na argumentais. Paln-u, J. S.

PETRONĖLĖ 
VAIŠNORIENĖ

(po tėvgls T»mt»itė)
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gegužės 15 d., 1937 m.. 10:39 
vai. ryte. sulaukus uąukbv**.

Kilo Iš Uetuvos, Raseinių 
apkr., Kelmės par. lr miestelio.

Paliko dideliame nuliūdime 
4 sūnus: Julijoną lr marčią 
Uršulę, Antaną ir marčią Meg- 
dale.ną, Juozapą ir marčią El- 
wuwr, Vincentą lr marčią li
ną, marčias Antaniną. Baku- 
tienė ir Elzbietą Vaišnorienę, 
anūkus, proanūkus lr daug lu
tą gimini*).

Priklausė prie Tretininkų ir 
Apaštalystės Maldos Dr-j.ų.

Kūnas pašarvotas randasi
3Ž98 Lituanica Ar*., telefonas 
BOUIevard 6995. 

te Inldotuvės Įvyks trečtaMHenJ, 
gegužės 19 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta i šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurtoj Jvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o Iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a.. Petronėlės Vaišno
rienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti jai paskuti n) patar
navimą lr atsisveikinimą.

Nuliūdę; Sūnal, Marčios. A- 
įtflkat. Proanūkai lr giminės.

Laide tuvių direktorius A. M. 
Philttpe. Tel. Blvd. 4139.

I
Urba Flower Shoppe]
4180 Archer Avenue

Gėte* MyMnUms —. 1
— IsUdotuvėkM—

Y0UR

L. V t S

Night and Morning
Dėl aklų pa vėmu sių nuo Bagi d*, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite ketts |a- 
šus Murinę: Palengvina nuvargo 
sias akla.
Saugus Kūdikiam* tr Suaugusiems. 
Vtaoae Vaistinė**.

VVrife for Froo Book
"A W.»H of C.m’ort f., V..f Cm“ MURINĘ COMPANY

SOLISTAMS IR CHORAMS f 
Dldžiatuiss Muzikos, Dainą ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS ŽINIOS“

LAIDOTPV1Ų DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TCVAS

VIRginia 0883PLATINKITE "DRADGį'

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 Wesl llltti St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vųrtų.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
lšdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
-------o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■- ■ *

Suvirš 50 metų prityrimo 
- o ■

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

, o— —

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORMŠTĖRN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinoi/

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M PC PATARNAVIMAS 
HRlDULAnbC DIENĄ IR NAKTĮ

TA V V A T KOPLYČIOS VISOSE O I Anl MIESTO DALYSE

1.1. Zolp 1646 Wesf46th Street 
Phone BOUIevard 5203

Ezerskis ir Sudus 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

P. ]. Klikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lataicz ir ŠonaiwwWIIw rw ivk TV Vuillll

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 4244 E. 108 St. 
Phone PUIzhnan 1270

lliMUK 4348 So. California Avė. 
Phone LAPayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkas 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377 *!
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VIETINES ŽINIOS

Pagerbė Konsulo
Daužvardžio Žmoną

Gegužės 12 d. dr. S. Šla- 
kienės iniciatyva sukviesta 
gražus būrys vietinių mote
rų, merginų inteligenčių j 
Jacques prancūziškų restora
nų, kad pagerbus, susipaži
nus arba “įvezdinus” naujo 
konsulo Cbicagai Daužvard- 
žio žmonų.

Po puošnių pietų, vadovau
jant dr. S. Šlakienei, atskirai 
kiekviena buvo supažindinta 
fu konsuliene ir pakviesta 
pareikšti linkėjimus. Be as
mens linkėjimų, dar sveiki
no; Moterų Sų-gos vardu S. 
Sakalienė, Cbic. Lietuvių Mo
terų klubo vardu O. Kiriene, 
Lietuvos Dukterų klubo var
du M. Brenzaitė.

Visuose linkėjimuose reik
šta džiaugsmo atvykimu Dau- 
žvardicnės Chicagon irr linkė 
ta mūsų tapė būti “First La
dy“.

Be to, Daužvardienė papuo
šta korsažu ir įteikta korte
lė su visų vardais ir sveiki
nimais.

