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NAUJAS ARKIVYSKUPAS GEN. MOLĄ PASIRENGĘS

^^tie

SKELBIA ŽMONĖMS 
- RAMYBĘ

MEiXJCO MIESTAS (per 
paštų). — Čia majestotiškoj 
katedroj įvyko naujo JE. ar
kivyskupo Luiz Martinez y 
Rodriguez ingresas. Naujo ga 
nytojo pirmieji žodžiai tikin
tiesiems buvo: “Taika ir ramy 

tebūnie su jumis”.
Gausinga katalikų minia ge

ležinkelio stotyje pasitiko at
vykusį arkivyskupų užimti 
Šventojo Tėvo jam pavestų ar 
kivyskupijos sostų. Iš stoties 
palydėtas tiesiog į katedrų, 
knr arkivyskupų pasitiko ir 
sveikino kapitula.

Prelatas iG. Araiza, P. A., 
skaitė Popiežiaus raštų, po to 
naujas arkivyskupas laikė pon 
tifikalines iškilmingas Mišias 
ir paskiau kalbėjo tikintie
siems.

Pamaldose liuvo vienas ar
kivyskupas, 10 vyskupų ir re
liginių ordenų, kongregacijų 
ir katalikiškų organizacijų at
stovai. Iš diplomatų katedroje 
buvo J. Valstybių ambasado
rius J. Daniels au žmona ir 
Brazilijos ambasadorius su 
žmona.

Pamaldų laiku katedroje į- 
vyko apgailėtina nelaimė. Vie
na nedidi aslos dalis įlūžo ir 
keletas asmenų įkrito į kriptų. 
Vienas užsimušė, kiti susižei
dė.
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Šį kartą bus panaudota 
daugiau kariuomenės

HENDAYE, Prancūzija, J stiprias pozicijas, ypač kalnų
bal. 22. — Žiniomis iš Ispani
jos, šiaurinės nacionalistų ar
mijos vadas gen. Molą jau pa
«i rengęs atnaujinti puolimus 
prieš Bilbao, kur apgulti bas
kai radikalai atkakliai ginasi.

Naujam puolimui gen. Molą 
sutraukęs daugiau kariuome
nės, kad šį kartų galutinai ap
sidirbus su baskais. Sakoma, 
kad apgulta sritis vienu žygiu 
bus atakuojama iš pietinio ir 
pietvakarinio šonų. Naciona
listu kariuomenė turi užėmusi

virsunese.
Žiniomis gi iš paties Bilbao,

baskams kol kas sekasi ‘gerai’. 
Didžiausias vargas su maistu. 
Turimas maistas yra rezervuo 
tas milicininkams. Civiliniai 
gyventojai jau kelinta savaitė 
alksta. Jiems numetami vien 
trupiniai. Neilgam teks mais
to ir milicininkams. Radikalai 
tikisi, kad, rasi, keli britų lai
vai su maistu prasimuš per 
nacionalistų blokadų. Bet tai 
klausimas.

Premjeras Mussolini tariasi si 
Austrijos kancleriu

Lenkijos užs. reikalų ministeris 
Beekas Bukarešte

CHURCH1LL, Kanada, bal. 
22. — Hudson Bay apaštališ
kas vikaras JE. vyskupas A. 
Turųuetil per radijų pranešė 
žinių Repulse Bay misionieriui 
kun. Clabaut.

I
*

Repulse Bay yra Arktiko 
srityje, nuo pasaulio civiliza
cijos izoliuota misijos stotis.

VENECIJA, Italija, Imi. 22. 
— Čia atvyko Austrijos kanc
leris Kurt Schuischnigg su sa
vo užs. reikalų ministerių G. 
Schmidt poros dienų pasitari
mams su Italijos premjeru 
Mussoliniu. Kanclerį čia svei
kino be Mussolinio dar ir jo 
žentas grafas Ciano, Italijos 
užs. reikalų ministeris.

Bus svarstomi abiejų vals
tybių santykiai, kurie paskuti
niais keliais mėnesiais buvo 
pakirsti Italijai daugiau susi
artinus su Vokietija, su ku
ria reikalinga turėti stiprus 
frontas prieš Maskvos bolše- 
vikizmų. Spėjama, kad šį kar
tų Mussolini stengsis vykdyti 
glaudesnius santykius, tarp 
Austrijos ir Vokietijos. Iki- 
šiol Vokietijos naciai Austri
joje neturi sau daug pagar
bos. Rasi, Mussoliniui pasise
ks Aust rijų daugiau suartinti 
su naciais.

Žiniomis iš Rumunijos sos-Ši misija tik . vienų kartų per 
metus apturi reikalingų provi-'tjng8 Bukarešto, tenai lankosi
zijų ir paštų. {Lenkijos užs. reikalų ministe-

Vyskupo pranešimas misio-

WASHINGTON, baJ. 22. — 
Prezidentas Rooseveltas atei
nančių savaitę vyksta į kitas 
atostogas. Prieš vienų mėnesį 
jis grįžo iš Georgia. Ši kartų 
vyksta į Meksikos įlankų.

Kongresui ja palieka sprę
sti keletu svlrbių klausimų. 
Neri būti atokiau nuo Va
ši) mgt ono, kad nebūtų įtaria
mas j kišimosi.,

vakija, su kuriųja jie kovoja 
lygiai taip, kaip su Lietuva. 
Lenkai daug kur laimėtų, jei 
jie paliautų per daug pūstis 
su savo “poniškumu”.

Reikalinga pažymėti faktas, 
kad Austrija turi draugingus 
santykius su oficiale Vokieti
ja. Tik neturi oficialių santy
kių su Hitlerio nacionalsocia- 
lizmo partija, kuri Vokietijoje 
vyrauja.

Patirta, kad Mussolini dar
buosis Austrijų suartinti dar 
ir su Jugoslavija ir Čekoslova 
kija, su kuriomis Italija turi 
glaudžius santykius.

1 ris Beekas. Varšuva taip pat
nieriui buvo šie:

“Tėve Clabaut, jūsų geroji 
motina rašo, kad ji su namiš
kiais praleido bandymo laikų. 
Socialistai per 15 dienų oku
pavo dirbtuvę. Turėjo iškabi
nę raudonų vėliavų”.

Kun. Clabaut yra Marąue
tte miestelio, Prancūzijoje, ma 
joro sūnus. Yra vyriausias iš 
dešimties vaikų. Jis paliko ci 
vilizuotų Europų ir išvyko e- 
vangelizuotį eskimus.

ieškosi sąjungininkų. Matyt, 
lenkai noTi susidėti su “mažų- 
ja santarvę”. Jie seniai to 
pageidauja, bet nepriimami 
dėl jų nesutikimų su Čekoslo-

EIKVOTOJAS NUBAUS
TAS

Illinois Central geležinkelio 
tikietų agentas B. J. Augus
tine, 29 m. amž., išeikvojo 
(pavogė) 4,240 dol. iš kompa
nijos fondų. Teismo nubaus
tas trejus metus kalėti.

DAUGIAU BOMBŲ 
CHICAGOJ

FORDAS NETURI NORO 
PASIDUOTI UNIJAI

RYGA, bal. 22. — Komisa
rų taryba Maskvoje nuspren
dė imtis nepaprastų priemo
nių saugoti diktatorių Stalinų 
ir pačius save nuo galimo kė
sinimosi per gegužės 1 d. iš
kilmes.

Pats Stalinas ir komisarai 
daugiau jau nepasitiki čekos 
agentais, tarp kurių susekta

DETROIT, Mich., bal. 22. 
— United ( Automobile, Wor- 
kers unijos vadai iki ateinan
čio rudens atidėjo kampanijų 
Fordo fabrikų darbininkų iš
judinimui juos suorganizuoti. 
Iki to laiko bus daromi stebė
jimai ir paviršutinė tarp jų 
propaganda.

Fordo fabrikuose dirba a- 
pie 125,000 darbininkų ir iš to 
skaičiaus tik keli tūkstančiai 
nesipriešina minėtai unijai. 
Tad organizatoriams yra mil
žiniškas darbai. Reikalingas į- 
sakmus pasipuošimas darbi- 

į ninku sųmoninimui. Vadų koks 
netaktas gali darbininkus nu
baidyti nuo organizavimosi.

J
Atidėjus darbininkų organi

zavimų, Fordas imasi priemo
nių nepasiduoti jokios unijos 
diktatūrai. Jis pripažįsta lais 
vę darbininkams organizuotis 
taip, kaip jiems tinkamiau 
Tačiau įspėja, kad organizuo

Chicago mieste ir apylinkė
se daugiau bombų susprogdin
ta. Policiniai organai tvirtina, 
kad tas vykdoma dėl kilusių 
kažkokių nesusipratimų, tarp 
organizuotų darbininkų vadų. 
Vietoje argumentų naudoja- 
mųsi bombomis.

Bombų sprogdinimas yra 
didis nusikaltimas. Policija 
bombinrnkus seka. Ar anks
čiau, ar vėliau jie paklius į 
teisingumo rankas.

ŠIS LAIVAS PRASIMUŠĘS PER BLOKADĄ

......

Plėšikai pagrobė 20,000 dol. 
pašto ženklais, sutaupomis

MELROSE PARK, III., bal. no didokų skylę ir tuo būdu a 
22. — Plėšikai pereitų naktį, tidarė duris, 
apiplėšė vietos paštų. Į Spintos vidus išverstas. Dė-

Pašto viršininkas J. Larryįžutės štrauktos ir suverstos 
apskaičiuoja, kad pagrobta i- ant aslos. Apleisdami namus 

su grobiu jie paliko visus sa
vo darbo įrankius.

ki 20,000 dolerių pašto žen
klais, partinėmis sutaupomis 
ir perlaidais.

atkaklių diktatoriaus priešų, j Šiandien 6.-00 rvto "nvyko.l.^^’p.^ a7ltRpaU(hj> Ne. 
Stalino' ir komisarų saugai i nesaugojamų pastų kūrento- 2jnia> ar rado

sudaryta kazokų divizija ir, jas- ir ra<*° viskų viduje išgrio
jai pavesta saugoti visus ko-ir ^“sl«t,>ma’ way, prieš trejus metus pasta-

imtmistų viršininkus. Oenerali. ap-plesimas įvyko tuojau Praeinantiems ig ,auko 
j nis štabas ir gi įpareigojamas P° vidunakties. Turėjo tęstis;1
imtis saugumo priemonių pa- keletu valandų, nes plėšikai 
radų laiku. : •

Paštų inspektoriai šiandien

Pašto namai yra ties Brnad-

RADIKALAI BIJO NUO
DINGŲJŲ DŪJŲ

buvo priversti daug dirbti. 
Melrose Park opolicijos vir

šininkas yra nuomonės, kad 
plėšikai turėjo būti specialis
tai plienines saugos spintas 
ardyti. Į vidų jie įsilaužė per 
užpakalinį namų langų ir į 
įsitempė acetileno kubilė-

LONDONAS, hai. 22. — Ži
niomis iš Valencijos, ispa<nų 
radikalai bijo, kad nacionalis
tai gali griebtis naudoti nuo- 1) su reikalingais įtaisais. Sau
dingųsias dujas. Radikalai pa
reiškia, kad jie imsis priemo
nių apsidrausti nuo tokio ka
riavimo būdo.

AMERIKOS FINANSININ
KAS PAS MUSSOLINI

vi
sas vidus aiškiai matomas. 
Čia ir naktimis daug žmonių 
praeina. Matyt, plėšikai savo 
darbų kokiu nors būdu pui
kiai uždengė, kad praeiviams 
nebūtų matoma.

1935 metais prieš Kalėdas 
šis paštas apiplėštas. Įdomu, 
kad po to įvykio< nebuvo sau
gojamas. Federaliniams agen-

gos spintos duryse jie išdegi- Į tams sukelta daugiau darbo.

SUTRAUKTA KARIUOME
NĖ PRIEŠ STREKI-

■ - NINKUS
LFAVISTON, Me., bal. 22. 

— Kaip tik vyriausias valsty
bės teismas išteisėjo darbinin
kų streikų čia ir Auburn ava
linių fabrikuose, streikininkai, 
sukėlė riaušes. Policija netu
rėjo reikiamų jėgų malšinti 
riaušininkus. Gubernatori 
prisiuntė kariuomenę, su ku 
ria darbininkai daugiau skai
tosi.

