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POPIEŽIUS įspėja nacius neker

SYTI KATALIKAMS
Šventasis Sostas ras priemonių 

juos apsaugoti
Žiniomis iš Europos, vakar 

daugiur, ypač katalikiškose 
šalyse, nepaprastai iškilmin
gai minėta Šventojo Tėvo Pi
jaus XI 80 m. amž. sukak
tuvės.

Amerikoj ir kai kur kitur 
iškilmės įvyko sekmadienį.

CASTEL GANDOLFO, geg. 
31. — šventasis Tėvas Pijus 
XI šeštadienį suteikė privačią 
audienciją vokiečių meldžio
nių grupei. Jo Šventenybė į- 
spėjo nacių režimų nevykdyti 
pagiežos prieš Vokietijos ka
talikus, kadangi Vatikanas 
ras priemonių juos apsaugoti.

Tai atsakymas nacių pro
pagandos ministeriui Goebbel- 
sui, kurs iš vakaro ^Berlyno 
nacių susirinkime šmeižė Ka
talikų Bažnyčių, purvais drab
stė katalikų kunigiją ir grū
mojo į teismus- kvotimams 
pašaukti Vokietijos kardino
lus ir vyskupus, jei užsienio 
katalikų vadai nepaliaus puo
lę ir smerkę nacių režimo ir 
visos jų tvarkos.

Šventasis Tėvas laiminda

mas vokiečius meldžionis ir 
visus Vokietijos katalikus pa- 
reiškė:

“Mums labai malonu ma
tyti jus čia atvykusius, ypač 
ž’nant, kaip šiandien Vokieti
joj katalikai persekiojami. 
Mes visados turime savo šir 
dyje persekiojamuosius.”

Vokietija iš Vatikano iš 
traukė savo atstovą neribo
toms “atostogoms,” kad jis 
nedalyvautų Popiežiaus 80 m. 
amžiaus sukaktuvių iškilmėse.

Savo keliu Šventasis Sostas 
parsikvietė iš Berlyno nūn-

Vatikane pareiškiama, kad 
Šventasis Sostas nesistengs 
nutraukti santykių su Vokie
tija. Šio klausimo inicijaty- 
va paliekama naciams.

CASTEL GANDOLFO, geg. 
31. — Savo 80 metų sukak
tuvėmis Šventasis Tėvas Pi
jus XI gydytojo patariamas 
nekalbėjo per radijų.

Taip pat atidėta ir Ponti- 
fikalinės Mokslų Akademijos 
atidarymas.

NAUJA KRIZE EUROPOJE
Ispanų radikalai subombavo 

vokiečių karo laivą
LONDONAS, geg. 31. — sikišimo komitetas Londone. 

čia bijoma Ispanijos Vokie- Vokietija nusprendė pasiųsti 
tijos karo. i daugiau karo laivų į Ispanijos

n<«
Vokietija ir Italija išėjo iŠ 

nesikišimo komiteto Londone, 
traukė karo laivus iš Ispa- 
ijos kraštų patruliavimo ir 

vokiečių karo laivai kerštan 
subombardavo radikalų valdo
mą miestą Almeriją. Žuvę 19
asmenų.

Žiniomis iš Berlyno, Hitle 
ris pareiškęs, kad tuo būdu 
atkeršyta ispanų radikalams 
už karo laivo Deutschlando 
bombavimą.

ŽENEVA, geg. 31. — Euro
pą ištinka nauja krizė ryšium 
su Ispanija.

Ispanų radikalų lakūnai už
puolė Viduržemio jūroje Is
panijos krantus patruliuojantį 
Vokietijos karo laivą Deutsch- 
land. Su keliomis bombomis 
pataikyta į laivą. Iš laivo į- 
gulos 24 vyrai užmušta, 19 
sunkiai ir 64 lengviau su
žeista.

Iš Berlyno praneša, Vokie
tija nusprendė imtis keršto 
priemonių prieš ispanų radi
kalus. Italija remia Vokieti
ją. Apie tai painformuotas nc-

pak rašei us.
Europos valstybės pripažįs

ta, kad ispanų radikalai pa
darė nedovanotiną klaidą pul
dami vokiečių karo laivą.

Kiek anksčiau radikalų la
kūnai bombavo ir italų karo 
laivą. Nužudyta keli jūrinin
kai.

Stebėtojai aiškina, kad is
panų radikalai jau griūva ir 
bando provokuoti nacius ir 
italus, kad sukelti suirutę E 
uropoje. Jie mano, kad šis jų 
žygis gali juos išvaduoti.

Prieš vokiečių karo laivo 
bombavimą nacionalistų lakū
nai smarkiai apgriovė Valen- 
ciją ir Barceloną.

ANGLIAKASIAI NU
TRAUKĖ “SĖDĖJIMO 

STREIKĄ

Statulos pašventinimo iškilmėse. Lietuvos prez. A. Smetona sutinkamas prie Šv. Anta
no bažnyčios, Kaune. Padovanojęs tai bažnyčiai Šv. Antano statulą, dalyvavo ir jos pa- 1 
šventinimo iškilmėse.

KK sa- * P““

VO BAŽNYČIAS
NOGALES, Sonora, Meksi

ka, geg. 29. — Sonora valsty
bės katalikai subruzdo pajėgo
mis atidaryti bažnyčias ir 
jose pasilikti iki bus gautas 
vyriausybės leidimas palikti 
jas visados atdaras.

Kelį šimtai katalikų susiė
ję čia atidarė katedrą ir dau
giau kaip šimtas asmenų pasi 
ryžo pasilikti viduje dienomis 
ir naktimis.

Visoj Sonora valstybėj vy- 
Įkdomos demonstracijos už baž 
nyčių atidarymą. Kai kui iš
verčiamos bažnyčių durys ir 
tikintieji užima budėjimo ir 
lnkeriavimo pozicijas. Valsty
bės autoritetai nekliudo kata
likų demonstracijoms ir žy
giams. Laukia centro vyriau
sybės sprendimo.

Čia atvyko Sonora diocezi
jos, vyskupas J. Navarette ir 
kunigą Ignacio de la Torre 
paskyrė katedros rektorium.

Dalis katalikų atsinešė į 
katedros angas paklodalus ir 
maisto.

Kapų Puošimo diena vakar 
gražiai minėta. Kaip kas me
tai, taip ir šį«met į Šv. Kazi
miero kapus suplūdo gausin
giausios lietuvių minios. Nie 
kur kitur netenka matyti to
kio gausingo lietuvių suvyki- 
mo, kaip į Šv. Kazimiero ka 
pus dalyvauti gedulo pamal
dose. Ir taip kas metai.

Lankyti kapus ir melstis už 1 
mirusiuosius yra garbingos 
paprotys. Šio papročio lietu
viai katalikai įsakmiai laikosi.

ISPANU RADIKALU LA
KŪNAI SUGRIOVĖ 

KATEDRA

M

WILSONVILLE, III., geg. 
29. — 350 angliakasių po 200 
valandų nutraukė “sėdėjimo” 
streiką Superior Coal Co. Nr 
4 kasykloje.

MALONE PAKLIUVO 
TEISMAN

PLATINKITE “DRAUGĄ” 60,000 dol.

W. H. Malone, buvęs Illi
nois valstybės mokesčių ko
misijos pirmininkas, pakliuvo 
į federalinį teismų. Jis kalti
namas už nemokėjimą vyriau
sybei mokesčių už pajamas.

Vyriausybės kaltintojai ban 
do įrodyti, kad Malone vie
nais papirkimais surinkęs a- 
pie 330,000 dol. ir šias paja
mas paslėpęs, kad išsisukti 
nuo mokesčių.

Iš jo reikalaujama apie

ALSMITH ATLANKĖ 
KATAKOMBAS

ROMA, geg. 30. — Al
Smith atlankė katakombas ir 
pirmų kartą savo gyvenime 
neturėjo ką sakyti spaudos 
atstovams. Tik pažymėjo;

“Pirmą kartą savo gyveni
me neturiu ką sakyti. Ką 
žmogus turi sakyti matęs įs 
pūdingiausius reginius pasau
ly!”

FORDO FABRIKUOSE 
MAŽIAU DARBO

DETROIT, Mich., geg. 29. 
— Fordo automobilių fabri
kuose, Dearborn priemiestyje, 
įvestas keturių dienų savaitės 
darbas.

Pranešta, kad tas yra laiki
nai. Kas metai šiuo laiku yra 
mažiau- darbo. Kad nepaleisti 
darbininkų, susiaurintas jiems 
darbas. Už mėnesio, kito grįš 
normalus darbo laikas.

EGIPTAS PRIIMTAS I T. 
SĄJUNGĄ

ŽENEVA, geg. 29. — T. 
Sąjungos taryba nubalsavo į 
Sąjungą priimti Egiptą, kai
po nepriklausomą valstybę.

4 ASMENYS UŽMUŠTA, 
APIE 100 SUŽEISTA

Tarp sužeistųjų yra ir 23 
policininkai

Sekmadienį popiet So. Cbi- Sakoma, daugiau kaip 1,000 
cago įvyko policijos kruv’nas streikininkų po įvykusio jų 
susirėmimas su streikuojan susirinkimo pradėjo žygiuoti 
čiais plieno pramonės darbi- tikslu įsiveržti į fabrikus. Po- 
ninkais. Jlicijos įspėjimo neklausyta.

4 asmenys užmušta ir apie Tai buvus riaušių pradžia. Kai 
100 sužeista, tarp sužeistųjų negelbėjo policininkų lazdos,
yra 23 policininkai. Kovai pa
naudoti šautuvai, revolveriai 
ir kiti įrankiai.

Policija pareiškia, kad šau
dyti pradėję streikininkai ir 
ji buvus priversta gintis. 
Streikininkų vadai 
policiją.

išsitraukta revolveriai. Eilės 
darbininkų ir policininkų pa
imta į artimiausias ligonines.

Po įvykusių raušių atvyko 
gubernatorius Horneris ir ta-

kaltinu Įrėši su darbininkų vadais, po- 
įlicijos viršininku ir plieno

Miesto policija pastatyta korporacijos atstovais. Kalba- 
saugoti Republic Steel korpo Ima apie kariuomenės prisiun- 
racijos fabrikus ir savastis.1 timą, jei riaušės pasikartotų.

ROMA, geg. 30 — Vatika
no dienraštis Osservatorc Ro 
mano praneša, kad ispanų ra
dikalų lakūnai anądien sugrio
vė Saragosos mieste garsią 
La Leo katedrą.

Trimis orinėmis bombomis 
pataikyta i katedrą. 18 asme
nų užmušta ir 45 sužeista.

Saragosa katėti ra pradėta 
statyti 14-am šimtmetyje ir 
tik 1550 metais užbaigta. 18- 
ain šimtmety pastatytas bokš
tas.

PRANCŪZŲ MAROKOJ 
SIAUČIA BADAS

PARYŽIUS, geg. 30. — 
Prancūzų Marokoj siaučia ba 
das, kurį sukėlė sausros. Apie 
1,400,000 gyventojų neturi 
kuo maitintis. Apie 10 nuo
šimčių visų galvijų nugaišo, 
o kiti pjaunami maistui.

