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METAI-VOL XXI

NACIAI SUSIMETA 
SPAUSTI KATALIKUS

Uždaro katalikų spaustuves, 
suima ir žudo kunigus

TAIP JIE ATSAKO Į CHICAGO 
KARDINOLO PAREIŠKIMUS

BERLYNAS, geg. 23. —' užilgo paskelbta, kad vienas 
isoj Vokietijoj naciai šukė-Į areštuotųjų, kunigas Bruno 

lė ir vykdo terorų prieš ka- Scliubert, kalėjime “nusižu-
talikus.

Žinovai aiškina, kad jie 
tuo būdu atsako Chicago kar
dinolui arkivyskupui, kurs a- 
nadien smerkė jų darbus.

dęs.”
Katalikai aiškina, kad ku

nigas nenusižudęs, bet patys 
naciai j j kankino ir nužudė. 

Naciai puola pranc’škonų
Ne žodžiu, bet pikta:s dar- ordinų, kurį kaltina, kad jis 

bais — katalikų persekioji- ' paduoda informacijų
mais, ėmėsi argumentuoti. Jie 
negali užginti jiems statomų 
priekaištų, tad susimeta su 
visu pašėlimu persekioti ka
talikus.

Tarp katalikų plačiai pas
kleista Popiežiaus enciklika, 
kurios naciai kaip kipšas 
kryžiaus nepakenčia.

Tad nacių politinė policija 
puolėsi ir uždarė net 18 kata
likiškų spaustuvių, kad jos 
negalėtų daugiau spausdinti 
enciklikų ir vyskupų laiškų.

Ryšium su spaustuvių už
darymu areštuota visa oilė 
kunigų ir pasaulininkų. Ne

uzsie
niams apie tikrąjį stovį Vo
kietijoje — vykdomus kata
likų persekiojimus. Jie sako, 
kad pasaulis neturėtų ž’noti, 
kas veikiasi Vokietijoje. Vi
sos apie nacių žygius žinios 
turi būti cenzūruojaimos.

Vokietijos vyskupai planuo 
ja dar kartų apeliuoti pačiam 
Hitleriui, kad jis sustabdytų 
naoių valdininkų šėlimų prieš 
katalikus.

Žinovai yra nuomonės, kad 
tai tuščios pastangos apeliuo
ti Hitleriui, kadangi jo paties 
įsakymu vykdomi persekioji
mai.

POPIEŽIUS GAVO GAU- .PUERTO RIKO VYSKUPAS 
SYfeES SVEIKINIMŲ SA- I APGAILI IŠLEISTĄ SMER-

VO VARDADIENI KTINĄ ĮSTATYMĄ

VATIKANAS, geg. 22. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI sa
vo vardadienį (geg. 12 d.) ga
vo gausybes sveikinimų ir lin
kėjimų iš viso pasaulio. Tarp 
sveikinimų buvo daug ir iš J. 
Valstybių.

Tarp kitų Popiežių sveikino 
Italijos karalius ir karalienė, 
taip pat Castel Candolfo mie
stelio majoras visų piliečių 
vardu.

ANACIONALISTAI BOMBAR
DUOJA MADRIDĄ

MADRIDAS, geg. 23. — 
Nacionalistų artilerija is nau
jo pradėjo bombarduoti Mad
ridu. Daromi dideli nuostoliai 
radikalams.

KETURI PRIGĖRĖ UPĖJE

Keturi asmenys prigėrė Li- 
ttle Calumet upėje, ties 135 
gat., apvirtus gazolinu varo
mai valčiai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

GEGUŽES 30 D. 
VILNIAUS KALNELIUOSE 

(Sunset Park)
, įvyksta

"DRAUGO"
PAVASARINIS
PIKNIKAS

135th St. Ir Archer Avė 
Rte. 4A

SAN JUAN, geg. 22. - 
Puerto Rikoj išleistas ir vy 
riausybės patvirtintas gimdy 
mų kontrolės įstatymas.

San Juano vyskupas E. V. 
Byrue apgaili šio smerktino 
įstatymo išleidimų ir turi vil
ties, kad gyventojai savo bal
sais jį sugriaus.

MIRĖ TURTUOLIS 
ROCKEFELLERIS

ORMOND BEACH, Fin., 
geg. 23. — Šiandien čia mirė 
garsusis turtuolis, J. D. Roc- 
kefelleris, 97 m. amžiaus.

MILŽINIŠKOS SUMOS 
GINKLAVIMUISI

WASHINGTON, geg. 23.- 
Apskaičiuota, kad 60 dides
niųjų pasaulio valstybių per 
eitais penkeriais metais išlei
do 32 bilijonus dol. ginkla
vimuisi.

Ir to nepakanka. Toliau 
ginkluojamas!.

MINI *V. JURGIO IR MOTINOS DIENAS PROTESTANTAI jungias su kata

likais KOVAI PRIEŠ NACIUS
AMSTERDAMAS, Olandi- neseniai kalbėdamas protes

tantų teologų susirinkime pa
žymėjo, girdi,' jam esu stebė
tina ir nCėnprantama, kad 
krikščionybė išpažįsta Kristų 
kaipo Dievo Sūnų.

Apie tai vyskupas von Ga
len ir pažymi, kad kancleris 
Hitleris krikščionių bažnyčios 
reikalus tvarkyti paskyrė žmo
gų, kurs nepripažįsta Kristaus 
Dievybės tiesos — svarbiau
sios krikščionybės esmės. Šis 
žmogus, sako vyskupas, gali 
juoktis iš šios tiesos. Bet krik
ščionims tas nėra juokas. Tas 
yra nepaprastai rimtas daly
kas. Kas-blogiau, kad šis žmo
gus pastatytas ne kokiai tvar
kai, liet krikščionių tiesų pa
šiepimui. Tos rūšies tvarkų 
gal tik pas Rusijos bolševikus 
sutiktum, kur kovoti prieš re
ligijų skiriami didžiausi niek-

ja, geg. 21. — Vietos stebėto
jai pareiškia, kad Vokietijos 
protestantai ir katalikai pra
deda jungtis, kad bendromis 
jėgomis sėkmingiau atlaikyti 
prieš bendrų priešų — nacius 
— kurie kaskart su didesniu 
įnirtimu puola vienus ir kitus, 
kaipo krikščionis.

Per anksti daryti išvadas, 
kas toliau galės įvykti Vokie
tijoj naciams kaskart vis la
biau šėlstant, tačiau užsieny
je daug įdomojama Muenste
rio (AVestfalijoj) katalikų vy-

L’etuvcs skautai Kaune iškikninkai mini Šv. Jurgio ir Motinos dienas. skupo grafo von Galen pareiš-
1. Viršuje — Lietuvos prezidentas A. Smetona priima skautų paradų. 2. Apačioj — kimu sakant pamokslų. Vysku- 

skautai klauso prezidento kalbos. 3. Dešinėj— iškilmingai žygiuoja pro savo šefų — vai. pas sakė, kad katalikai “tu-
prez., ir kitus svečius.

PUSANTRO BILIJONO 
DOL ŠELPIMUI PRI

PAŽINTA
AVASHINGTON, geg. 23. — 

Po karčių ginčų ir atkaklios 
kovos kongreso žemesnieji rū
mai dauguma balsų vis gi pri
pažino pusantro bilijono dole
rių šelpimo vykdymui 1938 me 
tais.

Buvo pasiūlymų pripažinti
vienų bilijonų, arlm 1,200 mi
lijonų dol., bet tas nepadėjo. 
Šalies administracijos šalinin
kai nepalaužiamai stovėjo už 
vyriausybės sumanymų ir jie 
laimėjo.

BILBAO RADIKALAI 
NEŽUDO VOKIEČIŲ 

LAKŪNŲ

Sv. Tėvas pagerbė
Konstantina Didįjį

—*-------
CASTEL (įANDOLFO, ge

gužės 23. — Šventasis Tėvas 24. _ šiomis dienomis šutei 
t Pijus XI vakar laikė M šias kęg privačių audiencijų 150 
1 pirmojo Roikos krikščionies y.oijpf.įų mcldžionių Šventasis 

Tėvas Pijus XI tarp kitko pa
reiškė, kad šiandien Vokietija

VOKIETIJA KOVOJA 
PRIEŠ DIEVĄ, PAREIŠ

KIA POPIEŽIUS
CASTEL GANDOLFO, geg.

imperatoriaus Konstantino 
Didžiojo pagarbai — 1600 me
tų imperatoriaus^ mirimo su
kaktuvėmis.

rės jungtis su išpažįstančiais 
Jėzaus Kristaus Dievybę pro
testantais, kad apsiginti nuo 
Kristaus priešų”.

Kristaus priešai gi yra na
cių vadai. Bažnyčios reikalų
ministeris nacis Hans Kerrl šai.

LENKU ŽIAURUMAI 
SU ŽYDAIS

VARŠUVA, geg. 24. — 
atkakliai kovoja prieš Dievų. (Lenkijos seimo atstovas M,

RUSIJOS BOLŠEVIKAMStasis T5vas’ “praneSkile vi 
NESISEKA SKLEISTI 

BEDIEVYBĖ

„ .. * 1 Gotlibas grizo is Brest LitovsGrįžę namo1” kalbėjo šven . . , . . ...‘ * ko, kur lenkai per kelias pa
ras vykdė šiurpius žydų pogro 
mus. Jis pareiškia, kad keturi

NACIAI PRAPLEČIA KA
TALIKŲ PERSEKIOJIMUS

BERLYNAS, geg. 23. —

Ryšium su Cbicago kardinolo 
arkivyskupo sakyta kalba 
prieš nacius, hitlerininkų slap 
ta policija “gestapo” — savo 
rūšies čeką. — pagilina katali-sienis kitiems mano vaikams, 

kad jų tėvas visados yra su 
jais jų kentėjimuose. Pasaky
kite jiems, jis rašė apie jų žydufl nukreipt4 antisemitinį !niu8 informuoja apie tikrų da-

71811. km ... . .................... IvrL-v. c+nTrl

milijonai Lenkijos žydų turi i persekiojimus. Ji bando 
atremti kiekvienų lenkų - prieš * šnipus , kurie užsie-

ŽENEVA, geg. 24. — Kad 
Rusijos bolševikams nesiseka 
skleisti bedievybė, liūdija jų 
laikraščiuose pasireiškiantis

vargus ir rašys daugiau, kai 
Dievas leis jam tai daryti”.

Popiežius kalbėjo tų pat 
dienų, kada Vatikanas puso

veikimų ir ekonominį boikotų, b’^ų stovį Vokietijoje. Girdi, 
Jis tyrė pogromus ir sako sta- susekti in formuoto jai bus su-
čiai negalima įsivaizduoti, ko- imti ir traukiami tieson kaipo

BILBAO, Ispanija, geg. 23. 
— Ispanams radikalams pak
liuvo du vokiečiai savanoriai 
lakūnai. Radikalai nusprendė 
juos nužudyti sušaudymu. 
Pasigirdo grasinimų iš Vokie

f’cialiai pareiškė, kad kardi I liai žydams padaryta.
Ir tai įvyko vienamaliarmas ir aimanavimai. Po nojas Mundelein turi teisę be 

draug plečiama propaganda šventojo Sosto atsiklaušimo 
reikšti savo nuomonę apie na
cius ir vykdomus katalikų 
persekiojimus Vokietijoje.

Jo Šventenybė žadėjo vokie
čiams meldžionims padėti Vo
kietijos katalikams kovoti už 
savo teises.

Baigdamas kalbėti apie vo-'

raštu ir žodžiu, bedievių or
ganizacijos nariai raginami im 
tis visų priemonių prieš reli
gijų ir Dievų.

Lnkiraštyje “Robočaja Mo-
tijos. Tad radikalai pakeitė «kva” bedievių organizacijos 
savo sprendimų. Abudu lakū
nus laikys kaipo įkaitus.

prezidentas Jaroslavskis kar
čiais žodžiais nusiskundžia,

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS ITALŲ RYTINEI 

AFRIKAI

VATIKANAS, geg. 22. - 
Apaštališku delegatu italų ry
tinei Afrikai paskirtas Rhotles 
titulinis arkivyskupas G. Cas- 
tellani.