Kaip tik vyriausias teismas 
BALTIJOS UŽSIENIŲ REI- Išteisėjo Vagnerio darbo san- 
KALŲ MINISTERIŲ KON* tykių istatymjb avalinių darbi

LIETUVA PAKVIESTA Į 
TARPTAUTINIO SKLAN

DYMO RUNGTYNES

KAUNAS. — Lietuvos aero 
klubas iš Vokietijos gavo kvie- 

R0MA, bal. 22. — Prieš timų dalyvauti tarptautinėse
išvyksiant premjerui Mnssoli- sklandymo rungtynėse. Kalba- 
niui į Veneciją’, jį aplankė ,A- mos rungtynės ruošiamos Tu- 

La- Į ringi jo j?-Wasserkuppe sklan- 
jdymo mokykloje. Rungtynių 
nugalėtojams yra paskirta 
daug premijų.

Tarptautinės sklandymo run 
gtynės AVasserkuppe prasidės 
liepos mėn. 4 d. ir truk® apie 
2 savaites.

merikos finansininkas T. 
mont.

DALADIER LONDONE

LONDONAS, bal. 22. 
damies jie nepakliūtų į vergu-,čia atvyko Prancūzijos karo 
vę. ministeris E. Daladier kokiais

Fordas mano, kad daugu- tai slaptais reikalais 
mas darbininkų klausys jo įs
pėjimų ir todėl jis pats tvar
kosi, kad jiems padėti, užtik
rinus geresnes darbo sųlygas 
ir didesnį atlyginimų.

KANADOJ UŽBAIGTAS 
STREIKAS FERENCIJĄ

C.I.O. ORGANIZUOS KEN
TUCKY ANGLIAKASIUS

TORONTO, Ont., bal. 22. — 
General Motors padarė taikos 
sutartį su 0shawa darbininkų 
unija ir streikas atšauktas.

•fl

WASHINGT0N, bal. 22. — 
C.I.O. vadai nusprendė imtis 
organizuoti angliakasius Har- 
Lan apskrity, Kentucky valsty 
bėję.

Tenai angliakasiai ikišiol ne 
buvo prieinami jų suorgani
zavimui. Harlan apskrities 
kasyklų sritis žinoma kaipo 
kruvinoji sritis. Kasyklų vedė
jų kurstomi neorganizuoti an
gliakasiai daug kartų puolę 
organizatorius ir agitatorius. 
Šį kartų gal jie bus paveikti.

RADO DIDELĘ ALKOHO
LIO VARYKLĄ

Vienam ūky, netoli "VYoods- 
tock, III., federaliniai agentai 
rado didelę alkoholio varyklų. 
Keturi asmenys suimta ir 1,- 
720 galionų alkoholio konfis
kuota.

KAUNAS. — Eilinė Balti
jos valstybių — Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos — užsienių 
reikalų konferencija bue balau 
džio 29 ir 30 ir gegužės 1 d. 
Kaune.

ninku unija, priklausanti C.I.- 
0., tuojau pradėjo veržtis 
gauti pirmybę kolektiviam de- 
rėjimuisi. Fabrikų vedėjai 
reikalavo palaukti pasitvarky- 
mo, kad radus, gal kartais ki
tos darbininkų grupės turi tų 
teisę.

C.I.O. darbininkai tuojau

CANTONO
KOVOJA PRIEŠ C.LO.

MIESTAS ĮSIGYS 33 
BUSUS

Miesto majoro patariama 
Chicago aldermonų taryba n.u-

------------ ! sprendė pirkti 33 gazolinius
DARBININKAI busus ir operuoti juos Foster

Konferencijos data buvo pa atsakė streiku. Fabrikų vedė- 
greitinta ryšium su Anglijos jai kreipės teisman ir šis ra- 
karaliaus vainikavimo iškilmė- do, kad streikas neteisėtas, 
mis, į kurias vyks Lietuvos ir,kad streikininkai, nelaukę pa- 
Tjatvijos užsienių reikalų mi- i sitvarkymo, patys peržengė 
nisteriai. Wagnerio darbo įstatymų ii

uždraudė fabrikus pikietuoti.
Teismo sprendimas dar la

biau išjudino streikininkus ir 
iš to kilo riaušės.

KAUNAS. — Atėjus pava
sariui, paaktualėja klausimas, 
kokius ūkininkui geriau au
ginti paukščius. Praėjusį sezo
nų sklandžiai buvo eksportuo
tos žųsys. Tačiau jų skaičiaus 
didinti ir šįmet nepatartina,

Britų prekybinis laivas “Seven Seas Spray”. Anot žinių 
iš Valencijos, Ispanijos, šis laivas su maistu prasimušęs per 
nncionalistų blokadų ir laimingai pasiekęs Bilbao uostų. Ra
dikalai gavę visai savaitei maisto. (jAcme Photo.),

CANTON, III., bal. 22. — 
International Harvester kom
panijos 2,400 darbininkų susi
organizavo į nepriklausomų 
unijų ir nusprendė į savo tar
pų neįsileisti jokių pašalinių, 
o ypač C.I.O., agitatorių.

Organizuotiems Cbicago mū 
rininkams grąžintas, 1932 me
tų atlyginimas — l dol. 70 c. 

ir Kimball gatvėse, kadangi ^es, kad būtų galima šįmet j už jarbo valandų.
gatvėkariu kompanija nenori daugiau žąsų eksportuoti,, per __ _______________________ _
vartoti busų tose gatvėse. spektyvų nėra. Ir šįmet žųsys “

Miestas imasi tos priemonės bus perkamos tik iš tų rajonų,!
kurie iš seniau angina žųsisl CHTCAGO SRITIS. _
eksportui. Panašiais sumeti-*šiandien numatomas lietus; 
mais Lietuvos ūkininkui nepa-1 vakare šalčiau.
tariama didinti ir ančių skai-J Saulė teka 
Siau®. , . i , < »i 6:40.

ORAS
dar ir dėl to, kad priversti ga 
tvėkarių kompanijų sumažinti 
savo visų įrengimų vertę, kas 
reikalinga susisiekimų konsoli
davimui.

4:56, leidžiat-
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Socialinio Teisingumo Vykintojai
Kunigas, eidanuos jam uždėtas parei

gai?, labai žymiai prisideda prie rišimo so
cialinių konfliktų, nes jis skelbia krikščio- 
mškųjj broliškumų, jis visiems lygiau: tur
tingiems ir varguoliams primena jų bendras 
teisingumo ir artimo* meilės pareigas ir taip 
pat sorom i na moraliniais ir ekonominiais 
sunkumais prislėgtas širdis.

Kuo labiau ir nuoširdžiau kunigas sa
vo pareigoms yra atsidavęs ir kuo geriau 
prie jų prisiruošęs, tuo daugiau ir sek&nin- 
gaau gali prisidėti prie vykdymo* taip labai 
reikalingo šiais laikais socialinio teisingu
mo.

Uolieji išganingosios Kristaus Evange
lijas skelbėjai dažnai sutinka kliūčių ir per- 
aek lojimų. Jų neapkenčia kapitalistai, ku
rie nori vargšus išnaudoti ir taip pat so
cialistai ir komunistai, kurie siekia darbi
ninkus išnaudoti savo tikslams ir luomų 
neapykantų sėja.

Tai geiaį supranta Šventasis Tėvas. Jis 
net specialų raštų išleido į pasaulį, kad la
biau išaukštinti kunigų luomų, kad para
ginti kunigus geriau savo pareigoms pasi
ruošti, kad juos labiau užgrūdinti. Šven
tojo Tėvo noru yra, kad kiekvienas kuni
gas būtų kuošviesiausias, kuoiuoliansias, nes 
šioj gadynėj jam tenka susidurti su daugy
be visokiausių priešų, jam tenka arčiau su 
sudurti ne vien su Kristaus mokslo skelbi
mu, su katalikiškųjų akcija, bet ir su svar
biais soeialiniais ir ekonominiais klausimais.

Atsižvelgiant į tai, kunigų dvasinėms 
seminarijoms uždedama dar didesnė atsa
komybė, nes jos turi žiūrėti, kad iš jų išėję 
kunigai savo mokslu, pasiruošimu ir išauk- 
Ifjiiiiu atsakytų šių dienų reikalavimams.

Kaip žinoma, Tėvai Marijonai įsteigė 
lietuvių kunigų seminarijų. Nors tai dar 
jaunutė įstaiga, tačiau savo darbų sėkmin
gai varo, nežiūrint to, kad jai dai' trūksta 
LT tinkamų patalpų ir šiaip kai karių įren
gimų. Lietuvių visuomenė turi atkreipti į 
tai savo dėmėsi ir jaunai seminarijai teikti 
savo paramų, kad jį kuodaugiausia galėtų 

Į duoti gerai išmokslintų, tinkamai pasiruo
šusių ir tikrai uolių kunigų, Kristaus Evan
gelijos skelbėjų ir tuo pačiu socialinio tei-
smgumo vykintojų.

Kairiųjų Mėgiama Pasaka

Lietuvių kautųjų spauda (komunistų 
ir socialistų) laitai pamėgo vienų pasakų. 
Toji jų mėgiama ir dažnai pasakojama pa
suka yra apie tai, kad katalikiškieji laik
raščiui, yjtač “Draugas” ir “Darbininkas“ 
kažkokiu ypatingu būdu remiųs Ispanijos 
sukilėlius - fašistus. Mūsų laikraščiams kai
rieji primena ir tų, kud, girdi, žiūrėkit — 
ir fašistai žudo žmones, žudo ir kunigus, 
bet vis dėlto juos remįat...

Mes jau esame rašę, kad katalikai su
kilėlių neremia. Ar jūs matėt, kad kur nors 
katalikai rinktų aukas ir siųstų į Ispanijų 
generolui Franco taip, kaip kairieji kau 
daro? Ar jūs matėt kur, kad katalikai siųs
tų jaunus vyrus į Ispanijos civilinio karo 
frontų, kaip kairieji kad siunčia?

Katalikai iš esmės yra nusistatę prieš 
bet kokį karų, ar jis bus civilinis ar ki
toks. Katalikai smerkia bet kokių žmonių 
grupę, kuri nekaltai lieja žmonių kraujų. 
Ji smerkia komunistus, kaipo didžiausius 
žmonijos nenaudėlius. Neglosto jie nė fašis
tų.

Viskam pabrangus, vpuč 
šviesa ne vienam galvų ka
so. Be j«s juk neapseisi. Bet, 
kai užmokėt praeina, nors 
gyvas žemėn lisk. Ve, dėl ke 
jau yra Įmonių, kų labai aty- 
džiai vakarui vahalus seka 
Kai kurie tamsos vabalai pa
tys sau šviesos pasidaro. Rei

taip jau svarbu. Kai kas sa
ko, ot, būta tik paprasto me 
rgoti bakuro, Bet kadangi nu 
žudytasai Cezaris vaikų ne
turėjo, pasiėmė Gaių Octavių, 
Išaugino, išmokė, jr gerbė jį, 
kai savo tikrų vaikų, lšsižiū- 
ri, Octavius jau buvo viso 
kių triksų gerokai priėdęs.

kalui pasitaikius, nei iš šen, Kai matai įlaužia ne tik Mo 
nei iš ten, žiūrėk, vabalas rkų Antanų, bet Decimų Bru-
jau su žiburiu (švaistosi. Dė! 
ko negalėtų ir “žmogus ? Į šį 
užklausymų atsakyti jau ne 
vienas galvoja.

Kas ieško atostogų Flori
doj, be abejonės, važiuoja per 
Washington, D. C., o paskui 
Riclnnond, Va. Šiuo vieške

tų. O reikia žinoti, jog An
tanas ir Brutus buvo tikrai 
•mušti vadai politikoje. Nu- 
spyrus juos, Octavius tiesia 
nagus į Eigiptų, kurį tuo 
met Valdė garsi Cleopatra. 
Cleopatra, aiškus dalykas, ir 
gi (buvo J(epapradto lukšto

MAGARYČIOS panie, penkiolikų litų priedo, 
— kursto čigonukas, tempda
mas Dūdelę atgal.

— Ir ko tamstai, panie, taip 
priešintis? Už tokių mažų ku- 

- i melaitę gauni didelį arklį suI* ’

( E ei jei imas )
Marijampolėj jomarkas. Iš 

gyvulių rinkos girdisi karvių
inukininn, arklių žvengimas ir j įįįįįgį-",Uų pr,«l„ lr ‘dar 
... garsūs čigonų šūkavimai.; (aj pu(ie8 Na> <|uok- ,au_ 
Jiems karštis atrodo pake.- Peakiolika litU( _
Z‘imnnx H ritu limiit “hi-ziiiu’’ . . _ _ .čiumas, arba bent “biznis 
verčia juo nesirūpinti

kia, kirsdamas Dūdelei ran
kon...

Čia čigonė siūlosi “pu vir,- _ I)vide5ijuts ,itų> _ 
žyli“ kortas, kitur dgouukjm „usilei(|žia Mdelė.

