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BUS VYSK. O’BRIEH
M POPIEŽIUS RAŠO EN-! 

CIKLIKOJ MEKSIKOS 
KLAUSIMU

ATIKANAS, kovo 30. — 
piežius savo išleistu encikli- 

iniu laišku apie Meksiku vi
siškai nekliudo Meksikos poli
tikos. Apaštališkas raštas iš
leistas vien Meksikos vysku- 
]»ros, kunigams ir visiems tos 
šalies tikintiesiems, šventasis 
Tėvas Pijus XI pažymi, kad 
Meksikos katalikai gyvena ne
paprastai sunkų laikotarpį. 
Tas yra skaudu Popiežiui. Ta
čiau Popiežius suraminimą 
randa, kad Meksikos vyskupai 
ir kunigija,, taip pat visi me
ksikiečiai katalikai, kiek 
jiems leidžia aplinkybės, vie
šai manifestuoja savo gilų ti
kėjimą. Tas yra tikrai surišta 
su herojišku pasiaukojimu.

▼•kinu

POPIEŽIUS NEPAISO SIRGIMO, 
IMASI DARBO

Pareiškia, Bažnyčia reikalinga 
nuolatinės vadovybės

Popiežius ragina Meksikos 
katalikus ko labiau savo tarpe 
gaivinti krikščionišką gyveni
mą. Tas galima atsiekti dviem 
dalykais: kunigų pasiftifc
kojimu ir jų sanktifikacija ir 
tftfl&ulininkų apaštalavimu 
vyskupų vadovybėje.

VATIKANAS, kovo 30. — 
Gydytojai stačiai negali atsis
tebėti Šventojo Tėvo Pijaus 
XI gaivumu. Popiežius igno
ruoja savo sirgimą ir imasi 
darbo pažymėdamas, kad Baž
nyčia reikalinga vadovybės ir 
sakosi jis dirbs iki atsigul
siant į karstą. Gydytojai 
sprendžia, kad Popiežius su 
tokia savo griežta valia kovo
ti prieš ligą galės gyventi dar 
keleris metus. ,

Vakar Jo, Šventenybė nus
prendė apleisti savo sirgimo 
kambarį ir atnaujinti priva
čias audiencijas žemesniam 
rūmų aukšte.

Artimoj ateity je planuoja

turėti konsistoriją. Skirs kelis 
naujus kardinolus.

Po Prisikėlimo pamaldų Šv. 
Petro bazilikoje Popiežius tik 
pavargo, anot gydytojų, ir ko 
blogesnio su jo sveikata neįvy
ko. Fiziškas stovis nepasikei
tė.

.Patirta, kad jau antroji sa
vaitė Popiežius kasdien laiko 
Mišias savo privačioj koply
čioje ir pas altorių vaikščioja 
nepalaikomas.

Gydytojai pageidautų, kad 
Popiežius neatnaujintų audi
encijų, nes tas pavojinga. Bet 
Popiežius neklauso patarimų. 
Sako, Bažnyčia reikalinga va
do ir autoriteto.

Šventasis Tėvas reiškia gi- vo 30. — Čia pasklidę nepat- 
laus tenkinimosi Meksikos vy-1 virtinami gandai, kad būk is-
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prieš ispanes nacinūlistas
BAYONNE, Prancūzija, ko-. nacionalistų karių nepasitenki
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PRATĘS TRIJŲ CENTŲ 
PIRKIMO MOKESTĮ

CASABLANCĮA, Ispanija, 
kovo 30. — Nacionalistų lai
kraščiai rašo, kad Anglija vi
są laiką tylomiR remia Valen
to jos radikalų, vyriausybę ir 
tuo kėl u tik didina sau negar- valstybės
bę.

Anglija leidžia Valencijos 
radikalų laivazųs naudoti bri
tų vėliavą, kad) tuo būdu išsi
sukti iš nacionalistų pavojaus.

SPRINGFIELD, UI., kovo 
30. — Gubernatoriaus Horne- 
rio administracija, nusprendė 

į trijų centų pirkimo mokestį 
pratęsti iki liepos mėn. 1 d., 
1939 m.

Šis sumanymas jau įteiktas 
atstovu rūmams.

Norima au juo greit apsidirb
ti. Nes jei tas nebus atlikta, 
gegužės m. 1 d. automatiškai 
bus grąžinta tik du centai.

l . Girdi, trij,ų centų pirkimo
Nacionalistų suimtas laivas mokestys reikalingos “bedar- 

Mar Cantabrieo gu trijų mili- bių ^]pįmuj”. 
jonų dol. vertės karo • medžia
gos plaukė stj britų vėliava.
Tačiau nacionaįiątų neanvylė.

kubos studentai UŽ
SIIMA

Taip pat dalims majn Kelly ir 
atvyksta lietas atstovas žadeikis

Nustatyta laidotuvių tvarka

skupų pastangomis įsigyti ir 
vesti kunigų seminariją už Me 
ksikos sienų ir reiškia aukštos 
pagarbos J. Valstybių katalikų 
vyskupams, kurie teikia rei
kiamos pagelbos Meksikos ,e- 
piskopatui. Studentų mokslini
mo seminarijose reikalu Po
piežius pataria Meksikos vys
kupams vaduotis 1935 metais 
išleista enciklika “Ąpie kata
likų kunigystę”.

Popiežius kiek plačiau api
budina pasaulininkų apaštala
vimo reikalą. 'Visi katalikai 

aulininkai yra vieno virš- 
tinio kūno — Bažnyčios, 

nariai. Tad jie visi ne vien 
turi jaustis susiję vienybėje, 
bet ir turi pareigą palaikyti to 
kūno visas funkcijas, kurių 
priešakyje yra vyskupai ir 
kunigai.

Ragina katalikus daugiau 
rūpintis savo jaunimu, kad jis 
neatitoltų nuo Bažnyčios ir 
neatšaltų tikėjime, o ypač jau 
nuoliais, kurie eina mokslus 
universitetuose.

Krikščionybė yra kiekvie
nai šaliai gerovės pagrindas. 
Katalikybė tautai užtikrina ne 
tik viešąją gerovę, bet ir taiką.

Popiežius baigia laišką ra
gindamas Meksikos katalikus 
veikti Šventojo Sosto ir savo 
vyskupų nurodymais. Gyventi 
krikščioniškoje meilėje, būti 
gailestingais. Meldžiasi už me
ksikiečių tautą ir suteikia a- 
paštabškų laiminimą.

_ vimc

panų nacionalistų kariuomenė
je plačiai reiškiasi nepasiten
kinimai, vaidai ir net maištai 
dėl nepavykimų kovoti prieš 
radikalus. Girdi, p'ačių ispanų 
karininkų tarpe yra daug ne
pasitenkinimo italais savano
riais, kurie nenoromis kovoja 
prieš radikalus ir pralaimi ko
vas. ► » 4

Gauta žinių, kad įtariami 
maištų planavimu karininkai 
ir kariai be atodairos traukia
mi karo teisman ir sušaudo-
mi* I -J

Paskutiniu laiku ne tik Pran
cūzijos radikalų, liet ir Angli
jos liberalų spauda ėmė vis 
daugiau skelbti apie tariamus 
ispanų nacionalistų nepasise
kimus kovoje su Madrido ir 
.Valencijos radikalais ir apie

nimus.
Ispanų nacionalistų būklėse 

Prancūzijoje griežtai užgina
mos skleidžiamos apie naciona 
listų nepasisekimus ir apie ką- 
riuomenę žinios. Pažymima, 
kad tai vieni prasimanymai. 
Guadalajara fronte viena ita
lų savanorių koliumna susidū
rė su nepasisekimais, tai iš a- 
datos priskaldomas didžiau
sias vežimas.