Prancūzų autoritetai nuken
tėjusių žmonių daliai dalija 
javų grūdus ir ryžius. Tačiau 
to nepakanka. Reikalingas 
daug platesnis šelpimas. Ro
dos, turėtų tuo daugiau rū
pintis pati Prancūzijos vyriau 
svbė.

SPAUS TURTINGUOSIUS 
MOKĖTI MOKESTIS

AYASIIINGTON, geg. 3L - 
Prez. Rooseveltas patyrė, kad 
žymi dalis šalies turtingųjų 
žmonių išsisukinėja mokėti 
vyriausybei mokestis už pa
jamas ir tuo keliu vyriausy
bės iždas per metus netenka 
apie pusės bilijono dolerių.

Prezidentas nusprendė su
griauti visus turtuolių išsi
sukinėjimus. Šiuo reikalu jis 
rytoj siunčia specialų praneši
mą kongresui. Patieks suma 
nymą pataisyti mokesčių už 
pajamas įstatymą.

Savo keliu, šen. La Follet- 
te, progr. iš Wis., iškelia su
manymą mokestimis už pa
jamas prispauti varguomenę. 
Būtent, sumažinti personalių 
mokesčių išimtį vedimiems nuo 
2,500 iki 1,500 dol., o neve- 

įdėliams nuo 1,000 iki 750 dol. 
i Iš varguomenės juk galima 
Į daugiausia pelnyti. Vargiai 
prezidentas parems šį suma
nymą.

KAUNAS. — Vytauto Did
žiojo universiteto pavasario 
semestro klausytojų teologijos 
filosofijos fakultete registra
vosi 225 klausytojai, bumanita 
rinių mokslų fakultete — 327 
kl., teisių fakultete — 930 kl., 
matematikos — gamtos fakul
tete — 241 kl., medicinos fa
kultete — 715 kl., ir technikos 
fakultete — 529 kl. Iš viso ,u- 
niversitete yra 2,967 klausyto
jai, iš kurių 869 moterys. Ru
dens semestre klausytojų bu
vo 3,059.

__ » > jį -■ ■<
VIENAS ŽUVO, KELETAS 

SUŽEISTA

Fullerton gatvės apylinkėje, 
tarp AVestern avė. ir Sacra- 
mento bulvardo, šeštadienį 
pasireiškė pasiauba.

Įvyko sprogimas sriutų nuo
vados duobėje. Duobės sunkus 
dangtis išlėkė į padanges, 
krizdaimas sulaužė penkių 
aukštų namų stogą ir patai
kė į keltuvo šaftą. Sudaužė 
keltuvą ir užmušė jo opera
torių. Be to, lakstančiomis 
plytomis keletas asmenų su
žeista. Sprogimas sukrėtė a- 
pylinkę.

Sprogimo priežastis aiški
nama.

ORAS
1 CHICAGO SRITIS. — Nu
matomas lietus; vėsiau.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 
8:19.

DIRBA GELBĖJIMO 
PLANUS

AYASIIINGTON, geg. 29. 
— Žemės ūkio departamento 
sekretorius AYallace iš apturi
mų raportų sprendžia, kad a- 
teinančią vasarą kai kurias 
žemės ūkio sritis gali ištikti 
sausra. Tad jis iš anksto dir
ba planus gelbėti nukentėju
sius ūkininkus.

BILBAO, Ispanija, geg. 30. 
— Radikalų nelaisvėn paimti 
ir mirti nuteisti trys vokie
čiai lakūnai bus paleisti. Bus 
pakeisti už nacionalistų palei
džiamus tris radikalus lakū
nus.

“DRAUG 0” 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS Įvyks

BIRŽELIO 19 D.

laivu “Berengaria”

per Cherbourgą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 
Ruoškitės iš anksto
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Svarbieji šių Dieni/ Reikalai

Netoli šimto tūkstančių darbininkų strei
kas uždarė duris dvidešimčiai plieno dirb
tuvių, iš kulių septynios yra Chicagoj. To
se dirbtuvėse ir lietuvių nemažai dirba.

Apie dabartinių streikų priežastis vi
saip yra kalbama. Vieni mano, kad tai ko
munistų agitatorių padaras, kiti kitaip gal
voja. ĮSupruntama, kad komunistų agentai 
lenda visur, kur tik streikai eina, nepasi
tenkinimas ir neramumai išgyvena. Jie ste
ngiasi kruvinųjį komunizmų žmonėms įpirš
ti.

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

AKIS ' mų lygiai kaip ir prie arti 
esančių daiktų, kml nepnlik-

Kun. A. Pakalnio Sukaktis

Savo laiku keletu metų Chicagoj dar- 
bavusis kun. Norbertas Pakalnis šiomis d c 
nomis mini kunigavkmo 25 metų sukaktį.

Gerb. Jubiliatas yra plačiai žinomas 
mūsų visuomenės veikėjas, dėl to bent tru
mpai apie jį čia paminėsime.

Kun. N. Pakalnis gimė 1888 mi. Kunigu 
įšventintas Lietuvoj 1912 metais. Į Ameri
kų atvyko 1915 metų jHrbaagoje. Trumpai 
darbavosi Apreiškimo parap. Brooklyne ir 
Lewiston, Maine, kur organizavo lietuvius. 
Kun. dr. A. Staniukyno kviečiamas 1917 
m. kun. Pakalnis atvyko į Chicagų. Tuoj 
buvo paskirtas vikaru. prie Šv. Kryžiaus 
parapijos.

Šv. Kryžiaus paraįūjoje kun. Pakalnis 
išbuvo 5 metus. Atlikdamas savo1 pareigas 
ir aktyviai dalyvaudamas visuomeniniame 
gyvenime, kun. Pakalnis suranda laiko ir 
studijoms gilinti. Per 4 metus lankė Loyo- 
los universitetų, kuriame baigė sociologijos 
mokslus Magistro laipsniu. Baigas Lojolos 
universitetų paskiriamas Chicago Heiglits 
lietuvių parapijos klebonu.

Chicagoj buvimo laikai buvo patrioti
nio entuziazmo laikai. Vyko gausingi susi
rinkimai, kuriuose platinti Lietuvos laisvės 
bonai, rinkta aukos besikuriančiai ir įsikū
rusiai Lietuvai, ginta Lietuvos teisės į Vil
nių. Š'auie tautiniame judėjime aktyviai da
lyvauja Kun. Pakalnis, sakydamas didžiu
lėse salėse prakalbas; dalyvauja centralinių 
organizacijų susivažiavimuose. Ilgų laikų 
buvo vyčių Chicagos apskrities dvasios va
du.

1922 mt. jis susilaukia švietimo draugi
jos Saulės vadovybės kvietinio — jis kvie
čiamas užimti Utenos gimnazijos direkto
riaus vietų. Atsisako iš klebono pareigų, 
nors ir nenoriai Chicagos arkivyskupo at
leidžiamas, ir grįžta į Lietuvų. Atvykus i 
Lietuvų, planai pasikeitė; švietimo minis
terija norėjo jį skirti į Aušros gimnazijų 
Kaune, bet kun. Pakalnis jiasirinko įžymių 
asmenų pasiūlymų vykti į Angliju studijuoti.

1922—23 metais kun. Pakalnis lanko 
Oxfordo universitetų, kur studijuoja anglų 
kalbų ir literatūrų. 1923 mt. kurį laikų stu
dijavo Vokietijoje, o rudenį grįžo į Jungt. 
Amerikos Valstybes.

Grįžo vėl į jBrooklynų, kur iki 1926 
metų buvo Apvesk i mo parap. vikaras, u 
nuo 1926 paskirtas klebonu į Šv. Jurgio 
parapiją.

Šv. Jurgio parapijos klebonu išbuvo iki 
1934 mt. birželio 23 d., nuo kada paskirtas 

) Apreiškimo parap. klebonu, kurio j>areigo-
se ir dabar sėkmingai dirba.

Visuomen nėję lietuvių veikloje, be pa
žymėto laikotarpio Chicagoje, kun. Pakal
nis, būdamas Brooklyne, aktyviai dalyvavo 
ir dalyvauja Kunigų Vienybėje, Motinėlėje, 
Federacijoje, Vyčiuose, Moterų Sųjungoje, 
Susivienyme. 1931 ir 1932 mt. buvo Kunigų 
Vienybės centro pirmin ūkas, kelis metus 
Rytų Provincijos pirmininkas, Motinėlės va
ldybos ilgametis narys (tos draugijų* gar
bės narys), Federacijos New Yorko apskri
ties pirminiukas. ,

l^aikraštį “Amerikų” steigiant, kun. Pa 
kalniui teko pirmininkauti steigėjų pasita
rimuose; jis vienas iš pirmųjų Lietuvių Uni- 
versalio Biun> dalininkų ir dabartinis biu
ro direktorius.

Gerb. Jubiliatui linkime ilgiausių me
tų ir daug dar nuveikti Dievo garbei ir 
tauto* gerovei.

Iš visų kūno dalių akis ti- turu trumparegis, 
krai nžiina p’rmų vietų; tai 
didžiausias palaiminimas ko
kį žmogus turi.

Kurs gali išmatuoti kas
žinoti, kad kui po depresijos laikų darbai ta* >’ra butl neregiu? Tačiau gaĮ. bQt. vaitojaini> — 
šiek tiek ėmė judėti, darbininkai buvo ver-jtai niazunia, o ne dauguma reįĮja| nga> j)e| tiktai išven 
čiami dirbti už ties’og juokingų atlyginimų Į kas priderančiai pr žiuri sa-
ir ilgas valandas. Daugelyje vietų jiems bu-Įvo akis. Prideranti ię papra- 
vo draudžiama organizuotis į unijas, kad sta akių priežiūra turėtų bū- 
organizuotai kovoti dėl žmoniškesnio atly- ti praktikuojama nuo kūdi

Tačiau tikroji streikų priežastis, tai ne
žmoniškas darbininkų išnaudojimas. Įteikia

ginimo, dėl darbo valandų sutrumpinimo.
Darbininkų iš dirbtuvės į streikų be 

reikalo neišvesi. Juk jiems yra didžiausias 
nuostolis. Darbdavio “galas negriebs”, bet 
duirbininkas, negavęs algos už vienų k tų 
dienų, į vargų patenka.

Šia proga reikia priminti, kad Katalikų 
Bažnyčia visuomet rimtai ir nuosekliai rū
pinosi darb ninku reikalais.

Du Popiežiai (Leonas XIII ir Pijus XI) 
1691 ir 1931 metais šaukė kunigus ir tikin
čiuosius susidomėti darbininkų unijų orga- 
n’zaviinu. Popiežius Leonas XIII savo en
ciklikoj ‘•Kerimi Novarum” pažymėjo, kad 
unijų organizavimas yra pats svarbiausias 
dienos reikalas. Dabartinis Popiežius Pijus 
XI, kurio 80 metų amžiaus sukaktį mini
me šiomis dienomis, savo garsiųjame

kystės.
Dargi kaslink akių virš vi 

sa ko yra reikalinga, kad jo 
turėtų gerų tyrui orų ir švie
sų, nes jos sunkiausiai dirba 
už visas kitas kūno dalis.