— Ot, dvidešimts litų... Aš
Kairiųjų laikraščių redaktoriams tur 

būt nereikia aiškinti dėl ko katalikui nuo- •'» važiuojant, netoli Frede- 
statė prieš vadinamąjį Ispanijos “liaudies Irieksburg, tenka pravažiuoti 
frontų”. nepaprastos grožės ir stuo-

“Liaudies frontui“ ir prieš rinkimus, mens kryžių. Kryžius, matyt, 
ir po rinkamų, ir dabar vadovauja Mask- braižo. Apie trisdešimt pėdų 
vos komunistai. Rinkimus “laimėję“ smur- | aukščio. lšdirbystė kuopui-

žyti” kortas, kitur čigonulous 
už dešimtį centų sutinka pa- 

riešutas. Ne vienas karžygio Į dainuoti “moderniškų” dai- 
dantų neteko! Vengė jos nei Į nelę, bet didžiausių triukšmų 
ir patsai ICezaris. Octavius I kelia čigonų “andelis” ark-

to keliu, ibendrafrontininkai tuoj griebėsi 
persekioti katalikus. Jie puolė, degino baž
nyčias, vienuolynus, katalikų mokyklas, ka
nkino kunigus ir vienuolius, persekiojo ir 
šiaip veiklesnius katalikus. Tačiau, nežiū
rint tų visų persekiojimų ir katalikų žudy
nių, ne katalikai pradėjo civilinį karų, bet 
pati Ispanijos kariuomenė sukilo prieš tik
ruosius krašto nenaudėlius.

Jei žinių skyriuje mūsų laikraščiuose 
retkarčiais sukilėliams parodoma daugiau 
simpatijos, tai ko čia stebėtis. Raudonieji 
išžudė didesnę pusę Ispanijos kunigų, iš
griovė daug bažnyčių, sunaikino ir išplėšė 
jų turtų, ir dar norėtų, kad katalikai dau

kiausia. Kam žingeidu, jo isto
rija ant tiek trumpa ant kiek 
ir žingeidi. Anasai kryžius 
mini pirmųjų anglų katalikų 
šion šalin įvažiavimų. Jį iš
statė liichmondo moterys ka
talikės. Ir atsėjo apie dešimt 
tūkstančių dolerių.

Peuusylvaniečiai lietuviai 
labai dažnai pravažiuoja Lo 
retto, Fa Ši vietelė dabar 
yra žinoma daugiausiai tuo,

supliekia ir jų. Ir, kai ma
tai, palieka patsai vienas vi
so anų laikų civilizuoto pa
saulio valdovas. Pasivadinu 
save Augustu. Mūsų kalboje 
gal būtų Didžiuliu. Ištikrųjų, 
tai jis, kų iškelia stabmeldžių 
cftvjlizadijų iki pat kreigų. 
Tai vieuok svarbiausias įvy
kis jo gyvenime, — atėjimas 
Kristaus. Augustas mirė, kai 
mūsų Išganytojas Jeruzalės 
bažnyčioje buvo atrastas. Rei
škia, keturioliktus metus ėjo.

liais.
Jų šauksmas atitraukia 

daugelio žmonių akis ir jie su
stoję su įdomumu seka “mai
nų,” kaip senas, jau žilų plau
kų, čigonas derasi su Mari
jampolės vežiku Jokūbu Dū
dele, kuris savo arklį maino 
kas jomarkas.

Arklių mainas su “magary
čiomis” Dūdelei virto tradici-

panie, už dvidešimtį litų ga
liu gauti dvi tokias kaip tavo 
kumelaites.

— Nu, tai prašau gauk... — 
jau tikrai užigauna Dūdelė ir 
vedasi savo kumelaitę tolyn...

Vėl prasideda čigonų “po
sėdis” ir čigonukas vėl atsi
veda Dūdelę atgal...

— Šešiolika litų... — kerta 
čigonukas Dūdelės delnan.

— Ne, be dvidešimties nie
ko neims, atrėžia tas.

kad ten gyvena garsusis plie
kiau simpatijos rodytų raudoniesiems! Su-no valdovas Sbwabas. Labai

Šv. Tamošius Akvinietis, 
da kūdikiu esant, išeina į 
miškus pasivaikščioti. Nei
nejuto, kai tokiose gražiose

kiteliai fašistai daugiau tolerancijos parodė, pavyzdingas katalikas. ĮBe aplinkybėse, gražius minty
dėl to jiems daugiau simpatizuojama. Bei ym jr Francis galvon pradėjo skverbtis. Na- — tik pasižiūrėk j kumelaitę,
nei Bažnyčios valdžia ne ir šiaip jau katali
kai sukilėlių nerėmė ir neremia.

Seminary, kur fr lietuvių kai uniškiai jo grįžtant nešulini 
kada į kunigus niekosi. Irlkdami, ieškoti senų vienuolį

Jie Visur Veržiasi

“XX Amž.“ perspausdino iš lenkų dien
raščio “Kurjcr Poranny” žinių, kurioj pa
duodama, kad komuiternas pradėjęs naujų 
ofenzyvų Lenkijoje ir Baltijos valstybėse. 
Esu, paskutiniuose komintemo pasitarJLnuo 
se buvo nutarta įsakyti Jjenkijos ir Baltijos

da keliais šuoliais ši vietovė 
Amerikos istorijai įdomi. Bet 
gi mums, lietuviams, tai, gal, 
bus įdomiausia tuo, kad šį 
miestelį ir jo apylinkę atrado 
lietuvis. Apie tai plačiau gat 
užsiminsJm kada paskui. Kol 
kas, gal, galima pasakyti tik

valstybių komunistų partijoms organizuoti kunigas, ir kunigai

. . .. , ....... — Kų?... Nustemba čigonu-ja ir lis nekantriai laukia ;o- . , . .. „. , ... .
J , .,v. , .. . kas- Ir vėl dvidešimts litų?...marko, su vilcia: gal vėl jam
pasiseks apmauti čigonų.

Šį kartų jis maino sudžiū
vusių savo kumelaitę ant di
delio, tik “biškį” ant pirmu
tinių kojų šlubo aklo kuino.

— Klausyk, dėde, — susi
jaudinęs sako senam čigonui,

Ukrainiečiai Mini Sukaktį
Šiomis dienomis ukrainiečių tauta mini 

devyniolikos metų sukaktį nuo paskelbAno 
Ukrainos nepriklausoma valstybe. Jų laik
raščiai plačiai apie tų įvykį aprašo.

Kaip žinoma, Ukraina, nors ir pasiskel
bė nepriklausoma valstybe, bet nepriklau
somybės neišlaikė. Bolševikai jų pavergė. 
Taip buvo dėl to, kad ukrainiečiai, kovo
dami dėl nepriklausomybės, tarp savęs ėmė 
ginčytis ir peštis. Jų vadai (daugiausia ka
riškiai) suskaldė tautų į kelias viena kitai 
griežtai priešingas grupes, kurios tarp sa
vęs kovoja su didesniu įnirtimu negu su 
išlaukiniu priešu ir dėl to bolševikai tuo 

||»srt«Hudo.jo ir ukrainiečius pavergė.
Po Sovietų Rusijos valdžia ukrainiečių 

'yra daugiausia. Jų daug yra ir dabartinės 
Lenkijos ribose — net septyni milijonai. 
Ir kai kurios kitos valstybės turi pavergtų 
ukrainiečių. Žodžiu, jų tauta yra labai su
skaldyta.

Nežiūrint to suskaldymo ir persekioji
mo, koks eina Rusijoj ir Lenkijoj, ukrainie
čiai nenustoja vilties. Patriotiškai nusitei
kusioji jų dalis nesnaudžia, bet dirba, or- 
jfCUŪzuvjasi ir tikisi ar anksčiau ar vėliau 
saVo tautų išvaduoti iš žiaurios belaisvės. 
Nėra abejonės, jie savo tikslo attinka. Ne
galimas dalykas, kml keturiasdešimt* mili
jonų tauta visų laikų vergautų. Ji išbus, 
susivienys ir gyvens laisvu ir nepriklauso
mu gyvenimu. Savo išsilaisvinimui ji lau
kia tinkamo momento.

liaudies frontus. Laikraštis tvirtina, kad 
koinintemas šitokios taktikos imasi norėda
mas labiau užmaskuoti pragaištingų save 
veikimų. Tokių naujų komintemo taktikų 
“Knrjer Poranny” vadina “tyliu griauna
muoju darbu”. Visų valstybių komunistų 
partijų vadovybėms jsakvta savo narius bū
tinai turėti visose legalėse kairiųjų parti 
jo*e ir organizacijose.

Stalinas su savo komisarais nesirūpina 
•Sovietų Rusijos Amonių gerove, bet kiša sa
vo kruvinų snapų į kitų valstybių reikalus 
ir stengiasi griauti jų tvarkų ir vesti jas 
prie tokios nelaimės, prie kokios Rusijų pri
vedė.

Moterys Darbininkes

Dlinois ateito senatas priėmė moterų as
tuonių valandų darbo dienos įstatymų. Ti 
kimasi, kad už jį balsuos ir atstovų buto 
dauguma ir kud tus įstatymas bus įgyven
dintas.

šis įstatymo projektas į legislatūrų jau 
seniai yra įneštas. Dėl jo kova ėjo su virš

kštis, Gelagina^ šičion pir
mas atvyko. Ir tuo kart, ži 
noma, atrado tik besiblaška
nčius indus ir sniegu užpus
tytus dirvonus. Žodžiu, atra
do ne rojų, o tik baisiausių 
dvasios ir kūno kankynę. 
Betgi tikrai lietuviškai užsi
spyrę* kentė ir dirbo tol, kol 
gryni tyrai virto sėjamais 
laukais, o žiaurūs gyventojai 
prieinamais žmonėmis. Pra 
eiviui, o da ypač lietuviui, 
labai įdomu apsistoti ir to 
kių saldžių žinių paragauti. 
Tik reikėtų įsitėmyti, vieti
niai istorikai žiūrinėja į Gc- 
laginų kaipo rusų. Betgi mes 
getai žinom, jog Gelaginas 
vargiai kada Rusijų matė. No 
rusas, o tik tikras lietuvis.

išsiunčia. Šisai gerokai visų 
apylinkę apsukęs, galutinai ir 
'mažų Tamošiuku po medžiu 
besėdintį užžiūri. Priėjęs už
klausia: “O kų gi čia taip 
jau sveikas darai ? Dėl ko na 
mo neini? Juk ten visi o da 
ypač tavo tėvai tavęs lau
kia? Nesulaukdami, išsiuntė 
mane tavęs ieškoti.” Tamo
šius, it iš miego išbudęs, sa-

tai tikras auksas, — ir Dūde
lė smarkiai suduoda kumelai
tei, kuri nuo smūgio net su
klumpa.

— Auksas? Jei tu sakai, 
kad tavo kumelaitė auksas, tai 
mano arkliukas deimantas, 
čiūrą mara, — ir išdidžiai 
ranka mostelio į savo “dei
mantų.”

— Matyt, nieko nepadary- 

sim, — atsidūsta Dūdelė ir

po šimts pypkių, panie, kų 
veiksi su tiek daug pinigų?... 
Dar kartų žvilgtelėjęs į kume
laitę, nusispiauna ir nueina 
pas senį.

Dabar jau ir Dūkelė nusi
leidžia ir, pagaliau, abu su
tinka už aštuoniolikų litų, tik 
■su sųlyga, kad mainų “aplai
stys” čigonas.

Deimantų” pakeičia “auk
sas” ir “deimantas” sunkiai 
svyruodama^ eina paskui nau
jąjį savo ponų.

Prie smuklės eisena susto
ja. “Deimantas” palieka či- 
gonuko globoje, o patys suei
na į smuklę...

“i

Vakare, Dūkelė girtas ske
ryčioja gatvėje ir verkia...

— Tik pamanykite, -- kuk-demonstratyviai vedasi sav oi 
ko: gerai, ginli, kad atėjo i. ■ kumelaitę tolyn... Jis žino,
Dabar pasakyk man, už tat, kad čigonas šauks jį atgal, į(l<^ .vmano nauJ1Ui
kas tai yra Dievas? Matyt, 
kad vienuolis šį klausimų Ta, 
mošiui puikiai išrišo. Nes nuo 
to laiko net iki grabo lentos 
Jam visad tarnavo.

Ne vien Tamošiui, bet ir 
kitiems Dievus gaivus laužo 
Tik nelaimė tame, kad ne vi 
si moka Dievo ieškoti taip, 
kaip ieškojo Tamošius. Daž
niausiai klausia kelio pas 
tuos, kų patys klajoja.

todėl yklamas ištempęs ausis 
klausosi.