Į visus sveikinimus atsakė 
Daužvardienė, dėkojo ir ža
dėjo, kur tik bus galimybės, 
prisidėti prie patarimo bei 
darbų motenj tarpe.

Reikia pasakyti, Daužvar
dienė begalo gražiai, impo
nuojančiai kalba; be to yra 
profesijonalė, baigusi advoka 
tūrų ir sykiu gabi muzikė.

Viena iš Visų

APLINK KUS
Kun. Antanas Petraitis 

Chieagoj

Šiomis dienomis Chicagoje 
pas gerb. kun. J. Paškauską, 
Visų Šventųjų parap. klebo
nų, vieši svečias iš Lietuvos 
gerb. kun. Antanas Petraitis, 
Eržvilko parap. klebonas. Ro- 
selando lietuviai turėjo pro
gos matyti gerb. svečių cele- 
bruojant šv. Mišias ir girdė
ti jo iškalbingų pamokslų. 
Praėjusį ketvirtadienį kun. 
Paškausko lydimas, svečias 
aplankė “Draugų”. Sakė, kad 
Amerika jam esanti įdomi,

Prie tulpių. Chicago parkuose šiuo metu pats gėlių žy
dėjimas. Šis atvaizdas yra iš Garfield parko.

bet apsigyventi nenorėtų. Svei West Sidėj J. Klikūnas tai- 
čias grįš į Lietuvų birželio] so savo namų, kurs randasi 
pradžioje. Amerikoj bus iš-j prie So. Oakley avė. ir 23 pi., 
buvęs apie pusę metų. priešais “Draugo” namų. De

N epadarykite Klaidos Užeidami į Svetimą Krautuvą
Budriko vienų krautuvę perkėlė į didžiulę krautuvę po adresu 3417 So. Halsted St., iki bus gatavas naujas namas šalę 

dabartinės Budrikio krautuvės. m**-'—

Dėl Rakandų, Radio, Skalbiamų mašinų kreipkitės pas Budrikų. Jūs visados gausite prieinamas kainas.

MES PASAKYSIME JUMS FAKTUS APIE ŠALDYTUVUS!

i ŠTAI JIE: 

Faktas 1.
Naujas 1937 Kelvinator yra 
Plus-Powered. Jisai turi 
veik dvigubai šaldymo pa
jėgumo, negu kitų geriau
sių išdirbysčių šaldytuvai 
lygaus didumo.

Faktas 2.
Naujas Kelvinator eina tik 
pusę laiko per dienų — per 
likusį laikų stovi ir užlaiko 
temperatūrų be ėjimo.

7

da naujų stogų, ir naujus lan
gus. To namo apačioje ran
dasi Juozo Dobrovolskio bu- 
Černė.

Plačiai žinoma vestsidietė. 
Marcijona Sainolienė su dviem 
dukterimis Irena ir Loraine 
vyksta į Lietuvų. Jau užsisa 
kė vietas ant laivo “Grips 
holm”, kurs iš New Yorko 
išplauks gegužės 29 d. Visus 
keiionės reikalus atlieka joms 
“Draugo” laivakorčių sky
rius.

Bridgeportieėiai pastebėjo, 
kad krautuvė adresu 911 AV. 
33 st. yra taisoma. Sužinota, 
kad joje bus importuotų val-

rina savo parkų piknikams. 
Rašo, kad stato naujų resto
ranų netoli baro ir daro ki
tokius pagerinimus. Viskas 
bus tvarkoje prieš “Draugo” 
piknikų, kurs ten įvyks sek
madienį, gegužės 30 d. Sun
set Park, kur tas “Draugo 
piknikas įvyks, randasi Ar
cher avė. ir 135 gatv. Rte. 
4A.

Kun. Drazdžio Misijų 
Maršrutas

1. Minersville, Pa. pas kle
bonų kun. K. Klevinskų, 320 
Spauce St., nuo gegužės 6 d.

»’ — 18 d.
2. Gilberton, Pa. pas kle

bonų. kun. Alauskų nuo gegu
žės 23 d. — 30 d.

Chicagos piknikieriai jau 
iš praeitų metų žino Sunset 
Parkų arba Vilniaus Kalne 
liūs. Tai tinkama vieta pik
nikams. O nauji pastatai jų 
dar labiau pagerins.