Tas yra naujos rūšies Ispa
nijos radikalų propaganda. 
Prancūzijos radikalai ir An
glijos liberalai Valeneijai tar
nauja. ,

KATALIKŲ ANTROPOLO
GŲ KONFERENCIJA

PLATINKITE “DRAUGI”

HAVANA, Kuba, kovo 30. 
— Po penkerių metų čia ati
darytas naciona lis universite
tas. Suplūdo SBta* stu
dentų ir sukėlė riaušes. Dauge
lis yra sunkiai sužeistųjų. (

Riaušės paeire’Skė, kai žymi1 
dalis studentų mėgino išveng
ti triukšmo, nenorėjo susidėti 
su triukšmadariais.

Studentai iškėlė eilę reikala
vimų vyriausybei, nusprendė 
atnaujinti pamokas ir baland
žio m. 29 d. sukelti streiką, jei 
iki to laiko reikalavimai nebus 
pripažinti.

WASHINGTON, kovo 30. 
— Katalikų Antropologų drau 
gija čia turi metinę konferen
ciją. M

PRISPAUS MOKESTIMIS 
NEVEDUSIUS

ATENjAI, kovo 30. — Grai
kų vyriausybė iškėlė sumany
mą prispausti mokestimis vi
sus nevedusius 25 m. amžiaus 
vyrus.

Apsižiūrėta, kad gimimai žy 
miaj_pradėjo mažėti.

MONTREAUO ARKIVYS
KUPIJOS SINODAS

Vakar gautas oficialus pra
nešimas, kad į a*. a. dr. Miko 
Bagdono, Lietuvos konsulo, 
laidotuves, kurios bus rytoj iš 
Dievo Apvaizdos par. bažny
čios, atvyks ir duos paskutinę 
absoliuciją JE. VYSKUPAS 
O’BRIEN. Chicagos miesto 
majoras EDWARD J. KE-•fc
LLY taip pat pranešė, kad lai 
dotuvėse dalyvaus.

Lietuvos ministeris Vašing
tone p. P. ŽADEIKIS tele
grafavo, kad rytoj rytą anks
ti bus Chicagoj, kad atiduoti 
paskutinį patarnavimą savo 
bendradarbiui, atstovybės se
kretoriui.

Lietuvos. generalinį konsula
tą New Yorke atstovaus speci
aliai atvykęs iš New Yorko vi
ce konsulas p. PETRAS DAU- 
ŽVARDIS.

Valstybių konsulų korpusas- j LIS, - senas velionies dratigfcą- 
,Chicagoj, savo' nario laidotu- ADV. ANT. LAPINSKAI

Prie šoninių altorių Mišias 
atnašflus šie kunigai: PET
RAS GASIŪNAS, D R. JO
NAS STARKUS, A. DEKS
NIS ir P. VAITUKAITIS.

JE. Vyskupo O’Brien kape
lionai: kun. A. Skripkus ir 
kun. A. Briška.

Per Mišias giedos Chicagos 
lietuvių vargonininkų choras, 
KOMP. A. POCIUT vadovau
jant.

Po vyskupo absoliucijos (po 
trumpos pertraukos) kūnas 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Karsto nešėjai pakviesti — 
ADV. JONAS BRENZA, Me
tropolitan State b«mko prezi
dentas; ADV. JONAS BORį 
DENĄS-BAGDŽIŪNAS, Lie. 
tuvių Sporto Komiteto pinųi- 
ninkas; ADV. €»«.

MONTREALIS, Kanada, 
kovo 30. — Šios arkivyskupi
jos sinodas 'bažnytinės draus
mės kodifikavimui įvyks atei
nantį rudenį.

Chicagoj jau atidaromos 
kai kurios automobi Lių tikrini
mui stotys.

Nepripažįstama 9 milijonai dol. 
Chicago parkams

‘SPRINGFIELD, Ilk, kovo 
30. — Legislatūros žemesnieji 
rūmai šiandien dauguma balsų 
pripažino tik 7,600,000 Pietinių 
išlaidų Chicago konsoliduo
tiems parkams. Parkų boar- 
das reikalavo mažiausia 9 mi
lijonų dolerių. •

Ttuip įvyko pačiam guberna
toriui Hornerini nesutinkant

skirti. 9 milijonus dol. Tai dėl 
to, kad gubernatorius turi po
litinius nesusipratimus su par 
kų boardo prezidentu, kurs 
per praeitų rinkimų kompani
ją buvo užėmęs priešingą gu
bernatoriui poziciją — laikėsi 
kitos demokratų grupės.

CHRYSLERIO KORPORA
CIJA NENORI PASIDUOTI

KAIP ZINTAKO BYLOS “IURY” LANKE SMUKLES

Padaryta planas, kaip apskrities vyresniojo teismo buvusio klerko F. V. Zintako pirmo
sios bylos “jurv” (teisėjai) sausio 31 d. naktį bailifo lydimi aplankė net aŠtuonias smuk
les, kuriose gėrė ir kai kurie dar pasišoko. Tas yra ryšium su vieno “ jury” papirkimu. Kri
minališkam teisme vedami tardymai, 
čiami.

lšklausinėjami mažieji pdlitikieriai, o stambieji nelie

LANSTNG, Mich., kovo 30. 
— Chryslerio korporacija ne
nori pripažinti United Auto
mobile Workers .unijai kolek- 
tyvio derėjimosi išimtinos tei
sės ir nesusitaikoma.

Traukiama iš New Yorko at
vykstant. J. L. Lewiso.

vėse bus in corpore.
MARIANAPOLIO KOLE

GIJĄ (Thompson, Conn.) at
stovauti atvyksta kun. prof. 
dr. Jonas .Starkus, velionies 
giminaitis, buvęs I^azdijų gim
nazijos direktorius.

IŠLYDĖJIMAS Iš KON
SULATO

A. a. konsulo kūnas iš konsu 
lato (100 E. Bellevue avė.) 
bus išlydėtas. 9 vai. rytą. 8:30 
vai. į konsulatą susirinks velio 
nies draugai ir iš kitų miestų 
atvykusieji, taip pat Lietuvos 
ir Chicago miesto atstovai. 
Tikimąsi, kad velionies palai
kų išlydėti iš konsulato atvyks 
tūkstantinė žmonių minia ir 
šimtai automobilių.

Liūdnoji procesija bus lydi- 
’m» special i niais policijos pa
lydovais. Gautas leidimas lai
dotuvių procesijai važiuoti Mi 
chigan bulvaru, kas papras
tai yra draudžiama.

Į Dievo Apvaizdos bažnyčią 
kūnas bus atlydėtas apie de
šimtą valandą.

