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CHICAGOJ MIRĖ KMHILAS M. BAGDONAS
VYRIAUSIAS TEISMAS PAGALIAU 

PASISAKO UŽ NAUJĄJĄ
SANTVARKA

PRIPAŽĮSTA GELEŽINKELIŲ DARBO 
AKTĄ, IR DU KITUS

Wagnerio darbo sąryšių 
aktas atidėtas

PRISIKĖLIMO DIENA 
JERUZALĖJE

GAISRE ŽUVO MATAS 
HILP0IT

29. i darbo sąryšių akto klausimą. 
Tas skaitosi prezidento Ro

osevelto administracijos svar-

WASHTNGTON, kovo 
— Vyriausias teismas šian
dien paskelbė tris svarbius 
nuosprendžius, kuriais palaiko Į būs laimėjimai, 
naująją santvarką. Į Teismas rado, kad geležin-

Vienu balsu pripažino gele- kelių kompanijos privalomos
žinkelių darbo aktą.

Vienu balsu pripažino Fra- 
zier-T^emke žemės ūkių morgi- 
čių perfinansavimą.

Dauguma halsų pasisakė už 
mažiausiojo atlyginimo mote
rims įstatymą AVashingtono 
valstybėje.

Sutiko klausyti argumentų 
federalinio nedarbo akto teisė
tumo klausimu.

• Toliau atidėjo—

pripažinti kolektyvį derėjimą
si su savo darbininkais, kadan 
gi tas būtinai reikalinga pra
moninių ginčų išsprendimui.

Mažiausia atlyginimo mote
rims) ir žemės ūkių morgičiu 
pert'inansavimo klausimai se
niau šio teismo buvo spren
džiami ir pripažinti neteisė
tais. Šį kartą, nuspręsta prie
šingai — naujosios santvarkos

smaudai.

JERUZALE, kovo 29. — Je 
ruzalės lotynų ritu (apeigų) 
patriarchas vakar Prisikėlimo 
rytą laikė iškilmingas pontifi
kalines Mišias pas sidabrinį 
altorių Kristaus karsto prieša
kyj0? kur prieš porą tūkstan
čių metų įvyko didžiausias 
stebuklas — Kristaus Prisikėli 
mas iš mirusių.

Pamaldose ir procesijoje da 
lyvavo tūkstantinės krikščio
nių minios. Buvo daug ir di
plomatų. Patriarchą lydėjo 
gausus skaičius prelatų, kuni
gų ir vienuolių.

BROOKLYnJn. Y. kovo 
29. —Sudegė šf. Katarinos iš 
Genoa parapijos klebonija. Žu 
vo prelatas (mons.) J. M. Ilil- 
pert, 52 m. amž., bažnyčios re
ktoriui. ' •

-r
VOKIETIJO! VYSKUPAI 
RENGIA K( NFERENCIJĄ

BERLYNAS, kovo 29. — 
Vokietijos kat ilikų vyskupai 
rengiasi į šiol lis dienomis į- 
vyksiančią spedialę konferenci
ją Bažnyčioj reikalu.

I

A. a. dr. Mikas Bagdonas, 
Lietuvos konsulas Chiea

goj.

JO KONAS PAŠARVOTAS 
LIETUVOS KONSULATE

Kmuiiishi remia paskiru pramoniu 
mijH sujudi

HITLERIS NUSIKVIETĖ
ATSTOVĄ Iš VATIKANO
BERLYNAS, kovo 29. — 

Atkviestas namo iš Vatikano 
Vokieti joe atstovas d r. Diego 
von Bergen. Matyt, nacių vir
šininkai nori su juo pasitarti 
Bažnyčios klausimu.

Parvykęs atstovas, sakoma, 
pirmiausia pasimatysiąs su 
diktatorium Hitleriu.

Naciai pradėjo nerimti dėl 
Popiežiaus išleistos enciklikos.

POPIEŽIUS PALAIMINO 
MINIŲ MINIAS

AVASHINGTON, kovfc 29. 
— Aiškėja, kad komunistų par 
t i jos vadai karštai remia pas
kirų pramonių unijų (C.T.G.) 
organizavimą ir “sėdėjimų” 
streikus.

e

PAŠALINTI TRYS TEISMO 
BAILIFAI

i

PRANCŪZIJOJ SULAIKYTI 
SAVANORIAI AMERI

KIEČIAI

Komunistai tai daro tno su
metimu, kad pakirsti Ameri
kos Darbo federaciją, kurios 
viršininkai griežtai kovoje 
prieš raudonuosius. Taip pat, 
kad “sėdėjimo” streikai yra 

nunistų padarinys, nes tuo 
eliu darbininkai įpratinami 

nesiskaityti su svetimomis sa
vastimis. Išpradžių darbinin
kai tenkinasi tik “sėdėjimu”,

Pereitą šeštadieni jAmerikos 
Darbo federacijos prezidentas 
W. Green sakė prakalbą St. 
Ixiuis miieste. Jis smerkė C.I. 
O. Pareiškė, kad anais metais 
LW.W. organizacija buvo iš
kilusi griauti Amerikos Darbo 
federaciją. Nieko neatsiekusi 
išnyko. Taip bus ir su C.I.O. 
žygiais. I.W.W. vykdė sabota
žą, o C.T.O. vykdo “sėdėjimo” 
streikus. Amerikos Darbo fe- 
derarija pasiliks kaip buvus 
nenugalima.

Įdomu ir tas, kad federali
nis darbo departamentas sa
kosi, kad jis neturi priemonių 
sustabdyti “sėdėjimo” strei 
k9- ?'

Ryšimu su apskrities vyres
niojo teismo buvusio klerko F 
,V. Zintako byla šerifas J. To 
man pašalino iš tarnybos kri 
minalinio teismo tris bailifus:

PORT VENDRES, Prancū
zija^ kovo 29. — Čia sulaikyta 
25 savanoriai, vykueieji į Bar- 
celoną gelbėti ispanų radika
lams kariauti prieš nacionalis
tus.

VATIKANAS, kovo 29. — 
Vakar Prisikėlimo dieną Šven
tasis Tėvas Pijus XI, kaip ža
dėjo, iš Šv. Petro bazilikos bai 
kūno palaimina šios bazilikos 
aikštėje susirinkusias minių 
minias — kelini šimtus tūkstan
čių asmenų.

Į baziliką šventasis Tėvas 
atlydėtas besėdįs kilnojamame 
soste. Tūkstančiai- tikinčiųjų 
krikštavo, daugumas tiesiog 
verkė pamatę Popiežių, kurs 
keistą mėnesių sunkiai sirgo 
ir daug kartų abejota apie Jo 
Šventenybės pasveikimų. •

PeT ilgas iškilmingas Mi
šias Šventasis Tėvas sėdėjo 
soste greta altoriaus. Po Mi

šių Popiežiui gelluėta nužengti 
nuo sosto, po to nekieno nepa
laikomas pats vienas priėjo 
prie altoriaus. Tikinčiųjų tar
pe pasireiškė nepaprastas 
bruzdėsis. Girdėta šauksmai:
PoflĮeJiųs vaikščioja!-----------

Pasibaigus pamaldoms, Ju 
Šventenybė kilnojamu sostu 
nulydėtas į bazilikos balkoną, 
iš kur Popiežius suteikė mies
tui ir pasauliui apaštališką 
laiminimą.

Paskiau pranešta, kad Po
piežius didžiai 
reiškia gilaus
kad įvykdė savo pasiryžimus.

Bazilikoje rezervuota Vokie
tijos atstovui vieta buvo tuš
čia.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį
Kovo 28 <1., 11:25 vai. naktį mirė nuo plaučių uždegimo 

dr. Mikas Bagdonas, Lietuvos konsulas Chieagoj ir Lietuvos 
pasiuntinyliės Vašingtone sekretorius. Vakar pasklidusi ši ži
nia Chieago j nustebino visus lietuvius. Žinia netikėta ir skau
di. Tai nemažas visiems smūgis, bet ypač jį atjautė velionies 
pusbrolis gerb. kun. Ig. Albavičius, kuris yra jo artimiausias 
giminaitis ir taip, pat draugas Amerikoje, nors šiaip jau drau
gų d r. Bagdonas turėjo laliai daug.

šiandien JO vai. konsuo kūnas atvežamas ir pašarvojamas 
Lietuvos konsulate, 100 E. Bell?vue avė. Ketvirtadienį 9 vaJ. 
rytą bus išlydėtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią, kur bus atlai
kytos gedulingos pamaldos. Iš bažnyčios kūną lydės į šv. Ka
zimiero kapinių koplyčią. Koplyčioj pasiliks tol, kol ateis iš 
Lietuvos brolių ir seserų patvarkymas — vežti Lietuvon, ar 
čia palaidoti.

Į laidotuvių iškilmes yra pakviestas JE. vysk. Sheil. Pa
kviesti miesto aukšti valdininkai. J laidotuves atvyks, kitų 
valstybių konsulai. Tikimasi, kad iš Vašingtono atvyks Lietu
vos. atstovas p. P. Žadeikių ir generalinis konsulas iš New 
Yorko p. Budrys.

Lietuvos konsulate iki penktadienio nebus atliekami jokie 
reikalai, kokie konsulatuose paprastai yra atliekami.

Dr. Bagdonas susirgo prieš savaitę laiko. Užimta* dan- 
gybe,konsulato reikalų, į savo sveikatą nekreipė dėmesio. Pa
šauktas gydytojas užtiko besergant plaučių uždegimu. Norė
ta tuoj vežti į ligoninę, bet jia griežtai atsisakė važiuoti, nes, 
girdi, perdaug yra reikalų/kuriuos, kad ir sirgdamas galė
siąs atlikti. Pradžioje buvę priverstas, kad leistų slaugėms je 
sveikatą prižiūrėti. Bet einūnt blogyn, šeštadienio va-kare" nu
vežtas j gy. Kryžiaus ligoninę. Pasirodė* kad nedaug yra vil
ties ligoniui pasveikti. Buvo aprūpintas šv. SakrumenUb*. 
Šeštadienio naktį ir per Velykas dideliu gydytoj^ it llfconltič* 
rūpestingumu dar išlaikė. Nors ligonis ir nemažą atsparumą 
ligai turėjo, tačiau perdaug plaučiai huvo apimti, Užmerkė 
amžinai savo akis pusbrolio kun. Albavičiaus akyvaizdoje.

Velionis Europoje paliko du brolius ir dvi seseris. Vy
riausias brolis Leopoldas yra Lietuvos pasiuntinybės Maskvo
je patarėjas; antrasis Vladas, Marijampolio apskrities gydy
tojas; viena sesuo —* Stefanija ištekėjusi už pulkininko K. 

pavargęs, bet i Skučo, kuris dabar yra Lietuvos karo atašė Maskvoje, o kita
nooitanirini'mn I— Marijona už) Kubiliaus, Ūkio banko direktoriaus Kaune." 
pasnensinimo,, QERB KUN m ALBAViCIUr. NETEKUSIAM SA- 

iVO MYLIMO PUSBROLIO “DRAUGO” REDAKCIJA 
REIŠKIA GILIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ.

BUS BAIGTOS 3 DIDELES 
STATYBOS

D. Miller, H. Kirscb ir E. Co
ben. j Sulaikytųjų tarpe yra tryli-

Bailifo Millerio žinyboje bu- ka amerikiečių. Komunistas
vo Zintako antrosios bylos pri
siekę teisėjai, kurie laisvu lai
ku lankė smukles. Kitų dviejų 
bailifų pareiga buvo prisieku
sius teisėjus saugoti, be jie 
tuo neužsiėmė.

Toliau vedami tardymai pri 
siekusiojo teisėjo papirkimo 
klausimu. Išklausinėjami kiti 
abiejų Zintako bylų prisiekę 
teisėjai ir kai kurie advoka
tai. ' z

G. Ballet, ar Dallet, iš Ohio 
valstybės (J. V.) vadovauja 
visai šiai grupei.

PLATINKITE “DRAUGĄ 99

EDUARDAS SUMAŽINO
SAVO TARNŲ SKAIČIŲ

VIENA, Austrija, kovo 29. 
— Buvęs Angjlijoa, Karalius 
Eduardas savo tarnų skaičių 
nuo 17 sumažino iki 7 ir iš Eu 
zosfeld pilies nusikelia gyven
ti į kitą Austrijos dalį. Gy
vens viešbutyje.

KATALIKAI NEMANO 
PASIDUOTI NACIAMS

JSPEJA DARBININKUS 
PRIEŠ “SĖDĖJIMO”

STREIKUS

ATMUŠĖ RADIKALUS 
GUADALAJARA FRONTE

MADRIDAS, kove 29. — 
Nacionalistai šiandien iš nau 
jo bombardavo radikalus šia 
me mieste.