PLATINKITE “DRAUGA"

DUODAM

— Tas, kuris neturi būdo,
goinųjų produktų K Lietuvos yra ne *»<*“. dįk'>8-
krautuvė. Taigi bridgeportie Chamfcrt
e ai laukia “grand opening”.

— Dideles tautas pagimdo
St. Melinis savo valgomųjų dorovė ir kultūringa drųsa.

daiktų krautuvę, 3404 So. U- 
nion avė., ištaisė ir išnialia- 
vojo.

Į Antanas A. Norkus, savi
ninkas Universal Restaurant, 

i750 W. 31 st., didina ir gra
žina savo įstaigų. Vieta da
bar bus veik dvigubai dides
nė. Norkus jau seniai yra re
storanų biznyje, gerai pažį
sta savo šakų, patenkina ko- 
stumerius ir todėl biznis di
dėja. Bizniui didėjant prisė
jo didinti patalpas.

New Process Baking Co., 
3401 So. Halsted st., plečia 
biznį. Neseniai įsigijo keletu 
naujų trokų, nes turimais tro 
kais neišgalėjo aptarnauti ko
stumerių.

B'rželio 11 d. Šv. Kazimie
ro Akademija? auditorijoj į- 
vyks bunco party Šv. Kry
žiaus ligoninės naudai.

Gerina Parką ‘Draugo’ 
Piknikui

V. 'Kubaitis, savininkas Su
nset Parko, praneša, kad ge-

Mazgini

DYKAI!

“Console Sėt” dykai tam, 
kurs gaus vienų naujų metinį 
“Draugui” skaitytojų ir pri
sius $6.00.

PASKOLAS

ANT PIRMŲ

MORGIČIU
Chicagoje ir apielinkėse, 
lengvais išmokėjimais dė. 
nupirkimo, pataisymo i1 
statymo naujų namų.

Išmokam

ik
4%

DTVIDENTAS TJŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į 

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887 I

CLASSIFIED
REIKIA PATYRUSIU MOTERŲ

Tuoj reikia patyrusių moterų sor- 
tuot, skudurus. Pastovus darbas. 
Aukščiausios algos.

1801 No. Le&vltt St.

TAVERNA PARBAVTMUT
UzbonaR. Talpina dvi kvor- I taverna. Pilnai (rengta,

tas. Tinka visiems. Dykai tam 
kurs gaus vienų naujų “Drau
gui” skaitytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

Biznis ISdlrbtas. Tuo| kreipkitės. 
Išvažinoiu | Lietuvą, pigiai parduo
siu. 2 801 So. Western avė., tel. 
SEEly 97 54. 

REIK AT,INGOS DARBININKAS

PRADŽIOJ jūs norite žinoti faktus viršuje pa
reikštus, dėl to, kad jie yra svarbiausi daik
tai šaldyme. Jie reiškia taupumų. Jie reišk'a, 
ilgus metus tarnavimo be sugedimo. Tas reiškia, 

kad kaip ten nebūtų karšta diena arba įšildyta 
virtuvė Kelvinatore maistas yra saugus.

Tūkstančiai, kurie seniau turėjo šaldytuvus 
dabar juos pakeičia su nauju Kelvinator — ir 
mato, kad tuomi taupo pinigus!

Jūs su pasididžiavimu rodysite Plus-Powered
Kelvinator, kaip kad mes jį rodome .jums.

Ateik pamatyti š:andie! Sužinok apie naujų 
planų, kuriuo gali pirkti mokant tik po 90c sa
vaitėj! Ateik!

TIK KELVINATOR 

TEDUODA JUMS 

6IU0S GERUMUS!

Jhūda.votą termometrą...
Kelvlnatortaus Plu„ Fo- 
wer užtikrina Jums sau
gų Saldymo temperatūrą
— nuolat... Jbūdnvotas 
termometrą* tą jrodo.

Guminiai virbalai viso
se tacose... Kelvlnatorlauj 
Plus-Power teikia Jums 
gausybe ledo Šmotu. Nxio 
guminių virbalų lengva 
juos nuimti.
Užtikrinimas pigau* ope
ra vimo.. Kelvjnator's
Plus-Poarer užtikrina kad 
JI, ela trumpesni laiką 
per dieną... Tik Kelviną- 
tor teduoda llfldymą pi
gaus operavlmo.

