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SALAMANCA, Ispanija 

bal. 24. — Nacionalistų karo 
njėgų vyriausias vadas gen. 

i’raneo korespondentams pa- 
eiškė, kad ikišiol šiatne ispa

nų kare pusė milijono žmonių

milicininkai bėga į 
miesto ribas

PIETRYTINIS RADIKALŲ FRONTAS 
SULAUŽYTAS

SALAMANCA, Ispanija, 
bal. 25. — Nacionalistų karo

nukauta ir sužeista. Anot jo, Į pajėgų vadovybė skelbia, kad 
generolo Molą vadovaujama 
armija, sėkmingai veržiasi 
Bilbao miesto link ir yra vos 
tik už 18 mylių nuo to mies
to. Kas valandų laukiamas 
Durango miesto puolimas. Šis 
miestas, sakoma, yra raktas 
paimti Bilbao.

Nacionalistų kariuomenė 
Durango puola iš pietrytinio 
šono, kur ji sulaužė baskų

mūsų laikais yra kruviniau-' 
sias pilietinis r karas. Tačiau 
jis be jokio kompromiso bus 
vykdomas, sakė jis, iki nacio
nalistų pajėgos laimės.

Gen. Franco aiškino, kodėl 
ikišiol nepaimtus Madridas. A 
not jo, to priežastis pakanka
mai aiški: radikalų svetimša
lių, kurie sudaro brigadas, ne 
paprasti žvėriškumai.

Kiekvienos šalies gyvento
jai, kai gindami atvirų miestų 
priverčiamii pasirinkti arba mi
estų. griauti, arba priešui pa
duoti, visados pasi renka mies
to padavimų. Madridu gi gi
nantieji svetimšaliai radikalai 
elgias atvirkščiai. Jie yra so
čiai pavalgę ir apsirengę. Kas 
jiems rūpi miesto likimas. Ly
giai jiems ne galvoje nė civili
nių gyventojų vargai ir kentė
jimai. Juk tai j mins viskas 
svetima.

Kas kita yra patiems ispa
nams. Ispanai tačiau puola mie 
stus ne jų griovimui, bet kad 
vadavus išlikusius civilinius 
gyventojus nuo raudonųjų žvė 
riškumų. Suprantama, kruvi
nos kovos laiku nemažai turi 
nukentėti miestai ir gyvento
jai. To nieku būdu negalima 
išvengti.

kaip vienas tūkstantis milici
ninkų paimta j nelaisvę. Kil' 
gi galvatrūkčiais dumia j Bil
bao apylinkes ir tenai tikisi 
gintis. Čia pažymftna, kad tai 
bus tuščios pastangos. Atro
do, kad Bilbao ginėjai bus 
priversti pasiduoti, jei neno 
rėš žūti.

Nacionalistų vyriausybė pa
skelbė protestų prieš Angliju, 
kurios karo laivai lydi į Bil
bao anglų prekybinius laivus

milicininkų frontų. Daugiau i su maistu.

Bedarbiai tori gauti dalba žemes ūkyje
Jei nenorės imtis šio darbo, 

turės alkti

.BERLYNAS, bal. 25. — 
Vokietijos ketverių metų eko
nomikos plano vykdytno vir
šininkas gen. Goeringas pa
skelbė bedarbiams, kad jie 
turi gauti darbų žemės ūkyje

NUNCIJUS VOKIETIJAI 
TARĖSI SU MINISTERIŲ
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“jury” tai-F. V. Zintako antrosos bylos “jury” nariai. Jie visi teisino nubausti už nesiskaitymų su 
syklėmiį. ’Bailifo vadovaujami jie vienų naktį aplankė eilę smuklių. Iš jų penki nuteisti kalėti po penkias 
paras, o šeši — po tris paras. Vienas gi — Fahey, nubaustas ot) dol. Po penkias paras gavo kalėti tie, 
kurie slmuklėse šoko.

VATIKANAS, baL 25. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI va
kar priėmė į audiencijų 1,300 
naujavedžių ir tokį pat skai 
čių meldžionių.

ATLYGINIMO IR DARBO 
VALANDŲ KLAUSIMAS

JAUNIMO KDNFEREN- ;J. V. VYRIAUSYBE TURI 
BALANSUOTI BIUDŽETĄGIJOJE DALYVAVO PEN

KI VYSKUPAI
SALT LAKE CITY, Utah, 

bal. 24. — Čia įvyko National 
Catholic Youth Council pirmo 
ji rajoninė konferencija, ku
rioje dalyvavo penki vysku
pai, iš penkiolikos di-ocezijų 
jaunimo aktivumo kunigai di
rektoriai ir eilė pasaulininkų 
— vyrų, moterų ir jaunimo iš 
vakarinės J. Valstybių dalies.

AVASHINGTON, bal. 24. — Salt Lake City diocezijos 
Vyriausybės remiamas ma- vyskupas J. E. Kearney du
žiausio atlyginimo ir ilgiausių
darbo vadand^reikalu bitrus,

Kitaip numatomos kokios nors 
naujos mokestys

WASHINGTON, bal. 25. — skolinusi, kad Įlankai atsisa-
Kongreso demokratų atstovų 
vadai painformuoti, kad jei 
vyriausybės išlaidos nebus 
mažinamos, jei valstybės biu
džetas ateinančiais fiskali
niais metais nebus subalan-

kys toliau pirkti iždo išlei
džiamus bonus ir kitus ver
tybės popierius.

Visuomenė turėtų susido
mėti pirkimo mokestimis. Šios 
mokestys oficialiai vadinamos

joms mokestinis šaltinius. 
Pirmoje vietoje numatyta 

kart kalbėjo konferencijos da- įvesti pirkimo mokestys ga- 
Itviams. Pirmiausia konferen- mintojaat&.vž gmoinaHUht

suotas, tada reikės rasti nau- • pardavimo mokestimis. Teo-

BERLYNAS, bal. 24. — 
JE. arkivyskupas Cesare Or- 

ir per vasarų užsiimti žemės .senįgQ Popiežiaus nuncijus 
Vokietijai, apie viena valanda 
turėjo pasitarimus su Vokieti
jos užs. reikalų ministerių 
von Neurathu.

įdirbimu. Kas nenorės šiuo 
darbu užsiimti, tas turės alk
ti, kadangi iš niekur negaus 
sau viešosios paramos.

Ūkininkams gi įsakyta į- 
dirbti kiekvienų žemės skly- 

i pelį, kad gavus daugiau iš 
žemės naudos, kad sulaukus 
didesnio javų derliaus. Vy-

Kas link'Guadalajara fron- . riausybė stengiasi vis dau-Į 
to, gen. I* ranco pareiškia, k «d gjau mažinti javų importų iš!

užsieniu. Kiekvienas vokietis i

kaip sužinota, baigiamas tai
syti. Sakoma, gegužės mėn. 
pradžių bus pateiktas kon
gresui.

Yra sunkumų suredaguoti šį 
bilių. Svarbiausia reikia atsi
žvelgti į tai, kad bilius nebū
tų priešingas konstitucijai. Be

cijos pradžioje, o paskui pa
baigoje per surengtas daly 
viams vaišes. Be to, šis vys
kupas laikė iškilmingas ponti- 
fikalines Mišias prieš atidary
siant konferencijų.

Vyskupai ragino jaunimų
, . . ir visus pasaulinrnkus katali-

Sakoma, nuncijus norėjote, b,liaus redaguotąja. “P- kus apa5talouti Kata|ikų Baž.
gauti daugiau informacijų ry 
šium su Vokietijos protesto no 
ta Šventųjam Sostui dėl Po
piežiaus išleistos enciklikos 
prieš nacius.

krauti įvairiausiais sumany-! 
inais ir pastabomis. Iš to visa 
reikia skirtis tinkamiausius

nyciai.
Vyskupas Noll tarp kitko

duktus. Be to numatyta skirti 
mokestys už pajcCnas visiems 
tiems, kurie šiandien yra iš
imti iš šių mokesčių mokėji
mo.

Pažymima, kad naujos mo
kestys bus reikalingos apsi
drausti nuo dolerio infliaci
jos. Sakoma, jei vyriausybė 
nesumažins išlaidų, valstybės 
kreditas turės pulti ir tokiam

rijoje yra, kad pardavimo mo
kestis moka pardavėjai. T&* 
čiau praktikoje jas moku pir
kėjai. Jei.pardayėjai. bųs.Dri- 
versti mokėti mokestis už sa
vo gaminamus produktus, jie 
to nemokės iš savo kiseniaus, 
bet pabrangins produktus if 
vartotdjui teks mokesčių naš
ta. Vartotojai gi yra ne kas 
kitas, kaip tik plačioji visuo
menė.

Tad ir aišku, kad visuome
nė turi reikalauti vyriausybės 
būtinai mažinti išlaidas. Kiek

radikalai iš mažo šipulio pris- 
kaldo didžiausių vežimų mal- įpareigojamas mažiau vartoti AMERIKAI REIKALINGAS

. . . j _ v pareiškė, kad Dievo Bažnyčiapatarimus ir nurodymus. Yra ’. ,
. . . , i . -1 tun remtis pasaulinmkais, ku-zmonių, kurie sugeba duoti Į . t
gražių ir naudingų idėjų.

įvykyje infliacija neišvengti- Į žinoma, šiandien viešojo šel- 
na. Tik kokios nors naujos. pi’mo išlaidos turi būti mažes-

kų. Tad paprasta bolševikinė i lnaigto, o daugiau dirbti, kad OOpI Al 10 TP |Q|M RI IM 
opaganda, nudažyta prasi-1nebūtų laiko galvoti apie vai- ^UUIRLIO iLlOHlUUIflAupropaganda

iianymais ir melais api? jų stybė8 diktatorinį valdymų, 
laimėjimus”. Nedarbas diktatūrai yra pa
Guadalajara fronte viena ka vojingas. Žmonės visados turi 

riuomenės negausinga kolium- būti kuo nors užimti 
na klaidingi suprato savo va
do įsakymų ir suskato atsimes 
ti, ko ji neturėjo daryti. Tas į- 
vyko vienam dubury, kurio a- 
biejų šonų aukštumas buvo 
užėmę radikalų milicininkai. 
Atsimetimo laiku radikalai 
puolė koliumnų ir keliolikų, ka 
rių paėmė nelaisvėn. Neužilgo 
iš Madrido paskelbta apie “di 
džiausius” radikalų “laimėji
mus’’. Iš tikrųjų gi jie neturė
jo ten jokio stambaus laimėji
mo.

Šiandien Guadalajara fron
te nacionalistai tvirtai laikosi 
savo pozicijose ir pradės veik
ti, kaip tik bus apsidirbta su 
radikalais Bisknjaus įlankos 
pak rantėmis.

Gen. Franco mano, kad di
delis skaičius amerikiečių ka
riauja radikalų pusėje. Tačiau 
daugiausia yra prancūzų sava
norių. Ispanų radikalų visas

svarbiausias pajėgas sudaro

NEW YORK. —. Amerikai 
šiandien yra reikalingas socia- 
lis teisingumas, nacionalių tur 
tų teisingas paskirstymas, pa
reiškia mons. R. F. Keegan

Kaip šis bilius aiškins atly
ginimų ir darbo valandas, bus 
žinoma tik jį įteikus kongre
sui. Darbininkai ir darbdaviai 
įdomauja, kų gera turės tas 
bilius. Gal jis lies tik stambių- 
sias pramones.

! rie kasdien turi reikalus su į- 
vairiausiais žmonėmis ir gali 
jei ne tokiu, tai kitokiu būdu 
juos persunkti teisingais do
rovės principais.

mokestys tegali valstybę ap
saugoti, kad kreditų išlaikius 
pusiausvyroje.

Tas reiškia, kad valstybė

nės. Šelpiamųjų skaičius su
mažėjęs. Šelpimo fondais dau
giausia naudojasi tik veltė
džiai politikieriai, kurie nieko

svetimų šalių savanoriai. Jų metiniam raporte apie New
daugelis nepakenčia savo va
dų žiaurumų ir visur ir visa
dos ieško progos pereiti naci
onalistų pusėn.

