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KARO LAIVAI SAUGOJA 
ISPANIJOS KRANTUS

Valencijos radikalai priešingi 
šiam valstybių žygiui

LONDONAS, bal. 20. — Eu 
ropos valstybių karo laivai 
pradėjo blokuoti Ispanijos 
krantus, kad nė viena kariau
janti pusė — nacionalistai ir 

ikalai — negalėtų iš svc- 
nr gauti jokios sau paramos 

— savanorių, ginklų, amunici
jos ir karo medžiagos.

Žiniomis iš Valencijos, ispa
nų radikalai labai nepatenkin
ti tokia Europos valstybių 
tvarka. Jie sako, kad valsty
bės neteisingai su jais elgiasi. 
Jie, girdi, sudaro “teisėta” 
vyriausybę, tad visa ta tarptau 
tinė blokada turi būti nukrei
pta tik prieš nacionalistus, 
bet ne prieš juos — radikalus.

Radikalams ypač dar daug

Jani

baimės, kad rytiniai Ispanijos 
krantai pavesti patruliuoti Vo 
kietijos ir Italijos karo lai
vams. Naciai su fašistais tad 
stengsis nepraleisti nė vieno 
kokio laivo su karo kontraban
da j radikalų valdomus uos
tus, o nacionalistams bus duo- i 
dama pagelba, sako radikalai.

Prancūzijos Ispanijos pa
sienį išilgai Pirenėjų kalnų 
saugo apie 130 militarinių tė- 
mytojų, kurių priešakyje yra 
danų. karininkas, kad nebūtų 
šmugeliuojami į Ispanijų sa
vanoriai ir karo medžiaga.

Teorijoje šiandien visa Is
panija yra atkirsta nuo pa
saulio. Praktikoje gali būti mus. Šių dovanų įteikimas Buenos Aires lietuvių kolonijose padarė labai gražų įspūdį, 
kitaip.

PUSANTRO BILIJONO 
DOL. REIKIA ŠELPIMU*

TUO REIKALU PREZIDENTAS ĮTEIKS 
KONGRESUI PRANEŠIMĄ

Mokesčių didinimas priklausys 
nuo paties kongreso

AVASHINGTON, bal. 29. — j Prezidentas neužsimena a-
Prezidentas Rooseveltas šian
dien įteikė kongresui praneši
mų. Kongresui siūlo skirti pu 
snntro bilijono dolerių šelpi
mo reikalams už 1938 fiskali
nius metus.

Šiems 1937 fiskaliniams me
tams numatomas apie 2,557,- 
000,000 dol. nepriteklius, arba 
309 milijonais daugiau, negu
numatyta pereitų sausio mėne
sį. Nepriteklius padidėjo neti-

Lietuvos atstovas Pietų Amerikai p. ministeris Aukštuolis įteikia Lietuvos Valstybės 
Prezidento apdovanotiems už pasižymėjimų kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės lietuviams
šauliams Vytauto Didžiojo ordenus: Antanui Kirviui, Karoliui Cūnui, Petrui Raubai ir ki- ketai sumažėjus numatytoms 
tiems. Lietuvos Pasiuntinybės Pietų Amerikai sekretorius Blavesčiūnas įteikia garbės diplo- j pajamoms.

Prezidentas pareiškia, kad 
pasireiškiantis nepriteklius 
bus padengtas išlaidų susiau-

MASKVOS BOLŠEVIKŲ 
KARIUOMENĖ PRAN

CŪZIJOJE
ROMA, bal. 20. — Fašistų 

ptųhlicistas . Virginio Gayda 
laikraštyje Giornale d’Italia 
rašo, kad Rusijos sovietai 
Prancūzijoje įsteigė savo mi- 
litarinės organizacijos griau
tus. Iš šias bolševikinės orga
nizacijos siunčiami savanoriai 
ispanų radikalams.

Bolševikų militarinei orga
nizacijai Prancūzija padalinta 
į septynias sritis, kiekvienoj 
jų yra Maskvos generalinio 
štabo karininkai, pareiškia Ga
yda.

Ši bolševikų militarinė or
ganizacija yra pavojinga Pran 
cūzijai ir Europai.

Kiekvienos srities vienatų 
sudaro mažiausia 800 vyrų, ku 
rie išmakštinti kovoti gatvėse. 
Jie reikalingi kiekvienos revo
liucijos pradžiai iki kovon į- 
traukiamos minios.

(Paryžiuje pažymima, kad 
tas viskas yra tik prasimany
mai). J, j

HITLERIS PALANKUS E-
KONOMINEI TAIKOS 

KONFERENCIJAI
BERLYNAS, bal. 20. -

Britų darbo partijos vadas ir 
talkininkas George Lansbury 
tarėsi su diktatorium Hitleriu 
tarptautinės ekonomikos kon
ferencijos reikale. Kartu turė
tų įvykti ir taikos konferenci
ja-

POPIEŽIUS PATARIAMAS 
SAUGOTI SAVO

SVEIKATA* .

VATIKANAS, bal. 20. —
Gydytojo patariamas daugiau 
saugoti savo sveikatų, Šventa
sis Tėvas Pijus XI vėkar die
nų neturėjo audiencijų.

Gydytojas pageidautų, kad
Popiežius mažiau vaikščiotų, 
liet tas nesuderinama su Jo

KAS MIELĄ PAVASARĮ 
SODYBOS UŽLIETOS

Žmonės su tuo apsipratę 
pasirengę potvyniams

ŠILUTE. — Kas pirmų kar 
tų atvyksti. Šilutėn ir patenka 
už miesto ribų, tas nustemba 
pamatęs neapmatomus van
dens plotus, žvilgančius sau
lės spinduliuose. Stebisi, kaip 
gali būtį sodybos tokiose vie

ir

trobesius. Tačiau dėl to žmo
nės nesijaudina. Nesišaukia 
pagalbos, bet ramiai su vande
niu kovoja.

HITLERIS STAČIAI DIE
VINAMAS

BERLYNAS, bal. 20. — Na 
ciai iškilmingai minėjo dikta
toriaus Hitlerio 48 metų amž. 
sukaktuves. Susirinkimuose 
jis tiesiog buvo dievinamas. 
Naciai jį vadina vokiečių sie
los simboliu.

NUBAUSTASIS PUOLĖS 
PRIEŠ TEISĖJĄ

pie naujas mokestis. Šis klau
simas paliekamas kongreso 
nuožiūrai. Jei kongresas bus 
priešingas mažinti išlaidas ki
tiems įvairiems reikalams, tu
rės pagalvoti apie dabartinių 
kai kurių mokesčių didinimų, 
arba naujoms mokestims šalti
nių suradimų.

Iždo departamento raporte 
pažymima, kad balandžio 17 d. 
viešųjų skolų būta 34,828,429,- 
860. dol. 1936 m. tų pat laikų 
skolų būta 31,447,038,563 dol.

Aiškėja, kad prezidentas
rinimu kitiems įvairiems rei- jau ima varžyti didelį išlaidu- 
kalams. mų.

BASKAI PASIRENGI 
PADUOTI BILBAO

HENDAYE, Prancirtija, 
bal. 20. — Ispanų nacionalistų 
vadovybė per radijų skelbia, 
kad Bilbao ginėjai baskai ra-

Hitleris palankus tokiai kon šventenybės pasiryžimu nuo- 
ferencijai su sąlyga, jei jų su- [lat užsiimti darbu, susijusiu 
šauktų J. Valstybių preziden-į su plačiaisiais Bažnyčios reika 
tas Rooseveltas, arba kitos ku
rios didžiosios valstybės val
dovas. '

Hitleris autorizavo Lansbu- 
ry paskelbti spaudoje šį jud
viejų pasikalbėjimų ir reikš
tas nuomones. Lansbury tai ir 
padarė. į

Konferencijos klausimu Lan 
sbury jau yra taręsis sn prezi
dentu Rooseveltu, Prancūzijos 
premjeru Blumu, Belgijos mi- 
nisteriu pirmininku Van Zee- 
landu ir kitais žymiaisiais val
stybės vyrais.

lai s.

SOCIALIO DARBO VEIKĖ
JŲ SUVAŽIAVIMAS

INDIANAPOLIS, Ind., bal. 
19. .—“National Conference of 
Sočiai Wo»rk” turės čia 64-ųjį 
metinį suvažiavimų gegužės 23 
29 d.

Žymieji katalikai 
suvažiavime kalbės.

veikėjai

Gyvenamuose namuose grin
dis pakelia aukštyn, kad van- dikalai jau neteko vilties il- 
duo neprasiveržtų. Kiti prisi-,giau grumtis su nacionalis-

tose, kur nematyti nė vienos kloja kambariuose lentų ir,tais. Baskai neturi maisto ir*
pėdos sausos žemė-s, o tik na-Į vaikšto su gerais, įteptais ba- bijo nacionalistų artilerijos

Berniukų teisme (Boyg’ 
court) nubaustas 4 mėnesius 
kalėti T. Khywasinski, 19 m. 
amž. Pripažintas kaltu vagys
tėje.

Nubaustasis šoko prieš tei
sėjų, grasindamas. Bet sulai
kytas ir paimtas į kalėjimų.

BAGAŽINĖSE DIRBTUVĖ
SE STREIKAS

Apie, 2,000 darbininkų sus
treikavo taip vadinamose ba
gažinėse dirbtuvėse Chicagoj. 
Šiose dirbtuvėse dirbamos į- 
vairios piniginės ir kitos nau- 
janybės.

Streikas liečia apie 40 dirb
tuvių. Reikalauja unijos pripa 
žinimo ir didesnio atlyginimo.

Spėjama, iki 10,000 atstovų 
suvyks į suvažiavimų, kadangi 
ir eilė kitų tos rūšies mažesnių 
organizacijų tų pat laikų tu
rės čia susirinkimus.

mukai ir krūmokšniai, pasken
dę vandenyse, ramiai gan snau 
džia laukdami pavasario.

Tačiau čia nieko nuostabaus 
nėra. Čia įvyksta kiekvienais 
metais didieji potvyniai ir už
lieja plačiausius laukų plotus 
ir visa, kas juose yra.

Paprastai žmonės pavasarį 
sutinka džiaugsmingai, tačiau 
šių vietų žmonės jo nelaukia, 
nes jis jiems atneša daug var
go ir rūpesčių.

Budrios laukininkų akys kie
kvienų dienų stebėjo Nemunų

tais po vandenį. Atsiguli Į lo
vų ir jauti kaip ramiai palovė
je vanduo siūbuoja. Trobesiai 
šalti. Vaikai sušalę glaudosi 
pri© krosnių ir laukia malones
nių dienų. Šeimininkės, virda
mos valgyti, naudojasi tuo pa 
čiu laukus liejančiu vandeniu, 
nes šuliniai perpildyti van
dens. Tačiau jos juokauja, nes 
vandens nešti iš šulinio nerei
kia, o atsidarius langų, kiek 
nori jo semk.

Prie kiekvieno gyventojo 
plūduruoja Laivelis, kuriuo, 
reikalui ištikus, plaukia pas

ŽEMES DREBĖJIMAS 
LISABONOJ

ir jo intakus. Vieną popietį pa kaimynus ar šn„ts„ ar R,l8n58 
juto, kad subraškėjo storas 
Nemuno ledas. Vanduo ėmė 

1 staiga kilti ir, bematant, Ne
veržti.”

miestelin. “L. A"

veikimo. ' t
Gen. Franco paskelbė bas

kams radikalams įspėjimų, kad 
Bilbao bombardavimui jau pa
rengta daugiau kaip 500 pat
rankų, su kuriomis vienu žy
giu bus suremtas ginamas mie 
stas. •

Tolian pranešama, kad bas
kai radikalai rengiasi paduoti 
miestų ir pasiduoti naciona
listams, jei Valencijos “vy
riausybė” skubiai neatsiųs sa
vo kariuomenės ir jei Bilbao 
negaus maisto.

Nacionalistai lakūnai dažnai 
iš oro su bombomis puola Bil
bao.

LISABONA, Portugalija, 
bal. 20. — Vakar čia atjaus
tas Lengvas žemės drebėjimas. 
Daug baimės sukelta gyvento
jams.

DUNHAM BŪTINAI NORI GAUTI 
9 MILIJONUS DOL. PARKAMS

SPRTNGFIELD, III., bal.,įvairiausi darbai, kurie yra į- 
pusėje, ir tūkstančiai šiais dar 
bais šelpiamųjų darbininkų ne 
teks darbo.

Gubernatorius Hornerig yra 
griežtai priešingas 9 milijonų 
dol. pripažinimui. Senatas sto
vi Dunhamo pusėje. Žemesnie
ji rūmai skiria tik 7,600,000 
dolerių.

