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PATYS ŽMONĖS ATIDA
RĖ DAUGIAU BAŽNYČIŲ 

MEKSIKOJ
MEJCICO, bal. 11. — Vera 

Cruz valstybėje oficialiai ati
daryta tik keturios bažnyčios: 
dvi Orizalooj, viena Cordoboje 
ir viena Coatepece. Kitose ke
liose vietose gyventojai pajė-

«
omis atidarė kelias bažnyčias
■ neleidžia autoritetams jų 
ždaryti.
Nė vienoj tų visų bažnyčių 

nėra pamaldų, kadangi valsty
bės autoritetai atsisako įregis
truoti kunigus. Jie tvirtina 
kad jei gyventojai negerbia 
autoritetų, jie nereikalingi pa
maldų.

Vienas kunigas mėgino įsi
registruoti Vera Cruz mieste 
ir reikalavo atidaryti vienų 
didesniųjų bažnyčių. Jam at
sakytas įsi registravimasis, o 
bažnyčios atidarymo reikalu 
pareikšta, kad nurodoma baž
nyčia uždaryta prezidento įsa
kymu, tad tik jo įsakymu gali 
būti ir atidaryta.

Patyrę apie tai katalikai 
tuojau surengė milžiniškas de
monstracines vaikštynes svar
biausiomis miesto gatvėmis. 
Miesto autoritetai pabūgo. Iš
šaukta federalinė kariudtnenė. 
Miestoi majoras paaiškino mi
nioms, kad bažnyčia gali būti 
atidaryta tik paties preziden
to leidimu ir paragino jas ra
miai iškrikti. Katalikai taip ir 
padarė. Išvengta kraujo pra
liejimas. ,

ICA0O.

ONTARIO AUTORITETAI KOVOJA PRIEŠ STREIKĄ KUNIGAS NUBADSTAS
Už BROŠIŪRĖLĖS DA- 

' LINIMA
MEXICO, bal. 10. — Santj

ago Papasųuiaro miestely, Du- 
rango valstybėje, pas kunigų 
F. V. I^andero rinkdavosi vai-

gas išdalino vaikams brošiū
rėlę vardu EI Cateųuista. .Jo
je kritikuojami valstybinių mo 
kyklų autoritetai ryšium su so 
cialistiško “švietimo” įvedi
mu.

Už tos brošiūrėlės dalinimų, 
kun. Landero pašauktas teis
man. Teismas rado, kad kuni
gas tuo būdu peržengė viešųjų

ONTARIO AUTORITETAI1 ISPANIJOS RADIKALAI 
SUŠAUDĖ 14 BROLIŲKOVOJA PRIEŠ CIO.

UAW. prezidentas grasina 
visuotinu streiku

FORDAS IR GI PASIRENGĘS SUSIREMTI 
SU UNIJOS VADAIS

OSITAMA, Ont., bal. 11

VIENUOLIŲ

ISPANIJOS NACIONALIS 
TAI SAUGO ISPANUS 

NAŠLAIČIUS

MEXICO, bal. 10. — Meksi
kos kongrese iškeltas sumany
mas, kad vyriausybė paimtų 
į savo globų nors 500 ispanų 
našlaičių. • į

Ispanijos nacionalistai grie
žtai priešinasi našlaičius pa- 
yesti Meksikos vyriausybei.

ažymi, kad Meksikoj našlai
čiai bus priversti lankyti vals
tybės bedieviškas mokyklas. 
Tas gi nesuderinama su ispa
nu tautos dvasia.

UŽDRAUDŽIA RODYTI 

RADIKALŲ FILMAS

NEW HAVEN, Conn., bal. 
10. — Katalikų pastangomis 
(daugiausia Kolumbo Vyčių) 
čia ir kelių kitų miestų teat
ruose uždrausta rodyti ispanų 
filmas vardu “Madrido gini
mas” ir “Ispanija liepsnose.” 
Pasirodė, kad šios filmos yra 
paprasta komunistų propagan 
da. *

Tor rūšies žygių prieš šias 
filmas imtasi Chicago ir (Tary 
Ind., miestuose.

TORONTO, Ontario, Kana j 
da, bal., 11. — General Mo
tors automobilių fabrike Os- 
bawa, už 40 mylių nuo čia 
rytų link, streikas vykdomas, 
kadangi Ontario provincijos 
premjeras Hepbum yra grie
žtai nusistatęs prieš svetim
šalius darbininkų agitatorius. 
Premjeras tiesiog ignoruoja 
CIO. (Committee of Indnstrial 
Organization) vadus ir UAW. 
(United Automobile Workers) 
prezidentų Martin ir kitus J. 
Valstybių darbininkų agitato
rius. Streikuojančių darbiniu 
kų komitetas bandė susieiti 
su autoritetais padaryti pla
nus taikos deryboms. Prem
jeras atsisakė priimti komite
tų, kadangi jo priešakyje bu
vo svetimšalis darbininkų va
das.

Girdima, kad prieš šį On 
tario autoritetų nusistatymų 
inia kovoti ir Amerikos Darbo 
federacija, nes ir ji Kanadoj 
turi eilę darbininkų unijų.

General Motors korporacija 
patenkinta tokiu autoritetų 
nusistatymu.

TORNADO IŠTIKO MIAMI

MIAMI, Fla., bal. 10. — 
Tornado (viesulas) vakar neti
kėtai ištiko šį micatų. Nuplėšti 
namų stogai ir kai kur sutam
pyti telefonų ir telegrafų lai
dai.

NEW YORK, bal. 11. — 
CIO. vadai imasi organizuoti 
telefonų ir telegrafų darbinin
kus.

SKLEIDŽIAMI NETIKRI 
BANKNOTAI

VOKIETIJOJE KYLA HITLERIUI 
; PRIEŠINGA POLITINE PARTIJA

Naciai valdininkai pareiškia, 
kad tas tik “juokai”

BERLYNAS, bal. 11. — Vo-j Paleisti dabartinį parlamen- 
kai tikėjimo pamokoms. Kimi- i kiot'j°ie kfiriaU d-ktatoriaus, tų ir be jokių varžymų išrink-

pamaldų įstatymo 10 straips- 
nį ir nubaudė jį. vienariua ™e-| 
tus kalėti.

Kunigo advokatas vyriau 
; siųjam teismui padavė apelia-1

Hitlerio tvarkai priešinga po
litinė partija, pasivadinusi 
“Vokiečių laisvės partija.” 
Nežinomi asmenys skleidžia 
spausdintų lapelį su priediniu 
laišku. Lapelis pažymėtas an
truoju numeriu. Reiškia, pir
masis numeris seniau pasklei
stas.

“Laisvės partija” reikalau
ja tuojau nutraukti Vokietijos

Panaikinti nacių ^vykdomų 
ketverių metų ekonomikos 
planų, kad Vokietija galėtų

WASHTNiOTON, bal. 10 
Čia Chaminade kolegijoje gau 
ta žinia, kad Ciudad Real, is
panų radikali) valdomoj srity 
(pietų link nito Madrido), ra
dikalai sušaudė Marijos Bro-

tuiv'™"’j *7’ ’Vr kongregacijos septynisUAW. prezidentas H. Mar- , .. ” • „ , ...
.. f,.. ...... ,įbrolius mokytojus. Keli kititin pareiškia, kad jei General
Motors korporacija klausys
Ontario provincijos autorite
tų ir bandys išsisukinėti, bus 
paskelbtas streikas viduose 
šios korporacijos fabrikuose 
J. Valstybėse.

Martin pareiškia, kad su šia 
korporacija padarytas darbi
ninkų sutarimas Detroite lie
čia visus korporacijos fabri
kus ne tik J. Valstybėse, bet 
ir kitur, o ypač Kanadoj.

WAYS, Ga., bal. 11. — 
čia atostogaujantis automobi
lių didikas H. Fordas pareiš
kia, kad jis ignoruoja CIO. 
ir unijos organizavimo nebijo,

NEW YORK, bal /10. — Su
sekta, kad čia ir priemiesčiuo-

Streikuojančių darbininkų minia šalia General Motors korporacijos fabriko Oshawa,
Ontario provnicijoj, Kanadoj. Šio fabriko valdyba nenori pripažinti darbininkų unijos.
Pareiškia, kad šios korporacijos padaryta sutartis su darbininkų unija J. Valstybėse 
neliečia korporacijos fabrikų Kanadoj ir kitur. Darbininkų vadai kitaip tvirtina.

(Acme Photo.) cinį skundų. Jo advokatas tvir 
tino, kad viešųjų pamaldų įs
tatymo 10 straipsnis yra kon
flikte su federalinės konstitu
cijos 7-uoju straipsniu, kurs 
garantuoja raštui ir publikaci 
jai laisvę.

Teismas “išaiškino”, kad ta 
konstitucinė garantija turi tu
rėti ribas. Anot teismo, su pa
dalinta brošiūrėle “pažeista 
visuomenės tvarka”, kas prie
šinga viešųjų pamoktų įstaty
mo 10-ųjam straipsniui.

Tokiu būdu kunigas pralai
mėjo bylų.

Minėto pamaldų įstatymo 10 
straipsnis neliečia pavienių as

apsieiti be žaliavos iš sve
timų šalių importo.

Grąžinti visiškų laisvę reli
gijai, žodžiui, susirinkimams 

• ir spaudai.

ti naujų.
Pažymima, kad šių partijų 

sudaro visų luomų, religijų 
ir buvusiųjų politinių partijų 
atstovai. lapelio gale pažymė
ta: “Tegyvuoja Vokietija!”

Priediniu laišku atsišaukia
ma į visus vokiečius, vyrus 
ir moteris, kad jie referendu
mu pasisakytų, ar pritaria ar 
nepritaria Vokietijos dalyva
vimui Ispanijos pilietiniam 
kare, išpanų nacionalistų pu
sėje. Vokietijos vyriausybė, 
sako, turi vykdyti tautos va
lių.

Vyriausybės organai tyli a- 
pie šių naujų partijų. Kai ku
rie valdininkai pažymi, kad 
tai tik “juokai.”

Filipiniečiai prašiusi privalomai 
karo tarnybai

broliai buvo pietinės Ameri
kos piliečiai, tad jiems leista 
išvykti į Praneūzijų ir jie a- 
pie brolių sušaudymų pranešė 
kongregacijos vadui Belgijoje.

Išsilaisvinę broliai vienuo
liai buvo sušaudymo liudinin
kai ir radikalai negali nugin
čyti savo tų pragariškų darbų 
prieš Bažnyčių ir katalikybę.

PETRU PRALAIMĖJO 
RINKIMUS

Ciceros pradžios mokyklų 
boardo viršininku išrinktas F. 
E. Svoboda. Devyniolika me
tų buvęs boardo viršininkas

nes ši unija yra visais žvil- J- Pet™ £av0 'mažiau bai
gtais klaidinga ir darbinin
kams vien nuostolius daranti.

Anot Fordo, unija darbinin
kus daro vergais, o darbinin
kai reikalingi laisvės. Lais
vieji darbininkai visados gali 
tikėtis geresniųjų darbo sų- 
lygų ir žmoniškesnio atlygini
mo.

sų.

CAMDEN, N. J., bal. 11.— 
Motorinis laivas Radiant nu
skendo Delaware upėje. 7 a* 
menys prigėrė.

se imta skleisti klastoti penkių 
dolerių banknotai. Įspėti ban
kai ir įvairios firmos. Vyriau
sybės agentai seka klastotojus 
ir skleidė jus.

NACIONALB SVEIKUMO 
DIENA

WASHINOTON, bal. 10. — 
Prez. Rooseveltas apeciolitl pa 
skelbimu gegužės m. 1 dienų 
nustatė Vaikų Sveikumo die
na. « K

TARPUSAVI DARM-
KĮI (DM MEKSIKOJE
SAN MįARTIN TEXME- 

LUCAN, Puebla valstybė, Me- 
rn/nų, bet tik gnipes. Vyriau- ,ksika’ hak 10- ~ ,ival‘
sias teismas tai suignoravo. į zuojančių organizacijų darhi-
Jis turi žiūrėti, kieno suole ninkl» *™P* «**•* tarpusn- 

, ’vę kruvinų kovų EI Pilar Tex- 
tile fabrike.

Apie 45 minutas vyko atkak- 
jli kova. Paskiau iššaukta ka
riuomenė nutraukė kovų. 8 
darbininkai žuvo ir daugiau 
kaip 20 sužeista.

Kariai areštavo 133 darbi
ninkus. Tš jų 30 paimti į mies
to kalėjimų, kiti saugojami fa
brike.

Lfl

JAPONAI LAKŪNAI PADA- 
DARC REKORDĄ

LONDONAS, bal. 10. — Du 
japonai lakūnai, Masaki linu- 
mu ir Kenji Tsukagoši, čia 
atskrido iš Tokijo*.