Neseniai ties Navai Morai 
De Lamnta, Caceres provinci
joje, visas radikalų savanorių 
batai i jonas pasidavė naciona
listams. Viena jų dalis šian
dien kovoja prieš radikalus, ki 
ta dnbs laikoma koncentraci
jos stovyklose, kadangi nega
lima visais pasitikėti.

Aiškėja, kad nacionalistai 
Guadalajara fronte nutraukė 
žygiavimus tik dėl to, kad bu
vo reikalinga be atidėliojimo 
veikti Biskajaus įlankos fron- 
nacionalistų apgulimų. Gene
rolas Molą sustabdė veikimų 
Guadalajara fronte ir nusisu
ko prieš baskus.

Yorko arkivyskupijos katalikų 
labdarybių veiklų. Tuo būdu 
būtų apsidrausta ne tik nuo 
komunizmo, bet ir nuo besai- 
ko nacionalizmo, kurs taip pat 
šaliai žalingas.

New Yorko arkivyskupijos

ŽYDAI TALKOJE 
KATALIKAMS

BITFFALO, N. Y. — Vie
tos žydų bendruomenės centro 
komiteto pilietiniam koopera- 
vimui pirmininkas teisėjas 
Sol. Rubenstein paskyrė spe
cialų iš žydų pasaulininkų ko-

labdarybės 1936 „natai.. « įvai I į**'*“™ “
x noA' rin*ti aukas Krikščionių Bro-

akademijai ber-rių šaltinių, turėjo 1,137,030 
dolerių pajamų.

Iš tos sumos išleista: 510,- 
787 dol. šeimų priežiūrai; 
84,838 dol. bernaičių ir mer
gaičių aktivumui; 81,113 dol. 
bendruomenių namams, slau
gytiems ir vasaros atostogoms; 
pagaliau 58,000 dol. ligoni
nėms ir sveikumo reikalams.

Europa pageidauja, kad 
prez. Rooseveltas sušauktų 
ekonomikos konferencijų.

lių statomai 
naičiams.

BOLŠEVIKAI IŠNAIKINO 
30 ŠNIPŲ

MĄSKVA, bal. 24. — Lai
kraštis Pravda rašo, kad Azi
jos rytuose išnaikinta 30 sve
timšalių slaptųjų agentų, vei
kusiųjų svetimos valstybės 
naudai. Kai kurie šnipai vil
kėjo net raudonosios armijos 
uniformas.

Vokietijoje nuteistas mirti a- 
merikietis

jau tiek daug kankalais įsi- nedirba, bet turi gražų pelnų.

POLICIJA NELEIDO ŠOKIŲ SERBŲ POLICIJA NUŠOVĖ 
PRIEŠAIS FABRIKĄ ! DU ČERNOGORUS

AKRON, O., bal. 24. — Ke
li tūkstančiai prijaučiančiųjų 
streikui susirinko priešais Fi- 
restone Tire and Rubber kom-

BELGRADAS, bal. 25. — 
Laidojant vienų nuo alkio mi
rusį bedarbį Podgoricoje čer- 
nogorų lydėtojų minia kapuo-

BERLYNAS, bal. 25. -- 
Vokietijoje nuteistas mirti a- 
merikietis Helmuth Hirsch, 
žydas, 21 m. amžiaus. Jis ap-'panijos fabrikų ir tvarkėsi su- se sukėlė demonstracijas prieš
kaltintas pasiryžimu nužudy- rengti Atsirado ir keli
ti aukštąjį vokietį valdininkų, niuzikininkai.
Aiškinama, kad tas aukštasis; . .
..... . . ■ Streikuojančių darbininkuvaldininkas vra diktatorius 1 . . •' .

vadai ir policija gražiuoju su-Hitleris.

Įsakymu iš Wasbingtono -T. 
Valstybių konsulas atlankė 
nuteistąjį tikslu jį gelbėti. Sa
koma, kad kol kas nerasta 
priemonės tai padaryti, ka
dangi vokiečių valstybės kai 
tintojas neturi noro iškelti 
viešumon bylos smulkmenų.

STREIKININKAI APLEIDO 
FORDO FABRIKĄ

RICHMOND, Cal., bal. 24. 
— Apie 600 “sėdėjusių” strei 
kininkų vakar apleido čia 
Fordo fabrikų.

sirinkusius sulaikė nuo ren
gimo tos pramogos, iš kurios 
galėjo pasireikšti riaušės.

Minia paklausė ir išvengta 
didelių nesmagumų.

Jugoslavijos (serbų) vyriau
sybę. Imta sakyti priešvaldiš- 
kos prakalbos.

Minia užpuolė nuvykusių į 
kapus policijų. Policininkai 
du demonstrantus nušovė ir 
keliolikų sužeidė.

DU ŽUDIKAI NUŠOVĖ 
GAMBLININKĄ

Du niekam nežinomi žudikai 
penktadienio vakarų sušaudė 
gnmblininkų Oskarų Klingerį 
jo išlaikomame “poolroome”, 
2459 Armitnge avė.

Fliugeris, buvęs kumštinin
kas, buvo 33 m. amžiaus.

14 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ
PRAHA, Čekoslovakija, bal. 

25. — Arti Pilsen vanduo 
staiga užliejo Ferdinando ka
syklų. Keturiolika mainierių 
žuvo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus, gal sniegas.
Saulė teka 5:52, leidžiasi 

7:44.
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Seniausios Parapijos Klebonas

Seniausia lietuvių parapija Amerikoj y 
ra Šv. Kazimiero parap. Pittston, Pa., kuri 
prieš porų metų minėjo auksinį jubiliejų ir 
ta proga išleido įdomių parapijos istorijų, 
kuri davė gražios medžiagos bendrajai A- 
merikos lietuvių istorijai.

Šios seniausios lietuvių parapijos kle
bonu yra gerb. kun. Jonas Kasakaitis, pla
čiai žinomas visuomenės veikėjas ir didis 
patriotas. Šiomis dienomis sueina dvide- 
iimts penki metai kai jis toj parapijoj sėk
mingai klebonauja. Sakome sėkmingai, nes 
atėjęs šion parapijon rado nemažų suirutę, 
didelę skolų. Savo sumanumu ir darbštumu 
greit parapijų sutvarkė, skolas išmokėjo ir 
daug pagerinimų padarė.

Mums malonu yra pabrėžti, kati gerb. 
kun. Jonas Kasakaitis buvo vienas iš pir
mųjų kunigų, kurie 1909 metais įsteigė ben
drovę savaitraščiui ‘‘Draugui’’ geisti ir 
buvo artimas jo bendradarbis. Gerb. Jubilia 
tas ir dabar tebėra nuoširdus “Draugo” 
bičiulis.

Run. Kasakaitis daug ir nuoširdžiai rū
pinosi ir mūsų tautos bei visuomenės reika
lais.

Didžiojo karo metu, jo iniciatyva (su 
pagalini adv. J. S. Lopatto ir kongresnia- 
fto J. J. Casey), išgauta Lietuvos gyventojų 
nukentėjusių dėl karo šelpimui aukų rin
kimo diena. Būdamas Lietuvių Tautos Ta
rybos nariu, 1918 m. savo lėšomis pasiuntė 
į Washingtonų parapijos chorų atstovauti 
Amerikos lietuvius tautų ištįkiųiybės pareiš
kimo dienoj, liepos 4 d. Sulietuvino sceniš
kų veikalų operetę “Klaipėdos Julė” ir pa
rašė daug lietuviškų dainelių. Buvo Kunigų 
Vienybės pi Alininku.

1930 m. daug pasidarbavo rengiaht Vy
tauto Didžiojo sukaktuvių paminėjimų. Pir
mininkavo rengimo komitetui. Savo para
pijoj yra įsteigęs Vilniui Vaduoti Sųjungos 
veiklų skyrių, kurio veikime Į»ats aktyviai 
dalyvauja..

Gerb. kun. J. Kasakaitis visuomet buvo 
k* yra didelis Lietuvių lt K. Susivienijimo 
Amerikoj rėmėjas ir veikėjas. Jo vadavau- 
Aamos parapijos ribose yra netoli tūkston- 
ęW šios garbingos organizacijos narių. Nuo 
1932 m. iki 1936 m. seimo jis buvo vyriau
siu Sus-mo dvasios vadu.
, Klebonavimo sidabrinių sukaktuvių pro- 
0a pnrapijonai rengia puošnių pagerbimu 
įpuotų, kuri bus gegužės mėn. 16 d.
> Jubiliatas gimė 1879 iii. rugpiūčio 6 d. 
Kuktiškių kaime, Griškabūdžio (dabar 'Bar

parapijoj. Pradžios mokslų ėjo Barz
duose - Pilviškiuose. Lankęa Marijampolės 
gimnazijų šešis metus, įstojo į Seinų semi- 
tarifo, iš kur iki trijų 'metų mokinimo*! at- 
ivko į Amerikų.

Teologijos mokslų baigęs Baltimore, Md., 
Tėvų Sulpielonų St. Mary’s seminarijoj, ku- 
tigų įšvęstas 1905 m. birželio 17 d., Scran- 
ttttio diecezijos vyskupo M. J. Hoban. Pir
mas mišias laikė Plymouthe, Šv. Kazimiero 
bažnyčioj, 1905 m. birželio 25 d.

Po šventinimo kunigu, laikinai buvo už
ėmęs klebono vietų Kingstono parapijoj. Taie 
pat metais paskirtas klebonu Eynon lietuvių 
parapijoj. Kiek vėliau buvo klebonu VVana- 
•mie ir Freeland lietuvių parapijose.

Sveikiname gerb. Jubiliatų ir linkime 
dai daug metų darbuotis seniausioj lietuvių 
parapijoj Amerikoj!

kė, kad čia įtakos turėjo keli veiksniai: Ma- 
saryko humaniškumo filosofija, demokrati
nės tautos tradicijos, taiki užsienio ir koa
licinė vidaus politika, pagaliau — kultūri
nė politika, nenorinti ardyti dvasios laisvės.

Darbo ministeris inž. Dostalek tvirtina, 
kad čia didelės įtakos turėjo tos socialinės 
mintys, kurios lydėjo technikos progresų ii 
kurioms jis buvo palenktas: “Dvasia yra 
daugiau negu medžiaga ir dėl to mūsų tech
nikoj žmogus nėra medžiagos tarnas, o jos 
valdovas”.

Čekoslovakijos liaudies partijos pirmi
ninkas msgr. B. štašek atmeta pasaulio da
linimų į kairiuosius ir dešiniuosius frontus 
ir pareiškia, kad katulikai kovoja i.ž krikš
čioniškųjų demokratijų, kuri remiasi kata’ 
likų doktrina. Kiekvieno žmogaus siela turi 
Dievo akyse begalinę vertę, ir dėl to pa
grindinės žmogaus teisės ir laisvės šventos. 
Didelis mūsų respublikos įnašas į demokra
tijų yra mūsų proporcinė tautos atstovybė, 
kuli yra tiek teisinga, kad niekas negali 
jai kų nors prikišti.

Dr. J. Jiri Rueckl savo atsakyme krei
pia dėmesį į neseniai įvykusį katalikų kon
gresų, kurs įstengė sujungti šešias toutinc3 
katalikų grupes ir kurs visų gyventojų, ne 
žiūrint politinių ir konfesinių skirtumų, bu
vo nuoširdžiai priimtas. Visuotinės netole
rancijos epochoj Čekoslovakijoj gyvuoja to
lerancija. Ši dvasia, įgalina Čekoslovakijų 
pagilinti demokratines idėjas Europoje.