GEDULO PA MĄ L DOS 
BAŽNYČIOJ

Gedulingosios pamaldos už 
d r. Bagdono sielą prasidės su

“Vyties” redaktorius; L. ŠI
MUTIS, dienraščio “Drau
go” redaktorius ir KOMP. A. 
VANAGAITIS, “Margučio” 
redaktorius. /■ ‘ »* y

IŠKILMES KAPINĖSE
Reikia spėti, kad gedulingo

sios pamaldos bažnyčioje už
sibaigs apie dvyliktą valandą. 
Apie tą laiką susitvarkys au- 
tomoĮnlių eilė ir policijos pa
lydovų tvarkoma, lydės ve
lionies kūną į Šv. Kazimiero 
kapines. Kūnas laikinai bus 
padėtas kapinių koplyčioj. A- 
peigas kapinėse atliks pats 
KUN. ALBĄVIČIUS, kuni
gams asistuojant. Pamokslą 
pasakys KUN. ANICETAS 
LINKUS.

Kadangi a. a. dr. M. Bagdo
nas buvo Lietuvos kareivis 
savanoris, DARIAUS TR GI
RĖNO LEGIONO posto uni
formuoti nariai kapinėse ati
duos tinkamą karišką pagar
bą.

Vakar rytą a. a. d r. Bagdo
no kūnas pašarvotas konsula
te. Dieną ir vakarą iki vėlu
mos šimtai žmonių aplankė. 
Lankytojų tarpe namaŽai bu
vo tokių, kurie verkė. Viai rei-

egzekvijomis. Jas giedos kuni- j škė apgailestavimą, kad. tauta 
gai ir vargonininkai. Prie did- neteko savo gynėjo, ištikimo,

HITLERIS PATARIAMAS 

TAIKINTIS SU MASKVA

BERLYNAS, kovo 30. — 
Patirta, kad įtakingi asmenys 
pataria diktatoriui Hitleriui 
keisti savo nusistatymą — Vo 
kietijos naudai taikintis su 
Maskvos bolševikais.

žiojo altoriaus Mišias laikys 
velionies pusbrolis kun. IGNO
TAS ALBAVIČIUS, kun. JE
RONIMUI VAIČIŪNUI ir 
kun. ALEKSANDRUI BAL
TUČIUI asistuojant. Ceremo
nijų vedėju bug kun. ST. VA
LUCKAS.

Pamokslą lietuvių ir anglų 
kalbomis saikys kun. BR. UR
BA, šv. Kazimiero Seserų ka
pelionas.

išmokslinto, darbštaus ir tik
rai pasišventusio darbininko^

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; šal
ta.

Saulė teka 5:34, leidžia^ 
si 6:15.
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Į DIENOS KLAUSIMAI Į

DR. SAMUMAS — rMTEUfiEHTIAKOS 
ŠEIMOS KARTS

Rytoj laidojamas Lietuvos konsulas Chi- 
cagoj dr. Mikas Bagdonas priklausė tikrai 
inteligentiškai šeimai, kokių mūsų tautoje 
dar nėra perdaugiausia. Jis pats, kaip va
kar rušėnie, buvo išėjęs mokytojo ir teisi
ninko mokslus, įgijęs daktaratų Loyolos U- 
niversitete Chicagoj ir be to ėmęs tarptau
tinių teisių post-graduate kursų Harvardo 
Universitete, Can i bridge, Mass. Diplomati
nei tarnybai, kurioj velionis ištarnavo nuo 
1925 metų, buv© gerai pasiruošęs. Šioms pa
reigoms turėjo ir teoretiškų ir praktiškų pa
siruošimų. Be to, buvo gražiai išauklėtas tr 
labai taktingas. Su žodžiais jis labai skai
tydavus. Tai buvo dipkunato tipas pilna to 
žodžio pradine.

Kalbant apie velionies brolius — Leo
poldų ir Vladų, taip pat seseris Stefanijų 
Skučienę ir Marijonų Katilienę, tų patį rei
kia pasakyti. Visi ir gražiai išauklėti ir 
aukštus mokslus išėję. Leopoldas vienas iš 
žymiųjų Lietuvos diplomatų, kuris pasižy
mėjo nepaprastu darbštumu ir sumanumu, 
noprumųs jokių paaukštinimų, bet pasiten
kinus savo pozicija, kurių jis užima nito 
pat pirmųjų Lietuvos Valstybės įsteigimo 
dienų. Per keliolikų metų buvo sekretorriu.il 
pasiuntinybės Maskvoje^ o dabar yra jos 
patartum Brolis VladasMĮŠta užima aukštų 
vietų. Jis yra Maiiampolės apskrities gydy
tojas. Abidvi seserys ištekėjiusios už žymių 
vyrų, kurie užima aukštas ir garbingas po
zicijas. Vyriausia sesuo yra mirusi prieš 
apie 10 metų.

Dr. Miko Bagdono tėvas Mykolas buvo 
mokytojas, sumaningas Hetnvis ir pavyzdin
gas tėvas. Jo motinėlė, kuri pasimirė prieš 
porų mėnesių .Kaune, taip pat buvo inteli
gentiška ir tikrai pavyzdinga motina. Kaip 
rūpestingai jie auklėjo savo še^nų, parado 
tas, kokias vietas užima jų išauginti vaikai. 
Duok Dieve, kad mūsų tauta daug tokių 
tėvų ir motinų susilauktų, daug tokių inte
ligentiškų, dorų ir pavyzdingų šeimų, kaip 
Bagdonų šeima.

Panašiai reikia pasakyti ir apie Alba- 
vičių šeimų. Dr. Bagdono motina, buvo Al- 
bavičiūtė, gerb. kan. Ig. Albavičiaus, pla
čiai žinomo mūsų visuomenės veikėjo, tėvo 
tikra sesuo.

ti. Jis gyveno tik tėvų uoliausiai globoja
mas ir tai dažniausiai sirgo. Todėl caras 
nutarė sostų, užleisti savo broliui Mykolui.

Kaip žinome, paskui caro šeima buvo 
išsiųsta i Tobolskų, Sibire, iž ten nugabenta 
j Ekaterinburgų, o 1918 m. liepos mėnesį 
sušaudyta. Nepriėmė sosto Ir Mikalojaus 
broliu Mykolas, savo manifeste pavedęs val
džios formos klausimų išspręsti steigiama* 
ja«i seimai. Rusija virto respublika, o 1917 
m. Lapkričio mėnesį valdžių paėmė bolševi
kai, įkūrę dabartinę Sovietų respublikų.

TEISINGAI PASAKYTA

V. B., rašydamas “XX Amž.” darbo 
ir duonos klausiniu, sako:

Daugelis tampa suvilioti marksizmo Ža 
dėjimais. Tačiau įsižiūrėję į tų masėms per
šamų marksizmų, matome, kad jo žmogaus 
supratimas yra labai buržuaziškas: reikalai, 
interesai, gamybos jėga, be jokios dvasios 
ir jos reikalavimų. Marksistų žmogus labai 
panašus į liberalinio kapitalizmo žmogų.

Marksistai supranta darbo žmonių bū
vį pagerinsiu sugriaudami buržuazinę klasę 
ir panaikindami kapitalistinį ūkį. Tačiau 
jie nieku nepakeičia kapitaiiatinės dveaios. 
Jie pamiršta esminį -dalykų — Anoganss ver 
tingumų, ž), n ogus tampa tik mekanišku ko
lektyvo įrankiu. Tai vergija tik nauja, for-

tu ir jo teisės turi būti saugojamos. Nė vie
na visuomenės santvarka neatneš kraštui 
gerovės, jeigu bus nesiskaitoma su pačiu 
Žmogumi.

Labiausia kelia žmogaus vertingumų ir 
gina jo teises krikščionybė. Joje tad ir glū
di tikrosios pužangos ir gerovės veiksniai. 
Krikščioniškosios socialinės doktrinos rodo
mi keliai yra tikriausi vaistai gydyti mūsų 
laikų visuomenės socialiniams negalavimams.