20. — Chicago konsoliduotų 
parkų boardo prezidentas R. 
J. Dunham šiandien asmeniš
kai apeliavo legislatūros abie
jų rūmų komiteto! posėdyje, 
kad parkų reikalams būtų skir 
ta 9 milijonai dol.

Jis sakė, kad su mažesne 
suma parkuose bus sustabdyti

muno pakraščiais ėmė 
vandens sūkuriai ir vis pla
čiau liejosi laukuose. Kitų ry
tų jau buvo apsemtas nema
žas plotas ir vanduo siekė kai 
kurias sodybas. Saulutei kas
dien vis karščiau šildant, pa
puro upeliuose, grioviuose ir 
laukuose ledas ir vanduo ėmė 
juos nešti plačiais laukais ma
rių link. Tada atrodė laukai 
lyg ledų jūra. Vanduo ir le
dai ėjo per plentus, vieškelius 
ir kelius, dėl ko kelioms valan 
doms nutraukė susisiekimų bet 
kuriomis priemonėmis tarp

VISAS MIESTELIS KUNI
GO LAIDOTUVĖSE

NORVEGIJA IMASI SPAR
TESNIO GINKLAVIMOSI

BRADLEY, IU., bal. 20. — OSLO, Norvegija, bal. 20. 
Šiandien čia įvyko gedulo pa- — Norvegijos ir visoa Skandi- 
maldos Šv. Juozapo bažnyčio- • navijos pakrantėmis dažnai 
je už mirusį šios parapijos tai sovietų, tai Vokietijos karo
klebonų kun. H,
48 m.

Palaidotas Bourbonnaig su 
militarinėmis iškilmėmis. Pa
saulinio karo laiku velionis bu 
vo marynų kapelionu ir tarna
vo Prancūzijoje.

Gedulo pamaldose dalyvavo 
JE. vyskupas W. D. O’Brien

Darclie,

iš Chicago. Kone visi šio mies 
U "’r?Ute’ k,‘,f mie8te' toli" gyventojai dalyvavo my-

lLmojo kunigo laidotuvėse.lių bei kaimų.

Ledai praėjo. Vanduo pabai 
gė apsemti sodybų kiemus ir 
pripildė gyvenamuosius na- 

[mus1 tvartus, kluonus ir kitus

3 plėšikams įsilaužus į butą 
Rogerg Parke teko 4,190 dol. 
grobio.

t, . — J._

laivai su jūriniais lėktuvais 
vykdo savo kariškuosius išban 
dymus. ( , >

Tas nepakenčiama ypač 
Norvegijai. Vyriausybė imasi 
žygių, kad greičiau įsigirikiuo
ti. Kitaip gi, pasitaikius ka
rui, kariaujančios pusės gali 
nesiskaityti su Norvegijos 
neutralybe.

NACIS PRIVERSTAS 
GRĄŽINTI KRUCIFIKS ;
MUNICHAS, Bavarija, bal. 

20. — Garsaus Konnersreutho 
miestelio gyventojai neseniai 
čia laimėjo reikšmingų kovų 
su vietos viešosios mokyklos 
mokytoju naciu. Konnersreu-; 
the gyvena garsioji stigmati- 
zuota Teresė Neumann.

Speyer katalikų vyskupijos 
organas oficialiai paskelbė, 
kad mokytojas Arnold iš Ke- 
nnersreutho mokyklos svar
biausiojo kambario pašalino 
didelį krucifiksų ir jo vietoje 
iškabino mažų kryžiukų.

Patyrė apie tai miestelio 
gyventojai, kurių daugumas y- 
ra katalikai. Jie reikalavo, 
kad krucifiksas būtų grąžintas 
į savo vietų, kurs yra išbuvęs 
apie 50 metų — nuo pat mo
kyklos pastatymo pradžios. 
Mokytojas neklausė. Jis parei 
škė, kad tas krucifikksas “da
ro jam nesmagumus”.

Netekę kantrybės gyvento
jai susibūrė į gausingų kuopų 
nužygiavo į mokytojo namus 
ir griežtai pareikalavo kruci
fiksų grąžinti.

Mokytojas pabūgo ir pasi
kvietė policininkus. Šie be sun 
kenybių išskirstė žmones.

Sekančių dienų mokyklų au
toritetai įsakė mokytojui grą
žinti krucifiksų. Kas ir pada
ryta.

MADRIDAS, ha]. 20. ~ Na 
cionalistų artilerija šiandien 
bombardavo Madridą. Radika
lai skelbia, kad tik 25 asme
nys sužeista.

Wilson and Co. trąšų dirbtu
vėje, 41 gat. ir Hermitage 
avė., vakar ištiko sprogimas. 
Sužeista penki darbininkai.

ORAS
CHICAGO SRTIS. — 

Šiandien debesuota; numato
mas lietus; kiek šilčiau.

Saulė teka 4:59, leidžiasi 
6:39,

t J M -h
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aepralema taf padaryt? er neprMhneiama tam Oka

Vadinas, ir mūsų, Amerikos lietuvių komu 
nistai prisideda prie liejimo nekalto Ispa
nijos žmonių kraujo ir prie tikinčiųjų žu
dymo bei jų įstaigų griovimo.

Neužtenka nė pinigiškų aukų. Lietuviai 
komunistai suagitavo keletu lietuvių jaunuo
lių ir juos pasiuntė į koumnistų frontų Is
panijon, kad padėti griauti ir žudyti.

Lietuviai nė cento neturėtų duoti ko
munistų kolektoriams. ,

SIS TAS APIE SPAUDĄ

Šiandienų spauda yra tink Į mestų blogų spaudų šalin ir 
plačiai vtour .išsišakojusi ir J pradėtų ja btaurėtis. 
pasi skleidusi, kad be jos 4a i- Gerų spaudų beakai tant j n-
svesnėse šalyse neapseina nė smenį, labai sunku nuo jos 
vienas, mokus skaityti, as- atpratinti, nes gera spauda,

Aeteteortue priima — no • vak ilgi f vai. ponlet 
'RttbMKRAIOU KAINA: J. amerlkoa valatybtee: 

b» -— l*.0O-. Pueet zeet«| — Trim* mėn*-
— $2.00; Vienam mbnealul — 71c. Kltoae val- 

■tybtee prenumerata: Metam* — $7.00; Puael metų 
-7 $4.00. Kopija — OlO.

Kunigy Žudymas Ispanijoj

Neseniai buvo paskelbta, kiek komunis
tai išžudė vyskupų, kunigų ir vienuolių Is
panijoj. Jų išžudė tiek daug, kad beveik nė 
Justo nebeliko gyvų- Bažnyčių taip pat daug 
dŠdagino, sugriovė ar šiaip jau kokiais san- 
Juliais pavertė.

* Pkžymėtina, kad kunigų ieškojimas ir 
k žudymas Ispanijoj ir dabar tebesitęsia,

Komoje paskelbta patikrintos žinios, 
&ft«Lšiomis dienomis kun. James Payas, kun. 
.John Mercer, biolis vienuolis Marcellinus 
jfur ir brolis Marianus Binefa buvo bruta- 
Kškai nužudyti dėl to, kad jie atsisakė mo
kyti mokyklose komunistiškas doktrinas.

Madrido mieste senas kunigas Rusenti o 
jUuoonet, C. M. F., buvo įšauktas pas ii- 
gemį. Kuomet jis aprūpino ligonį, viena mo
tinas pranešė raudoniesiems. Ir nežiūrint jo 

.Meno amžiaus (75 m.) buvo nuvestas į ka
lėjimų is sušaudytas.
> Tokio pat likimo susilaukė ir kun. Hya- 
♦isrtlt Btanch, kuris buvo išėjęs rūpintis sa
vo parapijiečių tikybiniais reikalais, bet 
negrįžo namo. Po šešių dienų rastas jo kū- 
has su nudegintomis kojomis.

Kuomet raudonieji įėjo į LaSelva niies- 
Katalonijoj, jie iškasė misionieriaus 
Pranciškaus Crusats kūnų ir sudegino, 

un. Crusats buvo miręs 18B3 m. Sakoma, 
jttu buvo pristatyti reikalingi dokumen- 
ir prašymas beatifikuoti kun. Crusats, 
jis buvo pasižymėjęs dideliais Bažny-

vMfei darbais ir savo šventu gyvenimu. Ko- 
^totnistai iškasė jo kūnų rr sudegino, kad 
^Ihfeian paniekinti dvasininkus ir kad skau-

įžeisti tikinčiųjų žmonių jausmus.
7 Čia paduodami tik keli iš daugelio pa
-vyzdžiai, kurie parodo, kad komunistai ne-

•į&Buja žudę Ispanijos kunigus. Tie įvykiai 
parodo ir tų, kad komunistai veržiasi į 
valdžių ne dėt krašto ir žmonių gerovės, 
bet tik tam, kad išžudyti kunigus, išgriauti 
badtayčlas.

►Jjės

r.
Žudo Geradarius

K7

Kataliko

Anot “Šaltinio”, žymus pasaul'ieti» ka
talikų vantas Dr. J. Porini štai kokius rei
kalavimus stato dabartinių; laikų katalikams:

1. Nė žingsnio nežengsiu pirmyn, koi 
nežinosiu, kad eimu kartu su dvasios vadu.

2. Kol mes mūsų krašto didžiuosius ka
talikų reikalus nepadarysime savais, tol nie
ko didelio nepadarysime.

3. Dirbu tiek, kiek galiu. Iš kovos ne- | alkanų dvasiu 
sitraukiu. Bet apie vaisius nesirūpinu. Tai

muo. Nekurie asmens net u? 
savo eeatus per
ka laikraštį, o jei negali nu
sipirkti, pasiskolina pas ki
tų asmenį laikraštį, ar išsi
ima įmestų keno nors gur
bą*, varto jo dideli n s lapus 
ir ieško svarbesnių dalykų, 
žinių ar šiaip- kokių įvykių 
ir seka diena » dienos visuo
menės ar pasaulio valstybių 
gyvenimų, ir sotina įvairio 
mis žiniomis ar raštais savo

Neveltui susidarė apie spau ipalieku Dievo rankai.
4. Aš myliu savo priešų ir jo nesmerkiu.
5. Aš nepraleidžiu nė vienos progos, 

kad nedirbčiau Dievo garbei.
6. Kovodamas nesvyruok! Visuomet lai- ^"jį^teris M. Krupavi- 

kykis Dievo!
7. Šiandien reikia didesnės drųsos sto

vėti su popiežiumi, negu dirbti misijų miš
kuose.

dų net įvairios nuomonės, po
sakiai ir patarlės.

Buvusi s Lietuvos Žemės Ū-

8. Jei mums kas meta bombų ir už po
piežių žūsime, būsime tikrieji kankiniai.

Katalikai Rusijoj

Ir prie caro valdžios katalikai Rusijoj 
būdavo persekiojami i. Bet nežiūrint to prieš 
didįjį karų Rusijoj buvo 410 katalikų baž
nyčių, aštuoni vyskupai ir 81Q kunigų. Nors 
ir tada truko bažnyčių ir kunigų, bet vis 
dėlto katalikų dvasinius reikalus galėdavo 
aprūpinti.

Prieš civilinį karų tikintieji Ispanijoj 
^*a&to>kė 416 ligoninių, kuriose 1933 metais 

gydoma 82,366 ligoniai, fde to 2ft,991 
buvo gydomas privatiškose seserų 

įftateų užlaikomose klinikose. Be to, jos
12 namų sergantiems raupsais ir 43 

įpročių namus.
Tėvų Jėzuitų užlaikomose kolegijose 

tėši J.72,000 neturtingų tėvų vaikai. Ta 
kongregacija vien tik Madride užlaikė 

Ižios mokyklas su 13,000 mokinių,
to, katalikų vienuolijos užlaikė visų 

?j-jelIV'.knygynų, laboratorijų, moksliškų tyri- 
/•ėjmąų centrus ir t.t.

Komunistai, užėmę Ispanijos valdžių į 
neatsižvelgia. Jie, lyg kokie barbarai, 

visas katalikų institucijas, kurios 
d>Mfeg gero kraštui ir žmonėms padarė

'žvėriškai žado tuos geradarius kunigus, 
tfemottu* ir vienuoles.

Ar gi čia neaiškus įrodymo^ kad ko
munistai yra kultūros ir civilizacijos nai- 

P Ų tojai, ....

fe

lig tas magnatas^ traukia 
prie savęs žmogų, laiko ir 
neleidžia jam nuo savęs atsi 
traukti.

Pažiūrėję į didžiųjų pašau 
lio spaudų, apie vykstančias- 
Ispanijoje bedievių su kata 
Ii kais kovas, nerasime nieko 
daugiau, kaip tik -bedievių 
pasigyrimų laimėjimais. Kad 
ir praJaimi, vis rašo ir skel
bia, kad laimėjo.

