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METAI-VOL XXI

NACIONALISTAI NEUŽ
ILGO LAIMĖS, SAKO

GEN. FRANCO '
LISABONA, Portugalija, 

geg. 4. — Žiniomis iš Salaman 
ca, ispanų nacionalistų vado
vybės vyriausios , buveinės, 

en. F. Franco pareiškia, kad 
lilitariniu atžvilgiu naciona

listai karų. jau laimėjo. Pasili
kę vien antraeiliai su radika
lais npsidirbimai, kas artimoj 
ateityje bus padarvta.

Gen. Franco aiškina, kiek 
daug nacionalistai atlikę paly
ginamai j trumpų laikų. Prieš 
9 mėnesius jie, nepaisant radi
kalų stipra,us priešinimosi, nu
žygiavo Merida link, išlaisvi
no Badajoz ir padarė kontak
tų su šiaurine armija. Po to 
užkariavo Evtremadura. Ovie- 
do, Irun, Malaga j ir San Se
bastianų ir tuo būdu Valenci
jos radikalus atkirto nuo tie
sioginio susisiekimo su Pran
cūzija. Be to, išlaisvino Tole
do ir pasiekė Madrido miesto 
ribas. Nacionalistai visur nu
galėjo radikalus ir šiandien 
valdo svarbiausias Ispanijos 
provincijas ir miestus.

Visiškas radikalų nugalėji
mas bus atsiektas polaipsniui. 
Nacionalistai negali vykdyti 
didelių užsimojimų, kadangi 
tas rišasi sUj kariuomenės di
deliais nuostoliais. Naciona
listų gi nusistatymas — ko 
mažiausių skaičių karių pra
rasti. Jei ne, tas, jau seniai 
būtų buvęs paimtas Madridas 
ir Bilbao. Radikalams gi mili
cininkų negaila. Jie brukami į 
kruviniausias i&kerdynes. Vei
kiant palengva ir apdairomis 
ir Bilbao bus paimtas.

I

POPIEŽIUS GERBIA 
AMERIKOS VYSKUPUS

Vyskupai visados patenkina 
Šv. Tėvo troškimus

VATIKANAS, geg. 4. — 
Balandžio 28 d. Šventasis Tė
vas Pijus XI priėmė j audien
cijų prelatų J. B. O’Reilly iš 
New Yorko, Katalikų Artimų
jų Rytų Gerovės sųjungos se
kretorių. Audiencijos laiku 
Popiežius pareiškė, kad J. 
Valstybių vyskupai ir kunigai 
yra nepaprastai glaudžiai su
siję su Šventuoju Sostu ir vi
sados jie pirmutiniai patenki
na visus Popiežiaus troškimus.

Rytų Bažnyčios kongregaci
ja prelatų O’Reilly buvo pa
siuntusi su specialiais šios 
Bažnyčios reikalais į Čekoslo- 
vakijų ir Lenkijų. Tad prela
tas Šventųjam Tėvui pateikė 
platų raportų apie savo kelio
nę.

Popiežius per prelatų pa
siuntė apaštališkų laiminimų 
New Yorko kardinolui ir vi
siems J. Valstybių vyskupams, 
taip pat visiems sųjungos na
riams. i

Ispanijos radikalai rengia skunda 
Tautu Sąjungai

Pasiryžę kaltinti Italiją 
ir Vokietiją

PARYŽIUS, geg. 4. — šio 
mėnesio 24 d. Ženevoje susi
rinks T. Sųjungos taryba.

Žiniomis iš Valencijos, is-

KAS ANGLIJAI SVARBU 
VADUOTI Iš BILBAO

panų radikalų atstovybė vyks LONDONAS, geg. 4.
• „ • i •• 1 • - - I ? 2X1 “d r Ą _

Anot gen. Franco, Bilbao 
ginėjai sudaryti iš klviejų gru
pių — komunistų ir baskų na
cionalistų. Šie pastarieji yra 
geri žmonės. Deja, juos komu- 
jristai laikinai apakino. Nacio
nalistai ilgų laikų bandė bas
ius nacionalistus gražiuoju

r

patraukti savo pusėn. Tas ne
pavyko. Tad prieš Bilbao ir 
pradėta kampanija, kuri nėra 
lengva. Visa sritis nepapras
tai kalnuota, o priešai turėjo 
laiko ten gerai jsiginkluoti. 
Nežiūrint to, nacionalistų pa
jėgos nugalėjo tuos visus sun
kumus ir šiandien yra jau ar
ti Billiao ribų. Tas atlikta na- 
cionalistų nepaprasta drųsa 
ir potrijotizmu. Neužilgo ir ši 
teritorija bus įjungta į nacio
nalistų valdomų Ispani jų. Po 
to nacionalistai nusisuks prieš 
Valencijos radikalų valdomas 
sritis. , , ,

Tai ne viskas. Nacionalistai 
akis į nBį susiduria su rimto
mis problemomis. Jie turi iš 
nieko kūrti naujų valstybę. 
Jau daug kas padaryta, bet 
dar daug ir darbo? Visos už
kariautos sritys sujungtos, į- 
vesta pavyzdinga tvarka. Kon
soliduotos taip pat politinės 
partijos ir paskirių grupių mi-

į -Žėnevų ir, sakoma, ji neleis 
tarybai iškrikti iki bus išklau
syti Valencijos skundai prieš 
Vokietijų ir Italijų.

Valencijos radikalai pasiry
žę T. Sųjungos tarybų pain
formuoti, kad Vokietija ir T- 
talija peržengia T. Sųjungos 
statutų padėdamos nacionalis
tams kariauti prieš Valencijos 
“teisėtų” vyriausybę. Jie dar 
pasakys tarybai, kad Italija 
su Vokietija seniau, dar prieš 
nacionalistų sųjudį darė sąmo
kslus prieš tų pačių ispanų ra
dikalų “teisėtų” vyriausybę.

Bet radikalų atstovybė vi
siškai nutylės apie atlapų 
Prancūzjos pasienį, per kur 
visas laikas į Ispani jų plaukia 
ginklai, amunicija ir karo me
džiaga.

Nežinia kaip į tai atsineš 
taryba. Gana to, radikalai pa
siryžę jai stačiai ant stalo pa
kloti rengiamus Valencijos 
skundus

Pa
galiau aiškėja, kaip Anglija ir 
Prancūzija per peilį skverbia
si vaduoti moteris su vaikais 
iš Bilbao.

Jos vaduoja radikalų virši
ninkų moteris ir vaikus. Kitos 
visos moterys su vaikais tai 
antraeilis dalykas.

Bilbao radikalų moterys su 
vaikais ir yra tie “civiliniai 
asmenys” kurių vadavimui 
'radikalai šaukėsi Anglijos ir 
Prancūzijos. <

KARDINOLAS ŠVENTINS 
SEMINARIJĄ MELROSE 

PARKE

Planetariurno direktorė. Miss Maude Bennot Chicago 
Planetariume prie aparato prožektorio, kuriuo ant aps
kritų lubų parodoma dangaus kūnų judėjimas. Ji rekomen
duota parkų bordui. Iki šiol planetariumo direktorium bu
vo dr. Philip Cox.

SENATORIUS BYRNES 
PRIEŠ VYRIAUSYBĖS 

IŠLAIDUMA

GOERINGAS APLANKE 
JUGOSLAVIJĄ

VIENA, Austrija, geg. 4. 
—•' Anų dienų apleidęs Romų 
Hitlerio atstovas gen. Goerin
gas aplankė Jugoslaviją.

licijos. Šiandien 
veikia po viena 
vėliava.

Nacionalistų valdomose te
ritorijose gyvuoja tvarka. So
diečiai įdirba žemę ir tikisi 
sulaukti gausaus derliaus. Fa
brikai užkrauti darbais, preky
ba vis daugiau gyvėja, o vai
kai lanko mokyklas.

Tai kas nacionalistų atlikta 
vos tik per devynis mėnesius. 
Daugiau, negu tikėtasi.

visi ispanai 
nacionalistų

Jo Eminencija kardinolas 
Mundelein, Chicago arkivys
kupas, gegužės 9 d. šventins 
Švč. Širdies seminarijų Mel- 
rose Parke. Šių seminarijų 
pastatė Šv. Karolio Boromeo 
kongregacijos kunigai.

Jo Eminencija atviram ore 
pontifikuos Mišias. Apie 3:00 
popiet įvyks seminarijos šven
tinimas. Ceremonijų vedėju 
bus J E. vyskupas W. D. O’
Brien, D. D., Chicago auvilinis 
vyskupas.

Iškilmėse dalyvaus septy
nios italų parapijos iš Chica
go.

DANCIGĄ VALDA NACIAI SUIMA 
SAVO PRIEŠININKUS

Naciai siekia įteisėti tik vieną 
savo partiją

jokiųBERLYNAS, geg. 4. —Į jie nestatytų naciams 
Laisvojo tarptautinio Dancigo (kliūčių diktatūroje.. I
miesto nacis diktatorius Al 
Forster skelbia, kad dabar na
ciai Dancige siekiia įteisėti tik 
vienų savo nacių politinę par- 
D.I4. \

Tas paskelbta ryšium su ki
tų nacių politinių priešininkų 
areštavimu Dancige. Seniau 
visa eilė kitų partijų vadų a- 
reštuota ir tuo būdu nutrauk
tas jų veikimas. Šiandien sui-jc*us- D Vokietija 
įnami paskutiniai vadai, kad klauso Sąjungai.

Nors Dancigas ateityje vie
nos partijos bus valdomas, pa
reiškia diktatorius, tačiau len
kų teisės bus gerbiamos. Kitos 
nacionalybės neturės nė ma
žiausio balso.

Dancigo miestas yra T. Sų
jungos globoje. Bet Sųjunga 
nė piršto nepajudina prieš na- 

j.uk nepri-

SIŪLO SUREGISTRUOTI 
VISUS GINKLUS

WASTIINGTON, geg. 4. —i už kiekvieno ginklo pardavimų
J. Valstybių generalinis pro- i imama po vienų dolerį mokes- 
kuroras (teisingumo departa-- ties.
mento sekretorius) Cummings 
patiekia kongresui sumanymų 
pravesti įstatymų, kuriuo re-

Cummings tvirtina, kad tuo 
keliu būtų suvaržytas įvairios 
rūšies kriminalininkams gink-

mriantig visi žmonių turimi gin! lų įsigijimas. Sumažėtų pikta- 
klai turėtų būti suregistruoti darybės.

VATIKANAS IŠLEIS ‘BAL-
TįJA KNYOį' RYŠIUM

SU NACIAIS• • • •

VATIKANAS, geg. 4. —
Sužinota, kad Vatikanas pa
rengė išleisti ‘baltųjų knygų’, 
kuriųja ryškiai įrodys, kad ne 
Vatikanas, bet įVokietijos vy
riausybė nesiskaito su abiejų Tekės vakar kongreso žemes- 
pusių padarytu konkordatu. niųjų rūmų komitetui pranešė,

\VASTTINGTON, geg. 4. — 
Šalies administracijoje reiš
kiasi nesusipratimai išlaidu
mo klausimu.

Vidaus reikalų) sekretorius

Oficialių dokumentų ir pa
reiškimų rinkinys sudarys mi
nėtų knygų. Knyga bus išleis
ta tuojau, jei Vokietijos dik
tatorius Hitleris nepaliaus ko
vojęs prieš Katalikų Bažnyčių 
ir katalikus.

vidaus mokesčių rinkimo biu
ruose. į

Prokuroras pareiškia, kad 
ginklų suregistravimas būtų 
nemokamas, tačiau turėtų būt

Šio sumanymo priešai at
kerta, kad tokiu įstatymu būtų 
dar daugiau padėta kriminali
ninkams. Jų niekas neprivers 
įregistruoti ginklus.

BARCELONOJ ANAR
CHISTAI SUKILO PRIEŠ 

KOMUNISTUS

IŠKILMINGAI BUS MINI
MA POPIEŽIAUS GIMI

MO DIENA
PARYŽIUS, geg. 4. — Ži- 

dar- niomis iš Barcelonos, tenai a- 
bams apie 145 milijonus dol. narchistai sukilo prieš komu-1 metų amžiaus sukaktuvės šio 
ir dar neturi padaręs planų, ristų ir socialistų vyriausybę, | gegužės mėnesio 31 d. iškil- 
kaip ir kur juos išleisti. Girdi,. įkalino jos narius rūmuose ir mingai ir džaugsmingai bus

~ __ ______ ____~ 1______

kad jis turi viešiesiems
WASIIINGTON, geg. 4. — 

Šventojo Tėvo Pijaus XI 80

jam reikia ilgesnio laiko tai 
galutinai išspręsti.