Krikščionybei yra brangus kiekvienas 
žmogus ir dėliai to ji gina kiekvieno teises, 
o juo labiau - skriaudžiamojo ar silpnes
niojo. Darbo žmonės, keldami savo teisin
gus reikalu vinį ns, visuomet ras čia nuošir
džių užuojautų, tikrų paramų ir suvo tei
sių gynimo talkininkų.

APIE TĖVYKSĖS MEILĘ

RUSIJOS CARO NUVERTIMO SUKAKTIS

Šiemet sukanka 20 metų nuo didžiosios 
reikšmės istorinio įvykio, su kuriuo glaud
žiai susijęs ir Lietuvos likimas. Tas įvykis 
— 1917 m. vasario — kovo revoliucija Ru
sijoj, kurioj persilaužimo momentu buvo ca
ro Mikalojaus 11 pasitraukimas nuo Sosto, 
įvykęs kovo 15 d. Trijų metų karo ir di
džiausių nepasisekimų išvargintume krašte 
jau seniai pradėjo siausti nusivylimus, kurį 
didino prasidėję sunkumai su maistu. IWė- 
tį aštrino nuolatiniai gaudai apie tamsias 
intrigas valdžios viršūnėse, apie caro rū
muose vyraujančius išdavikus, globojamus 
vokiečių kilmės carienės. Pirmosios riaušės 
prasidėjo Petrapily dėl duonos, kurios rei
kėjo laukti po kelias valandas prie krau
tuvių. Nuo tų duonos riaušių greit pereita 
prie susirėmimų su policija, paskui su ka
riuomene, -o kritiška padėtis pasidarė, kai 
kariai pradėjo pereiti į revoliucionierių pu
sę. Tai nulėmė Rusijos Imperijos likimų.

Kovo 15 d. buvo nelaimingojo cero tra- 
giškrausioji dienu. “Aplinkui savęs matau 
tik išdavimų, bailumų, apgaulę”... rašė jis 
į dienorašty tų dienų. Pirma jis galvojo sos
to išsižadėti savo 13 111. sūnaus Aleksiejaus 
Baudai. Bei euraitis buvo apsigimęs baisia 
liemofilijos (kraujavimo) liga ir mažiausia^ 
neatsargumus, susi trenkimas gręsė jum mir-

“Amerikos” bendradarbis p. Snaudulis 
tarp kitko rašo:

44 Mylintis Dievų ir tėvynę nepasitenki
na vien tik pažinimą savo kalbos ir istori
jos. Jis stengiasi prisidėti prie savo tėvy
nės labo, visų pirma niekados nepamiršda
mas savo tautiečių, ar tai gyvenančių tik
roje savo tėvynėje, ar tai išėjusių kur kitur 
(emigrantų).

Jis stengiasi palaikyti savo spaudų ne 
tik patsai pirkdamus Laikraščius ir knygas, 
bet ir platindamas savo tautiečiuose ne ko
kiais aAtieniais sumeti mais, bet vien tik tu
rėdamas mintyje savo tėvynės ir tautiečių 
gerovę.

Jis palaiko savuosius profestonaJus: gy
dytojus, juristus, vaistininkus, jau nekal- 
Irant apie save dvasininkijų. Kartu palaiko 
ir savuosius vertelgas (biznierius), savuo
sius amatininkus.

Mylintis savo tėvynę: virsta lyg sava
noriu jų agentu — ne tiktai patsai juos pa
laiko, bet dar ir kitas ragina turėti reikalo 
tik su savaisiais tautiečiais. Jis palaiko ir 
gyvai dalyvauja tik savose draugijose. Jis 
neniekino kitų tautų, tačiau, visų pirma 
rūpinusi savosios gerove.

Mylėdamas giliai savo tėvynę jis sten
giasi [atlaikyti ir savo papročius' ir visa, 
kas tautoje yra gera, kas eina jos nardai; 
tačiau, jis «ė kiek nesibijo įdaiginti sava 
tautai ir tai gera, kad ir svetima, tačiau 
naudinga, o antrų vertas, stengiasi išrauti 
iš jos visa, kas bloga, kad ir sava.

Išmintingas tautietis gerai, žino, jog tik 
ta tania gali išlikti tvirta, kuri vadovių 
jaai doro* dėsniais, kuri nenustoja savo kai 
bos! Taigi jis visom keturiom gina savo ti
kėjimų ir savo kalbų, kadangi be šių dvie.ų 
pradų ne viena valstybė negali išsilaikyti. 
Tai mums aiškiausiai parodo istorija. Savo

Maurai, apie kuriuos įau 
tik retkarčiais girdim, savai
me laike buvo labai įtakingi 

Gaaa pavyzdingai va
ldė ne tik save, bet ir kitus 
užkariautas tautas. Kitų tar
pe, ir nūdieninius ispanus. 
Bešeimininkaudami Ispanijoj, 
pristatė labai gražių, savo., 
rūšies, bažnyčių. Ispanai, iš- 
šluodami juos luuk, iššlavė 
ir jų bažnyčias. Apart griū
vėsiu, veik nieko kito dau
giau nesimato. Ypač jų baž
nyčia Cordovoj savo grožiu 
buvo visam pasauliui žinoma.

galvoja Hitleris, Cardenas, 
Mussolinis, Trockis, Jobu Le 
wis ir kiti. Pagal jų nuovokų, 
viskas, ko trūksta, tai dau
giau jogos. Ganėtinai jėgos 
turint, galima visų pasaulį 
paversti į vienos ir nuolati
nės laimės darželį. Jie taip 
mano, taip galvoja ir taip 
elgiasi. Ir visi vienaip. Ski
rtumas, jei kokis ir yra, tai 
gal tik įmonių užvardinime. 
Gi būdai, — visi vieno tėvo 
vaikai.

Visai kitaip atrodo mums. 
Alums išsižiūri, jog žmonija,

Ant dvylikos šimtų pilioriųj tai gyvas ir labai jautrus gy
rymojo jos stogas. O visi pi
lioriai buvo sukrauti iš bra- 
ilgiausio marmuro, tolimiau
siuose kraštuose surankioto. 
Sienos atrodė it (būtų iš auk
so siūlų numegstos. Palubiai 
brangiais akmenėliais nusėti.

ma. įpratus veikti visur smurtu, jis prak,(Prie balto> kai aito
tikuajamas toliau ir proletariato revoliuci- riaus dvidešimt tūkstančių
jai įvykus. Smurtas ir priespauda savo pa-, w bQ
grindų beveik visuomet yra reakciionioris- , , VT
r . . - , . . . • , . i ta savos rusies stebuklo. Norska*?, nesiskaites su žmogaus teisėmis ir bet1............
kokia laisva, savarankiška, pažangia nūn- Pur8* '“l*"“1 ’r » 8CT<*a' 
lin,i ' apipesė.

