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čempionatą Europoje
LIETIMU SPORTININKAI NUGALĖJO 

ITALIJA 24 PRIEŠ 23
Juos treiniravo lietuviai 

chicagiečiai
RYGA, Latvija, geg. 7. — nas-Krause ir Pranas TelAiū- 

Šiandien tarptautiniame spor- nas. Jie prisidėjo prie Lietu- 
tininkų turnamente Lietuvos ( vos krepšiasvidininkų treni- 
sportininkai laimėjo Europos ravimo. Jų pasiuntimu Lietu- 
krepšiasvidžio (baskethall) ' von rūpinosi Amerikos Lietu 
čempionatų. Lietuviai sumuš? vių Sporto Komitetas. Krinu

JIE LAIMĖJO EUROPOS ČEMPIONATĄ
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italus 24—23. Turnamente 
dalyvavo astuonios tautos - - 
Lietuva. Italija, Prancūzija, 
Estija, I^atvija, Čekoslovaki
ja, Egiptas ir Lenkija.

Prieš penketų savaičių iš 
Chicagos išvyko j Kaunu du 
žymūs lietuviai krepšiasvidi- 
ninkai — Feliksas Kriaučiū-

čiūnas ir Telžiūnas grįžta Chi- 
cagon drauge su Lietuvos 
sportininkais, kurie liepos 
mėn. 6 ri. atvyksta j Ameri- 
kų persiimti su Amerikos lie
tuviais sportininkais. Cliica- 
goje jie bus nuo liepos 9 d. 
iki liepos 22 d.
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35 ASMENYS ŽUVO SU 
HINDENBURGU

J. Valstybių oro laivyno
autoritetai veda tirimus

VOKIETIJOS ATSTOVAS DALYVAUJA

LAKEHURST, N. J., geg. 
9. — Iki šiandien nustatyta, 
kad su dirižabliu Hindenbur- 
gu žuvo 35 asmenys. Šiame 
skaičiuje yra vienas žemės į- 
gulos narys, kurs paleidęs 
virvę nesuspėjo pabėgti ir jį 
prislėgė liepsnojantis diriža 
blis.

J. V. karo laivyno oro au 
toritetai pradėjo tirimus su
rasti Hindenburgo nelaimės 
priežastį. I.aivyno tirimo tei
smas čia susirinko ir jiakvietė 
nelaimės liudininkus. Vokie- 
ijos stebėtoju yra vokiečių 

ambasados IVashingtone mi’i- 
tarinis ir oro palydovas gen. 
Įeit. F. von Boetticher.

DIKTATORIUS STALINAS 
NUSIKRATO SAVO SĖB

RAIS ŽYDAIS

Vargiai bus rasta tikroji 
nelaimės priežastis. Yra vi
sokių spėjimų. Greičiausia 
bus tai, kad iš motorų kibirk
štys uždegė išleidžiamas van-

GEN. MOLĄ REIKALAUJA 
BASKŲ PASIDUOTI

Anarchistų sukilimas Barcelo- 
noj dar nenumalšintas

RADIKALAI SAKOSI JŲ MILICIJA 
TOLEDO APYLINKĖSE

HENDAYE, Prancūzija, ge- dar nenumalšinti. Ja,u yra 
gūžės 9. — Nacionalistų ka- daugiau kaip 700 žuvusiųjų ir

Lietuvos sportininkų grupė, kurioj yra ir krepšiasvydininkai, gegužės mėn. 7 d. laimė
jusieji Europos čempijonatų. Jų viduryje stovi Kūno Kultūros Rūmų direktorius p. Augus- 
tauskas. šie sportininkai liepos pradžioj atvyksta j Amerikų.

LAIKRAŠČIAI NESĄMO
NINGAI SKLEIDŽIA KO

MUNISTU PROPAGANDĄ
NEW YORK, geg. 8. - 

Katalikų laikraščio “The Co- 
mmonweal” vedėjas M. AYi- 
lliams per šį laikraštį atsišau-

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
DIDINS PRIEŠRELIGINĮ 

SĄJŪDĮ

riuomenė baigia laužti pas 
kutinius Bilbao radikalų ap
kasų tinklus šiaurrytiniam 
šone ir yra vos už kelių my
lių nuo miesto ribų. Žiniomis 
iš karo fronto, nacionalistų 
tankai įsiveržė į apkasų tin
klus ir triuškina baskus ra
dikalus. Prieš tai nacionalis
tai paėmė Solluve kalvas, 
kur baskai buvo įsitaisę ne
paprastai stiprias pozicijas.

Bilbao radikalai skelbia, 
kad jie pašaukę karo tarny
bon kelerių metų atsargas ir 
visus kitus vyrus ginti mies
tų nuo nacionalistų. Jie kelis 
kartus tai darę. Čia pažymi 
ma, kad skėTbTamhs? vyrų 
šaukimas yra paprasta radi
kalų propaganda sukelti bai
mės nacionalistams. Yra ži-

RYGA, geg. 8. — Žiniomis , noma, kad tenai visi vyrai 
iš Maskvos, bolševikai tiesiog i seniai buvo įginkluoti.

1,500 sužeistųjų. Anarchistai 
nepasiduoda. Valencijos radi
kalai nusprendė anarchistus 
sutriuškinti. Ar jiems tas pa
siseks, sunku pasakyti, ka
dangi ir kitose Katalonijos 
provincijos dalyse anarchis
tai sukilę prieš komunistus ir 
socialistus, kurie pasiryžę vy
rauti.

Aragono Valencijos fronte 
nacionalistai polaispniui ver
žiasi pirmyn. Pasirodo, kad 
šiame fronte Valeneija ir Ka- 
talonija turi vis dar stiprias 
pajėgas. Tik dalis jų milici
jos ištraukta malšinti sukilu
sius Anarchistus. Vakar šia
me fronte radikalų milicija 
puolė nacionalistus vienoj 
pašlaitėj. Kone visi milici
ninkai žuvo.

sustiro stačiatikių (pravosla
vų) Velykomis pamatę žmonių 
maldingumų ir jų religinį gai-

FREDERICK, Md., geg. 8.
— M t. St. Mary kolegijos so
ciologijos ir socialinės Istori
jos prof kun. dr. J. F. Tbor- 
ning čia gausingame katalikų 
kunigų ir pasaulininkų susi
rinkime ka,Įliedamas apie ko
munizmų tarp kitko pareiškė,
kad sov. Rusijos diktatorius ^uv0; Paryžiaus miesto 
Stalinas polaipsniui likviduo
ja savo sėbrus žydus, buvu
sius ir esamus komisarus, bol- 
ševikizmo pijonierius, kurie 
padėjo Leninui sukurti raudo
nųjų valstylię.

Eilė buvusių komisarų žydų 
jau nuvaryta į kapus. Stalino

KARDINOLAS VERDIER
MINĖJO KUNIGYSTĖS 

JUBILIEJŲ
PARYŽIUS, geg. 8. Jo E- 

minencija kardinolas Verdier,
Paryžiaus arkivyskupas, mi
nėjo savo kunigystės 50 metų
sukaktuves. “ kia i “American Press” di-

Kardinolas laikė iškihmn- Laikraštis Pravda pir.
gas jubiliejine, Misiąs Notrėj''"“ BaK'"a Jl,08<mntin“ Prttbil° Siuo avarWn

Daine katedroje. Nors į .šias
pamaldas nebuvo išsiuntinėti

paliauti tarnavus komnnis-į bolševikams klausimu. Jis 
tams, paduodant tik radikalų randa, kad ilgų metų jų pas-

specialūs kvietimai, tačiau ka
tedra buvo pilna žmonių ir 
tarp jų visa eilė žymiųjų as
menų.

Be daugelio kitų pamaldose 
tary

bos bo«rdo nariai, gen. Gou- 
raud, Paryžiaus militarinis 
gybematorius, generalisimas 
Weygand, gen. de Cnstelnau 
ir eilė parlamento narių ir di
plomatų.

Mišių laiku presbiterijoj 
buvo 60 kanonikų, 20 vyskupų,

nemalonėn yra pakliuvęs ir 3 arkivyskupai ir apaštališkas
dendario dujas. Taip pat ga- Kabus užsienių reikalų komisą-|nunci.jus Prancūzijai — Jo
limas daiktas, kad j dirižab
lį galėjo trenkti žaibas. Bus 
išklausinėti aktualiai nelai
mės liudininkai.

Iš 35 žuvusiųjų aštuoni la
vonai neidentifikuoti, nes 
baisiai susvilę.

Šeštadienį vakare mirė su
žeistasis kapitonas E. A. Le- 
bmann, kurs buvo patarėju 
Hindenburgo viršininkui Pru- 
ssui, kurs taip pat sužeistas.

Žiniomis iš Berlyno, kad, 
rasi, dirižablis Graf Zeppe
lin bus čia atsiųstas paimti 
žuvusiųjų vokiečių lavonus. 
Graf Zeppelin yra nuskridęs 
į P. Amerikų.

ras Litvinovas (žydas Finkel- 
stein). lApie šį komisarų ilgas 
laikas nieko negirdima. Jį pa
vaduoja vicekomisaras.

Tik vienas valstybės saugu
mo pramonių komisaras Ka- 
ganovie draugingai sugyvena 
su Stalinu. Yra priežastis. Ko
misaro Kaganovičo sesuo turi 
glaudžius santykius su dikta
torium. Stalinas turėjo dvi 
žmonas. Su pirmutine atsisky 
rė, o antroji kažkaip slaptin
gai mirė.

Emin. kardinolas Baudrillant.

Keletas šimtų kunigų sėdėjo 
vienam katedros šoniniam 
sparne.

2,153 VAIKAI PAIMTA IŠ 
BILBAO

Deerfielde susprogdinta 
bomba ties vienais namais. 
Bonibininkas Eissler, 63 m. 

suimtas.amž.

B0RDEAUX, Prancūzija, 
geg. 8. — Dviem laivais iš 
Bilbao čia atvežta. 2,153 baskų 
vaikai ir paskirstyta į šešias 
vasarojimo stovyklas.

Matyt, tai radikalų tėvų vai 
kai. Jie išmokyti giedoti rau
donąjį “intemacijonalų”. 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybei tas svarbu.

žinias iš Ispanijos apie karo 
eigų ir kitus klausimus.

M. Williams nurodo, kad 
šios šalies pasauliniai laikraš
čiai tuo būdu nesąmoningai 
skleidžia raudonųjų propagan 
dų. To svarbiausia priežastis 
yra tame, kad amerikoniškos 
spaudos-žymioji dalis mano, 
kad ispanų radikalai kovoja 
už demokratijų. Iš tikrųjų gi"jai 
taip nėra. Jie kovoja už komu
nizmo režimo įvedimų Ispani
joje. Ir kaip būtų ten įvestas 
raudonasis režimas, tuojau bū
tų įkurti sovietai.

Kaip tai keista su Amerikos 
pasauliniais laikraščiais, šiaip 
visur ir visados jie prieš ko
munistus kovoja. Ispanijos 
reikale gi jie komunistams pa
deda jų propagandoje.

Kai kas spėja, kad pasauli
niai laikraščiai remia ispanų 
komunistus, kari šie žiauriau
sia kovoja prieš Katalikų Baž
nyčių.

tangos bedievinti žmones eina 
niekais. Tad šis laikraštis ir 
atsišaukia į komunistų partijų, 
komunistų jaunimo unijų ir be 
dievių organizacijų, kad jos 
padidintų priešreliginį sųjudį, 
kadangi žmonių religingumas 
dideliu tempu plečiasi. Šis 
reiškinys gi yra pavojingas 
bolševikams ir sovietų Rusi-

Nacionalistų šiaurinės ar
mijos vadas gen. Molą, kurs 
veikia prieš JBilbao, dar kar
tų įspėjo radikalus, kad jie 
pasiduotų. Gen. Molą pareiš
kia, kad jis nenori naikinti 
miesto. Radikalams nepasida- 
vus, miestas bus sugriautas.

Žiniomis iš Barcelonos, te

Žiniomis iš Madrido, radi
kalai sakosi, kad jų milicija 
kovojanti su nacionalistais 
Toledo apylinkėse. Tai pro
paganda. Juk milicija uždug- 
nyta Madride. Retkarčiais ji 
kai kur išsiveržia iš Madri
do, bet tuojau ir vėl atgal 
suginamu su dideliais radika
lams nuostoliais. Toledo yra

nai anarclustų sukilimai vis toli nuo Madrido

JAPONAI LAKŪNAI VATI
KANE PAGERBTI

Pravda ir kiti bolševikų lai
kraščiai gerai žino, kad niekas 
negali išgriauti žmonių tikėji
mo. Nepaisant to, jie stengiasi 
įkalbėti sveikų jam ligų. PrieS- 
religiniu veikimu jie tikisi pa
ilginti savo kruvinąjį režimą.