Žinomas administracijos šu
las senatorius J. F. Byrnes iš 

Vienas Vatikano prelatų pa- S. C. vakar paskelbė įspėjimų, 
reiškia, kad Katalikų Bažny- kad administracija turi tuojau 1 celonos susisiekimų su Prancū- 
čios stovis Vokietijoje šian- imtis mažinti išlaidas ir siekti'zija.
dien yra blogesnis, negu Tspa- biudžeto balansavimo. Jei tas

. , . .... . • .1 »■-«, ..«-» I ti i ta o zl n nt’Tn n t i ri n l/n »Vi n zv t n
į miestų saugoti 

prancūzų konsulatų.

neišleidžia. Antra para anar- Įminimos visose šios šalies ka- 
ch i sta i kaujasi su policija ir talikų vyskupijose. Pažymima, 
civiline sargyba, šias nugali kad Porto Riko ir Ala«kos ka- 
ir užimdinėja valdiškas įstai- talikai tų pat darys, 
gas. Sukilėliai nutraukė Bar

nioje.
Anot prelato, Ispanijoje ku

nigų žudymais ir bažnyčių de
ginimais tikėjimas tarp žmo
nių dar daugiau stiprinamas. 
Vokietijoje šį kartų tikėjimas 
tiesiog smaugiamas, daugiau
sia ekonominiais spaudimais 
ir kitais smerktinais metodais.

Iš “baltosios knygos” pa
saulis patirs, kad naciai nesis
kaito su padarytomis sutarti
mis. • į

GIRDĖJOTE TOKIUS DALYKUS?
HENDAYE, Prancūzija, 

geg. 4. — Žiniomis iš Bilbao, 
radikalai giriasi, kad jų mili
cija sulaikius nacionalistų ver- gyventojai! 
žimųsi, tad daugesniai moterų 
su vaikais išvežimas iš Bilbao 
nereikalingas.

Moterų išvežimų radikalai 
sulaiko, kadangi jų pačių, ra
dikalų vadų, moterys jau iš

vežtos į Prancūziją. Kas gi 
jiems čia turi rūpėti kitos ko
kios moterys/ arba civiliniai

Jų girimųsis nacionalistų 
veržimąsi sulaikymu yra pap
rasta propaganda. Čia šaltai 
pripažįstama, kad jie negali 
sulaikyti nacionalistų.

Patirta, kad iškilmės ren
giamos visam katalikiškam 
pakuly. Katalikai dėkos Die-

. . . , Iš prancūzų karo laivo jūri- vui už Popiežiaus pasveikimų
nebus padaryta atitinkamuoju rtinkaj jSkplti 
laiku, vyriausybės kreditas
dar daugiau bus pakirstas.

Kas nors netvarkoje, jei 
viršūnėse reiškiasi tos rūšies 
nesutarimai.

Šiandieninė administracija 
viešąsias skolas yra užvariusi 
iki 35 bilijonų dolerių.

Jau seniai nebuvo draugin
go Katalonijos vyriausybės 
sutarimo su anarchistais.

PASTATĖ FIZINIUS DAR
BUS DIRBTI

ir maldaus pailginti jam gy
venimų. Popiežius Pijus XI y- 
pač šiais audringais laikais 
Bažnyčiai labai reikalingas.

Gegužės 31 d. dėkones iškil
mingos pamaldos įvyks visose 
katedrose ir visose bažnyčiose.

PLANUOJAMA NAIKINTI 
VOVERIS

Evanstone, Chicagos prie
miestyje, planuojama naikinti 
voveris. Randama, kad šie 
žvėriukai išsigema. Nepasi
tenkina maitintis riešutais, ar 
ba vaisiais, liet trankosi gat- 
vaitėmis ir ėda atmatas. Taip 
pat užpuola vaikus.

BERLYNAS, geg. 4. — Di
ktatoriaus Hitlerio įsakymu 
propagandos ministerijos ke
turiolika valdininkų pasiųsta 
porai mėnesių dirbti fizinius 
darinis su paprastu už /tų dar
bų atlyginimu.

RASI, GRAZIANI GRĮŠ 
ITALIJON

ROMA, geg. 4. — Po įvyku
sio pasikėsinimo prieš Etiopi
jos vicekaralių maršalų Graži
am sumenkėjo jo sveikata. 
Matyt, jis grįš Italijon ir bus 
paskirtas naujas vicekaralius.

Automobilių tikrinimo sto
tyse Chicagoj per balandį pa
tikrinta apie 135,000 automo
bilių.

Chicago ir Cooko apskrities 
pramonėse darbai daugėja — 
vis didesnis skaičius darbinin
kų gauna pastovius darbus. 
Tų pat laikų šelpiamųjų bedar 
bių skaičius ne tik nemažėja, 
bet dar daugėja. Ir šelpimui 
reikalingi via nauji fondai.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — Ret

karčiais gali būti lietaus; ma
ža temperatūros atmaino.

Saulė teka 5:40, leidžiasi 
7:54.i

j.uk
j.uk
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55 Milijonai

ndomijiinu Baltijo. kraštai, buvo lr yra LIETUVOS SEIMAS SVARSTO TARNAU- 
~ TOJŲ ALGŲ PADIDINIMO KLAUSIMĄ;

kiotnis pigiomis sensacijomis, kurios po ke-l SEIME ĮVYKO SMARKIŲ DEBATŲ 
lių dienų yra pamirštamos, o savo rinitui _________
darbu taikos naudai. Jos visudmet stovėjo Lietuvos seimas balandžio gų priedų, — davė iždui per 
kovotojų už taikų eilėse, o pavojingu taikai 9 J. pradėjo svarstyti vald 4,3 lt 
laiku, kada daugelio kraštų politika buvo
atsiradusi kryžkelėje, jos parodė aiškų ir 
tvirtų nusistatymų, kuris galėjo kitus pu 
traukti, ir dėl to buvo ypatingai brangin
tinas. Baltijos valstybės tuomet neabejoda- 
mos pasisakė v.ž Tautų Sųjungų ir už Tautų 
Sųjungos pakto pagrindais organizuotų ko
lektyvinį saugumų”.

Toliau tas pats laikraštis rašo, kad su 
sidomėjimų Baltijos kraštais padidino Bal
tijos Santarvės atstovo išrinkimas į Tautų

žios priteiktu valstybės* tar
nautojų atlyginimo įstatymo

Suvedus tuos visus išskai 
tymus ir sumažinimus, kurie

pakeitimų, pagal kurį siūlo- teko valdžiai įvesti ginant
ma atnaujinti visiems valsty
bės tarnautojams II-sis tar
nybos laipsnis, mokėti vaikų

valstybę nuo depresijos, ten 
ka pasakyti, kad valstybės 
iždui per 5 paskutinius me-

priedai: Už 1 vaikų — 10 lt... tus pavyko sutaupyti apie 
už 2 valku nno kiekvieno po, 175 mil. litų.
15 lt. (30 lt.), už tris ir dau
giau vaikų — po 20 lt. kiek-

Sumažinant tarnautojų at
lyginimų, buvo žiūrėta tar-

Ameriko® militariniu autoritetų žinio- Sųjungos Tarybų. Prie to prisidėjo it paai-i vienam ir sumažinti iŠskaitv- nautojų ekonominio pajėgo
mis, keturiasdešimta aštuoniom pasaulio vai- daręs paskutiniu laiku aktualiu Lietuvos mai valstybėm biudžetui su- mo: daugiau gaunantieji al-
stybės turi apginklavusius ir naujam karui • įr Lenkijos santykių klausimas.
paruošusius penkiasdešimts penkis milijo 
nūs vyrų.

Geriausia yra pasiruošusi karui Sovie
tų Rusija. Ji turi 1,545,000 vyrų reguli&rėj 
kariuomenėj ir 14,490,000 rezerve. • Rusi jų 
seka Italija. Ji turi 6,294,394i karui paruoš
tų vyrų.

Gausingas kariuomenes užlaiko Vokie
tija, Japonija, Lenkija, Prancūzija ir kai 
kurios kitos. Tiesų pasakius, visos valsty
bės, ar jos didelės ar mažos, dabar turi 
daugiau karui paruoštų kareivių negu kuo
met nors seniau. Beveik visos rengiasi, ka
la ginklus, žmones apkrauna nebepakelia
mais mokesčiais.

Pranešamu, kad ir Lietuva savo regu- 
liarėj kariuomenėj turinti 20,235 vyrus; Lat
vija — 21,320; Estija — 11,122; Suomija —
30, 337. , 1 t i i i li

Studijuojant armijų statistikos duome
nis, aiškiai metasi į akis, kad diktatorių 
valdomos valstybės labiausia yra apsigink
lavusios. Mat, jos labiau yra persisunku
sios militarizmo ir drauge su juo einančia 
imperializmo dvasia. Diktatoriams gausin
gos armijos reikalingos ir viduje, nes juk 
jie armijų pagalba ir laikosi. Ypač neilgui 
savo soste išsilaikytų Stalinas, jei bent kiek 
savo kariuomenę sumažintų.

žodžiu sakant, 55 milijonai vyrų yra 
parengti viens kitų žudyti, griauti, ardyti 
ir turtų naikinti. Tai darosi po to viso, 
kuomet prieš dvidešimtį metų buvo skel
biama, kad Pasaulinis Karas — paskutinis 
karas, kad daugiau nebebus kraujo pralie
jimų, kad pasaulyje užviešpataus ramybė i c 
brolybė. Bet... greit užmiršta buvusios bai
senybės, užmiršti gražūs obalsiai.

Ir, reikia pasakyti, kad apsiginklavimo 
pagreitinimo ir karo pavojų didėjimo di
džiausi kaltininkai yra komunistai. Kuomet 
jie visur ėmė skelbti savo revoliucionieris- 
kas idėjas, ėmė griauti valstybes iš vidaus, 
sukėlė pasipriešinimų, išaugino fašizmų, pri
vertė valstybes ginkluotis.

Prieš didėjančius karo pavojus visame 
, pasaulyje turėtų būti vedama intensyvė ko

va. Nors tai begalo sunkus yra darbas, bvt 
reikalingas ar tiesiog šventas darbas. Rei
kia tik įsivaizduoti, kas atsitiktų, jei tos 
milijoninės armijos, apsiginklavusio® geriau
siais karo pabūklais (kanuolėinis, nuodijan
čiomis dujomis, lėktuvais ir t.t.) pasijudin
tų. Tai būtų tokios skerdynės, kokių pasau
lis dar nėra matęs. Dėl to reikia paveikti, 
kad tie 55 milijonai vyrų ne žudyti ir ne 
griauti būtų mokomi, bet naudingai dirbti,
statyti.

J
Del Naujosios Enciklikos

“Darbininkai” apie enciklikų dėl ka
talikų persekiojimo Vokietijoj tarp kitko 
rašo:

“Enciklikas pasmerkia netikslų aiški
nimų Dievo Esybės, priverstinai valdžios 
brukamų Vokietijos žmonėms. Pasmerkia 
panteistus, t. y. tuos, kurie gamtų Dievu 
vadina; fatalistus, kurie Dievo Esybę suvie- 
nodyja su aklu likimu; paneigia tautinį ab
soliutizmų, kurs valstybę pastato aukščiau 
Dievo ir tikėjimo, pagaliau, pasmerkia tuos 
kvailai išdidžius tautos vadus, kurie save 
stato šalia Kristaus ar dar aukščiau. Nu
šviečia tikrųjų Dievo Esybę ir Dieviškų 
Kristaus Asmenį. Kas tiki į Tėvų, tas turi 
tikėti ir į Sūnų ir Šv. Dvasių ir, pagaliau 
į Bažnyčių, Kristaus įstaigų. Nurodo reika
lingumų pripažinti Sv. Tėvo kaipo Bažny
čios Galvos pirmininkystę. Plačiai išdėsto 
jaunftno auklėjimo reikalingumų sulig tikė 
jimo ir dorovės nuostatais. Kreipiasi į patį 
jaunimų. “Dainuokite, sako, jūs jaunuoliai, 
tautos dainas ir gerbkite savo bočių did- 
vyristę bei heroizmų, bet neužmirškite tik
rojo tėvynės Tėvo — Dievo, ir gerbkite 
tikėjimo ir sųžinės laisvę. Žinokite, kad kil
niausias heroizmas, tai nugalėti save ir 
sutramdyti žemuosius kūno geidulius”. Krei
piasi taip pat į tėvus, kad stengtųsi vaikus 
auklėti sulig tikėjimo dėsniais ir nesiduotų 

. verčiami pavesti vaikus bedieviškai vadovy-

balansuoti, kurių iki šio iš- 
skaitydavo iš valdininkų al
gų iki 30 nuoš.

Visų šių išskaitymų pakei
timo tikslas yra iš dalies iš
lyginti valstybės tarnautojų 
ir kariškių atlyginimus, su
derinant juos su pagerėjusia 
Lietuvos ūkio ekonomine pa
dėtimi.

Šiuo metu Lietuvoje pašte 
bimas žymuR krizės atoslūgis, 
o tas teigiamai atsiliepia ir 
valstybės iždui. Žymus Lie
tuvos ekonominio gyvenimo 
pagerėjimas leidžia valdžiai 
eiti prie tarnautojų materia
linės būklės palaipsnio geri- 
niino.

Tas palengvimnas numato
mas pravesti keliariopotnis, 
iš dalies ir naujomis, priemo 
nėmis.