Apie 10,000 mylių skridimų 
jie buvo pasiryžę atlikti per 
100 valandų. Padarė rekordų. 
Per nepilnai 95 valandas pa
sieki Londoną.

MILWAUKEE, Wis., bal. 
11. — C. A. Krause Milling 
Co. grūdų sandėlyje įvyko 
sprogimas. 3 darbininkai žu 
vo ir apie 30 sužeista.

EKONOMIKOS SUMETI
MU NACIŲ VYKDOMI

VARŽYMAI

Aiglijai parupo Bllliao likimas
LONDONAS, bal. 11. — An- morns šalims prekyba. Tad 

glijos trijų prekybinių laivų Anglija tuojau iš Gibraltaro 
kapitonas Hamsterly nuo Ih-| pasiuntė karo laivus suardyti 
ponijos šiaurinių krantų pra- nacionalistų vykdomų blokadų.
nešė autoritetams, kad ispa
nų nacionalistų karo laivai 
blokuoja Bilbao uostų ir ang
lų laivai negali ten įplaukti. 
Rako, prekybiniai laivai ga
bena Bilbao radikalams la
bai reikalingų maistų.

Anglijos vyriausybė randa, 
kad nacionalistai neturi tei
sės blokuoti Ispanijos uo*tų, 
Ues tuo būdu varžoma sveti-

Pasirodo, kad ne tiek svar
bu Anglijai prekyba, kiek su
žnybtiems radikalams pagel- 
ha. Niekas negali žinoti, kas 
tais laivais siunčiama radikal
iam?. Ir maisto pristatymas 
radikalams juk yra kišimųsis 
į Ispanijos reikalus. Tačiau 
Anglija savo žygius remia 
laisvosios prekybos principu.

BERLYNAS, bal. 10. — 
Nacių vyriausybė paskelbė 
daugiau ekonomiškų varžymų 
gyventojams.

Suvaržomas aukso, sidabro 
ir popieriaus vartojimas ko
merciniais tikslais. Pavyzd
žiui, parduotuvininkams už
drausta popierines dėžes ir dė
žutes vynioti į po»pierį. Negali 
vartoti aukso porcelianos ga
mintojai ir dantistai.

NFAVi YORK, bal. 11. — 
Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas Green pareiškia, 
kad šiandien J. Valstybėse y- 
ra apie 9,700,000 bedarbių.

PARYŽIUS, bal. 10. čia grį 
žo iš Amerikos J. V. ambasa
dorius W. C. BullitL

MANILA, bal. U. — Žinio
mis iš Leyte prbvlncijos/l'’ 
tai jaunų vyrų sutinta už prie
šinimąsi privalomai karo tar
nybai.

Provincijos gubernatorius 
telegrafuoja centh) vyriausy
bei, kad tenai visi kalėjimai 
kupini jaunuolių.

Vidaus reikalų sekretorius 
Quirino pareiškia, kad iki 700 
jaunuolių areštuota Leyte pro
vincijoje už nenorų kareiviau
ti.

Yra žinių, kad ir kitose 
provincijose žymi dalis fili
piniečių priešinasi karo tar
nybai.

Teisingumo departamentas 
paskelbė, kad areštuoti jau
nuoliai bus traukiami tieson.

BALBO NUMATYTAS 

V1CEKARALIUM

ROMA, bal. 10. — Pasklydę 
gandai, kad Italijos oro mar
šalas Italo Balbo, šiandieninis 
Libijos gubernatorius, bus pa
skirtas Etiopijos vieekaralium 
į maršalo Groži ani vietų.

J. V. ORO LAIVYNO 
MANIEVRAI

WASHINi9T0N, bal. 10. — 
J. Valstybių oro laivyno dide
li manievrai įvyks Kaliforni
jos pakrantėse gegužės mėne
sį. Apie tai praneša karo de
partamentas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Gie

dra ir šilčiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 

6:27. - — I ♦. 4
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Katalikiškos Spaudos Reikalu

Tokia antrašte “Studentų Žodis” savo 
4 nr. įdėjo rašinį, kuriame iškeltas labai 
aktualus klausimas. Tatne rašinyje tarp kito 
ko sakoma:

“Ko mums trūksta 1 Susipratimo,, susi- 
orgaaizavinio ir savųjų idėjų ir principų 
gilesnio pažinimo ir įsisąmoninimo. Dažnai 
mes esam katalikai tik vardu, organizacijų 
nariai tik tiek, jog užsimokam nario mo
kesnį, pagaliau, yra ir šeimos tėvų tik to
dėl, kad taip susidėjo aplinkybės. Žodžiu, 
esam katalikai ir šeinnrlėvai tik metrikuo
se, o organizacijų ir^Įptalikiškos Akcijos 
darbininkai tik popieriuje. Užsimirštam, jog 
yra tam tikros pareigos, kurių neatlikę ne 
galim ir neturim teisės vadintis katalikais, 
nei šeimos tėvais, nei, pagaliau, gerais or
ganizacijų nariais. Kokie gi mes katalikai, 
jei mes išviję Dievų iš savo širdžių ir savo 
namų uždarėm Jį keturiose bažnyčių sie
nose, jei savo kasdieninio gyvenimo veiks
mai terš jam Jo vardų, spiaudom Jam į vei- 
dfc savo džiaugsme užmirštam Jį ir tik 
skausmo ir vargo valandose suklumpam 
prieš Jo altorių ir šaukiam “Viešpatie, Vie
špatie!”! Kokių teisę turi vadintis seimų 
auklėtojais tie, kurie pamiršo ar nepanoro 
įskiepyti savo vaikų širdyse Dievo ir arty- 
mo meilę, kurie savo nekrikščionišku gyve
nimu sugriovė pamatus, ant kurių vaikai 
galėtų savo ateities rūmus statyti, kurie įti
kėję įvairiausioms naujoms doktrinoms, nu
kėlę Dievų nuo sosto užsodino žmogų ir pa
tiekė savo vaikams žmogaus proto stebuk
lų, kurie paneigę savo sužinos balsų ir pur
vinomis kojomis sumindžioję savo jaunųjų 
dienų tyriausius jausmus išmokė savo vai
kus spiaudyt į visų, kas dorovinga, kas 
šventa ir kilnu! Kokių teisę mes turim va
dintis visuomenės veikėjais ir reikalauti, 
kad kiti mus gerbtų, jei mes nepasistengėm 
ar nepanorom atlikti savo visuomeninių pa
reigų, jei mes dėl savo išdidumo, pavydo 
ar nesupratimo neįstengtkn plačiau įžvelgti, 
suprasti kitų, pagerbti jų nusistatymų, nuo
širdžiai priimti kiekvienų naujų ir sveikų 
sumanymų, jei mes priklausydami kuriai 
nors organizacijai neįstengėm ar nepano
rom gyventi pagal jos principus

“Tai tik keli principiniai bruožai pro 
kuriuos mes labai dažnai be blogos valios 
nė nepagalvodami praeinam. Dažnai į juos 
ne.įsigilinam ir jų nesuprantam. Čia kaip 
tik turėtų kas nors padėti.

“Gyvas žodis — geras ginklas kovai 
prieš įvairias blogybes ir gera priemonė sa
vosioms idėjoms j r tikslams plėsti, tačiau 
jis greit išnyksta ir neapima plačiau visuo- 

; menės. Daug ilgiau išsilaiko ir daug plačiau 
! pasiekia spausdintas žodis. Šiandien spauda 
, tapo ne tik atskirų mokyklų kultūrinimo ir 

apšvietus priemonė — ji išėjo už mokyklų 
1 sienų ir paslydus po platųjį pasaulį tapo 

plačiųjų masių švietėja, viešosios nuomonės 
i sudarytoju ir pugaliau, idėjinių kovų įrau- 
’ kis. Štai kodėl šiandie tų idėjų ateitis daug 

skaistesnė, kurios remiamos geresnio, popu
liaresnio ir plačiau paskleisto spausdinto 
žodžio. Visi tui aiškiai žino ir visi supranta.
Tačiau reikia stebėtis, kaip daugelis pui
kiausiai tai žinodami nepajudina nė piršto 
tai spuudui Išplėsti, jų išpopuliarinti ir pa
gerinti. Ir čia mums vėl vertėtų pusiuiokiut 
is mūsų idėjos priešų. Kiek jie jėgų, kiek 
laiko ir turto pašvenčia savajai spaudai. O; 
mes! Dievaži, skalbdami dejuojam, bet pu- 
dirbot, gink Dieve, nė vienas nenorim. Su
važiavimuose ir seimuose apibaram redakci
jas, kam jos neįstengia laikraščio ar žurna
lo padaryt įdomesnio ir visuomenei prieinu 
mesnio, o kodėl jie neįstengia savęs nepa 
klausiam. Redaktoriams statom tokius rei
kalavimus, kurių nė didžiausi genijai ne
galėtų ištęsėtl. Užmirštam, jog tie vargšai

redaktoriai šalia laikraščių redagavimo tu
ri ieškotis kito darbo, kad galėtų žmoniškai 
pragyventi, jog dužnui jie patys turi pusę 
laikraščio pripildyti, jog dainai jie yra ir 
redaktoriai ir laikraščio platintojai ir skel
bimų rinkėjui ir korespondentai ir įvairiau
si kitokie agentai.

“Neužtenka visų bėdų redaktoriams su
versti. Norint turėti gerų ir vertingų spau
dų reikia visiems bendromis jėgomis ir nuo
širdžiai padirbėti. Reikia rašytojų, geros va
lios spaudos platintojų, rėmėju ir skaity
tojų. Tiesa, mes tais klausimais dažnai pa
kalbėdavom, dažnai net karštai pasiginčy
davo m, bet teigiamų rezultatų neprleida-
voni. Rasytoju'i rodydavos labai nenoromis, 
nes už savo triūsų nesusilaukdavo jokio at
lyginimo. o be rašytojų negali būti ir spau
dos”.

bis straipsnis parašytas sųryšyje su Nau 
josios Anglijos lietuvių katalikų seimelio 
nutarimų įsteigti katalikiškos spaudos (jos 
bendradarbių) fondų, apie kurį anų kartų 
jau rašOme ir išreiškėme pageidavimų, kati 
tokie fondai įsisteigtų prie kiekvieno mūsų 
laikraščio.

Chicagos Parkų Reikalu

Illinois legislatūros atstovai užsimanė 
Žymiai sumažinti sųmatų Cbicagos parkų už
laikymui, jų taisymui ir puošimui. Iš 9 mi
lijonų reikalingos metams sumos keldama 
iki 7 milijonų.

Chicagos Parko Distrikto, komisijonie- 
riai, pirmininkui R. J. Dunbam vadovau
jant, veda intensyvių kovų, kad sąmatos 
sumažinimas neįvyktų. Jie tvirtina, kad su
mažinus sųmatų dviem milijonams, parkų 
reikalų tvarkymus žymiai turės nukentėti.

Mūsų manymu, reiktų paveikti legisla
tūros narius, kad jie nepadarytų tos klai
dos. Parkai turi būti tinkama žmonių poil
siui ir rekreacijai vieta. Jie turi būti gerai 
užlaikomi, turi turėti gerų priežiūrų, turi 
būti tinkamai išpuošti. Ponai legislatūros 
atstovai turėtų mažinti išlaidas ten, kur 
ištikrųjų dažnai yra eikvojami žmonių su
mokėti pinigai. Bet jie neturėtų liesti par
kų distrikto, kur nėra eikvojimo ir kur iš
leidžiami pinigui yra naudojami ptočitteios 
visuomenės gerovei.

Balto - Skandijos Ryšių Klausimas

Eltos žiniomis, “Waba Maa” šiomis 
dienomis paskelbė paskaitų tema “Ūkimai 
Balto-Skandijos valstybių ryšiai”, kurių 
prof. Kantas laike Tartu mieste. Prie Balto
skandijos valstybių prof. Kantas priskaitė 
Švedijų, Norvegijų, Danijų, Suomijų, Estijų, 
Latvijų ir Lietuvų. Paskaitoje autorius pa
brėžia, jog JBalto-Skandijos valstybės turin
čios tiek daug bendrų ūkinių interesų, jog 
nesunku esu sujungti juos į bendrų vienetų. 
Ypatingai pažymėtinas esųs tas vienodumas 
Balto-Skandijos valstybių užsienių prekybo
je. Pasak autoriaus, visų šių vaistyto ų eks
portas yra labiausiai nukreiptas į Didžiųjų 
Britanijų. Dėl Balto-Skandijos valstybių tar
pusavio prekybos, esu galima konstatuoti, 
kad tos valstybe* viena kitos prekių esan
čios labiau reikalingos, negu bet kurios ld-

GYVENTOJŲ PRIEAUGLIO KLAUSIMAS LIETUVOJE

Antrosios Lietuvos motinų ir vaikų apsaugos konferencijos, įvykusios kovo 21-22 d. 
Kaune, Rotušės salėje dalyviai.