BERLYNAS, kovo 29. — 
Visose katalikų katedrose ir 
bažnyčiose vyskupai ir kunigai 
vakar Prisikėlimo dieną kalbė
dami milijonams tikinčiųjų įs
pėjo nacių vyriausybę, kad ka
talikai iki paskutinųjų kovos 
nž Bažnyčios ir savo teises ir 
laisvę.

18 visų bažnyčių pamoksi i-

AV ASHINGTON, kovo 29. 
— Amerikos Darbo federaci
jos prezidentas W. Green įspė
ja darbininkus prieš “sėdėji
mo” streikus.

Jis* pareiškia, kad “sėdėji
mo” streikai yra priešingi įs
tatymams, kad su šiais strei
kais darbininkų laimėjimai y- 
ra maži ir laikini ir kad su 
šiais streikais ardomas, orga
nizuotų darbininkų solidaru
mas, kurs šiandien gyvai rei
kalingas.

CASABLANCįA, Ispanija, 
kovo 29. — Žiniomis iš Guada
lajara fronto, ten Vertice 
Cruz bare nacionalistai suplie
kė svetimšalių savanorių radi
kalų brigadą ir milicininkus.

STREIKUOJA BUŠŲ IR 
TROKŲ VEŽĖJAI

PALEISTI Iš KALĖJIMO 
KLAIPĖDOS SĄMOKS

LININKAI

BOSTON, Mass., kovo 29. 
— Sustreikavo New England 
Transportation kompanijos bu 
sų ir t rokų vežėjai ir ga rad
žiu mechanikai ir kiti darbi
ninkai. Reikalauja didesnio at
lyginimo.

BIRŽIETIS IŠRADO SVAR
STYKLES BE SVARSČIŲ

nių pareikšta, kari naciai ne
pildo padaryto konkordato ir 
veda prieškrikščionišką propa
gandą.

Pareikšta, kad Katalikų Bai 
nyčia ir krikščionybė visais 
pereitais šimtmečiais nugalėjo 
didžiausius savo prieš m. Tad 
nugalės ir suklupdyg ir naci 
ioną.

_ i

KAUNĮAS, kovo 29. — Ry
šium mi Prisikėlimo švente 
Lietuvos prezidentas A. Sme
tona šeštadienį pasirašė am
nestiją. Paleista iš kalėjimų 
47 aamenys, kurių tarpe yra 
protestantų dvasininkas T. 
Barton von Sass ir devyni ki
ti Klaipėdos sąmokslininkai, 
ir eilė žudikų ir komunistų.

ALYTUS. — Šįmet Alytuje 
bus galutinai baigtos 3 didelės 
statybos: apskrities savivaldy
bės ligoninė, kurios statyba at
sieis per 300,000 litų. Įrengia
mieji darbai jau baigiami. Di
delis papuošalas bus naujai 
statomi šaulių namai, kurių 
statybai jau yra išleista 45,- 
000 lt., o jų galutiniam įrengi
mui reikės dar tiek išleisti. 
Taip pat alytiškiai tikisi šį
met susilaukti tilto, kuris per 
Nemuną sujungs- pirmą Ąlytų 
su antruoju.

BIRŽAI. — Devynbalsių 
km., gyventojas Kutra praėju
siais metais išrado svarstyk
les, kurios sveria be svarsčių 
net iki 310 kg. Neperseniai 
šias svarstykles užprobavo 
Probovimo rūmai. Kutra žada 
pradėti plačiau gaminti šito
kias svarstykles ir mano turė
siąs pasisekimą.

PREMIJUOJA GRAŽIUS 
NAMUS

KAUNAS, — Miesto savi
valdybė, norėdama paskatinti 
gražesnių namų statybą, jau 
šįmet paskyrė keletą premijų. 
Tokios premijos numatoma 
teikti ir toliau. Ateityje bus 
premijuojami ir maži, nors ir 
vieno buto nameliai, jei tik jie 
bus pavyzdingi ir skoningai 
pastatyti. Visos premijos y- 
ra lygios Premijas! laimaiju- 
sieji atleidžiami vieneriems 
metams nuo savivaldybinių 
mokesčių už premijuotąjį tur
tą.

9 ŽUVO ANGUy KA
SYKLOJE

DUBOIS, Pa., kovo 29. — 
Netoli čia anglių kasykloje į- 
vyko du sprogimai. Žuvo de
vyni asmenys. Kasykloje iški
lo gaisras.

POLICIJA SAUGOJA FOR
DO FABRIKĄ

Pasklydo žinių, kad Fordo 
automobilių fabrike, 124 gat. 
ir Torrence avė., darbininkai 
pasirengę šukėti “sėdėjimo” 
streiką.

Policija yra parengta tuo
jau likviduoti “sėdėjimo” 
streiką.

VICEKOMISARAS PAS
KIRTAS I KITĄ VIETĄ

MASKVA, kovo 29. — Už
sienio reikalų vicekomisaraa 
N. Krestinskig paskirtas tei
singumo vicekomisaru.

ORAS
CHICAGO SRITTS. , — 

Šiandien debesuota; maža 
temperatūros atmaina.

Saulė teka 5:36, leidžiasi 
6:14.
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L DIENOS KLAUSIMAI
A. A. DR. MIKAS BAGDONAS

laikraštį “Vytį”, į kurį įnešė d&ug gyvu
mo ir įvairumo. Tuos darbus dirbo lanky
damas Lojolos universitetų.

Taigi, netekome žmogaus, kuris nuc 
pat savo jaunystės dienų nuoširdžiai dirbo 
savo tautui. Kuomet reikėjo jų ginti nuo 
priešų karo lauke, jis stojo Lietuvos ka
riuomenėn savanoriu; kuomet tauta pašaukė 
į Seimų, jis ir čia dirbo; kuomet reikėjo 
žmonių užsienio tarnybai, jis tai tarnybai 
tinkamai pasiruošė ir tikrai ištikimai tar
navo savo mylimai tautai iki pat savo mir
ties. Gaila, kad Aukščiausias per anksti jį 
pasišaukė pas save, nes jis dar labai buvo 
reikalingas ir daug dar gero galėjo padary
ti Lietuvai. Bet tokia Dievo valia.

UŽDARYTOS TRYS LIETUVIŠKOS 
MOKYKLOS

VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJAUS 
MENO SKYRIUS

1930 metais, švenčiant, di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto Didžiojo mirties 500 
metų sukaktuves, kilo suma
nymas Kaune pastatydinti jo 
garbei didžiulį muziejų, ku
riame tilptų didingosios mū
sų praeities brangieji patai
kai. Pereitais metais šis mu
ziejus buvo pabaigtas staty
ti ir jame ėmė kurtis karo 
Muziejus ir Kultūros muzie
jus. 1936 m. lapkričio mėn. 1 
d. priimtas Vytauto Didžio
jo Muziejaus įstatymas. Įsta-

“Vilniaus Žodis”, rašo, kad Švenčionių tymų paskelbus tuojau pra- 
“Ryto” draugija paskutiniuoju metu gavo dėjo veikti kultūros Muzie- 
iš mokyklų inspektoriaus pranešimų, kad irž-1 jus. Jis yra paskirstytas į 
daroma ‘‘Ryto” draugijos lietuviška moky-1 priešistorinį, istorinį, meno

Praėjusios Velykos tikrai buvo liūdnos 
JJetuvos konsulato Chicagoje darbininkams, 
gerb. kun. Ig. Albavičiui ir keliems artimes- 
niems jo draugams, kurie žinojo, kad Did
žiojo Šeštadienio vakare į Šv. Kryžiaus li
goninę atvežtas kritiškoj sveikatos padėty
je dr. Mikas Bagdonas, Lietuvos konsulas 
Chicagoje ir Lietuvos Pasiuntinybės Vašing
tone sekretorius, kovoja su mirtimi ir kad 
po tos kovos tarp vienuoliktos ir dvyliktos 
valandos naktį mirė.

Šį rašinį pradėdami rašyti, minime kun. 
Albavičių, nes a. a. dr. Bagdonas buvo ar
timas jo giminaitis.

Mirtis tikrai netikėta ir nelaukta. Kas, 
rodos, galėjo ir manyti, kad prieš ketvertų 
mėnesių, atvykęs į Chicagų kaipo naujas 
Lietuvos konsulas, jaunas ir sveikas vyras, 
pasimirs. Ir sirgo neilgai, rodos, tik apie 
savaitę laiko.

Žinia apie dr. Bagdono mirtį supurtė 
Chicagos lietuvius, nes chicagiečianns jis iš 
seniau buvo gerai pažįstamas, kaipo labai 
simpatingas, taktingas ir darbštus vyras. 
Paskyrus jį konsulu (nors tas paskyrimas 
bdvo laikinas) cliicagiečiai džiaugėsi, nes 
žinojo, kad savo tarpe turės žmogų, kuris 
gerai pažįsta juos, jų reikalus ir kuris yra 
atsidavęs savo pareigoms. Kiek šiuo trumpu 
laiku velioniui teko pasirodyti viešai, kai
po konsului, vjsur padac^^uasaiKį įspūdžio, 
vtei pastebėjo,' jo taktų,TjSSgllų. supratimų 
uždėtų pareigų, jo nuoširdų patrijotizmų. 
Tai buvo diplomatas. Kam teko susidurti 
su bei kokiais reikalais konsulate, visi bū
vu patenkinti jo patarimais ir reikalų atli
kimu. Tiems atsakokningiems durbams dirb
ti jia buvo gerai pasiruošęs.

DY. Mikas Bagdonas gimė 1894 m. spa
lių 8 d. Krosnoje, Mariampolės apskrity. 
Baigęs pradžios ir vidurinius mokslus, pa
stojo mokytojų seminarijon ir kiek taiko 
mokytojavo Prienų gimnazijoj. Lietuvos ka
riuomenėj tarnavo savanoriu. 1920 tu. ir 
1921 m. buvo Lietuvos Steigiamojo Seimo 
nariu. 1921 m. rugp. mėnesyje kaipo Stei
giamojo Seimo atstovas atvyko Amerikon 
ir čia važinėjo po lietuvių kolonijas su prar 
kalbomis ir paskaitomis. Kalbėjo gyvai, tu
riningai, patrijotiškai. Jo kelionės tikslas 
buvo — informuoti amerikiečius apie Stei
giamojo Seimo ir bendrai Lietuvos vyriau
sybės darbus. Priklausė Krikščionių Demo
kratų partijai, nors savo nusistatymu ir dva
sia tada buvo artimesniu Darbo Federaci
jai, kurių luip pat atstovavo.

Atlikęs savo misijų Amerikoj, velionis 
gavo pukvietimų iš savo pusbrolio gerb. kun. 
Ig. Albavičiaus apsigyventi pas jį Chicagoj 
ir eiti advokatūros mokslus. Pasiūlymų pri
ėmė ir įstojo j Loyolos Universiteto teisių 
fakultetų. Po trijų ar keturių metų baigė 
tų skyrių teisių daktaro laipsniu. 1925 me
tais gavo pakvietimų grįžti Lietuvon dirbti 
prie užsienių reikalų ministerijos. 1927 m. 
pradžioje paskirtas JJetuvos Pasiuntinybės 
Vašingtone sekretorium ir tas pareigas ėjo 
iki put savo 'mirties. Keliais utvėjaig pava
davo pasiuntinius, su kuriais jam teko dirb
ti — K. Bizauskų, B. Balutį ir P. Žadeikį. 
Hu visais mokėjo gražiai sugyventi ir ben
dradarbiauti, nes ištikiu jis buvo ištikimas 
ir kaipo bendradaibis ir kaipo draugas. Ko
nsulo vietų Chicagoj užėmė praėjusių metų 
rudenį. i
. Mes, amerikiečiai a. a. dr. Bagdonų tik
rai savo žmogum laikėme. Jis mūsų tarpe 
praleido pusę savo trumpė amžiaus. Ypač 
Chicagos lietuviai negreit jį užmirs, nes 
čia jis visuomenėj darbavosi. Per keletu 
metų velionis vadovavo ir Chicagos ir vi
sos Amerikos lietuvių organizuotajam jau
nimui, būdamas Lietuvos Vyčių centro pir- 
um.mn.Lu. Ptr kuri laikų redagavo jaunulio

kia Daukšių kaiine, Švenčionių valsčiuje, ų. etnografinius skyrius. Prie 
Laikraštis pastebi, kad ši mokykla jau trys 
mėnesiai kaip neveikė, nes jai kuratorija 
vis netvirtindavo pristatytų mokytojų.

Be to, praeitų mėnesį Ragaučinos kai
me, Švenčionių valse., ir Juodgalvių kaime,
Mielagėnų valsčiuje, lietnviškoee Švenčionių 
“Ryto” išlaikomose mokyklose buvo pada
ryti Valstybiniai egzaminai. žinoma nė vie
nas tų mokyklų mokinys tų egzaminų neiš
laikė. Po to, risi tų lietuviškų mokyklų mo
kiniai kuratorijos buvo perrašyti į lenkiš
kas valstybines mokyklas. Tuo būdu buvo 
uždarytos dar ir Vos. dvi lietuviškos mokyk
los, nes jos paliktos be mokinių.