Giliau protaujant, išrodo 
tie visi jų pasigirimai did-

čius sako: “Mūsų laikais vie
nas stipriausių ginklų yra 
gera, krikščioniškais ir tau
tiškais idealais paremta spau 
da. Spauda nugali ir armi
jas”.

Jei mes katalikai taip uo
liai ir rimtai platintume ir. 
palaikytume savo spaudų, 
kaip daro mūsų priešai — 
bedieviai, tai pasaulyje neli
ktų aė vieno netikėlio, nes 
patyrimai ir gyvenimo įvy
kiai rodo, kad tik gera, tei
singa ir katalikiška spauda 
yra galinga, o priešingoji ne

žioje spaudoje yra gerai ap
mokami, kad apdūmus pasau
liui akis.

Žmonės, linkę protauti, to
se žiniose aiškiai įžiūri melų 
ir pasigyrimus, netiki jomis ii 
labai atsargiai jas priima to
dėl, kad jos yra labai viena 
šališkos ir išpūstos.

Labai dažnai didžiausi ir 
karščiausi bedievių rėinėjai, 
vadai ar šekeliu atsiverčia 
ir sugrįsta atgal prie Dievo 
ir Jo tikėjimo todėl, kaip jie 
patys vėliau pareiškia, kad 
šalia bedieviškas spaudos ret
karčiais pasiskaitydavo gerų 
spaudų, kuri ir yra priežas
timi jų atsitraukimo nuo be
dievystės į tikrųjį krikščiony
bės kelią...

Dabartiniais laikais Rusi-Prie bolševikų valdžios jau visai ki- ’turi tokios didelės jėgos ir . . , . __ , . .
toks yra vaizdas. Po 1917 metų revolruck 1 žmonijos gyvenime.' °Je &r^
i_ _______i_____________ x_ z.,,,:.-, u,. ■jos, bolševikai naikino bažnyčias, žudė ku
nigus. Dėl to dabar Rusijoj beliko tik vie
nuolika katalikų bažnyčių ir dešimts ku
nigų.

Tokia staigi atmaina įvyko dėl to, kad 
bolševikų vyriausias tikslą© buvo ir yra ko
voti prieš religijų, griauti bažnyčias, žudyti 
dvasininkus. Taip yra Rusijoj, taip yra ir 
Ispanijoj, kur kohiunistai paėmė viršų.

šiurpus Vaizdas Vilniaus Krašte

Katalikų žurnale “Kultūra” 
straipsnis, kuris vaizduoja bado baisenybes 
Vilniaus krašte, žurnale dar kita ko rašo
ma: “Vilniaus kraite badauja daugiau kaip 
100,000 žmonių. Aš pats atlankiau bado iš
tiktas sritis. Kraujas gyslose stingsta, kai 
■žiūri į tuos nelaiminguosius. Daugelyje lūš
nų, kurios neturi net kaminų ir pilnos tvan
kios smarvės, aš sutikdavaa senins ir vat
inis, sotinusius iŠ bado. Kitose tašuose aš 
mačiau žmones, kurie maitinosi sėlenomis, 
maišytėmis su supuvusiomis bulvėmis, žoėė 
mis ir mediena. Aš iėeaotavau nugaravęs mo 
užmušančio žmogaus organizmų oro. Aš lrim 
siau pats save: nejaugi dar galima matyti 
tokius vaizdus XX amžiuje Europos centre, 
Lenkijoje? Deja, tat liūdna tikrovė!”

Tai matot prie ko privedė okupantai 
Lietuvai priklausantį Vilniaus kraštų.

Kodėl Taip Yra?

Trečiadienis, baland. 21, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS žiaus į Amerikų galima bus 
atlėkti per ft valandas. Radio

Neseniar, tavorščiai, jiasitari- 
kė man būti Čikagos lietuviš
kų balšavikų prakalbose apie 
gimdymo kantrolų 18eiia bolm. 
ir seni deda i kad jau šaukė,

Ims tokia štnka, kad, sakysim, 
Lietuvoje kiekvienas turintis 
savo giminę Amerike galės bi
le kada pašaukti ir net matyti, 
kų jis čia veikia. Kiekviena

kad jau kriokė, kad nereikia'^rima turės po namų ir žemės 
svietui, vaikų, ba- juos tik ka
pitalistai išžudo, Spanijna re- 
beliai išmuša Kitokio pažitko 
iš vaikų nėra. Sakė, kai nebus 
vaikų, tai nebus ir vainų. To
kį zokonų, sako, išleidęs Ra
siejaus caras Stalinas.

1 liotų. Vietoj duonos, mėsos ir 
kitokių valgymo, bus tik kon
servai, kurių vieno svaro už
teks dešimčiai dienų. Žmo
nėms nereiks sunkiai dirt 
Bus rojus.

Ir Lietuviai Prisideda

Nu apgaili sta v ima tanką konstatuoti: 
skaudų, taktų. k.i<l prie naikinamo katalikiš
kųjų rnUigų iepeni.įej ir prie kunigų žudy- 
aao prUidhbi ir lietuviai.

Bolševikų dienraštis “Laisvė” sų ypa- 
liasididiiavjjiiu pareiškė, kad ”A»e- 

liottsvfcū jau yra per Laisvę' pasiuntę 
tiri tūkstančius dolerių Ispanijos ko 

prieš fašizmų ". Tiek tik jmt “L.”,
kur kiti jų laikraščiai ir organizacijos.

Pietų Amerikos laikraštis “EI. Criterio’ 
trumpai ir aiškiai klausia: kodėl katalikai 
šiandien yra bejėgiai? Visur jie persekioja
mi, visur jie pajuokiami. Ir smarkiai ragi
nami vers vos prisiverčia kų nors daryti. Ir 
atsako. Katalikai yra nutolę nuo tikėjimo 
dvasios. Tikėjimas yra virtęs lyg valdišku 
įsakymu, kurio tereikia laikytis tik iš bei
mto. Tūe tarpu katalikai užmiršo, kad tikė
jimas yra jėgos vertfmrė, laimėj u no laidas.. 
Jak pirmųjų amžių krikščionių gyvenimą* 
buvo kur kas sunkesnis, jų kova būva skau
desne, o jų laimėjimo vaisiai dide sai. Jie 
gyvena tikėjimu. Religinė praktika su Sa
li ramentais jiems buvo džiaugsmo valanda, 
o ne prievartos našta. Todėl laikraštis siū
lo visiems grįžti prie drųsos būti atvirai* 
ir nuoširdžiais katalikais. Mesti bailumų, ta
da pasaulis pajus ir katalikų jėgų.

193G metais.”Jung. Ameri
kos Valstybėse vyko prezi
dento rinkimai. Visos parti
jos, o iš jų daugiausia komu
nistai, naudojosi spauda, kad 
patraukus i<avo pusėn pilie
čius ir gavus jų balsų dau
gumų. Jos daug pinigų spau
dai išleido ir įvairių nieknie
kių viena apie kitų prirašė. 
Vėliau, rinkimams praėjus, 
pasirodo, kad laimėjo tie, 
kurie teisingiau spaudoje ske 
Ibėsi ir kitų neniekino ir ne- 
šmeižė.

Visokie bedieviai, komrnio- 
tai ar laisvamaniai, kurie 
nors ir visokiais vardais pa
sivadina, kad apdūmus žmo
nėms akis, bet tikrumoje visi 
yra vienų pažiūrų rr nusista
tymo. kurių bendras ir svar
biausias tikslas yra kova 
prieš Dievų, krikščionybę it 
tikėjimų, begales išleidžia vi
sokių laikraščių, lapelių, at
sišaukimų ir knygelių, bet, 
palyginus su išleistomis pi
nigų sumomis spaudai, jos 
vartojimu ir paskleidimu, ne
daug laimi. Užtenka mažos 
geros spaudos, kad jų tų triū
sų ir spaudų suvarytų ožio 
ragtai.

Žmonių negalima per daug 
apgauti ir dažnai už nosių 
juos vedžioti, maitinant blo 
ga spauda, nes jie turi pro
tų tr, beskaitydami įvairių 
spaudų, tuoj pastebi kur tei
sybė, kur melai, katra spau
da gera ir naddiuga, o kait
ra bloga ir net kenksminga.

Paprastai bloga spauda po
veikiu tik tuos agniems, ku
rie neprotauja ir tik jų vie
nų skaito, bet taį tik įniki- 
nan. Užtenka tok tam asme
niui retkarčiais pasiskaityti 
gera spauda, kad jis vėliau*

vienas kitu nepasitikėjimas, 
įtarinėjimas, ir nėt Vieni ki
tų žudymai todėl, kad ten nė
ra geros spaudos, o tik vien 
blogoji, kuri yra priežastimi 
tų visų ten įvykių.

Jei bedieviai laiku nesu’-j(ia į^j foug žmogui gyvent ant 
si prasi ir nesugrįš pri-e Dievo | 8Vieto. Sulyg jo figeriais, 2500

Ale pažiūrėkim į Rasiejaus 
kaziras. Prof. Rudenko yra iš- 
figeriavęs, kad 1962 metais 
Rasiejuj bus 300 milijonų 
žmonių. Sako, kiekvienais me
tais Rasiejuj priauga 9 mili
jonai žmonių.

Jei kam teks būti balšavikų 
gimdymo kontrolės prakalbo
se, padėkit ant delno spyke- 
rianis Rasiejaus koziras ir pa- 
ukvatykit juos važiuoti ten* ir 
daryti kontrolę ant vaikų.

Nusiepiaut, tavorščiai, j bal
šavikų šnekas, būk jie užvesiu 
“rojų” ant žemės. Jei jie per 
netoli dvidešimts metų “ro
jaus” neužvedė Rasiejuj, tai 
apie užvedimų ant viso svieto 
negali būt nei šnekos.

Ade kurie dagyvensite iki 
2500 metų, tai “rojų”
išvysite. Taip figeriaoja An
glijos prof. Westas. Sako, ta-

Nazių ciecoriua Hitleris Vo* 
kietijoj yra uždraudęs Skalė
se kabinti kryžių. Tokį Hit
lerio įsakymų kai kas šitaip 
figeriuoja,; Hitleris bijo žydų, 
o žydai — kryžiaus.

Užėjau vakar pas kaimynų 
Paprikų. Žiūriu paėmė envelo- 
pų, užadreeavo savo žmonai, 
kuri yra išvykus į Sprmgus 
pasigydyti, įdėjo tuščios pope- 
ros lakštų ir envelopų užlipdė.

— Kas čia per fonėsf — 
klausiu Paprikos.

— Prieš išvažiuosiant jai į 
Springus susipykome, tai da
bar nekalbame, — paaiškino 
kaimynas.

ir Jo duoto žmoni,jai tikėji
mo, ilgainiui jie vienas kitų 
ir daugybę nekaltų žmonių 
išžudys. Jie žus ir jų pėdsa
kai išnyks, bet žmo«ijai pa 
darytos jų skriaudos ir žaiz
dos ilgai pasiliks ir liudys 
pasauliui, kokia žiauri ir bai
si yra bedievystė ir jos dar
bai.

Visa tai yra vien tik blo
gos spaudos padarai — vai
siai.

Nėra stebėtina, kad tose 
šalyse, kur tik kiek įsigali 
bedieviai, tuojau pirmiausia 
yra persekiojama ir naikimt- 
ma gera spauda. Jie bijo jos, 
kad ji būdaima laisva ir ne
varžoma, nekeltų aikštėn jų 
nedorybių ir nešvarių darbų, 
ir nenurodytų žmonėms jų

metais bus taip.
Baieikelių ir armabilių n-e,-

bus. Bus aropla*n»i. Jais ga-

Užvakar vagis apvogė Mato 
Vilberio namas. Atėjus porci
jai ir siurašinėjant pavogtus 

tikrai‘daiktus, vienas rašo, o kitas 
vis klausia:

— Ar da ko trūksta! Ar da 
ko trūksta?

Kai iVilboriui tokie, klausi
mai įkyrėjo, paklausos, ar da 
ko trūksta, jis sušuko:

— Vagies trūksta, po šimts
lės lekioti ir vaikai. Iš Pary- pypkių!

siskaičius jų raštų, ršrodoi, 
kad Rusijoje yra tikras že
mės regus ir kad net geriau 
kaip danguje, bet mes tam 
netikim todėl, nes mes lietu
viai geriau žinom ir pažįsta 
me nu© senovės ir dabartinį 
Rusuos gyvenimu, negu ki
tos tautos, kurios jų tik iš 
rašto žino.