VOKIEČIAI SUSTABDYS 
DIRIŽABLIŲ SKRAI- 

DŽIOJIMĄ

ROMA, geg. 9. -- Mussoli
nio įsakymu iš Londono at
šaukiami italų laikraščių ko
respondentai. ir italų spauda 
nepaduos žinių apie Anglijos 
karaliaus vainikavimo Iškil
mes, išėmus tik trumpus fak 
tus.

BERLYNAS, geg. 8. — Di
rižablių komendantas pijonie- 
rius dr. IT. Eckner pranešė, 
kad, grįžus iš I*. Amerikos di
rižabliui Graf Zeppelin, jo to
lesnis skraidžiojimas skersai 
Atlantiko bus sustabdytas iki 
bus susekta dirižablio Hinden
burgo nelaimės priežastis.

Dr. Eckener vyksta į Ameri
kų daryti Hindenburgo nelai
mės tirimus.

VATIKANAS, geg. 8. — Jo 
Eminencija kardinolas Paeelli, 
Popiežiaus valstybinis sekre
torius, priėmė du japonus la
kūnus, Ihinuma ir Tsueaho- 
schi, kurie iš Tokijo 94 valan
domis nuskrido į Londonu.

Japonų ambasadorius Itali
jai pristatė lakūnus kardino
lui. Jo Eminencija sveikino 
lakūnus už jų atliktų rekordi
nį skridimų. Pažymėjo, kad 
japonų tauta tikrai turi džiau
gtis lakūnų atliktuoju žygiu. 
Jie yra taikos ir geros valios 
pasiuntiniai.

Lakūnų pagerbimui sureng
tas vokalinis ir muzikai inis 
koncertas kolegijoj, kur yra 
ir japonų auklėtinių.

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, geg. 9. — Už dalyvavi
mų 1935 m. komunistų suki
lime 35 raudonieji nuteisti 
kalėti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra, šilčiau.
Saulė teka 5:34, leidžiasi 

7:58.

Ateinantį trečiadienį, gegu 
žės m. 12 d., bus minima Ligo
ninių diena — National Hos- 
pital Day.

Katalikai išlaiko daug ligo
ninių. Yra proga tų dienų ligo 
nine« aplankyti ir su jomis 
arčiau susipažinti.

“D R A U G 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS jvyks

GEGUŽES 29 D.

laivu “Grlpsholm”

tiesiog į Klaipėdą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 
“Grlpsholm” 

Ruoškitės iš anksto
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Tai Raudonųjų Darbas
Jungtinėse Valstybėse Jankosij ^enas 

Ispanijos kunigas, kuris labai gerai yra su
sipažinęs su civilinio karo eiga savam kraš
te.

Jis pasakoja, kud tose Ispanijos vietose, 
kurias valdo kairieji (bandrafrontininkai) 
ne minios, kaip yra skelbiama, degina ka
talikų bažnyčias, vienuolynus ir kitas reli
gines įstaigas griauna, ne minios išžudė 
16,000 kunigų, bet specialiai suorganizuotos 
grupės, kurios su Madrido raudonųjų val
džios žinia ėjo nuo bažnyčios iki bažnyčios, 
ir bet nuo miesto iki miesto, kad vykdyti 
aeėvo pragariškų darbų.

Griovimas katalikiškųjų nuosavybių pra
sidėjus toli prieš revoliucijų, kurių pradėję 
generolas Francisco Franco. Dar prieš tų 
reVoHucijų raudonieji sudegino keturis šim
tus katalikų bažnyčių. Jau nuo tų laikų 
katalikams buvo žinomas faktas, kad komu
nistų ir socialistų bendrojo fronto vyriau
sybė planingai ir sistematingai naikina re
ligijų Ispanijoj.

Tas pats ispanas kunigas pareiškė ne
pasitenkinimų kai kuriais Amerikos kata
likų laikraščiais, kurie savo skiltysna dėjo 
straipsnius, kuriuose buvo kaltinami Ispa
nijos kunigai, kad jie buvę apsileidę, nepil- 
rfę savo pareigų ir dėl to kraštas privestas 
prie civilinio karo ir prie baisių katalikų 
pėrsekiotfimų.

Tai griežtai užginčija. Anot to ispanų 
-kčnrigO, kuris savo krašto padėtį turi žinoti 

gėriau negu kas kitas, Ispanijos kunigui 
yra uolūs, savo pareigas eina laikantis ka
nonų teisių ir jų nuopelnai ir kraštui ir 
Bažnyčiai yra neabejotinai dideli. Jei tie 
vyrai nebūt buvę ištikimi savo pareigoms 
kunigui, jų nebūt žuvę net 16,000 už savo 
švėfrfų tikėjimų tikrai didvyriškai, nebūt 
žuvę kaipo Bažnyčios kankiniai. Dėl savo 
tikėjimo jie žuvo panašiai, kaip pirmųjų
amžių krikščionys - kankiniai.

Kokie barbarai yra Ispanijos raudonie
ji, afišku iš šių kelių faktų: surišdavo į vie 
rty krūvų 20 kunigų ir dinamito pagalba su- 
dbaskydavo juos į šmotelius. Vienų kaitų 
Barcelonoj raudonųjų armija šaudė vienuo
lius. Vienas jų dar buvo parodęs gyvybės 
Ženklų. Raudonieji įdėjo į jo burnų dina
mito ir nelaimingųjį sudraskė į mažus da
leles.

Dėl to, jei tokiomis baisiomis mirtimis 
drįsta mirti Ispanijos kunigai, jie yra tikri 
kunigai ir tikri kankiniai. Raudonieji juos 
žudo, nes jie neatsižada savo šveūto tikėji
mo. tr žudo ne žmonių minios, kaip raudo
nųjų agentai skelbia, bet rajudonųjų orga
nizuotos grupės.

Žydai ir Lietuvių Kalba

A.” bendradarbis K. P. Ganda ra
šo: mario balanos

•‘Šiomis dienomis, praeinant viena Kau
no gatve, teko girdėti tokių mūsų kaimietės 
ir vienos žydės krautuvininkės dialogo da
lį. Kaimktė, kažkų košėje atsinešusi, žydei 
pasiguodė:

— Tai jau atėjau!

Tafčiau krautuvės savininkė atšovė:
— Nu, to co pairi pšiniesla ?

Tolesnio jų prisikalbėsimo, kuris vyko 
krautuvės duryse, jau neteko girdėti, nes 
kaimietė, matyt, sumišusi dėl žydės poelgio 
greit nieko neatsakė.

Senas ir nemalonus dalykas! Kų gi da
ro žydų laikraščiai, jei nuolatiniai lietuvių 
nusiskundimai dėl žydų pagarbos ne lietu
vių, o svetimoms kalboms, žydų visuomenės 
nepasiekia. Mums atrodo, kad ir ji šitam 
klausimui abejinga ir nededa pakankamai 
pastangų savo skaitytojus įsųmoninti, kad 
toki reiškiniai viešajame gyvenime neleis 
tini. Argi reikės stebėtis, jei to išdavoje i/ 
tokios krautuvės ir taip besielgianti žydų 
visuomenės dalis susilauks iš mūsų visuo
menės pasmerkimo griežtesne — neigimo 
forma.”

šį klausinių Lietuvos spauda dažniau 
turėtų kelti. Tiesiog koktu darosi, kai lai
kinojoj sostinėj Kaune girdi žydus he lie
tuviškai ir net ne žydiškai kalbant, bet rusiš
kai ar lenkiškai. Jau laikas būtų Lietuvos 
žydams išsimokyti lietuviškai kalbėti.

Labai malonu matyti ‘Dra- teū užstodavo spaudų
ugų’ tūriniu ir išvaizda tuū- 
kanf. Ir, tai ne asinenė pa-

Biskį kitaip šįfionar. Ir dėt 
to, kai gitVfi jaunimas baran-

Žmonių ftfetetfc
Arba

Nurodymai, ko*? Ulaikytt sava kūno, proto ir 
dorovė# sveikatų 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

staba, o tik pačių skaityto-f ties parapijonu su klebonu,
jų išvada. Bile kieno, maf, 
pasisekimų, kai matai, išskui- 
fai jo veido atspindyje. O

laikraštį su laikraščiu, kalbė
tojų su kalbėtu, tikro da
lykų stovio rieiŠmanųs, viskų

kad “Draugas” pradeda at-| ranka pamojęs, sau toliau nu
rodyti kasdien geriau, tai las eina ir gėlas. Tikro ameri- 
bai aišku. ■ kiečio ausis šiurkščių išsirėk

škimų nepakenčia.Sakyčiau, jaunimo skyrius 
teikia “Draugui” gero krau
jo danginu, negu kas kita. 
Viskas kita, geriausi straips
niai, tai vis tik kasdienis triū 
sas. Nežiūrint į tai, jog jie 
daug laiko ir smegenų išse
mia, o betgi praktikoje ne
daugi ausie i reiškiat. Amerikos 
žmoūėse žiedžia ir sukelia 
mintis daugiausiati vietinė 
spauda arba radio. Mums te 
nka visados pasivėluoti. Jau 
irimo skyrius kaip tik tokiai 
būklei griežtai kebų pastoju. 
Tai čia, kur ir mums tenka 
žmoniškai pasirodyti.

ftečfeaitinirftų Likimas
Pranešama, kad piečkaatmmkai juodas 

dieneles gyvena. AnOt Lenkijos laikraščių, 
besislupstų plečkaitiirirtkai esu suimti. Jų 
dalis iš Lenkijos būsiu ištremti, kiti nusių
sti į darbo stovyklas, o likusieji bus atiduo
ti teismui nž įvairius nusikaltimus.

Kaip žinoma, prieš apie dešimtį, metų 
socialdemokratų didelis šulas Plečkaitis su 
savo draugais buvo sudaręs suokalbį nu
versti Lietuvos vyriausybę. Tas žygis jgm 
nepavyko. Jis išbėgo' į Lenkiją ir ten lenkų 
pagalba buvo sudaręs ginkluotų būrį žmo 
nių, kurie turėjo užimti lietuvų. Tačiau

Drobulė, kurioje mūsų Iš
ganytojo kūnas buvo suvynio
tas karste, ir po šiai dienai 
randas vienoje Turino bažny
čių, Italijoj. Tai yra sklypas 
audeklo, apie keturiolikos pė
dų ilgio, Tokian audeklo rit?- 
inari įsukdavo kūnų palaido
jant. Ne tik tiek. Ant šio ri
timo ir dabar da galima ma
tyti žymes kūūo, audeklų pa
lytėjusias. Labai brangi lie
kana, kurių kasmet aplanko 
tūkstančiai.

Ir lietuvių tarpe dažnai gi
rdis garsi Schuberto “Avė 

ir tai jam nepavyko. Tuo būdu plečkaitinin- Maria ’. Nors tai tik vienas 
kai pasilikę Lenkijoj nebeturėjo kų daugiau: iš daugybės brangių jo fnū- 
daryti, ėmė plėšikauti ir dabar pateko į! zikos kūrinių. Labai retai 
Išėdų. . knr ir kada apseinanla be šio

Toks (ai socialistų vado ir jo draugų1 ’,,n2',k0 «iwmi’ ir

likimas.

Minės Popiežiaus Sukaktį

Gegužės mėnesio 31 d. Popiežiui Pijui 
XI sukanka 80 metų amžiaus. Amerikos ka
talikai rengiasi iškilmingai minėti Jo Šven
tenybės sukaktuves. Kadangi Popiežius pa
sveiko iš sunkios ligos, bažnyčiose bus su
rengta dėkingumo pamaldos.

Nacionalė Katalikų GerOvės Konferen
cija (National Catholic \Velfdre Conference) 
rengiasi minėti enciklikų apie socialinę re
konstrukcijų sukaktHteS. I^vOlio XIII enci
klikai “Berum Novarum” sueis 46 metui, 
o Pijaus XI enciklikai “Qu0dragesi'.iio Ali
no” šeši metui. Tai bus gegfcžės mėn. 13 d. 
**į mėnesį Ims rengiamos paskaitos, radio va
landos, spaudoj Ims plačiai garsinama svar
besnieji enciklikų dėsniai.

Būt gera, kad ir lietuviai tirtkamU bū
du minėtų ir Popiežiaus aūiziaus sukaktį 
ir taip put popuierizuotų jo paskelbtųsia.- 
enciklikas.

Mūsų bendradarbis klierikai; Juozas Ne- 
verauskas - Gintaras netrukus bus knūigū. 
Gegužės mėn. 6 d. Philadelphijos vyskupas
II. Lamb jį Įšventino subdirikonu.

• • •
M. Vosylius Lietuvoje surinka daug pa

tarlių ir priežodžių ir .juos išleido į knygų,
kinių pavadino “Gyvenimo mokykla”.