SIS TAS APIE ŠKOTIJĄ
Skotai, pagarsėja anekdo- sir<xlo eilės dviračių vežimėlių 

tuose visam pasgulv savo šyk-'sii apelsinais, bananais, vynuo- 
štumu — tikrumoje yra gan'gėm, pomidorais, žuvim ir ki- 
malonūs ir net išlaiilesni už tokiomis prekėmis. Visi gar- 
lietuvius. šiai reklamuojasi įr siūlo savo

Než.Orint skirtumo: ar tai
turtuolis, ar šiaip neturtingas į Kartais pasitaiko ir labai 
žmogelis, laiko sau pareiga, 'gerų dalykų už menkus pini- 
kiekvienais metais, pajūry pra gus, todėl vaikščioja tam tikri 
kisti bent dviejų savaičių a- agentėliai ir vertingesnius da- 
toetogas. Šiaip jie irgi neatsi-1 lykus supirkinėja. Čia puma-

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

%

AU3I8 — OtRDtJIMO i nuo sušalimo arini nuo nc-
PA J AUT IMAS | smagumo, bet kad vidujinės

skydelės liūtų apsaugotos nuo 
sušalimo arba nuo nesmagu-

sako nuo malonumo — praleis

Įdomus Klausimas

Lietuvos katalikų dienraštis praneša, 
kad Lldovp Listv, čekoslovakų laikrašty, dr. 
Alf. Fuchs paskelbė ankietų: “Kuo Ceko- 
Btovakija prisidėjo prie demokratinės niin 
ties pagyvinimo pasaulyje”.
» Į jų atsakė daugelis žymių visuoineni- 

: sinkų, politikų. Prezidentas Benešaa pare'š-

Katalikų Spaudos šeimoje

“XX Amž.” žiniomis, neseniai Čeko
slovakijoje pradėjo eiti naujas katalikų lai 
kraštis “Tak”, kurį įkūrė žinomas čekų 
filosofai, konvertitas R. 1. Maly. Laikraščio 
idėja — kovoti su socializmu ir komunizmu. 
Pirmasis n u*, neri s kairiųjų tarjie sukėlė tik
rų protesto audrų.

Kiek stipri katalikų spauda Olandijoje, 
galima spręsti nors ir iš to, kad jo<s tiražas 
siekia daugiau, kaip 200,000 egz.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse kata
likų spauda yra tikrai galinga: Amerikos 
katalikai turi dienraščių, 150 savaitraščių, 
162 mėnesinius ir 34 trimėnesinius žurnalus.

Sirijoje katalikai turi didelį laikraštį 
“Al-Baehir”. šis laikraštis eina jau 66 me
tai. Ligi šiol jis išeidavo keturis kartus pei 
savaitę. Nuo šių metų jis jau eina. kasdie- 
nų ir gausiai iliustruojamas. Laikraštis spau
sdinamas Beimtos katalikų spaustuvėje. Ja
me nagrinėjami religijos, mokslo, 'meno, kul
tūros, socialiniai ir ekonominiai klausimai.

Stalino Baime

Girdėjimas sykį prarasta*
arba atbukintas yra labai re-! nio, bet kad vidujinės skylė
tai atitaisomas. Ir faktas, lės būtų apsaugotos nuo vė- 
kad netobulas girdėjimas y- jo ir šalčio. Pajautimas taip 
ra taip sunkus pagydyti, tu-' brangus kaip girdėjimas ne
retų paakstinti kiekvienų pri- gali būti peratsargiai prižiū- 

. derančiai prižiūrėti ir apsau- rimas; sykį visiškai praras- 
Teatrai bei kinai pilni. J ij i goti ausis. Bet kokie sutren-Įtas, nėjoks niedikalis gabu- 

atitai-

tysi visok.dusių rasių žmonių:
ti linksniai laikų kine, teatre, negrų, japonų, kiniečių,, indų 
karuselėse ar kitur... Kartais Tr kitų kolonijų arabus su di- 
ilgiausioniig e.lėiuis sustoję ša džiuliais ant galvos turbanais, 
le kino ar teatro laukia eilės,
kada jie galės įeiti vidun. Tai
jieme yra priprasta Ivgu tra I*01111080 ei1'8 dar laukia savo kiniai užgauna ausų organus. Imas niekad jo negali 
dicijai ir Skotas sutiks geriau ei,ė8’" Y*8*1** daŽnai Me« 1**8 nevi8ad<* Salime ~dicijai ir sfcotas sutiks ge 
pabūti nevalgęs, negu praleis
ti geresnę filmų ar teatrų. Ži
noma jie neapsieina ir be reli
gijos. Skotlande tikylia yra 
suskaldžiusi ir dalinasi į ketu
rias dalis: R. Katalikų, pro- 
testonų, anglikonų (Henriko 
VIII tikyba) ir orindžių ( jie 
garbina karalių).

Skotas, kaip gyvenime, taip 
ir tikėjime, yra nuoširdūs. 
Dėl didelio skaičiaus žmonių, 
sekmadieniais bažnyčiose pa
maldos paskirstytos reguliare 
tvarka. Nustatytose valandose 
būna pamaldos, kuriose visuo
met būna pilna bažnyčia žmo
nių. Pamaldoms pasibaigus, 
žmonės išsiskirsto ir bažnyčia 
pasipildo kitais laukusiai* sa
vo eilės žmonėmis.

Įeinant j vidų, paprastai, į- 
metama į lėkštę auka, prie ku
rios stovi žmogus ir įeini. 
Bažnyčiose yra suolai, kurių 
tarpuose stovi tvarkom dabo
tojai; jie nurodo vietas ir ren
ka aukas. Tam tikslui yra me
talinės lėkštės. Tvarkdarys 
paduoda pirmutiuiui iš krašto 
sėdinčiam* žmogui lėkštę, tas j 
metęs aukų siunčia tolyn ir ji 
kitu suolu grįžta atgal. Tvark-

tuoja cirkas su savo grožybė
mis... Šokimas iš šimto metrų 
į nedidelį vanden* baseinų, i nuo kitų. 
motociklo lenktynės su liūtu, 
lėlių šaudymas, visokiausios 
karuselės ir apkurtinanti mu
zika lengvai patraukia smal
sius skotus, išviliodami iš jų 
penus...

Apie 12 vai. nakties triukš
mas nutyla, gatvės ištuštėja. 
Miestas miega. Tik dežūruo- 
janti* policininkas budi ir nak
tiniai saigai švarina gatves ir 
į tani tikrus autovežinius krau
na gatvės sąšlavas. Sekmadie
nį gatvėse ramu. Jokio trukš- 
ino. Gyventojai, po pamaldų, 
su automobiliais ar trainva 
jais išvykę į užmiestį, į pai
kus ilsisi... Krautuvės užda
rytos. Teatrai neveikia. Sek
madienis yra pailsiu diena, to 
dėl jie nereikalingi. l,a i krai
čiai juos- pavaduoja: visi įdo
maujasi lenktynių ir futbolo 
rezultatais, ljenktynės ir fut
bolas yra tautinis žaidimas ir

išvengti sutrenkilnų, bet mes 
galime dažnai nukreipti juos

Girdėjimui dažnai paken
kia įėjimas labai šalto arba 
nešvaraus vandens į ausis. 
Žmonės maudosi jūrose ne
apsaugodami ausų nuo van
dens bėgimo. Žymus ausų 
gydytojas sako, kad pirm į- 
einant į vandenį vatos turėtų 
būti įkimšta į ausį apsaugo
jimui plėvelės. Daug apkur
ti mo arba skaudėjimo ausyje 
atsitikimų yra sukeliama ša
lto vandens trenkimas, ir y- 
ra daug sunkesni pagydyti 
nekaip kuomet ta nelaimė 
prasideda iš kitų priežasčių. 
Ausies užgavimas yra per
daug pavojingas ir skaudus. 
Yra nedora kirsti kūdikiui į 
galvos šonų, nes nežiūrint ga
limų pasekmių nėra pateisi
namas subrendusiuose žino 
nėse. Žmogus nepastatytų 
švelnaus muzikalio instru
mento po smarkiais šalto va

jas visuomenė seka su įdomu-Indėną taškėjimais, arba po

Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas ii 
jo komisarai visuomet buvo ir yra akylai 
policijos ir kareivių saugojami. Be ginkluo
tos apsaugos jie vieno žingsnio niekur ne
žengia. Tačiau dabar, padėtis, matyti, taip 
bloga susidarė, kad paprastos apsaugos ne 
beužtenka. Pakviesti kazokai saugoti Stali- 

; nų ir jo komisarus. Bijoma, kai! švenčiant
gegužės mėn. 1 d. jų kas nenudėtų.

Niekam šiandien nepaslaptis, kad Ru
sijos bolševikai laikosi tik durtuvų pagal
ba. Jei ne stipri, gerai apginkluota ir gerai 
užlaikoma raudonoji armija, Stalinas nė die 
nos Rusijos soste neišsilaikvtų. Prieš .jį su
kiltų žmonės, sukiltų darbininkai. Jis tą 
žino. Dėl to save apsistoto didesne sargyba, 
net ir savo draugams ima nebepasitikėti.

Darbininkų Lakraščio Sukaktis

Šiomis dienomis Lietuvos Krikščionių 
Darbininkų sųjungos organas savaitraštis 
“Darbininkas” išleido savo 900-tųjį numerį. 
“Darbininkas” pradėjo eiti 1919 m. lapkri
čio .'Kl d. Atsakomaisiais redaktoriais yra 
pasirašę V. Beržinskas, V. 'Bičiūnas, adv. 
J. Katilius, P. Jočys, .T. Kuras ir prof. Pr. 
Dovydaitis, koris ir dabar yra jo redakto
rius. Redakcijos kolektyvų sudaro dr. Pr. 
Dielininkaitis, adv. J. Katilius, kun. Rričiū 
nas ir A. Sakas. Šiemet “Darbininkas” einu

mu. Laikraščiai įtemptai dir- 
lia. Specialūs korespondentai 
smulkiai viskų aprašo, paįvai
rindami, jaudinančiom nuo
traukom... Skaititojai sensa-

darys perduoda jų vėl toliau (.į jat, mėgsta, tų gerai žino, to- 
ir taip eina per rankas. Kar- \įpj jų nraigaili. Geriausių lai
tais aukos renkama net tris , kraščių tiražas siekia virš du 
kartus, bet žmonės tani ne- milijonus skaitytojų.

Pasauilinis krizis visus taip 
skaudžiai palietęs, neaplenkė 
nė Skotland, tik čia jis ma

priešingi. Bažnyčiai jie visuo
met noriai aukoja. Anglų sva
rai, turi dvidešimt šilingu, ši
lingas dvylika ponų ir penas £įau jaučiamas. Darbininkai,
dalinasi į dvi įjalis: aipena 
(pusė peno) ir fhrlinga (ket-

vidutiniškai uždirba nuo 2 iki 
4 svarų savaitei. Bedarbiai.

virdalis peno), bet farlingas kurių čia irgi netrūksta, gau 
laikomas be vertėt* ir jis labai na įain tikrų pašalpų. (Vyras
retai vartojamas. Daugiausia 
aukojama penas arba aipenas. 
Šeštadieniais paprastai vyrai 
užeina į bir6opea|'(aludė) vie
nam, kitom stiklui alaus išger
ti. Tas jiems tradicija. Bet 
pasigėrusį labai retai kada

smūgiais ir kirčiais. Bet ta 
švelni, paini, stebėtina “tūk
stančių stygų aiya”, taip 
puiki, kad ji yra beveik ne
matoma ir taip nuostabiai su
tvarkyta, kad ji atsiliepia 
kiekvienam garso šešėliui ir 
aukščiui, yra apleisto, atide
ngta ir apdaužoma lyg ji ne
turėtų jokios svarbos.

Ausies skaudėjimas papra
stai paeina nuo šalčio ir pa
prasta sveikatos priežiūra 
prašalins skausmų. Ausys tu
rėtų visados būti apsaugotos, 
kuomet atidengtos šalčiui ar
ba audrai, netiktai kad išo
rinės ausys būtų apsaugotos Į ženklas.