KOMISIJA NUSPRENDĖ 
ŽMONIŲ NAUDAI

Peoples Gas Liglit and Co- 
ke Company, žinoma gazo 
kompanija Chicagoje, prieš 
vienuolikų mėnesių įteikė val
stybės prekybos komisijai rei- 
kalivbnų padidinti gazo kai
nų 16 nuošimčių. Nusiskundė, 
kad jj neturinti pakankamai 
pajamų, nepaisant šiandieni-
nės už gazjy imamos aukštos | liuoti.

kainos.
Valstybės prekybos komisi

ja turėjo gražaus laiko nuo
dugniai ištirti kompanijos 
stovį ir rado, kad nėra taip 
bloga, kaip ji aimanuoja. Ir 
nusprendė, kad rata už gazą 
neturi būti didinama.

Kompanija nusprendė ape-

. kia baisi skriauda ir nuosto- (išdavikai. Už tai yra numaty
ta mirties bausmė.

Re to, naciai praplečia savo 
žygius prieš tariamųjų vienuo
lių “nedorovę” ir naciu teis-

kad pereitomis. Velykomis ru- kie-ių k„talikų vargmj ftvcn(a
sai nepaprastai gausingai rin 
kosi į cerkves ir dalyvavo pa
maldose, nepaisant bedievių 
surengtų karnivalų, šokių ir 
kitų pramogų atitraukti tikin
čiuosius nuo pamaldų cerkvė
se.

Taip neturėtų būti, pareiš
kia antikristas Jaroslavskis. 
Girdi, visi jo vadovaujamos 
organizacijos nariai turi su- 
brusti griauti žmonių tarpe 
religiją.

Tačiau ne jiems išgriauti, 
kas yra neišgriaujama.

KLAIPĖDA. — Kuršių ma
rėse šiuo laiku vieši tūkstan
čiai gulbių. Jos čia nusileidžia 
pasilsėti ir pažuvauti, skrisda
mos iš šiltųjų kraštų Šiaurę. 
Kiek jų čia daug kai kada nu
tupia, galima spręsti iš to, 
kad 3-4 kilometrų plote ant 
vandens yra gulbė prie gulbės.

sis Tėvas pareiškė;

žydui
parduotuvininkui nužudžius 
lenkų policininkų. Lenkų gau
jos su kirviais ir kitais įran
kiais laužėsi į žydų namus ir 
viduje visus baldus: ir viskų 
naikino, kas tik nebuvo gali
ma pagrobti. Milžiniški nuos
toliai sukelti.

Po to baisaus įvykio kai ku
rių miestų žydų vadai paragi
no savuosius paleisti iš darbo

mai be atodairos baudžia kal
tinamuosius, nors jų nusikalti
mo aiškių įrodymų neturima.

Nacių laikraščiai nurodo, 
kad šmeižti “fuehrerį” (va
dų) Hitlerį yra didžiausias 
nusikaltimas.

Praneškite .aviškam', kad ir tarnyb"a k"llnis ir Sh>
Popiežius už juos meldžiasi, 
kasdien, kasdien, kasdien!”

BUS MINIMOS AMERIKOS 
RADIMO SUKAKTUVĖS

WASHTNGTON, geg. 22. 
— Kongresui pateikta rezoliu
cija, kad Prezidentas Roose- 
veltns paskirtų komisijų iš 
penkių asmenų sudaryti pla
nus 1942 metais minėti Ame
rikos radimo 450 metų sukak
tuves. Kaip žinoma, Ameriką 
rado Kristupas Kolumbas.

KAUNAS. — Kai kurie na
mų savininkai nevalo kaminų, 
už tai neretai tuose namuose 
kyla gaisrai. Neseniai už ka
minų nevalymų buvo surašyta 
keliolika protokolų.

vietoje priimti žydus.

TOBULINAMI LIAUDIES 
KERAMIKAI

KAUNAS. — Žemės ūkio 
rūmai, norėdami įgalinti kai
mo keramikams puodžiams 
pasitobulinti ir padėti jiems 
įsigyti daugiau mokslo ir gro- ‘ 
žio supratimo savo darbe,1 
ruošia jiems 4 mėnesių kera
mikos kursus, kurie prasidėjo 
nuo gegužės mėn. pradžios. 
Kursai įvyks keramiko A.' 
Murausko modernioje kerami
kos įmonėje “Eglė”. Kursuo
se bus praeinama ir supažin
dinama su molio dirbinių ga
minimu, formų darymu, lipdy
mu, puošimu, degimu, krosnių 
įruošimu ir kt. Mokslas kur 
suose nemokamas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir kiek šilčiau.
Saulė teka 5:20, leidžiasi 

8:12.

“DRAUG 0” 
EKSKURSIJOS

SIAIS METAIS įvyks 

BIRŽELIO 19 D. 

laivu “Berengarla”

per Cherbourgą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 

Ruoškitės iš anksto
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Bažnyčia lr Seimą

Pastaraisiais laikais Lietuvoje labai pla
čiai svarstomo* civilinės n te t akacijos įvedi
mo klausimas. “Šaltinio” bendradarbis J. 
Bazilevičius, griežtai ir įtikinančiai pasisa
kęs prieš civilinės metrikacijos įvedimų, pa
duoda Katalikų Bažnyčios nusistatymų, mo
terystės klaus.mu. Jis rako:

Bažnyčia, paliktoji Kristaus Tiesos sau
gotoja, kurios balsas katalikiškajai visuo
menei ir valstybei yra svarbesnis už bet ko 
kius išrodymus, prieš šeimų ardymų taria 
savu labai griežtų žodį.

Ji neatšaukiamai kartoja čia savo die. 
viškojo Mokytojo sprendimų: “Kiekvienas, 
kuris paleidžia savo pačių, svetimoteriauja, 
o kas vyro paleistųjų veda, svetimoteriau
ja” (Luk. Ki, 18). “Tiems, kurie yra su
rišti moteryste, įsakau ne aš, bet Viešpats, 
kad moteris nesiskirtų uuo vyro; o jei atsi
skirtų, kad paliktų netekėjusi, ar susitai
kintų su savo vyru. Taip vyras tenepalei- 
džia savo pačios” (1 Kor. 7, 10-11). Juk 
jaa gil ausioj stabmeldybėj moterystė buvo 
laikoma kažkuo šventu ir jos sudarymas bu
vo surištas su religinėm iškilmėm. Tai yra 
ir šiandien stabmeldžių tautose. Dievas įstei
gė moterystę rojuj, kaip prigimtų susijun
gimų moters su vyru. Kratus šio susijun
gimo sudarymų pakėlė į sakramentus. Pa
gal Kristaus mokslų moterystė yra pilnas 
paslapties ir malonės simbolis susijungimo 
Kristaus su Jo sužadėtine Bažnyčia.

{Bažnytinės moterystės ryšys yra amži
nas, ncsuaidomas, ir užtat pikiai sutinkųs 
sų žmogaus prig'autimi ir sveiku jo protu. 
Bažnyčia, ypatingais atsitikimais taip pat 
leidžia atsiskirti vyrui nuo žmonos, bet at- 
siskyrusieji, kol viena kuri pusė gyva, ne
gali nei vesti, nei tekėti. Nuo moterystės 
ryšių lik mirtis gali paliuosuoti.

Pasitaiko, iš tikrųjų, labai nelaimingų 
moterysčių, bet jokie kryžiai, jokios Belai
mės neleidžia jų laužyti. Kryžiai ir kančios 
Dievo malonei veikiant, tik skaistina žmo
gų, todėl katalikiškoji moterystė jų nebijo. 
Daug kas katalikiškos moterystės nesuardo- 
mybę vadina “šalta, kieta ir neatsižvelgian
čia”. Tiesa, kai kurie Kristaus įsakymai 
“šalti ir kieti”, uet tokiais jie yra tik pa
gedusiai žmogaus prigimčiai, kuri, savo ne
laimei, tiek daug linkusi į bloga.

Naujoji ir Vidurinių rtiužių istorija aiš
kiai rodo, kaip Bažnyčia visu griežtumu 
yra kovo.,usi su kiekvienu prieš moterystės 
laužymų pasikėsinimu, dai uttve lengviau, 
sakysim, jfhrkęsti visos Anglijos atskyrimų 
nuo Bažnyčios, negu atleisti Henrikų Vili 
nuo teisėtos jo žmonos Kotrynos Aragonie- 
(ės. Ir kai XI J| a. Prancūzijos karalius Pi
lypas Augustus dėjo visas pastangas, kud 
popiežius atleistų jį nuo teisėtos moterys
tės su karaliene, Šv. Tėvas Inocentas Didy
sis ii rašė jum visų popiežių vardu: “TS 
Dievo malonės mes esame stiprūs ir nepa
judinami savo valioje, nieks ir niekuomet 
neįtengs mus atitraukti nuo teisėtumo ir 
tiesos: čia nieko negelbės >ei prašymai, nei 
dovanos, nei meilė, nei neapykanta — mes 
eisime ir tol au aukso vidurio keliu, nesi
sukdami nei kairėn, nei dešinėn ir neatsi
žvelgdami į asmens garbingumų, nes Dievui 
visi žmonės lygūs”. Tokias energingas ko
vas vedė ir kiti {jopiežiai.

Todėl visai suprantamų, kodėl ir šian
dien katalikai, kaip ir prieš kiekvienų pa
sikėsinimų į Kristaus Bažnyčios tiesas, ta p 
lygiai vieningai kovoja ir prieš civilinės 
moterystės įvedimų. Civilinė moterystė, kur 
ji buvo įvesta, dažnai buvo nesiskaitymai 
su daugumos piliečių valia, tam tikras sau 
valiavimas, pažeminęs tikinčiuosius.

Org*iwdja
Amerikoje veikia lubui stipri ir pažangi 

fra temdė organizacija — Cįathriic Odet
ai' Foresters. Pirmadienį, gegužės 24 d., lo-

Is po mano balanos
ji organizacija mini 54 metų sukakti. Vadi- _ Py<ltis kniĮW
nas, už įiiiisiškj Lietuvių R. K Susivieniji
mų Amerikoj ji tik trejais metųis vyresnė. J 

Cotbolic Order of Foresters prasidėjo 
1883 metais Chicagoj iš 42 vyrų, kurie pa- 
s’iyzo darbuotis katalikų solidanškai akcijai 
ir katalikiškųjų namų protekcijai.

Ši organizacija greit išaugo. Organiza
vosi skyriai ne tik Jungtinėse Valstybėse/ plauta, u tik paskui dreoėo 
bet ir Kanadoj, šiandien CatRolie Order ot' įsukus, karstau atguldyta.

mazgotė jau yru vartojama 
nuo neatmenamų taikų. Zy 
dai vartodavo jų mirusių kū
nams a p plauti. Ir mūsų Iš
ganytojų nuo kryžiaus nuė
mus, visųpirma pynimui* uu-

Foresters yra vena iš didžiausių frateraa- 
liuių organizacijų abejose šalyse, di yra sti
pri ir pastovi. Ji laimingai pergyveno koks 
sunkmečius. Ji yra išmokėjusi našiems ir 
našlaičiams 70 milijonų dolerių. Milijonais

Bet kadangi kūno būta kru
vino, beplaunant, daug krau
jo pyntisna, kuriomis plauta, 
įsisunkta. Paskui iš pynėtų 
kraujų išspausta ir labai a

dolerių išmokėjo visokiems kitokiems lab uja,; įr dievotai gerbta ir
doringiems reikalams. Tikrai stipriai parė 
mė Katalikų Bažnyčių ir aplamai katalikų 
veikimų. Dėl to Catbolic Order of Fore atars 
susilaukė nuolatinės šio krašto ir Kanados 
dvarininkų paramos.

Tai yra visų katalikų frateraaiiaė or
ganizacija.

Mes lietuviai katalikai turime savo fra- 
ternalinę organizacijų. Tui Lietuvių R, K- 
Bųsivienyiuas Amerikoj. Proporciniai imam, 
per 51 uietus ji taip pat išaugo, sustiprėjo, 
daug naudos padarė ir Bažnyčiai, ir tautai, 
ir labdarybei. Bet ji dar labiau gali išaugti, 
dar daugiau naudos padaryti. Reikia tik nors 
karių duoti mūsų Susivienijimui tinkamų 
pripažinimų, stipresnę moralinę paramų, la
biau išplėsti jos veikimų mūsų parapijose. 
Vra faktas, kad aš vienos Chicagos galima 
būtų prirašyti į Liet. R. K. Susivienijimų 
tiek naujų narių, kiek šiandien iš viso jis 
turi. Tik reikia daugiau gerų norų ir, ži
noma, dirbti.