Nors statistikos duomenys - Ostacbovičienė), 13. Vai- prie sveikatos centrų tokius

tos. Paskutinių metų statis
tika iodo, kad daugiau gims
ta berniukų, kaip mergaičių. 
Bet prieauglis berniukų ir 
mergaičių beveik' lygus, nes 
berniukų daugiau mirštu.

Per metus miršta apie 30,- 
000—35,000 žmonių, didesnė 
pusė to skaičiaus vyrų. Kaip 
rodo paskutinių metų statis
tika, mirtingumas Lietuvoje 
mažėja. Mat, čia nemažai pu 
deda nuolatinis valdžios rū
pinimasis krašto gyventojų 
sveikatos reikalais. Betyrinė
jant mirtingumo priežastis, 
pasirodo, kad daugiausia žmo 
nių miršta natūralia mirti 
mi, t. y. senatvei atėjus. Ta
čiau nemažai niįišta ir nuo 
įvairių ligų, ypač širdies ir 
kvėpuojamų organų.

Metinis gyventojų prieaug
lis svyruoja tarp 23,500 iJ 
30,000 žmonių arba kiekvie-

kų sveikatos globa per “Mo- S sveikatos patarimų punktus, 
tinos ir Vaikų” sveikatos ee-Jo ligonių kasose teikti nemo 

(1936 — 375, 1934 m. — 24,- ntrus (dr- Virkutis) ir 14.’karnų gydymų.
981) gyventojai, tačiau rūpi- Higienos švietimo propagan-i Konferencija priėjo išvadų, nam tūkstančiui gyventojų 

da per sveikatos centrus (dr. tiksliausias kelias tautos per metus priauga 9—13 žino

rodo, kad praėjusiais metais 
Lietuvoje priaugo 27,006

namasi tų gyventojų prieau
glį dar labiau padidinti. Tai 
galima padalyti, nes kasmet 
Lietuvoje gimsta apie 60,000 
kūdikių ir iš to skaičiaus jų 
miršta per 'metus apie 7,000- 
10,000 ligi vienerių metų am
žiaus. Lietuvos vyriausybė į- 
vairiais socialės apsaugos bei 
draudimo įstatymais rūpina
si tautos prieauglį padidinti. 
Be to, Lietuvoje veikia visa 
eilė organizacijų, kurios rū
pinasi socialine motinų ir vai
kų globa. Jau, palyginti, se
niai veikia Lietuvos motino 
ms ir vaikams globoti organi
zacijų sųjunga, kuri rūpina
si Lietuvos vaikų mirtingu 
mų sumažinti, apsaugojant

N. Vienožinskienė).
Per šiuos referatus ir jų 

diskusijas išaiškintas vuikų 
mirtingumas Lietuvoje ir to 
mirtingumo priežastys, be to, 
iškelta naujų minčių, kaip 
tas mirtingumo priežastis pa
šalinti ir kaip kovoje su vai
kų mirtingumu pasiekti ge
resnių vaisių.

Taip pat išnagrinėjus vai
kų mirtingumų įvairiose Lie
tuvos apskrityse paaiškėjo, į

prieaugliui* didinti ir sveika
tos globai plėsti yra motinos 
ir vaiko sveikatos centrų stei 
gituos. Todėl pageidauta, kad 
visi Lietuvos valsčiai įsteig
tų bent po vienų sveikatos 
centrų, o pirmiausia tose vie
tose, kur yra pasireiškęs di
džiausias kūdikių mirtingu
mas (Žemaitijoje ir Klaipėdos 
krašte). Tas visas darbas ko
ncentruojamas Lietuvos mo
tinoms ir Vaikams Globoti

kokias vietas labiau tenka'organizacijų sąjungoje. Dar
kreipti kovos su mirtingumu 
priemones: steigti sveikatos 
centrus ir kt. Tenka pažymė
ta, kad Lietuvoje iš viso jau 
įsteigta 21 sveikatos centras,

padaryta eilė kitų konkrečių 
nutarimų.

Iš viso to, kas anksčiau pa

nių. Pernai kiekvienam tūks
tančiui priaugo beveik 11 
žmonių, užpernai tik virš 9 
žmonių.

Krizės metais buvo mažiau 
jungtuvių. Dabar jungtuvių 
skaičius vėl kyla. Taip, 1934 
m. buvo 18,246 jungtuvės, 
1935 ln. buvo 18,254 ir 1936 
m. — 18,843 jungtuvės. Dau
giausia susituokia 25—29 me
tų amžiaus žmonės. Tokio a- 
inžiaus žmonių jungtuvės su
daro iki 46 nuoš. visų jung
tuvių. Nuo 30 iki 34 mėtų 
amžiaus susituokia apie 20 
nuoš. Daugiausia vaikų gini-

sakyta, matyti, kad Lietuva Į sta 25—34 metų tėvų amž. 
vis labiau rūpinasi savo tau-

nuo ligų ir suteikiant jiems kuris teikia nemokamų pa
tinkamas auginto sąlygas.

Kovo 21 ir 22 J. Kaune į 
vyko antroji Lietuvos moti- 
nų ir vaikų apsaugos kon fe

galbų neturtingoms gimdy
vėms!' D' VaikiSdib'”*-^ ''' 1 •

" • • •
Išsiaiškinusi vaikų mirtin

gumo ir jo priežastis, o taip

tos prieaugliu ir tautos stlp 
lininiu, ir tas klausimas vi
suomenėje. darosi kaskart po
puliaresnis.

PEREITAIS METAIS UE 
TUVpJĘ BEVĘIKPER RU

SĘ SUMAŽĖJO GAISRŲ 
NUOSTOLIAI

rencija (pirmoji buvo 1930 pat apsvarsčiusi kovos bū
ni. kovo mėn.), į kurios ati
darymų atsilankė vyriausy-

dus su vaikų mirtingumu, ši 
antroji Lietuvos motinų ir

bės bei visuomeninių organi- vaikų apsaugos konferencija 
zacijų atstovų. Per sveikini- ] nutarė štai kų daryti. Pii 
mus pasirodė didelis visų'miausia nutarė rūpintis, kad 
sveikintojų džiaugsmas, kad, būtų išleisti šie nauji įsta- 
sušaukta tokia konferencija,' tymai: 1. Motinystės apsau- 
kuri rūpinasi tautos prieau- i gos įstatymas, 2. Vaiko ap- 
glio didinimu ir stiprinimu, saugos įstatymas, 3. Socialės 
Šių konferencijų sveikino La- globos fondo įstatymas ir 4. 
tvijos ir Estijos tokios pat (Socialinės globos įstatymas 
organizacijos. Konferencija tiems, kurie pasilieka už so-
intensyviai dirbo dvi dienas. 
Tai matyti iš to, kad per tų 
trumpų laikų buvo paskaityti 
šie referatai: 1. Lietuvos gy
ventojų prieauglio problema 
politiniu ir ekonominiu alios valstybės Prekių. Didelį vaidmenį ūki v . . , . . . , „.

niaine ly valstybių bendrume vaidina Balti- zvll«'u <skHI‘<! f'rof- A- B™ 
u>. iiira VistM Ins vslstvhės esanZ-ins snin- i bus), 2. Lietuvos gyventojijos jūra. Visos tos valstybės esančios suin
teresuotos, kad Baltijos jūra pasiliktų atvira 
ir nepatektų j bet kurios didžiosios valsty
bės hegemonijų.

Pavasarininkų Jubiliejus

prieauglis medicinišku atžvil
giu (prof. Mažylis), 3. Gir
tavimus ir prieauglis (dr. V. 
Vaičiūnas), 4. Venerinės Il
gos ir prieauglis (doc. dr. 
med. B. Sidaravičius), 5. 
Kova su vaikų tuberkuliozu 
(prof. Tumėnienė), 6. Medi
cinos pagalbas teikimas kai
mui (dr. J. Staugaitis), 7.

ciaiinlo draudimo ribų. Be 
to, pageidauta, kad sociali
nių draudimų veikimas būtų 
praplėstas ir apimtų ir že
mės ūkio samdinius bei smul
kiuosius amatininkus, atitin
kamai taikant skirtingoms

Lietuvoje 2,526,530 
Žmonių Kasmet 

Priauga Apie 
,30,000 Žmonių

Ceutralinia statistikos biu
ro tik dabar surinktais duo
menimis, šių metų pradžioje 
Lietuvoje buvo 2,526,535 gy
ventojai, jų tarpe 1,216,779 
vyrai i^ 1,309,756 moterys. 
Alytaus apskrityje yra 135,- 
986, Biržų — 108,491, Kau
no — 120,598, Kauno mieste
— 106,794, Kėdainių — 99,- 
753, Kretingos — 112,405, 
Marijampolės — 116,606, Ma
žeikių — 82,406,' Panevėžio
— 153,349, Rokiškio — 94,-

cntojų kaimo gyvenimo ir darbo sų- Seinų — 46,718, Šakių
lygoms. — 75,4)84, Šiaulių — 210,079,

Taip pat nutarta rūpintis: kiaulių mieste — 24,687, Tau-

Šių metų gegužės mėn. 2 d. sukanka ly
giai 25 metui, kaip egzistuoja Lietuvos di
džiosios katalikų jaunimo organizacijos — 
pavasarininkų judėjimas.

Pavasarininkų organizacijos įsteigėja- Reikalingi Lietuvai įstatymai,
yra didysis mūsų tautos veikėjas kon. Po- kurie globotų motinų ir vni- 
vilas Dogelis, kuris šiemet atšventė savo (adv. B. Navickienė), 8.
amžiaus 60 metų jubiliejų.

- Pranešama, kad “Pavasario” vadovy
bė gegužė* 2 d. paskelbs jubiliejinius me
tus, kurie truks iki 1938 m. gegubės 2 d. 
Jiems pasibaigus bus sušauktas didžiulis p&- 
vasarinlukų kongresas.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Vyčiai 
Amerikoje jau nuo seniau palaiko broliš
kus ryšius su Lietuvos pavasarininkais, dėl 
to turėtų pasirūpinti, kad tos organizacijos 
jubiliejiniame kongrese 1938 m. turėtų gau
singų savo atstovų būrį.

Pedagoginės kolsultasijos or
ganizavimas Lietuvoje (Jana
vičienė ir A. Gučas), 9. Lie
tuviško vaikų darželio met
menys (prof. Vabalas - Gu
daitis), 10. Priešmokyklinio 
umžiaug vaikui pažinti me
džiaga (V. Karužienė), 11. 
Vaikų mirtingumus Lietuvo
je (dr. Tejonas), 12. Luo-

1. įvesti vaikų darželių ir ragės — 133,307, Telšių — 
mokyklų mokinių ir jose <Ii- 94,650, 'J raku — 96,792, Uk- 
rbančio personalo periodinį mergės — 145,938, Utenos — 
pagrindinį sveikatos tikrini- L25>782, V ilkaviškio — 92,- 
mą, 2. sustiprinti kovų su Zarasų — 49,894, Klai- 
ulkoholizmu ir venerinėmis pėdos — 33,111, Klaipėdos 
ligomis, kaip gimimų ir iš- mieste — 38,o45, Pagėgių
sigimimo veiksniais, 3. sutei
kti kaimui prieinamų medi
cinos kvalifikuotų |«galbų, 
kad be jokių sunkumų gim
dyvėms būtų prieinamas bent 
akušerių patarnavimas, 4.

41,835 ir Šilutės — 38,469 
gyventojai.

1936 m. sausio mėn. 1 d. 
Lietuvoje buvo 2,499,529 gy
ventojai. Taigi, praėjusiais 
metais priaugo 27,006 gyven-

palaikyti ir skatinti daugiu- tojai, iš jų 13,971 vyras ir 
vaikių šeimas, suteikiant, jc- 13,035 moterys. Nepriklauso
mu įvuirias galflmas lengva
tas ir teikiant pirmenybę da
rbui ganti, 5. įsąmoninti mo
tinystės sąvokos supratimų ir 
atitinkamai paruošti jaunųjų 
kaitų, 6. propoguoti nevai-

moję Lietuvoje kasmet gims
ta 50,000—65,000 vaikų. Di
džiausias gimimų skaičius bu
vo 1927 m. — giiuė 66,114 
vaikų. Praėjusiais metais gi
mė 60,446 vaikai, iš jų 31,099

Centraliuio statistikoj biu
ro duomenys rodo, kad praė
jusiais metais Lietuvoje, be 
Klaipėdos krašto, išviso buvo
l, 705 (1935 m. — 1,778) gais
rai; miestuose — 159 (1935 m. 
— 209) ir kaimuose — 1,^46 
(1935 m. — 1,569) trobesiai ir 
64 (1935 nt —į 64) fabrikai 
bei dirbtuvės. Tuo būdu išviso 
degė 2472 (1935 m. — 2,810) 
trobesiai.