Ausies priežiūra
Niekad nieko nevarvink į 

ausį nesušildyto. Niekad ne
vartok nieko kaip tik šmirk- 
šlę ir šiltų vandenį ausų iš
valymui. Niekad nekumščiuok 
kūdikio ausų. Tuo gali per
plėšti plėvelę ir sukelti ne
pagydomų ligų. Niekad ne- 
suvilgink plaukų, jei turi pa
linkimų prie apkurtimo; ne
šiok neperšlampamų kepurę, 
kuomet maudaisi, ir susilai
kyk nuo nardymosi. Niekad 
nekrapštyk ausų su nieku ki
tu kaip tik su pirštais, jei 
jos niežti; nevartok galvos 
špilkos, plaukų špilkos, pai
šelių galų, arba kų nors to
kio panašaus. Niekad neleisk 
kojoms sušalti arba suniukti, 
arba nesėdėk su pečiais į la
ngų, kadangi šie dalykai sie
kia pabloginti kokį nors esa
mų girdėjimo sunkumų. Nie
kad nedėk riebalų, pieno ar
ba aliejuotų daiktų į ausį 
skausmo palengvinimui, nes 
jie tuoj palieka gaižūs ir 
stengiasi sukelti uždegimų.

Paprastos šiltos vanduo at
sakys tam tikslui geriausia. 
Niekad nenusigąsk, jei gyvas 
vabalukas įeina į ausį; kar
čios ausų traškanos tuoj pri
vers jį išeiti, arba įpilimas 
šilto vandens į pertakų pri
girdys jį, kuomet jis papras
tai išeis į viršų ir gali būti 
lengvai prašalinamas. Keli 
dūmų pūstelėjimai į ausį ap
kvaitins vabalukų. — Parink
ta.

gauna savaitei 18 šilingų ir 6 
penus. Moteris tik apie dešin- 
tį. Vaikai, irgi gauna pašalpa. 
Tokiu būdu, šeima gauna virš 
2 svarus savaitei pašalpos. To 
dėl kiti liedarbiai visai neieško 
darbo ir gyvena iš pašalpos.

matysi, tai yra negarbinga iri Anglija yra laisvės šalis, 
iki to retai prieinama. Darbas dažnai matai gatvėse --
prasideda 8 vai. ryto. Pietus 
nuo 1 vai. iki 2 vai. ir 6 vai. 
darbas baigiamas, fcoštadie- 
niais baigiama 1 vai. po piet.

ant tani tikrų platformų kalin
tojus: vieni jų politikuoja, ki
ti tokiu būdu tikybų išpažįsta, 
treti, reklamuoja visokiausius

Tuomet darbininkui išmokama vaistus, bet labiausiai pasižy 
vė<lže (alga) ir jis laisvas. |mį komunistai. Nors jie prieš 
Namie, algų atiduoda ) valstybę (juo labiau prieš ka

ralių) nedirba, bet jie nerims
ta, demonstruoja ir t. t... Tas

ninkei, kuri faktinai viskuo 
rūpinasi ir ji savo nuožiūra iš 
duoda darbininkui liuospinigų. jiems galima. Bet didelio pri

Kančia — tai didžioji gyve
ninio taisyklė, žmonių giminės!

M. Orandhi

RINKTYMĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Kiružiškis

Balandžio 26-ta Diena

“Dievas lininis prieglaudų 

ir stiprybė, pagalba varguo
— Psalm. XLV, 2.se M

vargę reikia tvirtai laiky
tis Dievo rankos, ftv. Rašto 
įsakymai yra pilni nurodymų 
kaslink pavojų grynai žmogi-

Kajp brangi visiems tokiame 
skausme yra Dievo meilės 
saulė, kuri visad šviečias, pa- 
laimini^uai Ijsad prisirengę 

į pakilti širdyje, kuri išvargi
nta žemės rūpesčių, kuomet 
ta širdis atsigręžia priimti 
dangaus įtakas,

A! silpnos, nemitrios laiko 
rankos, kurios negali savo 
uždavinių atlikti! A! neaiš
kios, silpnos akys, kurios tu
rėtų spindėti, buka mintis, 
kuri negali minties pasekti! 
Tačiau, kuri nors išmintinga 
ranka valdo tnuno rankų ir 
šviesa žybčioja iki aš supra-

fteštadienio popietė mieste 
yra labai jndri. Gatvės pilnos 

pertvarkytas, patobulintos ir padidintos.,žmonių. Susisiekimo priemo-
“Darbinlnkas” yra ne tik seniausias Lietu nės padidinamos. Tramvajų, 
vos darbininkų laikraštis, bet ir apskritai
vienas iš seniausių dabar einančių savait
raščių.

Linkime Lietuvos “Darbininkui” ir jo 
redaktoriams ilgiausių*metui

kurių šiokiomis dienomis būna 
du tūkstančiai, padidinimą i- 
ki trijų tūkstančių. Viai skuba 
apsipirkti, nes sekmadieniais 
viskas uždaryto. Gatvėse, pa-

torhno jie ’^iiri. Anglai savo . didelis ntu. Ir per dienas, nežiūrint
karalių myli ir jk Kelmo, kal|,|ir l|Ojsu< )m ,y
galftų egzistuoti Anglija l>, |ink kuri|](w iiauri ir nMl. 
karaliaus. Kanuomenf, eatmio. |aMi pervei.>n,iM
ma. Su reklamos pagelia, vei • i kariuwlienė yra apBįBtojus, 
buoja .iuunniJiu, Ir jie bariais kuria ,mato nelBsiwkilll4 vic. 
jon eina. Pilna tamiba skni-|nos žmogiškos vilties paskui 

kitos, su žiema ir naktimitosi 12 metų: 7 metai aktyvios 

(Tęsinys 4 pusi.)

kas pareis, aš jaučiu pagol- 
bos paslaptį savyje ir kiek
vienoje pusėje, taip kad man 
nereikia stebėtis. Kur tiktai 
aš einu, Pagelbininkas ten 
priima mane į jautrių prie
žiūrų. — Marijona Furnintf- 

kaipo uų gyvenimo ženklais.! ham.
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
Popiežius -- Jėzaus Vietininkas

Pas V. Jėzų ateidavo daugĮnuose kietų uolų, kurias deda 
žmonių. Jie, pasiklausę Jėzaus 
pamokymų, ar gavę sveikatos, 
grįždavo namo. Tik nedidelis 
žmonių būrelis iš 12-kos vyrų 
niekados neapleisdavo Jėzaus.
Mat, jie buvo V. Jėzaus išrin
ktieji mokiniai — apaštalai, 
tai yra Jėzaus pasiuntinai.

Kad V. Jėzaus skelbto mokslo 
žmonės neužmirštų ir neiškrai
pytų, Jis įsteigė draugijų —
Bažnyčių. Tai V. Jėzus pada
rė šitaip. Jis pasiuntė apašta
lus eiti po visų pasaulį ir mo
kyti žmones daryti tai, kų Jis 

skelbė. Drąsindamas juos im
tis to laimi sunkaus darbo, Jė
zus jiems pasakė: “Štai aš 
esu su jumis per visas dienas 
ligi pasaulio pabaigos”. Kad 
apaštalų darbas geriau eitų,
Viešpats Jėzus paskyrė vienų 
iš jų vyresniuoju. Tasai ir 
buvo paties V. Jėzaus pava
duotoju ant žemės. To vyres
niojo apaštalo paskyrimas į- 
vyko šitaip.

Kartų V. Jėzus sako apaš
talams; “Kas aš esu?” Šven
tas Petras už visus apaštalas 
atsako: “Tu esi Kristus, Die
vo Sūnus”. Tuomet jam Jė
zus tarė: “Taigi aš tau sakau 
•— tu esi uola, ir ant tos uolos 
aš pastatysiu savo Bažnyčių 
ir pragaro galybės Jos neper
galės. Aš tau duosiu Dangaus 
raktus: kam atleisi žemėje, 
tam bus atleista Danguje”.
Taip V. Jėzus dar prieš kentė
damas padėjo savo kuriamai 
draugijai — Bažnyčiai pama
tus.

Toje šalyje, kur V. Jėzus 
gyveno su apaštalais, yra kal-

į pamatus statydami rūmus. 
Šitaip pastatyti namai laikosi 
labai ilgai. V. Jėzus Šventąjį 
Petrų pavadino uola dėl to, 
kad jis buvo paskirtas būti 
Bažnyčios pamatu arba Vy
riausiuoju Kunigu. Kaip kieta 
uola stipriai laiko namus, taip 
jis tvirtai išlaikys Bažnyčioje 
Jėzaus tikrų mokslų.

.Visiškas valdžios perdavi
mas Šv. Petrui įvyko tokiu 
būdu. Po savo prisikėlimo Jė
zus tris kartus klausinėjo Pet
rų: “Ar myli mane?” O Pet
ras atsakė Jėzui: “Viešpatie, 
Tu viskų žinai: Tu žinai, kad 
aš Tave myliu”. Tuomet Jė
zus tarė Šv. Petrui: “Ganyk 
mano avinėlius; ganyk mano 
aveles”. (Avelėmis V. Jėzus 
vadina visus tikinčiuosius, o 
avinėliais savo apašalus ir jų 
įpėdinius — vyskupus. Tik tas 
gali ganyti Jėzaus atpirktų-

Vajko Malda

Gerasai Jėzau! Tu kadaise 
glaudei vaikučius prie savęs ir 
juos laiminai. Man sako — Tu 
ir dabar esi vaikų mylėtojas. 
Dėl to meldžiu Tave, laimink 
mane, kai aš artinsiuos prie 
Tavo Šventojo Stalo, imdamas 
Tave į savo širdį pirmoje ko
munijoje. Padėk man nusikra
tyti blogų darbų, ir Tave ge
riau pažinti. Duok man tokių 
jausmų, kad mylėčiau, kų Tu 
myli; nekęsčiau to, kas Tau 
nepatinka; kad daryčiau vien 
tai, kų Tu nori. Gerasai Jėzau, 
dar aš prašau, kad ir kiti vai
kai, ypač Lietuvos mergaitės 
ir berniukai, visi ligi vieno Ta 
ve į savo širdis kviestų. J. G.

Mūsų Kasdieninis 
Kryžius!

Dievas niekad neuždeda ant 
mūsų tokios naštos, kurios 
mes negalėtume panešti. Kry- 

sias sielas, kas labai, labai my (žius yra išganymo priemonė, 
li Jėzų ir yra pasiryžęs už a- kurių Jis, būdamas be galo ge-
vėlės savo galvų padėti.

Šitaip Jėzus pavedė Šv. Pe
trui valdyti Bažnyčių, o šiaip 
žmonėms įsakė jo klausyti, 
kaip paties V. Jėzaus.

Šv. Petro buveinė buvo Ro
ma, kur jis mirė už Kristų. 
Šv. Petrui mirus valdžių perė
mė kitas Romos vyskupas; 
tam mirus vėl trečias valdė 
Bažnyčių. Ir taip jie viens po 
kito ligi šiai dienai valdo Bažr 
nyčių. Dal>ar šv. Petro soste 
sėdi jau 266-tas iš eilės Popie
žius — šv. Tėvas Pijus Vie
nuoliktasis. Jis gyvena Romo
je, Šv. Petro buveinėje.

Kuris Stipresnis?

Vienų dienų du šalčiai, Mė
lynosis ir Pilkanosis, susigin
čijo. Mėlynosis sako:

— Pilkanosiau, aš tau paro
dysiu, jog aš galiu sušaldyti 
greičiau tą turtuolį, kuris taip 
šiltai apsirengęs negu tu tų 
neturtingų ūkininkų. Pilkano
sis juokdamasis atsakė:

—Pamatysime.
Mėlynosis tuojau įlindo į 

turtuolio kailinius ir pradėjo 
šaldyti. Pakol ponas priva- 

iavo miestų, jis, taip sušalo, 
kad sunkiai susirgęs pasimirė. 
Tuo pačiu laiku ir Pilkanosis 
šaldė ūkininkų. Bet ūkininkas 
pajutęs šaltį, išlipo- iš vežimo 
ir bėgo tekinas iki miško. Pri
bėgęs mišką prisikirto šakų ir 
pasikūrė ugnį. Bedirbdamas 
jiš taip sušilo, kad turėjo net 
savo kailinius nusiimti. Nusi
vilkęs labai nustel>o, kada pa
matė jog kailiniai nuo šalčio> 
sustyrę kaip lenta. Tada jis 
pjovęs gerą šakų pradėjo muš
ti kol kailiniai pasidarė mink
šti. Ir taip darbininkas ūki
ninkas liko neįveiktas šalčio 
Pilkanosio. į- :

Mėlynosis sutikęs Pilkanosį 
juokdamas klausia:

— Ar nesakiau, kad aš grei
čiau sušaldysiu turtuolį negu 
tu paprastų ūkininkų? — 

.lovas Bitautas,
Šv. Mykolo mok.
8-to skyr. mokinys, 
Chieago, Illinois.