Mūsų Susivienijimas padidėjęs narių 
skaičiumi, sudarytų dar didesnę religinę ir 
tautiuę tvirtovę. Ji* nesusilygina savo na
rių skaičiumi ir turtu su Catbolic Ouier of 
Foresters, bet proporciniai jis yra nemažiau

laikyta. Daugmaž vieauoilk- 
taane amžiuje krikščionims 
šventon žemėn pakliuvus, te* 
liekanos užėjus, dafcartinėo 
Belgijon parvežta, kur lr po 
šiai dienai Brngesp vienoje 
bažnyčioje užlaikoma.

— Kopernikas, tėvas daba 
rtinės astronomijos, ant kiek 
buvo moksle bėglus, ant tiek
buvo nusižeminime kuklus. 
Sužinojęs, jog ne saulė apie 
žemę ir kitos žvaigždės apie 
saulę sukinėja, vietoje, kad 
tuojau savo išradimu pasigi
rti, net apie keturiasdešim 
tis metų laukto, o tik po tam 
apie tai nužemintai prabilta.

— Senovės pasakose yra už
silikę: Kainas, už tat, kad 
savo brolį užmušė, turėjo jį 
negyvų net per penkis šini-
tus metų nešioti. Ir tik ta 

pastovus, saugus ir turtingas. Susivienijimo <ja palaidota. Iš netyčių, ant 
“solvency” yra aukštesnis negu Foresterių. AWiaus įpilto kapo ir savo 

Palinkėdanu Foresterianis pasisekimo ir
ilgų metų, neužmirškruie savojo Lietuvių R.
K. Susivienijimo Amerikoj, nes tai yra mū
sų fraternajjnė organizacija,.

Ir Čia Jiems Užkliuvo

Pranešama, kad prieš krepšinio rungty
nes Rygoje dėl pirmenybės Europoj, lenkų 
į Europos krepšinio rungtynes ta p pat įsi
veržusi ir Lietuvos komanda, bet ji esanti 
radio (Varšuvoje) ironiškai pastebėjus, kad 
tokia silpna, kad jų, esu, nugalėsiančios ki
tos komandos ir lenkams su ja visai netek
siu nė susitikti. v

Tačiau įvyko kitaip. Lietuvos komandai 
reikėjo su lenkais susitikti. Ir lietuviai len
kus sukirto 32 punktais prieš 25, Dėl lo 
Lietuvoj, kur aiškiai girdėjo lenkų radio 
pašaipi}, kilo (Į dėlis entuziazmas, kuomet 
atėjo žinių, kad lenkai tapo nugalėti. Kaip 
rašo “XX Amž/’, nors lenkai žaidė taktiš
kai vyturiai, bet lietuviai savo gera techni
ka ir ryžtingumu juos pranešė, tuo būdu 
tiek visas Lietuvos, tiek ir Lietuvių, ypač 
gyvenančių Okupuoto j Lietuvoj, taip pat A- 
uierikoj ir kitase šalyse nusipelnydami didelę 
pagarbų.

Vadinas, lenkai ir sporto žaidimuose 
neiškentė Lietuvių neužgavę. Dėl to netenka 
stebėtis, jei juos nugalėjus Letuvoje kilo 
didelis džiaugsmas.

Tariasi Dėl Katalikų Akcijos
“L. A.” praneša, kad gegužės 3 d. Lie 

tuvos užsienių reikalų ministeris Lozoraitis 
aplankė J. E. Kauno Arkivyskupų Metro
politų. Tas apsilankymas yra susijęs su pa
sikalbėjimais tarp vyriausybės ir Arkivys
kupo Metropolito 4ė1 katalikų akeijos. Tie 
pasikalbėjimai tęsiami ir toliau.

Ar išeis kas Iš tų pasikalbėjimų tuo 
tarpu sunku yra kų {atsakyti. Tikėkime, 
kad taip. Juk tikrai nenormalu, kad kata
likiškame krašte yr* varžoma* grynai tei
ginių ir kultūrinių organizacijų veikimas, 

j Vyriausybi išle do tokį draugijų įstatymų, 
prie kurio beveik jokia, draugija negali pri
sitaikyti. Nepaslaptis, kad to* įstatymas bu
vo išleistas socialiai tam, kad suvaržyti ka
ta! ik akųjų organizacijų veikimų arba, ge
riau sakant, jus likviduoti.

svaidyt. O kų ir kas nuo 
vajkų užslėps, Vaikai vienuo
lius užmatę, pradėjo belinkės 
ne vien Velykų rytais, bet 
ir amžiuai mėtyti. Taip, kad 
nūdien boliukė sudaro dides
nę dalį įvairiausių žąslų.

— Prie šv. Pranciškau* li
uko ne tik žmonės, bet ir gy
vuliai. Mažas berooukas taip 
šventųjį pamylo, kad, kai šuo, 
paskui jį visur sekiojo. Kar
tų besilankant Ryme, tūloji 
varginga našlė pamačiusi, 
pradėjo prašyti sau. NeišgaJė 
damas atsisakyti, atiduodu. 
Našlė, žinoma, ketino pūsl
inant jr suvalgyt. JBet kai 
pamatė jį ir paskui save se 
kiojant, pasigalimo, o tik ir 
ji jį pradėjo vedžiotis paskui 
save.

— Takosi žmonių begali
nės atminties. Haeibalis, Ce
zaris, Napoleonas, sako, nc 
vien savo kareivius iš maty
mo pažindavo, bet net ir var
dus ir pavardes mokėdavo. 
Sv. Bonaventūras ir šv. Ger
trūda galėdavo visų Šventų 
Raštų atkartoti atmintinai.

— Da niekur ir n’ekados 
darbininkai neužjautė sau 
taip, kaip užjaučia, nūnai. Vie 
nas už kitų pasiruošę galvų 
duoti. Iš šalies žiūrinčiam,

ilgametę gugę įkiša. Laikui]Greičiausiai, kad ne ilgai. Ir, 
bėgant, iš anos lazdos išspro-j štai, ve dėL ko. Mat, ir da*- 
go septyni aukšti topeliai, j bininkų eilėse visokių taiko- 
Per ilgus amžius, motinos žy-'si. Girtuokliui, tinginiui, ne
dės norėdamos vaikams «p- j rangeliui ir tokiam, kų nie-
sakyti, kaip baisi yr< žmog
žudystė, parodydavo p'rštu į 
anuos sept-yuls medžius.

— Trys karaliai aplanko 
Išganytojų. Tris dovanas — 
auksų, myrų ir kodylų — at 
neša. Trečių dien vaikelį Jė
zų atrasta bažnyčioje. Trys 
mokiniai mato Viešpatį ant 
kalno Tabor. Trys kiti ‘mel
džiasi su Ju© Darželyje Aly
vų. Tris kart klausia Petro: 
Petrai, ar myli meoe! Tris 
kart Petras užsigina. Tris va
landas kabo ant kryžiaus. Tre
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Iš lauko pasės. Karininkų Ramovės naujieji rūmai Kau 
ne iš lauko pusės.

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip uilaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

Pasimankštinimas Ir 
Sveikata

Pasimankštinimas būtinas 
sveikatai

Stovintis vanduo palieka 
nešvarus, gi bėgantis upelis 
pasilieka švarus ir tyras. Kū
no tinklai to žmogaus, kurs 
apleidžia raumenų mankšti- 
nimų prisipildo dyka mede- 
ga. Mankštinimas paukšti ua 
veiklumų ir energijų kiekvie
no kūno organo. Širdies ene
rgija ir plaučių veiklumas y- 
ra padidinta keturlypiai ar-

Apribotas .pasimankštinimas 
sukelia nuovargį, kuomet ga
na ilgai užtęstas, bet ne už
dusimų. Smarkus pasimankš- 
tinįmas sukelia uždusimų, 
kurs yra viena nuovargio for
ma ir, jei užtęstas kokiam 
nors laikui, sukelia išeikvo
jimų.

Švelnus Jpasiinankš/tiiihnn.s 
yra pritaikomos sunegaiėju- 
sleins ir labai silpniems žmo
nėms, Smarkus pasimankšti
nimas yra leidžiamas tiktai 
jauniems žmonėms ir suaugu
siems, kurie yra pripratę ene
rgingam pasiinankštInimui vi
sų jų gyvenimų. Apribotas

atrodytų, jog, ištikrųjų, Die
vo karalystė ant žemės jau į penkialypiai pasimankšti-
atejo. Tik, ar ilgai ji bus, nij,lu Per padidintu širdies Furimonkštinimas yra tos rū- 

veiklumų kraujo judėjimas šies, knis ypatingai nurodo- 
per kūnų yra paskubintas ir !pas sveikatai visose klasėse, 
per padidintų plaučių veik- Neturima, tačiau, manyti, kad 
luinų oxyge>no kiekybė yra tie pasimankštinimai yra ke-

kad nieko gero gyvenime ne 
atsiekė, tik gyvenk ir norėk. 
Betgi blaiviam, daaSiščiam, 
apsukriam vyrukui tokia sa
ntvarka tuojau atsibos. Jis, 
matyk, norėtų ilgiau dirbti 
ir daugiau uždirbti, negu u 
nija reikalauja Tai viena. 
Antra. Kokia jom garbė lo
kių nenaudėlių tarpe būti? 
Tai jis kai matai pradės sau 
tinkamesnių gyvenimui sųly
gų ieškoti, G tol reikš karų. 
riaušes. Tik šiuo kart jau ae 
darbininkų lr kapitalistų ta
rpe, o vien tik pačių darb i-

padauginta apvalymui krau 
i jo ir pagaivinimui tinklų.

nksmingi, kurie priverčia 
žmogų giliai kvėpuoti. Gilus

Šiaip gyvenimo tėkmė paky- Į kvėpavimas yra viena iš kuo 
la aukščiau, kepenų, inkstų, J naudingiausių pasėkų įgytų 
skūros ir kitų išmetančių or-J j* pasiiuankštiniiuo. — Dr. J. 
ganų veiklumas yra padidin-’]J. Kellogg.
tas, šiaip apturėdamas krau
jo ir tinklų švarumų.

Kaipo tiesioginė nepakan
kamo niankštinimo pasekmė

PasimankštiniHias sveikatai 
reikalingas.

Kas atsitiks su mašina, k li

kimas yra išanksto palinkęs^ ri nedažnai paaliejuota, kuri 
prie gausingų ligų, ypatingai savo kasdieniniame dirbime

čių dien prisikelia- Neveltui J ninku eilėse. Žodžiu, pažan- 
ir žmonėse Trys taip giliai ga, kai vanduo užtvenkti, ne-
įsišakniję. siduoda.

— Šv. Gilbertas šimto me
tų ir su kaapu sulaukęs, la
bai nusigando, manydantas,' 
kad, gai, niekad nemirs. Ir1 
dėl to be pertraukos maldavo 
Dievų, kad ant jo- pasigailė
tų ir mirtį atsiųstų. Vienų 
vakarų, vienuolyne varpui 
“Angelas Dievo” suritambi- 
hms, Gilbertas miršta.

♦<♦♦■»♦♦♦♦ ♦ <

nmTYttS IMTYS 
KIEKYOM DIENAI

vertė
Kun- Ant. M. Karužiškis

prie reumatų, nevirškinimo, 
cukrinės ligos, riebumo, neu
ralgijos, vidurių užkietėjimo, 
ir perankstyvo seuo amžiaus.

Pasimankštinimas gali bū
ti Išdalintas į švelnų, apri- 

i botų ir smarkų pasimankšti- 
ninių. Švelnus pasimankštini
mas yra tas, kurs nesukelia 
nė nuovargio, nė uždusimo.

24-ta Diena

— Labai dažnai tenka ma
tyti vaikus su bdiuke žai
džiant. Geriau sakius, dides
nė pusė visokių pramogų l»e 
boliukės neapseina. Jos pra 
džia irgi pusėtinai žingeidi. 
Senovės vienuoliai labai šve
nti gavėnių praleisdavo. Ne 
vien gavėjitnu, bet ir kitais 
būdais kūnų slopinta. Velykų 
sulaukus, po pamaldų ir pus
ryčių, pirmiausia pradėta bo- 
liukes į medžius ar sienas

“Taigi, aš, kalinys Vieš
patyje, maldauju jus elgtis, 
kaip verta, to pašaukimo, į 
kurį jūs esate pašaukti“. —
Efez. IV, 1.