* • •
Amerikos lietuvių visuomenė gyvai su

sidomėjo J. K. vyskupo Mečislovo Reinio 
pasitikimu ir priturimu. Didesniuose lietu
vių centruose jau pradėti prisirengimai, kad
aukštąjį svetį tinkamn būdu priimti.

• • •
Lietuvoj leidžiamas religijom, doros mo 

kslo ir visuomenės gyvenimo mėnesinris žur
nalas “Tiesos Kelias” vis dar palaiko ame
rikiečių skyrių, kurį tvarko kun. S. Knei
žys. * * <

Prof. inž. Steponas Kolupaila, kuris 
pernai važinėjo po Amerikų ir dalyvavę 
Pasaulinėj Jėgos Konferencijoj Vašingtone, 
išleido iliustruotų knygų “Milžiniškos ft. A- 
merikos hidrotechnikos problemos”. Knyga 
dedikuojama prez. F. D. Rooseveltui. Dedi- 
kriėija įdėta į pirmąjį knygos puslapį anglų 
kalboje.

• • •
Spauda praneša, kad Vilniaus arkivys

kupijos teismas šiomis dienomis prisiuntęs 
Melagėnų parapijos klebonui raštų, kuriuo 
įsako atitaisyti kai kurias Melagėnų bažny
čias metrikuose užrašytas pavardes: Motie 
jurtų į Macirtj-un, Čepulį į Czepulaniec, Dim- 
belį į Dyinbell, Misiūnų į Misiurt, Vinčiūnų 
į Vinč.iun, Prašmutn į Praszrnut, Bedalis į 
Bezdal, Kimkūnų į SzyurkUn, Žemaitį į Že
mėje, Brūkštus į (Brukszt. Iš to matyti, kaip

Rodos, visais pasaulis jį flž- 
tat garbinto. Tai, vieūok, kuo 
met mirė, visas jo turtas nei 
dešimties mūsiškių dolerių 
neišnešė. Taip baisiai skurs
ta.

ŠV. Petrą bazilikoje, Ro
moj, gū,Įimto matyt? šv. Petrą 
sfovylų, keturiolikos šhirfų 
įdėtų senumo. Tačiau ta'p' 
gražiai atrodo, it, rodos, šito- 
rfdton padirbta. Matyt, ir <Ta 
tiek metų sū terūks, a Atrodys 
neprasčiau, negu dabar. Gra
žins sunnriiyftius Dievas lai
mina.

Apdejnojaūt jaunimo ištan- 
tėjimų, kažin dėl ko ne į vi
sas priežastis lygiai žiūrama. 
Tikro dalyko nežinančiam at
rodytų, .jog, apart kalbois, /lie
ko dangau ūetrflktų. Vaditt* 
si, jei jaunimas pažinotų mū
sų kalbų, retai kada touo mū
sų tolintųsi. Kalba, ir don 
giau niekas, atskiria mus nuo 
jaimimo. Tikrenybėje gi, ir 
daugiau priežasčių atsiranda. 
Reiškia, yra ir kitos kliūtys,

Ai&tS jimas

Auklėjimas Būdikyrilėje
Vaikams žemiau septynių gilumas kaslifflt mygimų 

ir rtėapkeūtimų — visi šie paf- 
dėjimai, kūniškų ir protiškų 

mas, paprastai turėtų būti tei | žmogiškos karjeros laipsnį 
kiamas per žaislus, jei nori- Jaro linkusį nevarkoins veik-

kaip rankos rašymas amt sie
nos, dabar yra daromas; pra
dinis sielos palinkimas, rr, ne^ 
minint kitų ypatybių, jau.#-

•metų amžiaus visas mokini 
mas, kurs tūrėtų būti duoda-

Ne tiek dėl to jaunimas nuo 
lietuviškų parapijų bėga, kad 
kalbos nesupranta^ kiek dėl 
to, kad ten amžini barniai 
eina. Klebonas išbara para 
pijiečius, o parapijiečiai at
gal sosivertę koneveikia kle
bonų. Pirmas parapijos mi
tingas, kurį šių straipsnelių 
vedėjui toko matyti, ir po 
šiai dienai da atmintyje sė
di. ii vargiai kada išdils,•
nors jau trisdešimt metų il
su kaupu. O tokių teko ma
tyti ir girdėti šimtus. Kas 
gėriau pažįsta amerikiečio 
jausmą, tik tas galutiniai įve
rtins, kokių skriamdų mums 
tokie susirinkimai neša. Jie 
tiesiog atlapoja duris ir jau
nimų kūliais lauk išstumia. 
Jaunimas tokiu baisiu regi
niu perimtas, ptts svetimus 
užuvėjos ieško, ir tik dėl to, 
kad teft biskį kitaip esti, ir 
ant visados užkliūva.

Kasdien tenka susidurti He 
tuvius, grynai lietuvių mo
kyklose keptus, o betgi prie 
svetimų prisiglaudusius. Tik 
ėmęs užklausk, dėl kn savo 
lizdelį apleidot jMnt'¥ų''pėdų 
atkerta, jog už tat, kad ten 
sugyvenimas nepakenčiamas. 
Apart galynių, girdi, ten nie
ko geresnio neišgirsti. 0 era 
tai visai kas kita. Ateinu, par 
simeldžiu. Užsimoku, kiek 
reikia, ir atliktas kriukis. O 
kas link lietuvybės, tari esu 
nėr kiek neprastesnis už a- 
nuos... Nors, žinoma, toli nuo 
teisybės. (Bot imk, sveikas, ir 
pamėgink jį peitart.

Užvydami Tėvų Marijonų 
išauklėtas jaunikaitis, arba, 
seserų Kazimieriečių išlavin
ta dukrelė svetimiems vado
vauja. Dėl ko tarp elgiesi! 
Dėl ko rte paš savus! Juk ir 
ten tokių reikia? Negaliu! 
Raip tik pasirodau, kad iš
galėtų, tai užvydo žvilgsniu 
mik i ritu. Jokiu būdtt negali-, 
u:rf. Virai kitaip čffi. Čia ma
no išauklėjimas Ir gabumai, 
Ont Wėl ■verti, tikroje daly
kų šviesoje parodomi. Ir nmn 
gaila. Bėt... tai ne mano kal
tė.

.. ............. —į

Klausimas. Skaičiau laik
raštyje, kad Amerikos Patcn 
tų Sistema minės šimto me 
tų sukaktį. Ar teisybė?

At^kymOa. Pirmieji paten
tų įstatymai SūV. Valstijose 
buvo priimti 1796 m. Tais 
•metais buvo išduoti trys pa

kurtos jaunimų ou0 mūs a t- tentai. Dabartinę Patentų Sk 
stumia. šteinų įsteigė Kongresas 1836

Barniai! Lietuvos žmogus laikas tęsias 17
prie barnių daugiau pripra |,neU*‘ Per letik» P®tento 
tęs, jų taip negHtoo. Ten ba- *avi,,lnkas turi Pilna* tei"es 
rasi bernas su šeimininku, varM’ ar pbrauoti.
piemuo su piemene, pusbernis 1 *a’k®f> patentas tampu
su bernu, kaimynas su kai-1 vi«*u turtu ir bile kas guli

ma kad kūnas būtų sveikai 
išaugintas kaipo sielos nešio
tojas. Ir daug fnokslo šiito1 
būdu galima įgyti. Kalbų rai
dės gali būti išmokintos; pa
sišnekėjimai kitose kalbose 
gali būti vedami; gyvulinio 
gyvenimo formos gali būli 
išskirstytos; žemės paviršius 
gali būti išaiškintas; istorija 
gali būti pasakyta, kaipo pa 
sAka ir skaitlius kitų ir labai 
nandiūgų tiesų gali būti į- 
kvėpta be vertiko kūdikį pa
lytėti arba paskaityti forma
lių pamokų.

Tokia sistema lūokomate kū 
dikis augto į žinojimų, pada
ro savo paties peržiūrėjimų 
pasaulio, kurs aplink jį ran 
dasi ir daiktų, kurie ant jo 
randasi ir augdamas laisvas 
mokintis, mokinasi gerai ir 
valgo, ir miega ir žaidžia, ge
rai.

Šiaip auklėjamas kūdikis 
netiktai yra sveikas, bet tai
pgi laimingas — kas yra sva
rbiausias dalykas šiame gy
venimo amžiuje. — B. W. 
Richardson.» a

Auktejimss vaikystėje ir 
klaidos norėtai papildomos

Auklėjime, - kurs suteikia
mas jaūūiems, ypatfrigrfi tie
ms, kurio pereina iš vieūūo- 
liktų į šešioliktus arba sep^ 
tynioliktus metus amžiaus, 
klaidos papildomos kaslink 
sveikatos yra dažnui labai di
delės.

Šis gyveninio tarpas yra iš 
daug atžvilgių labai kritiš
kas. (Skubus kūną organų au
gimas, vis dar netobuli ir su- 
netobulinti kuo svarbiausių 
organų padėjimai, skabus šie 
los formos beshnainymas ir 
nualatai besivystantis, kurs,

sūrinės Urba ūet organiškas 
rūšies. Nes viėnam kūno Or
ganui arba vienam sielos pa
krikimui, praaugti, arba pra 
sifatkti pro kitų arba pro ki 
tus,- yra lengviausia nelaimė 
iš visų šiame gyvenimo laip 
snyje, nebent priežiūra bus 
imama palaikyti teisingų lyg
svarą!.

Klaidos keliai išvedami šia
me tarpe bėga į nors bent 
tris prisės, visi siekianti išačr 
dyti sveikų ir gamtiškų au
gimų. Pirma iš šių kla-idų tiri 
persidirbimas.

Antra — nepakankamas ga 
bumas arba atsargumas at
rasti gamtiškų galimumo kft- 
rakterį, kitais žodžiais, sie
los pakrypimų,- if, galinto pa
sakyti, besirtokhw£tfčia gabu
mų.

Trečia yra sistema priver
timo eielfos į (nereikalingas 
lenktynes, kurtomis įsikarš
čiavimai, kurie nėTa protiški, 
liet gyvuliški, martina proti
nę sietų su boru, ?r, sudarant 
perdidelį dirksninių - kūniš
kų įsikarščiavimų sostų išsi
vystymų, padaro arba gimdo 
įsikarščiavimų sielų, kas ga
li būti niekad neUumaSinta 
vėlyvesniaine gyvenime iki 
pūti neužgesina ūmui gyvy
bės nuovargių, krfrį ji užduo
da. — SiifoeTOB.

Paprastai kae&nk
mokslo ir sveikatos

Sveikata ir auklėjimas tei
na ranka rankon ir pesOrrlra 
pažanga, kūniškai ir protiš
kai,- bus sveika ir tikra.

Smegenys pirmame gyve
niniu laipsnyje teatlieka sa
vo pačių atradimų; nevargin
kite jų mokslu, nė liūdnumu, 

(Tęsinys 5 pusi. j 
j,■■■■».n. • ja

ttBerms MIRTYS 
KIEKVIMIBIEM

vertė
Kan. Ant. M. Karvtiškfe

. | bjauriai lenkai kraipo lietuvių pavardes. Į mynu. Kitaip ėmus, bailu.-; gaminti tų daiktų.

Gėgdž& l(Ma

“Dangus pasakoja Dievo 
garbę”. — P*ahn. XTOIy &

Nėra dienos išaušusios, bet 
ji ateina kaip muzikos kirtis 
į pasaulį ir dainuoja visu ke
liu. Joks įvykis nėra nesib 
tartyje. Visi laikai ir takai 
pilni melodijos, jei tik mes 
klausysimės jos; kaip van
dens triukšminguose tvanao 
se ir bėgančiuose puolimuo
se kiekvienai lašas yra taip 
klusnus gamtos įstatymams 
it jis gulėtų ant krūtinės ra 
niaus ežero, taip visi daiktui, 
žiauriausi perviršiai lygiai 
kaip ir ramiausi rotai, yra 
klusni Dievui; Jo apvaizda

yra juose, išdidi ir taip gie
dri eidama prie savo' siekių 
ir apreiškimų. — Beeehor.

Si yra žemė, kuria Jis vai
kščiojo; ne vien ta Azijos ša
lis yra sutepta (Jo Krauju); 
ne vien tos tolimos Jifdėejo* 
lygumos, kalnas ir upė! Štai,, 
saulė,, kuri švietė ant Jo, da- 
barr šviečia ant mūsų; kuo
met diena praėjus Galiliejos 
mėnulis vėl pasirodo ir nu
šviečia mūsų takų kaip it Jo: 
nesibaigiantis metų ir skaus
mų retčžis daro apskritų pa
saulį vietttt. Orų, korį kvė
puojame, Jis kvėpūvū, --- tas 
pats oras, kurs ėmė Jo aukš
tos ir Dieviškos kalbos pa
vidalų ir muzikų. Nuo tuo
met ar mirtingas žmogus iš
drįs su biauria mintimi pasi
priešinti visad šventam dan
gui, — suteršti nedoru darbu 
žemę, ant kurios Jte paguldė 
šventoje mirtyje Jo išbalusių, 
nemarių galvų! — R&ardeft 
Watson Gilder.
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
Dėl Mamytės

Juozapas su Marija vargin-, — Girdi, vaikuti? Stok į ei
lę! — dar kažin kas suriko iš 
eilės.