Danuko Nelaimė

‘ ‘ Danuk! Danuk! La i kas 
keltis! Skubėk eik žąsis pri
žiūrėti. Ana .jau į kalną už- 
lipo, dar į kapines įlįs. Nepa
miršk maldas atkalbėti.”

Dan ūkas tingėjo maldas kal
bėti, tari mama kiekvieną kar
tą turėjo jam priminti. Šį 
kartą ne atkalbėjęs maldas 
nuėjo žemyn pusryčiauti.

“Ar sukalbėjai maldas?” 
užklausė motina.

“Sukalbėjau,” melavo Da- 
nukas ir išėjo žąsis padaboti.

Išvedęs žąsis Danukas gerai j 
prižiūrėjo pakol susitiko savo, 
draugus.

“Einate žuvauti?” paklau
sė Danukas.

“Einame. Eisi kartu?” Da
nukas laliai nusiminė, nes ži
nojo, kad darbo turi. Bet kip- 
šukas atsisėdo jam ant ausies 
ir sako: “Eik. Žąsų niekas 
nepaims. Mama nė nežinos.

Danukas paklausęs kipšuko 
nuėjo. Žuvavo ilgai bet ncpa- 
gavo nei vienos žuvies. “Einu 
namo”, nedrąsiai pranešė sa
vo draugams. Taip ir paliko 
draugus.

Parėjęs rado iŠ septynių tik' 
penkias žąseles. Nusigandęs ė- 
mė visur ieškoti. Ieškojo ir 
ieškojo ir niekur nerado. Iš
balęs ėjo namo.

“Mama man nelaimė atsi
tiko. Kažin kur prapuolė dve-

ras, mums suteikia.
Kodėlgi dejuojame nešdami 

kryžių? Ar tai n-e vienintelis 
kelias į dangų? Kryžiaus ke
lias tai gražusis vieškelis, ve
dąs mus į amžinų palaimų. 
Tas kelias tai karališkasis vi
sų išrinktųjų vieškelis, vedąs į 
Karalių Karaliaus miestą. 
Tuo karališkuoju keliu eina 
didelis šventųjų būrys — tuo 
keliu ėjo Kristus ir Jo Moti
na Marija.

Tie, kurie patiko Dievui, 
daug kentėjo, nes jų kelionė 
per paniekinimus ir pagundas 
padarė juos Aukščiausiojo 
draugais. Tai kodėlgi mes tu
rėtume dejuoti sekdami Kris
tų?

Margarela Mockapetrytė, 
8-to skyr. mokinė 
Šv. Pranciškaus mok. 
Minersville, Pa.

Būk Blaivus

Blaivus būk, vaikeli: 
Degtinės neperki ;
Jei kas jos tau duotų, 
Akytes užmerki.

Negerk ir alučio,
Nes jis taip pat blogas; 
Kas geria tuos nuodus, 
Nelemtas tas žmogus,

Leonardas Žitkevičius.
■ J, ■»

VANAGAS

Tankiame miške seno ąžuolo 
viršūnėje juoduoja vanagų liz
das. Jame keturi, amžinai al
kani, rėksniai — vanagaičiai. 
Vanagienė neša vaikams vove
raites ir moko, kaip draskyti 
grobį. Senis vanagas iš laukų 
neša kiškius, anteles. Jis labai 
drąsus. Lekia j kiemus ir iš po 
akių grobia vištas, kalakutus... 
Jaunieji grobuoniai nebadau
ja. Greit išauga ir apleidžia 
tėvų. lizdų. Jie jau patys sau 
maistų medžioja; vargas pau
kšteliams, kiškeliams, baltiems 
balandėliams...

Vasarą, rudenį visas šeše
tas sočiai mito. Atėjo žiema, 
užsnigo laukus; kiškiai į miš
kus, paukščiai į šiltus kraštus. 
Alkanas, piktas senis vanagas 
pakiemiais šnipinėja. Staiga 
kriaušės viršūnėje riebų ba
landį pastebėjo. Užvirė plėši
ko širdis, suplasnojo spar
nais, aukštai pakilo ir įsmei
gęs į grobį blizgančiais akis, 
kaip akmuo krito žemyn. Stai
ga skausmingai sučypė, spar
nus nuleido: plėšikas sau galą 
čia rado. Balandis iškimštas 
buvo, iš jo galvos aštrus gele
žies smaigas kyšojo — čia ir 
paitaikė vanagas. Br. R.

Žemesnės klasės yra tos, ku
rios nieko nedaro žmonijos la
bui. H. Marion

4 metų paukščių Žinovas. 
Chicagietis 4 m. amžiaus Ge- 
rard Brenden Darrow, gyv. 
7718 Kingston Avė. Jis gali 
jums išvardinti net 365 rūšių 
paukščių, papasakoti jų kilmę, 
papročius ir kur bei kaip ku
rie paukščiai lizdus suka. Sa
ko, jis žino apie kai kurių 
paukščių lizdus, gal, net dau
giau, negu patysi paukščiai. 
Jis jau net apdovanotas vie
nos paukštininkų draugijos. 
Užaugęs bus žymus žmogus.

Kilni — Lietuvaitė

“Daina — ramintoja. Dai
na gimdo kilnesnes sielas,” 
sako vienas dainius.

Lietuvos šalis nuo senų se
novės, net ir svetimtaučių, 
pripažinta kaipo dainų šalis. 
Nei viena tauta taip nemėg
sta dainas kaip lietuvių tauta.

Daina palinksmino lietuvį 
rusų vergijoje. Daina atgai
vino lietuvio jėgas. Tik ta 
numylėta daina sukėlė lietuvio 
širdyje tėvynės meilės jausmą 
ir padrąsino jį stoti į kovą už 
laisvę.

Lietuvaitė — dainininkė. Ji 
linksmai apdainuoja Tėvynės 
gražumą ir laimę. Daina ją 
vis linksmina, ne-t ir nuliūdi
me paguodžia.

Linksma man, kad esu lie
tuvaitė; nes galiu pasisemti 
daug gražaus, tyro džiaugsmo 
iš gražių lietuviškų liaudies 
dainelių.

Stasė Ibenskaitė,
Šv. Mykolo mokyklos 
7-to skyr. mokinė. 
Chicago, Illinois.

Į Laimę

jos žąselės,” kaip norints pra
šnekėjo Danukas.

“Eik pažiūrėk kas lauke už 
namo tavęs ieško.”

Išbėgęs pamatė savo dvi žą
seles. Susigėdęs parėjo namo 
ir prisipažino mamai, kad vi
sų dienų išbuvo melagis ir pa
pasakojo jai viską.

“Gerai, vaikeli,” atsakė ma
ma, “nekalbėk maldų kitą sy
kį ir gausi paragauti diržo.”

Elena Sakalinskaitė,
Šv. Pranciškaus mok. 
7-to skyriaus mokinė, 
Minersville, Pa.

“Spring cleaning. ° '-'Jauna, 
neseniai pargabenta, beždžionė 
čimpanžės veislės. Lincoln par
ko zoologijos sode apie savo 
narvų atlieka pavasarinį va
lymų.

Šv. Izaokas Joguos, S.J.

Šv. Izaokas gimė Prancūzi
joje 1607 m<. sausio 19 d. Už
augęs jis įstojo į jėzuitų drau
gijų ir buvo išsiųstai į Kana
dą misijonieriauti. Nelengva 
buvo dirbti tarp laukinių in
dėnų. Nekartų jis buvo taip 
primuštas ir sužeistas, kad tik 
stebuklingu būdu išliko gyvas. 
Jo rankų pirštai buvo išnarin 
ti ir sužeisti jog negalėjo lai
kyti šv. Mišias, bet šv. Tėvui 
davus ypatingų leidimų jis ga
lėjo naudotis šia brangia pri
vilegija. Šis drąsus misijonie
rius kantriai iškentėjo visus 
persekiojimus, kad tik pelny
tų daugiau sielų Dangui. Ke
lis mėnesius po šv. Izaoko 
mirties, jo darbas išdavė gra
žų vaisių — 3000 “Huron” 
indėnų priėmė krikštų.

Jurgis Žvirblis, 
Gimimo Pan. mok 
8-to skyr. mokinys, 
Chicago, Illinois

bewto .Madoms Kelių 
lx*wls Kreditan Visiems

DYKAI
• • -J

GraŽns kareiviškas še] 
kas ir šukos dykai su 
vienu siutu arba top c| 
“Draugo” skaitytojams

Keturios <T| 
rertybis flluc 
vasariniuose 
tuose.

MADA | 
OERI1MJ

PATARNAt
VERTTI

522.51

I.FNOVJ
KRI1DIT2

Jokių nuc 
Jokių mokė 
pristatymų.
Lietuvis par 
Jas Frank | 
Speeeher 
patarnaus.

4716 S. Ashland Av<

Jurgutis

ar lazdelę jodinėdamas, g| 
vosi: “aš vyrs.” Išgirdę^ 
žvirblis kalba, tyloms išli] 
lovelės, nusiprausė, paval^ 
išbėgo į lauką.

Buvo šiltas pavasario rytas. 
Jurgutis dar saldžiai miegojo 
savo lovelėje.

Skaistus saulės spindulys 
pro plyšį krito jam į veidelį. 
Jurgutis apsivertė ant kito šo
no ir toliau miegojo.

Iš sodo ėmė žadint jį laikš- 
tingala:

— J.urgut, Jurgut, atbusk, 
nemiegok! Tinginy, tinginy, 
kelkis, kelkis!

Jurgutis atbudo ir klausosi, 
kaip gražiai lakštingala čiulba, 
po lovų rai vydamasis.

Po pat langu staiga sučirš- 
ko žvirblis;

— Aš vyrs, aš vyra! Kai 
ryts, tai aš gyvs — visur ma
nęs pilna!

Tr Jurgutis, ką dirbdamas

Vaikas valgo dešrų ir gj 
džiai verkia. Klausiu jo.

— Kas tau, ko verki?
— Taip sau.
— Na, gal dešra nogard] 
— Gardi bet...
— Bet kas?
— Aš jų pavogiau 
Matyt, vaikų sąžinė gT]

žia. Sakau jam;
— Esi geras vaikas; gal

si pavogęs svetimų daiktų.l 
— O ne — atsako vaikas! 
— Tai ko verki?
— Vis atsimenu, kiek

čiau mušti; jei mane paj 
ir dėl to verkiu.

PLATINKITE “DRAUGI

JUST KIDS— Tto Bararille Statot Br U

*oh jitncy! cnbMj 
10Vt« NUĖT TOM IFiTCHER TOOK?