Tikroji paaangu ar gerovė gali eiti ilk Apie penkios dešimtys me- 
dittųge su žmogaus asmens vertingumo pri- tų tam, EI Abbas, sūnus tuo 
Patammi. Žmogus vis dėlto kiekvienoj san- į laikinio niaurų valdovo, be- 
tvarkoj turi būti pačiu svarbiausiu elemen- silankydama6 Ispanijoj kitur,

ir šį brangų savos rūšies sta
tybos žemčiūgų aplanko. Ge
rai jos istorijų žinųs, kai. pri- 
siartino, kryžium žemę puo
lė, gailiai ašarodamas, sep-

vūnas. Taip jautrus, kad ne 
sileidžia rangytis priešais sa
vo norų, net ir tada, kai tik
rai mato, jog iš to daug ge
ro gal būt. Labai dažnai tie
siog dangiškus sumanymus 
koja nuspiria, jei tik jie iš
drįsta nors bent ir iš toli jos 
sųmonės pastogėn kojų kelti. 
Vadinasi, panorėti iš žemės 
žmonių, o dangaus angelus 
sutverti, — bergždžias ir tu
ščias užsimojimas. Patsai Kri
stus neatsisakė mirusio Lo
zoriaus kūnan atgal dūšių 
kvėpti, betgi neišdrįso jo su- 
pratiman kitų sųunonę įdėti, 
kuri jį nuo mirties nukreip
tų.

Žmonija, kai didžiuliai va
rgonai. Net ir patsai gabiau
sias vargonininkas, o ir tai

groja, nors patys vargonai 
nei gų-gų neišgali. Bet, pa
mėgink juos, sveikas, jiamo 
kinti!

tynis kart aplinkui ant kruti- Uk kai kwias melodijas su- 
uės šliauždamas, išbučiavo 
kiekvienų trupinį žemės, ant 
kurio kibadošįjo tautiečių pa
statytomis rankomis, brangi 
ir graži bažnyčia stovėjo.

Ulysse Grant, Amerikos 
naminio karo įžymus karve- 
dis. gana. keiktas Imagus bu
vo. llylėdavi gerai pagert. 
Už tat turėj^K pasitraukti iš 
savo tarnybos. Ir jau veik 
baigė laukais eiti. Tik štai ve 
Liucolnas, tuolaikinis prezi
dentas, labai gerai ne vien 
jo silpnumus, bet ir gailumus 
pažintus, jį atgal atšaukia. 
Pasitiki juo, ir paveda atsa- 
kommgų vietų. Grantas pir
mu kartu savo gyvenime ste
ngėsi LincolHui už tat atsi
mokėti. Kai matai atsižymi 
kovose i»rie Donelson, Vrcks- 
burg, Chatenuga ir kitnr. Li- 
ncolrias, ilgai nelaukęsjr vi
sų Amerikos . kariuomenę jo 
rankosna atidtuoda. Ir tik da
bar pasirodė,) kad Grantas y- 
ra ne tik tinginys ir girtuok
lis, bet ir uolus darbininkas 
ir narsus kareivis. Neilgai 
laakęs susikruluoja su Lee, 
priešininkų armijos vada, ir 
taip baisiai ir nuosekliai jj 
ir jo jėgas sumala kad kai 
matai aauninis karas pasibai
gia, o Grantui ant galvos 
pergalės garbės vainikas už
kraunama. Jungtinių Valsty
bių istorijoje Granto vardas 
šalia paties IVualiingtono ma
rguliuoja.

Stebėtina! Kai kam išeiti ti
ri, jog žmonija,! tai taip kaip 

iš kuries gali

mas Amerikos prezidentas, la 
bai retai kada nusišypsoda
vo. Tikro dalyko1 nežinanlie 
nis, labai keista buvo. Net ir 
ten, kur visi kvatojo ir juo
kais račiojo, jis tik lūpas su
kandęs, viskų ranka numoda
vo. Tik, žinoma, ne dėl to, 
kad ir jo juokas neėmė, o tik 
dėl to, kad nešiojo svetimus 
— dirbtinus dantis. Kiek sal
džiau užsikvatojus, dirbtini 
dantys lauk iškrisdavo. Kad 
išvengus tai, geriau nuo juo
ko susilaikydavo. PeT ilgų 
laikų taip bedarant, ir visas 
veidas tokio pobūdžio įgavo, 
it, rodos, \Vasbingtona.s am 
žinai pyko ir nieko gero pa
saulyje nematė. Jei būt kas 
jam nūdienos dantis sudėjęs, 
nebūtų reikę jam tokia sve
tima mina savo veido ypaty
bes slap-tyti.

Iki šiol didžiausia ligoninė 
yra Los Angeles, Califartri- 
joj. Atsėjo dvylika milijonų 
dolerių pastatyti. Turi dvi
dešimt lubų aukščio. Gal su- 
gnMyti - keturis tAkdhračius 
ligonių ant syk. Išdėsčius jos 
grindis eilėn, užimtų trisde
šimt ukerių žemės.

Priežodžiai

Surinko Bėglias 
Durnų ir bažnyčioj mūša. 
Paparčiai žydi šv. Jono na

lipdyti kas tik patinka. Taip ktį lp valandų.

tikėjimui ir kalbai išlaikyti jis nieko nesi-1 mas parodo, kokį svarbų vaidmenį žmoai- 
gaili: nei turtą, nei laiko,* net nei savo gy-1 jos istorijoje vaidina meilė Dtfcvni, tėvynei, 
vytos! Kodėl? Gi todėl, kad pats gyveni- dorovingumas, tvarka ir vienyto”.

Trečiadienis, kovo 31 d., 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Iš Lietuvos Šlapoberžių pa
gavau tokių Dėdės .Anupro 
dainų ;

Mūs Šlapaberžė yra miestas 
slaunas.

Dainas dainuoja kiekvienas 
jaunas.

Tie dainininkai puikiai gy
vuoja,

Vienas gamina, kitas dai
nuoja.

Jie apdainuoja mūsų mer
giškas,

Tai ta negraži, tai ta netikus.
Ne tik merginos bet ir šiaip 

žmonės
Neišsisaugo nuo jų koronės.
Viskų jie žino, viskų suuo

džia,

lia spalva — vilties spalva. 
Tai in tautiška ir praktiška. 
O labiausia nebereikės iš už
sienio vežti.” Pasiūlyta net 
fabrikas atidaryti kopustinėm 
kirmėlėm išnaikinti.

Chicago Daily News įdėjo 
šių dienų Amerikos tokį pik- 
čerių.* vienas žmogus (visuo
menė) guli ir knarkia, 
žmogus (darbininkai) sėd 
trečias (WPA darbinink 
stovi ir snaudžia pasirėmę ant 
lopetos.

is.uo-

— Ar tu tiki, kad žydai Pa
lestinoje vis dėlto įsigalės! 
Sako, jų ten esu net du šim
tai tūkstančių?

— Du šimtai tūkstančių!
Bet tai vis kandidatai j vadus, 

Kenč vendzgaliečiai, kenčia 0 kur jįg gaus eilinių pilie
čių, — juk gi rusų ten nėra!!

(XX)
ir Puodžiai. 

Tuos dainininkus mes labai 
mylim,

Kai jie dainuoja klausom ir 
tylim.

Amerike panašias dainas 
dainuoja dažniausia kūmutės.