Didelė pikto dalis yra tai 
dirbimas prietemoje arba su 
blogai degančia gazine lem
pa. Šis kvailas paprotys pra
ktikuojamas ypač tarp stu
dentų ir mokyklos vaikų. Nie 
ko negali būti labiau kens- 
mingo kaip šis kvailas pa 
protys. Daug akies ligų bu
vo susekta iš šios priežasties.

Turi būti aišku kiekvie-

Perdidclis įtempimas I- m 
kia akiai taip greitai, ka p 
kuriam nors kitam organui 
arba kitai kūno dalei. Aki-

rašte apie socialinę rekonstrukcijų griežtai ii u-i • - • l — ii -i • ’nam, kad dirbimas patamsojeir labai įtikinančiai pabrėžė, kad reikia ( ’ .....
griebtis Tisų galimų priemonių kovai su pdpmna akis ir jaučiamai su- 

darbininkų išnaudojimu, su turto1 koncen-' ,na^*na rek'čj'mo galę; tačiau 
Darija į kelių rankas. Taip pat energingai Į dažnai perdidelis mokyklos 
ragino -•teigti ir remti darbininkų unijas darbas arba prolesionalo už
ir pripažino, kad privatinė pinigų kontrolė 
duoda priežastį ekonominiams negaliavi- 
manis.

Darbininkai, ypač jų vadai, turėtų ge
rai susipažinti su popiežių enciklikomis. Su 
jomis turėtų susipažinti ir darbdaviai.

Rusai Ieško Parmos Pas Popiežių

Paryžiuje išeinųs rusų laikraštis “Vos- 
l oždeiki je ”, plačiai 'minėdamas popiežiaus 
vainikavuno sukaktį, rašo: “Šiandien, kai 
sirgdamas popiežius mini šešioliktąsias sa
vo popiežiavimo sukaktuves, nišai turėtų 
atsiminti tų didžiulę Kat. Bažnyčios para
mų, kurių ji teikia sunkų bolševikų jungų 
nešantiems tikint’esiems, kovodama su bol
ševizmo priespauda”. Dar reikšmingesnis 
ženklas augančio prie popiežiaus prisiriši
mo yra ponios Sofijos Brudzinskienės, pabė
gimos iš rusų nelaisvės, laiškas, kurį pas
kelbė lenkų laikraštis “Ch-iens”. Laiške ra 
soma: “Aš noriu, kad šv. Tėvas sužinotų, 
kiek daug širdžių yra .jį pamilę Rusijoje, 
ypač nesuskaitomuose koncentracijų lioge- 
riuose ir snieguotoje šiaurėje tremtinių sto
vyklose. Būdama tarp jų, mačiau, kad ko
munistų persekiojamieji tikintieji — ne tik 
katalikai, o ir kitatikiai — popiežiui turi 
t’k meilės ir pagarbos jausmus. Sibiro ūki
ninkai, kai tik sužinodavo, kad aš esu ka
talikė ir tik dėl savo tikėjimo ištremta, apie 
mažai pažįstamų, popiežių tardavo1 jaudinan
čio palankumo žodžius. Ir nors jų širdys 
dar nėra regėjusios tikrojo tikėjimo šviesų,

sienmnas praverčia įmones 
dirbti naktimis ir daugybė, 
kad sutaupius šviesų, dirba 
patamsėję, tuo laiku užmirš
dami, kad taip darydami jie 

j gadina savo akis.

Aš prašau tėvų niekad ne
leisti savo vaikams skaityt; 
arba rašyti patamsėję. Aš ly
giai priešinosi nenuosaikiam 
darbni prie šviesos-, kadangi 
tas yra kenksminga akims. 
Vyrai turėtų silsėtis naktį 
taip, kad sekančių dienų jie 
galėtų sugrįžti prie jų parei
gų su atnaujintu stiprtfmu. -- 
Kun. S. Kneipp.

Turėtų būti žinoma, kad 
skaitymas prie gazo šviesos 
yra labai daug daugiau kenk
smingas akims nekaip prie 
žvakės, nno mirkčiojimo su
kelto priežastimi netuolvgės 
sriovės iš jos šaltinio ir taip
gi nuo ypatingos gazo švic 
sos spalvos. Žvakė mirkčio
ja šiek tiek, bet šis pataiso
ma turint dvi žvaki deganti 
tuo pat sykiu; jos turėtų ve 
reiau būti užpakalyje žmo
gaus; akims neturėtų niekad 
būti leista būti prieš dirbtinų

jie jaučia ir galvoja kaip tikri krikščionys šviesų beskaitant. Dr. Hali 
ir paramos bei apsaugos laukia kaip tik aš 
popiežiaus. Esu girdėjusi juos sakant: Kor 
milec, hat iiška naš svetoj — Maitintojas, 

į šventasis mūsų tėvelis, yra mūsų saugoto
jas, tikrasis mūsų tėvas. Jis vienas supran 
ta mūsų kančias ar už mus meldžiasi. Ta 
žodžiai, kuriuos aš iš šimtų girdėjau”.

Gerai Pritūrėk Akis

Atsimink posakį, “Netrink 
akies nebent su alkūne”.

Trynimas yra beveik t 
Trynimas tikrai sukels už

degimų, ypač kuomet yra kas
--------- - nors svetimo akyje. Jei leis

“Garsas” praneša, kad šiomis dienomis ta jam |)ūtį aj<js yra papras- 
Pittston, Pa. lietuvių Šv. Kazimiero para- tuojaus palengvinama nuo 
pijos klebonas, buvęs Lietuvių R. K. Susi- plaukiojBnčiq du|kių arbr, 
vi,ni.iin.o Amerikoj vyriaus to, krisleU tek6jlml a5arų „j.
das, kun. Jonas Kasakaitis Lietuvos Kės- . . . ,.,r, . . . » , , . ■ degimo sukeltų.publikos Prezidento uz nuopelnus Lietuvai ... ; . ,
apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio turėjimas į neap etn in n 
Gedimino tre.-ojo laipsnio ordinu. -‘mulę arba jos aptaduKtis, (P-

Prieš porų savaičių gerb. kun. J. Ka- MP’n<kžiančiFu« nuo vandens pa 
sokaitis minėjo 25 metų klebonavimo Šv., 'h'šiaus arba nuo kokio švie- 
Kazimiero parapijoj sukaktį. Prieš porų me- sauR paviršiaus, yra akims 
tų toji parapija minėjo auksinį jubiliejų, kenksminga.
Tai sen'ausia lietuvių parapija Amerikoj. Akis tepripranta prie toli-

gimui akių įtempimo. Akių 
puodeliai ir visokis aštrus a- 
kių mankvmas turėtų būti 
vengiama, bet kasdieninis va
landžiukei plovimas tyrame 
šaltame vandenyje nepakenks. 
Ophthalma (Akių uždegi 
mas) turėtų būti gydoma su
lyg paprastų dėsnių patai
sant blogus papročius. Atsi
tikus kokiam nors skaudžiam 
akiai užgavimui, kurio pats 
nesupranti, kreipkis prie spe
cialisto, kuriuo tu pas tiki. — 
Dr. Dutton.

Akiniai
Klausimas dažnai statomas 

yra, “Ar žmogus turėtų ne
šioti

“Ar 
akinius

Mano atsakymas yra, kad 
jei akys buvo gerai prižiūri
mos nuo jaunystės šis klausi
mas, paprastai, yra bere’ka- 
lingas.

Jei akys yra silpnos ir žmo 
gus mano, kad tai absoliu
čiai reikalinga vartoti aki
nius, nors bent tų atidėk to!, 
kol galima, nes sykį juos pri
ėmus bus labai sunku be jų 
apsieiti.

Man niekad nemalonu ma
tyti jaunus žmones nešiojan
čius akinius, nes aš stebiuos, 
kur tas gali nuvesti vėlyves- 
niais laikais. Žinoma akiniai 
turi būti laikas nuo laiko pa
keisti stipresniais.

•Seniems žmonėms akiniai 
yra dažnai būtinai reikalin
gi, nes jų atsitikime akys y- 
ra daug susilpnintos.

Niekad neapleisk išplauti 
akis kas rytas kuomet prnu- 
siesi, nes taip darant akys 
yra sustiprinamos ir apsau- 
gojamos nuo daugelio blogu 
mų. — Kun. S. Kneipp.

Regulos Akių Prižiūrėjimui
1. Niekad neskaityk arba 

nerašyk prieš šviesų. Atsi
sėsk taip, kad šviesa ateitų 
iš užpakalio.

2. Niekad neskaityk tram-
(Tęsinys 5 pusi.)

Knn. Norbertas Pakalnis, lietuvių Apreiškimo parajiijo. 
klebonas, Brooklvn, N. Y., kur s šiomis dienomis mini 25 
metų kunigavimo jubiliejų. Birželio 6 d. parapijonų rengia 
ma jo pagerbimo puota. Nuošinlžiai sveikiname Jubiliatų, 
linkėdami ilgiaus i! metelių!

LIETUVOS PREKYBA SU JUNGTINĖMIS 
AMERIKOS VALSTYBĖMIS

1937 melais per pirmų ketvirtį (iki balandžio 1 d.) iš 
Lietuvos iiiiĮiorluota:

(Pastaba: Daviniai duodami už tris metus sulyginimui).
Litais Palyginus

1935 m. 1936 m. 1937 m. su 1936 m.

Maisto produktai: 137,800 73,900 72!),500 655,600
Šviežia mėsa 38, KR) 419,700
Rūkyta mėsa 0,0 28,300 182,400
Pienas ir Grietinė .400
Sviestas 135,900 80.000
Sūris .100 .900
Vikiai 17.500
Grybai 0.0 6.400 21.000
Kiti 1.800 8.500
Žali ir pusiau garniu-

ti produktai: 100.600 723.400 768.700 45.300
Veršio oda 6.400 49.800
Kumeliukų oda 8 200
Kiti lauk gyv. kailiai 28.500 43.900
Dobilų sėklos 57.700
Celuloza 92.100 5S5.OOO 602.600 •
Žarnos, pilvai, etc. 8.100 19.700 14.200
Skarmalai 15.400 27.500
Kiti 8.500 22.800
Trąšos 8.300
Gatavi dirbiniai: .300 0.0

Iš viso im|K)i tuota: 234,700 797,300 1,498,200 700,900
Per tų patį laikų iš Jungt. Amerikos Valstybių ekspor-

tuota Lietuvon;

Balansas:

1935 m. už 1,007,000 litų 
1936m. už 998,000 litų 
1937 m. už 1,151,200 litų

19.».) ln. — 772,300 litų Jungt. Valst. naudai 
19->6 m. — 200,700 litų Jungt. Valst. naudai 
19,>7 m. — 347,000 litų Lietuvos naudai.