Per gaisrus praėjusiais me
tais Lietuvoje žuvo 27 (1935 
nt — 15) žmonės ir 78 (1935
m. — 109) žmonės buvo sužei
sti, o turto nuostolių gaisrai 
padarė iš vėso per 4,754,5 
(1935 m. — 8,450,400 ir 193? 
m. — 8,701,201) litų.

Degusio turto draudimas 
siekė per 6,845,300 litų: mies
tuose 5,555,100 litų ir kaimuo
se — 1,290,200. litų.

Sulyginę šiuos duomenis, 
matome, kad tiek gaisrų skai
čius, tiek degusių trobėsių 
skaičius pereitais metais bu
vo mažesnis, negu 1935 m., o 
ypatingai sumažėjo gaisrų pa
daryti nuostoliai, tačiau žmo
nių aukų buvo daugiau.

Iš patiektų duomenų galima 
susidaryti išvadų, kad perei
tais metais buvo veliama in- 
tousyvostiė kova su gaisrais. 
Tai nuopelnas vis didėjančio 
monių atsargumo gaisrų at
žvilgiu ir Lietuvos ugniagesių 
sėkmingai kovojančių su rau
donuoju gaidžių.

šųjų vaikų globa (dr. E. Uil- Bingumo gydymų, steigiant berniukai ir 29347 margaU PLATINKITE “DRAUGI



Mažųjų Skaitytojų Skyrius
Eisiu Dangų. • •

Nepaisant to, kad liga via 
840 didyn, Pranciška dar tikė
josi sulaukti laimingosios sa
vo gyvenimo dienos — pirmo
sios Komunijos. Pagalinu ji 
prisiartino. Pranciška tą die
ną jautėsi žymiai tvirtesnė ik 
galėjo šiaip taip dalyvauti iš- 
kilmingose pamaldose. Bet Vos 
išsiilgusi jos siela susilankė 
garbingojo Svečio, vos kelioli
ka migučių praleido ji susi
vienijusi su Juo, liga vėl ją 
suėmė, o per burną pasileido 
kraujas. Pranciška vėl turėjo 
atgulti į lovą, iš kurios jai ne
bebuvo skirta atsikelti. Die
ną iš dienos ji ėjo menkyn. Se 
selėg vienuolės, žiūrėdamos j 
ją ir matydamos, kad jų my
limoji Pranciška jas greit pa
liks, šluostėsi sau Saras. Pran
ciška tačiau linksmai jonus 
kalbėjo: “Kodėl jūs liūdite! 
Aš einu į dangų ir ten mel
siuos už jus”.

Nors ją kankino labai dide
li skausmai, bet ji neparodė 
jokio nekantrumo. Jos žiban
čios akys buvo nuolat įsmeig
tos į Prikryžiuotąjį Jėzų, ku
ris iŠ meilės mirė už žmonių 
nuodėmes.

Gyventi šiame pasauly Pran 
ciškai buvo belikę tik kelios 
dienos. Ir jį pati tai suprato, 
‘feet ji visai nebijojo mirti. 
“Aš esu rami”, kartojo ji” 
kunigėlis man pasakė: — Ma
no vaikeli. Tavo pirmoji Ko
munija buvo gerai priimta”.

Vieną dieną Pranciška buvo 
v’sai silpna, ji gulėjo ramiai 
užmerkusi akis, jos krūtinė 
sunkiai k’lnojos. Bet staiga 
nušvinta jos veidas, ir ji su
šunka: “Sudiev, sudiev 1 Aš 
jau nebe pasauliui, aš einu į 
dangų; ten aš susirasiu savo 
tėvelį ir mamytę (ji buvo naš 
laitė). Kaip aš laiminga! štai, 
ateina Šv. Mergelė manęs pa
siimti. O, kaip ji graži”!

Po to ji atsisveikino su se
selėmis vienuolėmis ir savo 
draugėmis. Kaip graudus bu
vo tas atsisveikinimas! Visų 
akyse žibėjo ašaros; bet Pran
ciška buvo linksma. Dar ke
lios dienos praėjo, nors Pran
ciška jau savo dvasia gyveno 
danguje. Atėjo ir iškelavimo 
valanda. Jos veidas išbalo, 
prasidėjo agonija (merdėji
mas). Viena seselių balsiai iš
tarė: “Tėve, į Tavo rankas a- 
tiduodu savo sielą”. Pranciš
ka pakartojo tuos žodžius ir 
dar pridėjo: “Aš einu į dan
gų”. Jos jaunutė galva nusvi
ro ant seselės rankų, o jos 
skaisti siela nuėjo susirasti 
savo tėvelio ir mamytės...

Kas buvo Pranciška! Ji bu
vo turtingų tėvų dūkte, gimu
si 1823 m. Amerikoje. Gyveno 
tik 12 metų. Nors ji nėra pas
kelbta šventąja, bet galimu 
manyti, kad ji tikrai yra dan
guje.

Šventu tapti reikia tik no
rėti. ! ,

K RE a

Šviečia saulutė.
Smogą — kad lanko 

Mumis Kregždutė.

Grabu tėvynėj.

Šiltos dienelės.

Čiulbėk, Kregždute, 

Mūšy vaikeliams.

Čiulbėk mokykloj, 

Čiulbėki kaime.

Męs tave mylim,

Teiki mums laimės.

'Elytė Rusaitė (“K.”)

Maironis Garsus Lie
tuvos Poetas

y. JONUKAS IR GRYTUTĖ
{Pasaka sekant Br. Grimais)

' Prię didelės girios gyveno 
kirtėjas su pačia ir dviem vai
to*; berniuko vardšs buvo 
.Joniukas, mergaitės — G rytu
fe* Pamotė prikalbėjo vyrą iš 
vešti. į girią, kad be vaikų ba
do metais būtų lengvesnis gy
venimas. Jonukas sužinojęs 
pamotės klastingu^ sumany
mus, prisirinko pilną baltų ak
menėlių.

Kai vedė pamotė į girią vai
kus, berniukas vis mėtė ant 
kelio akmenėlius. Pastebėjusi 
pamotė sudraudė: “Jonai, ko 
dairaisi, eik greičiau!” — 
“Aš žiūriu į savo baltą katy
tę, kuri tupi ant stogo ir nori 
man sudiev pasakyti”.

Miške tėvai paliko juos prie 
ugnelės, o patys nuėjo kirsti 
malkų ir slėpdamiesi nuo vai
kų pa r slinko namo. Beeišildy- 
dami vaikučiai užmigo. Jone
lis sapnuoja jojanti poną ant 
gražaus arklio ir šalia bėgantį 
šunelį. Tas ponas pasiima jį 
pas save ir leidžia mokyti®. 
Jis jau studentas. Dar nespė
jo apsidžiaugti ta laime, kai 
vidurnaktį sesutė pažadino jį.

Skaičiai švietė mėnulis. 
iVaikai, sekdami mėnulio švie
sos nušviestais akmenėliais, 
pasiryžo eiti namo, nesibijoda
mi nei vilkų. Tačiau juos gąs 
dino kiekvieno žvėrelio pasi 
rodymas. Iš po kojų iššoko zui 
keli®, toliau per takelį perbė
go, gudruolė lapė, medžio ša
kose girdėti voverėlė.

Po kelių valandų pasiekė ir 
namus. Tėvas labai apsidžiau

gė sulaukęs vaikus, tačiau pa
motė ir vėl pasiryžo juos pra
žudyti. Šiuo kartu Jonukui ne
bepavyko gauti akmenėlių. 
Pamotė davė abiems vaikams 
po gabalėlį duonos. Einant į 
mišką Jonukas vis trupino sa
vo riekelę. Pastebėjusi pamo
tė subarė jį. Berniukas atsa
kė: “Aš žiūriu į savo karvelį, 
kuris tupi ant stogo ir nori 
man sudiev pasakyti”. Miške 
tėvai ir vėl pasislėpė nuo vai
kų. Bet dabar vargšeliai nebe
galėjo surasti kelio, nes duo
nos trupiniai buvo sulesti. Be
klaidžiodami po mišką, kur pe
lėdos klykia, pamatė iš duonos 
pastatytą mažą trobelę. Ji bn
vo apdengta meduoliais, lan
gai vieno cukraus.

Našlaičio Svajone

Palydėk mane, vėjeli, 
Palydėk bent tu,
Nes nėra kam palydėti —*
Neturiu draugi}.

Tėvelis ir motutė 
Jau seniai kapuos,
O brolelis gi pražuvo 
Karužės laukuos.

Ir draugai visi apleido — 
Nieks nenor padėt, 
Našlaitėlio veiksmų aido 
Nenor nei girdėt.

Pąlydėk mane, vėjeli, 
Palydėk bent tu,
Ašai eisiu, ašai bėgsiu 
Ant kapo tėvų.

Ad Keraitis

“Užtrauksim naują giesmę 
broliai, kurią jaunimas te
supras,
Ne taip giedosim kaip lig- 
šioliai, kitas mastysime dū
mas. '
Drąsiai aukštai pakils bal
sai, išauš kita gadynė, 
Užgims darbai, prašvis lai
kai, pakils jauna tėvynė.’*

Kas nežino šios gražios gie
smės? Maironio eilėraščiai, 
dainos, giesmės, dramos ne tik 
po visą Lietuvą skamba, bet 
kur tik randasi lietuvis ten 
ir Maironio kūriniai randasi: 
Jo dainos net tapo tarsi liau
dies nuosavybe. .

Maironis buvo ne vien po
etas, Jis didelis .patriotas. Ji? 
tėvynę labai mylėjo. Tėvynė? 
meilę matome Jo poezijose:

“Pasklydo giesmė po tą ša
lį toli,
Kur Nemuno vandenys bėga;
Pažino tave, pamylė visi!
Ir rūmai ir sodžių sermėga.”

Jis nepasitenkino, kad Ji® 
tėvynę mylėjo — Jis norėjo 
karštą meilę įskiepyti į kiek
vieno žmogaus širdį. Mairo
nis tikras pranašas — seniai 
savo poezijose skelbė Lietuvos 
laisvę.

“Vienok tėvynė da nepra
žuvus :
Užšvis jos vėliai garl)ė spin
dėjus,
Praūž ta audra, kaip nebu
vus.
Pakils saulutė mums pate
kėjas.”

Zigmuko Nelaimė

Kaimyno bernaą turėjo Šau

tuvą. Zigmukas kartą matė, 
kaip bernas nušovė laukinę 
antį. Zigmukas taip pat labai 
įsigeidė šautuvo. Prašė savo 
tėvelių, kadi jam nupirktų šau
tuvą. Tėvelis sakė, kad Zig
mukas per .mažas turėti šau
tuvą, bet Zigmukas be per
stosimo prašė ir prašė iki kol 
išsiprašė. Tėvelis nuvažiavo į 
miestą ir nupirko Zigmukui 
gražų, ąaują šautuvą. Kaip 
jis parvežė šautuvą, Zigmukas 
labai džiaugėsi, tėvelis duoda
mas Zigmukui šautuvą liepė 
saugotis, kad nesusižeistų. 
Zigmukas išbėgo laukan iš
mėginti savo naują šautuvą. 
Pamatęs karvelį rio^jn nu
šaut, bet vietoj pataikius į 
balandį pataikė ir išmušė kai
myno langą. Zigmuko tėvelis 
turėjo užsimokėti už langą, jie 
Zigmuką gerai išbarė, atėmė 
šautuvą ir užrakino kambary. 
Zigmukas neteko savo šautu
vo visai, trumpame laike. 

Marytė Bagdonaitė,

7-to skyr. mokinė,
Sald. Jėzaus Šird. Mok. 
New. Philadelpbia, Pa.

Močiute Mano

Mirties Krikšto Sūnus 
Gydytojas

Močiute mano,
Senoji mano,
Ko mane jauną 
Taip pridaboji?

Ko mane jauną 
Taip pridaboji,
Sangoji rytą 
Ir vakarėlį,

Saugoj i rytą 
Tr vakarėlį,
Visą dienelę,
Kiaurą naktelę.

Žinai kiekvieną 
Mano mintelę,
Jauti, ko norį 
Tavo sūnelis.

Močiute mano,
Senoji mano,
Ko man? jauną 
Taip pridaboji!

J. Gailius.

Seniai, seniai, vieną dieną 
žmogus susilaukė sūnų. Vieną 
dieną jis išėjo ieškoti savo vai 
k,ui krikšto tėvų, gautį kūmų.