Jei Lietuvos kraštas per

papirkę sargus, pilvu žemų 
šliauštų, kad tik į rojų pa
tekus ir jo linksmybių para
gavus. O dabar kų mes regi
me Jie vengia Rusijos, kaip 
šėtonas kryžiaus rr bėga iš 
jos. Tas reiškia, kad ten nė
ra rojus, bet pragaras.

Jei patys Rusijos gerovės < 
skelbėjai bijo, net kviečiami,
ten važiuoti, reiškia ten yra 

aštuoniolika metų, viaae jč- negeraii ir (je j(J viaokie R|]. 
gas sukanpos ir gerai tvnr girjmai mc
komas, nesuspėjo dar iš po 
karo atsigauti ir užgydyti jo 
pailarytas jai žaizdas, ir vi
sur dar yra žymu jo pėdsa-

blagųjų valdymo pusių ir jų kai, tai kų bekalbėti ten a 
tikslų. pie Rusijų, kur po karo dar

Todėl jie visur, kur tik 
kiek nors pirštus prie vald
žios prikiša, tuojau stengia-

per keletu metų ėjo baisūs 
perversmai paskui pervers 
mų, žiaurūs naikinimai ir vi

si jiems priešingųjų, tai yra sokios kruvinos žudynės, kur
gerų spaudų suvaržyti ar pa
naikinti, kad niekeno netrm 
kdomi galėtų pragaištingų 
visuomenei ir tautoms darbų 
varyti, kad nebūtų tos spau
dos, kuri žmonėms pasakytų, 
kų jie blogų ar gerų daro, ir 
kaip visuomenę išnaudoja 
siauriems savo asmens tikš
tame.

Visi mes pastebime, kad

turtingiausiuose ir derlin
giausiuose Rusijos kraštuose 
dar ir šiandien milijonai žmo 
nių neturi kuom apsirengti 
ir badauja.

Tik iš to vieno aišku ir 
kiekvienas gali suprasti, kad 
jeigu Rusijoje taip gertu bū
tų, kaip komunistų spauda 
rašo, nei vieno komunisto čia 
nefiktų, bet visi galvotrūk-

' bedievių - komunistų leidžia- čiais ten išvažiuotų. Jei ne
ini laikraščiai daugiausia tik 
rašo ir giria dabartinę Rusi
jos valdžių ir jos tvarkų. Pa

leistų jų ten įvažiuoti, tai 
slaptai bėgtų ten ir naktį 
kur ners per Kinijos rūbelių,

las, ir kad jie dirba komuni
zmui tik už atlyginimų.

Mes gerai atsimenam, kaip 
žmonės prieš karų iš tos pa-- 
čios Rusijos bėgo į Amerikų 
dėlto, kad čia buvo geriau 
negu ten. Jei tada, kada Ru
sijų raidė caras ir buv<> tea 
žmoniška tvarka, buvo nege
rai ir bloga, tai kų bekalbė
ti dabar, kada ten nėra. jokio 
žmoniškumo, kada ten eina 
baisiausi Huonių persekioji
mai "ir žudymai, kada ten va
ldžia Laikosi tik jėga durtu
vų ir kulkosvaidžių, kada ten 
nėra tikėjimui laisvės ir ge
ra spauda panaikinta, kada 
kiekvienas žmogus sekamas 
šaipi; ir žmonės net be teis
mo šaudomi vien tik dėlto, 
kad .jie kitaip galvoja, kaip 
bedieviai - komunistai, kad

(Tęsinys 4 pusi.)
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

LIETUVOS VYČIŲ CHORO “BRODKES- 
TINIMO” PASIKLAUSIUS

Praėjusį sekmadienį, Sokol Maironio “Vilnius” (“Antai,
salėj L. Vyčių choro suruoš 
ta “Juokų ir linksmybės va
landa per stotį Vytis”.

Tariamoji “juokų ir links-
mybės valanda” tikrai suža-1 ką, kad kartojant “Ei, pa- 
vėjo neskaitlingų (virš porų i sauli, mes be Vilniaus nenu
pintų) publikų. Visus stebino' rims'An”, visa sustojo. Beje,
didžiulis (arti 80 asmenų) 
choras, kuris savo uždavinį
girtinai atliko. Gerai balan- Į vo pasveikintas po atlikimo 
suotų balsų stipriam garsų solo.
pakilimui kliudė nepergeriau
sia salės akustika, bet vis tik 
labai šiktai publikos buvu 
apliauduotos “Dainų Šventė” 

oaties choro* vedėjo S. V. 
akausko), sunkus kūrinys

“Sužadink jausmus” (Cl’.as. 
Gounodo), “Gimtoji Šalis”. 
Chorui pritarė orkestrą.

Nemažesnio įspūdžio teikė 
ir švelnus, armoningas choro 
pritarJmas solistui A. Kamin
skui “Lietuvų prisiminus” 
(muzika llarry Woods) ir dek- 
klemacijai Vaičaičio “Yra 
šalis”, kurių jausmingai, per
gyvenančiai atliko roselandie 
tė E. Papšytė, taip pat T. 
Petkaus ir Hariett Lukas du
etui “Jeruzale” (Adamso).

Triukšmingo pasigėrėjimo 
ovacijomis publika pareiškė 
dviem artistam: akordinistui 
J. Warput (Varpučiui) ir 
smukininkei G. Voiciek (Vai
cekauskaitei). Ir vienas ir ki
tas parodė, išlavintų techni
kų, ypač Warput overturoje 
“Poet and Peasant”.

Gražaus talento parodė taip 
pat jaunutė (6 metų) Laver- 
na Petkiūtė angliškai ir lie
tuviškai padainavus; “Mickey 
Mouse”, kurių vykusiai nu
pieštų sykiu atsinešė ant 
scenos.

Programai įvairumo prida
vė Roselando* 8 moterų f‘Ša- 
kar - Makar” choras, padai
navęs trejetų dainų. Taip pat 
skaniu jumoru publikų pa 
vaišino du komedijantai I. 
Sirtautas ir L. Jagminas.

Programa baigta choro 
“Vilnium” (Vanagaičio), pri 
tariant orkestrai, ir daininin
kui K. Pažarskiui, vaizduo
jant Lietuvos kareivį su Lie
tuvos vėliava, scenizuojant
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Jaunimo Savaitė. Chicagoj 
ruošiama Jaunimo Savaitė, 
tarpe 20 ir 27 balandžio. Mo
kyklose, parkų salėse ir ki
tose viešose vietose bus su- garlaivių kapitonai, arba ki-
ruoštos įvairios programos, ti tarnautojai. Iškarto žando-

Programų atidarė gražia 
kalba L. V. Chic. apskr. dva
sios vadas kun. M. Urbona
vičiuj MIC.

Reikia pažymėti, kad cho
ro vadas S. Rakauskas moka 
ne tik palaikyti didelį cho-

Lietuvos skaučių seserijos ir skautų broli jos vadų suvažiavimo bendras iškilmingas po 
sėdis Karo Muziejuje balandžio 2 d. 1) kalba Valstybės Prezidentas Antanas Smetona, 2) 
suvažiavimo dalyviai ir 3) iškilmingas lietuvių Skautų Sųjungos Šefo Valstybės Prezi- 

rų, bet ir gerų jame discip- .dento Antano Smetonos išlydėjimas^
linų, paruošti jį geram kon
certui ir įnešti programon 
spalvingo naujoviškumo. Vi
sa tai liudija, kad jauno di
rigento buvo įdėta daug ir 
patvaraus darbo.

Ne vienam besisielojančiam 
mūsų jaunimo išlikimu ir 
lietuviais ir katalikais šis 
koncertas, publikos atžvilgiu, 
galėjo sukelti daug minčių. 
Kalbame, dejuojame, kad mū
sų jaunimas eina ten, kur 
nenorėtume jo matyti. Nekal
tinkime jaunimo! Jis nori di
rbti, bet jeigu senimas jam 
nugarų atsuka, well... kitokio 
kelio jis nemato. Jei mūsų 
jauninas jaustų tiek šilumos 
iš savųjų, kiek pajunta kitur 
nuėjęs, netektų skųstis, kad 
“mūsų jaunimas, mūsų mo
kyklas išėjęs kaž kur ding
sta”.

Šiuo vakaru, berods, L. 
Vyčių choras baigė žiemos 
vėtkimo sezonų. Ir baigė gra
žiai, dėja, kaip jau nekartų 
yra buvę, baigė greičiausia 
su nuostoliais.

Širdukas

Knygų Gabenimo 
Centrai, Spaudos 
Draudimo Metu

Spaudos draudimo metu 
Lietuvoje buvo nemažai kny
gų gabenimo centrų. Kiekvie
noje apskrityje, apylinkėje jų 
buvo užtenkamai. Svarbūs ir 
minimi yra keli.

Kauno centras platino kny
gas visoj Aukštaitijoj, Vil
niaus krašte ir Rusijoj. Kau
no centras buvo prie Kunigų 
.Seminarijos, kur įteka Vili
ja į Nemunų. Ten buvo ma
žas namelis, kuriame gyveno 
siuvėja Teklė Drauseikaitė. 
Jos pagelbininkas buvo Si 
manonis, turėjęs devocionalų 
krautuvėlę prie katedros. Jie 
abu nuvykdavo Tilžėn užsa
kyti knygų. Tarp Prūsų ir 
Kauno kursuodavo garlaiviai. 
Drauseikaitė su Simanoniu, 
užsakę knygas, grįždavo tuš
čiomis. Užsakytas knygas at
gabendavo kiti knygnešiai. Į 
Drauseikaitės butų buvo gat 
vėlė, kuri nuolatos buvo pur
vina. Ja beveik nieks nevaik
ščiodavo. Drauseikaitei ir Si- 
manoniui knygų atveždavo

pažvelki, tai Vilniaus rū
mai”). Paskutinis numeris 
buvo atliktas tokiu jausmin
gumu, ir taip nuteikė publi-

dain. K. Pažarskas pirmoje 
programos daly širdingai bu-

rai nesuprato, kas darėsi, bet 
sužinoję pradėjo krėsti atva
žiavusius garlaivius. Kartais 
jie suimdavo garlaivio tar
nautojus. Tarp tų keleivių 
buvo žydelis, kuris savo gu
drumu apgaudavo žandarus 
ir įduodavo knygas užsaky
mus davusiems.

Svarbus buvo Šiaulių cen
tras. Jame daug darbavosi 
Vladas Putvinskis. Jis nors 
buvo dvarininkas, bet susi
pratęs .prisidėjo prie Lietu
vos švietimo darbo. Jų svar
biausias uždavinys buvo at
gabenti knygas iš Tilžės į 
Šiaulius. Tam jie suorganiza
vo paštų, kuris sykį į mėne
sį atgabendavo knygų. Tuo 
laiku Šiauliuose buvo įsikūrę 
inteligentų draugijos. Jos at
siųsdavo užsakymus Putvins- 
kiui. Šis siųsdavo Tilžėn iš- 
sispecializavusį knygnešį Pc- 
nikų, kuris gaudavo reikalau-
jamas knygas. Penikas su- tikslų — atgavo spaudų. Spau 
skirstęs knygas į kuprines dų atgavę dirbo toliau dėl
40-50 sv. duodavo jas nešti 
agentams. Perėjus rubežių, 
miške surinkęs knygas jis 
jas veždavo vežimu į Grau
žikų dvarų, iš kur pats Put
vinskis gabendavo savo dva
ran. Čia jis turėdavo atlikti 
sunkiausių darbų, išskirstyti 
knygas pagal pareikalavimą. 
Knygas slėpdavo miške. Tam 
tikslui turėjo cinines dėžes 
įdėtas į medines. Jas užden
gdavo velėnomis ir niekas ne
rasdavo jų slėpynių. Knygas
į Šiaulius pristatydavo dva- toju.
rininkai, sviesto išvežiotojai, 
arba pats Putvinskis. Ten jos 
išeidavo iš jo globos. Jas iš 
vežiodavo po Šiaulius grafo 
Zubovo bravoro alaus stati
nėse.

Dar buvo prie Nemuno žy-
muš Pakuonio centras. Iš ti Bažnyčia pareiga neskaito.

DASH D1XON
®ASH HAS KNOCKED OUT 

THE BAT MAN —

QUICk-“THROUGH 
THIS DOOR BEFORE

Hfc comes no •

THIS SHOULO LEAD 
US INTO THE. LAND OF THE 
GlANT BAT/? vŪHŽTO THAT 
JMOlSfc P IT ftOUNDS ŪKE

MARCHING FEET."