Turint galvoje tų pasiau
kojimų, su kuriuo Lietuvos 
valstybės tarnautojai krizes

mo: daugiau gaunantieji ai 
gas turėjo atsisakyti valsty
bes naudai nuo didesnių nuo.’, 
savo gaunamų algų 

Bet dabartiniu metu, Lie
tuvos ūkiniam gyvenimui pa
gerėjus ir vis gerėjant, pra
dėjo kilti kainų lygis ir bra
ngti pragyvenimas. Tik per 
metus laiko, nuo 1936 m. Tl-i 
d. iki 1937 m. II-l d. prekių 
kainos Lietuvoje pakilo apie 
20 nuoš. Tų pabrangimų la
biausiai jaučia žemesniųjų ka
tegorijų tarnautojai.

Todėl atlyginimų pakėlimo 
klausimas Lietuvoje šiuo me
tu pasidarė būtinas ir aktu
alus, ir valdžia mano esant 
visiškai tikslu šiek tiek pa
gerinti būklę. Tam tikslui ir 
buvo seimui svarstyti pateik* 
ti atatinkami įstatymų pakei
timo projektai.

Pagal valdžios siūlomus pre 
jektus, atskaitymai biudžetui

našta nuo 1931 m. pabaigos, . .. , . . , , , . ..'kurie gauna mėnesinio atly-kantriai nese, netekdami is i . . •
jiems anksčiau mokėtų atly- b 
ginimų vidutiniškai apie 30 
nuoš., o atskirais atsitikfonais
apie 40 nuoš., pridėdami prie 
valdžios pastaugi), nukreiptų 
į kovų’ su ūkine depresija,bei. Pagaliau paskatina ir sustiprina dvasš-

[kuri ypač palietė Lietuvos 
žemės ūkį, atėjo laikas page-kovoje už Bažnyčios teises. Pareiškia, kadį.

Bažnyčios priešai peranksti džiūgauja dėl 
tariamo laimėjimo. Ateis laikas, kada ir 
katalikai užgiedos “Te Deuin’L

Unijų Verte

rinti ir tarnautojų būklę.
Nuo 1932 m. pradžios, di

dinant biudžetui subalansuo
ti imamų atskaitymų procen
tus, atitinkamai didėjo ir va
lstybės iždo pajamos. Pavyz
džiui, 1933 m. gauta 19 mil. 
lt., 1936 m. — jau 24,3 mil. 
litų vien tik išapkarpytų va
ldininkų algų.

Panaikinus tarnybų laips
nius arba trimečių priedus, 
nuo 193.1 -in. iki ž. m. prad-

Dėl Susidomėjimo Baltijos 
Kraštais

“L. A.” rašo: “Nebe pirmų kartų mū
sų spaudoje pastebima, kad Europos susido
mėjimas Baltijos kraštais paskutiniais me
tais yra žymiai padidėjęs. Tas susidoinėji
mo padidėjimas reiškiasi tiek dažnesnių Ba
ltijos valstybių ir jų reikalų nunėjimu tarp
tautinėje spaudoje, tiek aukštų svečių apsi
lankymų, tose valstybėse, tiek kitais, čia 
nepaminėtais, būdais.

Suprantama, kad tas reiškinys turi sa
vo priežastį. O U priežastis yra Baltijcs val
stybių politinio svorio pakilimas po to, kai 
jos pasiraiė santarvės sutarti ir pradėjo de
rinti savo ctoienių politikų, sudarydamos 
šiuo atžvilgiu lyg ir politinį vienetų. Ir tik
rai, nulemianti viešųjų nuomonę užsienių 
spauda pradėjo kreipti daugiau dėmesio į 
įBai ti jos kraštus tik nuo .1934 m. rudens.

Svarbu yra taip pat pabrėžti, kad su-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 1 Siūlau kam nors iš tavorš- 
----------- i čių nuvažiuoti įi Musolinio ka-

Jei dagyvensiu iki kitų me- ralystę ir pažiūrėti, ar belikoI
tų Mojaus pirmos dienos, or-(ten dar kiek vaisko. Ba, kai 
gaauzuosiu, tavorščiai, ekskur- skaitai angelskas gazietas at
sijų į Rasiejų ir Maskvoj, a-j rodo, kad visas Musolinio vai- 
pie carq Stalino palocių skas susimufavęs į Spanijų. 
Kremlių surengsiu maršavi-• Tai rodo paduodamos cifros. 
mų su visokiais plekatais Prie Madrido 15,000 italų. Gu- 
prieš balšavikus. Pažiūrėsiu,’adalajara fronte 10,000 italų, 
ar ten, šiur, yra visiems lais-, Universal City uždaryta nuc 
vė ir lygybė, kaip kad, šaky- rebelių 3,000 italų. Ant Bilbao1 
sim, Amerike. Ba čia, kai bal- eina 10,000 italų. [Baskų vais- 
šavikaį išeina ant parado, tai kas užmušęs 3,000 italų. Ir 
net policija pastatoma daboti, 1 taip, kur tik rebeliai radika- 
kad, marguojantiems giedant lams ant kornų užmina, ten
visokias marmaliankas, vaikai 
nepradėtų jų kenais.ar kuo

tuojau ir statoma tūkstantinės 
cifros italų. Atrodytų, kad na-

kitu vinšavoti. Iki šiol dar ne-mie belikęs jau tik vienas Mu- 
teko girdėti, kad Rasiejuj bile' solinis.
kokiai fašistų ar kapitalistų Į ----------
grupei būtų leista strytais pa- Einu anų dien strytu. Lie-
niaršuoti prieš balšavikus. Va
dinas, lygybės, brolybės pas 
balšavikus nėra nei už penų. 
Net pati Čikagos balšavikų 
gazieta tai patvirtina. Ji rašo 
105 numery, kad Mojau® 1 d. 
Paryžiuje “kai kur fašistai 
bandė suruošti priešingas dė

tus linoja. Ant vienų porčių 
šnekasi dvi rūtelės.

— Mano Džianas,/ tai di- 
džiausias visam pasauly asi
las. Nespėju ambrielių pirkti. 
Kai tik lietui lijant pasiėmęs 
kur išeina, tai, žiūrėk, ir grį
šta be ambrielio.

monstracijas1, liet veikiai buvo,
išblaškyti (mano pabr. — K.) l — Maniškis1 taip pat, — at- 
O Prancijų, kaip žinote, šiuo ,«ako kita. — Kai tik lietui 

subalansuoti sumažinami tik čėsu r,unija cicilistai-balšavi- j lijant kur išeina, žiūrėk, ir 
tiems valstybės tarnautojams, kai. Į grįšta su nauju ambrielių.

ginimo nuo 150 iki 600 litų. 
Atskaiįtynių rftmuBžihinio vi
durkis I-je zonoje siekia 2,5 
nuoš., o II — apie 3,5 nuoš.
Gaunantiems per 600 lt. a t- bi.au jaučiami.
lyginimo, — išraitymai pa-į R UkrųjU) kgs t„ri vil,nQ
likti seni. vaikį gaus nedidelį 10 lity

Sis išskaitymų normų f«-Į priedtt, bet kas turi du vn|.
ku — jau gaus 30 litų, o kas

dėtį. Viena, — jų šeimos, i tų, o kitiems metams apie 2 
kaip pastebėta gyvenime, y- mil. lt. 
ra gausingesnės, o antra, šie Į Kaip paaiškėjo iš vyriau- 
vaikų priedai jiems bus la- į sybės pranešėjo seime, visa 

Lietuvos atlyginimų sistema 
yra taisytina, ir valdžia eina

Unijos vaidina svarbų vaidmenį darbi
ninkų gyvenime. Bet unijos unijoms nely
gios. Yra tokių, kurios nieko gero darbo 
žmonėms neduoda. Kad unijos butų pasek
mingos, reikia, kad jos būtų visiškai lais
vos nuo bet kokios pašalinės įtakos. Jos 
turi valdyti pačios save. Patys unijos na
riai turi rinkti savo valdybas. Ir unijų va
dai turi būti visai laisvi, nepriklausyti nno Į žios tarnautojams Šių priedų, 
to® industrijos vadų, kurioj unija veikia. nebuvo išmokėta apie 22 mil.

Unijos vertė yra didesnė ir reikšmin- ^ų. 
gesnė, jei jos nariai ir sau vadus pasirenka Panaikinus švenčių priedų 
ir patys savo darbo reikalus sprendžia. -mokėjimų, nuo 1931 m. tar

nautojai neteko taip pat apie 
33 mil. litų.L. D. S, Seimas

Lietuvių R. K. Darbininkų Sųjungos 
valdyba, kurios pirmininkas yra, kun. Jonas 
Švagždys ir sekr. Antanas Kneižys, skelbia, 
kad šios organizacijos seimas bus birželio 
28 ir 29 dienomis Šv. Kazimiero parapijos 
salėj, Nashua, N. II.

L. I). S. laikraštis “Darbininkas” skcl- naikinimas, sumažinimas būt 
bia, kad seime dalyvaus J. E. Vyskupas 
Mečislovas Reinys, kuris kito mėnesio vi- 

i duryje atvyksta į Amerikų. Seimas žada

Jš vaikų priedų sumažini
mo (aukštesniesiems tarnau
tojams, kurie gavo per 550 
lt. algos, jie visai buvo pa
naikinti) valstybės iždas su
taupė apie 3,6 mil. litų.

Aukštojo mokslo priedų pa

pmigių normos ir jvairių pa
pildomų atlyginimų (už spe
cialybę, atskirus darbus ir

būti gana gausingas ir svarstys ne tik or-ikt.), sutnažininįas vietos prie- 
ganizacljos bėgamuosius reikalus, bet irpjų Lietuvos atstovybių ir 
aktualiuosius darbininkiškus klausinius, ku- konKU,atų tarnautojams, su-
rių šiais laikais yra daug ir labai svarbių.

Apie Karo Priežastis

Valstybės iš pašėlimo rengiasi pr e nau
jo karo. Daug kas ir visaip aiškina dėl ko 
jos tai daro. Norima surasti tikrųsias karo 
priežastis. Vienas prancūzų istorikas ir eko-

mažinimas asmens ir jiarei-

keitimas šiais metais sumar 
žins valstybės pajamas 2,5 
milijonus litų, o kitais me
tais apie 3,5 mil. lt.

Nors ekonominiam gyveni
mui gerėjant, atrodytų, kad 
biudžetui subalansuoti išskai
tymai iš valdininkų algų rei
kėtų visai panaikinti, tačiau

turi 4-5 vaikus (Po 20 lt. nuo 
kiekvieno vaiko iki 14 me
tų) kas mėnesį susidaro gra
ži suma. Be to, šis siūloma
sis pertvarkymas turi chara
kteringus bruožus: jame la
biau žiūrima į socialinį mo
mentų ir iš viso norima su

fiskaliniais sumetimais vy-1 darytį palankesnes ir sveike-
riausybei nuo visiško išskai 
tymų panaikinimo atsisakyti 
ir pereiti prie darbo pajamų 
•mokesčio įvedimo valdinin
kams negali.

Turint galvoje, kati įvedus 
darbo pajamų mokestį val
stybės tarnautojams, ižd a n 
teįplauktų, vietoje dabar gau
namų 24 mil. lt., tik apie 7- 
7,5 mil. lt., valstybės biudže
te, žinoma, susidarytų dide
lė spraga, kuri šiuo metu bū
tų gal ir nepakeliama. 'Be te, 
toks staigus perėjimas prie 
darbo pajamų mokesčio įve 
dfono nebūtų pateisinamas ir 
bendros Lietuvos ūkio padė
ties, kuri dar negalima pa
vadinti visai normaliu., nuo 
krizės atsigavusia.

Dabar įvedant naujų vai
kų priedų normų, valdžios 
buvo daugiausia atsižvelgta

snes sųlygas priaugančios ka
rtos auklėjime.

Šis vaikų priedų mokėjimas 
ir tautos prieauglio skatini
mas kasmet pareikalaus iš 
valstybės iždo apie 2 milijo
nus litų (1937 m. — 1,3 mil. 
lt).

Be to, valdžios pateiktu į- 
statymo projektu numatytas 
mokėti vienas trimetis arba 
II tarnybos laipsnis tiems ta
rnautojams, kurie, nors yra 
išsitarnavę, bet ligšiol nega
vo trimečio priedų. Tas prie
das būtų 10 nuoš. nuo pagri
ndinės algos didumo. Tuo 
norima įvertinti tarnautojų 
tarnybinis stažas ir kompen 
suoti tuos, kurie neturi ava- 
nsaviino galimumų. Tipms 
priedams, jeigu seimas juos 
priims, numatoma šiemet iš-

į žemesniųjų tarnautojų pa-1 leisti apie vienų milijonų li*

prie to, kad būtų parengta 
nauja mokėjimų sistema, nes 
senoji, įvesta 1922 m. yra 
netobula ir visokiais įstaty
mų pakeitimais lepyta. Tas 
turi įvykti, žinoma, už metų 
ar kitų.

Baigiant, tenka pastebėti, 
kad šie siūlomieji valdžios at
lyginimų pakeitimai tamau • 
tojams seime sukėlė gyvų de
batų ir rimto susidomėjimo. 
Daugumas Lietuvos seimo at
stovų savo kalboje patarė 
valdžios siūlomam algų didi 
niinul, nes to ir gyvenimas 
ir valstybės iždo perteklius 
reikalauja, tik buvo siūloma 
vienokių ar kitokių pataisų 
įnešti. Kai kurie atstovai siu 
lė visai atsisakyti nuo išskai
tymų valstybės biudžetui su
balansuoti.