Tuo tarpu čigonas pasitaria 
su savo bendrais, jaunesniais 

Į čigonais ir vienas jų nusiveja 
1 Dūdelę.

Dūdelė grįžta nenoromis, 
liet širdyje patenkintas mur
ma: — Nesųmonė, tokių skūrų 
lyginti prie mano kumelaitės... 
Tai įžeidimas...

— Na gerai, gerai... gausi,

arkliukas nugaišo, — ir dar 
labiau ima verkti...

— Bet juk gavai aštuonioli
kų litų, tai nusipirksi kitų, — 
kažkas jį suramina.

— Aštuoniolikų litų?... Tie
sa... bet matai magaryčios — 
ir jis parodo tuščių savo ki
šenę. Per jo veidų ritasi di
delės ašaros ir kukčiodamas 
nueina tolyn... ,

A. Puška-Paikevuiu^.

Istorijų -mylintiems gal bū
tų žingeidu atkartoti tų, tai

dvidešimts metų. Jį pravesti, kaip ir pa
prastai, trukdė stambieji kapitalistai, kurie 
griežtai priešinasi darbo valandų trumpini
mui.

Šiais laikais yra daug moterų dirban
čių įvairiose industrijos šakose. Kai kut v '**' '.,7™
jos dirba po dešimts ir daugiau valandų i . .... . .. ...
dieaų. Tai buvo nepakenčiama. Dėl to iue- 1,0 .Un?e,?J*’ 1
Ury .Urbo vahunly ,utnu.,piui.ua» į.U»y- kl» .Uek’’ ta,">>5'h
iuu keliu yru sveikiulinas dai y kur. Sakoma. buvo taip, kaip da-
kad šis naujasis įstatymas palies su viiš
IOU,(K)Q moterų darbininkių Illinois ateito.
Vadinas, tiek moterų turėdavo dirbti dau 
giau kai 8 valandas į dienų.

yra, kad Julių Cezarį rymie
čiai pasmaugę atsidūrė kitų 
tokių dviejų padaužų naguo
se. Vienas jų buvo Morkus 
Antanas, o antras Decimų^

bar matosi IsĮiųnijoj. Ant 
syk, niekam nei nesapnavus, 
iškyla Gaius Octavius. Kuo, 
ištikrųjų, buvo Octavius, ne

— Tėvynė neišsilaiko kaip 
senas paminklus, paremtas 
ramsčiais ir geležies karti
mis. Tėvynė — gyvas orga
nizmas, kuris nuolat veikia, 
nuolat rieda, ir kuris išsilai
ko protingu judėjimu, nor
maliu visų jos prigimtų ga
lių veiksmu. Fogauaro

— Melagis skubina pava
dinti kitų melagi um, kad pats 
nebūtų tokiu pavadintas, ly
giui, kaip piemuo skubina pa
vadinti kitų piemeniu, kad 
jo kas tikru vardu nepava
dintų.

— Lietuvi, plauk į jūrų: 
ten tavo turtai ir ateitis.

U. S. A. MĖSOS EKSIMPORTAS 1936-1937 
METAIS

Anksčiau Suv. Valstybės į 1933 m. importas siekė 9G,' 
/buvo įpėsos produktų eks- Į 983,167 lbs.
porteris į Meksiku, Didž. Bri
taniją ir Uentralinės Ameri
kos Valstybes, o importavo 
iš Kanados — artimiausio 
kaimyno.

Nupurtas staiga pašoko bu
vusios čia sausros dėka ir 
kol kas vis kyla. Taip, 19CG 
ui. mėsos importuota 40 mii. 
lbs. daugiau nei 1933 m. ir 
importas tais metais viršijo

Tos milijoninės cifros ne
atrodys tokios didelės, jei 
paimsime, kad U. S. A. gy
ventojų skaičius siekia 128 
mil.

Iš to kiekio importuota ga
lvijienos ir veršienos: 1936 
m. 94,027,002 lbs., .1933 m. 
86,491,308 lbs. ir kiaulienos: 
1936 m. 41,843,011 lbs., 1933 
m. 10,493,859 lbs.

mėsos eksportų apie 50 mil. Pirmoje grupėje (galv.
veršiena) eksporteriais be-

1936 m. importas siekė 
133,870,013 lbs.

veik išimtinai buvo Argen- 
(Tęsinys 3 pusi.)
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VIZŲ MOKESNIO PANAIKINIMAS 

(Lietuvos Pasiuntinybes Žinios)
AVASIITNGTON, T). C. 1937, ir paskatina abiejų kraštų

m. balandžio 19 d.

Lietuvos ir Amerikos Vy
riausybės susitarjė savytar- 
pdai nuo š. m. gegužės 1 d. 
panaikinti vizų mokesnis. Jo
kio mokesnio Įuž prašymus 
(aplikacijas) vizai gauti tai 
pgi nebebus imama. Susita- 
ri'.nas dėl vizų mokesnio pa
naikinimo šiomis dienomis 
tapo pasirašytas "VVashingto- 
ne per P. Žadeikį, Lietuvos 
įgaliotą Ministerį, ir Gerbia
mą Cordell Hull Secretary of 
State.

Tatai reiškia, kad pačios
vizos nėra panaikinamos ir \ vau, o Lietuvoje būčiau ga
kiekvienas keleivis, Amerikos 
pilietis, vykdamas į Lietuvą
iirės kaip ir pirmiau gauti 
ivo U. S. pasui iš Lietuvos

Generalinio Konsulato*, 4G. pajūris nuo Šventosios žvejų 
Fiftb Ave., New York, arba ‘ uosto iki Nidos turi įvairių 
iš Lietuvos Konsulato, 100 galimybių nevien sveikatos 
E. Bellevue Place, Chicago, bet ir biznio atžvilgiu. Ne- 
111. lietuvišką vizą (leidimą), mokamos vizos tegul paska-
•— tik už tas vizas nieko jau! tina praleisti vasaros atosto- 
nebereikės mokėti, kada pir-1 gas Lietuvoje visus tuos, ku- 
miau reikėdavo mokėti tai; rie dėl menkų priežasčių vis 
penki, tai dešimts dolerių. ; atidėlioja savo senosios tėvy-

Yra manoma, kad vizų mo-lnės aplankymą bei joje apsi-
kesnio panaikinimas bus vi- gyvenimą, prisidedant tenai 
suomenės palankiai sutiktas ' prie naudingo darbo. 1,291,414

U. S. A. MĖSOS EK3IM 
PORTAS 19361937

METAIS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

tina ir kitos Pietų Amerikos 
valstybės Europa (tame skai
čiuje |r Lietuva) išimtinai 
eksporteriai kiaulienos ir ne 
žymaus paukštienos skaičiaus. 
Kaip matome, ypatingai pa-l 
šoko kaip tik kiaulienos mė
sos produktų importas; pa
kilimas 1936 m. palyginus su 
193o m. sudaro net 29 8 nuoš.

Kad sudaryti sau tikresnį 
vaizdą apie importą, kokia 
proporcija viršminėtos cifros 
sudaro palyginus su tuo, ką 
kraštas pats pagamina, pa
duodu vidaus mėsos produk
ciją U. S. A. (po Valdžios 
Inspekcijos Kontrole):

Galvijiena 1936 m. — 5,- 
317 mil. lbs., o 1935 «n. — 4,- 
564 mil. lbs.; veršiena 1936 
m. — 653 mil. lbs., o 1935 m. 
m. — 030 mil. lbs., o 1935 m.
— 603 mil. Its.; aviena 1936
— 701 mil. lbs.; kiauliena ir 
.taukai 1936 m. — 6,101 mil. 
lbs., o 1935 m. — 4,406 'mil. 
lbs.

Viso 1936 m. — 12,751 mil.

RINKTINĖS MIN- 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Balandžio 23-čia Diena

“Dievas taip mylėjo pa
saulį, jog davė savo vienin
telį Sūnų, kad kiekviena*, 
kurs tiki į jį, nepražūtų, bet 
turėtu amžinąjį gyvenimą”.

— šv. Jono III, 16.
Meilė stipri, kaip mirtis — 

dar ir stipresnė, meilė galin
gesnė už kapus, plati kaip 
žemė ir ilgesnė už jūrų žiau-
riaušių bangą; ši yra meilė, 
kuri mūsų ieškojo, ši yra ta mus, Šventasis Jėzau.

turizmą. Šis susitarimas bet
gi neliečia imigrantus, o tik 
turistus arba laikinai atsi
lankančius svečius.

Turizmo (svečiavimosi) rei
kalas, ypač Lietuvai, vis da
rosi svarbesnis ir svarbesnis: 
Lietuva turi puikų pajūrį ir 
tokias jaukias vasarvietes, 
kaip Palangą ir Klaipėdos 
Krašto rezortus. Su turizmo 
malonumais paprastai jungia
mas ir koks nors biznis. Da
žnai tenka išgirsti Amerikos 
lietuvių nusiskundimą: “čio
nai per krizį vos galą nega-

Įėjęs dvarą nusipirkti”. Jei 
ne dvarą, tai bent gerą ūkį 
galima nusipirkti dabar 
Lietuvoje.

bandymas, kuris parodė, kad 
prie esamų kainų ir muitų, 
tos rūšies eksportas neapsi
moka. Be Lietuvos nieks a- 
vienos ir nemėgino ekspor
tuoti.

1937 metai

Iš . esamų davinių apie į
Gražus Lietuvos \ežtf> ni§s* ir ^dirbinius per 

Neiv Yorko uostą, matysime 
kaip tas reikalas vystosi šiais 
1937 metais.

Nuo metų pradžios iki ba- 
landžioi mėn. 3 d. įvežta iš:

arba 52,1 nuoš.
2. Argentinos 3,120,444 lbs. 

arba 10,2 nuoš.
3. Urugvajaus 

lbs. arba 6,5 nuoš.
4 LIETUVOS 

lbs. arba 6,2 nuoš.
5. Kanados 1,043,379 lbs. 

arba 5,0 nuoš.
6. Vengrijos 633,246 lbs.
7. Olandios 537,004 lbs.
8. Brazilijos 463,039 lbs.
9. Vokietijos 301,515 lbs.
10. Danijos 264,039 lbs.
11. Estijos 249,785 lbs.
12. Italijos 189,175 lbs.
13. Didž. Britanijos 151,743 

lbs.
14. Paragvajaus 54,000 lbs.
15. Šveicarijos 51,997 lbs.
16. Airijos 49,479 lbs.
17. Latvijos 40,855 lbs.
18. Australijois 33,661 lbs.
,19. Čekoslovakijos 31,682

lbs.
20. Rumunijos 20,086 lbs.
21. Prancūzijos 8,913 lbs.
22. Norvegijos 5,095 lbs.
23. Suomijos 1,985 ljbs.
24. Švedijos 605 lbs.
25. Austrijos 241 lbs.
26. Nauj. Zelandijos 226 lb.
Viso itnportuotą 20,693,094

lbs.
Kaip matome, Lenkija mė

sos importe užima ne tik pi
rmą vietą, bet ir visų kitų 
šalių — importerių bendrai 
įvežtas kiekis nesiekia vienos 
Lenkijos eksporto. Manau, 
kad neklysiu išaiškindamas 
tą aplinkybę sekančiai: Len
kija turi nedidelį kontinge
ntą Didž. Britanijos bekono 
importe (vėliau pradėjo eks
portą); Lenkija neturi Vo
kietijos rinkos |(nes (neturi 
kuo išlyginti savo ten eks
portą — importu), taigi, U.

lbs., o 1935 m. — 10,274 mil. 
lbs.

1936 metais mėsos produk
cija buvo 2,5 bil. svarais di
desnė už 1935 m., o vienok 
(išskiriant 1935 m.) mažiau
sia nuo 1921 m. Taigi, ir iš
augęs importas net 1936 m 
sudaro vos 0,1 nuoš. vietos 
produkcijos.

U. S. A. eksportavo mėsos 
bendrai: 1936 m. 86,794,095 
mil. lbs., 1935 m. 106,100,09.3 
mil. lbs.; iš to skaičiaus — 
galvijienos - veršienos: 1936 
m. 16,392,354 mil. lbs., 1935 
m. 12,609,302 mil. lbs. ir kiau 
lienos: 1936 m. 67,928,765
mil. lbs., 1935 m. 88,680,132 
•mil. lbs. Susidaręs skirtumas 
tarp bendro eksporto skai
čiaus yra maišyti išdirbiniai 
(dešros, dešrelės)... Ir eks
porte matome sumažėjimą 
kiaulienos, kas visai natūra 
lu, nes kaip tik tos rūšies 
mėsos trūksta pas save na
mie.