HUPRY- WE'LL 
HIOE IN THIS ,, 
DARK TUNNEL //

THE V RE 
COMING THISV7AV H

pradžios darbavosi kun. Pr. 
Būčys. Jį iškėlus, jo vietų 
užėmė zakristijonas, (Bajorai
tis. Jam labai sekėsi platinti 
knygas. Pasikeitus gyvenimo 
sųlygoms, jis atidarė krautu
vėlę, platino knygas ir laik
raščius. Prasidėjus revoliuci
jai platino .proklemaci'jas ir 
lipindavo atsišaukimus, prieš 
valdžių ant stulpų ir medžių. 
Žandarams tas įvarydavo py
ktį, nes jiems reikdavo tuos 
atsišaukimus nulupinėti. Jie
ms tai darant žJmonės iš jų 
tyčiodavosi. žandarai ateida
vo pas Bajoraitį ir skųsdavo
si jam, nežinodami, kad jis 
buvo jų didžiausias priešas. 
Bajoraitis jiems reikšdavo 
užuojautos, o nematant vary
davo savo darbų toliau.

Knygnešiai atliko* didelį 
darbų Lietuvai. Jie nežiūrėjo, 
kad juos persekiojo. Jie dir
bo atsidėję, kol atsiekė savo

Lietuvos laisvės. Gegužės mė
nesy minėdami Spaudoe At
gavimo sukaktuves, prisimin
kime karžygius knygnešius, 
jiems priklauso amžina dėka 
už didelį kultūros darbų ni
ūktų mūsų tėvynei.

Ona Ūsaitė, akademike

— Daug mųstyk ir daug 
dirbk, tuomet tavo protas ir 
širdis bus derlinga dirva.

— Būkie nusižeminęs ir 
ištvermingas, o būsi pergalė-

— Turtas, garbė, galybė, 
mokslas, gabumai — nelaimė 
žmogui, kursai galėjo per tai 
daugelį laimingais padaryti, 
o vis tai apvertė ant pikto.

— Tai didi klaida — va
dinti pareiga tai, ko net pa

r

Lietuvos Skautų Vadų 
Suvažiavimas

Aktualiems Lietuvos skau
tų sųjungos darbams nustaty-,Jis tyliai laukia kaiP 
ti ir aptarti balandžio 1-2 d.
Kaune įvyko skaučių seseri
jos, o balandžio 2-3 d. skautų 
brolijos vadų suvažiavimai.

Skaučių seserijos suvažia
vime dalyvavo per 60 atsto
vių iš visų tautų ir vietinin- 
kijų. Suvažiavimų, kuris bu 
vo skiriamas pasitarimams 
tautinės skaučių stovyklos 
reikalais, vedė seserijos ,vadė 
sktn. K. Žilinskienė.

^Balandžio mėn. 2 d. Karo 
Muziejuje įvyko abiejų suva
žiavimų iškilmingas posėdis, 
į kurį pradžioje atsilankė 
krašto apsaugos ministėris 
brig. gen. Dirmantas, kariuo 
menės vadas gen. št. pulk. 
Raštikis, vyr. kariuomenės 
kapelionas kun. VI. Mironas, 
skautų vadovybė ir daug au
kštų svečių.

Posėdį atidarė skautų ta
rybos pirmininkas, Sųjungos 
Šefo pavaduotojas dr. Alek
na. Jo kalbų palydėjo “Lie
tuviais esame fhes gimę” 10 
vai. 40 min. į iškilmingųjį 
posėdį atvyko Lietuvos Skau 
tų Šefas Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona, ku
ris buvo sutiktas skautų di
džiuoju saliutu ir skautiško 
entuziamo ovacijomis. — pir
muosius Respublikos Prezide
nto Antano Smetonos skau
tams žodžius — “Budėk” 
vieningai atsakius “Vis bu
džiu”, Skautų Sųjungos Še
fas pasakė skautų vadams 
Reikšmingų kalbų, po kurios 
buvo sugiedotas Tautos Him 
nas. Be to, mylimam save 
šefui skautės ir skautai su

to<

das to generolo, kurs paima 
miestų, tačiau jis pasteb?mas 
kūdikio, kurs gali būti veda
mas taip pat nugalėti.

“Dėl savo vardo aš atito
linsiu savo narsų”, sakė Ka
ralius. Dėl Jo vardo, dėl Jo 
paties vardo, vis nesvyruoja
ntis Jo maloniame kantrume,

ir tyliai budi, šis i 

ralius ir Viešpati
U Dėl savo

vęs paties:

giedojo ilgiausių metų ir su
kėlė skautiškas ovacijas.

Po iškilmingosios suvažįa 
vimo dalies, buvo visa eilė 
paskaitų, pasitarimų, disku
sijų. Vakare suvažiavimo da- 
lyviaii „uždėjo vainikų ant 
Nežinomo Kareivio Kapo ir 
buvo valstybės teatre, o kitą 
dienų skautų-čių dainos ir H- 
teratūros vakare.

gudri kalba, kuri 
kuri parodo m 
kurių galime 
kštumų aukš
sėdinti ant sos 
ja sielos valdini 
vauja valiai tikri 
valdžia.

—Geras 
dar geresnis

— Kad ver 
tik suprasi, ke 
smybė.

Užėjus vasaros karčiams, visi daro 
gardų lemonadų. Tas lemonadas bus 
gersite jį iš viršuj atvaizduojamų anįį 
dėlių. O gražus atominis uzbonas užlaiBn 
dų šalteanį ilgesniam laikui. Apart uab< 
dėlių, yra ir pritaiknita taca, kad paV -u

Pirkti šį setų krautuvėj, labai braflHM 
tų, bet DRAUGO skaitytojams duodamfe 
Reikia tik užrašyti DRAUGUI vienų i 
tojų metams ir pristatyti jo vardų, pavųroffl 
ir $6.00. ftį gražų setų gausite dykai.

By Dean C trr

FROM THE DARK 
TUNNEL THE Y 
SEE AN ARMY 
OF BAT MEN 
APPROACHING-

/
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Iš Tėvų Krašto
1U Žinių Parvežė' »* esan‘ niokyklos vedėjui J.

Rinkevičiui už dažnus paren
VietinisParapijai

LIEKIS. — Po devy- 
obiu kun. J. Zabulio- 
itiškio klebonas, prieš 
sugrįžo iš Amerikos, 

ašiai ir iš apylinkės 
t žmonės,

gimus.

Estų Dailės Paroda

KAUNAS. — Balandžio 1 
d; Kaune, Vytauto Didžiojo 

sužinoję kultūros muziejuje iškilmin-
fkų rytą, nors kelias Į gai atidaryta estų dailės pa-
įpias, taip skaitlingai 
o, kad prieš 5 valan- 
tyčia jau buvo pilna 
Daugelis šventoriuje 
ir laukė procesijos.

Bijutišky buvo tokios
iE* *•»>•■
klioksią, kleb. pasvei- 
Mpijiečius, džiaugėsi, 
rado sveikus ir ap-

roda, kurią globoja Lietuvos 
Respublikos Prezidentas An
tanas Smetona ir Estijos Pre
zidentas Dr. K. Paets. Į pa
rodos atidarymą atsilankė vy 
riausybės ir diplomatinio ko
rpuso nariai ir gausus visuo 
meilės būrys. Parodą atidarė 
švietimo ministeris prof. J. 
Tonkūnas, kuris savo kalbo-

80 kurių jau nebera- je pažymėjo, kad estų dailės 
[jų tarpe. Paskui pra- į paroda lietuviškos visuome

nės yra seniai laukta.
Kai kurie čia išstatyti jau 

mirusių menininkų kūniniai, 
buvo parinkti dėl to, kad jie 
yra laikomi galinčiais papil
dyti ir apibudinti bendrą es
tų meno gyvenimo vaizdą. 
Tai dailininkai Paul Burnia- 
nas, Kūno Veeberis ir skulp
torius Jaan Koortas.

Žymiausiems skulptoriams 
atstovauja prof. Voldeniara> 
Melnikas, Antonas Štarkopf 
ftea,* Eerek- ■—m

kiti. Prie jų prisideda daug 
dailininkų ir graverių, kurių 
drobėse ir piešiniuose atsi-

ad daug įvairių do- 
pač iš rūbų, atvežė iš 
>s nuo savo geradarių 
jo bažnyčiai. Taip pat 
. kad neužilgo pradės 
naują, kleboniją id 

altorių. Parapijiečiams 
o linksmiausia naujie- 
galo klebonas papra- 
pasimelsti už anieri- 

geradarius.
t dieną Velykų moky- 
etainėje buvo mokyk

DRAUGlS

Lietuvių Meno Parodų n*as ^r- K- Ulmanis ir ketu- 
1 ris paveikslus — užsienių rei 
kalų ministeris Munteras.Aplankė 4,500 

Žmonių

RYGA. — Balandžio mėn. 
4 d. Rygos 'miesto muziejuje 
pasibaigė lietuvių meno pa
roda. Ją aplankė apie 4,500 
žmonių. Aštuonis parodoje iš
statytus paveikslus nupirko 
užsienių reikalų ministerija, 
du — valstybės muziejus ir 
tris Rygos miesto meno mu
ziejus.

Taip pat iš parodoje išsta
tytų paveikslų tris nupirko 
Latvijos respublikoe prezide-

AKIŲ GYDYTOJAI

**as, dainos. Po vaidi* 
risus vaikus kleboną.- 
oojo saldainiais. Pub- 
tsilankė daug. Dėkin

AS APIE SPAUDĄ

ęsinys iš 2 pusi.)
į Vieną Tikrąjį Die- 

ti ir tik Jį garbinti, 
tų ir Rusijos rubežiai 
kariuomenės stropiai 

i, vim žmonės iš Ru-
omuni$tų rojaus išbč 
k a Km ynines valstybes, 
iviau, kur žmonės nė- 
domi u/ savo įaitikini-

listų spaudos girinius 
yra vien tik bevejtis 
dėlto jų spauda, mai- 

kv<> skaitytojus nie
ži niomis, yra be-, 

iri ūbi platesnėje vi- 
pasitikėjimo ir pa

neš kiekvienas me-
į|šk įai pažįstamas, 
bliu- o nepažįsta, kas 
pažinti. S. L.

1,757,000 lt., Kėdainių — 5,- 
734,000 lt, Mažeikių — 3,227,- 
000 lt., Marijampolės — 6,226, 
000 lt., Raseinių — 6,674,000 
lt., Rokiškio — 4,753,000 lt. 
Seinų — 1,178,000 lt., Šakių

u 6- r 17711c — 2,488,(XX) lt., Tauragės —b9<.0«> lt, Siaubų >'•'•*>•- 2,7.18,000 lt, TelSų - 2,814,000
000 lt., Panevėžio — 8,534,(XX) ,

KAUNAS. — Šių metų pra
džioje Žemės bankui buvo į- 
•iskolinę .‘Biržų apskritis 8,-

It, Zarasų — 930,(XX) lt., Kau
no — 6,359,000 lt., Kretingos

30 METŲ PR1TYBIMA8 
Akys egzaminuojamos — akiuia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1601 S. Ashland Avenue 
Valandos: ka-dieu nuo 9 iki 12.

uuo 1:3U iki S vai. vak.
Tei. CANaI 0523

lt., Trakų — 2,401,000 lt., Uk
mergės — 3,611,000 lt. Utenos 
— 3,219,000 lt. ir Vilkaviškio 
apskritis 6.916,000 lt.

LIŽiTUVIAI DAKTARAI
Rea.:

2436 W 69 St.

DR. VAITUSH, OPT.
UETUVIS

OPTOMETKIC’AI.I.Y AKIŲ 
SFECIAI.ISTAS

Palengvina aklu (tempimą, kuri: 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudumų aklų kaiArt. ati'ais,. 
trumparegystę lr tollregystę Priren- i 
gia teisingai akinius. Visuose atsi'.l- 1 
kiniuose egaumlnavtmas daromas sv 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Sportai atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
jtlsomos. Valandos nuo 10 iki H v 

Daugelv nt-
Wawiroski, 57 m,, 8919 Escanaba avė., ir F. Novak, 63 m., I ms*’ pupa". ^'lUp-piratai.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Kaip užtroško du darbininkai. Vakar trumpai buvo pra
nešta, kaip Camegie - Illinois Steel Co., 3426 Eaat 89 st., 
fabriko jėgos gaminimo skyriuje, betaisydami vandens ant 
spaudą, nuodingomis dujomis užtroško du darbininkai: T. • NČ^uoj" nuo lo Iki 12.

8447 Bumhani avė. Diagrama parodo įvykį.

kyklą.
Dabartinis gimnazijų skai 

čius nepajėgia kasmet išleis- 
tf Aukštosioms mokykloms rei 
kalingą kandidatų skaičių; 
gimnazijų tinklas yra per
mažas. Todėl ministerių ka- 

spindi vibruojąs estų meno bineUs nutaJį ]eisti 6vi(jti. 
gyvenimo aktualumas. | mo ministeriui nuo 5 m. rag.