Lenkai pyksta, - kad Nepriklausomoje 
Lietuvoje reikalaujama, kad lietuvių tėvų 
veikai lankytų lietuviškas mokyklas. Patys 
gi be jokių ceremonijų visų lietuviškų mo
kyklų prirašo prie lenkų valdiškosios ir ta
me jokio blogo kitai tautai darbo nemato.

SEKTENAS PAVYZDIS

atnaujino apgadintus M. K. 
Čiurlionies paveikslus, 1924 
m. pabaigoje pradėjo staty
dinti laikinuosius M. K. Čiu
rlionies galerijos rūmus, su 
savo eksponatais dalyvavo 
tarptautinėje dekoratyvinio 
meno parodoje Monzoje, įgi
jo iš dailininko Adomo Var
no lietuviškų kryžių padidi
ntų fotografinių nuotraukų,•
įsigijo iš M. Jurošaitienės M. 
K. Čiurlionies kūrinių foto 
negatyvų (šie negatyvai yra 
tuo svarbūs, kad jie buvo pa
daryti tuomet, kai M. K. Čiu
rlionies kūriniai buvo dar 
nė kiek nepadidinti), 1925 m. 
rugsėjo mėn. 24 d. dar ne-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ! antai ant paveikslo visi ange- 
lukai be drabužių.'

Sveiki, tavorščiai, praleidę 
Velykas, linksmybės šventę. 
Linksmybės šįmet buvo dau
giau, negu kitais metais, ba 
margučių, kumpių, o prie jų 
ir rūdos spalvos krakadiliaus 
ašarų daugiau užderėjo. Bet 
sykiu ir meluočiau, jei saky
čiau, jog visur ir visiems Ve
lykos buvo linksmos. Sakysim, 

baigtuose galerijos rūmuose |jei prį€g Velykas vištos neiš- 
muziejaus yra Lietuvos kui-1 M. K. Čiurlionies 50 metų ;ėjo ant sėdėjimo streiko, tai 
tūros paminklų konserviato- gimimo sukakties proga bu-i^į kur gaspadinė tokį strei-

Pasaulis gėrisi belgų, olandų ir šveica
rų kultūringumu. Tai negausingos tautos, 
nedldėlės jų valstybės, tačian savo kultūrin
gumu ir šviesumu toli pralenkia kai kurias 
pačias didžiųsias tautas.

Keletu kartų esame rašę apie belgų ir 
olandų spaudų. Dabar norime trumpai pri
minti, kad ir šveicarai spaudos atžvilgiu 
nuo jų toli neatsilieka.

Anot dr. J. Ereto, šveicarai nuo Guten- 
bergo (spaudos išradėjo) dideli spaudos mė
gėjai, net fanatikai. Yra 'miestelių (tokio 
dydžio, kaip Vilkaviškis ar Rokiškis), ku
rie turi savo dienraštį. Dienraščius skaito 
ir ūkininkai, kurie skubiai pristatomi į na
mus. Šveicarijos ūkininkas nedaug kuo ski
riasi nuo miestelio. Vakare išsiprausus, sė
da ant dviračio ir važiuoja į kinų (teatrų), 
knygynų ar paskaitų. Vargu būtų galima ra
sti šveicarų ūkininkų be dienraščio.

Šveicarai ir knygų mėgsta. Kiekvienas 
miestelis ir daugelis kaimų turi bibliotekas. 
Ypač gerai tvarkomos parapijų bibliotekos 
Jų yra šimtais. Ir kaime yra privačių biblio
tekų, kartais iš keletos šimtų knygų, ftvei 
carui knyga, tai mėgstamiausias svečias; jo
mis vieni kitus apdovanoja. Kalėdoms — 
knyga, Velykoms — knygų, vardinėms — 
knyga.

Iš tikro, tai gražūs pavyzdžiai, kuriuos 
ir mes, lietuviai turėtumėme pasekti.

ĮDOMIOS SUKARTUVtS

“Naujasis Tilžės Keleivis” 18 nr. ra
šo, kad šiomis dienomis Rytprūsių laikraš
čiai plačiai paminėjo Rytprūsių provincijos 
rytinės dalies seniausiojo laikraščio 125 me
tų sukaktuves “Preuszische z Litauische 
Zeitung”.

Šį laikraštį spaustuvininkas Krausenec- 
kos 1812 m. pradėjo leisti Gumbinėje vardu 
“Intelligenzblatt fuer Litthauen”. Tuo lai
ku Gumbinės provincija iki 19 šimt. galo 
buvo vadinama “Provinz Litthauen”, o jos 
valdžia “Litauische Regierung". Tasai 1812 
m. Gumbinėje pasirodęs laikraštis buvo ket
virtasis vokiškas laikraštis visuose Rytprū
siuose. Kiek vėliau Jis buvo pavadintas 
“Preuszisch • Litiuieche Zeitung” ir tuo 
vardu jis tebeina iki šios dienos.

125 m. sukaktuvių proga “Preimzisch - 
Litauische Zeitung” išleido didelį sukaktu
vinį numerį, kuriame įdėta Rytprūsių ir 
Gumbinės istorijos apžvalga, ypač per praė
jusius 125 metus.

rius, kuris rūpinasi nekilno
jamųjų kultūros paminklų 
apsauga.

Saugoti Praeitį

Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejaus uždavinys — rin
kti, saugoti iir moksliškai ty
rinėti lietuvių tautos praeitį 
ir jos kultūrų. Tam svarbiam 
ir atsakingam darbui vado
vauja V. D. Kultūros- Muzie
jaus taryba, kurių sudaro vi
sų muziejaus skyrių vedėjai 
nr Lietuvos kultūros pamink
lu konservatorius. Tarybai 
pinnininkauja V. D. Kultū
ros Muziejaus i direktorius, ku 
ris yra drauge ir meno sky
riaus vedėjas., V. D. Kultū- 

.ros Muziejau* tarybos posė
džiuose sprendžiami;- būdai, 
senovės paminklų apsaugos 
skubios bylos, eksponatų iš
statymui feįkalingi įrengi
mai, įvairūs projektai ir kt. 

Čiurlionies galerija 

Per Lietuvon nepriklauso

mybės šventę, vasario mėn.
16 d., buvo atidarytas šio 
muziejaus meno skyrius — M.
K. Čiurlionies galerija. Kiti 
skyriai dar tebeorganizuoja- 
ini ir atidaryti bus dar kiek 
vėliau. Kadangi V. D. Kul
tūros Muziejaus pagrindų su
daro M. K. Čiurlionies galeri
ja, kuriai pereitų metų gruo
džio mėn. 14 dienų sukako 
15 metų, tai svarbu kiek pla 
Čiau su ja susipažinti.

1921 m. gruodžio mėn. 14 
d. buvo priimtas M. K. Čiu
rlionies galerijos įstatymas. 
Įstutymų paskelbus, švietimo 
ministerija įgijo iš H. Čiu r 
lioaiienės 193 M. K. Čiurlio- n,eno 
nies kūrinius, kurie ir suda
lė galerijos pradžių. 1924 me
tais M. K. Čiurlionies galeri
ja, P. Galaunės vadovaujama, 
perėmė savo žinion lietuvių 
meno kūrėjų draugijos ma- 
nytų steigti Meno Rūmų ir 
buvusios lietuvių dailės drau 
gijos meno ir liaudies metui 
rinkinius. Ligi 1925 metų 
gruodžio 13 d. M. K Oiur- 
lionies galerija ir Valstybi
nis muziejus,, neturėdami nei 
tinkamų patalpų, nei muzie
jinių darbininku, nei reikali
ngų lėšų ir būdami organi- 
ztrinioei būklėje, vi> dėl to 
pajėgė nuveikti šiuo* darbus: 
sukoncentravo visų savo tur
tų trijuose švietimo ministe
rijos patalpų kambariuose, 
sutvarkė pargabentų taftų ir 
viens turimuosius paveikslus,

vo atidaryta jo kūrinių pa
roda (nors ši paroda tęsėsi 
tik keturias dienas, tačiau 
jų aplankė kelio
lika šimtų žmonių), parga
beno iš Plungės buvusį kuni
gaikščio Oginskio meno ir 
kultūros buities rinkinį, ku
ris vėliau buvo nusavintas 
Valstybės archeologijos ko
misijos. ftiš rinkinys, suside
dąs iš 300 eksponatų žymiai 
padidino valstybės muziejaus 
rinkinių vertę.

parodos

Pabaigus statyti M. K. Čiu
rlionies galerijos rūmus, 1925 
m. gruodžio 13 d. jų antrojo 
aukšto keturiose salėse išsta
tyti M. K. Čiurlionies ir ki
tų nieninujkų ^ūpniaį.Per 
1926-^-1936 metus galerijos 
buvo surinkta daug naujų e- 
ksponatų, pradėta leisti ga
lerijos leidiniai, populiarizaio- 
jamas lietuvių menas beit ku
ltūra ir tuo reikalu užinegs- 
ti glaudūs santykiai su užsie
nio muziejais bei įvairių me
no šakų mokslo žmonėmis, 
kurie pritardami kilusiems 
galerijos tikslams, daug pa
dėjo Lietuvos 'menų ir kul
tūrų populiarizuoti užsieny
je. Per tų laikų galerija su
rengė šias parodas: 1) lietu
vių kryžių fotografinių nuo
traukų, 2) lietuvių liaudies 
raižinių, 3) dailininko Daine- 
lio Sibiro piešinių, 4) eks
librisų, 5) M. K. Čiurlionies 
kūrinių dvi jubiliejines pa
rodas. Galerija taip j>at yra 
prisidėjusi rengiant lietuvių 
knygų meno, prancūzų grafi
kų ir meno, švedų liaudies 

dailininkų kolektyvo 
“Ors” ir belgų meno paro
das.

Be to, galerijom pastango
mis ir iš jos eksponatų buvo 
nurengta visa eilė parodų už
sieniuose. 1925 m. Momzoje, 
1927 m. Paryžiuje, 1931 m. 
Stokholme, Orio, Kopenhago
je Goetcnborge,1 Malmo, 1935 
m. Paryžiuje- ir Kočisuose. 
Galerija savo eksponatų rin
kiniui didini įvairiais įgiji
mais, dotvanojihiais ir gale
riją siunčiamų ekspedicijų 
Itaūdiee menui rinkti surink- 
t&ift. eks pen a tais Be Įo, -ie 
kasitfet fykstanėių beturiu 
dailininkų parodų taip pat 
nirpe.rkama naujų paveikslų. 
Nuo galerijos- atidarymo iki 
1936 m. lapkričių 1 d. gale
rija ir valstybinis muziejus 
turėjo apie 13,000 įvairių e-

kų iškėlė savo vyrams. Vienas 
tokių streikų buvo Blutning 
tone, Iii. Sužinojusios, kad jų 
vyrai nežada joms ant Vely
kų po naujų autfitų užfun- 
dyti, Mrs. Mary’ Wliittinghill 
ir Mrs. Kerfoot išėjo ant sė
dėjimo streiko. Vadinas, Ve
lykos ten buvo be kiaušinių ir 
kumpio. Ar joB ir šiandie dar 
tebesėdi, nežinau. Nelinksmos 
taip pat buvo Velykos ir toms, 
kurios turėjo kemplit naujų 
autfitų, ba šįmet Velykos bu
vo šaltokos. O kurios šalčio 
nepaisė, ne vienai dabar rei
kės su daktaru rokundas tu
rėti. , ,

Kaipo pavožotų žmogų, Ve
lykų pietums ir margučių 
paritinėti, pamušti buvo pa
sikvietę mane ponai Unorat 
Nuėjęs radau ir daugiau sve
čių. Valgant, paprastai, būna 
visokių šnekų. Morta Čiupe- 
lienė daro sarmatų savo vy
rui;

— Noriu, gerbiamieji, pasi
girti savo vyru. Kai buvom 
neženoti, tai jis man žadėjo 
rojų sutverti, o dabar Vely
koms nei naujos dresės nenu
pirko.

—Mano brangi,—atsakė vy
ras,—ar tu kur girdėjai, kad

Kitam stalo gale Jona« Rup
eikas sako mažam Vnorų Ča- 
liukui:

— Pavalgę eisime margu
čių ritinėti. Bet, jei tu išsprę
si uždavinį, aš savo margu
čius tau atiduosiu. Na. Aš sa
vo kišenėj turiu keturis man 
gučius, o tu savo kišenėj tri| 
Kiek mudu abu turime?

— Keturis, — atsakė vai
kas.