Nedrįsk manyti, kad Die 
vo kūdikis gali vertai išdir
bti savo gyvenimų arba ver
tai patu mauti kitiems Dievo 
vaikams nebent jis dano abu 
iš meilės ir Imimės Dievo, jų 
Tėvo. Būk tikras, kad imti 
ambicija ir meilė paliks šyk
ščios nebent jos abi bus tikė

jimo įkvėpti ir išaukštinti. — 
Phillips |Brooks.

Kas galėtų būtį atlikta
Kas galėtų būti atlikta, jei 

žmonės būtų išmintingi — 
kokius garbingus darbus, ma
no kenčiantis brolau, jie su
vienytų meilėje ir tiesoje ir 
liautųsi niekinę kits kitų.

Prislėginm širdis galėtų bū 
ti {mrsiėmusi uždegančiais 
mylinčio maloningumo lašais 
ir lietų žinojimų nuo krašto 
iki kraštui, kaipo šviesų ant 
protinės tamsos akių.

Sykščiausias vargšas, kurs 
kada nors vaikščiojo, giliau
siai paskendęs kaltėje ir gai
lestyje, galėtų atsrtoti sa vi
gą rijoje ir dalintis našiu pa
sauliu rytoj. — Karolis Ma 
dc»y.

daug dulkių ir purvo ir nėra 
niekad ištisai išvalyta? Ar 
ji vienų dienų, gal kuomet ji 
pilname veiklume, ūuioi ne
sustos arba nesudribs ir ą, 
sisakys tolimesnės tarnyst 
Kas nors panašaus atsitil 
su daugeliu, kurie nepalaiko 
kūniško veiklumo.

Visose kūno dalyse išeik
vota rnedega yra palikta ir 
sukelia naikinimų vidujiniuo
se organuose. Jei tokio kūno 
vidus galėtų būti matomas, 
mes sušuktume, kad čia nai
kinimo darbūs eina.

Kūąus išira kaipo pasek
mė ir žmonėms sako jis arba 
ji buvo pakirsti.

Kaip šie gyvybės naikin
tojai, daugybė ligų galėtų 
būti paminėta, kurių svar
biausia priežastis turėtų būti 
priskirta kūniškoms jėgoius 
negu na mankštinamoms. Nes 
nuo tokios naankštinimo sto
kos pakyla vjsi galimi 
tvarkamai iki kokis pražūtin
gas blogas neužbaigia pačios 
gyvybės. Prie šios žmonių 
klasės priklauso netiktai stu
dentai, bet visi tie, kurie s\«-

A

(Tęsinys 4 pusi.)
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius Teisingumu Visuomet Laimėsi

Kaukas

Ten toli, žiūrint nuo kalno,
• matėsi miestelis. Prieš daug, 
daug metų, atsirado čia tiek 
daug pelių ir žiurkių, jog gy
ventojai negalėjo išgalvoti, 
kaip nuo jų apsiginti.

Į rūsius jos ateidavo: ėsda
vo ir gadindavo viskų. Žmonė
ms miegant, jos šokdavo ir 

‘‘cypdavo aplink lovas. Ir žmo
nės iš baimės negalėdavo mie
goti. Jie atsikėlę išvaikydavo, 
bet vos sugulus žmonėms 
vėl pilnų būdavo.

«
nų dienų j miestų atėjo 
lo mažas žmogus. Švar- 
y buvo iš vienų lopų su
durstytas, ant galvos jis turė
jot pilkų kepurę.

Tarė žmonėms; “Aš esu pe
lių vadovas. Jei norit išvesiu na vaikas 
visas peles ir žiurkes iš mies
to. Kų jus man už tai duo
sit?”

Žmonės apsidžiaugė ir su
metė daug pinigų.

Tuomet žiurkių vadovas, iš 
tarbelės išsiimė mažų dūdelę 
ir pradėjo jųjų dūduoti. Ėjo 
jis per visas gatves ir visur 
švilpė. Švilpė nuostabiai: žmo
nės jokio balso negiidėjo:

Ir štai kas atsitiko: didelės 
ir mažos, storos ir plonos žiu r 
kės visos ėjo j gatvę.

Visas gatves apėjęs žiurkių 
užvadovas, išėjo pro vartus 

miesto. Gi tūkstančiai tūks
tančių pelių ir žiurkių sekė pa 
skui. jį. Valdovas gi ėjo link 
didelės gilios upės. Priėjęs u- 
pę pasiraitę kelnes ir pradėjo 
bristi vandeniu. Žiurkės ir pe
lės prigėrė. Nei vienos gyvos 
nebeišliko.

Tuomet sugrįžo žiurkių va
dovas atgal į miestų ir tarė 
žmonėms: “Dabar jus nei vie
nos žiurkės ar pelės neturit. 
Dėl to prašau man atlyginti”.

Žmonės labai džiaugėsi, kad 
jie yra laisvi nuo taip nemalo
nių sutvėrimų. Bet jie pyko, 
kad vadovas tiek daug pinigų 
pareikalavo. Ir jie tarė jam; 
‘‘Tu esi plėšikas. Tau nieko 
mes neduosim. Greit išsineš
dink iš miesto! Kitaip už plė
šikavimų įmesim į kalėjimų”.

Vadovas tapo piktas ir tarė: 
įs šykštuoliai! Taip jūs iš- 

savo žodį? Palaukit, aš 
užmokesnį atsiimsiu!”

Taip taręs, greit išsiskubino 
iš miesto.

Po dviejų savaičių vadovas, 
vėl buvo mieste. Bet dabar jis 
turėjo žalių švarkų, kaip me
džiotojas, gi ant galvas rau
donų kepurę. Tai buvo kaip

tik sekmadienio rytmetis, ir 
visi žmonės buvo išėję j baž
nyčių.

Paėmė vėl jis dūdelę, putė 
ir ėjo per visas gatves. Bet šį 
kart ne pelės bėgo. prie jo — 
vaikai bėgo. Vaikai ir mergai
tės. ; .1

Pabaigęs pūsti, išėjo jis iš 
miesto. Ir visi vaikai nusekė 
paskui jį. Pagaliau su didžiau 
siu pulku vaikų atėjo jis ant

ir | didelio kalno. Čia vadovas su
davė į žemę kelis kart su laz
delę ir kalnas atsidarė. Ir vi
si suėjo į kalno vidurį.

Vos žmonės iš bažnyčios 
sugrįžo, labai nustebo, kad nė 
vieno vaikų nesimatė. Jie ėmė 
šaukti ir ieškoti. Bet nė vie- 

neatsiliepė. Kuo
met išsigandę tėvai išliėgo- už 
miesto, sutiko mergaitę, kuri 
uogaudama mačiusi kaip žiur
kių vadovas su visais vaikais 
į kalno vidurius įėjo. Žmonės 
atbėgę ant kalno, nieko nera
do.

Tuomet pradėjo žmonės 
verkti ir dejuoti. Siuntė jie j 
visas šalis pasiuntinius. Bet 
vaikų niekas nematęs ir ne
girdėjęs. Nieks nieko apie 
juos nežinojo. Ir iki šiandien 
joks žmogus nežino, kur jie 
pasidėjo.

Paruošė, Mt

Skeveldra

p.

Nclinksmios. šiomis dieno
mis į Chicago žvėrynų (Brook- 
field park,) iš Indijos atga
benta 250 beždžionių. Nelink- 
smios nelaisvėj, nee ir klima
tas čia ne toks, koks Indijoj.

Visi Moka

Piemuo gena ir ragu.
Smagiai groja dū dū dfl.
O gaidys jau nuo pat ryto: 
Kakaryko, kakaryko.
Žųsys kieme prie namų 
Susirinkę — Žiū žiū žiū.
Šuva pelno duonų sau:
Iš būdelės — au au au.
Visos vištos vienu metu 
Sukatojo — katu katu..
Antys kūdroje sau maudos, 
Varles žuvis vikriai gaudo... 
Prie namelio atsitūpęs 
Gieda, švilpia sau šnekutis. 
Berže kuosa: — kiek, da kiek 
.Vasarėlės bepaliek?
Žvirbliai pešasi po slyvas — 
Nuo to visas sodas gyvas. 
Genys kala medžio žievę — 
Padėk, Dieve, padėk, Dieve... 
Zvimbia bitės, medų neša 
Po lašiukų, mažų lašų.
Visi girias ir klegena, 
Kiekviens rodo, kad gyvena.

Jonas Pladis.

TĖVUKO PYPKE

Teisingas valdžios iždo pa- 
siųktinis, kurs prie savęs tu
rėjo didelę krūvų pinigų, vie
nų šaltų žiemos vakarų buvo 
užpultas, nužudytas ir api
plėštas. Lavonų rado snie
ge, kurs aplinkui buvo 
sušlakstytas kraujais. Iždo 
viršininkas dar tų pačių naktį 
su žihintis apžiūrėjo žudy
nės vietų. Mato jis — netolie
se guli lazdos skeveldrėlė; 
jis jų nežymiai ir pasiėmė.

Kitų dienų ateina jis į iždų, 
ir net jį šiurpas perėmė: ma
to, iždo tarno lazdai kuri čia 
pat stovi prie durų, trūksta 
kaip tik tokios sklcveldrelės; 
ir iš tikra rastoji skelvedre
lė kaip tik pritiko prie lazdos. 
Viršininkas liepė tuojau iždo 

' tarnų, kaipo žmogžudį, suimti 
ir grandinėmis apkaustyti.

Piktadarys iš pradžių gynė
si to nedaręs, bet akla medžio 
skeveldrelė perdaug aiškiai 
rodė į jį. Nubalo vargšas, kaip 
popierėlis ir prisipažino. Jis 
žinojęs, kari pasiųstinig turė
jęs iždui nešti didelę krūvų 
pinigų, a.pėmęs jį neregėtas 
pinigų troškimas, ir jis, jo 
jausmo vedamas, pasiryžęs 
užmušti tų žmogų, nors jis 
nieko bloga jam nebuvo pada
ręs.

Skrynelę su pinigais žmog
žudys neatplėštų paslėpė tar
pu malkų, ir tų pinigų, dėl 
kurių žmogų užmušė, visai nė 
nematė. Prie didelės žmonių 
minios jis buvo mirčia nubaus
tas Visi stebėjosi, kad toks 
mažas dalykėlis Išvilko aikš
tėn kaltininkų ir kiekvienų 
perėmė teisingos Dievo rūsty
bės baimė.

Dagilis Dviejų Valsty
bių Pilietis

Dagilis-rabinas yra giedo- 
rįus paukštelis. O būdamas 
vasarinis paukštelis, yra ar
tistas dviejų valstybių gyven
tojas, pilietis. Jis pavasarį 
parlekia, kai čia viskas ima 
augti, žaliuoti. 0 rudenį išle
kia, nes čia baigias gamtos 
turtas, patogumai, gražumai.

Pavasariui auštant gamta 
atgija, puošiasi; jos mygos 
kasdien papildomos neapsako
momis gerybėmis: ant kiek
vieno žingsnio randa ko rei
kia. Ir yra viskas gražu, vis
ko yra iki pat vėlaus rudens, 
žiemos.

Ruduo. Viskas parūduoja, 
viskas nyksta. Tai laikas pn- 
sipratinimui kentėti, alkį ir 
šaltį. Priseina žieminiams 
paukšteliams maitintis maisto 
trupinėliais, užsilikusiais, iš
mestais. Reikės gyventi šal
tam ilgos žiemos ore.

Dagilis nėra tok i s prastas 
ir ištveriąs, kaip žvirblis, ku
ris, šalčiams ir badui užėjus, 
tupi kelias dienas užuksmyje 
apmiręs iš alkio ir šalčio ir 
laukte laukia geresnio ryto
jaus.

Dagilis pavasarį parlėkęs, 
pasiklausęs žvirblelio bėdų iš 
žiemos atsiminimų cha, cha, 
cha nusijuokia iš jo. Jis nė
ra svieto matęs. Kaip yra, 
taip jam turi būti gera; tu
ri užtekti kad ir menkiausių 
pamestų patrupkų.