Po iškilmingo atidarymo, 
aukštieji svečiai apžiūrėjo pa
rodoje išstatytus estų meni
ninkų dailės kūrinius. Šioje 
parodoje išstatyta 71 meni
ninko 233 kūriniai. Parodą 
numatoma- uždaryti balandžio 
25 d.

sėjo men. d. įsteigti tris
'.=4=

naujas valstybines gimnazi
jas: Kaune, Kaišiadoryse ir 
Skuode. Iki šiol Kaišiadory
se ir Skuode veikia progim 
nazijos, tat dabar jos bus tik 
p.yplečiamos ir papildomoj- 
ir tuo būdu bus jau gimna
zijos. Kaune steigiama penk
toji gimnazija vietoje dabar
tinės rusų gimnazijos.

Phone Boulevard 7589

GARSINKITĖS “DRAUGE"
LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephęne: BOUlevanl 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

MALDAKNYGES

Trys Naujos Gim
nazijos

KAUNAS. — Dabar Lietu- ! 
voje veikia visa eilė aukštų-1 
jų mokyklų. Vytauto Didžio-1 
jo Universitetas, Žemės Ūkio 
Akademija, Pedagoginis Ins
titutas, aukštoji prekybos mo 
kykla ir aukštieji kūno kul
tūros kursai. Į visas šias au
kštąsias 'mokyklas priimami 
tik baigę gimnaziją. Taip pat 
gimnazijos baigimo reikalau
jama ir stojant į karo mo-

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ........................... $3.75

Dievo Malonių Maltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ............................... $4.00

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

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

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

(Agentų nepageidaujame)
‘ DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicag'o, Illincis

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonas REPublic 9600

State 4666 Proepect 101*

KAL & ZARETSKY
ATTORNETS AT LAW 
6832 So W e ate m Avė. 

Valandos: kasdien nuo 1:86 po piet 
Iki 8:86 v. vak. Subatoj nro 18 Iki 

8:66 vakare 
188 W. Raadotpb St. 

Valandos: kasden nuo 8:00 ryto
Iki 8:00 pp p'st.__________

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La SaUe Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. lr Ketvr 7 Iki 8 vai. vak.
ŠeSt. 3 Iki 6 vai. po pietų, lr 

pagal sutarti
6322 So. Western Avenue

_________PROspeet 1012 _______

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.

IL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

0 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tel. LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_________ Pagal Sutartį__________
Tel. 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.________

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

TaL OANal 2345 ‘

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.
 Tel, OANal 0402

Tel. Ofc. REPublic 76S6 
Mclrnae Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvlilad. Ii uenktadtenialr 

9-12 v. rytų: 1-5 p. p.; 6-9 v. v.

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

TeL YARda 0994 
Rea.: Tel. PLAia 2400

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

Nedčliomis nuo 10 iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL 
TlbfMM MIDvray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakare. Nedaliomis nuo 10 iki 12
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

JAU SUGRĮŽO 18 KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 86 metų

Reumattsmae Ir Širdies Ugne jo 
epeetaljM

Valandos 11-13 A. M. 2-4. 7-8 P. M. 
flyvenlmo vieta 1688 Ro. IMMh Avė. 

Phone Cicero 36ft6 
Offics 4930 West 13th Street

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMlpck 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 0—8 P. M. 
Kez. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį ______

DR. P.. ATKOČIŪNAS"
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
I Paned., Sered. ir Snbat. nuo 2—9 v.
, R»s. 6924 So. Talman Ava.
Res. Tai. GROveniU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėlinmis susitarus
Siibaloms Ciceroj 
1446 Sn 491h Ct

Nuo 6 Iki 9 vąl. vak.

SeStadlenlais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. į 
161 Broadway Į

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 
Sefttadieniats nuo 2 v. iki 9 v. v. 

Sekmadieniais pagal sutarties

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
murai antarti

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

Tel. HEMlock 4848

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. CANa’ 0257

Res. PROspeet 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Office Phone Res. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-® vak. CANaI 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedėllom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Rei. KENvood 5107

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

756 West 35th Street
TeL CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. Callfornia Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tai. Office Weatwortb 6330 
Res. Hyde Park 3395

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

Vnlsndos 2--4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•SbItvtm. ••rndnmia ir auhatnm.a

Ofiso Tel. VII
Residencijoe TeL

inia 0036
IVerly 8844

DR. T. DUNOULIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reaidonoija
8939 Bo. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nndčliomia pagal sutartį

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip Jų pripaiino American 
Madical Association ir American 
College of Snrgeons, yra Cla-s A 
rfliiss. Tai yra, aukičiauai Ameri
kos modikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitis 
jos patarnavimu 2700 W. 69tb St., 
tel. HEMlock 6700.

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



«* Trečiadienis, baland. 21’, .1037 DRAŪG?S

Didžiųjų Darbų 
Belaukiant

Pavasario — tai Lietuvių 
Labdarių Sąjungos darbyme
tis. Rinkliava kapinių dienoj, 
piknikas, išvažiavimas — vis
kas įvyksta viens po kitam.

Nemažas yra darbas Vai
nikų (arba pucšflmo) Dienoj, 
kuri šiemet pripuola pirma
dienyje, būtent gegužes mė
nesio 31 d. Paprastai Vaini
kų Hiena esti gegužės mėn. 
30 d., bet kad šiemet pasi
taiko sekmadienis, nukeliama 
į pirmadienį.

Kasmet Vainikų Dienų Šv. 
x fcmiero kapinėse įvyksta 

^■fflmingos pamaldos už mi 
rusiųjų sielas ir ta proga la
bdariai parenka aukų lietu
vių našlaičių šelpihio reika
lams.

Rinkliavos darbas nėra le
ngvas. Reikia nemažai rin 
kėjų ir šiaip darbininkų. Dėl 
to kuopos yra prašomos iš 
anksto pasirūpinti sumobili
zuoti kiek galima daugiau 
rinkėjų. Reikia žinoti, kad 
į kapines tų dienų suvažiuo
ja po keliolikų tūkstančių 
žmonių ir dėl to reikia dnug. 
darbininkų, kad prie krekvie 
no prieiti ir aukos paprašyti. 
Tad, suprantama, kad kuo 
daugiau turėsime rinkėjų, 
tuo daugiau aukų surinksi
me.

Toj pačioj Vainikų Dienoj 
tuoj po pamaldų kapinėse vi
si eisime į "Vytauto parkų, 
kuriame įvyks metinis labda
rių piknikas su visokiausiais 
jiaunarginimais. Ir čia reikės 
didelio darbininkų būrio.

Žodžiu, ir prie vieno ir 
prie kito darbo reikia gerai 
pasiruoštu Prisirengimui li
ko tik penkios savaitės. Tad, 
negaiškime. .

Albavičių, sųjungos centro iž
dininkų.

Trečiadienį, balandžio mėn. 
28 d. įvyks labdarių centro 
mėnesinis susrrinkJrnas. Jis 
bus Dievo Apvaizdos parap. 
salėj. Labd.

Labdarių Vakaras 
Pavyko

Direktorių posėdis

l

Lietuvos Labdarių 
Veikla

3 sveikatos centrai bei am 
bulatonijos ir 4 pradžios bei 
amatų mokyklos.

Centro Valdybos veikloj1 
pažymėtinas ruošimas vaikų 
darželių, šeimų auklių ir vai
kų židinių vedėjų metinių 
kursų, kuriuos lenko 28 as
mens. C. V. administruoja 2 į 
valstybines įstaigas; Čiohiš- 
kio prieglaudų ir Strėvinin
kų invalidų namus. Jų ad
ministravimui pinigus (Strė
vininkams — 94,000 lit. įr 
Čiobiškiui J— 69Į,500) davė 
Vid. Reik. M-ja.. Be to, Strė
vininkuose atremontavo dide
lius namus, 1936 met. Centro 
Valdyba ypatingai skatino

Prieš porų savaičių Kaune 
įvyko Lietuvos (labdarių)
Šv. Vincento a Paulo dr-jos
suvažiavimas. Iš pranešimų; skyrius statyti prieglaudoms
paaiškėjo:

Draugijoje skyrių 1936 m. gorus namus.
buvo 156 (dabar — 163). At
skirose vyskupijose skyrių 
skaičius šiaip atrodo: Kauno 
— 54, Panevėžio — 40, Tol-

ir kitoms labdaringoms įstai

Tai trumpa 1936 met. šv. 
Vincento a Paulo Dr-jcs veik
los apžvalga- Kaip šie saus* 
skaičiai rodo, Dr-jos veikla

T0WN OF LAKE. — BaJ. 
11 d., parapijos salėj įvyko 
Labd. Sųjungos 1 kuopos va- 

, karas. Žmonių buvo gana 
daug.

Vakarų pradėjo kalba kuo
pos pirm. M. Sudeikienė. Va
karui vadovauti pakvietė kuo 
pos vice pirm. J. Čepulienę.

Vaidinta du veikalai; “Pas 
gydytojų” ir “Dangus bran
gus”. Lošėjai buvo iš Brigli- 
ton Park vadovaujant Šrup 
šienei. Roles gražiai atliko.

Eiles “Našlaitėlė” pasakė 
Martušaitė. AkoTdinu pagro
jo ir padainavo Petras Ogen- 
tas. Piano solo atliko pask. 
L. Mondzijauskaitė, duktė pla

čiai žinomų biznierių iš Mar- 
ąuette Park — J. Mondzijau- 
skų.

Kalbėjo dvasios vadas kun 
J. Juška ir J. Dėmia. Abie
jų kalbos buvo gražios.

Po visam buvo šokiai. Va 
karo komisijoj buvo: M. Sū- 
deikienė, J. Čepulienė, D. gru
bi enė, lt. Urbonienė.

Labdarys

— Pirmiausia reikia pakei
sti nusistatymas: visų pirma 
žmonės turi krikščioniškai 
galvoti, išmokti krikščioniš
kai veikti. Tik tada. jie su
gebės nuo galvojimo- eiti į 
darbų, pakilti į apaštalavi
mo darbų.

Kardinolas Faulhaberis

PROFESSOR NOODLE
ARE TH«SC YOUR.O*W TIRTH

TH< gvu FOR 
Sw».TMf«en»

A <firl sKouid. 
tfently repnmand 
h.er lover for bis
shpj. 5He lauijhinjjlj (į 
should dap h«r barti.
upe n. Kis darhnd lips.

THE RUlE FOR 
VVIVCS

Būt wifie do«s not 
ūse ber hands 
on bubby wben be 
durie. She simply 
reaches oat and iJnds
a »wift KtcK in.tha shins!

Prof. Nood.le

SHt-R-OV rr» cRen/lį
Daeur Pvofesaort

. . Ple&setell
Tj me- how to
\reprinrt&rul 

" my. darlirtjf 
" fiance. At 
. timeal fcel l 
r canmot starui 

the. dumh 
thin£sthat 
be’ll sayf

Murtla

šių — 40, Vilkaviškio — 15 buvo labai didelė ir jos dėka 
ir Kaišiadorių — 7. Centro daug vargstančiųjų surado 
Valdyba pranešimus gavo iš užuovėjų nuo besivejančio 

skurdo, šiurkščiai glamonėja 
•mo alkio ir t.t. Šioji Dr-ja

96 skyr.
Skyriai turto turi už 1 ,- 

137,457.05 litus. 1936 m. pa
jauny buvo 795,654 lit. ir iš
laidų — 790,057. Gana įdo
mios kai kurių išlaidų pozi
cijos. Pav., vaikų darželiams 
išlaikyti išleista 119,102 litai, 
vaikų prieglaudoms — 23,9C’5, 
pradžios mokykloms — O,9't»2, 
invalidų eglaudoms —
256,043, statybai — 80,949 ir 
kt. Išlaidų dydžio atžvilgiu 
pirmoj vietoj tenka minėti 
Panevėžio skyrių (išlaidų -- 
108,377 lit.), toliau Kauno Šv. 
Antano skyr. (82,790), Šan
čių (518,060), Kauno Prisikė
limo (55,373), Karmelitų (51,- 
930), Šiaulių (47,000), Sena
miesčio (21,000), Telšių (15,- 
000). Pajamose žymios sumos 
gautos iš Vid. Reik. Ministe
rijos, kuri atskiriems skyria 
ms davė 51,516 lit. ir per 

Centro Valdybų — 83,878. Iš 
savivaldybių gauta 155,098 
nt.

šių savaitę įvyks labdarių 
direktorių posėdis, kuriamo 
bus svarstoma aktualieji sų
jungos reikalai. Kiek teko 
nugirsti, šiame posėdyje bus 
kalbama rr apie senelių prie
glaudos statymo klausimų. 
Seimo išrinktoji komisija pa
tieks savo raportų. Sutrinki
mas įvyks pas gerb. kun. Ig.