— Kaip tai?
— Ogi taip. Tamsta savo 

kišenėj turite* keturis, o aš 
savo kišenėj — nei vieno.

Ir Pupcikas turėjo Čaliukui 
savo margučius atiduoti.

Pietuose dalyvavo ir Vnorų 
kaimyno Kevalo sūnus karei
vis paleistas Velykoms vikei
šinui. Juozas Ženočius, išklau
sinėjęs viskų apie armijos gy
venimų, ant galo paklausė, ko
kie vyrai labiausia pageidau
jami armijai.

— Ženoti, — atsakė karei
vis.

— Dėl ko?
— Dėl to, kad ženoti vyrai 

jau būna žmonų pusiau' iš- 
muštruoti visokius įsakymus 
pildyti.

Po piet, pradėjus kiaušinius 
ritfrtėti, staiga virtuvėj kylo 
alasas ir atbėga’ Vnorų duk
relė pasiskusti tėvui, kad Tno- 
liukag jų nuskriaudęs. Tėvas 
pasišaukia sūnų.

— Čali, Gabriutė skundžia
si, kad tu jų nuskriaudei! Kų 
sakysi į tai?;

— Pap, — atsakė sūnus, — 
žiūriu į tamstų ir nesuprantu, 
kad sulaukęs, tokio amžiaus 
dar tiki moterų žodžiams. „

Margučių ritinėjime liukę 
turėjau gerų. Tiek prisiritine-

rojuj reiktų drabužių. Žiūrėk, jau, kad užteks iki šv. Jurgiui.

ksponatų. Per tų laikų jų ap
lankė 45,070 žmonių, kurių 
tarpe buvo 4,725 svečiai iš 
užsienių.

Į Kultūros Muziejaus 
Rūmus

1936 m. lapkričio 1 d. M. 
K. Čiurlionies galerijos rin
kiniui buvo jiergabenti į V. 
D. Kultūros Muziejaus rū
mus, kur jie ir sudaro to mu
ziejaus 'meno skyrių. Viri 
buvusiojo valstybinio muzie
jaus eksponatai perduoti kul
tūrinio muziejaus istoriniam 
skyriui. Dabartinis V. D. Ku
ltūros Muziejaus meno sky
rius turi šiluos tris posky
rius: 1) M. K. Čiurlionies kū
rinių, 2) kilų lietuvių meni
ninkų kūrinių ir 3) lietuvių 
liaudies meno rinkinių. M. K. 
Čiurlionies kūriniai, kaip ir 
laikinosios galerijos rūmuose, 
įstatyta prisi laikant jo kū
rybos Istorinės eilės. Čia M. 
K. čiurlionies kūrinių išsta
tyta žymiai daūgian, negu 
laikinuosiuose rūmuose. Kitų 
lietuvių meninuiftų kūriniai 
stengtasi tvarkyti generacijų 
principe, kuris leidžia stebė
ti ne atskiro menininko, bet

bendrų Lietuvos meno istori
jų. Be to, šiame skyriuje iš
statyta daugiau skulptūros 
kūrinių. Taip pat žymiai dau 
giau ir liaudies meno 
nių, kurie čia suskirstyti 
šimis.

Buvusioji Čiurlionies gale
rija, palyginti, permažai te
buvo lankoma. Tiesa, ji bu
vo gal kiek pertoli nuo mies
to centro. Dabartinis Vytau
to Didžiojo Muziejaus menų 
skyrius • ištikrųjų yra vertas 
didesnio, nes jame sukaupta 
visa tai, kų lietuvių tautos 
kūrybinė dvasia iki šiol pa
jėgė duoti.

n < v i v «Priežodžiai
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Surinko Bėgamos

Nekišk į terbų, netilps nei 
į maišų.

Su durnu, du turgu.
Kad būčiau žinojęs van

dens gerumėlį, visų savo am
žių būčiau tik vandeny tege- 
ręs.

Kas savęs negiria, tų iš
turgaus meta.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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SVEIKATOS KELIU

Rašo Dr. A. O. Rakauskas
“Tekančios Saules” Šalis - Japonija

Rašo Andr. Borkauskas

TUBERKULOZAS

(Pabaiga)
Gydymas: — Tuiberkulozo 

gyd><me pirmoje vietoje ten
ka turėti omeny profilaktika 
arba apsauga nuo ligos. Tai 
galima atlikti teikiant moks
lines paskaitas apie sveika* 
tą, išleidžiant brošiūras, re- 
portuojant džiovininkus svei
katos departamentui, susilai
kant nuo spiaudimo viešai, 
disinfektuojant džiovininkų 
butus, įvairias viešas įstai
gas tinkamai išvėdinant ge
ra ventiliacija, vengiant su
sigrūdimo pagyvenamuose na 
muose, ypač labiau neturtin
gųjų tarpe, pieno pasteuriza- 
cija ir t.t.

Asmenys, palinkę prie tu- 
berkulozo ligos, privalo sa
vo kūno sveikatingumą bei 
atsparumą prieš ligas didin
ti naudojanties poilsiu, grynu 
oru, lauko darbu, pasisaugo- 
jimu šalčių, drėgmės, varto
jimu ganėtinai maistingo va
lgio, vengiant svaigiųjų gė
rimų, tabokos, stiprios kavos 
ar arbatos ir karts nuo kar
to stengtis patikrinti savo 
sveikatos stovį prie savo šei
mos gydytojo. Džiovininkai 
neprivalo eiti moterystės luo
man iki nepraeis du metai 
nuo to laiko kai visi ligos 
ženklai pranyko. Džiovinin
kės motinos neprivalo maitin
ti vaikų krūtimi. Džiovinin
kėms moterims nėštumas su
daro ypatingų sveikatai pa
vojų.

Sėkmingai gydyti .segantį 
tuberkulozu pirmoje vietoje 
yra ankstyva diagnoza. Tai 
galima .padaryti, jeigu ligo 
nis be atidėliojimo kreipsis
prie gydytojo ligos pradžio-^ 
je ir kooperuos visame ką 
gydytojas patars.

Kiekviename, atsitikime li
goniui priseina gulti lovon 
mėnesiui, dviem ar daugiau 
iki gydytojo nuožiūra skiria 
jani poilsį; kitokioje pozoje, 
kaip tai poilsį krėsle ir pro
tarpiais lovoje, kas nekartą 
priseina daryti metus, du ar 
daugiau laiko.

Grynas oras dienos ir nak
ties metu yra lygiai svarbu 
ir veikia ant odos mažinda
mas karštį, ir kaipo akstin- 
[ojas metabolizmo ir apeti
to. Si u pra.nl ta iria, kad piję 
tokių apystovų ligonis reika
linga tinkamai užkloti ir sau
goti jį nuo didesnių vėjų ir 
kitų nepatogumų ore. Mat, 
čia yra reikalinga ne vien 
oro grynumas, ibet taipgi at
mosferos vėsumas ir oro pa
kaita. Kartais yra labai ge

ni daiktu ligonį išrėdyti ir 
duoti jam oro maudynę, tik, 
reikia atsižiūrėti laiko, nes 
ne kiekvienas gali tiek pat 
pakelti. Silpnesniam gali už
tekti minutos kitos, kuomet 
tvirtesnis gali lengvai tęsėti 
dešimtį ir penkiolika minu
tę

Tolimuose Rytuose yra “Te 
kančios Saulės”, hrizantemų 
ir geišų bei neapsakomojo 
grožio šalis — Japonija.

dalis kuri ištisus šimtme
čius kūrė savišką kultūrą, at-

dymasis yra atliekamas kur 
tik pasitaiko: sode, kieme, 
krautuvėje arba ant namų 
slenksčio, kad lengviau būtų 
susikalbėti su kaimynais.

Čia pat yra priimami ir

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karuiiškis

skirta nuo viso pasaulio gi- svečiai, besimaudantieji

Džiovos nuodai labai sma 
rkiai paveikia į virškinimo 
aparatą ir jį labai sugadina. 
Iš to atžvilgio ligonio dieta 
reikalauja ypatingo patvar
kymo. Ji turi būt ganėtina, į- 
vairi, turinti savy maisto kū
no atbudavoij i m ui ir svorio 
didėjimui. B© įvairių kitų 
maisto gaminių ligoniui rei
kia pusantros kvortos pieno 
ir 4 kiaušinius 24 valandų 
bėgy. Vartojimas žuvies alie
jaus teikia ligoniui ne tik 
vitaminų, bet ir riebalų. A- 
petitui gaminti gydytojui te
nka skirti atatinkamus vais
tus.

Klimatas turi savotišką į- 
taką į kai kurtuos džiovinin
kus ir todėl nekartą ligoniui 
yra patariama važiuoti kur 
yra šiltas, sausas klimatas. 
Deje, tuščios piniginės dėlei, 
ne visiems klimato permaina 
yra pasiekiama.

Saulės spinduliai arba ul- 
tra violetiniai spinduliai gali 
būt naudingi arba. kenksmin
gi. Čia yra svarbu atsižiūrėti 
į laiką ir kaip didelė kūno 
dalis yra atidengta prieš tuos 
spindulius.

Mankštą privalo reguliuoti 
gydytojas, kitaip, ligoniui ga 
Ii būt daugiau žalos negu 
naudos.

Arjtipicialus pneumotborax 
duoda teigiamų rezultatų, jei 
yra padaromas ganėtinai lai
ku — pirm negu plaučių ir 
krūtinės plėvės sugyja. Są
ryšy su tuomi kartais tenka 
pavartoti kitos ligos apsės
tus plaučius suhliuškinti rae- 
todės.

šmirkštimas odom tuberku
lino naudojama tik parink
tiems kroniško' pobūdžio len
gvai sergantiems džiovinin
kams.

Kitais atžvilgiais vaistai 
skiriama prisėjus reikalui.

A. GILIENĖ JAU NAMIE

BRIDGEPORT. — Praėju
sį šeštadienį Agnietė Gilienė 
jau grįžo iš šv. Kryžiaus Ii- čius.

liais vandenimis. Jų visi pa
pročiai ir religija labai ski
riasi nuo musų.

Šiandie, kai prisimena man 
tie kelionės laikai, prieš ma
no akis stojasi tos pasakin
gos šalies vaizdai, visų ma
nim perkeliautų svetimų kra
štų, aš nieko negaliu sau 
įsivaizduoti ideališkesnio — 
gražesnio, pilnesniu kokio tai 
nepąprasdo grožio, kaip tą 
Rytų Azijos kampelį — Ja
poniją, o ypatingai jų jūros. 
Tai kraštas, kuris prieš 100 
metų buvo toks paslaptingas, 
ir europiečiui visiškai užda
rytas, o šiandie jau jis liko 
tiek paprastas, jo rubežiai a- 
tidaryti europiečiui ir ten lai
svai gali kiekvienas keliauti 
ir gėrėtis, grožėtis tos šalies 
gamtos grožybėmis.

Japonija savo dydžiu pri
lygsta: Didžiajai Britanijai, 
Olandijai, Belgijai ir Dani
jai visas sudėjus į krūvą. Jos 
sienos tęsiasi siaura juosta, 
per 2 tūkstančiu mylių. Vie
nas jų žemės kraštas atsire
mia į šaltąjį Sachaliną, o 
antras prisiartina prie amži
nai žaliuojančios ir žydinčios 
salos tropiškojo Archipelago.

Japonai noTs jie yra maž- 
ūgiai žmonės, bet turi stip
rias rankas ir kietas širdis. 
Tai karinga tauta. Šiaip žmo
nės labai mandagūs ir tuo 
žvilgsniu prilygsta prancū
zams. Nors sykiu jie yra ne
paprastai atkaklūs, paslapti
ngi, be to jie labai yra linkę 
į miniatiūrinių dalykėlių gro
žį ir abejoju ar yra pasauly 
je kita tokia tauta, kad bū
tų panaši į Japoniją. Jų mo
terys, taip pa.t kaip ir dau
gelio kituose rytų kraštuose, 
yra pažemintos, jos dar ne
turi lygių teisių su vyrais.

Japonai ypatingai yra lin
kę į švarą ir kiekvieną die
ną jie daro vonias. Tokių ka
sdieninių vonių šiluma siekia 
38 1. R.

Vonia, šiandieniniame ja
pono gyvenime yra virtusi 
būtiniausiu jo kasdieniu rei
kalu ir sunku būtų kitur ka
me nors rasti tokius papro-

goninės namo, 3131 So. Hals
ted St. Dr Rakauskas jai

Apie 17 vai. (5 vai. p. p.) 
japono namuose, kiekvieną

jokio varžymosi, sarmatos iš 
lipa iš savo vonių nuogi ir 
svečiui pasiūlo palaukti ar 
pasišnekėti, toks paprotys 
/pos japonus yra užsilikęs 
nuo gilios senovės ir pirmą 
kartą į tą šalį patekusiam 
europiečiui darosi labai ne
jauku, keista ir net kai ka
da šlykštu, matant tokius 
keistus vaizdus, kokius čia 
jam tenka kiekviename žing
snyje patikti, matyti.