Lietuva pasirodė U. S. A. 
rinkoje su mėsos produktais 
vasario mėn. 1936 m. Metų 
pabaigoje buvo pamėginta, 
be kiaulienos, siųsti paukš
tienos ir avienos. Tai buvo

meilė, kuri mus atpirko, ši 
yra ta meilė, kuri išvedė mas 
į linksmiausią dieną iš liūd
niausios nakties, iš giliausio* 
gėdos į skaisčią garbę, iš. mi
rties gelmių į gyvybės skais
čią aukštumą; ši yra ta mei
lė, kuri veda, «mus prie Jo 
stalo čia, ši ta meilė, kuri 
ištiesia mums karališką link
smumą.

Kuomet skaudi pagunda y- 
ra įsigyvenus, kuomet mes 
alpstame tarp kovos, Tu, ku
rio įnirtis buvo mūsų gyvy
bė, apsaugok mus Šventasis 
Jėzau.

Tat, su viltimi Tavyje už
tikrinta, kuomet mirties kar
tumas yra praėjęs, mes ma
tysime Tavo veidą: išgelbėk

« t> r w w t

Viesulai praūžus. Šiomis dienomis McLean apskr. pro Heyworth miestelį praūžė pra
žūtingas viesulas (tornado). Išvartė medžius,nukėlęs nuo pamatų namus toliau nubloškė 
ir kitokių nuostolių pridarė.

Iškilmingai Paminėjo I 
Dešimtmetį

Moterų Sąjungos 64 kuo 
pa paminėjo dešimtmetį nuo 
įsikūrimo, Šv. Antano para
pijoje, balandžio 17 d., Lie
tuvių svetainėje.

Minėdama sukaktį kuopa 
surengė vakarienę. Pasikvie 
tė taipgi ir 54 kuopą. Svečių

1. Lenkijos 10,788,262 lbs. matėsi iš visų trijų parapiją

1,36:1,219 S&lis iki šiol nevaržanti im
portą kontingentais. Gal kiek 
lošia rolę ir palaikymas sa
vo Gdynia - Ncw York gar
laivių linijos.

LIETUVA bendram mėsos 
į U. S. A. eksporte užima ke
tvirtą vietą; prieš savaitę dar 
turėjo trečią vietą, o kiau
lienos eksporte (po Lenkijos) 
antrą vietą; šviežios šaldy
tos kiaulienos, pirmą vietą, 
būtent 1,067,015 lbs.; po jos 
eina Kanada 51,321 lbs., to
liau Lenkija 41,151 lbs. ir 
neseniai dvi pirmos siuntom 
gautos iš Latvijos — 37,555 
lbs.

Iš kai kurių šalių impor
tas yra pastovus, reguliarus, 
jų specialybių dėka: Italija 
•— salami, Vokietija — frank 
furter ir pan dešrelių. Koi

54 kuopos sąjungietės dalyva dėkojo svečiams už skaitlingą 

S. A. pasidarė lyg vienintelė kurių šalių (Švedijos, Aus-

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais

paauksuotais lap. kraštais, ................................. $3.75
Dievo Malonių Šaltinis, 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 virš..................................75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

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

(Agentų nepageidaujame)

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illincis

Užėjus vasaros karščiams, visi daro ir ge| 
gardų lemonadą. Tas lemonadas bus gardesnis, 
gersite jį iš viršuj atvaizduojamų aluminių 
dėlių. O gražus ahuninis uzbonas užlaikys lemai 
dą šaltesni ilgesniam laikui. Apart nzbono ir 
dėlių, yra ir pritaiknita taca, kad patogiai nešit

Pirkti šį setą krautuvėj, labai brangiai kaini 
tų, bet DRAUGO skaitytojams duoiamra dyki) 
Reikia tik užrašyti DRAUGUI vieną narją skaltį 
toją metams ir pristatyti jo vardą, pavardę, adre;| 

ir $6.00. šį gražų setą gausite dykai.

PLAŠH ROWS HIM VKDt-EMTLy 
THE GffOUNP--------

By Dean Carr

HORRlBLE PATE fS 
IN STORE FOR OUR MFROBS '

>ASH DIXON
DASH AND THE GVIDE 

OME PACE TO FACE 
vvith A HETAL-MAN-------

vo “in corpore” pasipuošu
sios gražiomis gyvomis gėlė
mis.

Susėdus vakarieniauti, pa
kviestas dvasios vadas kun. 
I. F. Boreišis atkalbėti mal
dą. Visi stalai buvo papuoš
ti gražiomis gėlėmis.

Po vakarienės vakaro ve
dėja Stepulionienė gražiai a 
pibudino kuopos darbuotę ii

trijos ir kitų) bandymai, grei 
čiausiai mėginimas kaimynų 
valstybių reeksportas.

Bendras vaizdas metų ga
le žymiai pasikeis, nes, pav. 
Latvija atsiuntė tik dvi pir
mas siuntas, bet toliau siųs
dama, iš 17 vietos pašoks žy
miai aukščiau.

Bendra nuomonė yra, kad 
importo galimybės dar porai 
metų garantuotos, vienok jau 
ir dabar atsiranda vis nau
jos valstybės, kurios naudo
jasi šalimi, dar nepažįstan- 
čios kontingentų, ir forsuo 
ja savo mėsos eksportą.

Mūsų produktai, ypač šal
dyta mėsa ir bekonai, turi 
išdirbę gerą vardąi.

Jonas Budrys 
Generalinis Konsulas 

1936-IV-16 d.
New York City.

nė, Šv. Jurgio parapijos varg. 
B. Nekrašas. Pasveikinęs kvie 
tė visuu svečius atsilankyti į 
rengiamą art. Katkauskaitei 
pagerbti vakarienę balandžio 
mėn. 30 d. Kalbėjo 54 kuo
pos korespondentė J. H. Me
dinienė, taipgi kvietė visus 
atsilankyti į rengiamą vaka 
rą gegužės 9 d., nes visas pel
nas skiriamas Vilniaus Va
davimo Sąjungai. Dar kalbė 
jo: J. Krasauskas, E. Molie
nė, M. Stankienė, M. Šimo
nis, vietinis varg. J. Blažis, 
graborius Brazis ir 64 kuo
pos pirm. O. Šimonienė, kuri 
visiems dėkojo už skaitlingą 
atsilankymą.

Visi kalbėto<jai-os įspūdin
gai kalbėjo. Visi sudėjo daug 
linkėjimų '64 kuopai. Visi 
pageidavo, kad visur ir vi
suomet būtų taip skaitlingai 
dalyvaujama parengimuose. 
Pasirodo, kad šios dvi kuo
pos labai gražiai sutinka ir, 
kaip seserys, iš vien darbuo
jasi. Gražūs pavyzdis.

Po vakarienės sudainuotas 
Moterų Sąjungos himnas, va
dovaujant M. Stankienei.

Mes, 54 kuopos sąjungie
tės, esame dėkingos 64' kuo
pai už gražų priėmimą. Nie
kuomet negalėsime pamiršti

LAIKAS LEMONADUI

MADA
OERI’MAS

patarnavimas
VKRTTB8

$22.50

LENGVAS 
KKEDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu ni 
p rista t ym v
Lietu vis pardavė
ja* Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

■am A. Lei
4716 S. Ashland Ave 

t
įspūdžių iš tos iškij

Mes linkime ilgif 
tų ir kad 64 kuopa 
pai padidėtų šio vaje 
tu. Tą vakarą įsirašė 
naujų narių.

Valio, 64 kuopa! Gyvi 
narės, ir dirbkit visos iš vii 
Daug atnešit visuomenei
dos’ L,

Kaip visuomet, taip ir i 
metais 54 kuopos sąjungiet 
eis “in corpore” prie ši 
Komunijos gegužės 9 d., 
Motinų Dienoj. Po paninį 
bus bendri pusryčiai. Pu*j 
čius apsiėmė pagaminti 
Vaičiūnaitė, M. Steponaus 
nė, M. Stankienė, A. Kai 
skienė ir K. Barkauskienė

Kuopos koresp. J. H.

53



DRAUGAS Penktadienis, baland. 23, 1937

VIETINES ŽINIOS

>. Chicago

sekmadienį parap. 
įvyko J uozapų i r 

rų balius su šokiais. 
;o daug žmonių. Prie 
evykimo daugiausia 
i> darbu du Juozapui 
us ir Cickevioius. Jei 
idelis pasidarbavimas, 
nebūtų taip puikiai 
i. Be to, daug prie ba- 
risidėjo ir visa Cirke 
eimyna.. Už tai visi 
ii ir Kazimierai jiems

Šios parap. Stanislovai irtojoms Šv. Kazimiero seselė- 
J ingiui taip ]>ut sukruto. Gi
rdi, jei kiti surengia bulius 
ir turi gerų pasisekimų, ko-! pianu akompanavo S. Andriu- 
dėl mes negalim surengti di- skaitė.

ms. Solo įr>iu dainelių gra 
žiai padainavo O. Biežienė, o

delio balio su šokiais, lr tus 
jų bulius įvyks gegužės 9 d., 
parap. svetainėje, Visas pel
nas eis parap. naudai.

Stanislovai ir Jurgiai pa
siryžę subytinti net Juoza
pus ir Kazimierus. Pažiūrė
sime. Nemuno Sūnus

Iš Politikos buko
Rinkimų Atgarsiai

CICERO. — Lietuviams lai 
mėjus rinkinius, išrenkant sa 
vo tautietį į Mokyklų Tary
bų, būtent axlv. N. Tumaviek, 
bus geresnė proga dalyvauti 
politikoj. Jis atidarė kelių

i Kun. A. lunkus gavo daug 
1 covauų nuo svečių ir drau- 
; gy, taipgi Šv. Veronikos dr- 
ijos, Apašt. Maldos dr-jos, lietuviams į politikų. Dabar

zidentas. Tuo reikalu klūbo siems prie jo prigulėti, nes

West Pullmano 
Naujienos

adienį, bal. 25 d., dr 
d džiausiu Širdies de
ngia vakarų su gražia 
ha, kurių išpildys Ma

artistų - mėgėjų 
[orth Side. Tai bus 

iėjų tolimų lietų
jų sūartėjimas, • su-

Grupė loš vei- 
lutos sūnūs ir išga-

dar neturėjo progos 
šio gražaus veika 
ii atvykti į Šv. Juo- 
ip. svetainę. Nesi- 

. Vaidinimas prasidės 
vakare, nauju laiku.

pr&gTa'riTės būš Šokiau 
Setui Colby’s orkestrą 
aug ir kitokių margu-

Bal. 18 d., parap. salėje 
suruošta pagerbimas myli
mam klebonui kun. A. L>n 
kui jo vardo ir gimimo die
nos proga.

Vakaras pavyko. Žmonių 
-- vielinių ir svečių — tiek 
priėjo, privažiavo, kad net 
vietų trūko.

VirėjoSj vadovaujant M. 
Pesco, pagamino gardžių va
karienę, o jaunikaičiai gra
žiose uniforinose patarnavo 
prie stalų.

Trustisas Juozas Savičius, 
pasveikinęs klebonų parap 
komiteto vaidu ir įteikęs do
vanėlę, pakvietė dr; S.- Bieiį 
vakarui vadovauti.

Pirmiausiai mokyklos vai
kučiai gražiai išpildė keletu 
numerų. Už tai ačiū moky-

Moterų Sų-go<s 7 kp.

Gražias kalbas pasakė ir 
sveikino kun. A. Linky: kun. 
J. Mačiulionis, MIC., “Mo
terų Dirvos” red. Sakalienė, 
M. Brenzaitė, K. Strazdienė 
ir J. Savičius.

Po programos buvo šokiai.

parapijos salėje 
pasilinksminimo 

vakaras, su programa, 'muzi
ka ir šokiais. Vakaro pelnas 
eis parapijos savaitinio lai
kraštėlio “Žiūrėk Žinių Ži
neles” palaikymui. Visus 
kviečiame skaitlingai daly
vauti.

Dl kr.
A'

‘..A.

Bal 25 d.
rengiama

Bal. 23 d. vakare Fenger 
Migli School auditorijoj, 11200 
\Vallace str., St. Louis mer
gaičių akademija rengia gru
žlį , jieMstatyniįj. — operetę 
“An Old Kentucky Garden”.