Seimas daugmna balsų nu
tarė šiuos valdžios pateiktus 
projektus perduoti biudžeto 
komisijai apsvarstyti ir pa
pildyti.

Reikia tikėtis, kad selinąs 
vienokių ar kitokių nutari
mų padarys, ir žemesniųjų 
valstybės tarnautojų atlygi
nimas bus padidintas, nes že
mesnieji valdininkai to seniai 
laukia. Tsb.

nomininkas If. Hanser žurnale “Revue po sės elgiantis kitaip. Jos tuoj kaltinančio^ 
litiųue et ĮHiridmaintaire” mėgina įspėti [vyriausybes ir jėga einančios savo reika'ų
gręsiančius naujas karo priežastis. Anot jo, 
seniau žmonių manės tyliai ir pasyviai pa- 
keldavusios įvairius sunkumos, nes, jos ir 
nežinojusios jų priežasties. Bet šiandien ma-,

ginti. O vyriausybės, norėdamos masių pik
tumų nukreipti nuo savęs, galinčios išpro
vokuoti, kad visas dėmesys būtų nukreiptus 
į išorinio priešo nugalė^mų.

z — Taa yra bailys, kuris 
mato gera, bet jo nedaro.

Ispanų pasakymtui

— Kartais nuo kūno paei
na dūšios kančia, o kartais 
dūšioje gema tai, kas vargi
na kūnų.
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SIDABRINĖ LELUA

Rytas... gegužės saulėtas 
rytas. Saulutė pakilus savo 
šiltais spinduliais apibėrė ne 
tik aukštuosius Chicagos did
miesčio mūrus, bet ir šį kuk
lųjį mvmelį su rūtų darželiu 
šalia bulvaro, kuriame gyve
na mūsų akademike Irena. 
Kai karštas spindulėlis vog
čia įslinko pro užuolaidos 
pi)šį ir palietė Morfėjaus už
liūliuotą Irutės kaktą, ji aki-

to dalykėlio neturi. Jai dar 
mažai esant motina pastebė
jus šią ydą savo dukrelėj, 
kasdien ragindavo Irutę šau
ktis Dievo Motinos pagalbos 
ir kovot su savim. “Dukre
le”, sakydavo, “pasivesk Sv. 
Panelės globai sakyk: Mari
jų, būk man gailestinga, ne
apleisk manęs. Pamatysi, du
kryte, Dievo Motina neapleis 
tavęs. O jei aš numirčiau, 
nesuspėjusi tave užauginti, ji

JAUNUOLIŲ BALSAIgų. Bet kai sugrįžo ir suži
nojo iš kitų draugių apie Iru
tės nepaprastą1 dovaną, kaip 
drugelis atskrido pas savo 
mielą draugę pasidalinti jos 
džiaugsmu.

Irutei sutikus ją priebuty, 
ji metė nepatenkintą žvilgs
nį ant auksinio Madonos me 
dalikėlio puošiantį Danutės 
kaklą. Jos veidas nublanko, 
akys apsiniaukė. Akyli Da
nutės akis tuoj pastebėjo šį 
staigų pasikeitimą Irutės po- 
vyzy ir, lyg teisindamas į ją 
prabilo:

— Ma.t, Irutė, pirmadienį 
man švenčiant vardines dėdė 
man įteikė šį auksinį Šv. Ma
rijos medaliką. Žiūrėk, ar

lelija saulės šviesoje spindė
jo. JI kūdikiškai džiaugėsi ir 
sveikino Irutę.

Išlydėjusi draugę, Irutė 
dar kartą nubėgo į savo kam
barį pasigerėti dovana. Stai
ga sušuko išgąstingu balsu 
ir žaibo greitumu leidos laip
tais žemyn su vazonu ranko
je.

— Teta, tetuke, dingo ma
no lelija, mano sidabrinė le
lija! Žiūrėk kokia biauri us
nis įkišta, — verkė Irutė.

mirksny atvėrė akis, spruko
riebio ir skubotai ren- apsaugos gyvenimo sukunuoj,^ kas T#.

o. Staiga snėsr. se, j. bus tavo Aužros Žvaig mnnfl .... „ /...j- .«

8
gėsi 
fckia 
Lta

jo 6
mokyklon.

kia durų varpelis ir pasigir- ždė ūkanose
ta linksmi tėtės ir sesučių 

balsai: “Sveika, sveika te
tuke, sveikute! Kaip mes lau
kėm jūs išsiilgę ir t.t.” “Ne
jaugi teta parvažiavo”, nu 
stebusi mąstė Irena ir nubė
go pasveikinti mylimą tetą, 
kuri, jų motinai numirus, rū
pinosi jomis, savo motiniška 
meile globojo kaip savo vai
kus.

Teta buvo apsišvietusi in
teligentė moteris. Po vyro 

mirties įgijo didelius pal ūka
nus, žodžiu, praturtėjo. Tik 
nelaimė sveikatos neturėjo. 
Taigi sveikatai pataisyti pra 
leido trejetą mėnesių Austri
jos kurortuose. Sugrįžusi te
ta jau nebuvo skausmų pa
laužta ligonė, priešingai — 
tryškantis energijos fontanas. 
Nebereikalo jos sugrįžimas 
tiek daug gyvybės atnešė 
šiai pastogei. Vos spėjus par
vykti tuoj gėles tvarko, dė
žes atidarinėja ir puošnias 
dovanas davinėja sulyg kiek
vienos skirtingo skonio. Iru
tei teko melsvos spalvos, kri
stalinis vazonas, kuriame spi
ndėja sidabrinė lelija.

Irena buvo dora mergaitė, 
klasėj pasižymėjo sumanumu 
ir gabumu. Tik vyraujanti y- 
da — pavydėjimas, kurį daž
nai pareikšdavo pajuokos žvi
lgsniais bei šiurkščiais žod
žiais, nustelbė jos gerąsias y- 
palybes. Pamatys kurią me
rgaitę ką geresnio turint, 
Inoj purkščia, niekina savo 
draugę tik dėl to, kad pati

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karuž'.škis

draugauti, užmegsti ryšius. Ir 
senesnėsės kartos lietuviai, 
matydami, kokiu ūpu, ener
gija ir pasišventimu siekia
te gerojo tikslo ir rengiatės 
prisidėti prie darbo, skubin- 
sis pagelbėti ir jus paremti.'

Tada jumis pasitenkins ir 
jaunosios seselės. Jos seks 
jus papuošę savo veidus lie
tuviška šypsą. Džiaugsis ju
mis ir iš užjūrio atkeliavę 
jūsų broliai ir sugrįžę Tėvy
nėn pasakos apie jus savo

. , , . ""v »•* « broliams ir seselėms; pasa-manote, kad tas jus neliečia? , v. . L.kos savo gražius įspūdžius, 
kuriuos bus įsigiję iš jūsų, 
iš jūsų gražių darbų. Žino
kite, kad už lietuvybės išlai
kymą daug lietuvių paauko
jo savo gyvybę, kuri yra

JAUNUOLIAI, AR GIR
DITE!?

Ar girdėjote, kad šią va
sarą Chicagoje įvyks Ameri
kos Lietuvių Sporto Šventė? 
Ar girdėjote, kad toje šven
tėje Chicagoje, ir vėliau ki
tose lietuvių kolonijose, lan
kysis iš Lietuvos atvykę spo
rtininkai?

Jei apie tai girdėjote, tai 
— Matau, vaikeli, matau. veikiate? Ar ramiai sau 

Ar tai tau nepatinka usnis? žiūrite, kaip į kokį papras- 
J- ramiu tonu užklausė teta. Į4* kasdieninį atsitikimą? Ar 

— Žinoma, kad ne, usnis
duria, - atrėžė Irutė. Ar manote’ kad visa tai jums

— O aš maniau, kad tau svet‘ma 1
usnis geriau patinka, todėl Lietuviai, jaunuoliai! At 
išėmiau leliją, o jos vieton minkite^ jkad jaunais esate
usnį įkišau, — aiškino tetų. 

— Kodėl, teta, taip pada-
.... ,. .. - v. -jL-jv • rei? — stebėjos Irutė,rute visu jaunystes įkarščiu mokslinimo piesadjdatuoja,. . . . ..

kovojo su savo- vyraujančia priešingai, palaiko ryšius su* > ,
... tu savo pavydulingu elgesiu varguomene — juos šelpia, . ¥. , .5 . - •,». • , -

, . . ... ir šiurksejais žodžiais, kaippatarimais guodžia. Dede , . . .¥ ,,, v dagiuota usnimi įžeidei švel-
painaldus žmogus.

Kol mamytė buvo gyva I-
myliu dėdę dėl to, kad jis 
nežiūrint savo aukšto išsi-

yda padedant Madonai, ku
rią jį iš visos širdies mylėjo. 
Metams praslinkus Irutė ge
resnė tapo, kaip štai “ne
kviesta viešnia” pakerta tą 
visų gražiausią žiedą — mo
tiną ir išsiskiria ją iš my
linčių širdžių tarpo ant visa
dos.

Nebuvo ir nebus pasauly 
dainiaus, kuris sugebėtų ap
rašyti našlaičių raudos dėl 
motinos mirties.

Diena po dienos visokiais 
patogumais apsupta, tėvo le
pinama, savo sesučių myli
ma, pasisekimus moksle lai
mėdama augot Irutė į liekną 
kaip nendrė 'mergelę. Garbė 
ir laimė apsvaigino jos pro
tą, ir Irutė užmiršo dangiš
kosios Motinos meilę, taip 
pat užmiršo tai, ko ją mo 
tūlė mokė. Dažnai dankyda- 
vos įvairiuose triukšmingo 
miesto pasilinksminimuose, o 
kartais aplankydavo ir Die 
vo Molinos altorių, bet jos 
malda nebuvo taip širdinga 
kaip pirmiau.

drįskime prie tetos dova
nos. Nereik nė sakyt koks 
džiaugsmas buvo Irutei ši 
sidabrinė (lįelija. Ufrsikvietu- 
si drauges po pamokų visoms 
rodė ją, kiekvienai leido pa 
liesti lapelius, tik Danutės, 
jos artimos draugės, negirdė
ti balso, nes tuo laiku buvo 
išvykusi į dėdės ūkį atosto-

Tačiau Irutei ne dėdės as
muo rūpėjo, o tas puošnusis 
medalikas, kuris gražiai de- 
rinos prie žydrios kaip pa
dangė Danutės suknelės, švie
saus nekalto kaip lelija vei
delio ir meilių akių žvilgsnio. 
Ilgai Irutė stebėjo medaliką 
ir grandinėlį; apsuko keletą 
kartų, patrynė pirštu, tary
tum, kad tai tikrai stebėti
nas daiktas.

— Et, kas čia bus tikras 
auksas! Tai iš “dešRintšto- 
rio” pirkinys, — sarkastiškai 
nusijuokė Irutė.

nios mergelės Danutės širdį. 
Reikėjo maloniai su ja elg
tis, pasidžiaugt jos dovanė
le, taip kaip ji su tavim džiau 
gėsi, tada būtum jai sutei
kus kvapią malonumo leliją. 
Iš tavo šiurkštaus elgesio 
sprendžiau, kad usnis Irutei 
geriau patinka, tai usnį ir pa
sodinau. Irute, mano vaikeli, 
tu ir man, senai, širdį žeidi, 
nes kaskart tu blogesne tam
pi. Kaip greit užmiršai ma 
mytės pamokymą! Motinos 
dieną jau penkeri metai su
eis kai velėna dengia jos ka
pą. Ir tu jau nemaža — pen-

Danutė nustebo išgirdusi kiolikos metų mergelė. Pasi-

Lirvvls Madoms Rt-Uą Rodo I 
Lewls Kreditan Visiems Duoda I

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

Keturios dldelBe 
rertybBa SI u oae pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBE

$22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu už 
pristatymu.
I.letuvls pardavė
jas Frank P. 
Speecher jums 
patarnaus.

vo vietos širdyje. Gali būti 
žodžių, kuriuos retai girdi
me tarp gyvenimo sūkurio; 
veidų, kurių mes galime nie
kad daugiau nematyti ant 
žemės; bet jie turėjo valdan

paniekos žodžius iš savo my 
Urnos draugės.

— Irute,«tai tikras auk 
sas, pagalia<u, man vistiek, 
bi tik Švč. Panelės paveiks
las. Neauksą aš pasistengsiu 
užpildyti Dievo Motinos do
rybėmis: nuolankumu, skais
tybe ir kantrybe, kuriose aš 
pasirįžau šį gegužės mėnesį 
lavintis. Išviršinis grožis juk 
niekad neatstos vidujinio sie
los grožio.

Irutė patraukė pečiais.
—: O aš mačiau daug gra

žesnių dalykų. Tik žiūrėk j 
šitą sidabrinę leliją. Tai te
ta man parvežė iš Austrijos, 
tik įsivaizduok sau: iš Aus
trijos, — didžiavosi Irutė.