Nepaprastai ir keistai ir 
man atrodė pirmą kartą pa
tekusiam į tą pasakingą gro
žio kraštą — Japoniją, išvy
dus jos gyventojus ir jų peu 
pročius.

Japonai daugiausiai į vo
nias 'mėgsta eiti sykiu su sve
čiais, o jei nėra svečių — tai 
pagal jų papročius didžiau
sia sarmata ir negarbė.

Pirmu kartu man pateku
siam į tokias vonias ir neži
nodamas jų apeigų proceso, 
jau iš anksto pradedu neri
mauti, bet nenorėdamas pa
rodyti savo bailumo, ir ne
drąsos, seku mano šeiminin
ko pėdomis. Priėjęs prie čia 
pat stovinčios vonios, tame 
pačiame namelyje, su did
žiausiu įdomumu ją apžiūri
nėju, kuri man atrodo tokia, 
keista, nepaprasta.

Japonų vonia — didokas 
apvalus kibiras su pakeliama 
jo viduje krosnies trobele iš
einančia į viršų, per namo 
stogą arba sieną. Pripilamas 
kibiras vandens, o triūbelę a- 
pipilama karštomis anglimis. 
Kai vandens temperatūra sie
kia jau bemaž Iki virimo, ta
da šeilnininkas mane kviečia 
eiti į vonią. Svečių vaišini
mas voniomis japoną tarpe 
yra būtiniausias ir neaplen
kiamas paprotys, jie tuo pa
rodo savo meilę ir pagarbą 
svečiui. Aš, kaipo japono sve
tys buvau prašomas eiti į vo
nią pirmuoju. Mano buto šei
mininkas ir visi jo šeimos na
riai neišskyrus net ir mote
rų nei vaikų, visi ratu sto
vėjo aplink ir laukia kiek
vienas savo eilės...

Toks originalus ir man kai- 
po europiečiui neįprastas vai
šingumas, mane pastatė tie
siog į nemalonią ir liūdną

Kovo Trisdešimta Diena

“Kas yra išmintingas ir 
to laikosi”. — Psalm. CVI, 
43.

Gera valia, kaip geras var
das, įgijama daugybe veiks
mų ir prarandama vienu — 
Jeffrey.

“Kiekvienas gyvenimo įvy
kis nurodo, jei jis nepriveda 
prie kryžiaus”. — Jonatas
Edwerds.

esi; nes tu parodai man koks 
yra tuvo vyrybės idealas, ir 
kokiu žmogumi tu nori būti.
— Carlyle.

Padaryk kiekvieną dieną 
kritika paskutiniosios. —

Pope.

Būk prakilnus; o prakilnu 
•mas, knrs randasi kitą širdy
se užmigęs, bet nenumiręs 
pakils didenybėje sutikti ta
vo paties. — Lowell.

Imdamas pirmą žingsnį su 
gera mintimi, antra su geru 
žodžiu, ir trečia su geru dar
bu, aš įėjau į Roją. — Z.

Tarp tiek daug nepasiseki 
mą turėk drąsą vėl pradėti 
Nebijok kol turi Kristą su 
savim kaip tavo prietelį ir
gynėją. — Jonas Hali.

Ix-wl„ MkIkiib Keli* Uodo 
Ix'wls Kreditan Visiems

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

Keturtoa didelis 
rertybla Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBfi

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu ni 
pristatymų.
Lietuvis pardavė

jas įrauk I’. 

Rpeeeher Jums 

patarnaus.

Parodyk man žmogą, kurį 
gerbi; tuo simptomu aš ge-• Daug matyti, daug išken 
riau žinau nekaip kokiu nors Į tėti ir daug stengtis yra mo- 
kitu, kokiu žmogumi tu pats kslo stulpai. — D’Israeli.

pročiai, kuriuos tenka sutik
ti pas japonus.

Japonai gyvena nedideliuo
se, pastatytuose iš medžio ar 
kartono nameliuose, kuriuos 
jie dažnai išardo, kad išva
lytų arba pertvarkytų. Die
nos metu jie kurią nors sie
ną jie visai atitraukia, ir ta
da namas atviras pasidaro.

buvo padaręs operaciją, kuri i dieną visi nusirengia rūbus, i padėtį, aš pradėjau sarmaty-
taip gerai pavyko, kad nei sa-1 nuogai, tėvas, vaikai ir jau-
vaitės laiko neprisėjo išbūti 
ligoninėj.

n uoliai sėdi visi kurioj nors 
vonioj ir maudosi. Toks mau

tis, raudonuoiti, atsisakinėti 
nuo jų pasiūlymo ir linkti į 
savo nuomonę, bet nieko ne-

jDASH DIXON

Bent žmogus. Tai Kin Pu- 
kin, 32 m. amžiaus, aukščiau
sias Japonijos, o, gaJ, ir vi
sam pasauly žmogus. Yra 7 
pėdų ir 9 colių aukščio. Sve
ria 303 svarus. Jis žada at
važiuoti į J. A. Valstybes, 
žinoma, pinigo pasidaryti.

išėjo, galų gale prisėjo nusi
leisti šeimininko prašymams, 
pakart ojančiai s net visų mo
terų balsais ir norom neno
rom teko atsiduoti likimui...

Štai ir aš iš antrojo laipto 
lig apiplikytas iš vandens šo- 
kstu, nors iš karto buvo ir 
sarmata, bet kada vanduo pa 
siekė net 80 1. R. šilumos, tai 
nepajutau, kaip iššokau. Po 
manęs iš eilės buto šeiminin
kas; po to, jo žmona, sūnus 
ir pagaliau dukterys ir visi 
tarnai. Kiekvienas iš jų sėdi 
vonioje ne ilgiau, kaip 5-10 
min., kol galutinai joje ne- 
prisi verda. Ir japonai tai ka
rtoja diena iš dienos (netur
tingieji, kurie neturi tokių f 
nuosavų vonių, naudojasi vi-, 
somis voniomis dėl abiejų ly
čių), ir taip daroma visose 
šeimose. Tai svarbiausi pa-

By Dean Carr

A. Lems
4716 S. Ashland Avenue

Nalmą stogai šiaudiniai, 
grindys viduje išmuštos vai
loku. Matracai, kuriuos jie 
einant gulti ištiesia ant grin
dų, išausti iš ryžių šiaudų, 
panašiai, kaip mūsą kokios 
nors staltiesės. Baldų, jei ne
skaityti nedidelio staliuko, 
minkštą šilkinią sėdynių ir

(Tęsinys 4 pusi.)
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WUP HEROES ARE UNAWARE 
“ THEIR DANGER AS A 

GRIFFIN SWOOR2> 
DOWN AT THerri —
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HCK AS A FLASH
THE DRASON LA3HES 
OUT WITH HIS 'AIL. 
AND KNOCHS riHE 
FLYING BCAST DOY/N /

/
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Prikrauk sudėvėtais ir sunešiotais drabužiais naują 
ABC One Tbirty Six skalbyklą ir po keletos minutų jie 
bus švarūs be dėmės. Čia yna jums greitas, pilnas, sau
gus, ekonomiškas skalbimas be jokią pastangą.

Nereikia rūpintis, kaip išplauti sudėvėtus drabužius, 
kuomet turi ABC skalbyklę. Su ABC One-Thirty-Six 
gali turėti skalbinius baltus, kaip sniegas. Atseina 
daug pigiau!

ABC Prench Type Agitator su trynimui pritaikytais 
šonais ir dugnu padaro drabužius baltus, kaip sniegas 
greičiau, negu jūs įsivaizdavote.

ABC turi patentuotą su naujausiais pagerinimais grę
žtuvą, kurį galima į darbą paleisti akymirkoj. Visos ki
tos šios skalbyklas dalys ištobulintos, kari teikti šeimi
ninkei geriausią patarnavimą, geriausią darbą ir leng
viausią operavimą.

Mes galime atvežti šią skalbyklę į jūsų namus ir 
viską išrodyti.

Visos ABC skalbyklos yra iškrautos Budriko
Krautuvėje . k

Jos. F. Budrik Ine.
3417 So. Halsted St. Tel. Blvd. 7010

lĄFĘę,
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(Tęsinys ii 3 pusi.)
gėlėtus vazonų, jokių nėra. 
Sienose įtaisytos nematomos 
spintos, kuriose japonai lai
ko savo rūbus, antklodes, 
smėlio pripiltus priegalvius 
ir šiaudinius matracus. At
skirų nei miegamųjų, nei val
gomųjų, nei salionų jie netu
ri e

Japonai gatvėse vaikšto su 
sandalinis, bet prieš įeidami 
į savo namus, tuos sandai i us 
nusiauna ir palieka prie slen
ksčio; viduje jie užsimauna 
specialiai kambarines šliures. 
Bet įprastas dalykas yra bū
ti kambary vien tik užsimau
tomis kojinėmis, nes grindys 
minkštos ir šiltos.

Virtuvių čia nėra Valgį 
japonės verda giliose petel

Japonijoj kitaip streikuoja. Amerikoj dabar n tada strei
kuoti sėdėjimu darbo vietoje, o Japonijoj streikuojama ki
tokiu būdu. Atvaizde Japonijos geišos, užuot sėdėjimu strei
kuoti už platesnes moterims teises, semia vandenį iš didelio 
indo ir pilasi ant savęs. >

Nors jie yra dideli žuvų 
mėgėjai. Žuvys įvairiais bū- 
duis pas juos yra pagamina
mos. Kai kur ims žuvų rūšis 
jie valgo net žalias. Labiau
siai branginama pas japonus

ir kalendorius yra net veda
mas tam tikrais laikotarpiais, 
kai pradeda gėlės žydėti. Gė
lės niekur pasaulyje nėra

naa japonas aora jis būtų ir noa, kurios* dalyvauja visa 
tauta iki pat vėlyvos nakties. 
Nemažiau garbingai ir iškij-

neturtingiausias, bot stengėsi 
nupirkti nors už keletą ienų,
kokių nors gėlelę. Be to, vi
sa japonų, aristokratija, di
džiūnai savo herbuose visa
dos turi gėles, o japonų mo
teris ibe savo* tikrojo vardo 
dar turi ir tų gėlių vardų, 
kuriomis ji grožėjosi joa gi
mimo dienoje. Tat nestebėti
na, kad tokia japonų tautinė 
aistra ir meilė gėlėtus yra pa
gimdžiusi ištisą eilę gėlių

įmngai yra švenčiama n* pas
kutinioji gėlių šventė — hri- 
zantenių, toji šventė esti ru
denį, kuri puošiu karaliau’ 
rūmus ir herbų. Kokių dide
lę lošia rolę japonų tautoje 
hrizanteinoo, galime spręsti 
iš tę, kad nors šiai gėlei iš
einu nemažai turto, bet nepa
lyginamai daugiau to turto 
prigyvenama tos šventės pa-

iveočių. Gili, žvontė*. da- «1,ba- Cia <iw-
, . , ... A. . žininkai, kurie augina ir pri-lyvauja be išimties visa tau-. ......

. I arun nrizantemas.ta nežiūrint patikinimų bei
Japonai, žmonės labai vai-luomų. Iš tekių gėlių šven

čių ypatingai išsiskiria vyš
ninės spalvos ir hriaantemos 

Japonijoj vyšnių medžiai

didelės gamtos nelaimės. Sma 
rkūs žemės drebėjimai sunai
kina ištisus kaimus ir mies
tus. Taigi iš tos priežasties 
japonai savo namukus ir sta
to tik iš bambuko landų, po
pieriais aplipintų. Per žemės 
drebėjimų tokiam namukui 
sugriuvus, jis Fabai lengva 
atstatyti. Nors per tas nelai
mes nukenčia ne vien tik na
meliai, bet labai daug žūna 
ir žmonių.

Bet japonai dėl to nenusi
mena. Tai labai linksma tau
ta be galo mėgstanti viso
kias šventes ir iškilmes.

Daugeliui japonų tenka da 
anai apleisti savo grąžiusiasšingi, geros širdies, linksmas.

Japonijoj, gruodžio ir sau- ! yalas su poetiškai

, . auginami vien tik dėl gėlių,taip mylimos ir garbinamos, . ®. ..

ungurys, kurių tiek mažai 
uėse, kurias stato* ant pripil- P»s juos tėra. 
tų karštų anglių puodo. Val-

. gymo įrankiai — medinės la- 
‘sdelės Gi-ki-jaki, vienas iš 
mėgiamiausių jų valgių.