Eidamas susirasti kūmų, ke
lyje susitiko vėją. Vėjas susto
jęs jo paklausė:

— Kur tu eini!
— Einu kūmų ieškoti.
— Prašyk mane į kūmus.
— Kas tu esi!
— Vėjas, aš esu vėjas.
— Tu neteisingas esi. Tu 

biednų žmonių namelių stogu? 
euplėši, tu esi ir mano paties 
nekartą nuplėšęs stogo čiuku
rą.

Toliau paėjus susitiko mif 
tį. Mirtis paklausė jo:

— Kur tu eini?
— Einu kūmų ieškoti.
— Prašyk mane į kūmus.
— Kas tu esi?
— Aš esu mirtis — giltinė.
— Aš gerai žinau, kad tu 

esi teisingas: tu skerdi visus; 
biednus ir turtingus, mokytus 
ir nemokytus, senus ir mažus. 
Jau geresnio kūmo ir būti ne
begali.

Kai tas vaikai paaugo, krik
što tėvas mirtis — gi’tinė no
rėjo, kad, jo krikšto sūnus bū
tų gydytojas. Jis savo krikšto 
sūnų pamokino gydymo daly
kų.

— Pašauktas pas ligonį ir 
atėjęs žiūrėk, kur aš stovėsiu: 
jei stovėsiu prie ligonio lovos 
kojų galo, tai gydyk: bile gy
duoles duosi ligoniui, ligoni® 
išgys; bet jeigu rasi mane be
stovint prie lovos galvų galo,
ligonis mirs atsisakyk gydyti. \

Mirties krikšto sūnus gydy
tojas tuo tapo begalo garsus 
ir žinomas visame sviete; jis 
visur visų buvo giriamas ir 
gerbiamas. Kas galėjo tą gar
sųjį gydytoją gauti prie savo 
ligonio, tai tikrai džiaugdavos 
nes gerai žinojo, kad jo ligo
nis pagys, jau nemirs.

Gydytojo gerumas išsigar- 
sino ir pasiekė tolimus svieto 
kraštus. Kartą sunkiai apsirgo 
vieno didelio karaliaus duktė. 
Karalius šaukė iš visur geriau
sius gydytojus savo sergan
čiai dukteriai. Bet iš jų nei 
vienas negalėjo pagydyti. Da
bar karalius davė įsakymą pa
šaukti tą garsųjį gydytoją sa
vo sergančiai dukteriai.

Mirties krikšto sūnus gydy
tojas atvykęs į karaliaus ri
mus i C įėjęs rado savo krikš
to tėvą mirtį prie karalaitės 
lovos galvų galo. Jam buvo 
baugu atsiminus: “jeigu

mane stovint, prie lovos galvų 
gaju, atsisakyk gydyti”.

Jis norėjo pergalėti mirti. 
Ji® tikėjosi, kad mirtis jo turi 
klausyti. Ji® nesuspėjo atsi
minti, kad su kerštingu piktu
mu iššaukiama kerštingas pik
tumas, o abu piktumai teduoda 
didelius nuostolius. Liepė ka 
raiui padirbdinti lovą ant 
sprendžinos, pasukinėjamą 
vienur ir kitur. Karalaitę pa- 
gudžius į tą naujai padirbdin
tą lovą, jis galėjo greitai mir
čiai — giltinėj atsukti kara
laitės llovos kojų galą. Kai tik 
mintis — krikšto tėvas priei
davo prie karalaitės lovos gal
vų galo, gydytojas akies mir
ksniu prie mirties atsukdavo 
lovos kojų galą. Jis manė, 
kad taip jam pasiseks privers
ti savo krikšto tėvą mirtį sto
vėti prie karalaitės kojų, ir 
kad tikrai galėsiąs karalaitę 
išgydyti — pelnyti garbės, 
turto.

Jo krikšto tėvas mirtis skau 
džiai perpyko už tai ant savo 
krikšto sūnaus gydytojo, akies 
mirksniu dingo iš karalaitės 
kambario ir iš jo akių. Pats 
vienas likęs daugiau nieko ne
begalėjo gydyti. Karalaitės 
neišgydė, ji mirė.

Nuo karalaitės mirties, nie
kas niekur nebegirdėjo ir apie 
garsųjį mirties krikšto sūnų 
gydytoją, tik ilgai, ilgai žmo
nės apie jį kalbėjo.

Aš pats ten buvau ir ma-

Ix-*Im Madoms Keli* H4F 
Levis Kreditan Visiems Duoda

DYKAI
kareiviškas šepetį 

ir šukos dykai su kiek- 
arba top coAta 

” skaitytojams

Keturios dideli* 
vertybes Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS
VF.RTTB®

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
lokių mokesčiu nl 
prlstatym*.
Lietuvis pardavO- 
Jas Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

Wil(nm A. Lems
4716 S. Ashland Avenue 
*•______________

ciau. Bė gilau

Zuikelis ir Kurtas

Kurtas (panašus į šunį) gai
niojosi po laukus mažą, jau
ną zuikelį. Vargšas zuikeli®, 
kiek tik jėgų turėjo, stengėsi 
pabėgti. Bet kurto kojos il
gesnės, jo šuoliai už zuikelio 

įdaug didesni. Suglaudęs au-

sis lėkė kaip strėla, ir jau, jau ]
griebs kiškelį už čiupros. Tik j 
štai, pro pat kurto snukį, pra
bėgi senas, didelis, riebus zui-i 
kis. “Aha!” — krito kurtuij 
mintis, “čia tai kas kita...T 
bus pietūs!” Nieko nelaukda-1 
mas pasuko paskui senąjį kiš-i,
M- ; j

Bet kur tau! Senis kiškis Į 
žinojo, ką daro. Tuoj pasuka 
į pamiškę ir pragaišo krūmuo
se. Kiškis prapuolė — lyg že
mė prarijo. Kurtas miške ne
gali bėgioti, o zuikis — kaip1 
tiamie. Kurtas galvą nuleido, 
sunkiai lekavo. Puolės į lau- 
kus jaunojo zuikelio ieškoti, 
o šio ir pėdos jau atšalę — iri 
tas jau seniai krūmuose ils&.į 
josi

Susigėdęs kurtas, pats 
gailėdamasis sako: “Visada 
reikia pasitenkinti, tuo ką tu
ri. Geriau žvirblis saujoj, kaip 
karvelis ant stogo.”

Rroniuit.

Maironis tikrai yra didysis 
Lietuvos poetas!

Donaldas Sakevičius, 

8-to skyr. mokinys,
Šv. Juozapo Mokykla, 
Scranton, Pa.

Svetimšalis: — Aš suprantu, 
kad šiame miestely gimė daug 
didvyrių.

Gyventojas: -— Ne, tik1 kū
dikiai.

JUST KIBS-
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Iš Tėvų Krašto
DIDELIS POTVYNIS JURBARKE

nonės Nepamena Tokio Potvynio. Nunešta 
Keli Namai. Padaryta Daug Nuostolių

9 ■* p-
okio potvynio, kaip šie- Klaipėdos kraštą, todėl atei- 
., neatsimena Jurbarko se- 11a labai vėlai, 
us, imonės. hm, p.-- tok, pnTynis,
idino kovo 17 d. Kiek pa-1
inkęs kdoi užsikimšo ne Į Papildomai praneša, kad
M® Sm^ininkų, ties Pa-1 Nemunui patvinus, vanduo 

liškių kaimo sala. Vanduo J,uvo pakilęs 8,'20 mtr. virš 
latant pradėjo kilti, Gy-, normalaus lygio. Jurbarkas 
tojai, nesitikėję tokio di- potvynio atveju yra labai ne- 
c ir staigaus vandens pa-. laimingoje padėtyje, nes per 

miestą teka dvi upės. Mituva 
miesto vakarinėje dalyje. To
je upėje yra garlaivių žiemos

nesuskubo iškrausty- 
I namų daiktų. Kai kurie 
Mi buvo apsemti beveik 
pat stogo. Žmonės spėjo

BnefaGs imvies. Michigano Žvejai Ford vardu upėj, netoli 
Escanaba, prakirtę ledą samčiais gaudo žuvį.

viai karo muziejaus sodelyje, pas ūkininką K. Rožanską 
pagerbė kritusius kovoae ui žiemojo garnys. Gyvena ka-
Lietuvos laisvę ir prie Nežino
mojo Kareivio Kapo suvaiia-

nj turėta jau 9 lapės, kurios 
kitais metais atvedė 13 jaunik 
lių. Nuo to laiko jų skaičius 
sparčiai didėja, nes atskaitant 
gailinius jauniklių nuostolius, 
kiekviena porelė vidutiniškai

Lietuvos Saulių 
Suvažiavimas

ties reikalai, patvirtinta dar
bų apyskaitom, sąmatoa ir iš
rinkti nauji valdomieji orga
nai —- taryba, kontrolės komi
sija ir garbės teismas. Šuva- vinio vardu padėjo vainikus 
žiaviitias susilaukė daug svei
kinimų, pats nutarė pasveikin
ti užsienio lietuvius, savano
rius kūrėjus, karo invalidus, 
brolius vilniečius ir kariuome
nę. Sąjungos vadui pasi filius,' 
vienu baku suvažiavimas an
truoju garbės šauliu išr'nko 
daug nusipelnusį Lietuvai,
Lietuvos savanoriams ir šau
liams arkivyskupą Praną Ka
revičių.

/Vakaro suvažiavimo daly

Žiemojo Garnys

Krinkų vai., Jackon’ų km.

inbary ir labai pripratęs prie 
žmonių. Maitinamas mėsa ir 
pelėmis. Šeimininkas, paga
vęs pelę, atneša ją gurneliui 
įsidėjęs į kišenę, o šis links
mai žvalgydamas vaikšto ap
linkui ir priėjęs ištraukia pe
lę iš kišenės.

akių gydytojai

uostas, kuriame žiemoja apie
kturtM iškraustė į, gy. 80 nuo5. visų Nemune plau- jauniijiu^ Mintoji
Sus, Nelaimių su šmonė 
!*nebuvo.

ttčlAUSio laipsnio Potvynis 

psaiekė naktį

ivo visai ržlietos Tilžės 
amuno gatvės ir dalis 

Vydūno, Muitinės, 
ų, Garlaivių ir Imsrės 

vių. Kai kur į daržus, su- 
■B tvotas ir gatves Ne
tiks atnešė didžiulių ledo 
iu. Svarbiausioje, Kauno 
ėję, vanduo užliejo kelias 
-ritavęs ir pagadino daug 
kją. Buvo apsemta ir miė- 
*pr*kyvietė.v Vanduo įsi - 
«rbė ir į stovinčius prie 

benzino tankus: lengves- 
už vandenį benzinas paki 

aukštyn ir Čiurkšle įsiver- 
j gatvę. Apskritai, nuos- 
ų padaryta neunaža. Visą 
et j budėjo policija, šauliai 
Bgtiiagesiav, žiūrėdami t va- 
ai ir teikdami gyventojams

. . . v. 1 • • • vii* tureur u aka a 1
k.ojanmų garlaivių ir didele 0M f šiemet ,nrėjo 
baidokų dalis. Beveik per vi
durį 'miesto teką- nedidelė, bet 
labai lėkštais krantais, nuo
žulniomis lankaitėmis Imsrės 
upelė. Vien jos patvinimu va
nduo paliečia apie trečdalį 
miesto. Šiemet vanduo mies
tą pasiekė ne tik iš upių, bet 
ir iš Nemuno, nes Jurbarko 
miestas stovi ant Nemuno la
nkos. Tik šiaurinė miesto da
lis, kuri dar retai teapgyven- 
ta, kiek aukščiau.

išauginusi per 400 lapių, iš ku« 
rių kailiams už mušta 194. Be- 
šios fermos Lietuvoje vėliau 
įsikūrė daugiau mažesnių fer
mų (iš jų pažymėtina panelės 
tlonig ferma, auginanti norve
giškos kilmės lapes.) Bendra 
Lietuvos juodsidabrinių lapių 
produkcija sudaro apie 300 kai 
liukų. Šis skaičius tolį gražu 
nepatenkina tų prekių pareika
lavimo.

Lietuvoje auginamos
juodsidabrines lapės

Keleto Kauno universiteto 
profesorių iniciatyva 1929 m. 
kylo sumanymas pamėginti au
ginti Lietuvoje brangius kaili 
nius žvėris. Tam tikslui buvo
nužiūrėta tinkama vieta: Obe- 
I^&ės ūkyje, netoli nuo Kauno, 

jalbą; dieną jiems padeda- Pradžią s«darė 5 užpirktos ka 
dar ir skautai. Naktį ir nadiškog juodsidabrines lapės, 
gatvėmis, nelyginant Ve- u* kurias buvo niokola 25,.>00

ijoje, plaukė sargybinės 
ty#. Vanduo buv<> apsė- 

net labai ankštai iškeltą, 
eš kelerius metus nuties- 
plentą (Dariaus ir Girė- 
gatvė), bet tik trumpą 

tą; tada susisiekimas tarp 
kirų apsemtų Jurbarko da- 
buvo palaikomas valtimis.

ilūgti vanduo pradėjo ko-
18 d.