— Kokia graži, taip kaip 
tu, Irute, graži ir švelni! -- 
gėrėjos Danutė ir priglaudė 
savo skaistų veidą prie si
dabrinių lelijos lapelių. Jos 
sielos nekaltybė susiliejo su 
lelijos baltumu ir... rodos, jau

taisyk, vaikeli, grįžk prie da
ngiškos Karalienės, — aša
ras šluostydama kalbėjo teta.

fi, įtekmę ant mūsų ir jie', ne Donule’ 0 iS dangaus mi

tik vieną sykį. Jūsų jaunat
vė baigsis, kaip tik jūsų gal-| daug tūkstančių kartų bran- 
vas pridengs sidabriniai plau gesnė už padirbėjimą prie 
kai. Tad kol jūsų gyvenime surengimo Lietuvių Sporto 

šventės.
Jauninas, tai tautos atei

tis. Tad, jaunuoliai! Parody
kit, kad ta mūsų tautos atei
tis yra daug žadanti.

Eleonora Rortkevičiūtė, 
Brooklyn, N. Y.

tai įvyks, pasistengkite da
bar atbusti kartu su atgims
tančia pavasario gamta. Pa
judinkite savo jauną energi
ją ir skubėkite prie darbo; 
dirbkite, kad rengiama Ame
rikos Lietuvių Sporto Šven
tė būtų sėkminga, įdomi, rei
kšminga ir ilgai neužmiršta 
ma.

Senesnėsės kartos lietuviai 
kaip moka, taip rengia savo 
pramogas ir jose linksmina
si. Dabar atėjo proga jums, 
jaunuoliai, parodyti, ką jūs 
galite ir kaip mokate pasiro
dyti. Tad naudokitės proga. 
Meskite viską į šalį ir pagal
vokite, kaip galėtumėt prie 
Lietuvos Sporto Šventės, ku
ri įvyks ne tik Chicagoje, 
bet ir kitose kolonijose. Jei 
patys esate kurios nors spo
rto šakos mėgėjai, neabejo-

Iš Sodaliečių Veikimo

TOWN OF LAKE. — Se
kantis susirinkimas įvyks ge
gužės 9 d., tuojau po 9 vai. 
Mišių šv. Visos narės pra
šomos dalyvauti Mišiose. Ei
sime “in corpore”.

Irutę kaip perkūnas tren-,kHe ^vo gabumais ir, kiek

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

tebeina. Baigsis liepos mė
nesį. Bitė

Kas Naujo Tarp Rose
lando jaunimo

Roselando Vyčiai nenutrau 
kia darbo — organizuoti jau
nimą po Vyčių vėliava. No
rima, kad visas mūs jauni
mas būtų organizuotas ir vei
klus.

Gegužės mėn. 5 Diena

Jio “garsiai skelbs tavo 
gausios saldybės atsimini
mą”. — Psalm. CXLIV, 7.

Jis gerbs tuos laikus ir 
mūsų atsiminimuose užlaikys 
ir vis laikys šviečias, kaip 
gėlės vandenyje, tas laimin
gesnes dienas. — Richter. ..

Atmintis nustveria praeina
nčią valandžiukę, nutepa ją 
ant drobės ir jtfiknbina tą 
paveikslą ant sienų sielos vi
durinio kambario jai jiaslžiū- 
rėt'r kada ji tik nori. — Ha 
veli.

Yra atsiminimų taip malo
nių, kaip jie yra šventi ir 
amžini. Yra žodžių ir veidų, 
kurie niekad nepraranda 3a-

niekad negali būti visiškai 
užmiršti. Metų bėgis negali 
sutepti jų nekaltumo, nė su
mažinti jų įdomumo, o amži
nybė užlaikys juos tarp bran
giausių žemės atsiminimų. 
Mes galime sueiti ir mylėti 
kitus veidus, mes galime bra
nginti kitus žodžius, mes ga
lime turėti kitus džiaugsmus, 
bet tie pažystami veidai ir 
tos brangios senos vietos, pa
silieka aprengtos neišdildo
ma grože. Jie palieka žvaigž
dinis jaunystės dangaus 
skliautuose, apšviečiančios 
praeities naktį ir kuomet vė
lyvesnį uose metuose skausmo 
šešėliai renkasi apie sielą, at
mintis apreiškia tas žvaigž
des vis dar spindančias. — 
Enrikas A. Walker.

kė motinos priminimas. Pas
laptingos sielos balsas išme
tinėjo jos nedorybes ir gi
lias sielos žaizdas. Jos kūdi
kystės praeity vienas po ki
to slenka jaudinanti vaizdai. 
Štai ir jos ligūsta mamytė 
veda ją prie Švč. Panelės • 
altoriaus sakydama: Marija, 
būk inan gailestinga, neap
leisk manęs”. Irutė karčiai 
verkia, o ašaros skaidrina 
jos sielą, akys švinta ir gera 
širdžiai, ramu, ramu...

Po vakarienės tyliai priė
jus prie tetos užklausia:

— Tetuke, aš labai norė
čiau nueiti pas Danutę, ar 
galima? Ji man dažnai pa
reikšdavo koks jai būt malo
numas ^igyt Šv. Teresėlės 
gyvenimo knygą. Vakar aš 
tą knygą gavau nuo moky
tojos dovanų už gražų rašto 
darbą. Norėčiau jai dovanot 
šv. Teresėlės pirmos Komu
nijos sukaktuvių proga 8 d.

laikas leidžia, prisidėkite prie 
organizavimo sportininkų bū
relių. Jei kurie manote, kad 
patys negalite dalyvauti, tai 
savo vieton suraskite kitus. 
Pakalbinkite savo draugus ir 
pažįstamus, kurių dabar yra 
nemažai’ Dėt svtetimtaučių 
sporto organizacijose. Aiški 
nkite, kad čia dabar jiems 
yra proga pasirodyti lietu
viams.

Jaunuoliai! Šią sporto šve
ntę jūs galite padaryti did
žiule jaunimo švente. Joj jū
sų amžiaus draugai iš Lietu
vos turės progos su jumis 
susitikti, susipažinti, susi-

Motinos Dienos programos 
komisiją sudaro: A. Labuc- 
kaitė, A. Vilimavičiūtėt, J. 
Makaraitė, F. Petrošaitė ir 
B. Šedaitė. Kviečia visas na
res su savo motinėlėmis ir 
draugėmis atvykti geg. 9 d , 
2:30 vai. po pietų į Davis 
Sųuare Park, kur bus užkan
dis ir programa. Pagerbsini 
motinėles.

Širdingai dėkojam visiems 
už atsilankymą ir parėmimą 
mūsų “sočiai”, bai. 16 d. Ge
rai pasisekė.

Birželio 5 d. rengiama me
tinis šokių vakaras St. Ag
nės Auditorium, 9 vai. va
kare. Grieš “Al Morrey” ra 
dio orkestrą. Bilietai 40c.

Gegužės mėn. Vyčiai ren- 
' gia pavasarinį šokių vakarą, 

kuriame visiems bus daug 
surpryzų, ypač jaunimui iš 
Chicago. Vakaras įvyks ŠŠ. 
Petro ir Pauliaus parap. sa
lėj, West Pullmane, geg. 21 
d. Grieš Pliil Palmer orkes
trą.

Šį pavasarį nemaža mūsų 
jaunimą maino savo ‘stoną’. 
Štai, žinomas čia jaunuolis 
A. Dambrauskas su Stela 
Stočkauskaite moterystės ry
šiu bus surišti birželio .13 d., 
o Povilas Gaudutis su Joze- 
fina Dambrauskaite liepos 
mėnesį.

žengus šv. Agnietėlė. Danutė 
stebėjo lelijos (spinduliuotus 
lapelius, atydžįai tyrinėjo 
kristalinio vazono artistišką 
sudėtį. Juo daugiau žiūrėjo,'gegužės, 
juo įvairesnėmis spalvomis' — Labai gerai, mažyte..

Daug džiaugsmo Danutei su
teiksi, ir šv. Teresėlė, be a- 
bejo, nuklos tavo sielą tik
ros artimo meilės rožių lape
liais, o Švč. Panelė tau nusi
šypsos taip, kaip jai nusi’y 
psojo 10 d. gegužės.

Sugrįžusi Irutė atrado ant 
stalelio vėl spindinčią’ sidab
rinę leliją.

J. Piktumaltė, akad.

Mūsų komedijantas L. Ja
gminas, kuris ypač moka ga* 
rai lošti farmerį, dabar da
lyvauja P. Šaltimiero radio
programoj. jDramos artistė

Lauksime visų draugi), prie T Koncevi{il-ltė ,aip pat du-"
telių. Komisųą šokiams ren ,___ ___________  __.k____
gti sudaro: S. Motuzaitė, S.
Jesulaitė, J. Kirkitskaitė, A.
Ainbrozaitė, M. Šimkaitė ir 
M. Katauskaitė.

Sodaliečių eilės tai ‘mažė
ja, tai vėl didėja. Birželio 
mėn. Moterystės Sakramentą 
priims E. Stankiūtė ir O. Po- 
škiūtė. Abi pavyzdingos na-

lyvauja Šaltimiero radio pro
gramoj.

Geriausio jiems pasiseki
mo. Vytis

— Jeigu Dievo Apvaizda 
išskiria kaikuriuos žmones iš 
masės ir juos apipilia savo 
dovanomis, tai Ji tat daro 
ne tam, kad tie žmonės pra-

rės. Linkini joms laimės nau-1 turtėtų, bet kad jie kitus pra- 
jaine luome. Jų vietą užpildė' turtintų. Dieviškoji liepsna,
šios naujos narės: J. ^Brazau- 
skiūtė ir Veronika Dolikaitė. 

“Membership Drive” vis

kurios kibirkštis jiems yra 
suteikta, turi degti kitiems.

Wladimir D'Ormiesson

DASH DIXON-.
-Da5H HURTLED HIGH IMTO
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SENŲ DAIKTŲ VAJUS

Kaune Vytauto Didžiojo 
Kultūros Muziejuje 1935 m. 
įsteigtas istorinis skyrius, į 
kurį kraunama įvairūs doku 
mentai iš Lietuvos praeities. 
Tame skyriuje net keli ka
mbariai yra pavesti Ameri
kos lietuvių praeities lieku 
ncms, kurios ^surinktos ir gra 
Žiai išdėstytos kartų kurto
ms bylos mūsų, Amerikos lie
tuvių, praeitį, mūsų gyveni
mų, mūsų veikimų, mūsų ko 
vas už lietuvybę ir milžiniš
kus darbus, atliktus Lietuvai 
einant jai sunkiu keliu j ne
priklausomybės laimėjimų. 
Kiekviena praeities lieke na 
yra mūsų, AVuerikos lietuvių, 
istorijos knygos puslapis. Su
naikinus, arba išmėčius, tas 
liekanas, kaipo nereikalingus 
namuose daiktus, daug mūsų 
darbų būtų užmiršti ir būsi
moms kartoms nežinomi.

Kad Amerikos lietuvių pra 
eitį ir visų gyvenimų bei vei
kimų būsimos kartos, lyg vei
drody, galėtų matyti, reikia 
padaryti senų daiktų vajus, ( 
t. y. senus daiktus surintki 
ir sukrauti į Vytauto Didžio
jo Kultūrinio Muziejaus A~ 
merikos lietuvių skyrių.

Šiomis dienomis iš Vytau 
to Didž. Kultūros Direkcijos 
žemiau pasirašęs gavo tokį 
laiškų - prašymų:

Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejaus vardu prašome Ta
mstų, pone Sakalai, neatsisa
kyti prisidėti prie V. D. Kul
tūros Muziejaus darbo ren
kant Amerikos lietuvių ter
pe šiam muziejui tinkamų
medžiagų.

Esame įsitikinę, kad Tams aK 
ta šį mūsų prašymų paremsi 
ir prisidės! prie brangaus ir 
kilnaus darbo. Žinodami Ta
mstos vardo populenmių. zV 
nierikos lietuvių tarpe, Tam
stos meilę Tėvynei ir Tautai, 
tikime, kad Tamstos darbas 
duos gražių ir gausių vaisių.
Iš anksto širdingai dėkojame 
Tamstai už būsimųjį darbų 
ir siunčiame V. D. Kultūros 
Muziejaus įgaliojimų ekspo
natams rinkti.

Prašome priimti mūsų tik- 
/tos pagarbos pareiškimų.

P. Galaunė,
Muziejaus Direkt.
Dr. Al. M. Račkus,
Istorinio Skyr. vedėjas

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
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Muziejus (Kaune) šiuonti į- 
galioja p. Ignų Sakalų Ame 
rikos lietuvių tarpe rinkti ti
nkamus muziejui eksponatus.