Japonai bemaž visi yra ve
getarai, taigi valgant juos: 
duonų, mėsą, sviestų ar pie
ną labai sunku kame užtikti. 
Jų mėgiamas ir svarbiausias 
maistas — ryžiai ir pupos 

n bei kiti augalai. Nors yra 
»mažas nuošimtis japonų, ku
rie būdami Europoj, pripra 

• to prie mėsos ir jų valgo. Ta
čiau patys tikrieji japonai 
mėsos nevalgo. Nors reikia 
pasakyti, kad japonai vis dėl
to yra gana sveiki ir stiprūs 
žmonės, taigi norint būti sti
priam, nebūtinai yra reika 
linga valgyti daug mėfeos. Ja
ponai mėsos nevalgo dėl ti
kybinių ’ jų uždraudimų, 
Budos tikėjimo ir binto mo
kslo pasekėjalns kuriuos ja
ponai išpažįsta, valgyti mė
sų yra dralidžiama. Šis drau 
dimas pas japonus tiek įsi- 
galėjo, kad jie mėsos neval
go, kad ir kitų tikybinių nuo
statų nebesilaiko.

Kasdienis japono maistas 
yra ryžiai; jie visur sutinka
mi. Jei japonui atimtum ry
žius, tai jis badu ‘įnirtų. Al
koholio japonai yra didžiau
si priešai ir jo visiškai nevar
toja. Japonų tautinis gėrimas

kaip kad Japonijoj. Taip. pat 
nerasime kitos pasaulyje ša
lies, kurkia būtų tiek daug 
aukojama laiko triūso - dar
bo ir pasiaukojimo gėlėms, 
kaip Japonijoj. Pradedant ka 
raliumi, turtuoliu ir baigiant 
prasčioku, visur pastebėsite 
neapsakomų palinkimų gė
lėms, nežiūrint luomo, am-

- arbata, jie arbatų geria 1ir visi ip
prie kiekvieno valgio*. Cia ar- sodix» k‘ek 8*fedi»ni
bata užpilama šaltu, liet ne 
šiltu vandeniu, kaip Europo
je. Juo geresnė arbata, juo 
šaltesniu vandeniu ji varto
jama, tačiau toji arbata yra 
palyginamai labai brangi ir 
jų gali vartoti tik turtinges
nieji. Mažiau pasiturintieji; 
liaudies masės vartoja džio
vintų arbatų, tačiau ji yra 
daug skanesnė ir stipresnė uz 
mūsų. Nors .japonų liaudies 
masių gyvenimas ir yra la- 
bai skurdus, neturtingos, bet 
jie juo patenkinti ir nieka
dos su nieku nemainytų. Mo
raliniu žvilgsniu .japonai sto
vi gana aukštai. Jie išpažįs 
ta daugiausiai budizmo reli
gijų-

Tautinė japonų aistra ir 
meilė yra reiškiama gėlėms,

ir tie medžiai ne tokie, kaip

šio mėn. tokiuose miestuose, 
kaip Nagasaki, esti palygi
namai šalta temperatūra, ku
ri krinta dažnai net iki 5 i.

kad pas mus sakysime Euro- žemiau nulio. Kai kada ten 
poje, ar Lietuvoje, ir ten iškrinta ir sniegas, bet tai

ir augina bei garbina gėles. 
Kame tik man teko Japonijoj 
būti, visur pirmoje vietoje 
lošdavau gėles, net ir japonų 
gyvenamus namus papuoštus.

Japonų šventovės apsodin
tos žaliuojančiais medžiais, 
žydinčiomis vyšnionūs. Čia 
neišgirsi garsių kalbų, riks
mų, nes čia šventa vieta, ski
rta maldai ir ramybei.

Būnant Japonijoj man ke
lis kartus teko nakvoti vieš 
būtyje, tai ryto1 metą, visa ! 
dos mano kambarys buvo pa 
puošiamas šviežiomis gėlėmis, 
kiekvienų dienų ateidavo jau 
na, graži .japonų mergaitė į 
mano kambarį ir jį puošda
vo gėlėmis.

Gatvėse čia taip pat visur 
parduodama gėlės ir kiekvie-

Bėra tokios valgomos vyš
nios, kaip, kad pas mus; pas 
japonus jos nevalgomos.

Tik prasidedant pavasariui, 
prie šiltų saulės spindulių 
sprogsta gėlės vyšninės spal
vos ir tada visa šalis lieka 
apsupta ružavons spalvos gė
lių, lyg iš dangaus nusilei-

labai retai pasitaiko ir tavu 
japonai nesiima jokių prie
monių nuo šalto vėjo ar snie
ge.

Tos tautos darbštumu taip 
pat tenka laibai stebėtis. Ja
ponai, turėdami nedidelius 
žemės sklypelius, jie moka 
juos taip gerai išnaudoti, kati

džia mažas debesėlis, kad iš- puses ha laukelio su Sei- 
buvus keletą savaičių, tarpe “»» japonas galį pragyventi, 
medžių soduose. Apsuptus iš visų pusių ug-

ui a b ainiais, kurių centre ran
Tada čia išaušta didžiau

sia ir linksmiausia tos tautos 
šventė — vyšnių sproginėji
mo diena, tą dieną, japonai 
miškuose, vyšnių medžių so
duose rengia dideles vaikšty-

dasi nelaimingoji Japonija, 
japonus labai dažnai ištinka

LIETUVIAI ADVOKATAI

AK1Ų GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OOTOMKriUCAMY wu 
SPECIALISTAS

Patenrvta* akla >t«a»pJmą. kurk 
•utį prieMstIvU gaivos skaudėjimą. 
natSttoo. akla aplamlma, »«cvw*ta. 
mo, skaudami} aklų Uarfitt, »tt*»«ju 
trvmparecyutf lr teltrogyaH Priva
ti* teisingai akinius, visuose a mu
ktai uoso egMoaiaavlmas daroma* av

Tetopbooe: BOUIevard 2800
JOSEPH J. GRISH

LIETUVIS ADVOKATAS 
4IJ31 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telepbope: BEPublie 9733-

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandoe kasdien nae ft iki 5 
Panedėlio, Seredoe ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefoeui CANal 1178 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas REPuhlic 9600

kraštas, jie palieka ryžių lau
kus ir žydinčius sodus, pa
lieka sužadėtines, šeimas, ku
rių pasiilgimas ir liūdesys 
sudaro japonų poezijos pa
grindų.

PLATINKITE “DRAUGI

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel LAFayette 9016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 v«l. ryte* iki 0 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti
Tel.' Ofiso:'

LATayafcte 461?
Tek namų:

HEMIoek 6286

Res.:
W£6 W. M St

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo 
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straigbt mortgages).
Pinigų tnupytojnins išrnokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki March 10-tos ir a.ts*i- 

visą nuošimtį už 4

Nędėlloi au* lų lkl lt. Pailstu ev
stškjkr* akjrs aUkHauaroa b* aktMg. 
Kalno pigian kalų pirmiau.
4712 SO, ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7389
P«UgU8

imant July 1, 1937, išmokam 
mėnesius ir tam panašiai.

=
80 METŲ PRITYRIMAS

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

dr. joSTsmetana
OPTOMETRISTAS 

1801 S. AsMend Avenue 
kaediea m* 9 iki 12;

nuo 1:36 iki 8 vaL vak.
TaL OAHal 0088

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 
PARDAVĖJAS, KURIS JI PARDUODA!

jPec praėjusius dvidesimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

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

State 4C«a Frospect 1419
KAL & ZARETSKY

ATTOltMHT* AT IAW 
esat 8o. Venera Ava. 

▼Blandos: kaadlan nuo »:»a po ptei 
tkt t:ta v. eak- Sukatoj aro It Iki 

• vakare 
tat tr. Randotpb at. 

▼alaados: kasjen nuo g.-OO ryto
.. ĖLMžy

CLEMENT J. SWLOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
89 Horth La Šalie Streat 

Clveago
Telephone CENtral 1840 

Antr. tr Ketvr T iki P vat. vak. 
Aatt. » iki « vai. po piety, a 

pagal sutarti
6322 So. WQatern Aranao

PRO-pert 1012

ĮVAIRŪS daktarai

DR. MAURICE KAKN
GYDYTOMS Z* CaKRUROAi 
41531 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0994 
Raa.: Tat PLAaa 8400

VALANDOS:
Naa 1042 v. ryto; 24 ir 7-S vK v«k

M«4JHaoa**a« a»wa 10 Jlri 19

žydinčiomis vyšniomis ir hri- 
zantemomis, kur dangaus mė
lynėje baltuoja sidabrinė šve
ntojo .japonų Fudzijamos ka
lno viršūnė, ir važiuoti į sve
timas tolimas šalis, nes sa-; 
vo šalyje esti visiems per 
ankšta.

Išplaukdami svetur į kitus

LIETUVIAI DAKTARAI
IeL Cahunet 5974

OFISO VALANDOS?
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek- 

ruadieuiiM ir tiWia«Keuiad

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL, ___

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
T«I. LAFayette 8016

VALANDOS:
3—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Svkatad tekiais 
pa^al sutarti.

TaL CANal 8846

OR. F. G. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt Si.

Tat PAJUI 0408
tek Otc. RUVuhUc 7«M 
Melrose Park <3»

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS 

8428 West Marąuette Road

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 ________

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DAHTISTAB

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

8147 So. Halsted St., Chicago 
Paned.. Sered. ir Sukat, auo 2—9 v.

Raa. 6884 Sa. Talman Aro.
Ras. Tek GROvenill 0617 
Office TaL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. iv Nvdttimia sueitarua
Sukatoms .Clceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 v»l. vak. 

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VTRgfeiia 1116 6976 Archer Ava
ValauUoa: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
RBHDKNC1JA

LAPayette 8061 8619 W. 4Sld St
Valandos: 6—10 rytų ir 6—6 vat

Tre&adieuiais i*
nasrai nearti

Ofiso tai. Cicero 2573

DR. R. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 4fch Gt, Cicero, BĮ. 
TaL Oteara 8573

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

CHICAGO
Antrat. ketviitac n oenktatteuiair Rez. 6951 S. MapLewood A V.
»-t» V. ryta; 1-6 p- p-: <-9 v. v. | • r

------ TeL HEMIoek 3977
Trečiai), ir Sekmad. pagal sutarti 

UBĄ P A. O«U SĮ»»lfc»p«|K,)Įį

2423 W. Marąuette Rd.
TaL HEMIoek 4848

fcrftodieaUls une » ». r. ilO l y *■ 
161 Broadnay 

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmadieniais tr trečiadieniais nuo 

>» v. v. tkt a vaL vakaro 
Sečtadlenlala nuo I v. iki 9 v. v. 

Hekmadlanlals pagal aatartlaa

AMERIKOS LIETOVT” DAKTARŲ* DRAUGUOS KARIAI
Office Phone Rea. and Ofūaa

PROaoeet 102” 8859 8. Leavitt 8t
TaL 3-4 pp. fcr I-O vafc. ©AKal SIOS

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 w. 63rd SL, Chicago-

Nedėttom Ir Treč«i»4lwntaia 
Pagal Butarų

Office HourU
2 to 4 wd 7 to 9 P. lt 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN and SURGROK 

4645 So. Ashland Avenue
Oflso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki • vakt

Ofiao Telaf. BUOlavacd 7820 
Namų Telaf. pROapaet 1980

Tat CANa' 0867
Rea. PROspect 6658

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182 r So. Halsted Street
Rezidencija: 6690 So. Arteaian Ae 
VALANDOS: 11 tyto iki 2 paf

0 iki 8 vaL vakaro

TaL BOUIevard 7048

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaLr nuo 9 ryto iki 8 vakara 
Sargioj pa<al MMarŪ

K Odtao BOUIevard 691344 
&«e. KRNvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vat aao l—S; nuo 0:30—8:30 

756 West 35th Street

DR. CHARLES SEGAL
GYI8AS '

4729 Sa Ashland Avė.
3 luboa

CHICAOO, ILL.
TalafaoM MZDny IMI 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedttiomie nuo. 10 iki 12 
Nio 10 Uri 13 vai. tyto, uo 3 iki < 
«*k ne nieta (v e*i 7 iW kjm ai e 

JAU SUGRĮŽO n KAITFOlUnJOS

DR. J. SHMGLMAN
Praktikuoja to metu 

fteamatianiaa Ir ttrrtlee V0n to
Valandoe U4t A 3*4. 7-a P M 

Os'.en.mo vieta 1IJJ »« to Ana. 
Phone Cicero t<5«

OtOce «»M Weat į^k

TkL OAHal 6138

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8eredomia ir Nedėk pagal iutartj
REZIDENCIJA

6631 & Caffiornla Avė.
RBPahlie 7«A»

Ofiao Tel. VI
Raaidencijoe TaL

jnia 0038
Varly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Raaidencija
8938 Be. Claremont. Ava.

Valandoe 9—10 A. M
Nadibonia paeal eutarti

Tai. Offire Wentworfh 6330 
Raa. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
’8S3

Valandas 2—4 p» pietį?, 7—8 r. vak- 
. iAakytka eerodu^ įr substo^.