— Bet aš negaliu laukti, — 
tarė Jėzus. — Mano mamytė 
serga, ji labai nori gerti, aš 
turiu jai greitai parnešti van
dens. I

— Kas mums darbo, — at
siliepė pirmasis žmogus. — 
Matai, niekas neužleidžia, tai 
ir stok į galą eilės.

Jėzulis jau ėjo į galą eilės, 
kai tą valandą jį pašaukė var
du kas nuo pat šulinio:

— Jėzuli, eikš, aš tau savo 
eilę užleisiu.

Jėzulis atsigrįžo ir pamatė 
savo pažįstamą vargšę mer
gaitę Rebeką, kuri kartais už
eidavo pas Mariją.

— Pasakysiu tavo ponui, — 
atsiliepė moteriškė, stovėjusi 
šalia Rebekos, — kad tu jį ap
gaudinėja gaišdama laiką, už
leisdama savo eilę prie šuli
nio. ' ;

Bet Rebeka nepaklausė ne
geros moteriškės kalbos ir pa
ėmusi prisėmė Jėzuliui ąsotį.

— Dievas tau atlygins, — 
tarė Jėzus ir nuėjo namo su 
vandeniu.

Rebeka jau norėjo eiti į ga
lą eilės, bet, atsisukus į savo 
ąsotį, labai nustebo: jos ąsotis 
buvo pilnas vandens, kad net 
per viršų bėgo, nors niekas į 
indą nepylė. Nustebo .ir žmo
nės, nes aiškiai matė: niekas 
vandens nepvlė, o ąsotis buvo 
pilnas.

Jėzulis papasakojo Marijai, 
kas atsitiko prie šulinio, ir 
pridūrė:

— Dangaus Tėvas savo gai
lestingumu palaimins kiekvie
ną žmogų, kuris artimo pasi
gaili ir jam padeda.

P. Laskaukas.

Į
gai gyveno Nazareto mieste ir 
augino pasaulio Išganytoją 
Jėzų. Jie tarnų ir visus gyve
nimui reikalingus darbus dir
bo patys.

Vienų kartų Juozapo nebu
vo namie. Jis dirbo artimaja
me miestelyje. Tuo laiku su
sirgo Marija Jėzus buvo dar 
nedidelis. Jis rūpinosi sune
galavusia mamyte ir dirbo už 
jų kų galėdamas.

— Jėzuli, pašaukė Marija, 
paduok man vandens, aš 

^wKp noriu gerti.
Jėzulis nubėgo į priemenę, 

kur visados stovėdavo indai 
su vandeniu. Bet vandens ne
buvo — vanduo buvo išbaig
tas. Jis sugrįžo pas mamytę 
be nieko. •

— Mamyte, nebėra vandens, 
•bet aš eisiu ir atnešiu iš šuli
nio. ' ’A

— Kur tu, sūneli, eisi, — 
tarė motina. — Tu nepaneši 
ąsočio ir nepasemsi vandens.

— Mamyte, aš pimsiu ma
žąjį ąsotėlį, o pasemti papra
šysiu ko. Ag tu, mamyte, labai 
nori gerti.

Marija leido Jėzulį eiti 
vandens parnešti. Jėzulis 
paėmė mažąjį ąsotėlį ir nu
bėgo pas šulinį, kur daž
nai eilavo su mama vandens 
semti. Prie šulinio stovėjo il
goka eilė žmonių su dideliais 
ąsočiais ir vieni paskui kitus 
sėmė vandenį. Buvo didelė 
kaitra, tai žmonės daug van
dens vartojo. Jėzulis nestojo į 
eilę, kaip visi kad stovėjo ir 
kaip su savo mama nuėjęs da
rydavo, bet, priėjęs prie šuli
nio. paprašė vieno sėmėjo, kad 
jam pripiltų ąsotėlį vandens.

— Eik ir stok į galą eilės, 
•— atsakė žmogus, — kai ateis 
tavo «lė, gausi vandens.

Jau Pavasaris Atėjo

Jau pavasaris atėjo —
Olia tylia. <

Vyturėliai jau čyruoja 

Padangėj iškilę.

Bunda žemė, bunda medžiai— 

Lylia olia.

Puošiasi kaštanų šakos 

Pumpurų karoliais.

Kelias pievos ir kalneliai 

Olia lylia.

Laukai šerias, o žibutės 

Žydi šile.

M<es vaikai—valio—į kiemą 

Lylia olia!

Pirkioje lindėjom žiemą, 

Salo kolei.

O dabar—j gatvę, lauką 

Olia lylia.

Norisi užtraukt, sušukti, 

Kad skambėt per mylią!...

Kelsiu inkilą varnėnui 

Lylia olia.

Skrenda žąsys, gervės, antys 

Per padangę tolią.

Dygsta jau ir pinavijos 

Lylia olia.

Ak, lietutis šiltas lyja, 

Greičiau dyki, žole!

Visi laido kakarines 

Olia lylia!

MARYTĖ IR MĖ
NULIS

Naktie. Dan, dan, dan... baž
nyčios bokšto laikrodis mušė 
dešimtį.

Silpnai apšviestame kamba
rėly Marytė dar mokėsi pamo
kas. Jos pavargusios akelės 
vis bėgė raidžių eilėmis. Pa
silsėti nebuvo kada, nes lem
pelė geso. Vis labiau ir labiau 
knygų puslapiai tamsėjo, rai
dės darėsi vos įžiūrimos. Ne- 
perdaugiausia jau liko išmok
ti, bet lempelė mirkt, mirkt, 
sprakt ir — kambarėly tamsu. 
“ Kaip negera, kad negaliu 
pabaigti mokytis. Rytoj ryte 
dar teks padirbėti, ir dėl to, 
turbūt, negalėsiu nubėgti į 
bažnytėlę pas Jėzų. O kaip no
rėčiau!” galvojo Marytė, pa
dėdama knygas.

— Maryte, Maryte!-------
Kažkas tyliai ėmė šaukti lau
ke.

— Kas čia?
— Nebijok! [Aš, aš, tavo ge

ras pažįstamas.
Marytė priėjo prie lango ir 

pamatė tarp debesų nuliūdusį 
Mėnulį.

— Gerute, — tarė jis, — pa-

Pavasario Draugai

Gieda vyturėliai 
Iš dausų atskridę, 
Mėlynos žibutės 
Pakalnėje žydi.
Saulė, kaip sesutė 

Saitą žemę glosto.

Vėjas, kaip broliui 
Dangui veidą šluosto,

Šluotele per dangų 
Suka, suka ratą,
Braukia debesėlius 
lr už miško meta.

Spindulėliai daigą 
Žadina žaliuoti,
O vaikuti — šokti,

Šokti ir dainuoti!

Ei, saulyte, sese, 
Bamta-drylia-lylia,
Ei, broliuk, vėjeli,
Mes jas mylim mylim!

Vytė Nemunėlis.

“Nė Danguje Nėra 
Teisybės”

ŽMOGŽUDYS
d

Gudrioji “Raudonkepuraitė”
Viena mamytė, turėjo duk

relę vardu Elenyte. Ji mėg
davo baisias pasakas skaityti. 
Bet dažniausiai ji skaitė

ludonkepuraitę M apie
kaip mažutė Raudonkepu

raitė girioje sutiko vilką, 
kaip vilkas išklausė kur gyve
na senelė, kaip jis surado se
nelės trobelę, kaip jis, atsigu
lęs senelės lovon, abi prarijo. 
Mažoji Elenytė skaitė viena ir 
galvojo, ką ji darytų vilką su
tikusi...

Kartą siuntė mamytė Ele
nytę į girią senelės lankyti: 
— Eik, Elenyte, pas senelę. 
Tik neklaidžiok po girią, nes 
gali vilkas užpulti, žinai, kaip 
‘ ‘ Raudonkepuraitę ’ ’...

— Mamyte, juk Raudonke
puraitė jokių pasakų neskaitė 
ir visai skaityti nemokėjo, už
tat ji ir nežinojo, kas daryti 
susitikus vilką, — atsakė ma
mytei mažoji Elenytė ir išėjo 
lankyti senelės.

Eina, eina mergaitė per gi
rią ir į kiekvieną krūmą aki- 
liai žiūri. Pamato kur pup 
santį pilką kelmą, ir žiūri sus
tojus, ar tik ne vilkas...

, skolink man veidrodį. Aš no- 
Visa gieda, džiaugias, girias, Į riu pasižiūrėti, kad supras- 
Pavasarį myli... J. Pladis. i čiau, ko gi tie žmonės, prisddė-

. , ■■ -... - . ---- 1 jp prie akių kažkokius vamz-
miško sargas su savo žmona. į džius, į mane taip žiūri. Gal 
Vilkas dantis sukalenęs nuo Į aš esu murzinas ar ką. Man
medžio atšoko ir pasileido į 
trobą senelės ieškoti. Bet vos 
tiktai pilkis prie durų priėjo 
baisus šūvis pasigirdo, ir, vil
kas triskart apsivertęs pakilo 
ir nėrė, kaip vėtra kokį dešim 
tį kilometrų.

— Dabar šis nenaudėlis čio
nai nebelandžios ir mano* avių 
nebekandžaoš, — tarė sau miš- 
ko sargas.

net gėda. Turiu slapstytis už 
debesų.

Marytė surado veidrodį ir 
išnešus padavė Mėnuliui. Nu
sišypsojo aukštybių senelis, pa 
dėjo veidrodį ant debesų ir 
žiūrėdamas ėmė sukti truputį 
sudraikytus ūselius, pirštais 
šukuoti barzdelę ir delnais 
trinti savo veidus. Visa tai jis 
darė paskubomis. Greit apsi-

O Elenytę išlipusi iš medžio dirbęs sugrąžino Marytei veid-
nuėjo rami pas senelę. Ir kai 
senelei viską pasakė, senelė a- 
kį primerkusi tarė:

— Mat, kaip gerai, Elenyte, 
ir mažytei mokėti skaityti”.

K. Kveškus.

kyn eina, medžių viršūnės tik 
ūžia, tik šnara nuo vėjo. Ele
nytė jau ir miško sargo, seną 
trobelę praėjo. Nuo čia nebe
toli gyvena senelė. Tik staiga 
šliapu, šliapu, žvilgt, žvilgt ir 
išlenda iš tankumyno pilkas į 
vilkas... Elenytė nieko nelauk

Motina vaikui griežtai:
— Čia spintoje buvo du o- 

buoliai, o dabar tik vienas- 
Kaip tai yra Jonuk?

Jonukas motinai:
— Mamyte, antrojo aš ne- 

8 j pastebėjau, per tamsu buvo.

dama pašliiikš, pašliūkšt ir į- 
lipa į medį. Priėjo vilkas ar
tyn ir kiek galėdamai suminkš 
tinęs balsą, sako:

— Ką tu čia veiki, mergyte? 
Ar nebijai nugriūti žemėn? 
Lipk žemėn, pabėgiosim po 
mano sodą...

— Negaliu, — drąsiai jam 
atsako Elenytė, — mano bro
liukas šaulys liepė paukščius 
ganyti, kol jis pats čia ateis 
manęs pavaduoti.

Sudrebėjo abu gauruoti vii- 
ko šonai, bet j U nepasiduoda 
ir kalba toliau:

— O kai ateis broliukas, 
kur manai keliauti?

— Paskui pas senelę, einu 
grybauti.

— O kur gyvena tavo gero
ji ąenelė?

t — Štai, matai, už krūmų, 
. stovi trobelė! — Ir parodė ė-

Atšilug orui Brookfield žvė 
ryne visi gyvuliai išleidžiami 
laukan. Ir šis “rhinoceros” 
gėrisi pavasario šiltu oru.

Miškas juo tolyn, tuo tan-genytė j trobelę, kur gyveno

rodį.
— Na, tegul dabar į mane 

žiūri, kas nori, nesislapstysiu, 
— tarė ir pūstelėjo visa bur
na į debesis, kurie akies mirk
sniu išsiskirstė.

Danguje pasirodė tūkstan
čiai šviesių žvaigždelių. Mėnu
lis pasisėmė jų saują ir supy
lė Marytei į prijuostėlę.