Ei keleivi, ei klajūnai!
Ko tu ieškai, kur leki?!
Čia tik audrosi, čia padangėj 
Verkia debesys pilki.
Juk tu alkans ir išvargęs, 
ir plaukai, štai jau žili.
Ko subėji, ko tu ieškai, 

ko suklupdamas verki?!
Atsigrįžo, , 
pažiūrėjo 
ir atsakė:

— Dar lopšely, kai motutė 
mažutėlį tik suvystė, 
šaukė laimė, šaukė kvietė 
į jos puikių viešpatystę.
— Ji žvaigždelėms sužibėjo, 
jų pasiekt žadėjau...
Duoki kelių į žvaigždelę, 
šaltaiūpi vėjau!..

ms sriiTH cakt t molo sonE rn»N ?
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DRAUGAS Pirmadienis, baland. 26, 1937

tas apie Škotiją

ęsiaya iš 2 pusi.)

ir 5’naminės. Kai ei
ta, apie 15 šilingų mė
ti visu išlaikymu, ir po 
no siunčiamas j kolo- 
Jfriką, Kiniją, ^Kuatra- 
itur... Penkis likusius 
ie būna namie. Gauna, 
uri dalyvauti prati- 

Amglai kareivius labai 
jiems pataikauja. Bet, 
sia snupatijos turi, ka- 
Yiktorijos škotų gvtiif | 
iinama kiltėmis. Tai J 
etiška kariuomenės da 
alienė Viktorija, laikė 
no dalvita. Gražūs ka- 
mundirai, tamsūs lan-
Jjonėliai, balti, kaip Į regulerę tarnybą. Būrys jūrininkų iš tireat Lakęs Navai Station, baigę reikalingą 
getrai ir be matiko su tuoksiu1, vyksta į Paeiliko pakraščius, kur bus paskirstyti regulereį tarnybai J. A. V. 

karo laivuose.

ties tarybos privalomas įsakv-1draudžiama rūkyti klojimuose 
mas turtui nuo gaisrų apsau- ir kt. vietose, kur gali kilti 
goti. f sakyme tarp ko kito sa- gaisrius. Ir t. t. *
koma, kad kūlimo metu drauiL- įsakymo vykdymą prižiūri 
žiama naminiu alumi ir kitais sav.valdykis, apskr. itežinie- 
svaig. gėrimais vaišinti
įlinkus

taiki- rina, pobeija ir seniūnai. Nu- 
inecliimikus, sižengusieji baudžiami pinigi- 

saindinius ir vartoti svaig. gė-l ne bauda iki 500 lt. arba trau- 
rinius patiems ūkių saviuin- kiami teisman.
karna. 1------------------------------------------I ... • _ -___

i Šiaudų, iieno ir kitokios len 
gvai užd gamos medžiagos kū 

'giai turi būti sukrauti nuo kū- 
! renamų t rok. šių ne arčiau 
i kaip 15 metrų.

Draudžiama eiti su plika 
ugnimi j namų aukštus, darž - 
nes, tvartus ir kt., nešioti žari 
jas neuždengtai se induose,

masinu

30 METŲ PRITIKIMAS
Akys egaauiibnojamos — akinia 

pi įtaikomi

DR. JOHN SMETANA
OP f OMETRtS f Ab

INOJ S. Ashland Avenut
Valandos: iutHdieu nuo 9 iki 12. 

iimu L :.ill iki H viii. vak.
Tel CANai 0523

LIETUVIAI DAKTARAI

kepuraitė pakreipta 
o, ypač dailiai atrodo 
r ginų akys, daugiau- 
ia į juos atkreiptos. Į 
os kariuomenę, • gan 
įstoja ir lietuvių jau
tis,. bet į šėle rius (jū- 

priimami tik tikrų an 
tai. Jūrų karo tarnybo- 
bušaliai nepriimami.

ja, išimtinai, verčiasi 
htyba. Ji pasižymi savo 
)m, geležies išdirbiniu, 
itatymu ir... ginklų lab-
Daugelis valstybių ap- 

vę anglų ginklais savo 
iueues.

buose dažnai gali maty- 
■kiausių valstybių, tarp 
Lietuvos ‘ ‘ Maisto ’ ’ pre- ’ 
us laivus.. Valgį ekspor 
ainiai plaukiakks kkk ss 
iš užsienio. Kiaušiniai, 

sviestas ir kiti niais- 
i plaukia Angį i jon

tu, s«u valgiu yra blo-

K Tėvų Krašto
_________________________

GRASINIMAIS NORĖJO IŠ
GAUTI PINIGŲ

PANEVĖŽYS. — Prieš 
kiek laiko kaikurie Panevėžio 
miesto gyventojai gaudavo iš

no trobesio pamatus, rastas 
nemažo didumo bažnytinis var 
pas, kuris, spėjama, yra bu
vusios Pontonų kareivinių cer-

AKTŲ GYDYTOJAI

mą„ ir kad nuspręsta ją nu- kvės, kurį čia paskubom pas
iūdyti. j lėpė rusai besitraukdami karo

Laiškus gavo ne viena V. metu nuo vokiečių. Taip pat
Bet taip pat gavo B. iš Smil
gių ir kiti. Iš B. buvo reika
laujama 5000 litų atnešti prie

pašto laiškus nežinomo as- kelio Panevėžys — Smilgiai, į 
meiis rašytus, kuriuose buvo Senitiškio dv. krūmus. B. tu
re i k niaujama į nurodytą vietą nūs nunešė j krūmus skudurą, 
padėti tam tikrą sumą pinigų, tik be pinigų, Saugant sargy- 
Nepadėjus — grasinama mir- bai kovo 10 apie 7 vai. ryto, 

važiavo vieškeliu tūlas žmo
gus, kuris, palikęs arklius,

, •», , • nuėjo i krūmus ir tenai iška-sario 18 d. gavo laišką, kuria- d 1
, •, . • j-.- sės skudurą b-ėgo pas vežimą,me buvo reikalaujama padėti 1 * , .

1000 litų prie kelio Panevėžys ,)Pt ('la buvo sulaikytas.
— Smilgiai, Kniaudiškių km.,’ Sula,į<lUs Paaiškėjo, kad tai

i v » Panevėžio gyventojas A. S.prie krvziaus. Nenunesus — ’’
grasinama nužudnnn. V. nu- Ji' 6uin,tas ir P“tall>mtus <’u 
neėė, paskirt,m vieton, savo ne'K‘° lalėjime.

rasta ir kelios statinės specia
lių cinkuotų vinių spygliuo
toms užtvaroms tverti 
niai perduoti apskrities valdy
bai.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OFTOMKTKICAM'.V AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akiu įtempimą, kuris- 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu kai-Sti. atrautu 
tTumpa-regystę Ir toliregyst? Priren
gia teisingai akinius. Vtsuose atsei
kimuose egzaminavimas daromas sr 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys a<!-

Rlldi- 1 -aisomos. Valandos nuo 10 iki S * 
Nedėlioj nuo lo iki 12. Daugely m.- 
sltlklvų akys atitaisomos be akiu,u 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE.

Phone Boulevard 7589

tirui.

I’anevėžio gyventoja V. va

UŽDRAUDĖ VARTOTI 
SVAIG. GĖRIMUS

TALKOSE

LIETUVIAI ADVOKATAI

ma 50 milijonų tautą, tUnanie prašė,'kad jos ardant PAMATUS RAS-

ijoj gyvena apie 8 tūks 
lietuvių. Didesnė jų da 

ispletuai Skotlande, t. y. 
tės Anglijos dalis. Jos

nežudytų ir klausė ar nepriim
tų vekselių, jei jį parašytų.
Po kelių dienų, vėl gauna at- AKYTIS.-- Ardant aps 
sakymą, kad vekselių neprii- krities ligoninės nugriauto vie

TAS VARPAS

Draugą”. Jį jau dveji metai ra dideli anglų lietuvių išeivi-
Cianas, tori 5 roiB-1 reda»wjR k,,n- J'. »

kurio pa stangi n uis buvo sut 
vaikyti jau pašliję lietuvių 
reikalai. Jis įkūrė “Škotijos

gyventojus.

a u, 500 ntetų atgal, Sko- 
buvo nepriklausomas, 

vyravų skandinavų dva- 
ilgainiui Anglai juos 

„ bet vardas ir papro-
iliko iki šiol.

ide, lietuviai išsisklai
4 dauguma jų gyvena Širmulis, .1. P. Bancevyčiai ir

Jie turi savo spau- 
BelseJėje ir leidžia savo

LIAUNAS. — “Vyr. Žinio
se” paskelbtas Biržų apskri-

Išeivių jaunimas, nors da
lis jų nutautėję, uoliai daly

vauja lietuvių programoje.. 
lietuvių jaunimo sąjungą .Miestai, turi atskirus artistų 
“Lietuvių inteligentų draugi- m5gėjų ratelius, chorus ir spor 
ją ir pagyvino kitų organizft- +o Uūbųs, kurie varžosi tarp 
cijų draugijinį veikimu. Se-'sav(;s (1(-,| pirmenybių. Abelnai, 
niausi lietuvių veteranai - ■ skotlando lietuvių veikimas v-
veikėjai, vra J. Vaičulis, J.; •........■’ ’ - v ’ į ra gyvas, ir dar siais metais

reikia laukti didėlesnės lietu- 
.vių ekskursijos Lietuvoje.

londonietis P. Bulaitis. Nors Į 
jie platesnei Lietuvos visuomel

Ma.pių laikraštį, “Išeivių nei nežinomi, bet jų darbai y A. Poška Taške eičius.

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAI

Iš W I N D (560 kyloc.)

Margutis pakeitė laiką ra
dio programų iš W1ND. 
Vietoj 7 v. v., dabar girdė
site antradienio, trečiadie
nio, ketvirtadienio ir šašta- 
dienio vakarais lygiai de
šimtą valandą (Chicagos 
laiku). Ten, kur nėra dav- 
ligbt savings time — 9 v. v.

Pirmadieniais, penktadie
niai ir sekmadieniai progra
mų iš WIND nebus per va
sara.
Iš WH F C (1420 kyloc. >

Sekmadieniais iš WIIFC 
Margučio radio programai 
būna 1 vai. popiet (CST). 
Ten, kur nebus dayligbt sa- 
ving time, girdėsite valan
dą ankščiau.

Kitais vakarais — 9 vai.

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- 
DIRBYSCIŲ 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.... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAL

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

Kun. J. Bružiko, S. J. 
Adresai:

Nuo geg. 24 iki 30, — 1910 
K. Falls str., Niagara Falls, 
N. Y.

Nuo geg. 31 iki birž. 4. — 
260 E. Main Str., Ainster- 
dani, N. Y.

Nuo birž. 4 iki 13. — 432 
VViiulsor ave., Cambridge, 
Mass.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiso:

LAFayette 4017 
Tel. namų:

HEMlock 6286

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartu

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.

Rea.
2426 W. 60 SL

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
________ CHICAGO, ILL.________

DR. A. J. SHIMKUS
oc:ssmF=°AAvse. Ivis

Tel. LAFayette 8016
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare
Trečiadienais ir Sekmadieniais 

pairai sutarti. 

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH 1. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4031 South Ashland Avenue 
Kės. 0515 S. Koekwell Street 

Telephone: REPuhlic 9723

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan Rtate Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčins 

vakarais nuo fi iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPuhlic 9600

State 4«»» Prospect 101,
KAL & ZARETSKY

ATTORNET8 AT LAW 
0322 So tVcKtern Ave. 

Valandos: kasdien nuo 1:30 po ptei 
Iki 8:80 v. vak. Subatoj nr.o 12 Ik) 

8:00 vakare 
188 W, Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Ikt 8:00 po p'et_________

Tel. CANai 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St.

Tel. CANai 0402
Tel. Ofe. REPuhlic 769«
Meluose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road
Antrad., kelvlilad. ii uenk tadienlalr 

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

161 Broadwaj 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais Ir treCladlenlais nuo 
10 v. r. iki 9 vaL vakaro

ft. Stadlenials nuo 2 v. lkl 9 v. v. 
Kekmadientals pagal sutarties 

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTA8

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

DR. 1 J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Roacf
Vai. 2—4 ir 7—9 vat 

Ketv. ir Nedėliomis susitartu
Riibatoms Ciceroj 
1 4+6 So 49th Ct.