Gražu, gražu klausytis čiul- 
bianeio dagilio, kuomet, rytui 
bešvintant, jis ima čiulbėti ne
toli savo lizdo, ties mano mie- 

langu ant 
medžio šakos viršūnės. Gražu, 
gražu pasiklausyti rytais da
gilio čiulbesio. Bėgilas.1

Parėjęs iš mokyklos Gidu- 
tis, treičojo skyriaus mokinys, 
rado savo gerąjį tėvukų, be- 
dumiantį pypkę.

— Tėvuk, aš norėčiau... — 
nedrąsiai sušneko berniukas, 
pribėgęs prie senelio.

— O kų gi? Pasakyk!
— Aš norėčiau, tėvuk, kad 

tu daugiau neberūkytum.
Šiandien mums mokytoja sa
kė, kari tabakas yra nuodingas 
ir kad jo dūmai kenkia plau
čiams ir ypatingai akims.

Gidutis, paėmęs' savo užra
šų sąsiuvinį ir suradęs tų vie
tų, kur huvo pasižymėjęs šį tų
apie talnikų, suskubo tėvukui

i i, gamojo kambaiioskaityti: “Tabakas yra nuo- 2 JX. 
dingą žolė. Šių žolę į Europų 
nuvežė prancūzas Jonas Niko- 
tas iš Amerikos šešioliktame 
šimtmetyje. Dėl to ir tabako 
nuodai vadinami nikotinu...
Vykime iš tėvynės tabakų, o 
būsime sveikesni!”

— Iš kokių knygelių tu taip 
nusirašei? — paklausė anūko 
senelis.

— Iš jokių, tėvuk. Mums 
mokytoja taip pasakojo, o aš 
tik skrept skrept ir pas įžymė
jau. Į

— Na, tai tu tikras vyras,
Giduti, kari mokytojo žodžius 
užsirašinėji!... Už tavo kruo
pštumų, Giduti, še tau ati
duodu savo pypkę, kurių gali, 
kaip nori, nubausti.

Gidutis, gavęs iš tėvuko 
“dovanų” nusišypsojo ir tuoj 
paskyrė jai bausmę — nuta
rė į žemę užkasti. Dėl to

O
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Norbertas, angliakasio be
turčio sūnus, sėdėjo miške po 
medžiu ir, balsiai raudodamas, 
meldėsi. Tuo, tarpu miške me
džiojo ponas didikas, žaliais 
drabužiais apsirėdęs su žvaigž
de krūtinėje; eidamas pro ša
lį, ir klausia berniukų: “Vai
ke, ko taip verki?”

“Mano motutė ilgai sirgo,”i 
atsakė Norbertas, “nūnai tė
tušis siuntė mane miestan už
simokėti vaistininkui; eidamag 
pamečiau piniginę su visaisX
pinigais.”

Ponas kažin kų pašnibždo
mis pasakė girininkui, kurs 
jį lydėjo, ir, ištraukęs iš ki
šenės mažutį pinigų krepšelį 
iš raudonojo šilko su keletu 
naujų^^inigų, tarė; “Bene ši
ta /Rus- tavo piniginė?” “O 

atsakė Norbertas, “ma- 
yo visai prasta ir joje

nebuvo Jokių gražių pinigų

ponas tarė: “Kad tu taip šir
dingai meldeisi ir toks esi 
teisingas, dovanoju tau ir ši
tų krepšelį su pinigais.”

n< n

M

lApie tų atsitikimų sužinojo 
Steponas, kitas berniukas iš 
artimo kaimo. Kai tik tas po
nas atvažiavo antru kartu į 
girių medžioti, atsisėdo Ste
ponas po egle ir ėmė žlembti 
visa gerkle: “Pamečiau pini
gus! Pamečiau pinigus! Kur 
mano pinigai?”

Ponas, eidamas pro šalį ir 
girdėdamas tų šauksmų, rodo 
jam pilnų krepšį pinigų ir 
klausia: “Bene tik šitų krep
šelį tu būsi pametęs?” “Taip! 
šitų!” sušuko Steponas ir įsi
segė abiem rankoms į pini
ginę.

Bet girininkas, kur šalia po
no stovėjo, rūsčiai riktelėjo: 
“0 tu, begėdi! drįsti kuni

Nereikia perdaug šunų glal 
monėti. (Vaikučiai mėgsta su' 
nes, mėgsta juos glamonėti! 
Bet kartais perdidelis glamo
nėjimas šuniui netinka ir jis 
glamonėtojui parodo dantis. 
Čia parodoma du draugai ir 
jų šuo. Vienas perdaug šunį 
glamonėjo, už tai šuo jį ap
kandžiojo. Pažiūrėkit tik į jo 
galvų ir rankas.

Pavasarį

Nubudo pievos ir laukai, 
Saulutės šypsnio nubučiuoti.
Ir taip gražu ir taip smagu. 
Kad noris džiaugeis ir dainuo
ti
Sugrįžo paukščiai iš dausų 
Ir vėliai gieda giesmes savo.
O tas pavasaris gražus 
Kvapu meiliu mus išbučiavo.

E. Matuzevičius.

greit išbėgo į laukų, surado 
kastuvų, išrausė darželyje ne
mažų duobelę ir įmetė ten pyp
kę, kupinai prikimštų tabako.

gaikščiui į akis meluoti? AŠ 
gal šita bus tavo?”Į tau atskaitysiu kitoniškais pi- 

girininkas, imdamas iš, nigais!” Ir, pasilaužęs karklo 
ės menkų senų piniginę, vytinę, iščaižė jam užpakalį 

“Šita! šita mano!” sušuko taip smarkiai, kaip buvo me- 
nudžiugęs Norbertas. Girinin- lagis apgavikas nusipelnęs, 
kas atidavė jam piniginę, oi (“ Š. A.”)

Gražiai Šventėme Mo* Lopiet, 2 valandų, mokyk-
tinos Diena ,0K “lėje >vyko nei,ga’ bet 

“ graži ir įvairi programa ma
mytėms pagerbti. Kiekvienas 
skyrius kų nors tokio gražaus 
parengė. Buvo gražių kalbų, 
dainų ir deklamacijų. Trum
pai, bet labai įdomiai kalbė
jo mūsų gerb. klebonas pra
lotas Miliauskas.
Tuoj po programos visi vai

kučiai vedė savo tėvelius, gi
mines ir svečius j mokyklos

SCRANTON, Pa. — Kiek
vienų metų šv. Juozapo para
pija labai iškilmingai švenčia 
reikšmingų Motinų dienų. Šie
met irgi šventėme, kaip kitais 
metais.

Varlės ir Šulinys

Pakelėje drauge gyveno dvi 
varlės. Vienų sausų vasarų 
pelkė visai išdžiūvo. Varlės 
susitarė eiti pasiieškoti sau 
tinkamesnės vietos gyventi: 
varlėms nėra geresnės vietos 
už balų! Ėjo jos, ėjo, ėjo, ėjoLumut birr, lumnt birr apiv _ . . ir priėjo sulinj. \ iena jų papylė didutis zememis pypkę,! . . _Z, ii l>i»I m i i *« to vn ūmi **o

ir tiek. Toj vietoj, kur buvo 
iškasta duobelė, jis dar įkišo, 
įsodino storų gluosnio šakų...

Praeis metai, kiti; užaugs 
darželyje didelis, gražus gluo
snis; o Gidutis, į tų medį pa
sižiūrėjęs, visuomet atsimins, 
kad po jo šaknimis guli tėvu
ko pypkė.

Šventė prasidėjo šv. Mišio
lui s. Aukų Mišioms sudėjo 
mokyklos vaikučiai savo ma
myčių intencija. Per tas Mi- kambarius pasižiūrėti ir pa
čias mokyklos choras giedojo sigerėti mokinių visų metų 
ir visi mokiniai šv. Juozapo darbu. Pasižiūrėję gražių pie- 
parapijinės mokyklos ėjo prie šiniu, raštų, rankdarbių visi 
šv. Komunijos. ' i skirstėsi namo džiaugdamiesi.

žiurėjo j šulinį ir tarė antra
jai:'

— Tikrai, čia daili ir vėsi 
vieta, sesyt. Šokim į vandenį 
ir čia apsigyvenkime!

Antroji, matyt, gudresnė, 
taip atsakė;

— Nesiskubink, mieloji. O 
jeigu ir šulinys išdžius, kaip 
kad išdžiūvo anoji mūsų* pel
kė? Kaip gi tada mes iš tenaiDailūs rūbai gali papuošti, . 

bet neišmintingi žodžiai tuoj j. 
gali išduoti visą tavo k vailu- • Pirma, negu ką darysi, ge 
mą. .' rai apgalvok.

LITTLE BUDDY

Maršuoja sutikti traukinį. Chicago Mifitary Academy 
benas veda Šv. Juozapo mokyklos, IIomewoode vaikų para
dų į Illinois Central stotį sutikimui vieno traukinio, kuriuo 
buvo vežamos gėlės (alyvos) Chicagos ligoninėms^

By Bruce Stuart
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APŽVALGA IR PASTABOS PRIIMTAS LIETUVOS VALSTYBĖS 
1937 M. BIUDŽETAS

ŽMONIŲ PRIETELIS

kos skirtingai valstybes ir
jų gyventojus. Tai buvo Pra-

vv. ... . , ... < no (Judo straipsniai. P. Gurančio Klitoriams talpina pa- . .
... ....... .1 das gerai žino Siaurės ir Pie-rinktų žinių ir teisingų, negi- " • * T . •... . . . . . x tų Amerikos istorija. Jo straine lamais faktais pamatuotų! ... .. . .. .,... . psniai buvo pilni žingeidu-

opinijų. r . .... , , rj
1 mo ir istorinio mokslo, r.

Dažnai būna įdėta lietuvių Į Gudas yra istorikas pirmoje 
tautinės ir patriotinės dva-1 eilėje. Jis yra Herodotus mū- 
aio® branduolio. Teisingai. sų išeivijos spaudoje. Pranas 
svarstomas darbininkų gyve- Į Gudas jau išgyveno virš 25 
nimo pagerinimas. Darbdaviai
dažnai būna skaudžiai kriti-

Editorialai

Kiekvienos dienos šio dien

kuojutmi, o darbininkai apgi
nami, ypač. streikų įvykiuo
se. Svarbių patėmijimų tar-1 gražiai parašytų koresponde- 
pe, svarstoma ir tikybos rei- ncijų. Korespondencijų sky- 
kalai. Tuo būdu sis dienraš- rauje šia proga reikia pastc- 
tis yra patriotinis, darbinin- bėti, kati Ieva Lukošiūtė ra-
kiškas ir religinis.
Straipsniai

Morkaus straipsnių Iš po 
mano balanos eilė, ištikrųjų, 
įvairi ir labai įdomi. Juos dienraštis visais atžvilgiais 
skaitant, į akis krinta natų- yra rūpestingai vedamas. Tai 
ralus lietuviškas raštas. Jie nuąpųlnas L. Šimučio ir jo 
parašyti ypatingai trumpai:^bendradarbių. Kure neskai- 
sakiniais ir gražia kalba. Mo-' to “Draugo”, neturi progos 
rkus rašo Montaignes styliu. pasinaudoti ir pasidžiaugti 
Straipsniai atkreipia kiekvie- stisipratusio lietuvio privile- 
no skaitytojo dėmesį. Juose 8*ja- Adv. N. Valas iri a
galima rasti daug gilių min
čių ir gražių idėjų. Tai lyg 
žiburiai, kurie paliečia smul
kmenas ir nušviečia tamsiau
sius kampelius. Keikia tikė 
tis, kad rašytojas Morkus ne 
duos ir toliau rūdyti savo 
plunksnai. Nuoširdus jam a-
v • —>CIU.