— Gerute, tai tau atlygini
mas uš patarnavimą, — sakė 
pildamas. — Neškis žvaigžde
les, jos apšvies tau kambarėlį, 
kad pabaigtum mokytis ir ga-

Gyveno vienoje parapijoje 
du labai kilnūs vyrai. Vienas 
•buvo elgeta, antras — dvari
ninkas. Elgeta visai parapijai 
švietė pamaldumu, šventa 
kantrybe, o dvarininkas — 
nepaprastu gailestingumu ir 
meilumu. Atsitiko, kad abu 
mirė tą pačią dieną, tik elge
ta vieną valandą ankščiau. El
geta, kaip ir reikėjo tikėtis, 
pateko tiesiai į dangų. Jam 
maloniai atidarė vartus, įlei
do, bet šiaip niekas į jį dėme
sio nekreipė. Besižvalgydamas 
po dangų, elgeta pastebėjo ne
mažą sujudimą: angelai laks
tė su trimitais, rikiavosi šven
tų sielų eilės, šv. Petras davi
nėjo įsakymus. Buvo numanu, 
kad rengiamasi kažką nepa
prastą sutikti. Elgeta atsisto
jo nuošaliai ir žiūri, ką tokį 
tąip iškilmingai sutiks. Du 
archangelai atidarė vartus, o 
angelų orkestras kad sugrieš 
dangišką maršą — net visas 
dangus sudrebėjo. Elgeta vi
sas smalsumu virto. Gi... beį
einąs jo gerai pažįstamas dva
rininkas. — Mat, — pamanė 
elgeta — nė danguje nėra tei
sybės. Man niekas iš kelio ne
pasitraukė, o poną — va kaip 
sutinka.

Bet ir danguje mintis skai
to. Šv. Petras priėjo elgetos 
ir sako;

— Neanurmėk, brolau! To
kių, kaip tu, šimtais įleidžia
me; dangaus vartai neužsida-

Du vaikai iš miesto kartą 
paklydo didelėje girioje. Tik 
jų laimei netoli buvo viešbu
tis, kur ir sumanė visą naktį 
praleisti.

Apie vidurnaktį išgirdo gre
timame kambaryje kažin ką 
kalbantis. Abu prisiglaudė prie1 
medinės sienos ir klausosi. Ai
škiui išgirdo tariant;

— Žmonele, rytoj, anksti ry
tą užkaisk katilą vandens: aš 
noriu mūsų tuos du išdykėlius 
iš miesto paskersti.

Per vaikų kūnelius perbėgo 
šiurpulinga mirties baimė.

— O, .Viešpatie, šitas šeimi
ninkas yra žmogžudys, — de
javo vaikai: — šokim pro lan
gą ir bėkim — kitaip gali būti 
bloga.

Kaip tarė, taip ir padarė. I 
Bet, o nelaime, kiemas ap-J 
tvertas aukšta tvora ir geleži
niai vartai užrakinti. Kur din
gti? Pamatė tvartus. Įlindo į 
kiaulių tvartą ir praleido visą 
naktį dideliausioje baimėje.

Anksti rytą atėjo šeiminin
kas, atidarė tvarto duris, pa- 
galandęs peilį sako:

— Na, paršeliai, eikit čia, 
atėjo jums paskutinė valanda!

Abu vaikai sukliko verkti ir 
parpuolę ant kelių meldė, kad 
dar jų nežudytų. Šeimininkas 
stebėjosi ir negalėjo suprasti, 
kaip tarp kiaulių atsirado vai
kai.

— Iš kur jūs? Ko verkiate? 
Ko norite? — paklausė šeimi
ninkas.

— Gerasis dėdul, dar nežu
dyk m,us, palik dar vienai die
nai — meldė verkdami vaikai.

— Kas nori žudyti? — ste
bėjosi šeimininkas.

— Juk šią naktį pats sakei, 
kad ryte mus piausi... dabar ir 
peilį pasigalandai...

— Iš kur jūs toki kvaili atsi 
radote?! — šaukė šeimininkas

Lewls Madoms Kelią Rodo 
Lewls Kreditan Visiems Duoda

DYKAI

J

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

Keturios dideli* 
vertybes fiiuoae pa-1 
vasariniuose siu
tuose.

į MADA
1 OURHMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBE

#22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuoftlmčlų, 
Jokių mokesčiu ui 
pristatymą.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Speeeher jums 
patarnaus.

Utiniam A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

Mokinys — Matyti. 
Mokytojas — Turi ausis,

bet negali...
Mokinys — Girdėti. 
Mokytojas — Nosis turi, bet

negali... • ,
Mokinys — Nosies valyti.

Mirties Angelo Reginys

Seniai, seniai žmogus augino 
didelį vaikų būrį. Kartą jo 
žmona sunkiai susirgo. Ji bu
vo marinama.

Dievas pasiuntė mirties an
gelą, kati parneštų mirštančioj 
moteriškės dūšią. Mirties an- 
gelasi atėjęs pas tą mažų vai
kų bemirštančią motiną visus 
vaikus rado apklaupusius mo
tinos lovą ir gailestingai ver-

— Aš apie jus visai nieko ne- kiančius.
maniau. Tiesa, kalbėjau naktį 
apie piovimą, bet tiktai sakiau,

Mirties angelas didelio 
verksmo sujaudintas pasigai-

kad piausiu paršus, kuriuos .jgj^ vaikų, sugrįžo pas Dievą 
mieste pirkau. Štai kas atsiti
ko ir tik dėl to, kad nereika
lingai klausėtės prie sienos ki-. 
tų kalbis L. Petras P.

Mokykloj eina sakymo lavy- 
bos. Mokytojas sakinį prade
da, mokinys — baigia..........

Mokytojas — Žmogaus at
vaizdas turi akis, liet negali...

lėtom rytoj i bažnytėlę nubėg-i™' 0 kaiP dvarininku bobų- 
įvome įleidę, bus koks šimtas

— Labai dėkui, gerasis Mė
nuli. Jei vėl kada su tau reikė
tų ko nors, paragink mane, ir 
aš visiuomet tau patarnausiu, 
tarė Marytė ir nusinešė švie
čiančias žvaigždeles.

J. Antrasis

LITTLE BUDDY

-Fc_

ll*
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metų.
minėti

Reikia tokį įvykį pa-

Iš “Aukštyn Širdys” 
perrašė Philomena Re- 
kašiūlė, Nek. Pras. mo
kyklos 6 skyr. mokinė,

Chicago, III.

Brookfield žvėryne dramb
liai ypatingu būdu žmonių 
lankomi. Mat, kiekvieną sek
madienio popietį jie rodo 
“triksus.”

be moteriškės dūšios, papasa
kojo matytąjį reginį ir k odėj 
neparnešęs tų vaikų motinos 
dūšios, maldavo Dievo pasi
gailėjimo.

Tada Dievas vėl pasiuntė 
mirties angelą į pamarį su
ieškoti papbkščio akmenėlio, 
o radus liepė perlaužti ir pa
žiūrėti, kas yra akmenėlio vi
duryje. Mirties angelas pa
maryje rado tokį akmenėlį ir 
perlaužęs viduryje pamatė du 
gyvus mažyčius vabalėlius.

Kai mirties angelas papa
sakojo apie tą radinį, Dievas 
angelui tarė: “Matai, ir tie 
vabalėliai nežūsta, nes yra 
mano žinioje. Taip ir anie vai
kai, likę b£ motinos, mano ži
nioje, nepražūtų. Bėgilas.

By Bruce Stuart

''7'Z7 1 HEtPED MY 
MOM V/ITrt THt 
OlSHES AGAtMT'OOAvy----
She SAvę i'm 
OOlMG

CT
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JORŲ ŽMONES
Saulė, iki pusei nugriuizdu-1 rankų jūron. Šaltas jūros van

gi jūron, nejaukia rausva švie-Jduo maloniai velkė jį ir 
sa apšvietė sunkius švininius
lebesis ir krauju nudažė jūrų. 

lūra buvo rauni. Lengvutės, 
lisvos bangos plakė nedkle-

jis, 
vandenį,semdamas su ranka 

pylė jį atgal.
Krintančio vandens tekšte

lėjimus priminė Joniui l’au-
1 žvejų laivelio “Banguolės” į liaus dainų ir jis atsilošė at-
ius ir švelniai jų liūliavo.
Banguolės” priekyje jos šei- 

Inininkas Jonys Gužutis susi
mąstys žiūrėjo jūron, kurioje 
Su saulės spinduliais žaidė ne
didelės ganto plūdės.

Be jo, laively buvo dar 
penki žvejai, “Banguolės” į- 
gula. Vienas jų apie
šimties metų, pailgo veido, 
šviesiaplaukis Paulius Šmitas, 
kitame gale laivelio — dai
nuodamas grojo smuiku. Jo> 
aukštas tenoro balsas, harmo
ningai susiliejęs su liūdnomis 
smuiko melodijomis, veržėsi 
raudonu jūros paviršiumi to
lyn...

Sale jo, su pypkėmis dan
tyse, sėdėjo du raumeningi, 
kokių keturių dešimčių metų 
amžiaus, žvejai. Jūros užgrū
dinti veidai, buvo nudegę sau
le. Jų ilgus, nuo grumtynių 
su jūra, pražilusius plaukus 
kedeno lengvutis vakaro vėja- 
lis. Prie jų kojų kiti du, tru-

gn^'Paulius jau nebedainavo, 
tik vienodas žvejų kvėpavimas 
girdėjosi iš vidurio laivės — 
jie miegojo. Jonys mieguistai 
apsidairė. Dangum skriejo 
tamsūs debesys, pro kuriuos 
retkarčiais pasirodydavo iš
blyškęs, aprūkęs mėnulis, 

dvide- j Vienodas laivelio liūliavimas 
'jį svaigino ir jis užmigo...

Buvo jau po vidunakčio, kai 
smarkus Perkūno trenksmas 
jį pažadino. Jūra šniokštė, ir 
“Banguolę” smarkiai supo. 
Didžiuliai vandens kalnai iš
kildavo virš “Banguolės” ir 
rodėsi jų paskandys. Jonys 
pašoko. Jis girdėjo kimius 
draugų balsus ir apgraibomis 
ėmė žengti jų link. Prisilaiky
damas virvių jis atsidūrė prie 
vairo ir žaibo šviesoje išvydo 
aplaužytus stiebus. Burės vėjo 
nudraskytos. Apakinančioj žai 
bų šviesoje jis matė, kaip 
sušilę žvejai liejo iš laivo du
gno vandenį. Jonys, stipriai

AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
KOMITETO MOTERŲ SKYRIUS 

PROGRESUOJA

šiandien susirinkimas

A. L. Sporto Komiteto Mo
terų skyriaus antras Susirin
kimas įvyko antradienio, ge
gužės 4 d., vakare “Margu
čio” pastogėje.

Susirinkimas pasižymėjo 
tuo, kad buvo gausingas ir 
labai gyvas.

Padaryta du laimi svarbūs’ 
nutarimai*

pūtį gal jaunesni žvejai, taisė įsikibęs į vairų, vairavo. Vė- 
tinklus. Jūra ir daina juos Į jas nuplėšė jam nuo galvos 
svaigino, jie susižavėję kiau- kepurę ir jo ilgi, išsidraikę 
sėsi d&lnoš, kurioje Paulius plaukai plėvesavo ore. Žaibai 
apdainavo žvejo meilę jūrai...

Jo melsvose akyse blykčiojo
nesiliovė. Atrodė, kad dangus

ašaros, krūtinė ritmingai kil
nojos, bet jis dainavo toliau. 
Jis dainavo ne sau — ne žve
jams, bet jūrai, jūrai, kurių 
kiekvienas žvejys taip pamy- 
lęs. f

Nors saulė jau senai nūg 
zdo jūron ir jūrų uždengė 
tamsūs nakties šešėliai, bet 
Jonys, dainos užburtas, neati
traukė akių nuo jos. Jis atsi
minė senai pasakotas, legen
das apie karalaitę Jūratę, a- 
pie pasakiškas jūrų gelmėse 
pilis... ir nusišypsojo. Jūrų jį 
užaugino, ji buvo antra tėvy
nė, antra motina... Jis mėgo 
klausytis įsiutusios jūros mau
rojimo, kuomet bangos įniršu
siai puldavo, norėdamos laive
lį paglemžt. Jis kovodavo su 
verdančiais sūkuriais ir drą
sia j žvelgdavo mirčiai į akis. 
Būdamas namie, jis ilgėjosi 
jūros ir tik jūroje jis jausda
vosi laimingas. Jonys įkišo

ir jūra kovojo prieš “Ban
guolę”. Bangų blaškoma 
“Banguolė” dvi dienas kovo
jo su jūra. Galop, audra pra
dėjo rimti ir jūra darėsi ra
mesnė. Iusikamavę “Banguo
lės” vyrai ilsėjosi. Jų nuvar-

PERNAI KAUNO C. PAS

TAS PERSIUNTĖ 16,053,250 

EOX. L4U(RAŠC1Ų

Pašto valdybos duomenimis, 
pernai Kauno centrinis puštas 
krašto viduje išsiuntė tokios 
rūšies bendrosios korespon
dencijos: (registruotos upmo- 

Ferovičienė ir O. karnos siuntos) — paprastos 
' — 147,797, skubotos — 2148,

laikas paliktas komisijos nuo
žiūrai. Komisijų sudaro šios: 
O. Aloliūnienė, A. Skainaia- 
kienė, A. Stonkienė, E. Šniu- 
reviČienė, J

Pirmiausia nutarta netoli
moj ateity surengti šokius. 
Išrinkta komisija, susidedanti 
iš: Ievos Lukošiūtės, (B. Pu- 
žauskienės, P. Grybienės, L. 
Vanagaitienės, A. Lapinskie
nės ir G. Zayner. Komisija 
suras tinkamų vietų šokiams 
ir rūpinsis bilietų platinimu?