Nežinau, ar teisybė, kad 
pentas, kuriuo panelės savo 
lupas pentuoja, daromas iš 
tam tiknj kirmėlių. Gal teisy
bė, l»a Lietuvos Ž. Kalvarijoj 
vienas kalbėtojas paskelbė to
kių naujynų:

“Kanarų salose kirmėlės, iš
Jurgis Wasliingto-nas, pir-'vurių gamina ponioms ir pa-

uelėnis lupų dažus, baigia 
nykti.” t) paš inus, sako, kas 
met ant kopūstų atsiranda la
bai daug žalių kirmėlių. “Ža

Kai kurie stebisi ir bėdavo- 
ja, kad Amerikoj daug kvai
lų žmonių didelius pinigus 
padaro. Jie dar daugiau nu
stebtų, jei žinotų, kiek kvailų 
žmonių pinigai padaro... (XX)

Kurliandijos vardas, sako, 
paeinųs nuo to, kad senovėje 
lietuviai ir kuršiai plėšikus 
vokiečius lupdami sakydavę; 
“Kur lendi?” ,(XX)

ls laiškų
...tuo baigiu laiškų, brangu

sis Stasy, nes man taip ko
joms šalta, kad negaliu išlai
kyti rankoje plunksnos... (XX)

Keletu praėjusių metų po 
kelis tūkstančius darbininkų 
kasmet išvykdavo iš l/iet«vos 
į Latvijų vasaros sezono že
mės ūkio darbams. Tačiau j 
steliėta, kad išvykus darbi 
kams į T>atvijų vasaros

Kiek Ateiviu Tapo ■ natūralizacijos certifikatai.
• »-« • PLIS

Piliečiais

148,118 žmonių padavė pra
šymus pirmoms popieriams ir 
167,127 prašymus natūrai iza- 
cijos pereitais fiskaliais me
tais, baigiant birželio 30 <1.
1936 m. Pagal kų tik išleisto 
raporto Iuunigration and Na- 
turalization Tarnybos, 1936 
m. viso išduota 141,265 pilie
tybės certifikatai.

LATVIAI NORI LIETUVTŲ 
SEZONINIŲ DARBININKŲ

a p^

j trūksta darbininkų lAetuvos 
Tos skaitlinės rodo, kad provincijoje žemės ūkio dar

pereitais dviem metais skai
čius naturalizuotų piliečių žy
miai paaugo. 1930 m. cenzas 
užrekordavo 6,284,613 ateivių 
Suv. Valstijose. Nuo tada, pa
gal statistikų, jų skaičius su
mažėjo iki 4,922,000 ir iš tų 
aphe 1,139,000 jau darė žing
snius, kad tapti piliečiais.

Tikros natūralizacijos sta
tistikos buvo pradėtos tik 
1907 ai., kada valstijų teis
mai įvedė praktikų siųsti į 
Wuslii«gtoaų kopijas pirmų 
popiety, Mitu ra Liucijos pra 
šymų ir kiekvieno natūrali
zacijos (vrtifikato kopijų. 
Nuo 1907 iki 1937 m. dekla
racijos intencijų išpildyta 6,- 
605,629, prašymų gauta 4r 
234,492 ir išduota 3,781,232

banis dirbti. Todėl Lietuvos 
vyriausybė nusistatė šiais mo
tais darbininkų į Latvijų ne
išleisti.

Nežiūrint į tai, Latvijos že
mės ūkio rūmai prašo leisti j 
Latvijų aezoniuiaais ūkio dar
bams keletu tūkstančių darbi
ninkų. į prašymų Lietuvos vi
daus reikalų ministeris atsakė, 
kad šįmet Lietuvos darbinin
kai į Latvijų nebus leidžiami, 
nes Lietuvoje nėra ūkio darbi 
ninku, kurie užperuiai ir per
nai tarnavo pas tuos pačius 
latvių ūkininkus ir, pasibaigus 
tarnybai, pasirašė sutartis 
šiems metams. Jie trumpam 
laikui buvo parvykę j Lietuvų 
pas savuosius. Tokiems dariu- 
ninkams, kurie iš anksto yru 
pasirašę su Latvijos ūkinin
kais samdos sutartis, ir šįmet 
duodamas leidimas išvy kti į 
Latvijų.

sekretorriu.il
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LIETUVA ISTORIJOS EIGOJE

Graži Iietuva. Legendų ir 
pasakij šalis. Graži jos gam
ta. Gražios jos pievos. Gra
žūs, lygūs laukai. Šlaitais ap
sikaišę, karklais apžėlę Lie
tuvos upeliai ramiai čiurlena 
per laukus, miškus. Ošian
čios girios, sodai, kur rytais 
ir vakarais šimtabalsė lakš
tingala suokia. Šalis, kurių 
tik poetas gal jausti, bet nie
kados pilnai neapsakyti. Tai
gi brangi legendų, pasakų, 
dainų Lietuva, bet dar bran
gesnė istorinė Lietuva.

Lietuvų galima pavadinti 
paradoksine šalimi, nes jos 
istorinis gyvenimas susideda 
iš įvairiausių parodoksiškų 
atsitikimų. Lietuvių tautos 
likimas, kaipo likimas, yra 
Nepaprastas istorijos veiks
lias. Atėjo mūsų prabočiai 
iš tolimos Azijos, atsinešda
mi su savim savo būdų, pa
pročius. Nors svetimos įta
kos skverbėsi į lietuvių tau
tų, tačiau lietuviai išsaugo
jo savo ibūdų — savo kalbo
je, tikyboje ir jiapročiuose. 
Iki 14 amž. ji buvo ištikima 
savo senam tikėjimu^ dievai
čiams. Iš to matome, kad 
lietuvių tautoje reiškiasi cha
rakterizuojanti ypatybė — 
pasyvumas, kuris jai yra į- 
ginitas.

Lietuviai, dainų ir meilės 
žmonės. Nepereinamų miškų 
apsupti, jie ramutėliai gyve
no niekeno nepuolami. Lie
tuvių tautos veiklumas vi
sai netikėtai istorijoje apsi
reiškė. Aplinkinių tautų puo
lama XI amž., kuomet paša
linės jėgos ėmė drumsti jos 
ramybę, sukilo kovoti. Čia ir 
prasidėjo ekspansyvinis Lie
tuvos teritorijų išsiplėtimas. 
Bet šios kovos tebuvo tiktai 
laikinos, kadangi atskiri Lie
tuvos kunigaikščiai jas ves
davo. Trūko vieningumo, ku
ris atėjo tik Mindaugui už
viešpatavus. 'Kryžiuočių ir 
karininkų puolimas vertė Lie 
tuvų vienintis į stiprių val
stybę, po vienu vyriausiuoju 
valdovu. Užkariavimo įvairių 
rusų kunigaikščių sėkmė bu
vo ta, kad jie liko priversti 
rinktis vienų iš dviejų alter
natyvų: pasiduoti lietuvių
kunigaikščių valdžiai, arba1 
vergauti žiaurių totorių jun
ge. Išvengdami paskutinio, Į 
turėjo priimti pirmųjį Lieta-! 
ms kunigaikščiai žadėjo juos 
jinti nuo totorių. Tas savo 

keliu ir padėjo Lietuvai at
siekti poetinius tikslus. Iš 
kitos pusės, Lietuva, užka- i 
liaudama rusų kunigaikščius, 
vaidino, nors pati būdama po 
goniška šalis, svarbų krikš
čionybės apginimo vaidmenį,*
— gindama krikščioniškas 
tautas nuo totorių. Retas is
torikas pažymi šį faktų. Be 
to, Lietuva apsaugojo nuo vi
siško sugriuvimo, Rytinę ci
vilizacijų, kuriai kaip tik ir 
gręsė didelis pavojus iš va
karų barbarų. Rusai, kaip 
žinome, buvo tais laikais gan 
kultūringi. Lietuviai užka
riaudami kultflringesnius už 
save žmones, priimdavo ir jų 
civilizacijų. Žinoma, daug ka
rtų tai išėjo lietuvių nenau
dai. Būdama užkariautojų 
tauta, ji turėjo nuolatos gin
tis nuo įvairių svetimųjų ša
lių varžtų. Tas ir atsiliepė į

vidujinius valstybės reikalus. 
Visa energija buvo panaudo
ta apsigynimui, o tuo tarpu 
vidnjui gyvenimui daug ko 
stigo.