Reikšte naudokitės patar
navimu tų profesionalų Ir 
blznlerfy, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonine.



Antradienis, kovo 30 d., 1037

Philadelphijos Veikėjų 
Dėmesiui

PHILADELPHIA, PA. -
Kovo 22 d. vienas vietos vei- >
kėjas guvo nuo Vilniaus Va
davimo Sąjungos atst. V. Už
davinio laiškų, kuriame rašo:

“Gerbiaanaais; Vaduoju 
pro jūsų miestų. Vykstu į 
Los Angeles, Califomijon bu- 
su. Į Rytines valstybes grį
šiu apie gegužės pradžių. Jei 
galėtumėte surengti man pra 
kalbas Philadelphijoje, tai aš 
galėčiau dalyvauti. Rašykite 
man per konsulatų New Yor
ke”.

šis veikėjas vienas kažin 
ar kų nors naudingo tame rei
kale galės padaryti, o reika
las vadavimo Vilniaus dar
buotės šiuo laiku yra svar
bus. Reikėtų visiems patri
gubinti uolumų Vilniaus va
davimo darbuotėje, nes da
bar yra labai svarbi — le
mianti valanda tautų bei val
stybių egžištav&ne.

Tad Philadelphijos lietuvių 
veikėjai turėtų pasirppinti 
ruošimu prakalbų.

Sukruskit, veikėjai, vadai, 
kurie mylite tėvynę — Lie- 
tuvų ir jos sostinę Vilnių!

Šiuo adresu: Mr. V. Uždavi-, 
nys, Oonsulate General of Li- 
thuauia, 46 Fifth ava., New 
York, N. Y., galite susitarti 
su Uždaviniu reikale prakal
bų. K. V.

Kilnus Jaunimo 
Užsimojimas

Kad prigelbėjus finansinei 
6v. Jurgio parapijai, jaunuo
liai bei jaunuolės, susispietę 
į “Rūtos” chorų, vedamų di- 
rig. Antano Dziko, vietinio 
vargonininko, 17 d. baland
žio ruošia šokių vakarų pa
rapijos svetainėje. Muzika, 
sakoma, bus labai gera. Tai
pogi bus ir kitų, žmones link
sminančių dalykėlių.

Visiems, ne vien tik šokių 
mėgėjams, vertėtų j pramo
gų atsilankyti; kad parėmus Į 
reikalaujančių paramos Šv. 
Jurgio parapijų, tai pirma, o 
kita, kad pridavus jauniu ui 
daugiau noro ir energijos to
liau darbuotis. K. V.

PRIEŽODŽIAI

Kad ir varlele šokuočiau, 
bile ant svieto būčiau.

Kaltais ar neturi papra- 
čio žiedų, kad taip viskų ži
nai.

Užuojauta

Gerbiamam 
kun. Ignui Albavičiui, įnirus 
giminaičiui a, a. dr. Mikui

SHENANDCA3, Pa., kun. 
Juoso A. Karaliaus klebonau

savo draugui j***10^ misijos,
bulandiio tė-
vag guoarolue kui -' Audrius

Bagdonui, reiškiu šmlingoaWį-0’ MIC ** 
užuojautos. IM«ve,'teik jurtos Makūnas, MIC.

>HlLADPLR#JA, Pa ku-

VELYKOMS 
IŠ

LIETUVOS

lr kiti Skanu m Aliai.
Irgi parduodam Wholesale.
BALTIC IMPORT CO. 

805 W. 19th Street
Tel. Haymarket 3555

Jrba Etowęr $hoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms —

liankietams — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Plione LA1AYE7TTE 5800

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager
Chicago2608 West 47th Street

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TMNER'S EUE1R 
OP BITTER WINE

Daina* GetbaH 

V iri kinti Ir 
UMrlgJt"—

HLŠ1T* 
■«!
8.

ValstiatM

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

OART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

DR. MIKAS BAGDONAS k 
(Lietuvos konsulas Chioagoj)

Mirė kovo 28 d., 1937 m., 11:25 vai. naktį, sulau
kęs 42 metų amžiaus.

Kilo iš Kjnsnos par., Mariampolė# apskrities.
Paliko dideliame nuliūdime brolį Leopoldų, Lietu

vos Pasiuntinybės Maskvoje patarėjų, brolį daktarų 
Vladų, Mariampolės apskr. gydytojų, seserį Stefani
ją ir švogerj pulk. Kaz. Skučų, seserį Marijonų ir švo- 
gerį Katilių, Ckio banko direktorių Kiune ir pus
brolį kun. Ignotų Albavičių, Dievo Apvaizdos pa-' 
rapijos klebonų Chicagoje ir kitas gimines;

Kūnas pašarvotas Lietuvos konsulate, 100 E. Bel
levue.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 1 d. fs 
namų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Diedo Apvaizdos 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po paimaldų bus nulydėtas 
į šv. Knųimiero kapinių koplyčių.

Nuoširdžiai kviečiu visus draugus, pažystamus ir 
visų lietuvių visuomenę dalyvauti šio*e. laidotuvėse.

Nuliūdęs Kun. Ig. Albavičius.
Laidotuvių direktorius S. M. Skudas. Telefonas 

MONroe 3377.

A.L.R.K. Federicijcs Centro Užuojauta dėlei a. a. Dr. 
Miko Bagdoną, Lietuvos Konsulo Chicago, mirties

Visai netikėta ir nelaukta a. a. Dr. Miko Bag
dono, Lietuvos konsulo Chiteagoje mirtis šv. Velykų 
dienoje sukrėtė Amerikos lietuvių visuomenę. Jo 
mirtis išplėšė iš mūsų tautos tarpo darĮ&tų ir rimtų 
darbininkų.

A. a. Dr. Miko Bagdono mirties dėlei liūdinčiai 
mūsų išeivijos visuomenei, ypatingai broliams, sesu
tėms ir giminėms Lietuvoje ir jo artimam giminai
čiui Chicagoje, Federacijos Centro Ižidiųinkui, Dievo 
Apvaizdos parap. klebonui, gerb. kun. Ig. Albavičiui, 
A.L.R. Katalikų Federacija reiškia giliausių, nuošir
džiausių užuojautų.

Dr. A. G. Rakauskas, Federacijos pirmininkas. 
Leonardas šimutis, Federacijos*- sekretorius.

A. a. Dr. Miko Bagdono, buvusio Vyčių C. Pirmi
ninko, “Vyties” redaktoriaus ir iki mirties nuošir
daus Vyčių draugo, netikėta mirtis verčia mus iš
reikšti didžiausių mūsų gailestį ir užuojautų jo ar- 
timiausiems giminėms, ypač gerb. kun. Ig. Albavičiui. 

Chicago Vyčių Apskritys
Petras Biožis,Kun. M. Urbonavičius,

Dvasios vadas
Irena Pakaitis, 

raštininkė 
Adolfas Aleliunas

pirmininkas
Juozas Glebauskas,

vice pirmininkas
Stasys Šimulis,

iždininkas

užuojautos. IMsve, ''teik jurtos 
kantrybės, o dr. Miko sielai 
amžinų atilsį! Skaudus ir ne 
tikėtas smūgis jums, brolyti, 
bet dar skaudesnis visai m 
sų tautai!

nigo Igno Zimbi io klebonau 
ti, Minoje bažnyčioje, gegužės 31 
fl---- -birželio. G, misijos, kun. A-

doriuis Morkūnas, MIC.

Kun. H. J. Vaičūnas,
Klebonas

tojitrn. Pasirašę sutartį abu 
pradėjo treniruotis.

Be šiig dar bus kelios poros 
gerų ristikų: Benny Reuben, 
New YJo/ko žvaigždė, risis 
su Otto Schnabel; Roland 
Meeker su Rully Boy Kogut: 
Buck O’Neil, Kalifornijos se
nsacija, su Sammy Kolin ir 
Poul Miller su Charlie Peter 
son.

Nors šios ristynės toje sa
lėj bus vienos žymiausių, bet, 
prom. Kohler praneša, kad. 
įžanga bus kaip ir papras- Į 
tai. Bilietų iš anksto galima 
gauti Rainbo ofise aukščiau Į 
pažymėtu adresu. Mėgstantie-; 
ji ristynės nepraleiskite ne
pamatę šių ristynių.

Kelionėje, viešbučiuose, skai
tyklose, arbatinėse, valgyklo
se reikalauk laikraščio “Drau-
>'°*”_________

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

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

A. H A.
BARBORA

AUKŠKALNAITĖ

Mlrfi' kovo 29 d.. 1937 m..
1:60 vai. ryto, sulaukus 65 me
tų amžiaus.

Kilo š Tauragės apskričio.
Amerikoj Išgyveno 2S metus.
Paliko dideliame nuliūdimo 

broli Juoiapą Kavaliausku, 
brolienę Vincentą lr gimines, 
o Lietuvoj broli Antaną ir dvt 
seseris: Domicėlę ir Oną Grub- 
llenę lr gimines.

Kūnas pašarvotas. Ežersklo 
koplyčioj 10734 So. Michigan 
Avė.

Laldotuvfis {vyks trečiadieni, 
kovo tl d. 16 koplyčios t vai. 
ryto bus atlydyta J SS. Petru 
lr Povilo parap. bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
už veliones sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: BroUs, Brolienė lr 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Ežer- 
skis. Telefonas PULIman 6701.

Marijonų Vedamųjų 
Pamaldų Tvarkraštis

Didžiausios 1937 m. 
Sezono Ristynės

ftlftitai Chicagos ristynių 
mėgėjų ilgų laikų norėjo ma
tyti ritanties du pasaulinius 
ristikus; Ali Babų ir Oki Shi- 
kinų, bet vis nepavykdavo jų 
suporuoti. Pagalios tai pavy
ko padaryti žymiam ristynių 
promotoriui Fred Kohleriui, 
kuris pasiūlė abiem nemažų 
atlyginimų. Ristynės įvyks 
trečiadienį, kovo 31 d., Rain

bo Fronton, prie Lawrence ir 
Clark gatv. (North Side).

Abu ri stiliai yra pasiekę 
pačių profeSijonulių ristikų 
viršūnės. Abi turi skirtingus 
būdus savo priešui paguldy
ti. Sliikiriai, manoma, sunku 
bus savo stipriais rankų var
žtais suimti oponentų, o Ali 
Babai vargu bus galima par- 
gauti, kad partrenkus japo- 
nietį, kuris yra begalo vik
rus, nelyginant katė. Bet vis 
tik vienas turės išeiti laimė-

OMAHA, Nebr., kun. Juo
zo Jusevičiaus klebonaujamo
je bažnyčioje, misijos kovo 31 
—balandžio 11, tėvas genero
las kun. Andrius Cikoto, M. 
I. C.

PITTSBURGH, Ta., kun. 
V. Vaišnoro klebonaujamoje 
liažnyčioje, misijos, balandžio 
5—13, kun. Adomas Morkū
nas, MIC.

LAVVRENCE, Mass., kun. 
Prano Juro klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio' 5—13, 
kun. Juozas Vaškevičius, MIC

MELROSE PARK, III., Mt. 
Carmel bažnyčioje, misijoi 
balandžio 11—Iri.

MASPETH, N. Y., kun. Jo
no Balkūno klebonaujamojo 
bažnyčioje, misijos, kovo 21 
—28, kun. Alponsas Jagmi
nas, MIC.

G1RARDV1LLE, Pa., kun. 
Mykolo Daumanto klebonau
jamoje bažnyčioje, misijos ko
vo 22—28, kun. Adomas Mor
kūnas, MIC.