Išlaidose pažymėtas sumas 
skyriai sunaudojo labdarybės 
tikslams — išlaikomoms įstai 
genus, kurios šiaip atrodo: 65 
invalidų bei senelių prieglau
dos, turinčios viso 1718 glo
bojamųjų asmenų, 4 vaikų 
prieglaudos, turinčios 171 
glob., 36 vaikų darželiai, ku
riuose buvo 1490 vaikų, 4 
vaikų aikštelės su 600 vaikų,

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE— l
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

MST, «W». LAIDOTU VIŲ* DIREKTORIAI 
KELNER — PKUZIV 

Geriausias patarnavimas — Moteris p^srna^ds Ava

ateity vis daugiau ir dau
giau, atrodo, padės bevafgsta 
nčiai visuomenei.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGI

tA. I A
ONA BROCIENĖ

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Bu.1. 18, 12 vaJ. dieną, 193"!
m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Palšių kaime, Staknų 
parap., Raseinių apskr.

Amerikoj ižgyveno 9 metus. 
Paliko dideliame nu Ii Artini e

dukterį Marijoną Ir žentą 
Vincentą Norkų, dukterj An
taniną Ir žentą Vladislovą Do
čkų; sūnų Antaną lr marčią 
Oną Brocus; anūką Dr-ą Vln
cent 8, Norkus, anūkes: Bro
nislavą Norkus ir Bernadettą 
Dočkus, o Lietuvoj tris sūnus: 
Joną, PranciSkų ir Kazimierą, 
dukterį Oną ir kitus gimines.

Kūnas paSarvotas randasi 
P. J. Ridiko koplyčioj. 3354 
S. Halsted st.

Laidotuvės Jvyks Ketvirta
dieni, Balandžio 22, 8 vai. ry
to- iš koplyčios J Šv. Jurgrio 
par. bažnyčią, kurioj Įvykę ge
dulingos pamaldos už veliones 
sielą, o IS ten bus nulydėta J 
šv. Kaeimiero kapines.

Visi a a. Onos Brocienės 
gimines, draugai ir pažystami 
esat nuoSlrdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 

[ jai paskutini patarnavimą ir
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, dukterys, 
sūnsi, žentai, anūkai, anūkes 
ir kiti giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių Direktorius P. J, Ri
dikas. Tel. Blvd. 4089.

PRANCIŠKA
PETRAUSKIENE
(po tėvais ftlmkattė)

Pernlakyrė eu šiuo panauliu 
balandžio 18-tą d.. 2:20 vai. 
po pietų. 1937 m., sulaukus
pusę amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Šiaulių apskr.. Pakapės parap., 
Pašiaušės kalnas.

Amerikoj tAayveno 32 matus.
Paliko di d oi tam e nuliūdime 

vyrą Izidorių, dukteij Elzbie
tą tr žentą Chester Laarrence, 
t sūnus: Izidorių. Aleksandrą 
ir Edvardą, anūkę Ueratdlne 
Lawrsao» tr gSaiinan Ameri
koj: 0 Lietuvoj seserj Kons
tanciją Tručlnsklenę lr gimi
nes

Kūnas pašarvotas randasi 
3314 So. B merai d Avenue, 
YARds 8331.

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
ni, balandžio 22 d., 9 va.1. lt 
ryto lt namų Į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, » lt ten bus nulydė
ta j tv. Kazimiero kapines.

Vist a. a. Prancitkoe Pot 
musklsnės gltataėa, draugei Ir 
patystaml seat MoMrdtiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė 
se tr suteikti jai paskutln) pa 
tArnavUną lr atakerstklnimą

Nuliūdę liekame: Vytus,
Duktė, Nūnai, Anūkė ir Glmi- 
d#a.

tAldotuvėse patarnauja la.i-
lottrrių direktorius A ManaL-

VJENŲ METŲ SUKAKTUVES

i
Stanislovas pockjs

Jau pi^ciako metai, kaip _______ _
mūsų brangus sūnelis ir my
limas brolis atsiskyrė su šiuo 
pasauliu, palikęs mus čia 
vargstančius su neišdildoma 
žaizda, kuri spaudžia mūsų 
visų krūtines.

Negailestingoji mirtis pa
ėmė jį iš mūsų tarpo bal. 21,
1936, vos sulaukusį 21 metų.

Nors metaį praėjo, sūneli, 
kaip Dievas pasiėmė tave iš 
nrūsų tarpo, bet mūsų min
tyse tu vis, stovi ir rodos 
lyg prasišalinai tik vakar. Bet vėl kaip ilgu be ta
vęs, neregint’tavo linksmaus vejdo ir malonaus būdo, 
dar liūdniau negirdint tavo raminančių žodžių, kurių 
tu niekad nesigailėjai nei- vienam.

Tavo mirtis mūsų šeimynoje paliko hūdumų ir il
gesį, kurį • pasaulis niekad negali užimti. Nors įuūsų 
veidai kartais pasirodo linksmus, bet vis širdis mūsų 
veržiasi su didžiausiu ilgėjimu dėl tavęs. Mielas sū
nau, Tavęs pamiršti niekad mes negalėsime mūsų 
širdyse tu vis gyvensi.

Dieve, jis buvo mums labai brangus, ir pridavė 
mums daug džiaugsmo per savo tų trumpų gyvenfcnų, 
bet stengiamės nusižeminti Tavo šventai valiai, nors 
tai labai sunku. Priimk jį į Savo ištiestas raukas 
ir laikyk jį Savo globoje.

Atminčiai a. a. Stanislovo mirties sukaktuvių kar
tu įvyks trejos šv. Mišios rytoj, bal. 22 d., 8 vai. ry
te, Nekalto P ras. Švč, Panelės bažnyčioje.

Meldžiam visus pažįstamus, draugus ir gimines at
silankyti. j ,

O tu, mylimas Sūneli, ilsėkis toj šaltoj žemelėj nuo 
mūsų jau atskirtas, bet širdyje ir mintyse tu visad 
pasiliksi.

TėveRaJ ir BroHs.

VENETIAN MONUMENT CO.. INCf
Išdh bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
— o -

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

Suvirš 50 metų prityrimo
O-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

O

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Cbicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
AJRTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M PC PATARNAVIMAS 
ADIDuLAnbL DIENĄ IR NAKTĮ

n V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I IV Al MIESTO DALYSE

1

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems— Vestuvėms — 

Baukletams — laidotuvėm* — 
Papuoši mani*.

Phoaa LAFAVETTE SSM

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUKAU ASSOCIATION

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TBVAS

REPublic 8340

M
LIETUVOSKUMPIAI

S.P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. ’
Phone YABds 1138 /

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.

Phone BOUIevard 4139

A. Petka 1410 So. 49th CL, Cioero 

Phone Cicero 2109

S. M. Skutas 718 West 18th Street

Phone MONroe 3377

1846 W«st 46th Street 

Phone BOUIevard 5208

ir kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam Wnolesal«.

BALTIC IMPORT CO. 
805 W. 19th Street 

T r L Haymarket 3&S&

MRS.
A. BITTtN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

. Atsakantis darbas
3958 Wcst 11 ttti St., 

Telefonai BKVerly 0005
riteriai. Av. Kaotoiero kapinių vartų.

J?

Ezerskis ir Šik 10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULlman 5703

P. I. Ridikas
LacNawicz ir Si
1 Liulens

3354 So. Hakrted St. 

Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 4244 R. 108 St. 
Phone PULhaan 1270

4348 So. Califtmiia Ava. 

Phone LAFayette 3572
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UŽKIETĖJIMAS GALI SU
KELTI SLOGAS

«•t*;
•... ’

Tte*ladienis, baland. 2l, 1$3V

AR TURITE KA 
PARDAVIMUI?

Į TALKĄ MARIJONŲ RfiMfiJŲ DR-GIJAI, 
Sekmadienį Laukia Jūsų Visa Eilė Parengimų i

Dabartiniu laiku Marijonų • parapijos svetainėje 2 vai. po 
lėmėjai smarkiai darbuojasi,'pietų. Vietinio skyriaus rė

mėjos labai gražiai darbuoja-; 
si platindamos tikietus ir 
linkdamos nuo geraširdžių į- 
vairiaa dovanas, taip kad nt-

WEST SIDE Marijonų rė-| šliaukę visi turės progos grį- 
mėjai rengia pramogėlę su žti j namus apdovanotais. Tai

vieni rinkdami aukas po na- 
•mus pas geradarius, o kiti 
rengia įvairias pramogas ko
lonijose. Štai, jų visa eilė:

šokiais, kuri įvyks ateinantį 
sekmadienį, balandžio 25 d. 
6 vai. vakare, parapijos sve
tainėje. Kad vakaras būtų

gi, marketpark iečiai, sulaukę 
sekmadienio, paremkite tų 
kilnios širdies rėmėjų ir dar
buotojų pramogėlę, nes jūs

sėkmingas, komisija ir šiaip, gana gerai žinote, kad viso- 
darbuotojai platina tikietus, (kie parengimai be jūsų pa
kviečia svetelius, kad sulau- ’ ramos ir nuoširdumo nėra ga- 
kę sekmadienio, skaitlingai
atsilankytų ir paremtų gra
žų darbų, nes visas vakarėlio
pelnas skiriamas koplyčiai 
baigti.

... BRIGHTON PARK Mari 
jonų rėmėjai rengia kauliukų 
žaidimo pramogų p. Navic
kienės namuose 2 vai. po pie
tų. Brightonparkiečiai nuo 
seniau yra žinomi, kad kada 
jie kų nors surengę, jų pra
mogos pasižymi sėkmingumu 
ir gausiu žmonių prielanku
mu. Tat ir šį kartų, kada su
lauksite sekmadienio, balan
džio 25 d., malonėkite skait
lingai atsilankyti ir paremti 
vietinių rėmėjų jų gražų dar
bų.

MARĄUETTE PARK Ma
rijonų rėmėjai taipgi rengia 
kauliukų žaidimo pramogų, 
kuri įvyks balandžio 25 d.,

limi.
RACINE, WTS., kur visai 

nesiranda Marijonų rėmėjų 
skyriaus, O ir tenai neužmirš
ta Tėvų Marijonų reikalų. 
Darbščiosios veikėjos, kaip tai 
O. Sokelienė ir B. Zizmins- 
kięnė bendrai su LRKSA G7 1 
kp. rengia vakarų, kurio pu
sė pelno skiriama Marijonų 
koplyčios įrengimui. Pakvietė 
lošėjus net iš Kenosha, Wis., 
kurie vaidins gražų veikalų 
“Auksinis Veršis”. Pertrau
kose bus ir kitų įvairumų. 
Grupei vadovauja A. Laurai
tis. Tikisi turėti svečių iŠ 
Milwaukee, Kenosha ir apy
linkės.

Nepamirškite balandžio 25 
d. Vakaras bus Slovak Hali, 
1625 Racine st. Pradžia 3:30 
vai. po pietų.

šiandie Marijonų 
Chicagos Apskr. 
Rėmėjų Sus-mas

Sį vakarų, 7:30 vai., įvyks 
Tėvų Marijonų Chicagos a p 
skrities rėmėjų susirinkimas 
Aušros Vartų parap. mokyk
los kambary (West Side). 
Kviečiami kolonijų skyrių ir 
šiaip darbuotojų atstovai at
vykti į susirinkimų, nes tiki
mės turėti mūsų tarpe ir 
gerb. Provincijolų kun. J. J. 
Jakaitį, kuris patieks planus, 
kaip ir kokiu būdu rengtis 
prie pašventinimo seminari
jos koplyčios iškilmių. Taigi, 
brangieji, įsitėmykite ir bū
tinai stengsitės kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti šiame su
sirinkime* nes laiko beliko 
labai mažai, o darbo begalės.

Valdyba
=========================

Nepaprastas Triukšmas 
Roselande

S

IS ŠV. ANTANO DRAUGIJOS VEIKIMO

CICERO. Draugija šį A. Valančius, ©e to, manome,
pietų rengias prie didelio vei
kimo, būtent 25 metų jubilie
jaus paminėjimo.

Drtiugija susitvėrė 23 d. 
sausio, 1911 m. Vadinas, ju
biliejus turėjo būt minimas 
praeitais metais. Bet kadan
gi buvo minimas Šv. Antano 
parapijos jubiliejus, todėl 
draugija savo jubiliejų nuta
rė paminėti šiais metais.