Nauja Lietuvai epocha at
sidarė, kuomet ji priėmė kri
kščionybę XIV amž. Su kri
kščionybe atvyko ir svetibios 
įtakos gaivalai', kurie kaip 
tik nulėmė didžiosios lietuvių 
kunigaikštijos galų. Priėmus 
krikščionybę, valdomoji di
duomenė priėmė ir lenkų va
ldomosios diduomenės kultū
rų. Kadangi Lenkijos valdo
moji diduomenė savo šalį 
valdė aristokratizmo kryps
niais, ir Lietuva pasekė tuos 
krypsnius, deja, savo nesvei
katai. Jei Lietuva būtų Įni
kusi grynu lietuvišku bran
duoliu, jos politinė ir tautinė 
vienybė būtų likus dideliai 
sustiprinta. Bet, kaip žino
me, per dang buvot kompro
miso pačių Lietuvos kunigai
kščių tarpe.

1385 m. lietuvių tautos su
sijungimas su lenkais buvo 
ne tiktai naujoji lietuvių tau
tos istorijos fazė, bet taipgi 
ir lenkų karalystei nauja ga
dynė. Toji sųjunga lenkams 
išėjo į naudų. Lenkija susti
prėjo. Iš vienos pusės len
kams tas susijungimas buvo 
geras, kad lietuviai juos gy
nė nuo rusų, o iš kitos — 
nuo totorių. Bet, kadangi jos 
diduomenė buvo pakrypusi 
valdyti individualiniais aris- 
tokratiznio krypsniais, ji nei- 
stengė gerai suderinti vidu
jinio gyvenimo. Todėl jai, 
kaip ir Lietuvai, artinosi ga

AMERIKOS LIETUVIŲ MARSAS

Į kovų, į kovų, lietuviai šio krašto!
Ištautėjim’s praded’ daugiau vis mus smaugt;

Pajutus Lietuva, kad jos vaikai žūva,
Pradėjo mus visus į vienybę šaukt.

Gana mums miegoti ir nieko nedirbti,
Juk žūvam Lietuvai tautų sukury:

Pradėkim krutėti, jaunimų gelbėti,
Neleiskim mes jam vergaut svetimiems.

O, brangus jaunime, Lietuvų pažinki,
Tu jų pamylėsi su visa siela;

Labai ji galinga senovėje buvo,
Jos vardas skambėjo ir buvo miela.

Mes broliai, sesutės, o ypač jaunimas,
Mylėkim Lietuvų, skambias jos dainas;

Tegul jos garbinga kalba čion nežūva,
Tegul jos gražumų pasaulis supras.

Lietu vytis

Lietuvos apsikrikštijimas 
buvo stambus tautoj įvykis. 
Lietuva liko atdara Vakarų 
civilizacijos įtakai. Lietuvos 
žemė tapo Rytų ir Vakarų, 
civilizacijų rungtynių arena. 
Jogailos viešpatavimas Lie
tuvoje taip sustiprino Lietu
vos ir Lenkijos ryšį, kad ma
tome iš istorijos, jog, Lenki
jos valdžiai susilpnėjus, Lie
tuvos politinė reikšmė pali
ko visai nevertinga. Liubli
no unija 1569 m. liepos mėn. 
visai dabaigė Lietuvos poli
tinį gyvenimų. Lenkai panau
dojo unijųl visiškam susiau
rinimui Lietuvos nepriklau- 

1 somybės. Lietuvai susijungus 
su Lenkija, pastaroji valdy
me liko pirmoji. Tokia unija 
Lenkijos žemes ekspansyviai 
praplatino' ir suteikė jai žy
mių geografinę ir politinę 
reikšmę. Lietuva, apgindama 
ių nuo rusų, nustelbė iš Ry
tų civilizacijos įsiskverbusių 

- į Vakarus srovę.

Kuomet Lietuva pradėjo 
savo tautiniame gyvenime vy 
kdyti aristokratizmo princi
pus, tuo arčiau ji susijo su 
lenkų valstybe, kadangi len
kai jau prieš Liublino Unijų, 
nors ir vadinosi karalija, va
ldėsi aristokratizmo princi
pais. Tų ypač pastebime Zi
gmanto Augusto laikais. Tie 
aristokratizmo dėsniai kaip 
tik pražudė abi valstybes. 
Vieton, kad turėjus vidujinį 
valstybinį abiejų tautų soli
darumų valdymosi, abiejų su
jungtų šalių pajėgos pradėjo 
išsekti ir prasidėjo vidujo 
valstybės gyvenimo suirutė. 
Valdžia pereidavo į rankų 
rankas iš viendt luomo į kitų. 
rusai iš vienos pusės, o prū
sai iš kitos, neįmanė net kaip 
džiaugtis matydami tokį Lie
tuvos ir Lenkijos reiškinį. 
Tokiam dalykų stoviui esant, 
lenkų - lietuvių karalystė ne
galėjo atsilaikyti prieš galin
gus kaimynus ir, pagalios, 
sukniubo po jų smūgiais 
XVIII amž..- gale. Žinoma,

RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kovo Trisdešimts Pirma 
Diena

“Jei nedarysite atgailos, vi 
si taip pat pražūsite", šv.
Luko Xni, 3.

Iš visų veiksmų, ar atgai
la žmogui nėra dieviškiausia? 
Mirtiniausia nuodėmė būtų 
nejautimas nuodėmės, širdis 
taip nejautri yra atskirta, nuo 
nuoširdumo, nusižeminimo ir 
fakto. Tat Dovido patyrimas 
yra tikriausias ženklas žmo
gaus dorovinės pažangos ir 
kariavimo, kurs kada nors 
buvo užrašytas. — Carlyle.

Atėjūnas pas Jėzų tai šir
dies troškimas dėl Jo. Tai 
jausti mūsų nuodėmę ir sku
rdų ir tikėti, kad Jis nori ir 
gali atleisti, paguosti, ir pa
laikyti mus; prašyti kad Jis 
pagelbėtų mums ir pasitikė

ti Juo kaip prieteliu. Turėti 
tuos pačius jausmus ir troš
kimus lyg Jis būtų matomai 
esantis ir mes būtume atėję 
ir meldę Jį palaikųinti mus, 
reiškia ateiti pas Jį, nors 
mes nematome Jo veido nė 
negirdime Jo balso. Atgailų 
darančio troškimas dėl atlei
dimo, jo malda, “Viešpatie, 
gelbėk mane; Žūnu" — šis 
yra atėjimas pas Jį. — New- 
man Hali.

Teisinga gailestis vengia 
paties pikto daugiau nekaip 
išorinio kentėjimo arba gė
dos. — ShaJcespeare.

Nepraeik pro mane, Die
ve, mano Tėve, nuodėminga 
nors mano širdis ga.li būti; 
Tu gali apleisti mane, bet 
verčiau Tavo pasigailėjimas 
teapsistoja ant manęs, net 
manęs. — Ponia Elzbieta Co- 
dner.