Šiame dienraštyje, kai at
simename, neseniai tilj»o is
torinis aprašymas apie Šiau
rės Amerikų ir Pietų Amen-

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ 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 PASTOGfiJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac • LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Cravvford 4100

m. literatūros pavalkuose. 
Korespondenoij°s

“Drauge” kasdien matosi

šo labai aiškiai ir natūraliai. 
Ji turėtų dažniau vartoti sa
vo plunksnų.

amerikiečių lietuviųSis

Po So. Chicago

Nebetoli didysis jiavasori- 
nifi Mv. Juozapo parap. pik
nikas, prie kurio visa para
pija jau ruošiasi. Piknike lai
mingieji gaus graž ų ir ver
tingų dovanų. Tuo tikslu pla
tinami tikietai. Taigi, 30 d.
šio menesio pasimatysime Vy-1 naudoti gyvybiniams valsty- 
tauto darže. j jM-s reikalams. Kai kitų val-

Nemuno Sūnus Istybių valiutos buvo nuver-

z. -i-. z>z\ l i Simuose egzaminavimas daromas sv
Geresnių ladkų 60 mil. šutau- I elektra, parodančia mažiausias klai

dos. 8 pečiai ė atyda atkreipiama j pų buvo galuna tuo 'metu pa- mokyklos valkus. Kreivos akys a)'.- 
.alsomos. Valandos nuo 10 iki H v. 
Nedėlloj nuo lo lkl 12. Daugely ni- 
HitlkJlo*u akys alltaisomue ln* aklu.u. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

304 Milijonai Litų Pajamų Ir Išlaidų

Balandžio mėn. 27 ir 28 d. 
seimo plenumą avarstė Lietu
vos valstybės biudžeto 1937 
m. įstatymų. Biudžetų refera 
vo biudžeto komisijos pirmi
ninkas atst. Barkauskas. Sa
vo pranešime atst. Barkaus
kas nurodė, kad šiame visuo
tinų sukrėtimų lalikotarpyje 
valstybės priešakyje stovin
tiems asmenims ir organams 
yra užkrauta nepaprastai su
nki našta.-Visoki -nepaprasti- 
išoriniai veiksniai dažnai ap
sunkina, pakeičia ir net pa
verčia niekais rimčiausiai su
planuotų darbų ir verčia ieš
koti kitos išeities. Tik nuo kraštuose, būtent, 1935 m. pa

baigoje. Vyriausybei rem’ant 
žemės ūkio gaminių išveži'mų, 
ėmė kilti ir gaminių kainos. 
Tuo būdu ūkininkų perkamo-

vainininkų akylumo ir suma
numo pareina laiku įspėti lo
kius evantualumus ir apsau
goti tautos gerovę, nurodant 
naujus kelius ir naujas prie
mones.

Jeigu šiandien tų netikėtu 
mų sumažėjo ir ūkinė konjun
ktūra pagerėjo, tai keleri pa
skutiniai, ypa<? 1932, 1933, 
1934 ir 1935 metai mūsų kra
što ūkiūi buvo nepaprastai 
sunkūs. Bet ir šiame sunku
mų laikotarpyje Lietuva tu
rėjo aktyvų užsienio preky
bos balansų, net ir tuomet, 
kai buvo jaučiamas piktas 
vakarų kaimyno spaudimas.

(Tęsinys iš 2 pusi.)
rbiausdai užsiėmę prot’niame 
darbe, kurių kūniškos 
nebūdamos sustiprintos jų 
profesijų užsiėmimu laipsniš
kai palieka labiau ir labiau 
susilpnintos. Ir kuomet kuri 
nors kūno dalis nustoja savo

tinamos, litas paliko tvirtas 
ir pastovus.

Tai yra didelė pasekmė ra- 
vos sumanios ir kraštui nau 
dingos ūkio politikos, kurių 
parodė mūsų finansų ir ūkto 
vadova išmintis. »

Šių biudžetinių metų paja-1 
mų perspektyvoms įvertinti 
Biudžeto Komisija jau gale 
jo romtis praėjusių metų duo 
menimis, bet biudžeto projek- 
tas~lnivo - -sudarytas pagal 
1935 m. duomenis.

Ūkiški sunkumai pradėjo 
atslūgti .tik tuomet, kai pasi
reiškė atkutimas pramonės

(Tęsinys 5 pusi.)

AKIŲ GYDYTOJAI I

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUTIS

OITOMETK1CAI.I.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akly Jtemptmg, kurb 
•atl priežastimi gaivos skaudėjiiso. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aktų karsti. atPaiso 
trumparegystę Ir tollregyBte Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi'.l-

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. OANaI 0523-

"lietuviai advokatai

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedčlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPnblic 9600

IM & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. YVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012
Rez. TeL Republic 5047____

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATA8 
83 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

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

Vai. pagal sutartj
6322 So. Western Avenue

PROspeet 1012

Telepbone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REl’ublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 laboa

CHICAGO, ILL
Telefoną* MIDvray 2880

OFI8O VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po jwetų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
OTDYTOJAS IH CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0994 
Rea.: Tel. PLAaa 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
^edėhonus inio J002Li 23-jii£22

rūmo suminąs jsiveisio, 
skleisdamas kasdien dau- 
i, iki ant galo, visas kil 

nas palieka negalintis gyvy- 
s užlaikyti..

— Kun. S. KneipP.

Pasnnankštinimui laikas
Al es neturėtume mankštin

tis po ilgo susilaikymo nuo 
valgio, nė tuojaus po valgio, 
nebent pasimankštininias bus 
lengvas. Vra senus prietaras 
palinkęs link pas'niunkštini-

LIETUViAl DAKTARAI
i tu. GAA ai 234b

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJA® IK CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakara 

Ketvergais pagal sutarti 
2305 So. L.eavitt St.

TeL CANai 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

jėgos ( ViRginia lllg 4070 Archer Ate
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nfttfu, sntartt 

Ofiso tel. Cicero 2573

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Falrfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
, pagal sutarti.
Tel. Ofe. KEPuhlic 7B»«
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvlilad. U jtenktadienlalr 

9-12 v. rytą: 1-5 p. p.; 6 # v. v. 
šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK; ILL

Pirmadieniais tr trečiadieniais nuo 
10 v. r. lkl 9 vai. vakaro 

Šeštadieniais nuo 2 V. iki # v. V.
Se k n> adlenlaia paga 1 sutarti es___

Tel. LAFayetto 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_____ Pagal Sutarti_________

Tel. Caiumet 5974 
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iSskiriant Bek-
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL. .

Office Hoors 
2 to 4 and 7 to 9 P. 11. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1930

Tel. CANai 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomia ir Nedėl. pagal sutartį
REZIDENCIJA 

6631 S. Caiifornia Avė.
Telefonas REPnblic 7868

Office Phone Ree. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt Bt.
Vai. a-4 pp. lr 7-g vak. CANai O7oe

DR. J. J. KŪWAR
(KOWARSKA8) 

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

Nedėllom Ir Trečladleniale
. Pagal Sutarti

Pirmadienis, geg. 24 d., 1937

mo prieš pusryčius — valan
da tinkama stipriems ir svei-* 
kiems, bet visiškai netinka 
ma lipniems {ir švelniems. 
Atsikėlus rytų pulsas yra že
mas, skūra atsileidus ir siste
ma pasiduodanti šalčiui. Sil
pni žmonės, todėl, neturi bū
ti valgiu sustiprinti pirm nei 
jie išdrįs įkvėpti lauko orų. 
- J. D. Steele, Ph. D.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

LIEIUVIAI DAKTARAI

Ret.:
24T0 W. 69 St

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMiock 8286

DR. A. 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTIBTA8

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

3147 So. Halsted St, Chicago 
Paned., 8ersd. ir Subat. nno 2—9 v.

>

Tai. Offica Wantworth 6330 
Res. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po {lietų, 7—6"Vr vik. 
’iakvrna M.r#domia ir mihaiotnia

Ree. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .• 
2423 W. Marųuette Road

Vai. a—4 lt 7—• vak.
Ketv. ir Nedėliomie anai tarne

Rubatoma Ciceroj 
1446 Bo. 49th Ct 

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, I1L 
Tel. Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 B. Maplewoud Av.

Tel. HEMiock 8977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
____ __________ TaL HEMiock 4848

TeL BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
dantistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 6918-14 
Ree. KENvrood 6107

DR. A. J. BERTAS
:3O-M POfiso vai. ano 1—3: nno —

756 West 35th Street
inia 0036
EVerly 8244

Ofiso Tel. VI
Rezidencijos TeL

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
0939 Bo. Claremont AVA 

Valandos 9-10 A. H. * 
Nedėliomie p<al sutartį

Tel OAMa’ M87
Ree. PROapaet BB6®

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OTIBURGAR

1821 So. Halsted Street 
Reaideneiįe: 8600 Se. Arteaiee Avė * 
VALANDOS: 11 ryto iki 8 popiet 

8 vaL vi"vakaro0 iU
Ghicagoe lietuvių iv. Bryliaus li

goninė, kaip jų prlpalino 
Medical AeeociaUon ir
College ef Burgeons, yra Otaee A 

a, mkKiattiTai yra, ankHHanrt Ameri
kon medikaliai autoritetai mfteų li
goninį priskyrė prie geriausių Ame
rikon ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69tt Sk, 
tel. HEMiock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokatų ir biznie-. 
rių, kuriy skelbimus matote DRAUGE.



Pirmadienis, geg. 2? 3., 1937
■ 'i—i 1 1 1 s. z.

Be^isdami susimušė. Profesijonalai basebolo tymai: Cardinals ir Giants berunktyniau 
ami New Yorke devintam persimainyme (inninge) buvo net susimušę. Paveikslas nutrąu- 
tas pačiu įkarščio metu.

7. Krašto aps. ministerija, 14. Užsienių reikalų min’s-
881,51

lt., o išlaidų — 4,982,065 lt.
Tsb.

pajamų tarėjo 50()JXM) lt., o terija jmjamų turėjo 881,51X1

CHICAGOJ |VYKS KATA
LIKŲ TEATRO KON

FERENCIJA

išlaidų — 81,085,000 lt.

8. Vidaus reikalų ministe 
r ju |>ajumų turėjo 3,437,300 
lt., o išlaidų — 27,950,660 lt.

9. Finansų mini&terjju pa
jamų turėjo 213,058,813 lt., o
išlaidų — 30,832,874 lt. Jo Eihin Munde-

10. žemės ūkio ministerija lvino lx»yola Bendruo-
pajamų turėjo 24,951,718 R.,1 menės teatre birželio m. 15 ir 
o išlaidų — 35,788,128 lt. 16 dd. įvyks Nacionalio Kata

likų Teatro konferencija.
Numatoma, dalyvaus iki 

500 delegatų. Sesijose pirmi- 
ninlnkaus žymieji katalikui ak

12. Teisingumo ministerija, toriai. |
pajamų turėjo 7,338,900 lt., o ---------------- --—
išlaidu -- 12,334,352 lt. XT x • » . - • •• — Nusižemink, o busi akai

13. Susisiekimo ministerija, stus, teisingas, išmintingas ir

1L Švietimo ministerija pu 
ju'uių turėjo 2,668,455 lt., o 
išla’dų — 45,107,902 lt. I

pajamų turėjo 49,523,226 !t., I tavo dalbai bus tikri ir vai- 
o išlaidų 58,712,733 lt. 1 singi.

MORTA BANIKAI7IENR
mirė gegužės 22, 1937, 5:05 vai. ryto, sulaukus 46 me
tų amžinus. . .

Kilo iš Šiaulių Anskr., Šeduvos parap., Liaud škių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame uuliūd nie vyrą Vladislovą, sūnų 
Antaną, 2 dukteris Bronislavą ir Oną, žentą Viktorą 
Urban, motiną Uršuly Ingaanieną, augintines Alb ną, 
Emiliją ir Domiuinką Jodvainius ir gim’nes. Prik
lausė prie šių dr-jų: Sv. Antano iš Paduos. Brolių ir 
Seserų, Palaimintos Lietuvos, Rūtos No. 1 ir Lietuvių 
Vakarinės Žvaigždės Pašalpos klubo.

Kūnas pašarvotas 2133 So. Halsted st. Tel. Canal 
6855.

latidotuvės įvyks Trečiadienyje, Gegužės 26, iš na
mą 8 vai. ryto bus atlydėta į D evo Apvaizdos par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nul fide vyras, sūnus, dukterys, žentas, motina ir 
giminės.

Laidotuvių direktorius S. M. Skudas. Telefonas 
MONroe 3377. , i „ .

PRIIMTAS LIETUVOS 
VALSTYBĖS 1937 M. 

BIUDŽETAS

Vidaus vartojimo reikmenų j kios sųlygos ekonominės ek? 
prekyba 1936 m. padidėjo 10 pansijos politikai, 
nuoš.