Keikia pažymėti, kad ’ SI. 
Louis akademijų lanko nema
ža lietuvaičių ir operetėje 
turi svariuos roles. Kam lai
kus leidžia, pamatykite. Rap

• / .yj'.-.C. ‘lyk i-yrfri-Ą• ■ Y v"*""- ■; ■ ■ -.'.y.-.-X.

ggM C"'’* «

5* 4S

■

t

privalu visiems jį sekti. Po 
ra savaičjrų piįeš rinkimus 
jis pranešė, kandidatuojųs į 
Mokyklų Tarybų ir tuo pa
čiu sykiu spaudoj pasirodė 
jo atsišaukimas į lietuvius. 
Visi nustebo. Kai kurie darė
pastabas, kad nėra. progos 

jam laimėti. Bet remdami jį 
lietuviai klaidos nepadarė. 
Dabar turi savo tautietį Mo
kyklų Taryboj. Ciceriečiai 
gali pasididžiuoti, kad poli
tikoj pralenkė net Chicago 
lietuvius. Artimi

narys adv. Zekas perskaitė 
rezoliucijų, kuri priimta ir 
vienbalsiai nutarta pasiųsti 
Washingtonan.

Vasarų susirinkimai bus 
laikomi paprastų vakarų. Tai 
daroma patogumui tų, kurie 
negalės lankyti sekmadie
niais.

13 Wardo Demokratų klū 
bas yra skaitlingas nariais 
ir daug darbų jau nuveikė 
lietuvių labui. Naudinga vi-

IŠ 13 WARD0 DEMOKRA
TŲ SUSIRINKIMO

kur vienybė, ten galybė.
J. A. Vilkišius

Tonas Laiškų Aplink 
Pasaulį

Užvakar United Air Lines 
lėktuvas iš Chicagos į San 
Francisco išvežė tonų laiškų, 
daugiausia filatelistų, kurie

PLATINKITE "DRAUGĄ"
AKIŲ GYDYTOJAI

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. OANal 0523

bus apvešti aplink pasaulį. 
Iš San Francisco į Hongkong 
laiškus gabens Pan - Ameri
can Airuays lėktuvas. Iš Ho- 
ngkong į Angliju Lnperial 
Airways lėktuvas, Įiaskuį pro 
Kylu Afrikų ir Atlantu laiš
kai bus atgabenti j Buenos 
Aires, iš čia į Miami, o iš čia 
Kastern Airlines lėktuvas vėl 
parveš į Cliieago. Šių laiškų 
vokai bus brangūs.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. VAITUSH* OPT.
LIETUVIS

OPTOMET1UCAI.J.Y AKIV 
SPECIALISTAS

Palengvins aklu Įtempimą, kuri: 
esti prle?astlmi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo. skaudamą aklų karšti. ati’aisu 
trumparegystę lr toiiregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas st< 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclaiė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys a»l- 
.aisomoa. Valandos nuo 10 tkl H v 
Nedėlloj nuo lo iki 12. Daugely- nt- 
Silikln*Ų akys atitaisomos lie aklini 
Kainos pigiai, kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tel. LAFayette 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. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMiock 6286

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį v

Res.:
24C6 W. 69 St.

Balandžio 18 d. įvyko šio 
klūbo susirinkimas. Iš rapor
tų pasirodė, kad J. Juozai
tis daug pasidarbavo namų 
savininkams taksų mokėjimo 
reikale. Už minėtų darbų ne
ėmė nei jokio atlyginimo. Ir 
ateity kas *tmesite reškabi, į
visados kreipkitės pas J. ,tuo i Telephone: BOUIevard 2800
zaitį. Jis visiems* patarnaus. ( JOSEPH J. GRISH

LIETUVIAI ADVOKATAI

joj. Tai įvyko ant Archer avė., 4900 blocke. P. Valance, 1424 So. Cicero avė., 
įųutoniobiiiu, o nepažįstamas jaunuolis zigzagavo dviračiu ir viens kitų koliojo. 

ginčas baigtas taip: nepažįstamas peiliu nudūrė Valance ir sėdęs ant dviračio

Skaitytas laiškas ĮMtrapijos 
komiteto reikale pagerbimo 
kun. A. baltučio. Laiškas pri 
imtas ir paskirta auka.

Antras laiškas Šv. Kazi
miero Seserų irgi priimtas. 
Nutarta dalyvauti seime ir, 
išrinkta 2 atstovai. Aukų pa- | 
skirta iš iždo $10. ;

Komisija išdavė raportų, 
kad daržas išvažiavimui pa
imtas birželio 20 <1. Vėliau, 
sužinojus-, kad minėtų dienų 
rengiama aviacijos diena, nu 
tarta piknikų perkelti, o da
lyvauti aviacijos dienoj ir 
gelbėti, kiek galima.-Išrinkta 
keletas narių darbui. 
Rezoliucija Wa3hington, D. C.

.13 Demokratų VVardas pe
reitais rinkiniais daug darba
vosi ^išrinkime demokratų 
nuo prez. Roosevelto iki tei
sėjo J. Zūrio. Dabar irgi ei
na smarki kova reikale per
organizavimo Aukščiausi*. 
Teisino, kų pradėjo pats pre

LIETUVIS ADVOKATAS 
463L South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. 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 CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. .ILIj.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS: - •> ~
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadicnais ir Sekmadieniais
pagal sutarti.

Tel. CANaI 2345

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

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel CANaI 0402

RtatA 489S Prospect 101>
KAL & ZARETSKY

ATTORNETft AT LAW 
esaa So (Venteri! Avė. 

Valandos: kasdien nuo S:SS po plev 
tkl S:ZO v. vak. Subatoj n, o 12 Iki

• :»0 vakare 
188 W. Ran.lolph St.

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki >:00 po o’et

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
38 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 Iki 8 vai. vak.
ŠePt. 3 iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutartj
6322 So. Westem Avenue 
_________PROspeet 1012 _______

DR. P.. ATKOČIŪNAS
A1TTTRT AR

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

8147 So. Halsted St., Chicago
Paned., Sered. ir Snbat. nup 2—9 v.
Rm. 6924 So. Talman Avi.
Rei. Tel. GROveaill 0617 
Office Tel. HBMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

2423 W. Marųuette Road 
Vai. 2—4 it 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Suhaloiii8 Ciceroj 
1446 So. 49lh Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak. .

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 St.
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
rtSPik)

Ofįso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Olc. REPubllc 76»«
Melrose Park fl-fl

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 VVest Marųnette Road 
Antrad.. kctvlilad Ii penkta d ientab 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v.
Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. I 

161 Broadway |
MELROSE PARK. ILL. 

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

SrSladlenlals nuo 2 v. Iki 9 V. v 
Sekmadieniais pagal sutarties

CHICAGO 
Rez. 6951 B. Maplewoud Av.

Tel. HEMiock 3977
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

SeStatlieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marųuette Rd.

Tel. HEMiock 4848

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Offiee Phone R«. «nd Offiee

PROspeet 1028 2359 S. Leavitt 8t
Vai. 2-4 pp. Ir 7-9 vak. CANaI O7O«

DR. J» J. KOWAR
(K0WARBKA8)

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

Nedėliotn ir TrečIadienlaJa 
Pagal Sutartj

Tel. CANa’ 0257
Ree. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CH1RURGA8 

1821 So. Halsted Street
[tendencija: 6600 Ro. Artesian Avė 
VALANIIOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vąl. vakaro

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

MIL DENEMARK,
Buick - Cadillac * LaSalle

860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

TeL YARda 0994 
Rea.: Tkl. PLAaa 2400

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

Nedėliotum nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 laboa

CHICAGO, IIL 
Telefoną* MIDway 2880 

OFI8O VALANDO8: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

JAU SUGRĮŽO 16 KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metą

(Utiniai lznta* ir 4lrdlen Ilgos Jo 
spet-ialyM

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-3 P. M. 
Gyvenimo vieta 18.18 So. SOtli Avė. 

Plione Cicero 1M!Wt 
Office 4030 Weat 13th Street

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

Sunday by Appointrnent

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartj 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pagal satertĮ
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rei. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
’l.kvmi ■ArnJnmia ir ■nhnf.imia

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rm. KENwood 5107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8039 So. Olarement Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutarti

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Ciais A 
rftiiea. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medlkaliai autoritetai mftsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St., 
tel. HBMlock 6700

Naudokitės patarnavimu ty daktary, dentisty, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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ARD Centro ŽinutėsGlobėjo Šventė - 
- Atlaidai

BK11MJEPOBT. — Šv. Ju
rgio — mūsų parapijos glo
bėjo šventė pripuola penkta 
dienį, balandžio 23 d. Globė
jo šventės minėjimas dėl pa
togumo žmonėms nukeliamas 
į sekmadienį, bai. 25 d. Pa
rapijos globėjo šventėje yra 
surengtos atsakančios išbil 
mės.

Iškilminga suma prasidės 
11 vai. ryto. Per sumų pa
mokslų sakys kun. M. Urbo
navičius, MIC., Aušros Vartų 
parap. klebonas. Po pietų 3

šiandien Jurginės

Šiandien šv. Jurgio dienu. 
Mūsų tautiečių yra gana daug 
tuo gražiu vardu pakrikšty
tų. Sveikiname juos! Ypač 
sveikiname Visų Šventų par. 
klebonų gerb. kun. Jurgį Pa 
škauskų, Chicagos Kunigų 
Vienybės provincijos pirmi
ninkų. Ilgiausių metų!

Susirinkimas ARI) skyrių, 
įvyks gegužės 9 d. Visi ren 
tingus ir įdomus. Visi skyriai 
rengiasi prie 18 seimo, kurs 
,vyks gegužės 9 d. Visi ren
gia dovanėlę seimui, kuris bu- 
Statybos Fondo Seimas.

Choro Debiutas

MARŲUETTB PARK. — 
Šiois kolonijos lietuviai atei
nantį sekmadienį, bai. 25 d.,

Centro pikniko komisija (F. 
Burbienė, K. Garuckaitė, Z 
Jurgaitė, kuri, ačiū Dievui 
jau pasveiko) išdavė raportų 
iš savo veikimo. Viskas jau 
prirengta. Bilietai platinami. 
ARI) skyriai pasidalino dar
bais ir koncesijomis. Restau- 
ranų užėmė 8 sk. iš Mar 
quette Pk., o bufetų 6 skyr.

DRAUGAS’

kis ir keletas mergaičių, au
tomobilių įvažiavo kitas au
tomobilius.

Bruno tBeleckis tapo sun
kiai sužeistas ir nuvežtas j 
Šv. Kryžiaus ligoninę (guli 
kamb. 328). Sužeista ir taip 
pat guli Šv. Kryžiaus ligo
ninėj Vera Mockus, 20 m. Ki-

. ti važiavusieji irgi nukentė
jo.

Linkime visittns pasveikti.
Rap.

NAUJAS GIESMYNO

PROFESSOR NOODLE
nProfesao**

Vhen we. to the opera,
my husband falls asleep- 
The first note$ of thx or
chestra produce a slumber 
decn.The shrill soprano’s 
hightstC, th* kasso’s d«<p- 
est roars dori! bothęr his 
tranquility-he slumhcrs 
on and snorrs. I can't de- 
scrit* my to you, 1 
fear my heart will br«aK. 
Now te 11 me,picas c. what can 1 
do to make kum sUy «w«fce? 

Mrs. Ache

turės progos pamatyti, kokių 
1. įvyks iškilmingi unišpa-1 savo tarpe turi dainos meno

u procesija. Juos laikys Ipajėgų. Tokių progų duos Gi- įg Brighton Pk
mimo P. Šv. parapijos choras 
vedamas muz. B. Janušausko, 
debiutu operetėj “Sylvia”.
Be skaitlingo choro markei

Žodžius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas.

I dalis — Adventinės ir 
30 dienų į italėj imu. Btss-i KaK^inės giesmės, harm. J.

šie Plaskus už vairavimų au 
tomobilių neblaiviame stovy

Žilevičius. 34 giesmės 5Cc 
II dalis — Gavėnios ir Vt-

A. Skripkus, Šv. Kry
žiaus parap. klebonas. Tųsyk 
pamokslų pasakys kun. S.
Draugelis iš Gary, Ind.

Tų sekmadienį pripuola šv.! pai kiečiai išgirs ir pamatys
Morkaus šventė. Todėl 7:30 Ine tik vokalinius bet ir Vai
vai. ryto bus giedama Visų ' dybinius jaunųjų choristų ta- 
Šventųjų litanija ir įvyks į lentus.
procesija. Į Operetė ne koncertas, čia

Šeštadienį iKjpiet ir vaka-1 reikia įdėti daug darbo, ku
re ir sekmadienį iki sumos lio daugiausia tenka vedė-
bus klausoma išpažinčių.

Visos pamaldom įvyks se
nuoju laiku.