Antras nutarimas buvo tu
rėti “Card Party,” kaip greit 
galima, nes manoma, kad to
kiu būdu ibus galima sutrau 
kti daug moterų, kurias būtų 
galima pakviesti prisidėti 
prie A. L. Sporto Komiteto 
Moterų Skyriaus. Vieta ir

Juozaitienė.
k'tus susirinkimas saukia-įteikom pranešimu— 1282; 

mac toje put vietoje, 6812 S. (įvertintos pašto siuntos) — 
Western Avė., Šiandien, bfl- laiškai ir pašto dėžutės — 39- 

; tent geg. 10 d., 7:30 vai. vak.

Pirmieji A. L. Sporto Kom.
Moterų Skyriaus žingsniai y- • 
ra rimti. Atrodo, kad mote- Į 
rys ne juokais stoja į darbų 
ir galima tikėtis gerų pasek
mių.

Beje, laikinoji valdyba iš
rinkta pereitame susirinkime, 
ir kuri susidėjo iš pirm. S.
Sakalienės, vice-pirm. I. Yo- 
naitis, rask A. Simutienės ir 
ižd. L. Vanagaitienės, tapo 
užgirta. R^t.

40, siuntiniai — 393; (valdiš
kos atsiskaitytinotd) — pap
rastos — 606,583, registruo
tos — 22,329. Be to, išsiųsta 
12,199 išperkamieji siuntiniai 
ir 57,494 paprasti siuntiniai.

Laikraščių ir periodinių lei
dinių pernai Kauno c. paštas 

j krašto viduje išsiuntė — 16,- 
053,250 egz. o iš užsienio gavo 
265,436 «*gz. ir į užsienį išsiun
tė — 44,972 egzempliorių lai
kraščių jr periodinių leidinių.

LIETUVIAI DAKTARAI
AKIŲ GYDYTOJAI

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aktu įtempimą, kurt. 
•sti priežastimi galvos akh.udėjlino. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti. atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sv 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specla>ė atyda atkreipiama t 
mokyklos vaikus. Kreivos akys a'l- 
.atsomoa. Valandos nuo 10 iki 8 «. 
Nedėlioj nuo lu Iki 12. Daugely at
sitikto^ akys atitaisomos be akiniu 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

TaL CANai 2345

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tai. OANa] 0402

DR. A. J. MANIKAS

Šūvis. Laiveliai, lyg kokios kėlė jūra kovų ir'“Banguolė” 
nematomos jėgos išstumti, iš- neatsilaikė. Įsiutę bangos ap
šoko priekin. “Banguolę” len-,liejo žvejus ir jie nespėjo van-
kė “Drųsa” i»' “Birutė” ir ji 
atsidūrusi aštuntoje vietojeT* ’ _ F
nerodė eiklumo. Toli priekyje 
skrido “Odisėja”, paskui jų 
“Klųsta” ir kiti laiveliai. Jo
nys nusišypsojo. Pamojo savo

dens išsemt. Vandens laive 
daugėjo. Jonio veide žaidė, su
stingusi sypsemų jis''“jautė, 
kaip apsemiųs jo kojas van
duo kilo vis aukščiau. Jis ma
tė nustebusį Pauliaus žvilgsnį.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12: 

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

komandai ir “Banguolė” viekai apsiblausnsiom akim 
som burėm veržtis priekin. I žiūrėjo į verdančių jūrų. Pau-
l’ralenkus’ penkias laives vi- baus veide reiškėsi pasitenkj-
josi “Odisėjų” ir 
Atstumas mažėjo.

“Klųsta”.
Užpakalyje

iuos veiduos po nenusiseku'Jonys pastebėjo artėjančių 
rios žvejybos liūdesio nesima
tė. Priešingai, po kovos su ju
ra jie jūrų dar labiau mylėjo,kad “Banguolei” teks rungtis

“Drąsų”. Ji buvo viena smar
kiausių laivių ir Jonys žinojo,

su ja. “Klųsta” atsiliko. Su
sigretinusios “Banguolė” ir 

Triukšmingos muzikos paly- “Drąsa” ėmė lenkti “Odisė- 
dėti būriniai žvejų laiveliai jų”. Prasidėjo įtemptos lenkty 
artinosi prie lenktynių starto nės Tolumoje jau matėsi len- 
vietos. Įktynių finalas, bet laimėtojo

Pietų vėjelio glostomos bfl-Į nesimatė. Trys laivės skrido 
rėš starte nuleipę ir laiveliai lygegrėčiai priekin ir... paga

vos judėjo. Išsitiesę ilga liau patekusi į stipresnių oro 
srovę “Banguolė” ėmė lenkt. 
Ji laimėjo..

LIETUVIAI ADVOKATAI

ir gyveno tik... jūrai. 
* * *

vos,
eile jie laukė lenktynių šūvio, 
kaip prie jų priplaukė “Ban
guolė”. Prie jos vairo su šyp
sena lūpose stovėjo Jonys. Jo 
komanda įgudusiai vykdė įsa
kymus ir dėl lenktynių pasise
kimo jis neabejojo.

A L
* * *

11
Po trijų dienų “Banguolė” 

vėl išplaukė į jūrų. Ir vėl lie
josi Pauliaus daina jūrai bet... 
jau paskutinį kartų... Vėl pa-

nimas. Pagaliau “Banguolė’’ 
ėmė skęst. Nusikamavę jūrinin 
kai bejėgiai nuleido rankas ir 
jie kovoti daugiau neįstengė. 
Jūra juos nugalėjo... ir jie did 
vyriškai su besišypsančiais 
veidais sutiko mirtį... “Ban
guolė” nuskendo. Tik įsiutu- 
sioje jūroje dar ilgai, ilgai 
plaukiojo Pauliaus smuikas...

A. Poškas Paškevičius

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cennak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPublic 9600

RYGA Balandžio 16 d. — 
Pasibaigė užsirašymas daly
vauti krepšiasvydžio Europos 
tarpvalstybinės/?, rungtynėse 
terminas. Iš 17 pakviestų val
stybių rungtynėse dalyvaus 
devynios, būtent: Lietuva, Es
tija, Prancūzija, Čekoslovaki
ja, Italija, Šveicarija, Lenki
ja, Egiptas ir pati Latvija.

" '■ ■ '■ ====
PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKĖTINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
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.. .LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI. ną

EMIL DENEMARK,
Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Jeigu tikrai esi uolus ir da
rbštus, du kartu apmųstyk 
pinu, negu kų tarsi; tylėk, 
kame tylėti išpuola; pradėk 
darbų nuo pradžios ir varyk 
jį tolinus ramiai ir darbuo- 
kies kas-kartų (langiaus ir 
dauginus sulyg išgalių.

Kus iš stabmeldystės išvedė 
žmoniją, jei ne nusižeminusio
jo krikščionio gyvas tikėji
mas !

LIETUVIAI DAKTARAI

Rez.:
24C6 W. 69 St

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 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 sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA niWTTHT*«LAPayette 3051 2518 W. 43rd Bt VotH rt rIII

Valandos: 9-10 ryto ir 5—6 vak 1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais Utarn., Keti. ir Pctn. 10—9 vai. v. 

nagai antarti 3147 So. Halsted Bt., Chicago
Ofiso tel. Cicero 2573 Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS ĮTARIAI

DR. A. J. SHIMKUS
DR. SUSANNA SLAKIS

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utaminke 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 Republic 5047

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.

Tel. LAFayette 8016
VALANDOS:

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

pagal sutarti.
Tel. Ofc. KEPubliC 76M 
Melrose Park 62U

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., kelvlilad. Ii aenktadlenlair 

9-12 v. rytą: 1-6 p. p.; 6-9 v. v. 
šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

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

Šeštadieniais nuo 2 v. lkl 9 v. v.
Sekmadieniais pagal sutarties. __

Tel. LAPayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_________ Pagal Sutartį_________

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL

Valnndoa 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•6«Uv’-”» seredomis ir snbstomis

Res. 6924 So. Talman Avė.
Rez. Tel. GROvenUl 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

2423 W. Marąuette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitariu 
Su baloms Ciceroj 
1446 So 49th Ct.

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

Tel.

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
89 North La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 5286 

Vai. pagal sutartj
6322 So. Western Avenue 

PROspeet 1012 

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPuhlic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
1 hiboe

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDiray 2880 

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL TARda 0994 
Rea.: Tel. PLAaa 2400

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų

Calnmet 5974 
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare ižskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Office Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 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 

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

Seredomis' ir Nedėl. pagal sutart} 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7862

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIock 3977 
i Trečiad. ir Sekniad. pagal sutartį

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak. 
2423 W. Marąuette Rd.
________________ TeL HEMIock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tel. Ofiso BOUIevard 9919-14 
Res. KENvrood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 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. Olaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sntartį

Offiee Phone Ree. and Offioe
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt 8t.
Vai. 1-4 pp. ir 7-t vak. CANai 0700

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago*

NedėlTom Ir Trečiadieniais 
Paaal Sutarti

Tel. CANa' 0267
Ree. PROspeet 6669

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’

1821 So. Halsted Street
Residencija: 6600 So. Arteaisn Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro________

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūiies. Tai yra, auk&čianai Ameri
kos medikaliai autoritetai mftsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St, 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



Pirmadienis, geg. 10 d., 1937

AUKLĖJIMAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)
arba įsikarščiavimo romansu. 
Tegul jios ima gamtų kaipo 
antrų motinų sau už moky-

pasirengimas Pary
žiaus PARODOS LIE

TUVOS SKYRIUI

KAUNAS. — Komitetas, 
kuris rūpinusi Lietuvos sky
riaus įruošimu Paryžiaus pa- 

pirmųjį ekspuiatųtoJQ- : K; rudoje,
Antrame laipsnyje švelniai transportų, į paskyrimo vietų

įkvėpkite ir sužinokite sielos ■ išsiuntė kovo menesio prad- 
tvarkų, kuri teikiama pri i- (žJoje. Balandžio mėn. 19 d. į 
mančiam kūnui; nuraminkite Paryžių išsiųstas naujas eks- 
vefčiau nekaip padrųsinkite' pouatų transportas. Didelėse
ambicijų; neštum kitę tvirtų, 
bet pagelbėkite silpniems.

Jaunystėje tegul studijos, 
imančios jų gamtinį palinki
mų, būna labiau nusprendžia
mos ir apibriežtos kaip link 
kokio ypatingo galo arba sie
kio, bet niekad nevarginan- 
^O^surūpinančios, arba iš- 
bm|^nanč.ijii ambicijingos. 
Šis amžius tebūna ištyrimo, 
žiriojimo’ darže ir kuklios tei
sės prie įleidimo jin; ne sma
rkiu užpuolimu, ir įėjimu su 
trimitu ir vėliava ir pasisa 
vihhnu tiek daug apgalėtos 
nuosavybės.

O likusiems, kursas tebūna 
tęsiamas besimokinimas, taip 
kad su vienu ir svarbiuoju

29 dėžėse buvo sulėta Mikėno, 
Kalpoko, Antinio Gudaičio, 
Aleksandravičiaus, Yaleškos 
ir kitų dailininkų kūriniai.

Be meno kūrinių išsiųsta į- 
vairių marginių ir apie 110 
keramikos dirbinių. Paskuti
nis eksponatų transportas į 
Paryžiaus parodų bus pasiųs
tas balandžio mėnesio pabai
goje. Juo bus siunčiama gra
fikos kūriniai, fotografijos, 
knygos ir kita.

Komiteto nutarimu, Lietu- 
vos skyrių Paryžiaus parodo
je organizuoti rr tvarkyti pa
vesta dailininkui V. K. Jony-

Tit? irnTsf

Žiūri skautų parado. Prie W ind saro pilies iš kairės į dešinę lordas Baden Powell, 
skautų įsteigėjas, karalienė Marija, karaliui Jurgis su žmona ir vaikais žiūri skautų rink 
tinės, kuri dalyvaus karaliaus vainikavimo iškilmėse.