LAIDOTUVIŲ PIKEKTUttlUH

JUOZAPAS

UDEIKI
TCVAS

REPublic 8340

i■ Lietuviškas Krupnikas-8OProof
LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETI VISKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU KARSTA

--------- ARBATA. PAŠALINA 8LOOAK.
IJF7TI V18KA KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVI- KURIE DAR NE
SAT GERE LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI .REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
ME8 PARDUODAME TIK J TAVERMUS. TEN IR REIKALAUKITE
TAV8RNAMB I KITUS MIESTUS OROERIVS 8IUNCIAME EKSPRESU. ~

VENHIAN MONUMENT CO., INC.
Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių
- ■ ■ o— ■ ■ ■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
- o-

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus------ o------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A IID III A M PC PATARNAVIMAS HluDULAnuE, dieną ir naktį
TA \7 IS A T KOPLYČIOS VISOSE U I KAI MIESTO DALYSE

Lachawiez ir Šutai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

I. Lioltvn
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A-Petkns 
S. M. Skabi
I. J. Zolp
Ezerskis ir Snus
P. I. Ridikas

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YAKds 1138

3307 Litnanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cieero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

.1646 West 4fit.h Street 

Phone BOUIevard 5203

10734 Se. Michigan Avė. 
Tet PULIman 5703

3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

L. Vyčių 36 Kuopos 
Dvasinė Puota

dvasios vadas kun. A. Briš
ka, kuris ragino jaunimų bū
ti geru kataliku, Dievo karei
viu ir tikru lietuviu, priklau
syti prie katalikiškų draugi
jų, o jaunimų prie Vyčių. Pa
skui kalbėjo Šv. Vardo pirm. 
A. Maroeaa, A. Liakas — pa
rap. choro, A. Šiaučiūnaitė
— Sodalieijos, J. Gajauskas
— Saldž. Širdies, Šv. Kazi
miero — J. Valskis, visų pir-

BRIGHTON PARK. — L.
Vyčių 36 kp., švęsdama 20 
metų gyvavimo sukaktį, ko
vo 21 d. į bendrų dvasinę 
puotų pakvietė jaunimų ir tė
velius bei draugijas: Saldžiau 
sios Širdies V. J., Šv. Kazi
miero Karalaičio, Šv. Vardo,
Galicijos ir parapijos cho- k |in.
ra. Rytų / :30 vai. pasipuošę l. ... . , , ». . . ._ j _ . ... _ kcjimai, kad vyčiai visuomet

palaikytų dvasinės puotos tra 
dicijų. Be to, kalbėjo Vyčių

site komisijos raportų apie 
rengiamų šokių su pamargi 
nimais ir kalbomis ir kitokių 
svarbių pranešimų.

Klubo Valdyba

raudonomis rožėmis išklausė 
šv. Mišių ir priėmė šv. Ko
munijų. Kleb. kun. A. Briška 
laikė Mišias, kurios buvo už
prašytos Saldž. Širdies V. J. 
draugijos, in- pasakė gražų 
pamokslų jaunimui. Parapijos

organizatoriai: R. Andrei iū- 
nas, Jovaišas, Juškevičius, 
Kvietkus, Pakeltįs, B. Nena- 
rtonis, Grybas, F. Kilkius.

Vargšas Tadas Atva
žiuoja į West Sidę

Vestsaidiečiams tikrai ne
paprasta naujiena. Atvelykio 
sekmadienį, bai. 4 d., atva
žiuos Vargšas Tadas štukų 
parodyti. Tųjį svečiui, kuris 
jausis gyvas, bet luti laikys 
jį mirusiu, dvasia, vaidųok-t 
liu pamatys visi, kurie atsi
lankys į parap. salę 7:30 vai.

n i c«

Išdavęs papirkimų. Gustave 
Anderson, vienas prisiekusių
jų teisėjų Zintako Išeikvoji
mų byloje. Jis prisipažino, 
kad Zintako liudininkas R. 
W. McKinlay jum išmokėjęs 
$25 ir žadėjęs vandens depar
tamente duoti (darbo ketve- 
.riems metams, balsuotų
už Zintako iŠ|e&unliiių. Kaip

vakare. Įžanga tik 3.5e.', o . "non."1-- ‘“l® by,oic Hntakan

■ ■»> =
Antradienis, k’cvo 30 d., 1937 

-------- ‘ i‘ • —

, . ... „ Garl»e jaummui, kuris taipchoras gražiai giedojo Zan- x. . , . T_ . ... „o* t • »» o gra2«ai darbuojas. Jūsų atei-rro11I ■/viuo'7 miuiocgelio “St. Louis” mišias. So
lo varg. J. Kudirka giedojo 
Franco ‘‘Panis Angelicus”.

Po pamaldų parap. salėje 
Vyčių komitetas (D. Varnas, 
N. Urbonaitė, J. Kaščiukai- 
tė, F. Kisielius, E. Baraus
kaitė, A. Žiedaitė, A. Žilius, 
V. Klimas, J. Rimkaitė, B. 
Karaliūnaitė, A. Sperauskai- 
tė, E. Barauskienė), patiekė 
pusryčius, per kuriuos kal

tis bus šviesi, kaip saulė, ska 
mbanti, kaip rytas.

Puotos Dalyvis

Townoflakiečių
Dėmesiui

juoko bus tiek, kad jo ne- 
pirktuni nei už 100 dol.

TąLi keistų svečių parsi
kvietė parap. choras. O jei 
jau choras, kų kviečia, tai 
įdomu. Visi ruoškitės pama
tyti Vargšų Tadų.

išteisintas. Sųryšy su tuo ska 
ndalu prašalinti trys baili 
fai ir suimtas McKinlay. Ve 
darni tyrinėjimai.

nėj. Visus kviečiame atsilan 
kyti. Įžangos nebus.

Svarbi Paskaita
Svarbus namų savininkų ir 

Piliečių klubo susirinkamas į- 
vyks šį vakarų, kovo 30 d.,
7:30 vai., parap. svetainėje, 

bėjo Vyčių pirm. D. Varnas, į Malonėkite atsilankyti. Išgir-

daug lietuvių gaudavo mies
to darbus.

Laikas ir lietuviams subru- * • • • zti politikos dirvoje, Tuomi 
reikalu šiandie vakare įvyks
ta susirinkimas, j>arap. 8-me 
mokyklos kambary. Gi, ryt 
vakare, t. y. kovo 31 d., į- 
vyks masinis respublikonų 
susirinkimas parapijos svetai 
nėj. Visi kviečiami į abu su
sirinkimus. Komisija

jau — 27,837. Vadinasi, per 
vienerius metns indėlininkų 
skaičius padidėjo 7,876 taupy- 
tojais, arba 39 nuoš.

atsinaujinimui, dėl to praSo- 
ma kreiptis prie jo.

Vieša Padėka

Kun. J. Bruiiko, S. J.
•, Adresai:

Nuo baland. 5 iki 11, 61 
Temple str., HaverhiJI, Mass.

Nuo baland. 12 iki 18, — 
1529 Metropolitan st., Pitts- 
burgh, Pa.

TT. TT 1 I T" J- • 1 N"® l,alan<i- 19

Uz Velykų sekmadienį sn- 4> _ 25„ ;|th ,(r > Brw). 
dėtas aukas Šv. Antano pa
rapijonams ir parap. rėmė
jams tariu širdingiausiai a-
čiū. Šiemet daugiau Velyko
se aukų sudėjote, negu per
nai. Suaukojote virš $1,800.

Dieve, atmokėk jums šim
teriopai.

Kun. H. J. Vaičūnas,
Klebonas

RADIO

Pastangomis kai kurių old 
timerių respublikonų, mano
ma atgaivinti< Ciceros Liet. 
Respublikonų Itlūlbą, kuris 
seniau buvo veiklus ir daug 
gero padarė lietuviams. Ypa-

DAINUOS RADIO GRA 
NADIERIŲ TRIO IR KITI

CICERO. — Šiandie, 7:30 
vai. vakare, kun. dr. J. Vait
kevičius, MIC., kalbės apie
komunizmų, parapijos svetai- tingai to klubo pastangomis•* • —

Janet Gaynor sako:
"Vadovaujanti filmų artistai labiausiai

H ' ! i

Pastangomis Peoples ben
drovės krautuvių, rengiama 
labai smagi ir graži radio 
programa iš stoties WGES 
šiandie, 7 valandų vakare. 
Dalyvaus visų pamylėtas ra
dio “grenadierių” trio, kuris 
padainuos smagių pavasans- 
kų dainelių. Bus šaunios mu
zikos, įdomių pranešimų ir 
visokių įvairenybių. Patarti
na nepamiršti užsistatyti sa 
vo radio ir pasiklausyti.

klyn, N. Y.
Nuo geg. 7 iki 16, — 25 

So. Broad Mt. Ave., Frnck- 
ville, Pa.

Nuo geg. 16 iki geg. 23, — 
545 Hudson ave., Rocbester, 
N. Y.

Nuo geg. 24 iki 30. — 1910 
E. Falls str., Niagara Falls, 
N. Y. • ’

Nuo geg. 31 iki birž. 4, — 
260 E. Main str., Amster- 
dam, N. Y.

Nuo birž. 4 iki 13, — 432 
Windsor ave., Cambridge, 
Mass.

Nuo birž. 14 Iki 20 — 425 
Lafayette Str., Utica, N. Y.

Nuo bii& 21... — 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, III.

Nuolatinis adresas: Rev. J. 
Bružikas, S. J., 259 N. 5th 
Str., Brooklyn, N. Y. T. Bru
žikas tarpininkauja visų kat. 
laikraščių užsisakymui* arba

Pftra®, mothoft, flbtaf*—*h*y’ ra oFfok • 
forced to point th* woy to hoir 
health to their men follil For wome<* 
know that a healthy heod produeot 
kondiomo hairl And ihar't why 
woawn e«erywh*r« or* po|nhng to 
Fom-ol th* remorkoble foamlng *8 
thompoo which firp nourithot th* 
Kaip, then takai the duM, porched 
hair end beings H bock to glowing 
health. Fom-ol it to economicalj o 
Kttle goet o long way. Atk your 
druggist for the regulor 50c tižo. 
Or. write for o generous Iriai bo*- 
d*, encloting 10c lo cover packing 
and poetoo*.

ZENITH RADIOS 1937

»

mėgsta Luckies”
• i * r"w ■ *

** Didesnę metų dalį ai gyvenu pajūry, ir 
beveik nėra tos savaitės galo, kad neu&suktų 
keletas draugų. Suprantama, svočioms ai 
laikau namuoee kelių rūšių cigaretų, bet 
Luckies išnyksta pirmiausiai. Ai manau, jog 
tai nieko nepaprasto, kad Luckies yra 
mėgiamiausiais, kadangi dauguma /'Urnose 
mano draugų atrado, jog ilgos pratimų ir 
filmavimo valandos studijoj gerklę labai 
apsunkina. Vadovaujanti filmų artistai la
biausiai mėgsta Luckies, nes jie yra lengvu, 
ušjaučiančiu jauslias gerkles, uisirūkymu.”

k- . r
?• SP'7"

BRIGHTON PARK. — Fe
deracijos 19 skyrius laikys 
svarbų susirinkimų kovo 30 
d., 7:30 vai. vakare mokyklos 
kpmbary. Visų draugijų at
stovai malonėkite - atsilanky
ti snsirinkiman. Valdyba

_> j/r

^Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 

gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 

pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 

jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą nžsirukymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Gaynor, 

kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas, štai kodėl tiek daug ii 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 

lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 

priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toastcd” proceso

gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

DAVID O. SELZN I K'O bPALVOTOS 
F1LMOS “A STAR IS BORN” ŽVAIOzDI

-r—

PUIKIAUSIAS TABAKAI 
“DERLIAUS GRIETINĖ"

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Jūsu Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

Lietuvoje pradeda reikštis 
ekonominis atkutimas, kurio 
pasėkoje kyla gyventojų fi
nansinis • pajėgumas. Sąryšyje 
su tuo ir Lietuvos bankuose 
smarkiai didėja taupmenos ir 
taupytojų skaičius.

Per pirmąjį šių metų mėne
sį taupomųjų valstybės kasų 
indėliai padidėjo 1,361,000 li
tų. Šių metų sausio mėn. 1 d. 
taupomose valstybės kasose 
indėglių buvo 52„291,000 lt. o 
vasario mėn. 1 d. — 53,652,- 
000 liti).

Gražiai auga ir taupytojų 
skaičius. Pav. 1936 m. sansio 
mėn. 1 d. savo sutaupąs taupa 
mose valstybės kasose buvo 
sudėję 1958 asmenys ir įstai
gos, o 1937 m. sausio mėn. 1 d.

CLASSIFIED
DTDFIjIK BAROF.NAR

MAMNA8 .
Pardundame vlnnklue typetrrlterliia
“addlng" mokinau ir regtetertuo. 
Juozas Pauli, Mld CUy Typeerrlter 
Fschange. Tel. Wentworth BIOS.

TaL LlNcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slocrą, Ner- 
votnmo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redfbrinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Litht, Sulphur tr 8h<mor

Elaktroa Trytmentai ir Matoiai 
mt Ramius Monmv «xnrr» 

Į00* rtykMm Are.
tint, Tre*., Krtvtr.

TiM m. Km* vak.
Aatv. kr PMtlrt. IiM 

•TU Iki • rak.

yivrosa surnu

1M7 K. RaMrd « 
Aatr. Ir Krtvlr.

• ryta IM * rak.
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Daug aiškiau ir geriau pagausite stotis su Zenith. 
Zenith radios kainos yra nuo $29-5® *^i g.00

Lengvus išmokėjimai

Pas Budriką Jūs rasite visas radios. Atsilankykite

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. BOUlerard 7010
Paklaunyktte žemiau Budriko Velykinio programo 

I WCFL 970 K, stutia — Nedėlfaje nuo 7 Iki 8 vai. vak.

------- -- -

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Salas
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiu: SABONIS, »ULAW, BANKEVIČIUS. BAčKUS