^Brangūs katalikai, naudo
kitės Dievo malonių diena 
Mūsų parapijos globėjo šven
tė y m dideli atlaidai. Taigi 
visus parapijomis karštai ra 
ginu atsilankyti į bažnyčių.

Pralotas M. L. Krušas,
Klebonas

Vajų raportai džiuginanti. 
Brklgeporto 2 sk. apvainikn 
vo visus net keliais amžinais 
nariais. Bravo 2 sk. ir jo vei
kėjoms. Cicero 0 skyrius už 
dirbo daugiausiai vajaus pra
mogomis. O gerb. klebonas 
kun. ll. Vaičūnas savo rėmė 
jų darbuotę papuošė net $100 
auka nuo savęs. Lai Dievai

jui, muz. Janušauskui. Repe-Į atlygina tam dosniam mūsų

ir įvažiavimų į gatvėkarį, nu- lykų giesmės, bariu. Al. Ka 
bausta 30 dienų į kalėjimų, čanauskas. 30 giesmė? 50c. 
Jos kompanijonas Charles
Rask nubanstaš $200 už da
vimų jai vairuoti savo auto
mobilių.

ticijos daromos veik kas va 
ikaras, iš to, galima spręsti, 
kad o^ieretė gražiai bus su
vaidinta.

Toks vakaras Atarų net te
Parke bus pirmas, dėl to tiki
mos kad žmonių prieis pilna 
didelė paiįap. salė. Pradžia 
7 vai. vak. nauju laiku.

( Širdukas

Pamaldos Už Dr. M. 
Bagdoną

Ateinantį trečiadienį, bala
ndžio 28 d. Dievo Apvaizdos

Garnys Pas Abro
mavičius

CICERO. — Bai. 19 d. gar
nys aĮiAuikė Abromavičių

prieteliui.

Nutarta šaukti dar vienų 
centro susirinkimų, kurs į- 
vyks gegužės 3 d., tuoj po 
palmaldų, Šv. Kazimiero a- 
kadcuni'joj.

Prieš seimų rengia dur pra
mogas 1 sk., Town of Lake, 
bai. 23 t# bunco Ogentų na
me. 10 sk., West Side, rengia 
“bunco party” gegužės 4 d., 
l-achavičiaus įstaigoj. TaiI

i vis skyrių rūpesnis, kad kuo 
didesnę dovanų sukėlus IS 
seimui, Statybos Fondui.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, barni. Al. Kačariuus- 
kas. 28 giesmės 35c

III dalis-b) — Švenč. Sak-
tla laiko ir brangių žodelių ramento giesmės, bartu. Al. 
mūsų draugijom nariams. Die- Kačanauskas. 9 giesmės 15c.
ve duok jai visiškai pasveik ___. , .. . vIII dalis-e) — Birželio me

nesio giesmės, barni. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmės į 
Dievų, harm. Al. Kučanau.-- 
kas. 18 giesmių 25c‘.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

arba pas autorių
KUN. J. ŽIDANAVICIUS

ti.

Beje, centro vice pirm. Ona 
Riiikauskieuė — tai brangiau 
sias mūsų žhiogus. Ji nenuil
stanti veikėja. Štai, jos pasi
darbavimu gauta rankų da
rbo antklodė, kurių išleidus 
laimėjimui (pati Reikauskie- 
nė daugiausiai knygučių iš
pardavė išviso net 11) ant
klodė teko rėmėjos dukterci 260 East Main Street 
iš North Side Elenai Sutkiū 
tei, kurios motinėlė gražiai 

• veikia 3 ARD sk.

1

bažnyčioje 8 vai. ryto bus šeimynų ir atnešė sūnelį. Mo 
atlaikytos iškilmingos pa»ma- tina dr. Simonaičio priežaū- 
Idos už a. a. dr. M. Bagdonų, roj sveiksta Šv. Kryžiaus li- 
trisdešimtoje jo mirties die- goninėje.
noje. Kadangi jo kūnas pa
siliks ilsėtis Šv. Kazimiero 
kapinėse, todėl tų jmčių die
nų 10 vai. ryto jis bus per
keltas iš laikinos vietos į 
žemę.

Įdomus supuolimas: moti
nos Bronislavos, tėvo Jono 
ir sūnelio gimimo dienos ba
landžio mėnesį.

“llappy Birthday”.
Rap.

J centro susirinkimų atsi
lankęs gerb. kapelionas, kun. 
Urba, gražiai rėmėjas pažy 
mėjo ir jų darbu pasidžiau 
gė. Jis visados nuoširdžiai 
laukiamas centro susirinki
muose.

Po .susirinkimo mūsų sve 
tingosios sesutės visas pavai
šino. Centralė

Bruno Beleckis Auto
mobilio nelaimėje

Amsterdam, N. Y.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ
nupiginta kaina — Piano $L, 
kitiems instrumentams po 
50c.

I

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

Maloni Motinėlė Maria, 
nors ligos suspausta, vis ran-

BRIGHTON PARK. — Se
kmadienį prie Archer ir We 
stern avė. į Bruno Beleckio, 
24 m., gyv. 4409 So. Fair
field avė., su kuriuo sykiu 
važiavo jo brolis Joe Belec-

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

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AMERICA’S 
LEADER AT

r

Apair of ^lassea 
you should. $ct to 
ma^nify the sta^e, 
and on thew palnt a 

a y soubrette 
rom Broaduray’s 

tatest r&čc When. 
he locks tnrou^h 
them. sleepdy idv 
a^inehis surprise! 
Ipositively ^uarantee 
he’ll never shut his eyes!

Prof. NooHLe.

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

Grabnamių
- ■ o ■■ ■■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj
4 » ■ i O— , .

Suvirš 50 metų prityrimo
— ■ Ov—

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

-------o------ -
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chieagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

ra

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

ŠĮVAKARĄ
KLAUSYKITĖS

ŠĮVAKARĄ
ŠALTIMIERO

RADIO
PROGRAMO

W.H.F.C STOTIES
(1420 K.)

7:00 vai. vak.

KITI ŠALTIMIERO 
PROGRAMAI: ;

Sekmad.—9:00 v. v. 
Pirmad.—10:00 v. v.

ĮVAIRŪS -

— PAMOKINANTI — 

— ŽAVINGI

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

LAIDOTUVIįį 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVtŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A MD III AMPC PATARNAVIMAS 
HlnDULHilbL DIENĄ IR NAKTĮ

TA VV A T KOPLYČIOS VISOSE U JL KrVl MIESTŲ DALYSE

S. P. Mažeika 3319 Lituaniea Avė. 

Phone YARda 1138

(JUria
rhonf eHHi

GAKV. IND. LAIDOTOVIU DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

b pal«rn»vt«MW — Moterie patart** u J b
eso w. ifttb

Urba Flower Shoppe 
14180 Archer Avenue
|OA1M M»ilnUrnM—- Ve-dur/mi —» 

Baiddetanut Laidotu vėtąs —
PapuoMmaniM.

Vlitma LAVAYETTC MO* J

A. MasaLslūs
LAIDOTUVIŲ L) I REKTORIUM 

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

KUMPIAI ii
LIETUVOS

lr kiti 8kanuai41lal.
Irgi pa.rd uodam Wnolewda.

BALTIC MPORT 00. 
805 W. 19th Street 
Tel Uaymarket sas*

MES.

A. BITTIN
PAMINKLŲ It DIARĖJAI

Dabar siūlo didžiausias 
paminklų vertybe*. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 815.08 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West 11 Ith St., 

Telefonai BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

A. Petkas 1410 So. 49th Ct., Cicere 
Phone Cicero 2109

S. M. Slatas 718 We*t I8th Street
Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Street 

Phone BOUIevard 5203LI.ZaLp
EzenkisiSK 10734 So. Michigan 

TeL PULInaan 5708

P.LRMtas
Lffibiicz i S
I. LMcnis

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 23rd Pteee 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 B. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ava. 

Phone LAPayette 3572
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

IS MARIJONŲ CHICAGOS APSKRITIES 
RĖMĖJŲ DR-JOS SUSIRINKIMO

Susirinkimas Gausingas Atstovais, Gražiais 
Nutarimais ir Veikla Kolonijose

! čiai, gražioje vienybėje kuo
gražiausių sėkmių!

North Side pranešimų pa
darė apskr. pirm. A. Bacevi
čius, pranešdamas, kad tru
mpoj ateity turės pramogų.

Praeitį) trečiadienio vaka
ri) Aušros Vartų parap. mo
kyklos kambary įvyko Mari
jonų Chicagos apskrities rė
mėjų draugijos susirinkimas, 
kuris huvo skaitlingas atsto
vais ir gausus gražiai koloni
jų skyrių raportais.

Pirmiausiai, reikia pažymė
ti, kad į susirinkimų teikėsi 
atsilankyti didž. gerh. Pro
vincijolas kun. J. J. Jakaitis, 
kuris plačiai apibudino semi
narijos koplyčios nuveiktus 
darbus ir kas dar liko per 
tų trumpų laikų nuveik t j. 
Kaip matėte iš seniau pas
kelbtų (piiunešimų, kad pa
šventinimas pinuos lietuvių 
seminarijos koplyčios įvyks 
birželio 6 d., gerb. Provinci
jolas pareiškė, kad, ištikrųjų 
taip ir bus, ir kvietė susirin
kusius atstovus ruoštis prie 
iškilnių.

Po to plataus pranešimo, 
sekė kolonijų skyrių rapor
tai: * 4

Town of Lake raportų pa
tiekė E. Ogentaitė, pranešda
ma, kad susirinkime daly
vauja G atstovai: B. Ogen 
tas, E. Ogentienė, E. Ogen
taitė, E. Gedvilienė, P. Turs- 
kienė ir šešto neteko sužino
ti, prašau atleisti. Taipgi pa
tiekė rajiortų iš įvykusio va
karėlio, kuris davė gražaus 
pelno — $4G.4G, ir dėkojo vi
siems atsilankusiems svečia
ms, ir patys pasižadėjo pro
gai pasitaikius padaryti re
vizitų.

Marąuette Park raportų iš
davė pirm. skyriaus B. Ne- 
nartonis, kad ateinantį sek
madienį, baland. 25 d. 2 vai. 
po pietų įvyks parapijos sve
tainėje bunco party, prie ku
rios energingai prisirengę ir 
kvietė atsilankyti ir iš kitų

T). Gasparkienė, kad susirin
kime dalyvauja 5 atstovai: 
C. Druktenis, D. Gasparkie- 

A. Radzevičius, M. Balne
čiūnienė ir J. Kulikauskas. 
Pastarasis papildė raportų 
pranešdamas, kad ateinantį 
sekmadienį bus giUžus va
karas su šokiais ir kitais į- 
vairumais ir kvietė atstovus 
ir svečius iš kitų kolonijų at
silankyti, kurių tikimės ne
mažai atvyks iš Town of 
Lake.

Brighton Park gražų ra
portų patiekė p. Navickienė, 
pranešdama, kati susirinkime 
dalyvauja 3 atstovai; I. Šiau
lienė, O. Navickienė ir Kaz- 
ragienė; taipgi pareiškė, kad 
sekmadienį, balandžio 25 d., 

i 2 vai. po pietų turės bunco 
party, turi surinkę daugybes 
gražių dovanų, ir labai pa
geidavo, kad atsilankytų į 

parengimų ir apskr. dvasios 
vadas, kas girdi, priduos 
daugiau gyvumu pramogoje
ir ateityje darbuotis.

Melrose Park platų prane
šimų padarė A. Švilpauskie- 
nė, kad susirinkime dalyvau
ja 2 atstovai: K. Kantautas 
ir A. Švilpauskienė; taipgi 
pranešė, kad turi jau sukėlę 
apie 250 dol. ir smarkiai ruo
šiasi prie bankieto, kuris į- 
vyks gegužės IG d. Mes se
niau pastebėjom, kad melro- 
separkiečiai yra pasiryžę pa
daryti gražių ’aUuintj, Mel
rose Park lietuvių vardu, ir 
ištikrųjų, iš pareikšto rapor
to jau galima spręsti, kad 
jų tikslas bus atsiektas. Tai

pgi pranešė, kad ateinantį 
sekmadienį po pamaldų turės 
susirinkimų ir tarsis kaip sė
kmingiau prisirengti, kad už
baigti nustatytų 500 dol. kvo
tų. Reikia pasakyti, kad to
kių veikėjų^ kaip p. Švilpau

Cicero gražų raportų pa
tiekė plačiai žinomas ir ne
nuilstantis veikėjas ir visų 
kilnių darbų rėmėjas A. Va
lančius, pranešdamas, kad su- 
siroganizavo gražus rėmėjų 
skyrius ir smarkiai platina 
bankieto tikietus. Reikia pri
minti, kad cacerieč.iai, kaip 
pastebėjote per spaudų, pa
darė nepaprastų žingsnį pir
myn tada, kada įvyko susi
rinkimas: įsirašė daug kilnių 
ir darbščių narių ir dar prie 
to sukėlė virš 200 dol. aukų. 
Tai tiesiog nepaprastas da
lykas šiais laikais. Už tai 
mes linkime ir ateity gražiau
sių sėkmių jųjų darbuotėje.