Visų AAnerikos lietuvių į- 
staigų, organizacijų ir atski- 
rų asmenų prašoma neatsisu- 
kyti turimus muziejinius ek
sponatus per p. I. Sakalų au
koti V. D. Kultūros Muzie
jui. Kiekvienas paaukotas c- 
ksponatas muziejaus bus pri
imtas dideliu dėkingumu; jis 
ras sau muziejuje tinkamų 
vietų ir kartų kartoms bylos 
apie Lietuvių Tautos gyveni
nio laimėjimus ir vargus. Kie 

. kvienas aukotojas atliks kil- 
' nų darbų savo Tėvynei ir 
Tautai

P. Galaunė,
Muziejaus Direkt.
Dr. Al. VL Račkus,
Istorinio Skyr. vedėjas 

Antspauda
Kaunas 1937 ’m., kovo 22 <L
Kokius daiktus rinkti ir 

aukoti V. D. Kult. Muziejui

1) Lietuviškų draugijų vė
liavas. -

2) Lietuviškų kareiviškų
draugijų uniformas ii' gink- • lietuvių knygas, lietuviškus 

laikraščių kompletus ir pa
vyzdinius numerius, visokius

lūs.
3) Lietuviškų draugijų ke

pures, šalmus, maršalų juos
tas ir lazdas, pirmininkų in
signijas, šaifas, ženklelius, 
čarterius, protokolų knygas,

almės ir gumines antspau 
(sealsj, konstitucijas, ap 

likacijas, kvitų ir liudijimų 
pavyzdžius, visokius formu
liarus ir spausdinius.

4) Fotografijas — lietuvi
škų kareiviškų draugijų, idė
jinių ir pašeljūnių draugijų, 
kongresų, seimų, valdybų, ko
mitetų, delegacijų, paradų,

gų (bažnyčių, mokyklų, sa
lių, teatrų etc.), prekybos ir 
pramonės įstaigų, tipingų lie 
tuviško gyvenimo atvaizdų. 
Ypač pageidaujama fotogra
fijos iš darbuotės kuomet A- 
merikos lietuviai teikė pagal
bų Lietuvai.

—carrohVcu ^^4.
Lietus sulaiko ūkio darbus. J. A. Valstybių žemėlapis, 

kuriame skaičiais parodoma, kur ir kiek colių iškrito lietaus, 
kuris sulaukė ūkininkams ūkio darbus, sėjų. Kai kuriose 
vietose ūkininkai prisibijo net naujo potvynio.

5) Visokius ženklelius, me- 
daljonus, žetonus ir paliudi
jimus, kokie buvo duodami 
už aukas laike rinkliavų, ju
biliejų, demonstracijų, iškil
mių, tautos švenčių etc.

6) Senoviškus kvietkuotus 
laiškus, įvairius plakatus, po- 
sterius, albumus, programus, 
almanachus, kalendorius ir 
metraščius, tautiškus paveik
slus, lietuviškus atvirukus, 
karikatūras, vinjetes, bilietus, 
pakvietimus, knygų • katalo
gus, Amerikoje spausdintas

spausdinius svetimtaučių ka-1 sas.
lbotse apie Lietuvų ir lietuviu 
reikalus.

7) Lietuvos Muziejui labai 
pageidaujama: archyvai, „ra
nkraščiai, dokumentai, svar
būs laiškai, telegramos ir vi
sokie raštai įrodanti lietuvių 
kovų už Lietuvos Nepriklau
somybę ir lietuvybės ugdymų 
Amerikoje.

Pas daugelį yra senų mu
ziejui tinkamų eksponatų 
(daiktų). Nainiuose jie mėto

laidotuvių, pagerbtuvių, de- gj, kaipo nereikalingi daly- 
inonstracijų, chorų, artistų, | kai, arba būna sudėti, suka- 
žymių asmenų, gegužinių, sva binti palėpėse (paveikslai, ka 
rbių įvykių, lietuviškų įstai- reiviškų draugysčių unifor-

mos), kur jas kandys baigia 
ėsti. Nukabinkite jas iš palė
pių, išdulkinkite ir atsiųski
te. Išverskite senas dėžes it 
kų tik rasite iš aukščiau pa
minėto — atsiųskite. Senų 
knygų, Paikysčių, brošiūrų, 
kurių jau niekas neskaito.

DBAUOig

nedeginkite, nenaikinkite, bet 
sudėję į krūvų taip pat, at
siųskite. Draugijų šėpose yra 
taip pat daug muziejinių eks
ponatų: senų protokolų kny
gų, šarfų, ženklelių, konsti 
tucijų, įvairių blankų, ant 
spaudų ir t.t. Draugijų likvi
davus, tie daiktai sunaikina
mi. Tai vis reikšmingi eks
ponatai. Padėti muziejuj jie 
ilgai, ilgai liudys, kad tada 
ir tada, ten ir ten gyvavo to
kia ir tokia draugija. V. Ų. 
Kultūros Muziejuj istorirfinin 
skyriuje prie kiekvieno1 eks
ponato bus padėtas ir auko
tojo vardas, pavardė ir adre-f

Visus eksponatus prašau 
siųsti šiuo adresudgnotas Sa
kalas, 6747 S. Artesian Avė., 
Chicago, III.

Didelis Buvo Surpryzas l
G RA ND~RAPIDS, MIC J L’ 

— Baland. 16 d. mūsų baž
nyčioj buvo novena prie Šv. 
Dievo Motinos Neperstojan- 
čios Fagallios. Novenų lietu
vių kalboj laikė pats kleb. 
kun. J. Lipkus. Visi žmonės 
labai nustebo pamatę bažny
čioj ir buvusį savo klebonų, 
kun. A. Deksnį. Daugelis net 
netikėjo savo akims. Bet kai 
klebonas paskelbė iš sakyk
los, kai! yra atvykęs svečias, 
kuris iyra naujai paskirtas 
klebonu stebuklais garsios 
Pivašiūnų, | pįarapĮI jos, kurioj 
ir prieš atvyksiant į Ameri
ką klebonavo arti 9 metus, 
visi nudžiugo.

^Buvęs klebonas dar gerai 
atrodo. Nors jau nebejaunai, 
bet balsas dar gražiai skam
ba. Per jialaiminimų Šv. Sa
kramentu užgiedojus bažny
čioj, daugeliui, ilgai negirdė
jus, net ašaros pradėjo skruo
stais riedėti. Svečiavus pas 
mūsų vaišingų klebonų įten
kins dienas ir aplankė dau 
gelį pažįstamų.

Svečias Luitui, gėrėjosi (Ira- 
nd Rapidso lietuvių pamal
dumu, taip jiat džiaugėsi, kad 
bažnyčia, kurių jis laistau*, 
gražiai užlaikoma. Ir, ištik- 
rųjų, grandrapidiečiams ne 
gėda buvo prieš buvusį savo 
klebonų. Dabartinio kleb 
sun. Lipkaus rūpesčiu, haz 
nyčia iš lauko ir vidaus da
ro malonaus įspūdžio. Viduje 
visos stovy los neseniai na u 
jai nudažytos, visi paveiks
lai atnaujinti, atrodo kaip 
nauji.

Buv. kleb. kun. A. Deks 
nis daug vargo padėjo, kol 
bažnyčių pastatė.

Lai Dievulis jam už tai at
lygina ir teikia stiprios svei
katos dar ilgus metus dar
buotis žmonių išganymui.

paj-apijoiias

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaininuojamoe — akinia 

pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL CANal 0623

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank aame 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyėioz 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CAN ai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westena Avenue
VALANDOS:

Pancdėlj, Vtnrninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

TeL Prospect 1912 
Rez. TeL Republic 5047

CIEMEHII. S»tOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
83 North L* Šalie Street

Chicago
Telephone CENtrnl 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd. 
Tel. KEYatone 5286 
Vai. pagal sutartį

6322 So. W e steni Avenue 
PVOspeet 1012

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GR1SH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockuell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OIT8A8

4729 Sa Ashland Avė.
S lobea

CHICAGO, ILL.
TeMentt MUhray 2880
07180 VALANDOS: 

vairam NeMiomia nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po inetų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.• TA YARds 0984 

Res.: TeL FLAaa 8400
V8LANDO8:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėjiomia nuo 10 iki 12 dieną

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

Aukos Lietuvių 
Kambariui

258 SLA 192 kuoap, Nc\v 
Kensinglon — $28.<J0.

1102 Sandara, Pittsburgh 
-- 11.35.

45 LKF Komitetas, Pit iš
būt gh — 76.90.

J 629 S. Gegužis, Mulianoy 
City — $5.00.

Penna išviso — 2,503.80. 
Illinois

44 Liet. Moterų Lyga, C,ii 
rago — 78.35.

1002 N. N. — 5.00.
1003 tt. Maaeliauskienė, 

Chicago — 5.00.

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairtteid Avė. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trcčiadicnais ir Sekmadieniais 
_________ pagal sutartį.__________
TaL OANal 2346

DR. f. C. W1N$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketverge is pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0402
Tel. Ofc. KKPuhllc 7GM 
Melrose Park 020

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marguotu Road 
Antrad., ttetvii tad. ii uenktadienlatr 

I »-12 v. rytį; 1-5 p. p.-; 6-9 v. v. 
8e6tadlenial« nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL. 

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

Settadientala nuo 2 v. iki 9 v. v.
__ Sek i n adlenlala paga I sutari i ea.

Tel. LAFayette 8016

! DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_________ Pagal Sutarti

rei. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A, P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

AMERIKOS LIETUyTry DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI
Tel. BOUlevard 7042

OR. C. Z. VEZELIS
DANTLSTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Offiee Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. 11. 

Sunday by Appointraent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGE0N

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
NedAiomia parai sutarti

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Narni? Telef. PROspect 1930

TaL Ofiao BOUlevard 8918-14
Rea KENwood 5107

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

756 West 35th StreetTeL CANal 6122

DR. S. BEŽtS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

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

Heredomis' ir Nedčl. pagal netarti
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

Ofiso Tcl. 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. Oiaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Ned6liomia pagal nutarti

Tel. Office Wentworth 6330
Res. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. :<«lrvm« nerodomi, ir aiibatzunia l

Tel. OAlfa’ 0257
Rea. PROapaat 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

A iki 8 vai. vakaroOffiee Phone Rea. aad Offiee
PROspect 1028 2359 B. Leavitt 8t
Vai. S-4 pp. (r 7-9 vak. CANal 0701

OR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAI 
2403 W. 63rd St. Chlcago-

Nadėliom Ir Trrčtadleniala
Pa«»1 Sutarti

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
CoUege of Sargeons. yra Oiata A 
rūiies. Tai yTa, ankiėiaosi Ameri
kos medikaliai autoritetai mflaų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimą 2700 W. 69th St., 
tel. HEMlock 6700.

G
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Illinois išviso — 761.35.
Mase ach ūse tts

1458 K Zibickas, 8o. Bos 
ton — 1.00.

Mas*, išviso — 81.80. 
Siųsdami aukas, rašykite

čekį vardu: Litliuanian Me
nturiai Ruoni Fund, u adre
suokite: V. ZainbLauskas, 31 
Minooka, St., Pittsburgli (10) 
Pa. ; į i*,

IJvFK Sekr. J. Baltrušaitis
LIETUVIAI DAKTARAI

Tcl. Ofiao:
LAFayette 4017

Tel. niūrių: 
HEMlock 6286

Rez.:
2426 W. 69 St.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—8 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį____ ____
A

Ras. 6924 So. Talman Arą 
Res. Tel. GROrenfll 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėlioraiz susitarus 
Siihatoms CiceroJ 
1446 So. 49th Ct

________ Nuo 6 iki 8 vai, vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valatidaa: 1—3 popiet ir 7—8:39 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 8519 V. 48rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais n.nl amtartl
Ofiso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRJCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
Tnečiad. ir Sekmad. |*agal sutartį 

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak-
2423 W. Marąuette Rd. 
_______________ Tel. HEMlock 4848

DR. P- ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

Į1446 So. 49th Ct., Cicero, UJ. 
Utam.. Ket» ir Pėtn. 16—9 vai. v.

3147 So. Halsted 0t„ CMcago 
Paned„ Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

I
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LABDARIŲ DIRVA

Ruošiasi Prie Gegužes 
Men. 31 d.

Labdarių centro susirinki 
me bal. 28 d., susirinko ke
liolika atstovų iš kelių Labd 
Sų -gos kuopų. Kita tiek kuo
pų neprisiuntė nė po vienų 
atstovų. O darbo yra šimtams 
darbininkų. Vos mėnuo be
lieka iki Vainikų — kapinių 
dienoje rinkliavos. Po pielų 
didžiulis piknikas ten pat Vy 
tauto darže prieglaudų fon
do naudai. Ant valdybes ir 
ų keliolikos atstovų pečių 

inta visa sunkioji našta: 
gioti nuo namų į namus, 

organizuoti rinkliavai rinki
kes ir visiems reikalams dar 
bininkus. Visi atstovai dairo
si aplinkui; bet nėra kas jie
ms pagelbėtų!

Visų draugijų pareiga at
siųsti savo atstovus į Labd. 
centro susirinkimus. Jų nė
ra ir veik niekuomet jų nesi
mato Labd. centro susirinki
muose.

Tie visi kuopų atstovai - 
veikėjai apkrauti mūsų para
pijų išlaikymui darbais įvai
riausiose komisijose. .Jie ap
krauti ir mūsų organizuotą
ja- veikla Akad. Rėmėjų, TT.