Lietuvos Generalinis Konsulatas

IIUU4OS Iiuu w»iuv .ja, n.'K isti arti fabrikų masinių pikietavi-
.nų, streikuojanti plieno liejyklių darbininkai renkasi toliau nuo fabrikų ir pikietuoja. 
Šiame atvaizde darbininkai pikietuoja Republic JSteel Co. plautų, So. Chicagoj.



Antradienis, Biri. 1 3., 1937 tsoceis s'
LIETUVOJE STINGA NUOLATINIU HARDINIU

Kaip bus gerinama Semfs
ūkio darbininkų būklė?

KAUNAS. Balandžio mėn. 
įvykusiame žemės ūkio rūmų 
visumos suvažiavime apie vi
sai Lietuvai dabar svarbų ir 
aktualų lauko darbininkų klau 
simų specialų pranešimų pada 
rė rūmų vicedirektorius agro
nomas V. Tiškus. Kaip jis sa
vo pranešime pažymėjo, viso
je Lietuvoje ūkininkai nuola
tiniams darbams samdosi viso 
apie 119,860 darbininkų. Ta
me skaičiuje apie 31,500 ber
nų, apie 43,130 merginų, apie 
4,730 pusbernių, apie 30850 
į3,300 asmenų nepilna ordinari- 
'ja, todėl bendras samdinių 
įkaičius Lietuvoje siekius 
J 23,160 asmenų.

Be nuolatinių darbininkų į- 
vairiems sezoniniams darbams 
dar samdomi vadinami sezo
niniai darbininkai. Tokių dar
bininkų svarbesniems dar
bams visoje Lietuvoje reikia: 
šienapiūt-ei — 135,600 žmonių, 
rugiapifltei — kūlimo reika
lams 51,930 žmonių.

Kaip matyti ir patiektų 
duomenų, lauko darbininkių 
pareikalavimas Lietuvoje yra 
labai didelis. Tuo tarpu, vi
daus reikalų ministerijos ži
niomis, einančių pas ūkinin
kus tarnauti nuolatinių darbi
ninkų iš viso yra tik 76,240. 
Tame skaičiuje 22,380 bernų, 
27,060 merginų, 5,210 pusber
nių, 21,590 piemenų. Einančių 
sezoninių lauko darbų dirbti 
darbininkų įregistruota 67, 
940. Tame skaičiuje 33,190 vy
rų ir 34,750 moterų.

Todėl viso, kaip rodo pa
tiekti duomenys, nuolatinių 
darbininkų Lietuvoje stinga 
net apie 40,0(X), o sezoninių 
darbininkų esanti tik pusė, 
kiek reikalinga.

Priežastys
Priežastys, dėl ko tokia pa

dėtis susidariusi, vicedirekto

riaus agr. AT. Tiškaus many
mu, esančios šios: Išaugęs ir 
suintesyvėjęs mūsų žemės Ti
kis, ypač besiplečiąs gyvulių 
ūkis, cukrinių runkelių kultūra 
ir kitos panašios ūkio šakos, 
pareikalavusios žymiai dau
giau darbo jėgų; pačios sam
domosios darbo jėgos kaime 
sumažėjimas dėl žemės refor
mos (daug buvusių darbininkų 
yra pasidarę sostiniais ūkinin
kai, (kurių negausios šeimos 
pakankamai darbo randa sa
vuose ūkiuose); nedarbščiųjų 
darbininkų vengimas eiti pas 
ūkininkus pastoviai tarnauti; 
daug žemės ūkio darbininkų 
sutraukiama prie didelių val
džios statybos ir melioracijos 
darbų, nemaža darbininkų iš
vilioja miestai ir užsienis.

Darbininkai nebėga iš ūkių

Žemės ūkio rūmų vicedirek
torius agr. VI Tiškus, savo 
pranešime sugriauna teigimų, 
kad lauko darbininkai bėga iš 
kaimų todėl, kad gaunu per 
mažas algas ir blogų išlaiky
mų. Pagal žemės ūkio rūmuo
se turimas žinias, šiais metais 
nuolatinių lauko darbininkų 
metinis atlyginimas svyruo
jąs; bernui nuo 185 iki 419 li
tų (vidutiniai 286 litai), mer
ginai nuo 128 iki 308 litų (vi
dutiniai 218 litų,) ir pieme
nims nuo 67 iki 118 litų (vidu
tiniai 97 litai). Padienių sezo
ninių darbininkų atlyginimas 
siekia iki 5-6 litų per dienų. 
Tai atrodo nemaži atlygini
mai. Pagal dabartinę ūkio kon 
juktūrų didesniaį jie būti ne
gali. Žemės ūkio sąskaitybos 
biuro apskaičiavimu, atlygini
mas už darbų sudaro labai žy
mų ūkio eksplotavimo procen
tų; 1932-33 metais sudarė 60,- 
94 nuoš. 1933-34 metais’ — 
64,48 nuoš. 1934-35 metais — 
59,45 nuoš. 1935-36 metais — 
65,97 nuoš. tad vidutiniai 62,- 
71 nuoš. visų gamybos išlaidų. 
Kitose šalyse tas procentas

■i* ••..

ATBUNDANČIOS LIETUVOS VARGAI

Lietuvos didžius vargelius visiems aprokuosius.
Aš Lietuvos kareivėlis dainelę dainuosiu,

Pasakysiu, kaip Lietuva brangiai laisvę pirko,
Kaip jos derlingi laukeliai brolių kraujuos mirko.

Kaip jai pirmoji saulutė laisvės sužibėjo,
Kaip Lietuvos artojėliai gint nuo prūsų ėjo.

Kaip jos lygieji laukeliai puošėsi kapeliais 
Ir kaip tapo nusagstyta baltučiais kryželiais.

Kaip visa mūsų tėvynė kapinynu virto,
Kaip daug brolių milijonams gyvybes pakirto.

Apdainuosiu, kaip močiutė sūnus ka.ran ruošė,
Kaip sesutės brolužėliams krūtines papuošė.

Kaip berneliai anksti kėlės, į stainelę ėjo, 
Mergužėlės gailiai verkė ir toli lydėjo.

Pasakysiu, kaip Lietuva griuvėsiais pavirto 
Ir jos skaistų jaunimėlį kaip žiedus iškirto.

Vienų kartų taip raudona saulutė tekėjo,
Lietuvos narsūs berneliai į karužę ėjo.

Su galinga 'mus dainele priešo pusėn traukė,
Kur mirtis ir pražuvimas jų jaunystės laukė.

Štai, pradėjo dangus temti, šviesos nebeliko,
Kaip Lietuvos kareivėliai priešų pasitiko.

Žemė dreba, miestai griūva, sodybos liepsnoja, 
Lietuviai už laisvę žūva, sužeisti vaitoja. r

Tartum, pragaro galybė Lietuvų užgriuvo,
Bet greit ANGELAS pagelbon iš dangaus pribuvo.

Ir lietuviai kareivėliai priešus nugalėjo,
Tuoj galingu laisvės varpu skambinti pradėjo.

Kareivėliai iš karužės dainuodami jojo,
Po jų kojoms lietuvaitės gėlių žiedus klojo.

Visi linksmi ir laimingi į gimtinę traukė,
Kur jų tėvas, motinėlė ir mergelė laukė.

Dabar Lietuva gyvuoja, laisva ir laiminga,
Kad tarp josios tikrų vaikų didvyrių nestinga.

Tad ir mes, sesės, broliai, šio krašto lietuviai,
Ir mes lenkim savo galvas tiems, kų kapuos guli.

: Lietuvytis

Fo°tbolininkų treneris - piešėjas. Robert. C. Zuppke, Illinois universiteto footliolo ko
mandos treneris, atostogaudamas užsiima piešimu. Kairėj jo pieštas paveikslas “Looking 
for a stray”. Dešinėj piešia žąsį. Sakosi, pats netikėjęs, kad galįs būti piešėju.

žymiai mažesnis ,(L>anijcje —; 
40, Vokietijoje — 50). Turint 
galvoje, kad Lietuvoje žemės ; 
ūkio pelningumas yra mažas 
ir to paties biūro apskaičiavi
mu, 1935-36 metais sudarė tik 
1,7 nuoš. apie lauko darbinin
kų algų didinimų jokių kalbų 
negali būti.

Darbo sąlygas darbininkai 
dažniausiai turi tokias pačias, 
kokias turi pats ūkininkas. 
Pas mus daugelis ūkininkų 
kartu su darbininkais valgo, 
kartu ilsisi, kartu ir dirba.

Kad vyriausybė uždraustų 
išvažiuoti

Baigdamas savo pranešimų 
vicedirektorius agr. VI. Tiš
kus suvažiavimo dalyviams 
pasiūlė nutarti prašyti vyriau
sybę tučtuojau visiškai už
drausti lauko darbininkams 
išvykti į užsienius, uždraudi
mų įvykdyti panaudojant vi
sas priemones; pavesti žemės 
ūkio rūmų vadovybei nuodug
niai ištirti darbininkų gyvena
mų namų statybos sųlygos ri
kiuose, tuo reikalu pavesti a- 
titinkamų propogandų, paruiy 
šti tokių namų standartinius 
projektus Ir jų statybai parein 
ti surasti lėšų; padaryti kon- 
čių žygių, kad lauko darbinin
kų draudimas nuo nelaimingų 
atsitikimų būtų sutvarkytas 
taip, kad juo be sunkumų ga
lėtų pasinaudoti kuo platesni 
darbininkų ir ūkininkų sluoks
niai ir aiškinti visuotinio drau
dimo sąlygas; įvesti sąžiningų 
ilgai vienoje vietoje tarnavu
sių darbininkų premijavimų; 
išpėlsti lauko darbininkų ūkiš
ko lavinimo ir auklėjimo akci
jų, kad ir darbininkams būtų 
sąmoningas savo darbe ir pri
sirišęs prie kaimo; aiškinti ir 
šalinti nenormalumus ūkinin
kų ir darbininkų santykiuose 
ir pavesti rūmų vadovybei iš
studijuoti žemės ūkio mecba-

MONTREALIO LiETUViy PADANGĖJ
VALANDA TARP KANADOS IR U. S. A. 

RUBEŽIŲ

Nepaprastas rytas. Iškilmi
ngas ir džiugus. Juk šian
dien, sielos šventėj, Motinos 
Dienoj, būsiu Amerikoj! Dė
ka Paznokaič.ių šeimos, va
kar sutarėm atlankyti žymų 
veikėjų Vyt. Sirvydų.

Svajonės per naktį neuž
darė akių. Ryte saulė išsiri
to graži, skaisti, kai palai
ma. Pro langų veržiasi aiš
kios, nusidriekiančios spindu
lių kasos. Ten, ant kalnelio 
rėkia pasistiebdami gaidžiai.

Atsimenu kai senuolė pa
sakodavo: “Jei gaidžiai sau
lei patekant gieda — bus lie
taus“. Aš šypsausi žiūrėda
ma į vienų raibasparnį; juk 
tai buvęs baudžiavų laikais 
“laikrodis“! O mat jau da
bar “gyvų laikrodžiu“ ga
dynę pakeitė metaliniai... Tr 
ten Montrealoi vieno dango
raižio bokšte skandina še
šias.