’iesioginis telefono susisie- 
su Kaunu buvo nutri

nes pakeliui kai kur va-
sugadino liniją; telefo 

jungiamas per Raseinius;
korespondencija iš Jur-

<0 į Kauną ir atgal siun- 
aplinkiniu keliu, per

litų. Pirmais metais fermos kū 
rėjai neturėjo didelio pasiseki 
1110, nes 5 jų lapės atvedės vso 
labo 4 vaikus. Tuo būdu rude-

Buvo bandyta eksportuoti 
kadi ūkas, .<• liūteut į Angliją? 
ČėkostovAJnją ir LątvijKi<.’Vf~’ 
sur kailiukai be kliūčių buvo 
parduoti, bet kol kas reikalo 
eksportuoti nėra, nes vidujinis 
pareikalavimas dar nėra paten 
kintas, tuo labiaiu, kad paskuti
niais metais Lietuvoje įsikūrė 
keletas modemiškų dirbtuvių 
Išdirbančių brangesnius kai
lius. ,

Kokyliės atžvilgiu Lietuvo
je išaugintos juodsidabrinė* 
lapės visai nesiskiria nuo ge
riausių kanadiškų lapių ir 
pralenkia vokiškas bei norve
giškas lapes.

Kovo mėn. 6 d. Kaune, ka‘ 
ro muziejaus salėje įvyko vi
suotinės Lietuvos šaulių są
jungos rinktinių atstovų suva- 
žiavimas^ kuriame dalyvavo

ie 900 šaulių vyrų ir mote-1 
stovų. Iškilmingame su
ima posėdyje dalyvavo 

ir daugs^ukštųjų svečių. Buvo 
ministerisphTfuninfcas J. Tū
belis, susisiekimo ministeris 
inž. Staniž&uskaa, krašto ap
saugos ministeris brig. gen. 
Dirmontas, vidaus reikalų mi- 
nisterig ats. brig. gen. Čapli
kas, kariuomenės vadas gen. 
Št. pulk. Raštikis ir daug kitų.

Suvažiavimą atitinkamu žo- 
džtoTS^Mėjo ^ųirrWW)s 
vailas pulk. Saladšius. Paskui 
kalbėjo ministeris pirmininkas 
Juozas Tūbelis, krašto apsau
gos ministeris brig. gea. Dir
montas ir kariuomenės vadas 
gen. št. pulk. Raštikis.

Prieš pat 11 vai., į suvažia
vimą ir pasakė jame gražią ir 
reikšmingą kalbą Respublikos 
Preaidentas Antanas Smetona.

Baigus iškilmingąjį suvažia
vimo posėdį, tuoj pat vyko* su
važiavimo darbo posėdžiai. 
Juos vyrai ir moterys turėjo 
atskarai. Vyrų posėdyje ap-
tarti budrieji sąjungos pade-

DR. VAITUSH, OPT.
uBTuvi8

OPTOMFTTUCAM.Y AKIO 
BPKCIAI ACTAS

Palengvins aklu {tempimą, kuri: 
•sti prtetastlml galvos sktsnd-Jliao 
svaigimo, akly aptemimo, nei-v uotu 
too. skaudama aklų kai-ftt.1. ati’aiM. 
tnimparegystf Ir todregyst, Prir<»r 
gla teisingai akinius. Visuose aUVI 
kiniuos* egzaminavimas 4*tx>mas sv 
elektra. parodančia maZlu.istaa klai- 
•aa. 8pėda'6 a*y<la atkreipiama , 
mokyklos vaikus. Kreivos akys a»i- 
.alBomos. Valandoe nuo 10 iki X v 
NedėlloJ nuo lo iki 12. Daogelv at- 
silikla*ų akys atitaisomos be aklu.u 
Kainos pigiau kaip pivmiaii.

<712 SO. ASHLAND AVĖ
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone:»BOŪlevarff 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVORaTiVS 

4031 South Ashland Avenue 
Res. 6513 S. RocKwell Street 

Telephone: REPublic 9723

SC METŲ PR1TY21MA8 
Akya egakunuuojamoa — akinta 

pntiukomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Yalandoa: kasdien auo B iki 12:

auo 1 M iki S va), vak.
Tai. OANal 0622

LIA'fUVlAI DAKTARAI

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straiąlit mortgages).
Pinigų taupytojams išmokėtom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki March 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokom visį nuošimtį nž 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin MACKEtVTCH, Prez. Tet Canal 1679S

LIETUVIAI DAKTARAI
tel. LAPayette 8016

DR. C, J. SVENCISKAS
DENTI8TA8

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį
feL Caiumet 6974
o . \ALA???®: v R®8- 6824 So- Talman Ava.
9 ryte .fa 8 vakare iMunut sek- tel OROvenill 0617

Office Tel. HEMIoek 4848

Tel. Ofiat,:
LAFayette 4017 

Td. namų:
HEMIoek 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ft 8—8 P. M.
Trečiadieniais ir Sektuadiotiiaia 

pagal sutarti

DR. f.. ATKOČIŪNAS ~
DANTISTAS

1448 So. 49th Ct., Cicero, ln. 
Utarn., Ketv. ir Pčtn. 16—9 vai. v. 

2147 Se. Hafatad St, OMcag*
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 V-

Rez.:
2426 W. 89 St.

JOHN 6. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. RockvveH SL 
Telefonas REPnblic 9600

Stata M«» Protyect I9p

KAL & ZARETSKY
▲TTORKBT8 AT UAW «na ae avė.

Valandoe: kaadien nuo S:1S po ptei 

tu l:»» v. vak. Sutarto] ni o lt ltt 
t:H vakare

1M W. Randolph 8t. 
Valandoe: kasden nuo 9:00 ryto

Iki 9:00 po p*et

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North L* Šalie Street 

Chiekgo
Telpphone CENtral 1840 

Antr. tr Ketvr 7 iki S vai. vak. 

SeSt. ( Iki ( vai. po pietų, ir 

pagal sutart)

6328 So. Western AvenM
PRO«pe«t 1612 ____

ĮVAIRŪS DAKTARAI

madienius ir trečiadienius

OR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
. CHICAGO. ILK____________

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Falrfleld Avė. 
Tai. LAFayetta 8016

VALANDOS:
*2—-4 ftapiH 7*-8r vakare |
Trečiadienain ir Sek nūdieniais 

1 pagal sutarti-

TaL OANal 2346

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

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavltt St.

Tel OANal 0402
Tei. OfC. REPabMe 7«M 
Melrose Park 020

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Manjnetta Road
kntrad., kelvlilad. ii uenktadienlab 
9-12 v. rytg: 1-4 P- PU <-• ». »•

SeStadieniaiu nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

TT» i Tivčiad. ir Sekmad. pagal sutartį
MELROSE FAKH, IL ftHtartieniais auo 7-9 vai. vak.

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Retv. ir Nedaliomis susitarus 

Sutintoms Cloerej 
1446 So. 49»h Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak. ,

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRgiaia HM 4070 Arėtas Ava
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:36 

vakare
RRZIDKNC1JA

LAFayetta 2061 8619 W. «rd Sk
Valandos: 9—10 ryto ir 6—B vak. 

Ttvčiadieaikis ir Sekmadieaiaie 
nesoti

Ofiso tel. Cicero 8673____________

DR. B. J. ZUBRICKAS'
GYDYTOJAS IR OKHtDRGAS 

1446 S. 49th Ot., Cicero, ŪL
Tel. Cicero 2673

Vai. 2 iki 4 jtopiet ir uuo 7-9 vek.

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av. 

Tol HEMIoek 3977

10 v. r. Iki 9 vak vakare 

ftcStadtentais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties

2423 W. Marąuette Rd.
Tel. HESDock 4848

AMERIKOS LIETUVĖ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 
PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!

įėjusius dvidesimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotu 

kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle kary. Kiekvienas vartotas karas siūlomas Šonai 

^įtaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, lead galite

SU PASITIKfiJIMU pas —

IL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

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

TaL YARde 0994 
Ren.: TeL TLAm S400

VALANDO8:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.

NedčliotruH nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

<729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHJCAOO, ILL.
Įtartam IBD«kv 8880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NedkUomte weo 10 iki 1?
Neo 10 Iki 12 v*l. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietį) ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
i£Ū FŪG&ĮSO U KALIFORNIJOS

IK. J. SHMGLMAN
Fruktllcuojk 1« motų 

79 miiitoktikto l k- MMtes Ilgos Jo 
aMrtklybf

VoUuvOoa U-U A. M. 2-4. 7-9 P. M. 
«n«tokNO vMa ««Bk Ho. ROth Avė. 

PUMto Ctanro MSK 
Offloe tart WeM 1891 Street

L*

Office Phone Ree. and Offiee
PROspect 1028 2369 8. Leavitt St
vai. 2-4 pp. Ir t-» vak; OANal «7«

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KA8) 

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

Kedėllom Ir Trečlodtentaia 
Pa«al 8ut*rU 

Offrea Houra
2 ta 4 and 7 to 9 P. M.

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SUROEON 

4845 So. Ashland Avenue 
Ofiao Vahtoftea

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėtomis pagal autart)

Ofiao Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telaf. FROapect 1930

Tek CANa' 0287
Rea. PROapeet ««M

DR. P. L ZALATORIS
0YDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

1621 So. Halsted Street
Keaideneija: 8600 So. Arteaian Avo. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

« iki 8 vi vakare

TaL BOUlevkrd 7W8

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti «7th Street 

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

feL Ofiso BOUIevard 6913-14
8ea. R£X«oe< 91S7

OR. A. J. BERTASH
Ifiao vai nno 1—3; noo 6:30—8:30

756 West 35th Street
TeL OANal 6121

DR. S. BIEŽIS
OTDYTOJAB IR 0HXRURGA8

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

Seredomia ir Nedčl. pagal autart} 
REZIDENCIJA

663J S. Cattfomta Avė.
Telefonas REPnblic 7868

TaL Offtoa Waotwortb 6380 
Rea. Hyda Park 3396

DR. SUSANNA SUKIS
Valandos 2—4 po pietų, 7—6 v. vak. 

italrirnla

Ofiso Tel. V
RerttakdjM TaL

inia 0036
•rty 8844

DR. T. DUNDULIS
OTDYTOJAB IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiae vaL: S—4 ir 6—8 p. m.

ReaSdetnrija

Valandoe 9—10 A. 
Nedfiltonria pasai

Ava.

CMcngne lietovių Iv. Krykianti K-
tOkM, krtk ta ĮrrJpatino 
Medicai Association lr American 
OoBegv of Snrgeons, yr* Clata A 
rtiiae. • Tai ynų anUKtoasi kmrrt- 
koa medikaliai autoritetai mftsų ii- 
lontnę priakyrt prie geriauln Ame 
rikes Hgeninių Reikale mmMrttėa 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St., 
tai. HEMIoek 6700

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir
riy, kuriu skelbimus matote DRAUGE.
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Sparčiai Renkama 
Lietuvių Tautosaka

Lietuvių tauto*ako* archy
vai per 1936 in. surinko la
bai daug įvairiom tauto«ako»: 
dainų — 19,187, dainų sn me
lodijomis — 3,178, pasakoji
mų (pamkų, legendų, atsiti
kimų) — 5,973, patarlių ir 
priežodžių — 6,738, mįslių — 
5,664, liaudies tikėjimų (bin
tų, prietarų, sapnų, liaudies, 
medicinos ir oro apėjimų) — 
10,107, vaikų ir piemenų tau
tosakos — 156, blevyzgų — 
864, papročių ir apeigų — 
263, šokių ir žaidinų (šoka
mų dainų) — 806, gyvulių, 
paukščių ir gamtos balsų pa
mėgdžiojimų — 62, keiksmų

Vido iki 1935 m. pabaigos 
surinkta 174,239 tautosakos 
dalykai ir 81 fotografija.

Per 1936 m. užrašyta fono
grafu 199 plokštelės (iki 1935 
<n. pabaigos — 331). Plokš
telėse užfiksuota: melodijų
— 1,218, sutartinių niekUijų
— 53, raudų — 23, religinių 
giesmių — 2, šokių ir žaidi
mų melodijų 48, instrumen- 
talinės muzikos dalykų (tau
tiniais instrumentais įgrotų)
— 94, pasakų — 4 ir oracijų 

2.