Svarbi Pastaba Reikale1 Toliau norime jus įtikinti, 
zai n™ i kati Old Gold išdirbėjai —P.
Old Cjold ^200,000 llzirillard Co. neatsako už to-

Kofttesto kius išrišimus ir tie, kurie
. tuos išrišimus siūlo su kom-

Kiekviename svarbiame ko-,P?n^a neturi .i?kių ūei
. nteste, šioje šalyje vedamame,! S1 J?e ^uri zlnl$ aPie tikiu« 

nau. Daili*nhi)kas Jonynas iš 1 atsiranda žmonių, kurie išer-1lsllsimus"
Kauno į Paryžių vyks gegu
žės mėn. pirmomis dienomis ir

gyveninio siekiu kiti siekiai Į tenai išbus apie 5-6 mėnesius.
susimaišytų laimingai ir kad 
gyvenimas nebūtų nesuta
riančiu daiktu tarpe visuoti
no' sutarimo”. — Sincerus.

APSAUGOS KAUNĄ

Manoma, Kad Lietuvos sky
rius Baltijos tautų paviljone 
būsiųs įruoštas gegužės mėn. 
pradžioje. Kalbamoje paviljo
no atidarymo data paaiškės 
gegužės mėnesį.

KAUNAS. — Kaunui ap
saugoti nuo vamlens trūkumo 
pavojaus Kauno miesto savi
valdybė iš Kleboniškių van
dentiekio šių vasarų užbaigs 
tiesti antrų magistralę. Tam 
reikalui reikia 1,8 kilni., vam
zdžių, kurie bus nupirkti An
glijoj.

Tačiau, gali atsitikti, kad a- 
bi magistralės gali trūkti ir 
Kaunas gali palikti be van
dens. Kadangi tokiais atve
jais sunkiausiai prieinamas 
vanduo Žaliakalniui, tai atei
nančių vasarų Žaliakalnio van
dens rezervuaras bus padidin
tas iki 3000 kubinių metrų. 
Dabar Žaliakalnio vandens 
rezervuare telpa tik 700 Rūbi
nių metrų vandens.

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

Kas pasraūkavimo išmokė, 
jei ne Kristaus ir Jo pasekėjų 
darbai?
=■■., ..= =

PR0FESSOR NOODLE

If you will Just 

watck c&fefuflly 
two l&diea 
wKo ar e 
bitter foeš, 
tfou then. 
will le-arrt 
diplomačių
in'ftei^hta sueit 
a© no mere 
mari Knowsl

a»r Professor:-

A diplomht,
I understand) 
is orte wlrto 

what he 
dort*l mean! 
Wh.ėre cbn 1 
lė»rn tkis 
art so £rand? 
Oh,wKere can 
I 3otne Rnow- 
led£e

Percivsl

Riksmu Nuvijo 
Moronę

Pastačius savo automobiliu

$rof. Nood-he

ir įsejns įs garažo, inoronas
.............. buvo užpuolęs iSfrs. R. RalpĮi,

na ir pardavinėja išrišimus,, Jei dar nesi įstojęs į kon- 2324 Argyle st. Moteriai gar-
atsakymus ir patarimus kon- testą, tai dar yra laiko. Kon- . . ....• - i j giai suidikus, piktadarys pa-jtestantams.

Tas pat atsitiko ir Old 
Gobi $200,000.00 mįslių kon 
teste. Visose krašto dalyse at
sirado tokių, kurie pardavi
nėja išrišimus Old Gold mj- 
slių. Tokie pardavėjai sako, 
turį teisingus išrišimus.

Saugokitės tokių kontesto 
“tipsterių.” Mes jus įspėja
me. Tie kontestantai, kurie 
jų išrišimais naudojasi, pra
randa progų laimėti dovanas.

Mūsų patarimas yra tas, 
kad jūs būtumėte teisingi sau 
ir kitiems kontestantams. Ge
riau pasitikėti savo jėgomis, 
negu tipsterių.

..............................................................................=

testas baigiasi gegužės 15, 
,1937. Rašyk: Old Gold Con- 
test, P. O. Box 9, Varick St 
Sta., New York ir gausi mįs
lių paveikslus su visomis tai
syklėmis ir paaiškinimais. 
Atsakymai turi būt pašto an
tspauduoti ne vėliau, kaip 
vidunaktį gegužės 15, 1937.

bėgo.

Prie 5 avenue, Maywoode. 
Nortlnvestern traukinys šuva 
žinėjo Elizabeth Drapper, 60 
m. amž., 401 So. 8 avė.

GARSINKITĖS "DRAUGE" PLATINKITE “DRAUGI”

MALDAKNYGES

Urba Flower Shoppe 
180 Arcber Avenue

Mynnitems — Vestuvėms — 
BMkleUmn — laidotu vėms — 

Papuošimams, 
ooe L,AFAYk7TT£ 5800

That Reckless Spitfer- ‘

have you acen him? The one who 
spite aU the time, everywh»re? Ne«t 
time, eay to him frankly, “Yotfri a 
menace to your community."
Yeara f*o wa befan pietine NO-8PI Sr'&o’ elfna in our public 

place* 8nd conveyancee. Būt how 
areli ia your lotai anti-apitting law 
b«ing obeyed?
Remember that tubetetiloala (s spread 
effectively by reckless epitter*

UNCdVBB TUBFBCIJLOSIS BY 
MODERN MBTHODS

Let (Ar ioctt* Se y<n»r <««<

Skaityte Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo #. * Ėūfco, M. t 0. ‘ KELIONĖ APLINK PA
SAULI” arba kelionė į “EtTKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

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

=

■rf

AMERICA’S 
LEADER AT

probak F>
313 0^ J

I

•- —
SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO JSTA4GA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tek LAFAYETTE 0727

* koplyčios visose
3, 1 Chicagos dalyse

GARY, IND. DAIDOTI/tlV DIREKTORIAI
KELNER -» PRUZIN

DerlauAda patarnavimas — Moterie pUtynauJa
M 8M» W. 15th Are

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

Grabnamių
—----- O------

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 HORTHWESTERN AVENUE
ARTI GRAMD AVB.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Dievo Malonių- Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ...........................  $3.73

Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ............................... $4.03

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais ....................................... $1.73

Angelas Sargas, juod. virš. pauk........................... $L50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................$1.23
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 Klano Pagelba, didelėmis raidėmis ............... $2.50

(Agentų nepageidaujame)
‘‘DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illincis
..................... ...... —....... /

eVls
Write for Free Book
"A Wortd et Comiort tet Vo« b«

■Hwe^MMeaBMaHaaeaMiaMMMMMMV*«nnaiaMBWMM

Niglit and Morning
Dėl akių pavai-gosty nuo Kartės, 
Vėjo ar Dulkių, vartok Re Rolls la
šus MuMne: Palengvina nuvargti* 
slks akis.
Saugus Kūdikiams lr Suaaguslcma 
...----- Vaistinėse.

SOLISTAM.-! IR CHORAMS !
Didžiausias Muzikoj*, Dainų lf 
GteariUų

KNYGYNAS
Reikalaukite:“Mt zricos įmos”
16IU Damyn tVc., CM<«#o,lll,

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOSf I

AUDIll AUPC PATARNAVIMAS
HmDULAnuC dieną ir naktį
nw A T KOPLYČIOS VISOSE UI I\nl MIESTO DALYSE

S. M. Skudas 718 Weet 18th Street 

Phone MONroe 3377

■

MURINĘ COMPANY”, ei" o
1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203
—’-l.

‘BRAUGĄ

laipOTepviŲ DiftĖg'toftfOd

JUOZAPAS

UDEIKI
____ i TĖVAS
VIRginia OB83
= SSSSSSfe

Mrs.
A. BITTIN

Paminklų išDiftttgJAi
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų

005J

EzenksirSms 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

P. I. Rite 3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

bcknriciirSiMi
... ■. -......— II

ludite
1 P. Mite
A. Masalskis
A. Petkos

2314 West 23fd Place 
Phone CANal 2515 

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

4348 So. California Ava. 

Phone LAFayette 3672
. U- •

3319 Lituanica Avė. 

Phone YARda 1138

3307 LifuRnica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109



Ciceros Žinios

Draugija Šv. Antano laikė 
mėnesinį sus-mų, gegužės 2 
<1. Valdyba šiais metais stro
piai darbuojasi, atsilanko į 
kiekvienų, sus-mų*.

Gauta laiškas - nžkvietimas 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
draugijos dalyvauti koply
čios pašventinime. Praneštu, 
kati Manijonų Kol. Rėmėjų 
vietinis skyrius samdys tro
kų, kuris visus galės nuvežti 
į tas iškilmes. Taip pat nu
tarta, kud draugijos nariai 
kuoskaitlingiausiai dalyvau
tų koplyčios pašventinime bi
rželio G d.

Gauta laiškas nuo kun. A- 
ntano Ežerskio. Gaila, kad 
pirmas mūsų draugijos dva
sios vadus negalės dalyvauti 
draugijos 25 'metų jubilieji
niame apvaikščiojime birže
lio 13 d.

Jubiliejaus rengimo komi
sija, A. Valančius, J. Berta- 
šius, A. Pocius, E. Mikutis, 
A. Matui, P. Putriin, L. Žu
kauskas, J. Lazdauskas pra
nešė, kad viskas jau prireng
ta; kad didžioji iškaba, kuri 
bus iškabinta skersai gatvės, 
jau gatava ir bus tuoj iška
binta. Kvietimai išsiuntinėta 
net GO draugijoms.

Į sus-mų buvo atsilankęs 
gerb. kun. II. J. Vaičūnas;

pranešė, kad novenos prie šv. 
Antano prasidės birželio 4 d. 
ir tęsis iki 13 birželio. Nove
nų ves Marijonų Kongregaci
jos generolas . kun. Cikoto. 
Taip pat kvietė draugijų da
lyvauti parapijos piknike, 20 
d. birželio, Vytauto darže.

Išduoti raportai iš Fede
racijos 12 skyriaus ir Labd. 
Sų-gos 3 kp. veikimo.

Draugija nusitarė dalyvau
ti Lietuvos Kareivių draugi
jos jubiliejiniame parengime 
liepos 11 d. š. m., Pershing 
Road darže, tarpe Dariem 
ave. ir Oak Park bulvaro, 
Stiekney, III.

Ed. Mikutis pranešė, kad 
negalėjo suorganizuoti drau
gijos jaunimo skyriaus spo
rto . Šis klausimas atidėtas 
iki rudens.

Sekantieji nariai apsiėmė 
rinkti skelbimus j programų: 
J. Šileikis, J. Stašaitis, P. 
Putriin, L- Žukauskas, A. 
Matui, W. Dabašinskas, K. 
Aučiūnas ir J. Motekaitis.

Koresp.

Lake county policija suga
vo ir šerifui, "VVaukegane, pri
statė tris Chicago high scho
ol studentus: W. LaBelle, 17 
m., 1949 Cuyler av., H. Uotu, 
1G m., 3811 Lincoln av., ir N. 
Hansen, 17 m., 204)4 Bradiny 
place. Jie apvogė keletu Lake 
county vasarnamių.

J

MOTINU DIENOS IŠPARDAVIMAS
Budriko krautuvė yra prisirengusi šių visą savaitę 
duoti didelę vertybę, perkant naudingus daiktus dėl mo
tinos. i ; į

ELEKTRTKTN6S
LEDAUNĖS

specialiai nupigintos 
po $00-50.

Ant didžiųjų ledaunių 
nuolaida iki $0Q 00

SKALBIAMOS MAŠINOS 
po $30.50

Pasirinkimas įvairių išdir- 
bvsčių.

Dulkių valytojai elektriniai 
po $7.95 ir $-| 4.5O

PARLOR SETAI naujos mados ir gražių spalvų 
po $50.50, verti $95.00

Didelis pasirinkimas rakandų: Lovų, Pečių,
Stalų ir Karpetų.

Atsiminkite, krautuvė dabar randasi vienoje vietoje. 
Nepadarykite klaidos užeidami j svetimą krautuvę.

Budriko žynius proj'rnmas Sekmadienyje iŠ WCFL, 7:30 vakare gir
dimas aiškiai visur.

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

Tel. BOUIevard 7010
Budriko metinis piknikas įvyks Gegužės 16 dieną, Birutės darže, 
Archer ave., ir 79th St., Willow Springa.

Smarkiai Auganti 
M. S. Kuopa

T0WN OF LAKE. — Mo
terų Sųjungos 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyko 
gegužės 2 d. Naujų narių įsi
rašė: E. Mondzyjauskienė, B. 
Pužauskienė, JB. Grogoravi- 
Čienė, M. Paukštienė, E. Rau
donienė, M. Augaitienė, A. 
Ežerskienė, B. Urbonienė. Jas 
įrašė Čepulienė ir M. Sudei
kienė. Sųjungietės džiaugiasi 
susilaukusios darbščių mote
rų į savo kuopų; daugelis jų 
yra čia gimusios ir augusios.