Pasiruošimo darbas jau 
pradėtas. Išrinkta komisija 
iš veiklių narių, kuri dirba 
planus. Žadama visoms ne tik 
Cicero, bet ir Chicagos kat. 
dr-joms pasiųsti kvietimus 
dalyvauti šiame jubiliejuj. 
Vaikštynės bus Ciceroj. Pro
grama maž daug bus tokia.

kad jubiliejuj dalyvaus Įr pi
rmutinis Šv. Antano parapi
jos klebonas kun. A. Ežers- 
kis, kuris yra buvęs draugi
jos nariu.

Visas jubiliejaus koncertas 
bus vadovystėj komp. A. S- 
Pociaus. . .

Draugijoms, iš anksto at
vykusioms, bus paruošti už
kandžiai.

Draugijos komisija ir nn 
riai daro viskų, kad tik jubi
liejus kuo geriausiai išeitų, 
kad visi būtų patenkinti, knd 
visi ilgai atsimintų dalyva
vimų Šv. Antano draugijos 
jubiliejuj.

Po koncerto 8 vai. bus ba
lius ir šokiai. Grieš radio or-

Vienų vakarų eidamas ga
tve vienam name išgirdau ne 
paprastų triukšmų: kalba, 
dainuoja, pianų skambina ir 
smuiką griežia. Neiškenčiau 
ir paklausiau kaimyno-, kų 
tai reiškia

“O gi, štai, kų”, — jis man 
paaiškino. “Tvirtabalsis ba
ritonas Kazimieras Pažarskis 
rengiasi nepaprastam koncer
tui. Taigi, jo “studijoje” pra 
ktikuojaina.

Toliau paklausiau, kas jau 
ten tokio nepaprasto busi

“O gi žinai, kad ne tik pats laiškai šiems: 
K. Pažarskis rengiasi pasiro
dyti su gerais veikalais, bet 
dar dalyvaus koncerte teno
ras A. Kaminskas, žymi dai
nininkė soprano Sandra Kerim 
ir žymi smuikininkė "Gu Wai- 
chek. Be to, bus ir trumpas 
gražus teatrėlis, o ant galo 
galėsim pasišokti prie gero« 
orkestros”.

r

O kaip greit tas bus ir kuri
“Gegužės 2 d., Stancbiko 

svetainėj, prie 115 ir Indiana ' 
avė., 7 vai. vakare.

Taigi, pamaniau • sau, rei
kės ir man ten būti ir ki
tiems pasakyti bei paraginti, 
kad nepraleistų progos.

Visi ruoškimės į Pažarskio 
koncertų. Roselandietis

Kiekvienu* daktum* jnm* p«*«- 
ky* t*, k»d pirmu* daiktai*, kati 
i* vengti Rlogų, tai reikia būti Kuo
ru nuo nlkietiyitno. Uiketėjima* 
uikefnA* alRteni|. Trr RiiRilpnih* at- 
aparuni* ir lig* įleidžia ftaknia.

P n ura* 11 nik lėtėjimą pražalink re- 
gulerlai va įgyti onm* Kcllomc’* All- 
Bran. Ai* RUjrneriini* valgia nutei
kia jflaų *i*temai kiekybę, kurio* 
kūnui reikia normaliam ir natūra
liam veikimui, .fi* taipgi duoda vi- 
tainihą B iŽvikritiimiii vidurių — ir 
gėlėliai* kraujui.

VidurinoRe Kelloirg’* All-Bran 
sugeria du nykia daugiau vandens, 
negu pats sveria; Jis sudaro minkfi- 
tą koželf, kuri ivelniai fnankStina 
ir iftvalo vidurius.

Valgyk du SaakStu kasdien, arba 
kaipo augmenim maistą su pienu ar 
vairiais arba virtuose valgiuose. 
Prigelbės jums ilsilaikyti reguieriS- 
kai be pilių ir vaistų, kas dažnai 
dalykus tik pagadina.

Namų Savininkams 
Nevalia Uždaryti 

Vandenį

Renters’ teismo teisėjas L. 
Edelman paskelbė įspėjimų 
namų savininkams, kad ne 
valia uždaryti vandenį ir ži
lumų nemokantiems nuomos 
gyventojoms. Įspėjimų pas
kelbė po to, kai V. Kislovski 
ir Mrs. E. Rashkew pasisku
ndė teisėjui, kad A. Samp- 
son, sav. apartmento 1300 
Oakley avė., norėdamas iš
mesti iš buto, uždarė jiems 
vandenį, nes nuomininkai, ne
sutikę mokėti 50 nuoš. į mė
nesį pakelto^ nuomos.

Atsiimkite Laiškus

■
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. Tai dain. Ona Juozaitienė, kurių matysime ope
retėj “Sylvija” lošiant “Elzės” rolę. Operetė bus statoma 
scenoj sekm., bai. 25 d., Gimimo P. Šv. parap. salėj. Pradžia 
7 vai. vakare (nauju laiku).

Pranešimai Big Times Ahead!

Norint kų pirkti, praneš
kite plačiajai lietuvių vi
suomenei per skelbimu 
“Drauge.”

Skelbkitės “Drauge,” kur 
jūsų skelbimų matys tūks
tančiai pasiturinčių lietuvių.

Skelbimai “Drauge” duo
da geriausius rezultatus.

DRAUGAS atlieka vi
sokius spaudos darbus. 

|Tad, paveskite mums 
| savo spaudos darbus.

Dariaus - Girėno Paminklo 
Komiteto posėdis įvyks ba
landžio mėn. 21 d. 8 vul. va
kare, “Margučio” redakcijoj. 
Bus svarstoma svarbūs rei- 
kalai. Visi nariai kviečiami 
būtinai atsilankyti.

Komiteto sekr. V. Rėkus

Redakcijos Atsakai

M. 8. 55 kp. vMdybai. Pra-
“Draugo”, " ofise randasi *Pie kooP°’ susirin-
iškai šiems-’ 1 įkimę, Idėtl» nes 8a'
Bruno Konke, Jr. TOme «
Mrs. Cbarleš Philips 
Auna and Isabel Philips 

; Antanas Sirvydas 
Antanas Budrys 
Kotrinų Šakalio 
Mikas Udak 

■fe

— Kas pinigus praranda, 
daug praranda, kas protų pra 
randa, dar daugiau praran
da, o kas sųžinę praranda, 
tas viskų praranda.

The full lifel Hard work and harder 
play!
Of courae you want it for yoarsaU. 
Ton look forvrard to it confidently.
Yoa beat year cheet, gorina fashion. 
Yoa Bez your museles, likę the eee» 
eoa’e heavy-vveight Champion.
Bot edene* praves that tnbercnloeb 
can lurk in tha strongeet body. 
Don’t let it trick you. Sea your 
doctor.

UNCOVBR TUBERCULOSIS BY 
MODERN METHODS

£*< dbe doctor le your gtiUt =J=

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ
MORGIČIU

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

Išmokam

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
JOHN. YOUR 

HAIR IS A 
FRIGMT/HERE, 

USEMVFOMOLf

REPTDON COTTAGE
TRelrenduo.la cottatre 5 kambarių Ir 
vienas kambarys vlrSuje. švlefiu* IS 
visų pualų. Pečium Saldomas. Ren- 
da visai pigi. Vra garadžius. Ran
dasi Mamuette Parke. Kreiptis 4539 
So. Washtenaw avė.. 2 aukžtas.

JlETKAMNGl MERGINA AR 
MOTERIS

AGENTŪRA

Rytų 10:30 dr-jos Mišios šv., i k est ra.
kurias laikys narys ir dva-1 Qar|)t draugijos ir klūbai, 
sios vadas kleb. kun. H. J. i kajp gausit laiškus - kvieti- 
Vaičūnas su asista. Pamoks- TOUp į Sv> Antano draugijos 
lų sakys taip pat dr-jos nn- jubiliejų, prašomos neatmes- 
rys kun. A. Valančius. ti to kvietimo.

2 vai. po pietų visos drau-\ 
gijos susirinks prie parapijos 
svetainės. Susirinkusios pra
dės vaikštynes su savo vėlia
vomis.

Po vaikštynių 5 valandų I 
parap. salėj bus gražus kon-1 bug 2 d. gegužės,, 1 valandų 
certas, kuių išpildys Šv. Ju-lj^ pietų. Nepamirškit. Visi 
rgio parapijos choras ir sim-! nariai turi iš vien dirbti su 
fonijoe orkestrą. Be to, dai-I valdyba ir komisija, jeigu 
nuos K. Sabonis, J. Kudirka 1 norim turėti geras sėkmės.
ir vietinio Šv. Grigaliaus cho 
ro solistai. Bus ir kitokių pa- 
marginimų. Kalbės L. Šimu
tis, teisėjas Zūris, Lietuvos 
konsulas Chicagai, gerb. kle
bonas ir žymesni draugijų, 
organizacijų vadai.

Koncerto vedėjum bus kun.

Milda Auto Sales

Šia proga primenu visiems 
Šv. Antano draugijos naria
ms, kad visi būtinai dalyvau
tų sekančiame Rusirinkimj, 
nes yra daug darbo geram 
prisirengimui. Susirinkimas

Be darbo nieks nepasidaro. 
Visi draugijos nariai turi sto
ti į didelį darbų. Laikas tru
mpas.

Pirm. A. Valančius

PLATINKITE “DRAUGI’

Pasiuntinys Vagišius

Policija sulaikė R. Coglin- 
nese, 5714) S. Fairfield avė., 
išnešiotojų “special delivery” 
laiškų. Prioeitų sekmadienį 
jam atnešus laiškų į vienų 
apartmentų, ir išėjus, šeimi
ninkas pasigedo 60 centų. 
Pranešė policijai. Sulaikyta
sis prisipažino atlikęs dešimts 
vagysčių. Hyde Park pašto 
stoty jis tarnavo 8 metus.

Eleveiteris Suvažinėjo 
Žmogų

Ant Lake st. viršutinio ge
ležinkelio, prie Pulaski Rd. 
stoties, rastas suvažinėtas C. 
E. Kelly, 55 im., 252 W. Lako 
st. Pravažiavusio traukinio 
motormanas, sako, visai ne
pastebėjęs žmogaus.

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
SABONIS, BULAW, BANKBVIŪTOB, BACHUS

emoval Sale
Budrik Furniture Mart, 3347-49 So. Halsted St., perka- 

Uama į naujų vietų. Didelis kainų sumažinimas ant 

Rakandų, Pečių. Lovų, Stalų, Skalbiamų mažinu ir Elek- 

trUdnių Ledaunių. Tori būti išparduota, kad nereikėtų 

perkelti į naujų vietų.

Jos. F. Budrik Ine.
3417 So. Halsted St. Tel. Blvd. 7010
Budriko radio programai girdimi sekmadieniais 7:30 ▼. vakare. 
WCFL, 970 Kil. 

Rbaae^"^4hay ra oSaa 
forcad to point tha woy to boir 
baohh to thair man folkl for woman 
know that a haalthy head produces 
hondtome hairl And thaf'» why 
women avarywhare ore pointing to 
Fom-ol. the remarkabla fooating ail 
thampoo which fint aoorithat Iha 
tcolp, *hen take* tha dutl, parched 
hair ond bring* it bock to glowing 
health. Fom-ol b to economicali a 
fittla ooe* a long way. Alk your 
druggiit for the regular 50c tlxe. 
Or. wrfte for a ganarou* trial bot
tla, endoting 10c to covar pocking

Reikia merginos ar moters vidu
rinio amžiaus prie namų ruoSo«. 
Tuoj atslSauktl 6541 So. Campbell 
avė., tel. PROspeet 2263. 

Tai. LINcoln 4434
Dėl Reumatizmo. Slogu, Ner
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Ankšto Krauio Spaudimo irė 
Redūsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Llrht, Sulphnr lr Shotrer 

Mindyti Sa,
Elektros Trytmentai ir Masožai

UTRŲ RSTR1GR 
tSM Ctyboan,
MrtU . Tr»e , Krtvlr.
tiaa ryt. uu’ie n»a. 

Antr. Ir Penkt. 7iM 
ryto Iki e vak.

iRTitirR 
IStf N. Rnlvted «t.

Antr. Ir Ketvir.
• rytn Iki • enk. 

Mot erto 
Pstamnatoja

•IO«a VIŠTOMS StlVIRS tS MRTO

FOM-OL

***\ *• **

[AFTER 45
Vary oftvn M you pove 
oldcr your disvoti ve ryv- 
tem beromee detlcient 
and your blood can not 
S«» tbv proper nourieh- 

nt. You feel Uetleva 
and vrarn out. Try 
• einslc bottle ot 
femoue old Hoe- 
tetter'e. Itovtimu- 

latinf herbe and 
rooto auiekly help in 

revltalirtfia the dieee.
dvv (lenda. At

HOSTETTER’S
Stomachic BITTERS

Perskaitęs “Draugų” ne
mesk jo į šalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi.