Viso tautosakos variantų 
iki 1935 m. pabaigos buvo 
surinkta 176,564, per 1936 m.
— 57,772. Tuo būdu iš viso 
šiuo metu lietuvių tautosa
kos archyvas turi surinkęs

47, giesmių — 11, mudu | S34',336 tautosakos variantus
Tautosakos rinkimo darbas 

gyvai tęsiamas todiau, nes bi 
joma, kad nežūtų brangiau 
sias tautos turtas. Tautosa
kos archyvui vadovauja dr. 
J. tealys. Tsb.

verksmų — 119, oracijų — 
i, greitokalbių — 18, maldų 

1— 25 ir įvairios tautosakos
— 1,082. Viso per 1936 m. 
surinkta tautosakos 56,328 
dalykai ir 45 fotografijos.

Iki 1935 m. pabaigos iš vi
so buvo surinkta: dainų — 
71,824, dainų ru meliodijo
mis — 9,023, pasakojimų — 
8,963, patarlių ir priežodžių
— 34,129, mįslių — 20,009, 
liaudies tikėjimų — 18,905, 
vaikų ir piemenų tautosakos
— 1,512, blevyzgų — 1,458, 
papročių ir apeigų — 391, 
šokių ir žaidimų — 844, gy
vulių, paukščių ir gamtos ba
lsų pamėgdžiojimų -Jc 522, 
keiksmų — 402, giesmių — 
199, randų ir verkavimų 
173, oracijų — 149, greito
kalbių — 35, maldų — 25 
valgių aprašymų — 6 ir į 
vairios tautosakos - 5,507.

Iš Moterų Sąjungos 
veikimo

Moterų Sų-gos Chic. apskr. 
susirinkimas, įvykęs Dievo 
Apvaizdos parap. mok. kam
bary buvo skaitlingas. Atsto
vių buvo iš 1 kp., Bridge- 
port — A. Valančiūnaitė, J. 
Volterienė, B. Bitautienė, 2 
kp., Cicero — M. Lukauskie- 
nė, K. Lazdauskienė, X Pa
lubį nririenė, A. Šatkienė, 3 
k p., 18-tos kolonijos — B. 
Abromaitė, S. Bartkaitė, 4

Kalėjimai nepataiso. Keturiolika Chicagos jaunuolių, nubaustų kalėjimu už įvairius 
prasikaltimus, ir vėliau paliuosuoti garbės žodžiu (paroliuoti) užvakar vėl išgabenti į 
Jolietų. Visi yra sulaužę garbės žodį ir sugauti atliekant piktus darbus.

Strazdienė, B. Biubienė, 20 Sv. Komunija įvyks
kp., Brighton Park — F. Ša- Šv. Kryžiaus bažnyčioj, 4 d,
tienė, dr. S. Šlakienė, 21 kp., 
Tou n of Ijake — O. Vainie
nė, J. Čepulienė, O. Norkie
nė, 60 kp., Melrose Park -- 
J. Aperavičienė, M. Martin- 
kienė, 67 kp., Marųuette Park

liepos, Moterų Sų-gos Globė
jos Šv. Panelės Nuolatinės 
Pagalbos dienoje.

Sekantis sus-Aias įvyks baJ. 
25 d., 2 vai. po pietų, Šv. My-

— A. Poškienė, L. ŠBmutienė.
Išklausius kuopų praneši

mų, pasiro<lė, kad visoise pra
dėta dirbti seimo reikalais.
Gražiai pasidarbavo 21 kuo
pa, Tcwn of Lake, suruošda- 
ma kortavimo ir bunco pra
mogų, kurios pelno $50.00 pa 
skirta seimo reikalams. Be 
to, 21 kp. apsiėmė priimti i 
apskritį bendras šv. Komu
nijos iškilmėj. 67 kp. irgi' 
nepasiduoda, nes surengė šo-

Pranešimai

A. A.
JURGIS GUDLINKIS

niiič bai. 10, 1937, 2:40 vai.
ryto, sulaukęs 7* moty aini.

Kilo M Raseinių ups., Kvlo- 
dertios parap.. JonalCLy Rui
mo, Amerikoj* lio v kuo *6 
metu*.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį On*. po tėvai* Krau- 
zaitė, sūnų Antaną ir Jo Įmi
ną Adelę, 2 anūkes: Dol o re s 
ir Khlrley, duktarj Antaniną 
Reąan ir jo* vyrą Jurgi ir a- 
nūkus: Jurgis Jr. Ir Calvin ir 
gimines.

Kūnas puAurvotas Butkaus 
koplyčioj. 710 W. 18th 8t.

Laidotuvės jvyks antradieni, 
bai. 13 d.. 1937 Ik koplyčių*
8:80 vai. ryto bu* atlydėta* | 
Dievo Apveizdo* parap. bažny
čią, kurioj jvyks gedulingo* 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaJdą bu* nulydėta* į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoklrdžlal kviečiame visu* 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam ue-ntas dalyvauti Olose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Dti- 
k(»-. Marti, Žentas, Anūkai ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius But
kus Undertaklng Co. Telefonas 
CANaI 31«1.

ANTANAS
KAZLAUSKAS

mirė bai. 9, 1987, 8 vai. vak. 
sulaukęs pusės amžiaus.

Kilo Ik Taunugėe Apskr.. Te
nenių įaurap. Amerikoje ikgy- 
veno 80 metų.

Paliko dideliame nultūd'me 
sūnų Antaną, dukterį Kvą, 
marčią Klsie, žentą Juozapą, 
Slmmermaną. anūką Antaną, 
anūkę Joaną ir gimine* o 
Lietuvoj seser) Petronėlę Lu- 
tosargienę ir giinlnea. Buvo 
narys D.L.K. Vytauto Dr-jos 
Ir Gvardijos D.L.K. Vytauto 
l-inos Divizijos Raitelių.

Kūnas pašarvotas 3930 W. 
67 st.

Laidotuvės Jvyks trečiadieni, 
bai. 14 d. Ik namų 8 vai. ryto 
bus atlydėtas j Gimimo dvenč. 
Panelės parap. bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus n s lydėtas Į Av. Ka
zimiero kapines.

Nuokirdžiai kviečiame visu* 
gimines, draugus-ges Ir pažy
stamus-mas dalymuti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Kūnuc, Duk|ė, Mar
ti, Žentas, Anūkai ir Glmlnės.

Laidotuvių direktorius Ežerskls 
Tel. PULJman 6703.

Ne pap rantas susirinkimas 
visų draugijų, klubų ir kuo
pų viršininkų ir taipgi pa-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
vienių bonų ir šėrininkų į 

kolo parap. salėj, North Sid*. pinn, 12 d. balandžio,
0, A. Nevulytė, apskr. rast.

Lietuvių Priežodžiai

iš melnyčios neišeisi nesu
sinu Įtinęs.

Su gimine tik per laukų 
suseiti.

8 valandų vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. K vie 
čiaine visus atsilankyti. Tu
rime labai svarbų dalykų ap
svarstyti.

M. Kadziauskas,
Bonų Komiteto sekr

f

MALDAKNYGES

Išdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

Didžiadsia paminklų dirbtuvė Chicagoj
---------------------- I III I

Suvirš 50 metų prityrimo

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, Ulinois

LAIDOTUVIŲ OlREKTOaiUį 

JUOZAPAS

UDEIKI
TCVAS

REPublic 8340

Dievo Malonių s&ltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais.................................. $3.75

Dievo Malonių šaltinis, judd. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina .................................. $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais ......................................... $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš .......................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš........................................ $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................. 75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ....................  $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ............ $2.53

(Agentų nepageidaujame)

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, mincįs

kp. N. Side - O. Deksnienė,.kių Vakar* Seimo reikaJams‘
7 kp., W. Pullman - A.!Labai 8ma*u P^ymėti,

! visos kuopos darbuojasi par- 
! davinėdarfros^l^gutes/ Mel- 
' rose Pk. 60 kp. atstovės ža
dėjo visas išparduoti. “Mo
terų Dirvoje” pastebėjau, 
kad Gary, lnd., 61 k p. irgi 
žada pasidarbuoti seimo rei
kalams. Visoms stojus į tat- 
kib seimo pavykimų galima 
užtikrinti.

Manau, visos pastebėjome 
I organe, kad su kovo 1 diena 
i prasidėjo naujų narių vajus.
! Tat ir vėl proga prirašyti 
naujų narių be įstojimo nio- 

Ikesčio. Illinois vai. direktorė 
M. šrupšienė pažadėjo $5.00 
dovanų tai kuopai, kuri pri
rašys daugiausia naujų na 
rių į pašalpos skyrių.

Apskr. nutarimas yra, kad 
kuopų įnešimai seimui būtų 
perduoti apskričiai subendri- 
nlrtiui ir sutvarkymui, ne vė-' 
liau kaip birželio mėnesį. Į- 
nešimams tvarkyti komisijų 
sudaro: A. Poškienė, A. Šat
kienė, K. Sriubienė. Dr. Šln- 
kienė apsiėmė kaipo patarė
ja.

Bendroji Chicagos sųjun-

KUMPIAI 18
LIETUVOS

ir kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam Wnole*al«.

BALTIO IMPORT CO. 
805 W. 19th Street 
N.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

f

=

SEN1AUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO (STAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

T\ _y K o • koplyčios visose 
J_y y Ji d A Chicagos dalyse

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St, 
Telefonas BEVerly 0005

skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

%

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M PC PATARNAVIMAS HmDULHnbi. dieną ir naktį
n V V A T KOPLYČIOS VISOSE D I KAI MIESTO DALYSE

I. InleiiK 4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

J

r; PAlN fcXPtLlER "
------------- ,< y

N I M L N

ui fe, K

Skaudamo* gtrtnoa? Oan- 
kito malonu Ir <reltą 
palengrinlmą au keliais 

Usltryuimala.
PAIN-EXPELLER

pilniausiu paalsokimu nau
dojamas nuo 18*7 metu.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gčlč* Mylintiems — Vestuvėms •—

Papuošima uit. 
LAFATSTIi; MOO

BUICK 

&

PONTIAC
! AGENTŪRA

Milda Auto Salas
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
BendradutM: lAlOMIS, *OLAW, BAUKSVjeiUS, BAfiKUS

S. P. Mažeika 
A. Masalskis

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petkus
S. M. Skalas
1.1. Zolp
Einskis ir Sims
P. J. Ridikas
Lacbamcz ir Ssai

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 AVest 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E., 108 St. 
Phone PULknaa Į270
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
PIRMADIENĮ RADIO PROGRAMA Iš 

KAUNO

Padėka Geradariams

Su Dievo pagalba laimin
gai pasiekiau savo gyvenimo 
tikslą. Balandžio 3 dienoje 
tapau įšventintas į kunigus, 
o ketvirtoje to mėnesio die
noje maloniu sutikimu vai
singo klebono kun. H. Vai- 
čūno atnašavau pirmąsias šv.! 
Mišias Šv. Antano bažnyčioj,

vedėjui Mondeikai, daininin-1 ketvirta dovana — $5.00 ir 
kei M. Janušauskienei, d-rui $2.00 pinigais ir trys dova- 
Stulgai, bernaičiams ir mer- nos po $1.00 pinigais.

Cicero, III.
Toje svarbioje mano gyve

nimo dienoje teikėsi patar
nauti, ir dovanų suteikti skai 
tlingi mūsų prieteliai, drau
gai ir giminės. Visiems .jiems 
savo ir savo brangių tėvelių 
vardu reiškiu širdingos pa
dėkos žodžius. Tokių, mūsų 
dėkingumo užsipelniusių, ei
lėje yra gerb. klebonas kun. 
H. Vaičiūnas, kun. Kiškūnas, 
klierikas T. Holbroock, asis
tavusieji prie šv. Mišių, kun. 
Urba, Sv. Kazimiero vienuo
lyno kapelionas, sakęs pamo
kslą, taipgi didž. gerb. kun. 
J. J. Jakaitis, MIC., Tėvų 
Marijonų Kongregacijos pro
vincijolas, gerb. kun. M. Ur- 
bonavičus, MIC., Aušros Va
rtų par. klebonas ir kiti gerb. 
kunigai ir klierikai ir seserys 
Kazimierietės. Toliau dėkin
gi esame parapijos chorui, jo

gaitėms ir draugijoms proce
sijoj dalyvavusioms ir para
pijos vaikučių Lenui.

Širdingai dėkoju skaitlin
gai miniai žmonių, kurie at
silankė į liažnyčią, svečiams 
ir viešnioms į bankietą atsi- 

i lankiusiems ir teikusiems do
vanas. Dėkoju aukštiems sve
čiams, reiškilsiems linkėjimus 
— geiib. teisėjui Jonui T. Zū-

Nors oras buvo nepalan
kus, tačiau žmonių prisirin
ko daug.

Gražiausių margučių atne
šė K. Nakutis, Ant. Nenienė, 
Z. Adomaitytė ir keletas ki
tų.

Laimėję dovanas džiaugiasi 
savo laime.