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Ofiso tel. Cicero 2573

DB. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai. 2 iki 4 popiet 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 HSMlock 4848

AMERIKOS LIETUVTtt DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Cbicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 5286 
Vai. pagal sutartj

6322 So. Western Avenue
______ PROspeet 1012 ___

Office Pbone Ree. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vok. CANai 0706

DR, J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Nedėlloin ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartj

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

Tet YARde 0994 
Rez.: TeL PLAza 2400 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
OTIBA8

4729 S». Ashland Ave.
2 labos

UHJCAGO, LLL.
Telefoną* lODvray 2880

OFISO VALAND08: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

JAU SUGRĮŽO IS KALIFORNIJOS

DR. J, SHINGLMAN
Praktikuoja 30 tn.bj

ReuniaMzmat Ir šlnlien ligos jo 
specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P M.
Gyvenimo vieta 1638 So. Afltli Ave. 

Phone Cicero 3«R«
Office 4930 West 13th Street

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

220r W. Cermak Road
Valaadoe: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPuhlic 7868

Tel. CANa' 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: fifiOO So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3' popiet

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 591344 
Rea. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL nuo 1—3; nno fl:30>—8:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos TaL BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Chicagos lietuvių Sv. Kryžiaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Snrgeons, yra Claes A 
rnžies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mflsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. | jos patarnavimu 2700 W. 69th St., 
'bl-ym. nerodomi* ir tel. HEMlock 6700.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SHSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6000 So. Halsted SL

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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Lietuvių Vakaras 
Kat. Universitete VIETINES ŽINIOS

Palaidi šunes Apkan
džiojo vaikus

YVASHINGTON, D. C. - 
Taip vadinama “Lithuanian 
Niglit”, surengta balandžio 2 
d., Katalikų Universitete, pa 
stangomis L. .J. Esūno kuo-, J I’astiuro stotį apsaugeji- 
geriuusia praėjo. Į mui nuo pasiuntimo atgaben-

Vakaro programa susidėjo ti trys vaikai, kubuos apka
ls kalbų, judamųjų paveiks- ndžiojo palaidi ir besi vaikio 
lų ir parodos rankdarbių iš ję gatvėmis šunes. Tėvai tu- 
Lietuvos. i ri įspėti vaikus, kad jie ne-1

Dr. Herbert YVright, pro-'-^bičiuliautų su nepažįstamais 
fesorius tarptautinių teisių 
Katalikų Universitete, buvo 
vakaro vedėjas. Jis yra bu
vęs redaktorium prie Suvie
nytų Valstijų State Departa- 
i nurito Istorinės Divizijos pa- 

^H|s daug svarbių rastų a- 
pasaulinę taikų, ypaZ* a- 
Londono Taikos Konfe

rencijų ir Pan - American 
Konferencijų.

Savo kalboje P. YVright iš
gyrė lietuvių tautų sakyda
mas, kad “ji yra tikras šal
tinis inteligentų, progresyvių, 
darbščių, kultūringų žmo
nių”.

Paskui kalbėjo K. S. Kar
pis iš Clevelando, visus suin
teresuodamas gražumu Lietu 
vių Kultūrinio Darželio.

Publika susiliejo iž įvairių 
tautų studentų, diplomatų, 
kunigų. Lietuvių buvo apie 
20.

Vėliau sekė judamieji pa
veikslai parvežti iš Iaetuvos, 
brolių Motūzų. Šie, paveiks
lai buvo pirmų kartų rodo
mi Vašingtone ir publikai 
patiko, ypač lietuviams stu
dentams, kurie nėra molę 
Lietuvos įstaigų, kariuome
nės. ir t.t.

Pertraukose publika žiūrė 
jo ir stebėjos gražumu rank 
darbių parvežtų iš Lietuvos.

Vakaro surengimui daių 
prisidėjo dn Joaųuimas de!Į 
S. Coutinho, Keleivių klubo1! 
globėjas prie Kat. universi
teto.

Baigus programų daugelis 
publikos, sykiu ir Latvijos 
ministeris, dr. Alfredas Bit- 
manis nuvyko į Mayfair Ca
fe of All Nations, vakarie
nei. Ten Latvijos ministeris 
arčiau supažindino visus su į- 
vairiais klausimais, kurie ri
ša Amerikos lietuvius su Lie
tuva. Be Latvijos ministerio, 

buvo trys kitų šalių ai- 
ai, kurie buvo vakaijr, 

girdėjo ir matė paveikslus iš 
Lietuvos gyvenimo.

Vašingtono lietuviai tikrai 
turėtų didžiuotis turėdami 
veiklų darbininkų Vladų Juo
zapų Esūnų, kuris sudarė tam 
vakarui programų.

Esflnas yra gimęs Taujė
nuose, Lietuvoje 1907 m. Į 
Amerikų atvežtas šešių motų 
amžiaus, lankęs mokyklas ir 
savo pastangomis 1936 m. ga
vęs B. C. S. (BacheloT Com- 
mercial Science) laipsnį iš 
Benjamin Franklin universi
teto. Raporteria

suminis.

Atidarytas Laiveliais
Plaukiojimo Sezonas

Vakar atidarytas laiveliais 
plaukiojimo sezonas miesto 
Įiarkų: Garfield, Humboldt, 
Lincoln, Jackson, Columbus 
ir Douglas tvenkiniuose.

Kalėjiman 10 Dienų

Teisėjas 'George J L \Veiss 
Safety teisme kalėjimu dešim 
čiai dienų nubaudė Doaninikų 
Yanus, 10726 Edbrooke ave., 
darbininkų. Policija jį suga
vo važiuojant automobiliu ne
blaiviam stovy.

tuva,

s*

MAKES YOU LOSE 
UNHEALTHY FAT

A younr oi NArtrleh. Conn.,
wrlt«« “i 1o«t l»*. »lth my flf«t 
hdttl* of Kr,Hk-h*n. Boln« on nlfht 
ddty lt wu h*rd to aį»ap dar* būt now 
ainc« t am taklnf KruAcho

B*1n< on nl<ht 
op daya būt no* 
ruOrhnn t (IMI 

plonty, Mt M ūmiai and loaa fat, too.
To tako off fat—-taka ona balf taa- 

opoonful of Kruachan Salta ln a t1*«a 
.f hot *atar ln th* mornlnt bafora„ -Mbreakfalt—ona bottla 

weaka eoata būt llttl
Ing h

that laata 4
gat lt at any 

drugotora Ih Amorlca. If thla flrat 
hottla faile tz> ronvlnea you thla la tho 
RAFE and HARMLER8 *ay to loma 
fat—your monaf gladly roturnod.

Don't accept anything būt Kruachan 
tf you *tant to raduca aafaly.

Gemblininko galas. Diagrama parodo, kai p naktį iš penktadienio į šeštadienį vienam 
šiaurvakarinės miesto dalies pulruimy sušaudytas Osear Klinger, operatorius kelių dide
lių gemblertiių Chicagoj. Egzekucijų atliko du asmenys sustatę prie sienos Klingerį ir 
kitus jo draugus, žmogžudžiai pabėgo.

BIZNIERIAI, li ARŠINAI- 
TĘS "DRAUGE"

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mjllntlem* — Vestuvėms — 

Itai įklotam-. — I Jtidotuvėms — 
Papuošima nia,

Phoiic LAFAYETTE 58<W)

A. H A.
ANTANAS RUDAUSKAS

Mirė balandžio 24 d., 1937 m., 4:15 vai. po pietų. 
Kilo iš Kauno rėdybos, Šiaulių apskričio, Maže

lių kaimo.
Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Heleną, sūnų 

Joni}, marčių Jozefinų ir sūnų Leonų, tris dukteris: 
Paulinų ir žentų Povilų Baltutį, Einilių ir žentų Jonų 
Eudeikį, Onų ir žentų dr. St. Biežį, anūkus, anūkes 
ir daug kitų guninių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. Hermitage Ave. 
Laidotuvės įvyks seredoj, balandžio 28 d., 1937 m. 

Iš koplyčios S vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Šūnai, Dukterys, žentai, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas 
YARds 1741.

AMERICA’S 
LEADER AT

•+.&-* I O*

pr6baH

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

FYionr bOflO

GAUT, IND. LAIDOTU VIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Oarlaualaa patarnavimai — Motirla patarnauja
•90 W. Ifttb Are

PROFESSOR NOODLE
l)e»r Professor: 

My Spouse won't 
buy a car for me. 
I’ve cned out 
both my eyes. 
There is no 
teardrop left 
i n. m e ’ Oh wh»t 
would. uou

A vvortdroue 
thoudht has 
strucK my bean! 
To ųou I KandL 
lt o’erWhy 
don’t you 
ūse Aome 
tflycerine? 
’jTwill hdpyou
Veep some more! 

■fcrof. Noodlt

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę Į

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA-i 
ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS-1

TRALIJOJE” su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

MALDAKNYGES

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

Grabnamių 
------- o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
O--

Suvirš 50 metų prityrimo
— ■ o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus- ---- 0-------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

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. Vad. odos virš........................ $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.........  60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš......................................  $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 Ave. Chicago, Ulinei* NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A Al PC PATARNAVIMAS 
HluDULANbE. dieną ir naktį

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDtORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

LAIDOTUVIŲ DIBEKTOKTOH

JUOZAPAS

UDEIKI
TfiVAS

REPublic 8340

Vyriausia ieškotojų ir sekė
jų savybė yra ištvermė, ta lau
kinė ištvermė, kuri yra užsis
pyrimo duktė ir atkaklumo se
suo. C Įaudė

PLATINKITE “DRAUGĄ 99

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave.
Phone BOUIevard 4139

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

S. M. Skalas 718 We8t 18th Street
Phone MONroe 3377

1.1. Zdp 1646 YVest 46th Street
Phone BOUIevard 5203 •

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULIman 5703Ezerskis ir Siutus

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 YVest lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005

P. I. Rite 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 YVest 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.
J?

J. Liulevieius
S. P. Mažeika

4348 So. California Ave. 
Phone LAPayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138
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Namų Savininkų 
Veiklos

CICERO. — šv. Antano 
Parapijos Namų Savininką 
Sąt-ga balandžio 20 d. laikė 
sus-mų parapijos salėj. Sus- 
mas buvo labai skaitlingas, 
apie šešiasdešimtis asmenų 
dalyvavo, nors oras buvo ne
palankus. Mat, namų savini
nkai yra apkrauti dideliais 
taksais, ypatingai vandens; 
jau tris syk reikia daugiau 
mokėti, negu seniau mokėda
vo. Did to renkasi ir svars
to, kas daryti, kad sumaži
nus tuos taksus.

Sus-me išklausyta prašy
mai iš valdžias, bet ji nekrei
pia dėmesio į namų savinin- 
kus. Sužinota, kad kitų tau
tų žmonės moka mažesnius 
taksus, ypač tie, kurie turi 
savo žmonių valdžios viršū
nėj.

Taipgi pranešta, kad Cice
ro valdžia yra nemokėjus Chi

| tūkstančių dol., o tuo tarpu 
'taksais nuo savininkų per 
tris mėnesius surenka $37,000. 
Tai nebepakenčiama!

Nutarta sušaukti masmiti
ngų visų Ciceros gyventojų, 
kad išnešus protestų už auk
štus vandens taksus. Prieš 
masmitiugų nutarta suruošti 
didelę automobilių parodų. 
Valdžia turi skaitytis su pi
liečiais. O jeigu ne, tai lie
tuviai eis per namus ir rink3 
parašus, kad Cicerą miestas 
priklausytų Cbicagai. Kito
kios išeities nebėra.

Lietuviams jei duodama ko 
kie darbai, tai patys papras
čiausi: gatves arba “suras” 
valyti. O jei valdomoji par
tija rengia kokį parengimų, 
tai tie vargšai turi pirkti 
brangius tikietus. Kitaip ne
tektų ir tų darbų.

dviem lietuviais 
Lietuviams laikas susipra

sti, burtis į vienybę, tada 
ir į mus bus kreipiama dau
giau dėmesio. Dabar gi yra 
tokių lietuvių, kurie bėga į

SPORTAS

Golfo Mėgėjams 
Pranešimas

Lietuvių Golfininkų Sųjun
ga šaukia visuotinų narių 
susirinkimų balandžio 27 d.,

į

|8:3O vai. vakare, “Margučio” 
valdžių, skundžia viens kitųjsaiėj, 6812 S. Western avė.
ir mano, kad gerai daro. Tai 
negražu. Aš negalėčiau to 
daryti nei už jokius pinigus, 

i Nes tai nusikaltimas prieš 
Dievų. Kada bus rengiamas 

: sakomas masmitingas, vėliau1 
pranešime, bet prie jo reikia 
iš anksto ruoštis, agituoti, y- 
pac tuos, kurie turi automo- 
bilius. Masmitingui bus pa
kviesti geri kalbėtojai. 