5 metų apsaugo* planas...
Kelvlnator's Plus-Powe,r 
eina trumpiau lr lėčiau
— duos ilgalaiklnl tar
navimą — užtikrintą 
S-klų metų Apsaugos 
Planą.

Reikalingos motervs sortuotl senus 
Ir naujus skudurus. H. Samors and 
Sons, 412 No. Morgan Rt.

REIKALINGA MERGINA
Reikalinga mergina namų ruošos 
darbams Mažai skalbimu, nereikės 
virti, du valkai. >7 savaitėje, kam
barys, maudynė. Mrs. Rack. 4420 
prexel blvd, tel. ATLantlc 4 478.

REIKALINGA MERGINA

Dykai!
VIRS LOOO DOVANŲ

LAIMĖTOJAMS KELVIN 
NAMUOSE

TŪKSTANČIŲ ŽODŽIŲ 
PRITAIKYMO KONTESTE

LAIMĖK 6 KAMBARIŲ “AIR OONDITIONED“ KELVIN NAMĄ 
PILNAI ĮRENGTĄ — NASH AUTOMOBILIUS, KELVINATOR 
ŠALDYTUVUS, PEČIUS, SKALBYKLAS, PROSUS IR DOVANAS 
GRYNAIS PINIGAIS — DAUGIAU, NEGU 1,000 DOVANŲ! 

Ateik Pas Mus, o Gausi Blankas ir Paaiškinimus!

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Blvd. 7010

Buy gloves wlth who* 

lt savos
Nereik mokėti SOc ui 

dantų mostj. Listerlne 
Tooth Paate gaunama po 
25c. Tėmyk, kaip gerai JI 

veikia. Ją vartodan.aa per 
metua sutaupai |3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

“Relish Tray.” Dykai tarų, 
kurs gaus vienų naujų 
“Draugui“ skaitytojų pusei 
metų ir prisius $3.50.

Reikalinga mergina prie darbo ir 
prižiūrėti mažą valką. Jeigu nori, 
gali gyventi ant vietos. Kaslink są
lygų, pasitarsite ant vietos.

4329 So. Sacramcnto Avė. 
Chicago. III.

PLATINKITE “DRAUGĄ

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejų1, Stiklai ir 
VARNIĖAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANal 6850

REIKAIJNGA VIRĖJA

Reikalinga vlrėja-pngelblninkė dlrž 
dellame žydiškame .restorane. ū! 
bdt su patyrimu. Gera alga.

3018 W. Roosevelt Rd.
PAIEŠKOJIMAS

Leonas Romas, gyvenantis Kalti
nėnų miestely, Tauragės ap. atsi
šaukė J mane, kad sužinočiau apie 
Jo brolį Kazimierą Romą, kurs jau 
yra miręs. IJetuvoJ reikalingas jo 
mirtie* liūdi JI mas. Žinantieji apie 
a. a. Knzlmieą Romą prašomi krei
ptis adresu: Henry Druktenls. 4552 
Ro. Paulina st. Chicago, m. Telef. 
YARds 2440.

(lr
REIKIA REAL ESTAT1NINKU

BUICK 

QC

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiu:

GAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIdlUS, BACKUS

Reikalinga vyrų lr moterų, kurie 
turi gabumus parduoti Ir pirkti Real 
Estai e. Yra vienas iš pasekminglau- 
sių biznių, jeigu yra praktiškai su
organizuoti. Jums bus duodama gra
žus Ir patogus ofisas Ir visi paran
kamai Kreipkitės prie Home Ow- 
nerg Rtalty Co„ 6322 So. Western 
Avė, ant antrų lubų.

REIKALINGA MOTERIS

Tuoj reikalinga moteris prie namų 
ruošos. Kambarys, valgis Ir alga. — 
Kreiptis 6308 Ro. Artesian Avė., tel. 
HEMIoek 4540.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvitsa, Liežuviai, 
Baravykai, Agurkai. Saldainiai Ir 
kiti skanumynai Iš I,lepi vos. Par
duodam Ir krautuvėms VVliole- 
sale.

BALTJC IMPORT CO.
805 West 19th 84., Cbicago. 

Tel. HAYmnrket 8555

Skaitykite Biznierių 
Bargenus