Montrealas tylus. Kad ne 
pasistiebę gaidžiai, ne lakš
te laikrodis — viskas tūno
tų sapnų glūdumose... Gatvė
karių barškėsiai, traukinių 
čiksenimai jau taip įprasti, 
kad beveik su jų monotoniš 
ku šnypštimu geriau snausti, 
miegoti, kai senoms girnoms 
ūžiant.

Pro stogų praskrenda mo- 
lūguotų balandžių būrys.

— Antanai, balandėli, kel
kis, skųsk barzdų, važiuojam!

— Pirmusyk! Pašėlo! — 
jis pasigardžiuodainai kalba.

nizaeijos klausimų. 
Suvažiavimas šiuos pasiūly

mus priėmė ir pavedė žemės 
ūkio rūmų vadovybei įvykdyti.

ULlbCriVERTT.F.Y
” M

rv

tol

Aš tyliu. Retkarčiais maž- 
niekėlį pasakius tyliu. Aš ne
pajėgiu gyventi! Tik džiaug
tis, kurti, rišti pavasarį į di 
džiausius (žiedų glėbius... 
Kaip gaila tų pavasarių, ku
rie praėjo be kūrybos...

i Auto bėga pasišokinėda- 
j inas. P. Paznokaitis džentel
meniškai įsispyręs į vairų, i neša mus j Ameriką. Kana
dos farmų laukai plūduriuo
ja vandenyse. Reta pakilesnė 
vietelė sausėlesnė. Paupiai ža
liu, žaliu aksomu iškloti. Po 
žiemos šalčių prieš saulę kiu- 
tinėjasi gyvulėliai, avys, kar
vės, kiaulės, arkliai, ožkos...

Drumzlinose vagose purtosi 
antys. Pasipūtę kalakutai rė
žo sparnais švabalduodami.

Kanados ūkininkai puikiau
sia įsitaisę vištininkus. Čia 
kyšo uodegos raudonskiaute-

— Ei, oška! Klausyk! Kaip 
ten per sienų? Per sienų? 
Turbūt, turi minty rubežių. 
Per rubežių, gi paprastai, 
jam atsakau.

Šnypščiam, tylim ir ren
giamės. Visam Montreale ska 
mbina bažnyčių varpai. Kaž
ko didingai siela siekia... Va
rpų aidai plečiasi, jungias1 
vienam junginy, vienoj 'mir- 
guliuojančioj tonacijoj...

Švento Lauryno upe tyliai 
atslenka į uostų laivas. Prie 
mūsų durų auto. P. Pazno- 
kaičių šeimyna pasipuošusi 
baltomis gėlėmis mūs laukia, 
Jų ramus, kuklus nusiteiki
mas primena saulėtų rytmetį.

Važiuojam. Ūkai gula ant 
upės. Mažų bangelių arimas 
supa žuvėdras. Šv. Elenos sa
loj stūkso geležiniai pabūk
lai, darbo įrankiai, iš pama
tų griaudami senus pastatus 
ir keldami gražų muziejaus 
rūmo dangoraižį. Tiltas įsi
rėmęs geležiniais grobais sto 
ja tarp mūsų ir Montrealo. 
Lieka Momtrealas. Lieka sa
la. Atsiveria plotai laukų, 
krūmokšliuotų pelkių, miške
lių... Žalios gelumbinės pie 
vos numargintos smulkiais, 
gelsvais ž’edučiais.

Tarp pakieblių liesų l>er- 
želių, linguoja keisti be lapų 
medžiai apsipylę žiedais. Po
nios Paznokaitienės ydidas 
saulėtu šypsniu apsigaubęs... 
Ji, rodos, visų: pavasario žie
dų, žalumynų pasaulį giau 
džia į sielų ir man kužda:

— Kaip gražu! Kiek sau
lėto pavasario gyvenime dai
lės! Juk nieks nepajėgs vis
kų surinkti...

CHINE9E ATTeMPS 
TO MvRDeA RILEY

____ BŪT DOeS NOT
Svcceeo— the 
DETBCTIVB PneveNTS 
THE VVOVUD-BB MURDEREF
FROM eSCAPlNO-----HB
BRINGS HIM INTO TMB 
CONSUČS OFFICB------

TELL WHERC THE 
OOPE B DISTRIBVTED 
FROM ANO VVE'LL 
GO EA9Y VVITH

rių. Kai kur arimuose vadžio- 
jasį gaidys visą debesį apžel- 
takojų. čia auginama ūkiuose 
ir vakarų Kanados sidabri
nės lapės. Jų užtvarai iš vie
lų išregsti ir mažos būdelės 
paruoštos guoliui, kur lapė 
su savo šeima gyvena. Šios 
lapės užtvaruose man pasiror 
dė daugiau negu liūdinčios... 
Apsiblaususios ir vienoj po
zoj kai prieš dailininko aki-- 
susėdusios, sutūpusios. Man 
pagailo be laisvės žvėrelių. 
Juk jų linksmumas, laisvė iš
vogta pelnui.

Kanados keliai patogūs 
kaip ir Amerikos. Pakelėse 
vis kas nors naujo įdomaus, 
tradicingo kaip ir mūs mie
lojoj Lietuvoj. Čia tikintieji, 
ypatingai Quebeko provinci
jos gyventojai, viešai reiškia

(Tęsinys 4 pusi.)

GREIT NUVYKTI LIETUVON
DABAR užsisakykite vietas laive

BERENGARIA
kuris išplaukia 12 vai. dienų

Birželio-June 19 d. '

IŠ NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ
per č'berbourgų

Šių ekskursijų lydės iki pat Kauno Cunard White Star 
laivyno lietuvių skyriaus viršininkas, Pijus Bukšnaitis.

SEZONO KAINOS LAIVU ^BERENGARIA

TREČIĄJA KLASE
Iš New Yorko j Klaipėdą ................... ................ $107.50
Į abi pusi .................................................... ................ 197 50

(Grįžtant po Rugsėjo 19 d. $2.75 pigiau) 
TURISTINE KLASE

Iš New Yorko į Klaipėdą $147.50
Į abi pusi .................................................... ................ 281.00

(Grįžtant po Rugsėjo 26 d. $10.00 pigiau)
Valdžios mokesčiai atskirai

REIKALINGI DOKUMENTAI—
GAUKITE IŠ ANKSTO!

Amerikos piliečiai privalo turėti: 1) U. S. Pasportų, 
2) Lietuvos Konsulo Vizą, 3) Vokietijos tranzito Vi
zų (50c). 1

Lietuvos piliečiai: 1) Lietuvos Užsienių pasų; 2) Už
darbio mokesčių Liūdymą (Tneome Tax Certificate), ki
taip vadinamų “Sailing Pennit;“ 3) Vokietijos tranzi
to Vizų ($2.50).

Turistinės klasės keleiviams reikia dar Prancūzijos 
tranzito Vizos už 24c.

Vizas ir kitus dokumentus parūpina

DRAUGO LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 S. Oakley Ave. Tel. CANai 7790

Rengdamiesi plaukti per jūras keleiviai turi teisės 
reikalauta, kad kelionė būtų greita, linksma ir su visais 
patogumais. Tiems reikalavimams patenkinti Cunard 

’VVb’te Star Linija ruošia šios vasaros ekskursijų į Lie
tuvų milžinišku laivu BERENGARIA, 52 tūkstančių to
nų didumo ir stebėtino greitumo — nepilnai 6 dienas 
per vandenynų!

Ši svarbioji lietuvių ekskursija išplauks iš New Yor
ko šeštad'.enį, birželio (June) 19 dienų, pačiu vidur
dieniu.

HE WON*T ANSVVER 
YOU—-l'M AFRAiO

OH YES I WIL 
rYOU PELLOVVS H 

TOO SOFT 
THIS HE*I

BEGGlNe

By Richard Lee
YOU'VE NO DOUBT HEARO

OF THAT ANClENT CMINESE 
TOPTURE “THE DEATH OF A 

TMOUSANP CUTS"—WBLL HOW wout.o vou ūme to kmow 
JUST VYHAT IT 

FEELS LIKĘ?

O}



3 DRABtUS Antradienis, birž. 1 d., 1937

MONTREALIO LIETUVIŲ 
PADANGĖJ

(Tęsinys iš 3 pusi).

šventovė tuščiu. Net savo kva 

il»4 alsuojantį jauti... Ir taip 

'brangi ta vienuma. Nors da

bar čia keturiis sielos sugniii-

.... ze itarp tvlinčiu šviesų, šnara 
maldų kai palinkę nietlž ai.

Kanados ir U. K. A. rūbe- 

žiaus valdininkų mandagu 

mas, įstatų geibiuos, tiesiog 
žmogų žavi. Aš taip norėe au, 
kad mano mielojoj Tėvyn j, 

kokia nebfil uniforma ne tik 

būtų dėvima, bet tuo rūbu 

būtų saugojama šalies garbė...

Štai ir Š’rvyda rezidencija. 

Stovi besišypsųs balkone ku

klusis mūsų Sirvydas. Gal jis 

žmogus ir nustemba ta'p ne

tikėtai k ana; Ii e,čių užkluptas.

savo religinį jausmų, f'ia 

sime ir smūtkelių Snlykclėse, 

ir gražios ornamentikos kry

žių ir net ke'stų pasiutų. I’av. 

stoivi šalykelėj mažutėlė bū

delė. Jos stoge sukryžiuota 

su iet’ini ko|M"čios ir gaidys.

Č a prancūzų drožiniai —- jie 
reiškia Jėzaus kančios pabū

klus.
Pakelėj į Kouses Point su

stojome mažame miestely. Šio 

viso miestelio puošmena — 

gotiško stiliaus puiki ba/.ny- 

e'a. Altoriai visai kuklūs, bet 

is puikiausių sienos piešimi ’ ,u 11 u \ ,

išsikišę. Piešiniai, rodos, gy

vi. Spalvų simetrija žavinti...;

K ek ė.ia brang'os, gražios 

skulptūros! Švara, kai pui 
kiaušiam paloviu j. Vistų- iš-Į 
dažyta, išvaksuota. Taip čia Širvydienė. Nebūtų dzūkų

jauku ir norėtųsi sielai pa- , klastas dainių aĮtdainuotas. 

klajoti... jei neduotų Lietuvai tokių e-

. Suprasti šių menininkų lira nergingų, drąsių dukrų kai 

ilgumų... Bet, ar man neuž-; Širvydienė. .los gyvenimo be

tenka, kad Tu, .Jėzau, iš š os 

šventovės altoriaus atėjai į

mo tikslas, kad pasitarus a- 

pie gyvesnį Montrenlo lietu

vių veikimų. Ir tariamės, ka

lbamės. dalinamės įspūdžiai*. 