Nutarta suruošti piknikų. 
Skaitytas laiškas nuo se

serų Kazimieriečių, kuriame 
klubas pakviestas dalyvauti

Bus labai svarbus susirin- '• 
kimas. Jame bus valdybos iri 
įvairių komisijų, patiekta pro' 
grama sekančiam sezonui.

Susirinkimas, gal pagirs, o 
gal papeiks ir pataisys tų 
programų. Kol kas valdyba 
jau numato pirmų turnyrų 
gegužės mėn. Gleneagles aikš
tėj, kur mūsų klubui arba 
Sąjungai, duoda labai geras 
sąlygas.

L. G. S. rašt.
Dr. G. I. Bložis,

įfr'įtįįz.'y ..w

IH*

Kitas dalykas, miesto dar
bininkas negali priklausyti 
nei jokiam klubui, kaip tik 
valdomosios partijos, kitaip 
būna prašalintas iš darbo.

ARI) seime. Delegatai išrin- H II I B JI H B IĮ"
kti ir paskirta aukų $3. UllIuAuUJt 

Raportas iš Tax Payer Ta-j
rybos priimtas ir nutarta pa
siųsti laiškų, kad iš klubo

3-jų DIENŲ PERSIKĖLIMO 
IŠPARDAVIMAS

Viena iš Budriko krautuvių yra perkeliama į kitų vie
tų... prekės tur būti išparduotos.
Pečiai, lovos, mat rasai, gražūs parlor setai, karpetai, 
dulkių valytojai, skalbiamos mašinos. Kad padaryti 
vietų ir kad nereikėtų mufuoti.
Didelis sutaupymas perkant dabar.

Z V

Jūs sutaupysite daug ant 
elektrikines ledaunės. 
Kainos nuo $"79,50 
ir aukščiau.

4

Magazine rack po 
vertas $1.50.
Tiktai 2 dėl kostumetrio.

50 vėlinusių gražių parlor setų po $/J,Q-50 ir $"y2-r*®> 
tikra vertė dviguba.
Ant brangių skalbiamų mašinų nnolaida $25.00, papras
tos skalbyklos po.............  ^2*7.50
11 tūbą radios 1037 metų po.....................^39-50

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

______________ Tel. BOUlevard 7010______________
Bndriko žymus programas

Nedėliojo WCFL 970 Kil., 7:30 vai. vakare.

Ketvertais W1IFC 1420 Kil., 7 iki 8 vai. vakare.

prašalintų tuos narius, kurie 
turi miesto darbus, nes jie 
trukdo veikimų.

Atsilankęs į' susirinkimų 
mūs klebonas patiekė naudi
ngų patarimų. Klubas džiau
gias klebono dalyvavimu mū
sų klūbe. Taip pat klubas di
džiuojasi veikėju adv. Miku-

Vietoj Vaistų, Išgėrė 
Nuodų

Mrs. A. AVielgoricki, 40 m., 
10839 S. State st., mirė Rose- 
lando Conununity ligoninėj. 
Vietoj vaistų, per klaidų iš
gėrė nuodų. Daugelis žmonių 
savo medicinos kabinete lai-

j

ko nuodų ir dėl to įvyksta 
čiu. Jei Cicero lietuviai tu-' nelaimių. Nuodai reikia lai
rėtų daug tokių veikėjų, tai 
dar daugiau gera nuveiktų.

Kitas geras klubo veikėjas 
yra P. Vitkus. Jisai visur 
nueina ir sužino, kas kur vei
kiama. Jam vadovaujant, ma 
nau, klubas išaugs į didelį 
klubų.

kyti atskirai.

Suspenduotas Poli
cininkas

Nubausti bailifai. Bailifas 
Daniel Miller, (viršui), ku
riam vadovaujant Zintako by 
los “jury” nariai, užuot sė
dėję kriminaliam teisme, va
žinėjo po saliūnus, gėrė ir su 
“viešniomis” šoko. Jis nu- 

šešienis

TŪKSTANČIAI Jį PAŽĮSTA
Tūkstančiai Amerikos lietu

vių yra girdėję Vinco Užda
vinio prakalbas. Tūkstančiai 
Amerikos lietuvių žino, kaip 
gražiai jis kalba. Visi jo pra
kalbomis susižavi. Bet ar vi
si žino, kad jis yra lygini ga
bus rašytojas ir kad jie yra 
parašęs keletu knygų. Knygų 
ir apšvietos mylėtojai Vinco 
Uždavinio raštais lygiai taip 
susižavi, kaip ir jo prakalbo
mis.

DRAUGO knygyne turime 
Vinco Uždavinio parašytas 
knygas “Europa iš Automo
bilio” ir “i 0,000 Kllometry.” j

Abi knygos yra kelionių ap-1 
rašymai.

Knygoje “10,000 Kilomet- ■ 
ry” autorius aprašo kelionę 
per Europų ir Šiaurinę Afri
ką. Jų jis atliko 1932 metais 
vykdamas su Lietuvos maldi 
ninkais j Eucharistinį kongre 
sų Kartagenos mieste Siaurės i 
Afrikoj. Knyga yra su žemla- ! 
piu ir 167 paveikslais. Turi j 
412 pusi. Aprašoma Vokietija,1 
Austrija, Italija, audiencija 
pas šventąjį Tėvų, Roma, Af
rika, Ispanija, Liurdas, Pran
cūzija, Belgija. Tai įdomybių 
įdomybės. Kaina $2.00.

“Europa iš Automobilio”
autorius aprašo apie Vokieti
jų, Čekoslovakiją, Austriją, 
Vergriją ir Pietų Slavijų. 
Knyga taipgi gausiai paveik
sluota. Kaina $1.00.

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

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

te

Suspenduotas ir sulaikytas 
trafikos policmonas C. Mal- 
lon, 4450 S. Troy st., Moon- 

Jonas Bertąsias taip pat n ht saliūne 2418 W. 59 st.,
žmogus dirba dienų ir naktį 
Jo darbai yra sėkmingi. To
liau biznierius A. (Pernadi- 
šius, A. Pocius, visados gra
žiai darbuojas. Garbė Namų 
Savininkų klubui turėti to
kius veikėjus. Tiesa, turime 
ir daugiau veikėjų, bet nevi
sados jie dalyvauja susirin
kimuose. A. Valančius

Kun. A. Drazdžio
Misijų Kelionė

1. Gary, Ind., pas klebonų 
kun. S. Draugelį, 1390 TV. 
15tli avė. nuo balandžio 25 
d. — geg. 4 d.

2. Minersville, Pa. pas kie 
bonų kun. K. Klevinską, 320 
Spruce st. nuo gegužės 6 d. 
-- 18 d.

3. Gilberton, Pa. pas kie 
bonų kun. Alauską nuo gegu
žės 23 d. — 30 d.

jis per ginčus iš savo revol
verio paleido ^ūvį į grindis.

Vaikas Iškrito Pro 
Langę ir Nesusižeidė

J. Mahoney, 19 <mėnesių 
amž., Evanstone iš vienų na
mų nuo antro aukšto iškrito 
pro atdarų langų ir ne tik 
kad neužsimušė, bet nesusi
žeidė. Tai nepaprastas atsi
tikimas.

į baustas kalėj ik nan
I mėnesiams. Kiti du bailifai 
(žemiau) nubausti: Harry 
Kirscb (kairėj) $150, o Ed- 
wanl Coben (dešinėj) $200. 
Pastaruosius du matome sto
vint prieš teisėją Benjamin 
Epštein, kuris nustatė baus
mę. ■

Šiomis knygomis visi gėrė
sis ir žavėsis. Įsigykite iš 
DRAUGO knygyno, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, Jll.

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš

T. Wi. Foerstcrisžūčiau.

r?

KAS NEGERIA KAVOS?

Bartenderis Užsimo
kėjo $25

Joseph Cook, bartenderis 
saliūne 723 S. State st., Mu- 
nicipaliain teisme turėjo už
simokėti $25 bausmės. Jis 
neuždarė sal i fino paskirtų va
landų. Gera painoka kitiems.

Gal vienas iš kelių šimtų nege
ria kavos. Šis pranešimas taiko
mas šeimininkėms, kurios turi vir
ti kavų ne vien sau, bet ir visai 
šeimynai.

Kaip žinote, yra daug būdų iš
virti gerų kavą. Vienas geriau
sių, tai “drip” būdas. Štai 
“DRAUGAS” kaip tik ir siūlo 
tokį “drip” puoilų kavai daryti, 
kaipo dovanų.
Puodas aluminis, visuomet gražiai išrodo ir per ilgus 

metus tarnauja. Rankenos padarytos iš nedegančios me
džiagos. Džiaugsitės turėdami tokį puodų kavai virti.

Kas lengviausia, tai būdas šį puodų įsigyti. Reikia 
tik prikalbinti ir užrašyti “DRAUGUI” naujų skaity
tojų metams, ir atnešti arba prisiųsti “DRAUGUI” įo 
vardų, adresų ir $6.00. Gausite puodų dovanai i.ž pasi
darbavimą.

BUICK 

&

Privertė atvežti į Chicago. Misa Josephine Howe, iš Ka- 
lamazoo, Mich., kuri Chicagos policijai pranešė, kad jina.i, 
grąsindama peiliu, iš Kalamazoo savo automobiliu buvo pri
versta atvesti į Cbicago asmenį, kuris sakėsi paleistas iš 
Jackson kalėjimo ir norįs pabėgti iš Michigan vai. Visą ke
lią jis laikė jai įrėmęs į Šoną peilį. Prie 84 ir Western avė., 
Chieagoj, piktadarys iššoko iš automobilio ir pabėgo. Kala- 
mazoo mieste, sako, piktadarys įlindo į jos automobilių prie 
vieno “stop light”.

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIdlUS, BACKUS

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ

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

Išmokam

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 į

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF

CIIICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887 •

CLASSIFIED
■REIKALINGA MERGINA AR 

MOTERIS

Reikta merginos ar moters vidu
rinio amžiaus prie narni) ruošos. 
Tuoj atsisaukt! 6541 Bo. Campbell 
avė., tel. PROsneet 226 R. 

.RENDON 4 KAMBARIAI
4 Šviesūs kambariui rendon už 
mėnesy. Kreipkitės ) 2-rą auf 
užpakaly. 232 4 W, 24th St.

IMČKRNfc IR GROS ERNE 
PARDAVIME!

Parduosime bučernę lr grosernę už 
pirmą teisingą pasiūlymą. Randual 
lietuvių Ir lenkų apgvventoj vietoj. 
Biznis ISdlrbtas pe.r 30 metų. Par
davimo priežastis — važiuojam j 
I.letuvą. Tuoj kreipkitės adresu: 
34ni I.ltuanlca

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini, Palendvitsa. Liežuviui. 
Barnu kai, Agurkai. Saldainiai Ir 
kiti sk mm myliai Is Lietuvos. Par
duodam ir kraaituvėms H’liole- 
sale.

R M,TIC TMPORT CO.
805 WeM 1»<h St.. Chieago. 

To. HAYmnrket 8555

Patikėtinai llntmentas, 
palengvina gtllmua ir 
ikauimus nuo Ižtampy- 

mų ir lisinarlnlmų.

PAIN-EXPELLER 
valabaženklla Inkras . 
ilnomai valatintaa.5

L I N I M C N T

— Visa, kas parašyta, yra 
mąstančių žmonių mintis.

Carlyle

/