Marijonų Rėmėjų, dienrašč.
“Draugo’’ — spaudo# ir A.
L.- R. K. Federacijos reika
lais ir daug kitų darbų ša
lia apsirūpinimo pragyveni
mo. .Jų pečiai apkrauti vi
suomenės reikalais, darbų na
šta iki braškėjimui! Skaudu 
į juos net žiūrėti! Bet tie ke
liolika atstovų ir tuos virš 
'minėtus darbus mielai apsii
ma tęsti, tikėdami, kad pa
siseks suorganizuot darbinin
kų armijas.

Birželio 13 d. išvažiavimas 
— piknikas labdarių nuosa
vam ūkyje morgičiams sude
ginti (nes ūkis skolų jau ne
beturi). Ir tam darbui apsi
ima dirbti. Ir tai visi-os jau 
augę metuose.

O kurgi mūsų jaunesnioji dovanų.
karta dar niekur neišsitrėš-' ?•-------- , . v : . ..... ...........
kU3 pavaduoti mOsi) , TŪKSTANČIAI JĮ PAŽĮSTA S Sai pove"‘'

Šiomis knygomis visi gėrė
sis ir žavėsis. Įsigykite iš 
DRAUGO knygyno, 2334 So.

DRAUGAS

Vestuvių dovanos. Atvaizde dvi Austrijos kaimietės — 
mergaitė ir moteris — tautiniuose kostiumuose. Išvažiuo 
dama* iš Austrijos Edvardas Windsor JH) vienų tokių kos
tiumų nupirko savo mylimajai Simpsonienei kaipo vestuvių

.Jais dažniausiai teatrai už- į

pildyti, automobili,) išvilioti. TflksW1ai Amerikos lietu- 
I tolinu užmiestį dažnai šie ,vilį-yra girdėję vinc0 Už(la. 
los pražudymui ir s^iuėa už-, praka|bas TūkalanCiai
migdymui, arba šlamštų akai- Aroerikos lietuvių žino, kaip 
tymui vietoje skaityti gerųjų gra-jai kalba vjsi jo pra. 

katalikiškų spaudų. Tin- kalbomis susižavi. Bet ar vi-
gėjimu niekas dangaus kam 
lystės nepagavo ir nepagaus.

si žino, kad jis yra lygiai ga
lius rašytojas ir kad jie yra

\ erta jaunesniajai kariai at- paragę8 keletu, knygų. Knygų
kreipti į tai visų savo dė
mesį. J- S.

Pavykus Rinkliava

Užvakar Chicago h’ialera- 
tiion of /\ged and Adult Cha 
rities rinkliavoj (tag day) į 
Chicagoj surinkta $4.’),000. 
Federacijos pirm. Mrs. A. H. 
Bruniback praneša, khd šį
met surinkta $10,000 daugiau, 
negu praėjusiais metais.

Pinigai bus paskirstyti ta
ip 38 labdaringų įstaigų.

Sėdėjimas Visgi Gera 
Priemonė

Jll«
ZANESVILLE, O. — Bū

rys moterų, gyvenančių prie 
vienos neišgrįstos gatvės, su
sitari usios nuėjo į Service
Director J. Combs ofisų ir 
paskelbė sėdėjimų tol, kol 
nebus imtasi priemonių ap
saugoti jų namus nuo dul
kių, kurias sukelia kiekvie
nas pravažiuojąs autetnobi- 
ius. l>avus užtikrinimų, kad 
atvė l»us pataisyta, moterys 

grįžo namo.

MARGARET EVALDAITĖ,
žymaus Chicagos lietuvių vei
kėjo ir biznieriaus Jono 
Evaldo, Keistučio spulkos. 
840 W. 33rd st., sekretoriau* 
duktė, Frances Shimer Juni- 
or College išrinkta gegužė* 
mėnesio karalaite.

— Nereikalauk, kad kitas 
iškęstų tai, ko tu pats nega
li pakęsti. P. Syros

ir apšvietus mylėtojai Vinco 
Uždavinio raštais lygiai taip 
susižavi, kaip ir jo prakalbo
mis.

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

Abi knygos yra kelionių ap
rašymai.

Knygoje “10,000 Kilomet
rų” autorius aprašo kelionę 
per Europų ir Šiaurinę Af ti
ku. Jų jis atliko 1932 metais 
vykdamas su Lietuvos maldi
ninkais į EucJiaristinį kongre
sų Kartagenos mieste šiaurės 
Afrikoj. Knyga yra su žemla- 
piu ir 167 paveikslais. Turi 
412 pusi. Aprašoma Vokietija, 
Austrija, Italija, audiencija 
pas šventąjį Tėvų, Roma, Af
rika, Ispanija, Liurdas, Pran
cūzija, Belgija. Tai įdomybių 
įdomybės. Kaina $2.00.

“Europa iš Automobilio”
autorius aprašo apie Vokieti
jų, Čekoslovakiją, Austriją, 
Vergrijų ir Pietų Slavijų.

DYKAI!

Good looking hair is an assot 
to a man. lt stomps him as a 
well groomed gentleman. Fom- 
ol gives a man's hair glovv* 
Ing Health and handsome- 
grooming through its amazing 
2-fold power... it cleans and 
nourishes. Fom-ol is a rich, 
foaming oil shampoo whlch 
takos unkempt, siekly hair 
(man’s, womon’s or child's), 
and leaves it clean as a whis- 
tie and sparkling with Health. 
Fom-ol is so economical;a little 
goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c 
size. Or, write for a generous 
trial bottle, endoslng 10c to 
cover oacking and postage.

FOM-OL
More ttian a shampoo... a treatment 1

PROFESSOR NOODLE
TwetTD'’T Prof??’°r •-

V. lm slitfl

i
• t įou’re so 
dc&f, it seems 
to me 
į<ju should. 
rejoice.old sport.
You’11 £et 
your Korinį, 
don’t you see, 
when you ap- 
pear \n court!

Prof. Noodle

— Jei nemoki rašyti, gali 
kalbėti, jei nemoki kalbėti, 

melsties.gali

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bankletams — l.alriotuvėnvi — 
PapnoAlmams.

Phone LAFAYETTE 6800

is&ŠBi

BAKING 
POVVDER

Sjme Price Todną,
M 41 Kers
25 ounccs254

^^ubleAction1

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Miu mus op eonuos h^vf rfen 
USED »r OUR GOVIKNMIMr ,

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Oerlaualaa patarnavimas — Motarla patarnaida

“Jlelisli Tray.” Kaina $1.50. 
Dykai tam, kurs gaus vienų 
naujų “Draugui” skaitytojų 
pusei metų ir prisius $3.50.

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

— Jėga, kuriai dvasia ne 
priduoda gyvybės, yra berei
kšmė. Maršalas Fo,Sas GARSINKITĖS “DRAUGE”

SfllURIHU
//•foR /ouR

e. Ves
VYrife for Free Book
**A World of Ce«f»rt fo. T«ir

Night and Morning
Dėl aklų pavarančių nno Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis l»- 
šiih Murinę: Palengvina nuvargti, 
sias akis.
Saugus Kūdikiams lr Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

MURINECOMPANYche.ctago

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

SOLISTAMS IR CttOftAMH! 
Didžiausias Muzikoa, Dainų lr 
Giesmių

KNYGYNAS
Relkalaukllc:

“MI ZIKOS AINIOS”
1619 X. Danien Avę., jChlcago, III.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKl
TĖVAS

PLATINKITE “DRAUGI ti VIRginia 0883

MRS.
A. BITTINPAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI

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

Atsakantis darbas
3958 VVest 1 llth St.,
TelefonM BEVerly 0005

skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų. 
—-

slinkt lt) 
de&f and 
did not Kear 
the copper’s 
vhistle toot. 
And nov in 
court 1 mušt 
appea<r! 
What tbink 
ųou of this 
brute? 

Otto

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

Orabnamių
------—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 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A IID III AMPC PATARNAVIMAS HmDULHRuL dieną ir naktį
rv W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I X /Al MIESTO DALYSE ■

A. Petkos
S. M. Skudas

Ezerskis ir Sik

Lachawicz ir Senai
J. Liulevitins
S. P. Mažeika
A. Masalskis

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

718 Weut 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 YVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Av*. T«l. PULIman 5703
3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Avė. 
Phoue LAEayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139



nn \ ro v <5 Trečiadienis, geg. 5 d„ 1937B

BAIGKIME STATYTI AMŽINĄJĮ 
PAMINKLĄ

Tai Bus Atmintis A. A. Tėvų: Kun. F. Kudirkos 
Ir Kun. V. Kulikausko

DRAUGIJŲ ATSTOVŲ IR 
VEIKĖJŲ DĖMESIUI

“ALL-BRAN IŠGELBĖJO 
MANE NUO KENTĖJIMO 

VISA GYVENIMĄ”

Kiekviena tauta turi pa
protį, kada koks nors pasi
žymėjęs asmuo apleidžia šj 
pasaulį, daro kokius nors am
žinai atminčiai, prisiminimus. 
Lietuvių tautoje tas papro 
tys irgi yra įsigyvenęs.

Štai,
tuvijai

mūsų Amerikos Be
yra gerai pažįstami 

amžinos atminties Tėvai Ma
rijonai: kun. Feliksas Kudir
ka ir kun. Vincentas Kulikau
skas, kurių kūnai ilsisi Šv. 
Kazimiero kapinėse. Chicagos 
lietuviai buvo pasiryžę būli- 
nai pastatyti jiems pamink
lų. Tuo reikalu daug buvo 
kalbėta praeituose seimuose, 
bet tikslas vis nebuvo pasie
ktas, nors ir aukų jau buvo 
daug sudėta.

Bet, štai, gerbiamoji lietu
vių visuomene, baigdami Ma
rijonų Seminarijos koplyčių, ‘ 
mes (pastatysime) tų dviejų 
kilnaširdžių misijonierių am
žinąjį paminklų. Tas koply
čios pastatymas ir jos pašve
ntinimas liudys amžinai jų 
atminčiai kartų kartoms. Tai 
bus vienas gražiausių pamin
klų kokių kada statėme.

Taigi, šialm kilniam tiks
lui, ateinantį sekmadienį, ge
gužės 9 d. Aušros Vartų pa
rap. svetainėj rengiamas ba
nkietas, kurio pelnas skiria
mas pagražinimui jųjų kapų 
Šv. Kazimiero kapinėse ir 
Seminarijos koplyčiai baigti.

Tat ir kviečiami brangūs 
lietuviai, sulaukę sekmadie
nio, prisiminti sau a. a. mi
rusius tėvelius, ir sulaukus 
vakaro, atvykti į parapijos 
svetainę, kur iš kalbėtojų 
daug kų apie juos išgirsite 
ir kartu atliksite meilės dar
bų.

Programa bus graži ir į-

vairi; ja rūpinasi muz. Juo
zas Brazaitis, kuris paruoš 
gražų vyrų kvartetų, duetų 
ir solo. Apart vestsaidiečių, 
programoj sutiko dalyvauti 
dain. Ona Juozaitienė. Į bnn- 
kietų pasižadėjo atvykti mū
sų lietuvis teisėjas J. T. Zū
ris, kuris West Sidėj, rodos, 
ar ne tik pirmų, kartų pasi
rodys. Tat stengkimės kuo 
skaitlingiausiai susirinkti, o 
šeimininkės, vadovaujant D. 
Gasparkienei, svečius gražini 
priims ir pavaišins. J. K.

Lietuviai Gražiai 
Paremia Misijas

“AS kentčian nevirškinimu per 
tris metus. Mano padfitis darėsi tik
rai rimta, kuomet skaičiau apie Kel
logg ’s ALL-BRAN.

Rytoj vakarų, 8 vai. vak., I . . .
. y tt a . “Nusipirkau pakelp Į dvi savai-
Ausros Y artų parap. salėj į- tęs, viduriai veikė reguliariai, ir vėl 

pasidarė malonu gyventi. Jis manevyks Federacijos Chicago ap
skrities susirinkimas, kuriame,
tarpe kitko, bus padaryta pra- Bnnnock D«nver, Colo. 
nešimas, kaip stovi reikalai 
draugijų, kurios paduotos tei-

išcrelbėjo nuo viso gyvenimo kentė
jimo.’’—Mrs. Llovd Baird, 384 S.

Patys pamėginkite ALL-BRAN. 
Jis pataiso paprastą nevirškinimą. 
Kūne, jis sugeria du kart savo svo-

smili likviduoti Skvrių drau- ri vandeniu, padaro minkštą mnsa, 
. * .... i švelniai išvalo sistema. Tik suval

gau atstovai bei veikėjai pra- ^pykite du šaukštus io kasdieną. Tris 
kart į dieną sunkiuose atsitikimuose. 
Knipo eereala su pienu ar grietine,
arba receptuose.

Ar ne geriau valgvti šj naudingą 
maistą negu imti pilsus ir vaistus, 
kurie gali būti kenksmingi ir daž
nai rraranda savo veiklumą? ALT/- 
BRAN yra parduodamas visose gro- 
semėse. Kelloge’o daromos ir ga
rantuojamu Battle Creek. 
logg’o daromas Battle Creek.