V pat ligai, nuoširdžiai kai

) Auto neša per krintančiur Į Parkai pilni senų, senų ap- kelios dešimtys darbininkų, 

(lašus link Montreulo. Šonais giažnfų medžių, kurie savo Prie lentpjūvės turi baidokų 

.kelio su dumblais raitosi u pavėsiais puošia ištaisytus dirbtuvę. Šiuo laiku jau bai- 

ljM»l'ai. ;P»et į vakarų visai iš- Montreulo purkų plotus. Igiami du baidokai. .Abu turį 

gjedieja. I pių ptikrnšcais s i Inu Pazuokuic.uis išs sk r;a- po (»(E> tonų kėliuo jėgos. \'ė- 

leiilę meškeres zi.vu.uto.jai.,nie G vai. vakaro. Jų maloni, 1iau bus statomi dar 3 baido- 

štai, saulės spinduliuose bli-.ja, ki draugystė liks ilgai, ii- kai. Turi ir savo plytinę.

zga Montreulo dangoraižiai 'gai nepamirštama. Saulėtu n-j 

Aš niekada nepajutau tiek kyračiu juos palydžiu... Kalėj 

brangumo didmiesčiui kai da- dangoraižių jų auto prunkš 

bar. J s toks ištolo gražus; ta.

Pasakiškos bonios kai (luino- į M. AukštaKė

se išpintos stūkso lengvu rū- ‘ -----------------

ko šydu apsigaubę... ' BEMOKSLIS PASIŽYMI
Vidury miesto dunkso ku’ K UI I K Al. — Praėjusiais 

nas. ?uikšėiausiam jo pakilę- imtais T*. Ališauskas prie pat 

ly istorinis kryžius plienine Nemuno pustulė lentpiūve — j 

spalva saulėj blizga... Po jo malūnų. įmonėje gauna darbo

kojomis klony nugulęs v’snni ■ -------

akyraty miestas. Prieš kiek į LIETUVIAI DAKTARAI | 
metų e. a liejosi už šių žeioę

indėnų ir prancūzų kraujo

Sveiki, nugalėtojai! Vainikais papuošusios automobilių 
kauniškės lietuvaitės sveikina Lietuvos r aktinę parvežusių 

Europon čempijonatų.

akys pasineria ežere. Man na man ant kalnelio pasistie 

primena sidabruojančios ban- bę gaidžiai. Ištikrųjų, jie ge

gelės, kaip Lietuvos ežere ty- ri borometrai.

upeliai... Čia buvo dykynė, 

neišbrendami miškai indėnų 

palapinėmis nugulę... lr da

bar č’a indėnas dažnas sve

čias. Net savo provincijų tu

ri įsikūrę šone Montreulo.

Tel. CANai 2345

DR. F. C. WIN$KUNAS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I 2158 W. Cermak Road

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketvergais |mgal sutarti

2305 So. Leavitt St.
Tel CANai 0402

mano širdį baltam, šventam 

Skritulėly!., Ir, štai, šioj va

landoj, kada aš savo alkanų 

sielų atnešiau... Senutis dva

sininkas palaimino nežinomų 

žemės dukra. Tai tėvas šių 

šventų kerčių... Jo rūpestin

gumas, jo triūsas, jo atydu- 

mas čia sudėta... Šių valandų

RINKTYNĖS MINTYS į 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Birželio Pirma Diena

rtelėj teko daug kuo pasigro j vakuodamas laivelis nešda- 

zėti, pasigėrėti. Č’a iš visur į Vo... Driekdavusi ilgį irklų 
šešėliai... Tr dabar auksuojan

tis mėnuo, man dažnai seka 

lyg palaidotų mielų pasakų...

Ši r\ ydas užsivertęs rašto 

darbais. Be to, nuolatinė ta

rnyba, jiareigos, išbaltinę jo 

skruostus. Bet dar jauna, pil

na energijos esybė, rodos, ža

dėte žada daug kų l'etuvybei.

Skiriamės su malonia šir 

vydų šeima. Pavažiuojam ap- 

žiūrėii pamylėtų Širvydienės

dvelkia kruopščios seiminin
kės ir motinos rūpestingu

mas, švara, tvarka, skonin

gas suderinimas... Tik gaili', 

kad Širvydienė tik vien ute

lė lietuvė Ku'Uses Point’s. Jai 

begalo ilgu be lietuvių... Ji 

kalba:
— Dažnai mėnesienoj mano

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12;

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANai 0523

DR. A. J. MANIKAS

Pažymėti, kad patsai savi

ninkas yra beveik bemokslis, 

bet visiis lentpjūvės, malūno, 

elektros statybos darbus atli

ko savomis jėgomis be jokių 

brėžinių, ištarimų ar nurody

mų. Jsilaisė gontams piuuti, 

obliavimui mašinas, kreizų ir 

kt. Nuolat stengiasi savo įmo

nę plėsti gerinti, tobulinti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRgir.ia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—K v. v. 

Kasdien išskyrus seredų, 
sekmadienį susitarus.

LIE 1 UV1A1 DAKTARAI

Res.:
24C6 W. 69 Sti

Tel. Ofiso:
LAEayette 4017 

Tel. namij:
HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. rfiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Tiečiauieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
TY A WTTSTAfl

1446 So. 49th Ct. Cicero, III.
Birželio, Liejies ir Rugpjūčio mene-] Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 
siais Helius valandų )s)piet, bet nuo j 3147 So. Halsted St., Chicago 
10—12 ryto. Paned, Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTKICAI.I.Y ARIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklu ftempjiną, kurV 
esti priežastim) galvos skandėjiir.t 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamų, akių karšti. atitRiau 
trumparegystę ir toliregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsei
kimuose egzaminavimas daromas se 
elektra, parodančia in&ž.iausiaa klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 

Kreivos akys «*•:- 
nuo Ui iki A » 

Nedėlloj nuo lo iki 12. Daugely nv- 
sitikUi-ų akys ai įtaisomos be akiniu. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE.

Phone Boulevard 7589

AMERIKOS LIETUVT’T DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

•padidinau kiekvienų silpnu

mų į nuodėmę; jis šypsojosi 

į apkaltinimų ir panešė su ]{OUhes Point’o ežerų. Ežeras 1 ™°romo»8 'valandos 

kantria meile tų palytėjimų,!— milžinas. Patvinęs ir de- 

kurs skaudžiai žeide; iki ant beviliotam ore paniuręs. Stai- 

galo, taip padidėjo mano ak-;gft papliumpa lietus. Prisiine 
kad jis žinojo, kadi

Sucley »32»
Dr. K. Nurkuitis 

«Lalui r yra su
Dr. W. Pats

1747 W. Chicago Avo., 851!) Com- 
mercid.1 Ave. So. Chicago, III. Pri
laiko naujus akinius ir pataiso w- 
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

L1EIUVIAI ADVOKATAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadicnais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

luinas,
aš teisiau jį vien jo ydomis 1^=

(Jule atėjo ta diena kada 

jis atstojo, kuomet jis išdi- 

dž ai pridengė savo širdį nuo 

manęs... kuomet jo veide aš! 

skaičiau kuo aš buvau ir su 1

“Kas prietelis. tas myli vi

suomet”. — Patarlių XVII,
17.

Jis buvo mano prietelis;'jo matymu mačiau kų aš bu-

mano prietelis iš visų kitų; vau matęs. Pervėlai! O, kad 
•it kūdikio su tikėjimu jis a- jis tuomet būtų galėjęs ži- 

tidengė man savo širdį: jo-( noti, kuomet jo meilė mirė, 

kių durų nebuvo užrakintų‘ kad mano išaugo tobula; ir 
ant altoriaus, ant kapo arba! kuomet priedanga buvo ati- 

liūdėsio; joks silpnumas ne traukta, išniekintas, nubaus 

buvo pridengtas, joks netikė-itas, stovėjo kaltintojas, pra- 

jhuas paslėptas; viltis, skau-; įastasis tkrai įvertintas. Po

smas ir klaida buvo atiden-■ rvėlai mes išmokstame, kad 
gta, ir tiktai šešėlis rodė kas' žmogus turi laikyti savo prie 

"skaistu!

Aš daviau jam meilę

•meilę; bet giliai viduje,

i lėlį neteisėta, prii'mtų, nekal- 

už tų iki galui. — Jenas Boyle 
aš O’Reilly.

GERKIT TIK 0E«’ ALŲ

gtmbrožia
SOUTH SIDE BREM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 

rūšies produktų.
Urmo (AVholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street

%

L. M. NORKUS 
Res. HEMI.OCK S240Biznio Telefonas BOULEVARD 717»

J

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JŪS 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. „ j

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioz 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012 
Rez. Tel. Repnblic 5047

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS

33 North La Šalie Street
Chicago

Telephone CENtral 1840 
Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.

Tel. KEYstone 5286 
Vai. pagal sutartį

6322 So. VVestern Avenue
PROspeet 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 
ltes. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
0VT8A8

4729 So. Ashland Ave.
2 laboe

CHICAOO, ILL.
Telefonas l£IDway 2880 
OriSO VALANDOS:

vakaro. Nedėliotais nno 10 iki 12
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai, po pietų ir ano 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TaL TARds 0994 
Res.: Tel. PLAza 8400

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

Nedėliomis nno 10 iki 12 dieną

Tel. Ofc. REihihlic 7C»« 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvirlud. lt iienktadlinlalt 

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

161 Broadvvay 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

ŠeAtadieinais nuo 2 v. iki 9 v. v.
Sekmadieniais pa^al sutarties.___

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį_________

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriaut sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILK

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

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.
•^aU'vrii. aprpdomiH ir RiihatomiR

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

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia anaitaruz 

Siihatonia Ciceroj 
1446 So 4 9th Ct.

Nuo fi iki 9 vai. vak.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Į Tel. HEMlock 3977
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

| šeštailieiiiais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
______________ Tel. HEMlock 4818

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 591314 
Res. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nno 6:30—8:30 

756 West 35th Street

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

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

Seredomis' ir Nedėl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

Office Phone Res. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavltt St.
Vai. 1-4 pp. Ir »-• vak. CANai 0704

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chlcago-

Nedėliom tr Trečiadleniaiz
Pagal Sutarti

Ofiso Tel. VlRginia 0036
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 Ave.