J. Čepulienė ir Sudeikienė 
pranešė apie rengiamų pikni
kų parapijos naudai, geg. 23 
d., Rinkino darže. Komisijoj 
darbuojasi veikėjos: pirm. J. 
Čepulienė, M. Sudeikienė, Stu 
gienė, Vaznienė, Paukštienė, 
Kupetienė.

Kalbėta apie Motinų dienų 
(geg. 9 d.). Toji diena yra 
brangi. Visi tų dienų pager
bia savo brangias motinėles. 
Mūsų kuopa užprašė šv. Mi-

np 4 TO 1

Real Estate Biznio 
Kilimas

Susikraustė Prie 
Relief Stoties

Pirmadienis, geg. 10 d., 1937

Dabar daugelis jaudinasi ir 
pyksta, kad butų nuomos pra 
dėjo kilti. Ištikrųjų tas kili
mas yra laikų gėrėjimo ženk
las. Tai ženklas, kad depre
sija praeina.

( Atsimename, kad depresi
jai prasidedant visokių gėry
bių kainos mažėjo. Pigo mai
stas, drabužiai, avalinė, ra
kandai, žemė, namai, nuomos. 
Juo viskas pigo, juo daugu
mai blogiau darėsi.

Kai visoje šalyje pradėta 
daryti pastangos įveikti de
presijų, tai tų pradėta nuo 
kainų ir algų kėlimo. Toje 
kryptyje jau’ daug padaryta 
ir tebedaroma. Bet iki pasku- 
tiniųjų laikų žemė, namai ir 
nuomos veik ant vietos sto
vėjo. Dabar ir nuomos ir 
namai staiga šoktelėjo. Ben
drai imant, kaip sakėme, y- 
ra tai laikų gerėjimo1 ženklas. 
Kaip pramonės ir bizniai ne
gali ilgai tverti, kuomet eina

Dėl nemokėjimo nuomos iš
varytas iš buto Ben. Palifer- 
ro, 50 m. amž., su šeima su
sikraustė prie relief stoties 
1809 Tliomas st., iš rakandų 
ir kaurų pasidarė būdų ir 
“apsigyveno'’ su žmona ir 
dviem vaikais: sūnum 15 m. 
ir dukterim 13 m. Relief vir
šininkai sako, kad seniui bu
vo duota darbas WPA pro 
jektuose, bet atsisakęs dirbu.

RADIO
KLAUSYKITE BARTKŲ 

ŠEIMYNOS

šį vakarų pasiklausykite 
kas toliau dedasi su Bartkų 
Bronium. Žmonės kalba, kad 
jis jau įsimylėjęs su Stefuni- 
ju. Kaip ji guli nešioti tokį 
didelį brilijantų ant savo pir
što jeigu tik tarnaitė! Tėvas 
Bartkus ir visa Bartkų šei
myna dasižinoję apie tai pei

DYKAI!

Vlado laiškų. Stefanija pra
deda rūpintis.

Šį vakarų atsisukite savo 
radio priimtuvus į AVHFC 
stotį (1420 k.) 10 vol. Pra
nešėju yra Povilas Šaltiinie- 

Klausytojasras.

Piktybė visuomet labai di
delė ir baisi rodosi.

Miestas Teisme

74 gyventojai prie Narra- 
gansett ave., netoli Dickens 
ave. apygardos teisman ]>u- 
traukė miestų už vežimų it 
vertimų išmatų į netolimų pre 
rijų, kas teršia orų. K iek vie
nas gyventojų reikalauja $5, 
000 atlyginimo. “Console Sėt’’ dykai tam, 

kurs gaus vienų naujų metinį 
“Draugų”

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

Išmokam

I**

šias motinų intencija ir yi- su nuostoliais, tai taip ir na- 
sos “in corpore’’ eis prie šv.'niai negali laikytis, jei jie 
Komunijos. Visos sųjungietės
prašomos susirinkti 7:15 į 
parapijos svet. Iš čia, pasi-1 
puošusios gėlėmis, eisime į 
bažnyčių.

Kalbėta apie liepos 4 d.
Pranešta, kad užprašyta šv.
Mišios. Tai bus bendroji Cbi 
cagos sųjungiečių šv. Komu
nija mūsų bažnyčioj. M. Su
deikienė pranešė, kad apskr. 
susirinkimui nuvežė $50 sei 
mo reikalams, taipgi pranešė, 
kad vasarų bus nutraukti siu
vimo kursai.

| Pirm. J. Čepulienė prane
šė, kad buvo susirgus narė 
Rakauskienė; narės ligonę la
nkė. i

Moterų Sųjungos 21 kuopa 
reiškia užuojautos narei Eu- 
deikienei dėl mirties jos bra
ngaus tėvelio Antano Rakau
sko.

B. Pivarūnienė pakvietė 
sųjungietės dalyvauti kun.
Deksnio išleistuvių vakarie
nėj gegužės 20 d., .T. J. Ežer- 
skio svetainėj, 4600 So. Pau
lina, 7 vai. vak. Visos sųjun
gietės žadėjo dalyvauti. Rašt.
C. Bartkaitė perskaitė laiš
kų - kvietimų į Marijonų Se
minarijos koplyčios pašven
tinimo iškilmes birželio 6 d.
Kvietimas priimtas ir nutar
ta pasiųsti aukų $5.00.

Susirinkimas baigtas mal
da dvasios vado kun. Juškos.

Po susirinkimo pasivaišin
ta

Reikia pažymėti, kad sų- 
jungietės čia gražiai ir su
tartinai darbuojasi. Turi dar
bščių pirm. J. Čepulienę ir 
vice pirm. M. Sudeikienę. Jos 
daugiausiai įrašo naujų na
rių. Sųjungietė

savininkams nuostolius neša.

Northwestern universiteto 
profesorius Paul P. Pullen, 
Cbicago Title and Trust Co. 
patarėjas, nurodo, kad dabar 
jau atėjo laikas, kada real 
estate biznis įstoja į norma
les vėžes.

Visokių gėrybių kainos puo 
la, jei jų rinkoje perdaug 
atsiranda. Tas pat yra ir sn 
namais. Jų buvo perdaug pri
statyta. Depresijos metu už
imtų namų buvo 72 nuoš. Ta
da nuomos puolė.

Dabar užinjfų namų yra 9G 
nuoš. Todėl nuomos kyla, pa
sirinkimas mažėja. * Žmonės, 
negaudami patinkamų butų 
už sau prieinamas kainas, i- 
ma galvoti apie namo pirki
nių.

Tokiu tai būdu išsijudina 
real estate biznis.

Sukniai Užsideg us, 
Du Apdegė

Užsidegus sukniai, kuomet 
triflsėsi virtuvėj apie pečių, 
labai apdegė Mrs. A. Stop- 
henson, 1705 Ilenderson st. 
Jos |brofis (prišokęs gesinti 
taip pat nemažai apdegė. A- 
bu paimti į ligoninę.

Parduos iš Varžytinių

Gegužės 18 d. naujame pa
što bute prie Canal ir Van 
Buren gatvių, bus iš varžy
tinių parduodami siuntiniai, 
kurių paštas čia adresatų ne
rado, nei negalėjo siuntėjui 
siuntinio grųžinti, nes nebu
vo padėta “retum” adresas. 
Varžytinės bus tęsiamos tol, 
kol visi daiktai bus išpar
duoti.

z?

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

REIKALINGA MERGINA 
MOTERIS

DIVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVTNGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
REIKLI DARBININKŲ FVNDRfJ

Tuoj reikia d žabinėj liejykloj (fan- 
drėj, darbininkų — ATLAS EOUND- 
RY. 146 We«t Root St.

AR

Tuoj reikalinga mergina ar moteris 
namų ruošos darbams. Su guoliu 
arba be guolio. Pašaukti Vincentu-.,

Apdovanojo Stasę 
Balčiūnienę

WEST SIDE. — Vardadie 
nio proga, geg. 6 d. būrys sų
jungiečių užklupo namuose 
savo darbščių narę Stasę Bal
čiūnienę, ir apdovanoj-o. Sve 
tingi P. ir S. Balčiūnai neti
kėtas viešnias už tai šauniai 
pavaišino.

Balčiūnai — Reni West Si 
dės gyventojai biznieriai ir 
žinomi veikėjai. P. Balčiūnas 
yra parap. komiteto narys. 
Stasė Balčiūnienė darbuojasi 
ne vien Sąjungoje, bet ir ki 
tose draugijose.

Sūnus Pranas yra baigęs 
Tėvų Marijonų kolegijų, Tlio 
mpsone, duktė Katriutė bai
gia Hv. Kazimiero akademi

Dalis Laiškų Išgelbėta

Dirižabliu Hindenburg į 
Amerikų buvo vežama 240 
svarų pašto laiškų. Daug lai
škų sunaikinta, tačiau apie 
138 laiškus pavyko išgelbėti. 
Šių laiškų Jvokai filatelijoj 
bus nepaprastai brangūs.

Suimti Pašto Plėšikai

Cbieagoj policija suėmė du 
negrus, kurie, sakoma, prisi 
pažino apiplėšę Beecber, III., 
paštų. Abu perduoti federa 
liams autoritetams.

jų. tBeje, be sųjungiečių biz
nierka Šturmienė dar nuo sa 
vęs įteikė gražių dovanų.

“Raudona Gėlelė’’

“Reliss Tray. Dykai tam, 2S5lj 
kuris gaus vienų nauję. “Dr- I ieškai darbo bioernlj 
gui” skaitytojų pusei metų ir '
prisius $3.50.

Esu jaunas bučerls. Savo darbų pil
nai moku tr guliu patenkinti kos
tumerius. Pašaukit VICtory 2213.

AAilIions prefer this "flavor 
that is different"
Pamėginkite šį naujų Salad 

Dressing. Nauju būdu iš
plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—
FAR MORE-OF THE COSTLYINGREDIENTSI

Kaip Jaučiate?
A| Vakaru—“lAvulyklt Vidnrlu*’*—.įminkite 

Geriau Rytoj!
Memklte nuovargi. Duokite Oarfield Ar
batai Išvalyti neautnaltUR likučiu*. Veikla 
greitai Ir maloniai. Gerkite kaip pnpiaa- 
tą arbatą. 10c — 25c.

I Wn. „ F»ft SAMFlE e« CorS.Ki 
. J H.adoch.eowd.r—altoGa>S.ldt«a. 
■ M v».dtorco«,ti»olio<,,ocidindi»»«i««.

A .r... r. — c'*°" W»ITI,
Oz^FIlLD TtA CO. I. MOOKLYN. N. T.

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejn Stiklai ir 
VARNISAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANai 6850

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini, Palendvltsa. Liežuviai. 
Baravykai, Agurkai, Saldainiai Ir 
kili skamimynai Iš Lietuvos. Par
duodam Ir krautuvėms Wliole- 
sale.

BAI/TIC IMPORT CO.
HOft Weat 1 ttt Ii St.. Cliicagn. 

Te'. HAVmnrket »»5R

ImSIKENDL'OJA flatas
5 kambarių flatas lAsIrendisoja U'cst 
Sidėj. Remia nebrangi, kamlmriul 
šviesūs, 1-mas aukštas fronte, 2111 
W. L'oulter_8t., prie 24 St.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ

Tuoj reikia patyrusių moterų Kor
tuoti skudurus. Pastovus darbas. 
Aukščiausios algos.

1801 No. Leavltt St.

PAIEŠKAI) BROLIŲ

Paieškau dviejų brolių Antano Ir 
Jono Stankūnų. Gyveno Brooklyn. 
N. Y Jų gimimo vieta yra Ix>n- 
donas, Anglija. IA Lietuvos kilę iš 
Virbalio miestelio. Patys ar juos 
žinantieji rašykit: Eduardas Stan
kūnas, Marijampolė, Vaičaičio g-vė 
5a. ___________________________

REIKALINGOS DARBININKfci

Reikalingos moterys sortuoti st| 
ir romius skudurus. H. Sainors 
Sons, 412 No. Morgan St.

REIKIA PARDAVĖJŲ

A
Alaus, degtinės ir kitokių šėrimų
pnrdavėial tavernoms prašomi kreip
tis i mus pardavinėti mūsų išdirbi
nių, kaipo "Side line.” Geras koml-

I wts. Sermas tik prasideda. Pats lai
kas stoti j darbų.

30X3 Arelier Ave.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

The 7

' Kraft 

Cheese 

Spreads

now in new-design 
Swankyswig glostėsi

• Sparkling glasses itrewn with 
bright stan... the Swanky- 
swigs. YouH want to collect a 
whole sėt. And while you're doing 

\ it, get acquainted 
with all seven r * 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
•and wl ches, salads 
and appetizers.

BUICK 

&

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, BANKEVIČIUS, BAČKUS