Taipgi reikia pažymėti, 
kad susirinkimas plačiai op 
kalbėjo seminarijos koplyčios 
pašventinimo iškilmes, bet a- 
pie šį reikalų parašysime ki- Į 
tu kartu.

Tat, baigdamas šiuos ke
lis žodžius ir nuoširdžiai pra-

kolonijų. Papildė raportų A. skienė, K. Kantautas, Janu
Jonaitienė ir Al. Pukelienė, 
ir taipgi prašė centro, kad 
apskr. dvasios vadas būtinai 
lankytųsi kolonijų skyrių su
sirinkimuose ir jų parengi
muose.

šauskienė, ;Bacevičienė, K. 
Žvirblienė, Melrose Park lie
tuvių tarpe netrūksta ir be 
abejonės jų gražus ir vienin
gas darbas baigsis jų kilniu 
pasiryžjimu. Tat ir linkime

Balandžio 30 d. Bus 
Renkamos Popuriš- 
kiaustos lietuvaitės

kaip tik populeriškiausios lio 
tuvaitės, kurios bus išrink
tos Amerikos lietuvių Spor
tininkų baliuje, balandžio 30 
d., Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted str. Visos 
Chicagos ir apylinkės lietu

Pirmų kartų į Amerikų a< 
vyksta iš nepriklausomos Li< 
tuvos sportininkai žaisti ir vaitės kviečiamos atsilankyti

“Sylvia”. Konstancija Ske 
lly, viena Gimimo P. Š. par. 
choro artisčių, kuri visuomet 
sužavi savo lošimu. Operetėj 
“Sylvia” vaidina Sylvijos 
rolę. Operetė bus statoma sce 
noj sekm., bai. 25 d., parap. 
salėj, 7 vai. vak., nauju laiku.

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės

Daug kalbama visur apie 
nepaprastų parengimų ateina
ntį sekmadienį. Tų dienų į- 
vyks “surprise balius” baž

šau pastebėję šių visų eilę nyčios maliavojifmui. Per il- 
kolonijų skyrių parengimų, I laikų smarkiai ruošiama

si prie šito vakaro. Būrysatsilankyti į juos ir pagelbė
ti tiems kilniaširdžiams jųjų 
sunkiame darbe, nes žinote, 
kad pelnas nuo šių visų pa
rengimų yra skiriamas pir
majai Tėvų Marijonų lietuvi
škos seminarijos koplyčiai 
baigti. Jonukas

Kultūros Ratelio 
Šokiai

šeštadienį, balandžio 24 d., 
Mildos salėje, 3142 So. Hals- 
tedst., įvyks 100 nuoš. lietu
viškų šokių ir žaidimų vaka
rėlis, kurį ruošia lietuvių 
(Išeivių) Jaunimo Kultūros 
Ratelis. Šis ratelis neseniai 
susiorganizavo ir
daugumoj iš lietuvių jauni
mo atvykusio iš lietu vos jau 
pokariniais laikais. Todėl, ku 
rie žingeidaujate pamatyti 
kaip dabar Lietuvoje jauni
mas šoka ir žaidžia, malonė
kite atsilankyti į Mildos sa
lę šio šeštadienio vakare, 
7:30 vai. Įžanga tik 25c.

A. J

konkuruoti su čia gimusiais 
lietuviais. Tuomi norihna su
artinti Lietuvos' .jaunimų su 
Amerikos lietuvišku jaunimu 
ir sudaryti ryšius tarpe Lie
tuvos ir Amerikos liet. jau
nimo.

Visų laukiami sportininkai 
atvyksta pradžioj liepos mė
nesio. Kaip mes juos čia su 
tiksime ir vaišinsime? Mūsų 
pareiga juos kuogražiausia 
sutikti ir vaišinti, kad grįž
dami į tėvų kraštų, Lietuvi), 
parsivestų kuogražiausių į- 
spūdžių apie Amerikos lietu
vių jauniinų.

Pirmiausiai Lietuvos spor 
tininkus, ir jų palydovus, su 
tiksime ir su jais susipažiu 
sime Amerikos Lietuvių Spo
rtininkų Komiteto surengta- 

' me svečių priėmimo baliuje, 
penktadienio vakare, liepos 9 
d. Minėtame vakare įvyks 
jaunuolių dalyvių “Grand 
March”, kuriame dalyvaus ir 
Lietuvos sportininkai. jBet 
kas bus tų jaunuolių sporti
ninkų kompanionės, arba 
draugės, “Grand March” ei 
senoj? Žinoma, ne kas kitas,

į šį balių kuogražiausiai pa
sipuošusios. Čia bus renka
mos baliaus “Grand March” 
vadės.

Kuriai lietuvaitei teks S: 
garbė? Tai paaiškės sakytam 
Lietuvių -Sportininkų Komi
teto baliuje, balandžio 30 <1., 
IJetuvių auditorijoje.

Reikia, kad Lietuvos spor
tininkai būtų sužavėti kuk
lumu, mandagumu, kultūrin
gumu ir gražumu Chicagos 
mėlynakių, geltonplaukių, 
raudonskruosčių lietuvaičių.' 
Visos rengkitės dalyvauti ir 
tapkite kandidatėmis. <

Ieva Lukošiūtė 1

DRAUGAS atlieka vi
sokius spaudos darbus. 
Tad, paveskite mums 
savo spaudos darbus.

DUODA

darbščių vyri) ir moterų sto
jo į šitų darbų ir jiems pa
vyko išjudinti visų parapijų 
ir todėl to darbo pasėkos bus 
tikras “surprise”. Be vieti
nių parapijom) laukiama sve
čių iš visos Čikagos. Progra
mas prasidės 5 vai. vak. Pra
šome nesi vėlinti.

Mūsų bažnyčioje ateinantį 
sekmadienį pamaldos bus lai 
komos sulyg naujo laiko. To
dėl prašome nepamiršti iš 
vakaro laikrodžius pastumti 
vienų valandų pirmyn.

Praėjusio šeštadienio vaka
rų mūsų parapijos salėje į- 

susideda i vyko nepaprasta puota; si
dabrinio šliūbo puota, kuri 
buvo surengta Frank Koubai, 
įžymiam šios kolonijos gyve
ntojui ir politikieriui. Daly
vavo 21 wardo aldermonas, 
keli senatoriai ir keli šimtai 
Koubos draugų. Jubiliatai 
kad ir ne lietuvių kilmės, bet 
labai draugiškai gyvena su

P- j lietuviais ir yra stambūs mū- 
j sų parapijos rėmėjai, todėl 
jį ir jo žmonų sukaktuvių 
proga nuoširdžiai sveikina 
me.

AVest Side raportų patiekė jums, brangūs melroseparkie

Sprogdinami unijų viršininkų namai. Užvakar naktį piktadariai dinamitinėmis bom
bomis apardė šeštų iš eilės unijos viršininkų namų. Šis namas, adr. 9044 <3o. May st., pri
klauso A. J. Landvogbt, sekretoriuj International Union of Operating Engineers lokalo 
No. 399. Tuo pačiu metu buvo pamesta bomba ir I>o kito tos unijos viršininko namu.

: PAIN- EXPE
< K .

LLER :
__ _1

ę ' Ca

TnksUnčlal rado paleng
vinimą genantiems lr 

skaudamiems mušimiems 
— su keliais llsltryaknals.

PAIN-EXPELLER
ralsbaienklls Inkaras yra 
naudojamas per 70 meti

L I N I M E M T

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAI

Iš WIN D (560 kyloc.)

Margutis pakeitė laikų ra
dio programų iš AVIND. 
Vietoj 7 v. v., dabar girdė
site antradienio, trečiadie
nio, ketvirtadienio ir šašta- 
dienio vakarais lygiai de
šimtą Mlaridą (Chicagos 
laiku). Ten, kur nėra day
light savings time — 9 v. v.

^Pirmadieniais, penktadie
niai ir sekmadieniai progra
ma) iš AVIND nebus per va
sarų.
Iš W H F C (1420 kyloc.)

Sekmadieniais iš AVHFC 
Margučio radio programai 
būna 1 vai. popiet (CST). 
Ten, kur nebus daylight sa- 
ving time, girdėsite valan
dų ankščiau.

Kitais vakarais — 9 vai.

TŪKSTANČIAI J| PAŽĮSTA
Tūkstančiai Amerikos lietu

vių yra girdėję Vinco Užda
vinio prakalbas. Tūkstančiai 
Amerikos lietuvių žino, kaip 
gražiai jis kalba. A'isi jo pra
kalbomis susižavi. Bet ar vi
si žino, kad jis yra lygiai ga
bus rašytojas ir kad jis yra 
parašęs keletu knygų. Knygų 
ir apšv:etos mylėtojai Vinco 
Uždavinio raštais lygiai taip 
susižavi, kaip ir jo prakalbo
mis.

DRAUGO knygyne turime 
Vinco Uždavinio parašytas 
knygas “Europa Iš Automo
bilio” ir “10,000 Kilometry.”

Abi knygos yra kelionių ap
rašymai.

Knygoje “10,000 Kilomet
rų” autorius aprašo kelionę 
per Europų ir Šiaurinę Afri 
kų. Jų jis atliko 1932 metais 
vykdamas su Lietuvos maldi 
ninkais į Eucharistinį kongre
sų Kartagenos mieste Šiaurės 
Afrikoj. Knyga yra su žcmla- 
piu ir 167 paveikslais. Turi 
412 pusi. Aprašoma Vokietija,
Australija, Italija, audiencija 
pas šven tų jį Tėvų, Roma, Af
rika, Ispanija, Liurdas, Pran
cūzija, Belgija. Tai įdomybių 
įdomybės. Kaina $2.00.

“Europa iš Automobilio” 
autorius aprašo apie Vokieti
jų, Čekoslovakijų, Australijų,
Vergrijų ir Pietų Slavijų.
Knyga taipgi gausiai paveik
sluota. Kaina $1.00.

Šiomis knygomis visi gėrė- GEHL’S BATHS 
sis ir žavėsis. Įsigykite iš' Hot Ak, Light, Snlphnr k Shosrer 

DRAUGO knygyno, 2334 So. |
Oakley Avė., Chicago, III.

PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam 4%
DTVIDENTAS UŽ 

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCTATTON OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
REIKALINGA MERGINA AR 

MOTERIS

Reikia merginos ar moters vidu
rinio amžiaus prie namų ruoSos. 
Tuoj atslšnuktl 6641 So. Campbell 
avė., tel. PROspect 2268.

BARBERNf: PARDAVIMO

Pardavimui barbernė. dvi kėdės. 
T.leluvlu apgyventol vietoj. Kreip
tis Į DRAUGĄ, 2334 So. Oakley 
Avė., Box 149.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, šiom?, Ner- 
votnmo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redflsinimo—PAMĖGINKIT

PLATINKITE “DRAUGĄ’

AGENTŪRA

Milda Auto Sales

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai

MOTienv sgvnirs 
IMT N. Rnl.tvd St.

Antr. Ir Krtvlr.

9 ryto llcl s vak. 
Moteris 

Patarnautoja

FTRV RKTKICR 
IIIM Clybourn Are. 
liras. Troė.. K. t, Ir. 

Ir ArSt
ftse ryt. Iki ie vak. 

Antr. Ir Prnkt. 7 .-a* 
ryto Iki e vak.

*K>xK VIMTOMR HTTVIK* 4* MRTV

TIRED, WORN OUT,

NO AMBITION
O W rainy 
women are 

just dragging them- 
aelves around, all 
tired out with peri- 
odic vveaknen and 
pain? They should 
know that Lydia 
E. Pinkham’s Tab
lete relieve peri- 
odic pains and dis- 

3omfort. Small size only 29 cents.
Mrs. Dorsie W<lliams of Danville, 

Illinois, says. “1 had no ambition 
and was terribly nervoas. Your Tab
lete helped my periods and built me 
□p.” Try them next month.

H

Chicago ir apylinkės žemė
lapis. Numerais parodoma, 
kuriose vietose, praėjusį ant
radienį ir trečiadienį, pik*a- , 
darių pamestos bombos ap- , 
griovė namus.

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

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

TAIIITS

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.