šomi susirinkti. Valdyba.

Ir Voverės Ponioms 
Nepatinka

Evanstono ponios per sa
vo vardo aldermonų pareika
lavo miesto tarybos, kad ta 
ryba imtųsi žygių prieš vo
veres, kurios esu neduodan
čios joms ramybės. Užuot kri- 
mtusios sau riešutus, vove
rės, sako, suka apie turčių 
namus, išmatų dėžes ir net 
kartais pažvelgiu į ponių bo 
duarus. Voverės, sako, net 
kandžioja žmones. Skundas 
bus pavestas sveikatos depa
rtamentui.

UDraugo” Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
Iš STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

adresu 8801 Marąuette avė
Į šį susirinkimų kviečiami 
atvykti visi parap. chorų ve 
dėjai - vargonininkai ir cho
rų atstovai bei atstovės. Sus 
■mas prasidės 8:30 vai. vak. 
Prašomi nepavėluoti, nes y- 
ra daug ir svarbių dalykų 
aptarti.

J. Stonaitis, rašt.

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Dabartinis Šv. Tėvas Pins 
■XI, yra pavadintas Misijų 
Popiežium, nes dažnai žod
žiais, raštais ir pravestais da
rbais jis parodo, kad tikėji
mo platinamas yra labai arti 
jo širdies. Misijų dirva yra 
plati. Žinovai rašo, kad vi
same pasaulyje yra arti bi
lijonas pagonų. Jų atverti
mas yra milžiniškas darbas, 
reikalaujantis nepaprasto pa
sišventimo ir pasiaukoji’mo. 
Ordenai ir kongregacijos kas
met siunčia misijonierius ir 
seseris į pagonų kraštus. Jų 
nuveikti darbai visiems yra 
žjnoidi^ Jie ka)ipo p^finieji 
misi'jonieriai t. y. apaštalai 
kenčia visokius vargus, per
sekiojimus ir neretai žiauri 
mirtis pagonų rankose jų lau
kia.

Tikėjimo platinimo darbas 
tik tuomet gali būti pasek
mingas, kuomet jis yra re
miamas dvasiniu ir materi- 
jaliniu būdu t. y. maldomis 
ir misijonierių ir jų darbų 
užlaikymu. Malonu, tad, pa
stebėti, kad Chicagos lietu

viai katalikai nėra užsilikę 
šiame darbe. Kiekviena para
pija turi Maldos Apaštalys
tės kuopų, kurių nariai savo 
maldomis ir gerais darbais 
remia tų šventų darbų. Be to, 
šių metų Chicagos vyskupi
jos raportas parodos kad Be- 
tuviškos parapijos Chicagoje 
paaukoja net $2,811.97 misi- 

i joms. Dievas tikrai laimina 
tuos, kurie nors asmeniškai 
negali darbuotis tolimuose 
kraštuose, bet savo maldomis 
ir stambiomis aukomis pla
tina Dievo karalystę žmonių 
širdyse.

Mirė Neseniai 
Išrinktas Teisėjas

CICERO. — Geg. 3 d. iŠ 
ryto mirė nuo apendiko už
degimo žymas demokratas 
Daniel M. Lyons. Per rinki
mus balandžio 6 d. buvo iš
rinktas į teisėjus — “Jus
tice of tbe Peace”. 'Gyveno 
1830 So. 49th avė., Cicero, Ilk 

Rap.

Ciceros Marijonų 
Rėmėjų Skyriaus 

Susirinkimas

Organizuojama Chica
gos Lietuvių Softball 

Lyga

Visų manedžerių, sporto 
vedėjų lietuvių sporto klūbų 
atstovų šaukiamas susirinki
mas, kad suorganizavus Chi
cagos Lietuvių Lygų.

Šis susirinkimas tur£ už- 
gyrimų Chicago Centennial 
Jubilee lietuvių Komiteto, 
Lietuvių Chamber of Com- 
merce of Illinois ir įvairių 
organizacijų bei sporto mė
gėjų.

Įstojimo blatikos ir nurody 
mai (rules) bus išdalinti šia
me susirinkime, taipgi bus 
renkami kandidatai į valdybą 
šiam sezonui. <

Iki šiol jau šeši tymai iš 
įvairių organizacijų pareiškė 
noro įstoti į Sporto Lygų 
Daugumoj tymai iš C. Y. O.. 
Lietuvos Vyčių ir biznierių 
organizacijų bei įstaigų.

Kriminaliai Užpulta 
Senyva Moteris

Nežiūrint policijos medžio
klės suimti keturis piktada 
rius, kurie pagrobę 16 m. stu
dentę kriminaliai užpuolė, už
vakar policija rado gatvėje 

be sąmonės senyvų moterį 
Mrs. Alice Wilson, 43 m. am
žiaus, 2117 Bastwood avė. Se
kmadienio vakare ji ėjo į 
vienų artimų judamųjų pa
veikslų teatrų. Nuo gatvės 
buvo dviejų vyrų pagrobta į 
automobilių, nusivesta, išnie
kinta ir po to išmesta. Sų- 
monę moteris atgavo tik nu
gabenta į ligoninę.

Užmigo Beeidamos 
Tolimą Kelionę

Trys mažos mergaitės: L. 
Misclike 9 m., jos sesutė Do
lores 7 m., 2415 High st., ir 
Dolores Abt, 9 m., sutarė pė
sčios vykti į pirmųjų dviejų 
mergaičių tėvo ūkį netoli EI- 
gin. l'įo, ėjo, beeidamos pa 
vargo ir suseilusioš pasilsėti 
užmigo. Pravažauojųs auto 
mobilistas jas pažadino ii 
pristatė policijon, o iš čia 
grąžintos namo.

Susiirfnkimas prasidės ly
giai 8:30 vai. vakare adr. 

CICERO. — Šiandie, 7:30 2201 AV. Oermak Rd. (Tel.

Išpardavimas ant Pianų, 
Akordionų 10—12 Basų dc- 
monstratoriai po ^|.50

48 Basų demonst. už 
$ 77-50

80 BBasų perdirbtos už 
$<10-50

120 Basų perdirlitos už 
$««£-00

120 Basų naujos už 
$99.50 

Pilnas kursas lekcijų dykai

Išmokam 4%
DTVIDENTAS UŽ 

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

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

DARBININKAI PIKIETUOJA KARMELITŲ VIENUOLYNĄ

Netoli Hartford, \Vis., ant aukšto kalno lloly Hill (kaip 
čia vaizduojama) yra karmelitų vienuolynas. Jam priklauso 
ir pakalnėje eilė įvairių pastatų. Vienuolyne vykdomas kaž
koks remontas. Tai atlieka vienas kontraktorius. Milwaukees 
kaipcnterių unija patyrusi, kad kontraktorius darbui naudoja 
ncunistus karpenterius. Tad ši unija ir nusprendė vienuolynų 
pilietuoti. šiokiomis dienomis pikietavimas beprasmingas, 
nes retai kas pamato pikietininkus. Tari vienuolynas piketuo
jamas tik sekmadieniais, kada tenai nuvyksta iš apylinkių 
daug žmonių, ši nuotrauka padaryta pereitų sekmadienį pi- 
kietininkams žygiuojant. t

vak vakaro Šv. Antano pa
rap. mokyklos 8 kambary į- 
vyks Marijonų bendradarbių, 
“Laivo” skaitytojų, susirin
kimas, į kurį kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti, 
nes turime skubių reikalų 
svarstyti. Į susirinkimų at
silankys ir kunigas - mari
jonas. Tat, atsilankykite skai
tlingai.

A. Valančius, pirm.

Seeley 7591). Komitetas

Pateko Po Gatvėkariu 
Ir Nesužeistas

Įvykis tikrai nepaprastas.
! Didelis būrys žmonių matė 
kaip ant 26 gatvės prie Tru 
pibull avė. 2 metų vaikutis

Pranešimai
MARQUETTE PARK. — 

WS skyriaus susirinkimas 
įvyks rytoj, balandžio G d., 
8 vai. vakare, parapijos sve 
tainėj. Visi nariai, ir Vil
niaus reikalams pritarėjai, 
kviečiami atsilankyti į šį su- 

! sirinkiinų. Yra svarbių pra
nešimų. Valdyba

Naujos sfcalbvkJns po 
$49 .50 ir aukščiau

Demonstruotos skalbyklos 
ABC, Tbor po 

$OTT-50

Choro Metinis 
Vakaras

BRTGHTON PARK. — Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. 
parapijos choras rengia me
tinį šokių vakarą geg. 9 d., 
parapijos svetainėje, 44 ir 
California Avė. Šokiams be 
perstojimo grieš dvi orkes
tro.’. Felix AVoods ir Harry 
Peters. Įžanga 35c.

Šiamie vakare lamingiesiems 
teks keturi gražūs prizai, ku
riuos aukojo A. Lukas Jew- 
elry krautuvė, prie 35 ir Ar
cher, choro vadas J. Kudir
ka, Fenzas mot. skrybėlių 
krautuvė.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Choristai ruošias svečiams 
parodyti “good time”.

Valdyba

Šiuo pranešu, kad C. P. 
Chorų Susivienijimo susirin-

, kimas įvyks gegužės 5 dienų,
A. vosepka, eidamas skersai » T. ’ . šv. .Juozapo pųrap. svetaine),
gatvę su motina pateko po 
gatvėkariu. Motinai suklikus, 
motormanas staiga paleido 
atsarginį stabdį ir gatvėkarj 
tuojau sulaikė, liet vaikutis 
jau buvo po gatvėkariu. Tuo 
jau iššaukti gaisrininkai ir 
kompanijos pagelbinis trokas.
Gatvėkarį iškėlus, vaikutis 
išlindo truputį apdraskytas ir 
tik motinai paėmus ant ran 
kų pradėjo verkti. Pasirodė 
nesužeistas.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Pnli-ndvltsa. Idcfetvlnl 
Hntuvykal, ?\>pirkal, Saldainiai ir 
kili skanumynai IS I.ictuvos. Par
duodam Ir krautuvėmis Wliole- 
nale.

BAI/riC IMPORT CO.
805 \VeM Ittth St., Chleagn. 

Te'. HAYmnrket SIMUI

BUDRIK FURNITURE 
MART

los. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted St.

Tel. Boul. 7010

PnRiklnusvkite trrnžnus progrn- 
mn nekėlioje WCFL — 970 Kil., 
7:30 iki 8 vai. vak., Chieagos 
laika.

CLASSIFIED
VTSAI PIGIAI NAMAI

Pardavimui 3 ankštų, 6 flatu plytų 
nnmns. gerame stovyje, šnlie tuš
čias lotas. Bridgeporte, arti šv. Jur
gio bažnyčios. Visai pigi ka:nn, 
nes pnimtns už mormčiu0. 3315 Ro. 
Ualste«1 St. Tel. YARds 154fi.

REIKIA DARBTNTNKO ANT 
FARMOS

Tuoj reikia apysenio vvro ar poros 
lengviems darbams ant farrnos. 
Kreiptis vakarais po 6 v. v. 2-ras 
ankštas. 1808 Ro. 5(lth Avė., Cieero, 
TU.

NAMAI PARDAVIMIT

Pardavimui dvielu ankstu plytų na
rna, — Owena,"ul arba bizniui. 
T’reĮnt.'S RT47 W. Roosevelt Rd. 
Klan«R fsavlnlnlm nere’V'n.

I RF.IKIV DARBININKU FANDW# I

Tu«f reikia džablnėj llelvkloi tfan- 
dr»'j) 3a rb'ninku — AT1.4S FOITND- 
RY, 14fi We°t R ont St

REIK AUNU A MERGINA A.R 
MOTERIS

Tuoj reikalinga merptna ar motor's 
i namų ruošos darbams. Su guoliu 

arba be guolio. Pakaukti Vlncennes 
I 2S58._________________________ ________

PAIEŠKAI BROMŲ_______
PaleSkau dviejų brolių Antano lr 
Jono Stankūnų. Gyveno Brooklyn. 
N. Y Ju gimimo vieta yra Tx>n- 
donas. Anglija. Ifi Lietuvos kilę IS 
Virbalio miestelio. Patys ar juos 
iina.nlie.il raSyklt: Eduardas Stan
kūnas, Marijampolė, Vaičaičio g-vė 
5a.

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Alieiu', Stiklai ir 
VARNIŠAS

2325 So. Hovne Avenue 
Tel. CANai 6850

PLATINKITE "DRAUGĄ'

Keturi į Kalėjimą

Rafety teinmo teisėjas G. 
B. Weiss nuteisė kalėjimu 
keturis automobilistus už va 
žiavimų esant girtais. Jų ta
rpe ir viena moteris Mrs. Lo- 
u i se Irving, 55 m. amž., 5327 
Cornell st. Penkiolikų dienų 
turės kalėjimų valyti, grin
dis plauti.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

“D R A U G 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS Įvyks 

GEGUŽES 29 D. 

laivu "Gripsholm”

tiesiog j Klaipėdą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

"Gripsholm” 

Ruoškitės iš anksto - I

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Aulo Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BASKUS

iina.nlie.il