Penkių Mėty Sukaktuves

(Atkelta iš 4 pusi.)
ji galia pradėjo stiprėti, ju
dinama iš sustingimo ir ki
tas ūkio šaka*. \

Žymesnės konjunktūros1 ki
limas pasireiškė 1936 m. vi
dury, kai pagerėjo eksporti
nių gaminių kainos, o 1936 
m. pabaigos duomenys teikia 
jau visai gražių vilčių.

Ūkio gaminių (javų, gyvu
lių ir paukščių gaminių) 1936 
m. buvo išvežta per 94 mil. 
lt., arba 50 nuoš. tų metų iš
vežimo.

Svarbiausias ūkio konjun
ktūros rodyklis yra užsieni/ 
prekyba. Pagal Centr. Statis
tuos biuro1 duomenis 1936 
išvežta už 190,485,000 lt. 
(1935 -m. — už 152,268Jj 
lt.). Vadinasi, eksporto v 
tvbė pakilo 25 nuoš.

Praėjusių metų prekvlms 
balanso aktyvas žymiai su
stiprino aukso ir užsienių va
liutos. rezervus ir mdėjo iš- 
lyginti mokamąjį balansą. Sc-, 
ptyniuose Kauno privatiniuo 
se bankuose indėlių suma 1936 
m. siekia 64 mil. lt. Vadina
si pašoko 14 mil. lt.

Galutinai 1936 m. biudžeto 
vykdymo duomenys rodo, kad 
bus gautas pajamų pertek
lius, būtent: buvo numatyta 
pajamų 284,447,597 lt., o į 
plaukė 288,814,565 lt., o su 
vidaus jjaskola — 302, 802,- 
000 lt. Taigi — 18,v54,403 lt. 
daugiau.

ši 1936 ra. valstybės ūkio 
būklės apžvalga rodo, kad 
stagnacijos periodas jau bai
gėsi ir pasaulinei konjunktū 
rai pagerėjus susidarė palan-

Kaip Jaučiate?
Aį Vakang—“ifivalyltlt Vlduri«»”- 

Gerlaa Ryt® ji
Merkite nuovargi. DuokHe Garfleld Ar
batai Išvalyti nemimaltua likučiu*. Veikla 
greitai ir maloniai. Gerkite kaip papras
tu arbatą. 10c — 26c.

3f*"7;or Mft ****** •»

Good looking hair i« an asset 
to a man. It stamps him as a 
wellgroomed gentleman. Fom- 
ol gives a mon’s hair glow> 
Ing health and handsome- 
grooming through its amazing 
2-fold power...it cleans and 
eeerlehes. fom-ol is a rich, 
ffooming oil shampoo which 
takos unkempt, sickly hair 
(mon’s, wosnan’t or child's), 
and leavas it clean as a whis« 
Ho and sporkling with Health. 
Fara-ol isso ecenomical;a little 
goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c 
stze. Or, write for a generous 
Iriai bottle, endosing 10c to 
cover aacking and postoge.

FOM-OL

■ore tirai t truhnentl

Seimas išklausęs Biudžeto 
Komisijos pirmininko kalbą, 
1J937 m. valstybės biudžetą 
priėmė 303,440,109 litų sumai.! 
Tiek numatyta gauti pajamų 
ir tiek pat padalyti išlaidų. į 
Paprastųjų pajamų sąmata 
įielciu 255,570,652 litus ir ne
paprastųjų 47,869,457 litus; ' 
paprastųjų i^jaidų numatyta 
244,620,093 litai ir nepapras- 
Mjų — 61,820,016 litų. Čia 
nedarna lentelė rodo 1937 me
tų valstybės biudžeto paja
mas ir <s)laidas ministerijo
mis: M

1. Prezioentūui_pajamų tu
rėjo 1,284 litus, o išlaidų — 
265,805 litus.

2. Ministerių Kaitinėtas pa
jamų turėjo 375,000 lt., o iš
laidų — 3,810,1918 lt.

3. Seimas pajamų neturė
jo, o išlaidų turėjo 784,655 lt. 1

4. Valstybės Taryba paja
mų turėjo 500 lt., o išlaidų 
— 310,104 lt.

5. Klaipėdos kr. guberna- 
tūra pajaunu turėjo 512,700 
lt., o išlaidų — 343,766 lt.

6. Valstybės Kontrolė pa
jamų turėjo 190,713 lt., o iš
laidų — 1,131,967 lt.

I
Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

Gėlės MyMoUevns — Vestuvėm* — 
Uonkletanu, — Laidotuvėm, —

paošim* uis.
Phone DAft'AYKITE UOO>CaTiSkit^^d5auga^

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO fSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patnmayiuuui Moteris patarnauja .
Phone «9M «*) W. lbtk

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
1 *

} I

Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnauiių

Aa A*

FELICIJA SHLEPOWICZ
Visiems sayo maloniems gilinančioms, draugams ir 

pažįstamiems pranešame, jog penkių metų a. a. Feli
cijos Shlepowiczieuės mirties sukaktuvių paudaėji- 
mas įvyks antradienį, gegužės 25, 1937, Šv. Jurgio 
par. bažnyčioj. Tą dieną 7:45 vai. ryte bus iškilmių- į 
gos gedulingos pamaldos, tai yra egzekvijos ir sykiu 
trejos šv. Mišios. Jo Malonybė pralotas M. L. Krušas J 
pasakys pamokslą.

Mūsų šventas Rymo-Katalikų tikėjimas mokinamus, 
kad reikia melstis ir atminimus daryti už mirusius. Į 
Mūsų tikėjimo mokslas sako, kad niekas ant šios že- ■ 
mės nežino, kur nueina įnirusieji — gal .Dangun, gal 
Skaistyklom Jei Dangun jie melsis už mus, jei j 
Skaistyklon — mes melskimės už juos. Tokiai būdu 
susįdaro ryšys tarp vienų ir kitų, tarp šiapus ir ana- I 
pus gralio. Visi tikintieji, ar jie Danguje ar Skaistyk
loje ar ant žemės yra viena didelė Kristaus šeimyna! 
ir jos nariai turi vieni kitiems padėti.

* ‘Šventa ir išganinga yra melstis už mirusius,” sar- 
ko šv. Raštas.

Visa tai žinodami ir atsimindami mes rengiame 
mūsų žmonos Felicijos ir motinos mirties atminimą. 
Primenaiue, kad Felicija fShlepowiezienė. persiskyrė 
su šiuo pasauliu gegužės 4, 1932, o po iškitoniagų ge
dulingų pamaldų Sv. Jurgio bažnyčioje buvo nulydėta | 
į Šv. Kazimiero kapines.

Dar kartą visų prašome dalyvauti šv. Mišiose ry
toj, antpadienį, gegužės 25d., 7:45 vai. ryto, Šv. Jur
gio bažnyčioje. Už malonų atsilankymą iš anksto ta
riame ačiū.

Vyras SIMONAS SHLEPOWICZ 
IA TBUST 
KRISTINA

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus——O——

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 mWE» AVENUE
ARTI GRAND AFB.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Dlinois

UIDOTUViy
DIREKTORIAI

NAMAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Dukterys: VIBGINIA TRU8T 
DR. FELICIJA ir

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMS! 
Datau- pa-s nitui galite gauti tikro* Ut-tuviAkea Valstybinės Degti

nes importuotos 19 Dietų vos.
(Mes ir visi mCksų darbininkai esame tikri lietuviai.)

ITtEITl HŲtOR 1*ISTRIKITOB-S, INC.
MSI-33 «. Ashland Ave.

Telcfonnok.lte bHe laiku, Prorapuct OTM

PLAUKITE HDW»6|'

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

v V A T KOPLYČIOS I ±v/\l MIESTO D,

Eztrskis ir Šias
VISOSE 

ALYSE

19734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703

LAIDOTŪVIg PIREKTORIPa

JUOZAPAS

UDEIKI
TBVAS

IRginia 0883

SOLISTAMS IR CHORAMS ! 
Didžiausias Muzikos, Dainų ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

M i ZIKOS ŪMIOS”

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

LactanriczirSaai
2314 AVest 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phoae PULlman 1270

J. Liiltmis 4346 Se. California Ave. 
Phoae LAFayette 3572

Ms.

MBS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI 
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nao 115.00 ir auk- 

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St., 

Telefonas BEVerly 0006
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1136

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave.
Phone BOUIevard 4139

A. Petkas
S. M. Skite

Jįjį. I. ZaTp

14W So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 21C9

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203



n t? v rn t <5 Pirmadienis geg. 24 d., 1937

VIETINES ŽINIOS

MARIJONŲ BENDRADARBIŲ SUS-MAS 
BUVO GAUSUS ATSTOVAIS IR

IR NUTARIMAIS

Praeitą penktadieni, gogu- ne visi tikietai grįžo, bet ti-

Gedvilienė, P. Turskienė ir 
St. Šimkienė.

Melrose Park atstovavo 
viena narė, būtent Antanina 
Švilpauskienė, kuri patiekė 
gražų raportą ir dėkojo vi
siems, kurie dalyvavo jųjų 
surengtame bankiete gegužės 
16 d. Pranešė, kad dabar re

viena darbsoiausių narių, bū- 
tent Sofija Ališauskienė, ku
ri pranešė, kad p. Krasaus
kienė su dideliu būriu pagel- 
bin'nkių pasižadėjo dirbti re
storane, ir kad taipgi ren
giasi skaitlingai dalyvauti i§- 
kilmėse.

Apskrities susirinkimas bū
žės 21 d., įvykęs Marijonų 
bendradarbių Chicagos aps
krities susirinkimas

kiši, kad gryno pelno liks 
apie 25 dol., ir kad dabarti 

Aušros'niu laiku stropiai rengiasi
Vartų parap. mokyklos kam- prie pašventinimo iškilmių, mergaičių, kad pagelbeti vi-
bary, buvo gausus atstovais Į Brighton Park 35 skyriausi *Ur’ kur tlk bus PaSeulauja' 
ir artinanties pašventinimo vartju raportą patiekė Mar n'a‘

ngiasi prie pašventinimo iš-1 tinai pageidav®, kad būtų
kilmių, žadėjo suorganizuoti 
grupę (|aibš(čiių mdteijų ir

iškilmėms gražiais nutari cijona Navickienė, kad atsto
vių randasi penkios, būtent: 

Visųpirma, neatvykus pinu. Th. Atroškienė, O. Kazragie- 
A. Bacevičiui, jo vietą užpil- np» Ver. Mic.ūnienė ir Žoli-

mais.

dė L. Šimutis, “Draugo” red. 
Apskr. raštininkas perskaitė 
protokolą iš praeito susirin
kimo, kuris buvo priimtas 
vienbalsiai.

Po to sekė raportai iš ko
lonijų skyrių atstovų:

Marąuette Parka skyriaus 
vardu patiekė raportą B. Ne- 
nartonis, pranešdamas, kad 
atstovų atsilankė trys, bū
tent: patsai, Al. Jonaitienė ir 
Ad. Rimidaitė; taipgi parei
škė, kad iš įvykusio vakąro 
bal. 25 d., pranešė, kad dar

mene; taipgi pareiškė, kad 
vakarėlis davė gražaus pelno 
apie 75 dol., kurie įteikti per 
metinį bankietą, gegužės 9 d. 
Taipgi smarkiai rengiasi prie 
pašventinimo iškilmių ir pa
geidavo, kad būtų pastatytos 
būdos, ne mažos, bet didelės.

Town of Lake skyriaus va
rdu raportą! patiekė E. Ged
vilienė, kad ruošiasi prie iš
kilmių, turi paėmusios troką 
ir smarkiai organizuoja town- 
oflakiečius biznierius, kad 
kuoskaitingiausiai dalyvauti. 
Atstovių atsilankė trys: E.

Archer Heigbts koloniją at
stovavo J. Šliogeris, kuris 
labai apgailestavo, kad buvęs 
skyrius visai nerodo gyvumo.

West Side skyriaus vardu 
raportą patiekė D. Gaspar- 
kienė, papildė J. Kulikauskas, 
kad vakarėlis davė gryno pe
lno virš 30 dol., kurie įteikti 
gerb. Provincijolui; bankielo 
reikalas negalima buvo baig
ti, kadangi dar daug tikietų 
negrįžo, atstovų buvo: C. Dru 
ktenis, K. Kulbienė, D. *Gas- 
parkienė, Ig. Kryževičius ir 
M. Balčiūnienė ir Ieva Šiau
lienė. Taipgi su dideliausiu 
stropumu rengiasi prie iškil
mių.