Valandoj) 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sntartį

Tel. CANa' 0257
Res. PROspeet 0659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 8o. Artesian Ave. 
\ALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 
_ 6 iki 8 vai, vakaro_______

Chicagos lietuvių iv. Kryiian* li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Snrgeons. yra Class A 
rūžies. Tai yra, ankičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St, 
UI. HEMlock 6700.
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Po 20 Metų Aplankius 
Koloniją

Mirė Duosnus 
Parapijonas

\vestville, ill. — Ge- stoun city, iowa.
gūžės 10 ir 11 dd. žinoma.' Gegužės 7 d. mirė .1 ingis Ba- 
“Dėdė” lankėsi Westville,1 gaėiūnus. Velionis priklausė 
kur jam teko klebonauti 1917 šv. Kazimiero parap jai ir 
ir 1918 metais. šv. Kazimiero pašalpinei dr-

Miestelis lietuviškas. Ma
joras ’r kiti valdininkai dau
gumoj lietuviai.

gijai, LRKISA. Laidotuvėse 
dalyvavo labai didelis skai 
čius žmonių. Mat, velionis bu

Ant nelaimės ėia lietuviai į vo ne tik geras parap'jonas, 
buvo pasiskirstę į dvi dalis. , bet ir duosnus: yra nup’rkęs
Katalikai gražiai gyvena, nes 
nuo grūdų atsiskyrė indai. 
Dalis suklaidntų pametė ka
talikų tikėjimų ir tapo nepri- 
guhuingais, arba, kaip juos 
vadina ‘‘bandažais”.
‘ Pirmasis jų uunigužis ap
sivedė ir taj»o prašalintas.

kui bėgant savo paklydi
mų atšaukė j>er laikraščius. 
Kitas kunigi.žis pasikorė. Bet 
užsispyrėlių žmonių tie įvy
kiai nepataisė ir toliau būna 
savo užkietėjime. Gyvavimas 
jų yra labai liūdnas ir var
gingas. Jų kunigužisi, kaip 
pasakoja, labai apsukrus ir 
smarkiai skambina geležiniu 
varpu, liet ir jo parapijonai 
yra “geležinės” širdies: nesi- 
skub’na į pamaldas ir dėl to 
nesvkį buvo smarkiai papei
kti.’

Katalikai gražiai gyvena.

parapijai labai gražų arnotų 
nž $10(1. Amžinų jam atilsį.

Bačgė mokslus
(legužės 23 d., Šv. Juozapo 

ligoninėj slaugių kursų laips
niu B. S. baigė Stanislava 
Petroniūtė. Tėvams džiaugs
mas.

Birželio 4 d. ha'gs Clarke 
College, Dubuųue, Iowa, O- 
na Stakiūtė. Bus mokytoja. 
Dž'augiasi tėvai, džiaugiasi 
ir visi, kad iš mūsų atsiran
da tokių, kurie pasiekia au
kštų mokslų.

15 m. kunigavimo
{Birželio 10 d. sueis 15 me

tų, kaip mūsų klebonas kun. 
Jurgis Česna įšventintas į 
kunigus. Kadangi sukaktuvės 
išpuls per kun’gų rekolekci
jas, tai sukaktis bus pami
nėta birželio 16 d. Bus at-

DRAUOAS

nei, Martink’enei. Už pasida
rbavimų piknike dėkojame O. 
Sjuhene'i, .1. 1 Asauskui ir 
visiems vaikučiams, kurie di
rbo “Binvling alleys”. Taip 
gi dėkojame gerb. kleb. kr n. 
A. Skr pkui ir visiems už 
atsilankymų ir paramų.

E. Ogoniienė, pirm.

SorcMI to point the woy to hair 
health to their men folkl For wom*n 
know that a healthy head produces 
handtome hairl And fhat'i why 
women everywhere are polnting to 
Fom-ol, the remarkable foaming oU 
thampoo which firtt nourishes the 
tcalp, then takes the dūli, parched 
hair and brmgs it back to glowing 
health. Fom-ol it to economical; a 
littie goet a long way. Atk your 
druggist for the regular 50c tižo. 
Or, write for a generou* trial bot
tle, enclosing 10c to cover pocking 
and pastoge.

Pykšt, pokšt! Cook apskrities rūmų kieme naikinamos 
surinktos iš saliūnų, valgyklų ir kitų vietų už Chicago ribų 
“slot” mašnos. Dešinėj kūju kerta ]>ats Šm itas John Toman. 
Užpakaly polio. F. Reikovski ir šerifo padėjėjas \Y. Milota. 
Ant viršaus po>l. J. Barcin.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Prie bažnyčios turi nemažų į laikyta iškilmingos šv. Mi- 
chorų, kurį veda gabi J. Kn- 
rpiūtė. Per Mišias gražiai gie
da. Yra ir Tcilij bažnyTuių 
draugijų: vyrų ir moterų ir 
stipriai laikos savo tėvų ti
kėjimo bei gimtos lietuviškos 
kalbos. Liūdi ir meldžias už 
savo brolius paklydėlius, nes 
yra ir tokių, kad brolis eina 
į katalikų bažnyčių, o seselė 
pas “bambizus” bėga, arba 
seselė meldžias katalikiškai, 
kaip jų tėveliai išmokino, o 
brolis niekur neina, nes nu
stojo tikėjimo.

Melskimės už juos. Tegul 
Dievulis apšviečia jų protų, 
kad pamatę savo klaidas grį
stų prie tikrojo tikėjimo.

Dėdė

at

šios ir vakarienė.
Vasarinė mokykla

'Seserys- Pranciškietės 
vyks į mūsų kolonijų birž. 12
d. ir nuo birželio 14 d. pra
dės mokinti tikėjimo, lietuvių 
kalbos, giesmių, dainų ir su
ruoš programų vasarinės mo
kyklos užbaigimui. Vaikai 
laukia seserų. Mes čia netu
rime savos, parapjinės mo
kyklos, tat vaikai lanko vie 
šasias.

Išėjo lygiomis. Praėjusį penktadienį Chicago Stadiumo 
įvyko tarptautinis amatoorių kumštininkų turnyras “auksi
nėm pirštinėm” (golden glove) laimėti. Į turnyrų buvo at
vykę Vokietijos, Italijos, Airijos ir Italijos čempijonai. Tur
nyras išėjo lygiomis (4-4). Šiame atvaizde sunkiojo svorio 
amerikietis Franklin technišku nokautu paguldė nazių (vo
kiečių) čempijonų llerbert Runge. Šį turnyrų rengė Chicago 
Tribūne. Pajamų gauta $41,560.50. likęs pelnas bus paskir
tas Chicago labdarybei. Publikos buvo 21,405.

FOM-OL

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o ■

Suvirš 50 metų prityrimo------- O-------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus ------ o....... .
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTĖRN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

ŽMONIŲ PRIETELIS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

vajuose arba kuomet važiuo
ji, kaine kūnas yra purtomas.

3. ^Beskaitydamas niekad 
nesisupk.

4. Niekad nenuvargink a- 
kių siuvimu, skaitymu arba 
rašymu prietemoje.

5. Kuomet priverstas var
toti akis nuolatai, joms turė
tų būti leista pasilsėti užmer
kiant jas penkių nrinutų lai
kui, taip dažnai kaip kas dvi 
valandi.

6. Niekad nenuvargink a- 
kių begulėdamas.

7. Kiek galima vengk ūmių 
permainų nuo šviesos į tam
sų, arba antraip. — Dr. Flo
rencija Dressler.

Per visų gegužės mėnesį 
kas vakaras mūsų bažnyčioj 
būna pamaldos, į kurias su
sirenka daug žmonių. Koresp.

E Politikos Lauko
MARŲUETTE PARK. -- 

Lietuvių Demokratų klūbas 
15 wardo laikė susirinkimų 
21 d. gegužės, parap. svetai
nėj.

Perskaičius nutarimus ir 
apsvarsčius keletu reikalų, 
sekė raportai. Pirmas buvo 
iš baliaus, 17 d. balandžio. 
Balius davė gryno pelno $53.- 
38. Valdyba, komisija ir dar
bininkai nuo klubo gavo di
delio pagyrimo.

Kitas raportas buvo ‘lygos 
atstovų. Mažai kų naujo te- 
pranešė, tiktai, sakė, turėję 
balių ir susirinkimų. Sekan
čiam susirinkime lyga žada 
išsirinkti kitų pirmininkų.

Išklausius pranešimo apie

piknikų, kuris bus 23 d. ge
gužės, Big Tree Inn darže, 
pasirodė viskas prirengta. Iš
rinkta dar 7 darbininkai. į 
klūbų. įsirašė 4 nauji nariai.

Sekantis susirinkimas bus 
birželio 18 d. J. S. V.

Padėka

T0WN OF LAKE. — šv.1I
Kaz. Akad. Rėmėjų 1 skyr. 
reiškia padėkos žodį aukoju
siems ARD piknikui: B. Ša

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

VIRginia 0883

mui, Aluzienei, M. Sudeikie

SOLISTAMS TR CHORAMS !
Didžiausias Muzikos, Dainų Ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS ŽINIOS”
1019 N. Danu-n Ave., Chicago, III.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uankietams — laidotuvėms — 
Papuošimams.

Phone LAFAYETTE 5800

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemltage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
DYKAI

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Ezerskis ir Suims 10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703

AAilIions prefer this "flavor 

that is different"

Pamėginkite šį naujų Sala i 

Dressing. Nauju būdu iš

plūktas, padarytas iš geriau 

šių medžiagų.

DRAUGAS atlieka vi- 
sokius spaudos darbus. 
Tad, paveskite mums 
savo spaudos darbus.

MIRACLE WMIP CONTAINS MORE— 
FAR MORE—OF THE COSTIY INGREDIENTSI

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

P.). Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lachawicz ir Sunai
2314 AVest 23 rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

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 VVest 11 Ith St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

I. Linlenis 4348 So. Califomia Ave. 
Phone LAFayette 3572

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteria patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Are.

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Ave.
Phone YARde 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave.
Phone BOUIevard 4139

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

S. M. Skudas 718 Weet 18th Street
Phone MONroe 3377

1.1. Zokp 1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203
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RUOŠKIMĖS Į MARIJONŲ KOPLYČIOS 
PAŠVENTINIMO IŠKILMES

Prisirengimas prie pašven
tinimo Tėvų Marijonų Semi
narijos koplyčios iškilmių, ko
lonijose eina visu smarkumu.

Melrose Parko lietuviai or
ganizuojasi, kad iškilmėse pa
sirodyti kuo gražiausiai. Jie 

. ... .1turi darbščių veikėjų, kaip 
tai: K. Kantautas, A. ftvil--I 
pauskienė, Janušauskienė, Ba
cevičienė, Skuodienė ir dau-, 
gelis kitų, vaikščioja po na-l 
mus kviesdami visus melrose-, 
parkiečius kuo skaitlingiau- 
šiai vykti birželio G d. i Ma- 
rijos Kalnelius, Hinsdale, Ilk, 
kur J. E. vyskupas O’Brien 
su daugybe Chicagos dvasini
nkų šventins pirmųjų lietuvių 
Seminarijos koplyčių Ameri

koje. Koks didelis džiaugs
mas visai lietuvių visuome
nei, kad netikėtai sulaukėme 
Tėvų Marijonų pastangomis 
PIRMOS LIETUVIŠKOS SE
MINARIJOS ir prie jos KO
PLYČIOS.

Tat, kviečiu ir visus kitų 
kolonijų Marijonų bendradar
bius organizuotis ir suteikti 
visas informacijas apskr. raŠ- 
tiifnkui, kad paskutinėse 
prieš pašventinimų dienose, 
būtų galima kiek galima dau
giau ir geriau prisirengti, kad 
atsilankiusieji svečiai būtų 
kuo maloniausiai priimti, pa
vaišinti ir kartu pasidžiaug
sime kilnaus ir didelio dar
bo nuopelnais. J. K.