Nauji sumanymai
Visuomenei jau žinoma,

riui, ir d-rui S. Biežiui, o kad gariečiai su dabartiniu
kun. Anastazui Valančiui už 
gražų programo vedimą.

Visų geradarių ir aukoto
jų intencija atlaikysiu 10 šv. 
Mišių.

Kun. Jon^s Stankevičius ir 
Tėvai

Margučių Balius

G ARY, IND. — Bai. 4 d.,, 
parapijos svetainėje įvyko 
margučių balius.

Iš anksto buvo išdalinta 
parapijonams tikietų po $5.00 
(šeilnynai) kad sukėlus fon
dą anglių ir apdraudos bi-. 
loms padengti. Pirmą dovaną 
(arbatai setą ir lempą) dova
nojo J. Auškalnis, trečią do
vaną buvo dvi tonos anglių,

Dainuos Operos Artistai Sodeika, Petrauskas 
Ir Kiti

Pirmadienį, bai. 12 d., nno kūriniai, ištraukos iš lietuvi- 
2:15 iki 3 vai. po pietų Na-Į škų operų “Šarūnas”, “Gra-

Pirmadienis, baland, lž, 1^37

Misi Organi;motoji Veikla
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

Iš Federacijos 19 Sk. mokėjo savo metinį mokestį. 
Veikimo Pareikšta užuojauta kun. Al-

.bavičini dėl mirties konsulo

tional Broadcasting Columbia žiną” ir “Trys taliananai”. 
Co. transliuos radio progra- bus transUuojo-
mą iš Kauno. Chicagoj pro- ma įg Lietuvos Valstybinės 
gramą peniuos radio stotis Op^.^ diriguojant komp. J. 
WCFL. Programą išpildys ^ar|ęai

kleb. kun. J. Draugeliu yra 
nuveikę daug gražių ir nau-1 
dingų darbų parapijoj. Da
bar manome parapijos salei 
supirkti kėdes ir staliukus, 
nes senieji jau sulūžę. Taip
gi bažnyčios viduryje esantį 
seną guminį taką pakeisti 
nauju, gražiu, kad būtų baž
nyčios papuošimas. Gi senąjį 
sunaudoti mokyklos korido
riui.

Bažnyčia gražiai išdažyta 
ir viskas viduj atnaujinta. 
Velykoms baigta dažyti gro
teliai ir sakykla. Naujos var
sos begalo puošia bažnyčią.

Lietuvos operos artistai. So
deika, Petrauskas ir k. Bus 
išpildyta Čiurlionies tonų po
ema “Jūra”, Jonoi Gruodžio 
populerių lietuviškų šokių

dovanomis naujiems skaity
tojams.

štai, A. Adomaitienė ir M. 
Mockaitienė jau džiaugiasi

Kaip kitur, taip ir Garyje 
daugelis susidomėję “Drau
go” paskelbtomis didelėmis

JOKI KITA SKALBYKLA if AK ACCESSIBLI 
MOTOB BWITCH 

aad Taaikhr tyra. eon-
poak vaoiaaily locatod at

(ha top o4 wrinq«s

DIDŽIAUSIA
SKALBYKLŲ

VERTE

NETURI VISŲ ŠIŲ YPATINGŲ 
PAGERINIMŲ

Štai tik keletą? iš daugelio pagerinimų, ku
riuos turi nauja ABC ()ne-Fifty-Six skal
bykla... skalbykla, kuri turi daugiau ypatin
gą saugumą ir patogumą padidinančių pa
gerinimų, negu bet kuri kita skalbykla ... 
“Tai tikrai geriausia skalbykla pasaulyje,” 
padaryta taip, kad tvertų per metų metus 
ir tarnautų be kliūčių... Plauna drabužius 
greičiau, saugiau ir balčiau... Tai didžiau
sia skalbyklų vertybė šių dienų Amerikos 
rinkoj... Tai skalbykla jau dabar pasi
variusi pirmyn keletą metų.

TIK $5.00 ĮMOKĖTI 

Likusi suma lengvais iSmokijimais.

VADOVAUJANČIOS AMERIKOS SKALBIMO IR 
PROSIJIMO MAŠINOS

★ AK LABOBST CA- 
BACrrr POBCZLAM 
TOB

Sva AK Oa- 
4 seto ot

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 So. Halsted St. Tel. Blvd. 7010

Budriko Radio Programų sekmadieniais permal nytaa laikas prasidės 7:20 vak. WCFL ®70 K

Chicagiečiai, nepamirškite 
pirmadienį 2:15 po pietų sa
vo radio nustatyti ant sto
ties WCFL.

BRIGHTON PARK. — Fe- 
deracijos 19 skyrius laikė su
sirinkimą kovo 30 d., mokyk
los kambary.

P. Kvietkus išdavė rapor
tą iš Federacijos konferenci
jos, kurioj raginta katalikai 
organizuotis kovai prieš besi- 
plintančią bedievybę, traukti 
jaunimą prie lietuviškų dran 
gijų, Moterų Sąjungos, Susi-

karą, tai vis taikome, kad . vienymo.
mažiausia pusę valandos pa-’ SrupSienė išdavė rapor- 
sivėluoti. O kaip jau prie to jg Federacijos apskr. sn- 
pavėlavimo priprantame, ro
dos, kad taip ir turi būti. Tagavusios po gražų aliumininį 

kombinacinį puodą už 1 me-1 da pavėluojame ir į darbą.

sirinkimo.
Atstovų sus-me dalyvavo:’

tinį skaitytoją. Tą dovaną net ir į bažnyčią ateiname Kazimiero dr-jos J. Val-
kiekvienam rodo ir džiaugia- jau pamaldoms prasidėjus. * 18 11 v’^r *
si Nastutė ..... V . • kp’ B'

Kadangi daugelis žmonių

Blogas Paprotys

Amerikonai sako, kad lai
kas, tai pinigas. Kai kurie 
europiečiai dėl tokio išsireiš
kimo amerikonus pašiepia.

Kartą man teko pažinti TTo- 
ndoros valstybės konsulą. 
Žmogus buvo advokatas ir 
Chicagoj praktikavo teises.
De Paul universitete mokino, 1 \
tarptautines teises. Tuo pa
čiu laiku parašė, net dvi ta
rptautinių teisių knygas. Pa- 

i klaustas, kaip jam vyksta tas 
viskas atlikti, atsakė: “Aš 
spėju tai atlikti, dėl to, kad 
aš suorganizavęs savo laiką”.

Mes, lietuviai, turime blo- 
era -vAa Kain renkamės i va-

Mioienė ir Žukienė,. Moterį) 
, laiku neatsilanko į vakarus. ' Sąjungos kp. M. ftrupšienė,

Susivienymo kp. V. Kulikau
skas, choro O. Ivinskaitė.

Šv. Kazftniero draugija į-

tai vakarų rengimo komisi 
jos būna priverstos atidary
mą suvėluoti. Žmonėms, ku
rie laiku atsilanko, yra skriau 
da, nes veltui gaišta laiką. 
Kada žmogus kur nors pavė
luoja, jis tuo parodo, kad 
yra betvarkis. Jis nemoka 
suorganizuoti savo laiko.

Vienas Italijos karalaitis 
kartą buvo iškviestas į Pa
ryžių pusryčiams. Kelio tu
rėjo 1,500 amerikoniškų my
lių. Atėjus paskirtai dienai, 
valandai, šeimininkė ir sve
čiai pasigedo karalaičio. Bet 
kai laikrodis išmušė pusry
čiams paskirtą valandą, šei
mininkė ir svečiai tiesiog nu
siminė. Po (trijų sekundžių 
pasirodė ir karalaitis. Kada

dr. M. Bagdono.

Lewis Style Shop dovano
jo furkotą Vilniaus vadavi
mo reikalams. Furkotis bus 
paleistas laimėjimo keliu. A- 
pie tai bus apkalbėta sekan
čiam susirinkime, taip pat ir 
visų draugijų vakaras nau
jos bažnyčios reikalams.

Visų draugijų atstovai pra
šomi nepamiršti atsilankyti į 
sekantį susirinkamą, kuris į- 
vyks šio mėnesio paskutinį 
antradienį. Koresp.

ngi pavėlavo 3 sekundes, jis 
už tai rengėjų atsiprašė.

Komisija rengti V. Uždar 
viniui prakalbas, kurios įvyks 
balandžio 13 d., Lietuvių Au
ditorijoj, žadėjo pradėti pra
kalbas skirtu laiku, tai yra 
7:30 vai. vakare. Jeigu ans 
karaliukas, arkliais važiuoda
mas 1,500 mylių, galėjo su
spėti pusryčiams ir tik tris 
sekundas pavėlavo, tai mums 
į šias V. Uždavinio atsisvei
kinimo prakalbas būtinai rei
kia laiku susirinkti.

Debesylą

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

Išmokam /

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINTGUS. 

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, AVash-
ington, D. C.

SIMONO
DAUKANTO

FFtDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

Reikia 4 kambarių flato, npSildomo^ 
pečium, gani ar vandenin Marųnett^ 
Parke ar Brigbton Parke. Tnoj 
Saukti Orovebill 0163.

REIKIA DARBININKO

IEŠKAU FLATO

kuriu gslMų perimti dali mūsų dirb
tuve* iftdlrbtmo Ir lAplldymo užsa
kymu, arba dai) pardavimo Ir pris
tatymo. metiniais korttraktais visom 
didelėm, korporacijom J. V. Oėram, 
Kabiom vyrui, duotumėme vykdomą 
dalj biznio, Gaus pirmiau pamėginti 
lr galės matyti kurioj ftlo darbo fta- 
kdj jis tinka. Turi nebijoti darbo ir 
ilgų valandų.. RaSyklte J Perfect 
Peerless Calendar Co., 203 Ro. De- 
arborn Rt.. Chicago.

Viena valstybinės policijos radio stočių. Šiomis dienomis baigtas įrengti Illinois val
stybinės policijos radio tinklas. Tinklo stotys yra septyniuose miestuose: Chicago, Sterling, 
Pontiac, Macomb, Springfield, Effingham ir Duųuoin. Atvaizde Chicago stotis. (1) me
chanizmas sujungimui su kitomis stotimis. (2) mikrofonas. (3) priimtuvų garsiakalbiai. 
(1) “volume control”. Dabar sunku bus piktadariams pabėgti iš III. vai. Per pusvalandį 
ęaii būti policijos užblokuoti visi keliai.

Marijonų Vedamų jų

Pamaldų Tvarkraštis

MELROSE PARK, Ilk, Mt 
Carinei bažnyčioje, misijo.1 
balandžio 11—18.

SHENANDOAH, Pa., kun. 
Juozo A. Karaliaus klebonau
jamoje bažnyčioje, misijos, 
balandžio 19—gegužės 2, tė
vas generolas Kun. Andrius 
Cikoto, MIC it kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.'

PHILADELPHIA, Pa., ku
nigo Igno Zimbi! o klebonau
jamoje bažnyčioje, gegužės 31 
—birželio 0, misijos, kun. A- 
domas Morkūnas, MIC.

DIDŽIAUSIOS DOVANOS!
“Draugo” Vajaus Kontestinifikams

1. Kelionė iš Chicagos į Klaipėdų ir atgal, ir $100.00 pi- 
nigais.

Ū. Kelionė iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal, ir $75.00 pi
nigais.

3. Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir $75.00 pinigais.

4. Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir $10.00 pinigais.

5. Kelionė iš Nea* Yorko į Klaipėdą.

6. Nauja skalbimui mašina vertės 65.00, iš Jos T. Budrik, 

Ine., 3417 Š. Halsted St.

ir daugybės kitų brangių ir naudingų dovanų.

Tuoj reikia darbininko ant farmoa. 
Tnri mokėti arti ir dirbti kitna fl- 
kVo dnrbua, Oern mokestis. Darbas 
ant viaadoa. Atsišaukti: 4340 Ro. 
8swyer Avė. •

REIKIA DARBININKŲ

Reikia automobiliu pardavėjų. Turi 
būti Svarna, praSiai atmdantva jau
ni vyra nno 20 iki 25 metu Mi
liau*. Parduoti Fordo antomohilina 
Ir trnkus. Patyrimas nėra būtinas. 
Komisas ir bonnaaa. Matyk Mr. 
ttill, F. C. Rebneider Motor Ralea, 
4301 W. Madison.

RFNDON Ofisas arha viens flataa. 
2223 Ro. Halsted Rt.

Tai. I.INeola 4494
Dėl Renmatinno. Rlocm, Ner- 
votiiTno. Prastos Cirknliaeljoa. 
Anksto Kranio Snandimo ir 
Redflsinimo—PAMROTNKTT

GEHL*S BATHS
Not Air, Urftt, Bulnhur ir Shoįrar

Mandmėa.

CMrtroa Trytmentai ir
rrav remm
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