Cicero skyrių atstovavo

pataisyti mirusiųjų Tėvų Ma
rijonų kapai, tam tikslui įtei
kta 15 dol. ir išrinkta komi
sija iš I. Šiaulienės ir O. Ka- 
zragienės tuo reikalu pasirū
pinti.

Į susirihkimą atsilankė ge
rb. klebonas kun. M. Urbona
vičius; padarė platų praneši
mą koplyčios reikalu.

Ant galo piritu L. šimutis 
kvietė visus atstovus rūpintis 
kad pašventinimo iškilmėse 
būtų kuodaugiausiai darbini
nkų ir kvietė visus organi
zuotis kolonijose, kad tikrai 
gražiai ir skaitlingai suva
žiuotų į, pašventinimo iškil
mes. ,

Vos Nenulinčiuoti Du 
Chicagieciai

Norinan AVestherg, 17 m., 
1719 N. Troy st., ir Howard

CHICAGOS APSK. VYČIŲ 
KONCERTAS

AUSROS VARTŲ PARAPIJOJ

atidėtas
i k i

Trečiadienio, Geg. 26 d.

Cbristenson, 16 m., 1748 N. 
Troy st., nusibastę į So. Da- 
kota valstybę, norėdami ati
mti automobilių nužudė mo
kytoją Adą Caray, 26 metų 
amž. Važiuodama namo į 
Blum, S. D., ji kely pavijo 
chicagiečius ir paėmė pavė- 
žyti. Įsėdę j e pareikalavo 
merginą atiduoti automobilių 
Mokytojai pasipriešinus, We- 
stberg paleido į ją šūvį. Ne
tekęs kontrolės automobilius 
smogė į šalį ir apvirto, žmo
gžudžiai lako nesužeisti ir 
pasislėpė žolėje. Vienok grei 
tai buvo suimti. Susirinkus 
minia abu žmogžudžius pa
grobė ir jau norėjo nulinčiuo- 
ti, bet pribuvus policija atė
mė ar nugabeno į Onida, S. 
D., kalėjimą. Kol policija a- 
tėmė, minia jau buvo sudra
skius žmogžudžių drabužius. 
Vienas žmogžudžių buvo CCC 
stovyklos darbininkas Fifield, 
Wis. Matyt, susitaręs su drau 
gu pabėgo iš stovyklos. ’

A. L. Sporto Komiteto 
Motery Skyrius

Pagerbs Garbės Nares

Sporto Komiteto Moterų 
Skyrius laikė savo susirin
kimą geg. 17 d. Susirinki- 
man suvažiavo nemažas, mo 
terų būrelis. Matyt, kad mo
terys domisi skyriaus užsi
brėžtais darbais ir turi no
ro prie jų prisidėti.

Iš šokių ir kortavimo va
karo komisijų raportų paaiš
kėjo, kad darbas sparčiai va
romas, bilietai platinami.

Apart kitų susirinkimo nu
tarimų vienbalsiai buvo nu
tarta pakviesti p. Daužvar- 
dienę, Chicagos konsulo žmo- 
ną, ir p. Zurienę, teisėjo žmo
ną, į A. L Sporto Komiteto 
Moterų Skyriaus garbės na
peš Pasiduoda taverna. Pilnai Jrengta.

’ Biznis Išdirbtas. Tuoj kreipkitės.
Šį vakara 7:30 vai. nas Išvažiuoju J Lietuvą. pigiai parduo- 

r siu. 2301 So. Western avė., tel.
Margutį, 6812 So. Westem SEE)y »?54. 
avė., įvyksta Moterų Sky
riaus susirinkimas. Ta proga 
ruošiama arbatėlė su užkan 
džiais.

Tat, visos Moterų Skyriaus 
narės kviečiamos atvykti į šį 
susirinkimą. Susipažinsime su 
p. Daužvardene, turėsime 
priimtuves garbės narių ir

MAKE CHOOSING A REFRIGERATOR EASY!

Naujas 1937 Kel

vinator yra Plus- 
Powered. Jisai turi 

veik dvigubai šal

dymo pajėgumo ne
gu kitų geriausių 

išdirbyseių šaldytu

vai lygaus didumo.

Faktas 2.
Naujas Kelvinator 

eina tik pusę laiko 

per dieną — per li

kusį laiką stovi ir 

užlaiko temperatū

rą be ėjimo.

t

A Plus-Pousered Kelvinator is yours for as little as 9 Oi a week !

i
FREE

KELVINATOR REFRIGERAIORS 
KELVINATOR RANGĖS 

KELVINATOR WASHING MACHINES 
KELVINATOR IRONERS AND CASH

f

k AS gali būt lengviau? Tai va ką reiškia turėti 
^■^■Tik atmink du faktus Plus-Powered Kelvinator. Tū- 
aukščiau pareikštus ir sup- katančiai, kurie ikišiol turė- 
rasi kodėl yra geriausia pir- j0 kitokius refrigeratorius 
kti Kelvinator. Nes tik pa- dabar juos pakeičia i Kelvi- 
mislyk apie sutaupymą pini- nator.
gų, kaip parodo du faktai:

Pinigus taupai kasdien. Apsvarstyk šj naują ir ne- 
Pinigus taupan per metų me- paprastą būdą taupyti pini-
1 • ” rn<,tų tarna’ RUS. Neg sutaupytais pinigais
vitno be kliūčių ir pigesne " . . x . ..
operavimo kaina. vartojant Kelvinator išgalė

tum išmokėti už Kelvinator 
Pinigus taupai ant elek- išsimokėjimo mokesčius. Ir 

tros ir ant maisto. Nes ir taj ,nes tie mokesčiai
kaitriausiose dienose ir karš- ... „„ ....čiuose virtuvėse Plus-Powe- t,k P° savaitėje,
red Kelvinatoryje maistas Ateik. Pasikalbėk apie tai su 
NEGENDA! mumis šiandien.

Budrlko radio programai: IK WCFL 970 kil. sekmadieniais 
nuo 7:30 iki 8 v. v. Ketvirtadieniais IS WHFC 1420 kil. nuo 
7 Iki 8 v. v. Pirmadieniais lr penktadieniais nuo 6 vai. po 
piet IK stoties AVA A F,

Tik Kelvinator teduoda 
jums šiuos gerumus:
(būdavot* termometrą 

Guminius virbalus visose 
lenlaunės tarose 

Žemų operavimo ISkaAėų 
ccrtlftkatą

5-klų melų apsaugos planą

CQM£
IN TODAY!

bet ofllv* *1 f Ml »
1$ l.i n V and 2 h ii 
inf oi in.it «»n 
the r.v.y h » j vi i 
•it r. r Mn • iiij.
VV ji d ( out .♦
.ilso tree kebui ■
Home Boch tli.tf _
K i Y e ’• c o m p) < t» 
rteStT r i |>t ioii n f 
Kelvn Home — u n 
hette: w.$ą nf Ihii.v

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

Tel. Blvd. 7010

Po $100 Už Moters 
Užkabinimą

Už užkabinimą V. Meisro 
vičjenės, 40 m. amž., 2100 V»r. 
Chicago avė., nedorais tiks-

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ
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 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
TAVERNA PARDAVIMU

TURIME PARDUOTI
Turime parduoti $36.000 biznio pra- 
ptrtę už $16.000. Visa išrenduota 
— aptieka, grocernė Ir taverna. 
Rendų per metus (eina $1,900. Ran
dai 2947-49 W. 63rd 8t„ arti Ked
zie Avė. Tuoj kreiptis Į:
BVRY an<l WOJCIECHOW8KI CO. 

5209 So. Ashland Avė.
Tel. Prospect 9792

PAIEAKOJIMAS

lais, municipalis teisėjas C. maloniai praleisime laiką 
C. Smith nubaudė J. Nitti,
1166 W. Grancį stų ir B. Sco- 
rda, 1327 W. Erie st., po $100.

1

^1

252^

BAKING 
POVVDER

Sime Price Todaip 
t as45yearsAgo

25 ounces254

MlLLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvltsa. Lietuviai. 
Baravykai. Agurkai, Saldainiai Ir 
kiti skanumynai Iš Lietuvos. Par
duodam Ir krautuvėms VVIiole- 
sale.

BALTIC IMPORT CO.
8OR West 1»th 84.. Chtcago. 

Tel. HAYmarket 8555

Ir Resyveris Pateko Į 
Kalėjimu

Teisėjas W. T. Stanton nu
baudė 6 mėnesiams į kalėji
mą Morris M. Wilcox, 2328 
Lincolnwood dr., Evanston, 
resyverį namo adresu 5510 
AVest 63 PI., už suklastavimą 
rekordų, kuriais norėta nusu
kti $1,481. Jis jau buvo ka
lėjime už kitas suktybes. Da
bar turės du terminus kalė
jime išbūti.

PLATINKITE “DRAUGI”

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Iftalevos, Aliejų-, Stiklai ir 
VARNIftAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Te!. CANai 6850

PLATINKITE “DRAUGA’

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:

GAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BA6KYS

Leonas Romas, gyvenantis Kalti
nėnų miestely, Tauragės ap. atsi- 
ftaukė i mane, kad sužinočiau apie 
jo brolj Kazimierą Romą, kurs Jau 
yra miręs. IJetuvoJ reikalingas jo 
mlrttag llfidijlinas. Žinantieji apie 
a. a. Kuztmleą Romą praSomt krei
ptis adresu: Henry Druktenis, 4552 
So Paulina st. Chicago, III. Telef. 
YARds 2440.

REIKALINGA MERGINA
Reikalinga mergina prie darbo lr 
prižiūrėti mažą valką. Jeigu nori, 

Įgali gyventi ant vielos. Kaslink są
lygų. pasitarsite ant vietos.

4329 So. Franclsco Avė. 
__________ Chicago, III._____________

PIGIAI GERA BUČERNĖ
Pardavimui bučernė, lietuviu apgy- 
ventoj vietoj, arti bažnyčios lr mo
kyklos. Savininkas nesveikauja Ir 
turi važiuoti gydytis. Todėl par
duosim pigiai.

4501 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0245

MARQUETTE PARK

Pardavimui rezidencija 1H aukKčlo, 
dviem Šeimynom, medlnC. 5—3 kam
bariai, rendos 1 mlnesĮ $27—$15. už 
garadžių $3. furnace apSIldymas. 
karštas vanduo, skalbyklos. kieto 
medžio vidus Ir kiti vist patogumai. 
Savininkas priverstas J trumpą lai
ką pigiai parduoti už •‘casb," arba 
prarasti už skolas. Priimsiu mažą 
namą J mainus toje pačioje kolo- 
JoJe.

6602 8o. Fairfield Avė.
(2-ros lubos) 

KAMBARYS RENDON

IKslrenduoja kambarys prie mažol 
Šeimynos. Tinka ramini merginai ar 
vaikinui, 3336 Utuanlca Avė., prie 
W. 33 PI. 2-ros lubos, užpakalinės 
durya^_Kretj?tbi_po_5_vaL_vaki___^

PARDAVIMUI TAVERNA

Parsiduoda taverna lietuvių koloni
joj. Priežastis — vienai moteriai 
persunku. Sutiksime priimti part
neri.

4200 80. Campbell Avė.

PARDAVIMUI pigiai geras kam
pinis grocerlo biznis ISdlrbtas per 
daug metų. Einame ) Tavernos blz- 
n£^84£5_^ltuanilc^Avenue^__^__

BUTAS Už PATARNAVIMĄ

Kas nori gauti butą arba mažą 
Storą be nuomos už mažą patar
navimą, la.1 kreipiasi Į mus. Šilima 
lr karstas vanduo taipgi dykai.

 Tel. Van Buren 0018
NAMU VALYTOJAS IR PO PIE- 

RUOTOJA8
Kaa norite namu, išvalyti lr 1S- 
popleruotl, tai kreipkitės J •

J. Puidokas 
6 425 So. Richmond St.

Tel. Hemlock 2678

Mnrmnt statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS
Ooatractor and Btrilder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
Pardavimui 5 kambarių mūrinis na
mas su stikliniais porėtais. Pilnai 
sudėtos attiko (viršutinės užlos) 
grindys. Geras base m en tas. Namas 
netoli Marquette Parko. Rep. 7622. 
Kreiptis: Mr. M. O'Connor, 6544 So. 
Franclsco Ava.