Policija sulaiko darbininkų maršavimų. Streikuojantiems Republic Steel Co. (So. Chi
cago) darbininkams suruošus maraavimų, netoli fabriko j e’ms kelių pastogo policija. Kilo 
riaušės. Sužeista keli darbininkai ir keli policininkai. Atvaizde sustiprinta policijos eilė 
išsklaido darbininkus.

Town of Lake Žinelės

Gegužės IG d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj sumų laikė kun. A. 
Deksnys, buvęs vikaru penkis 
metus.

šv. Kryžiaus bažnyčia yra 
viena gražiausių lietuvių ba
žnyčių visoj Amerikoj. Kun. 
Al. Skripkus suorganizavo tų 
parapijų, pastatė bažnyčių ir 
apie trisdešimts metų sėkmi
ngai klebonauja.

Gražioj bažnyčioj gieda ge
ras choras, vedamas muz. V. 
Daukšos, kuris taip pat nuo 
įsteigimo parapijos vargonin- 
kauja ir parapijos mylimas.

Gegužės 20 d. Town of La 
ke moterys surengė Dėdei at
sisveikinimo vakarienę Ežer- 
skio svetainėje. Publikos pri
sirinko pilna svetainė. Piva- 
rūnienė paskelbus tikslų, pa
kvietė Čepulienę vakaro ve
dėja. Kalbėjo kun. Galiūnas, 
kun. Albavičius, dr. Rakaus
kas ir L. Šimutis. Plačiai a- 
pibudinta kun. Deksnio veik
la Amerikos lietuvių tarpe. 
Kun. A. Skripkus priminė 
tuos laikus, kada Dėdė pas 
jį buvo vikaru, kaip sykiu 
darbavos ir kad tai buvo li
nksmiausi laikai.

Programų pamargino; P. O- 
gentas, Stankiūtės (akomp.

Krikščiūnaitei), Sabonis (a- 
komp. Sabonienei). Ant galo 
kun. Deksnys dėkojo rengė
joms, šeimininkėms, ir Ežers- 
kiui ir visiems, kurie prisi
dėjo prie vakarėlio ir gera-į 
darius atmlnsiųs savo maldo
se. Dėdė

Pelno nuo vakarienės liko 
Kaišiadorių katedrai ir Pi
vošiūnų bažnyčiai $100.G0. ši
rdingai ačiū.

Kun. a. Deksnys, 
Pivošiūnų klebonas

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Moterų Vakaras 
Gražiai Pavyko

Gegužės 20 d., Gim. Pan. 
Švenč. parap. svetainėje (Ma- 
rųnette Parke) įvyko gražus 
kauliukais žaidimo ir korta
vimo vakaras.

Vakaro rengėjos buvo žy
mios Chicagos veikėjos, ku
rios susiorganizavo šalę Liet. 
Amer. Sporto Komiteto. Ypa
tingai malonu, kad visos su
tartinai veikia.

J vakarų suvažiavo daug 
i viešnių iš visų kolonijų. Do
vanų buvo taip pat daug.

Rengimo komisijoj buvo A.

Skamarakienė, Trust, Yonai- 
tienė, Aleliūnienė, Šnurevičie 
nė, Ferovičienė. Taipgi dar
bavosi, kad vakaras pavyktų 
ir valdybos narės. Sakalienė, 
Š'mutienė, Vanagaitienė ir 
Yonaitytė.

Šokių vakaras birželio 5 d.
Birželio 5 d., Vikink South 

Side Temple, G855 S. Erne

Čikagos Vyčių Veikla

Džiaugdamiesi naujai įgytu 
automobilium Vyčiai lankosi 
po visų Čikagoje ir apylinkė
se rengiamus piknikus ir ga
rsina — savo “Vyčių Dienų”, 
kuri įvyks Vytauto darže lie
pos 5 dienų.

Automobilius yra Hudson' 
Terraplane įgytas nuo Cbasn? 
Motor Sales.

rald avė., Liet. Sporto kom. 
'moterų skyrius rengia šokių 
vakarų. Grieš Phil Palmers 

'orkestrą. Dus dainininkė - so
listė, taipgi hus supažindini
mas Chicagos populiariškian- 
sių lietuvaičių, kurios skir
tos būti sportininkų palydo
vėmis. Bus “Balloon Treasu- 
re Ilunt” ir kitokių įvairu
mų. Reng'mo komisija kvie
čia visus dalyvauti.

Ieva Lukošiūtė

Šiuomi pranešalma, kad Lie
tuvos Konsulato Chicagoje 
priėmimo valandos yra nuo 
10 iš ryto iki 3 po pietų.

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue Place, 

Tel. Superior 5619.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 South Halsted Street

Pamatykite tuos naujus refrigeratorius pas Budri kų ir sužinokite kaip jūs galite sutaupyti $50.00 pirk- 
i iš Budriko, kur dar gausite didelę gražių dovanų —14^ colių Elektrikinį fenų dykai. Jums nereikia nie-

DYKAI!

darni
ko įmokėti, mėnesiniai išmokėjimai

KELVINATOR
Jūsų Sekantis Refrigeratorius

Ekonomiškas. 5 me

tus garantuotas. Ma

žiausiai suvartoja ele

ktros. Patogiausias.

Daugiau ' duodantis 

šalčio ir daugiau vie

tos.

“Salad Bo\vl,” kainuoja $1.75. Dykai duodama tam, ku
ris gaus vienų naujų skaitytojų pusei metų ir priduos $3.50.

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

Chicagoje ir apielinkėse, 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

Išmokam 4%
DTVIDENTAS UŽ 

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CIITCAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
KAMBARYS RENDON

Išslrenduoja kambarys prie mažos 
Šeimynos. Tinka ramiai merginai ar 
vaikinui, 3336 Lituanica Avė., prie 
W. 33 PI. 2-ros lubos, užpakalinės 
d * i rys. K re i pt is po 5 vai, vak.

PARDAVIMUI TAVERNA
Parsiduoda taverna lietuvių koloni
joj. Priežastis — vie-nai moteriai 
persunku. Sutiksime priimti part
neri.

4200 So. Camphell Avė.

PARDAVIMUI pigiai geras kam
pinis grooerio hiznis išdirbtas per 
daug metu. Einame j Tavernos biz
ni. 3465 Lituanica Avenue.

BITAS Už PATARNAVIMĄ
Kas nori gauti butą arba mažą 
Storų be nuomos už mažą patar
navimą. lai kreipiasi j mus, šilima 
ir karštas vanduo taipgi dykai.

Tel. Van Buren 0018

NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 
RUOTOjĄg

Kas norite namu, Išvalyti lr iš- 
popleruotl, tai kreipkitės J ;

J. Purtokas
6425 So. Richmond St.

Tel. Hemlock 2573

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti sena, pašaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Builder,

6739 So. Mnplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

Padarytas ir garantu

otas per kompanijų, 

kuri daro šaldytuvus 

per pusę amžiaus.

Puošnus ir gražus ka

binetas iš viršaus ir 

vidaus. 1938 metų 

stylius.

“Drip Coffee Maker’’ ir “Tea Pot.’’ Visas setas kainuo
ja $3.2-5. Dykai tam, kurs gaus vienų naujų metinį “Drau
gui’’ skaitytojų ir prisius $6.00.

— Dideles tautas pagimdo 
dorovė ir kultūringa drųsa.

Mazgini

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
Pardavimui 5 kambariu mūrinis na
mas su stikliniais porėtais. Pilnai 
sudėtos attiko (viršutinės užlos) 
grindys. Geras basementas. Namas 
netoli Marųuette Parko. Rep. 7622. 
Kreiptis: Mr. M. O’Oonnor, 6544 So. 
Franclsco Avė. 
PARD A VIMIT NAMAS LR BIZNIS

KRIAUČIŲ ftAPA
Pardavimui kriaučių šapa. Hollman 
iiiašina. Pirmos rūšies Įrankiai. Ren
da $25. Karštu oru apšildymas. Dar
bo visada Įvallas. Pašaukite Went- 
worth 3972.

Vieno aukščio namas su bizniu — 
notions. 4 gyvenamieji kambariai. 
Karšto vandens apšildymas. Dviejų 
karų garadžius. Didžiausias bargp- 
nas — viskas už $4.800, Įeštl $1,500, 

2443 W. 71 St.

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMSI
Dabar pas mus galite gauti tikros Lietuviškos Valstybinės Degti

nes Importuotos iš Lietuvos.
(Mes ir visi mūsų darbininkai esame tikri lietuviai.) 

UTILITY I.IQUOR DISTRIBITORS, INC.
5031-33 S. Ashland Avė.

Telefonuoklte bite laiku, J’rosĮMvt 0746

VASAROTOJAMS ATYDA
Labai patogi vieta vasaroto jams. Tu
rim gražius kambarius prie ežero 
ir prie upės — netoli miestelio. 
Geras privažiavimas su automobi
lium ar traukiniu — 62 mylės nuo 
Chicagos. Kelias 83 ir 45.

Peter Bernotas 
Box 77

Silver bake, Wis.

t
Dabar eina milžiniškas išpardavimas ant Elektriki nių Tyedaunių ir namams reikalingų rakandų kadangi 

Budriko viena krautuvė yra panaikinta, o dar naujoji krautuvė nebus užbaigta už poros savaičių. Tai nepa- 
darvkite klaidos užeidami į svetimų krautuvę. - Žiūrėki te Budriko iškaba pusė hloko nuo 35 gatvės.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
* 1 

Lietuvių krautuvė per 25 metus.

3417-21 So. Halsted St. Tel. Boulevard 7010
Rudriko žymus programas nedėliomih WCFL — 970 kil., nuo 7:30 iki 8 vai., vakare.
Panedėliaia ir pėtnyčiomis WAAF — 920 kil. vakare. Ketvertais WHFC — 1420 kil., nuo 7 iki 8 vai. vakare. !'l

BUICK 
&

PONTIAC

dr
PARDUODU ARBA MAINYSIM 

DVIRATĮ

Parduodu už $8.00 dvirati (bleycle). 
su single tire. nauji bearlngsal, va
žiuoja. kaip naujas. O Jei turite nau
ją dvirat) vertės $25, o negalite iš
mokėti, tai aš paimsiu ) mainus ir 
duosiu priedų tiek, klek verta.

Taipgi parduodu radio 9 tūbų, 
didelis eonsolp, arba mainysiu ont 
naujo dviračio, arba e am era. arba 
krutamiems paveikslams Imti ma
šinos.

6AO2 So. Fairfield Avė.
( 2-ros lubos)

AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
GAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKTS

PIGIAI I/OTAS

30x126 Marąuette Parke, 67 St. tr 
Campbell Avė. Geras dėl bungalow, 
dviejų flatų, arba pabudavoslm na
mą pagal Jūsų norą.

Matykit
JOSEPH VILIMAS 

6800 H. Maplewood Avė.
Tel. HEMiock 2323

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVE 

Malevos, Aliejus, Stiklai ir 
VARNIiAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CĄNal 6850