Ix-wlg Madoms Krtlų 
lx'wts Ureriitan Vbln

DYKAI
Gražus kareiviškas šep< 
kas ir šukos dykai su 
vienu siutu arba top c 

Draugo" skaitytojams

Keturios dld< 

eertyMs RIuom, 
vasariniuose eit! 
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVi ’ 
VERTYB®

#22.50
I.EKOVAS
KREDITAS

Jokių naoilmUj 
Jokiu inrlkes tu | 
pristatymu.
lietuvis 
Jas
Speccher Į 
patarnaut

Nilliam A.
4716 S. Ashland

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės

TRINER’S ELEKIR 
OF BITTER WINE

ki

Lietuva keletu kartų bandė 
atsigauti. XVI amž. lietuvių 
teisės pagamintas kodeksas 
parodė, kad jie dar nesnūdu
riavo. Lietuvos gegužės 3 d. 
konstitucija, yra tai kitas ba
ndymas atitaisyti senų isto
rinę klaidų. Bet, kaip matyt, 
per vėlai katastrofos bandy
ta išvengti. Matome, kad le
nkų įtaka iš pat pradžios su
drumstė Lietuvos valdomojo 
luomo sųmonę, kurių Lietu
va tiktai atgavo savo atgi
mimo epochoje.

(Bus daugiau)

Dainai GelbtU 

V iri kinti ir nuot
Ulkietlfimo

FBAITK BAKPBUO STKA1 
TrlBv’a BHUr Wla. Oe.

WeU* *—-įSį**^ r
Vls*>«e

Vaistinėse

Draugo” Didžiulė 1937 Metu,

Į KLAIPĖDĄ PER ŠVEDIJĄ 

MOTORLAIVIU

GR1PSHOLM 

Liepos 2 d.
Nežiūrint, kada manote važiuoti į Lietuvų, pradė
kite ruoštis iž anksto. '‘DRAUGO" laivakorčių 
agentūra išrūpins visus kelionei reikalingus doku
mentus. Darykite sau rezervacijas kuoanksčiausiai.

Norintiems važiuoti anksčiau, patartina vykti 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ Motorlaiviu GRIPSHOLM 
GEGUŽES 29 DIENĄ.

Thiugo lt

arba šaukite CANal 7790

"DRAUGO" laivakorčių agentūra išrašys jums 
laivakortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiau
siais laivais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRĄ

Prikrauk sudėvėtais ir sunešiotais drabužiais m 
ABC One Tliirty Six skalbyklų ir po keletos minutJ 
bus švarūs be dėmės. Čia yra jums greitas, pi Inas, J 
gus, ekonomiškas skalbimas be jokių pastangų.

Nereikia rūpintis, kaip išplauti sudėvėtus drabil 
kuomet turi ABC skalbyklę. Su ABC One-Tbirty-^ 
gali turėti skalbinius baltus, kaip sniegas. Atseij 
daug pigiau!

ABC Frencli Type Agitator su trynimui pritaiki 
šonais ir dugnu padaro drabužius baltus, kaip snieĮ 
greičiau, negu jūs įsivaizdavote.

ABC turi patentuotų su naujausiais pagerinimais 
žtuvų, kurį galima į darbų paleisti akymirkoj. V 
tos šios skalbyklės dalys ištobulintos, kad teikti 
ninkei geriausių patarnavimų, geriausių darbų ir 
viausių operavimų.

Mes galime atvežti šių skalbyklę į jūsų namus 
viskų išrodyti.

Visos ABC skalbyklos yra iškrautos Bndriko 
Krautuvėje

Jos. F. Budrik Ine,
3417 So. Halsted St,
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Musil Organizuotoji Veikla
L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

Federacijos 12-to 
yriaus Veikimo

Gaila nesusipratusių kata
likų, kurie su bedieviais su
sidėjo ir klausė jų. Dabar 
nėra laiko gailėtis, nes vis
kas žuvę. Kas dingo, jau ne
begrįš. Bet ir Šiandie dai 
yra tokių neva katalikų, ku
rie bedieviams vergauja, jų 
laikraščius skaito, katalikus

dėl visi katalikai burkitės į 
savas katalikiškas draugijas, 
klubus, skyrius, į Sv. Anta
no spulkų. Nereikės aimanuo
ti.

Niekados neklausykit me
lagių, nes visados pralaimė- 
sit. Neteisingi Anonės nieka
dos niekam nėra gero pada
rę. Klausykime savo vadų, 
savo klebono, tai būsim lai
mingi.

Ciceros katalikai daug ge
ro padarėm ir dar padary
sim, jei tik būsim vieningi.

nacijos 12 skyriaus su
mas įvyko 21 kovo d., 
jžastiee Velykų — vie- 
raitę auk.-čiau. 
rink ii ims buvo labai

penkiolikos draugijų, ““ ku,“gų ''“ok‘“ Katalikams viskas seksis, jei
r * melagystes rašobei skyrių, veik visų 

jų' buvo po du atsto- 
Š kitų net ir po tris. 

iškinys. Dieve, duok, 
metus būtų tokie 

Federacijos 12 sky- 
rinkimai. Garbė vi- 

augijoms, klūbauns 
ns, kurie taip gru- 

sutarGnai darbuojas 
ir savo tautai. 

?iceros lietuviai, nie- 
ištautėsim, ko), mūsų 

s, klubai Am skyriai 
usys Federacijos 12 sky 
Kas prieš mus, katali- 
ęalės atsilaikyti! Bedie- 
vadovaujamos Ciceros 
;ijos pradeda griūti. Jų 
i pereina į žydelių i'an-
Katalikiškų draugijų,

,, skyrių turtas Šv. An- 
parap. spulkoj yra gera- 
tQvy.

Daug yra tokių, kurie save 
vadina katalikais, ir į bažny 
eių eina, bet jų niekados ne
matysi dirbant katalikiškų 
darbų, ar skaitant katalikiš
kų laikraštį. Kurie taip save 
vadina, jie yra tikri veidmai
niai. Jie niekaun netikę: nei 
Dievui, nei Bažnyčiai, nei 
tautai.

Katalikams reikia dabotis 
nuo tokių, kurie šmeižia mū
sų kunigus ir mus, katalikus, 
per bedieviškų spaudų. Jie 
katalikų susirinkimuose daro 
triukšmų, o po tam per be
dieviškų spaudų nori pasitei
sinti, kad jie nekalti avinė
liai, ir kaltina kitus, patys 
[būdami kaltais. Nedarykit 
niekur triukšmo, niekas jūsų 
neužgaus. Priežodis sako: du
rnų. ir Bažnyčioj muša. To-

biliejaua, kuris bus 13 d. bir- 
želio. Bus gražus koncertas.

Susivienymo 48 kuops pa
kvietė į savo vakarų, kuris 
buvo 21 d. kovo.

Visų Šventųjų draugija tu
rės parengimų 18 d. balan
džio.

Altorių Puošimo dr-ja, la
bdariai dirba iš&ijuoguaios.

Moterų Sąjungos 2 kuopa 
rengias prie Sąjungos seimo, 
kuris bus Chicagoj.

Šv. Kaaimiero Akademijos 
rėinėjų 9 skyrius rengia va
karų vienuolyno statybos fo
ndui.

Amerikos Lietuvių Katali
kių merginų ir moterų klu
bas daug darbuojas parapi
jos naudai.

Jaunas klubas, bet jau daug 
yra gerų darbų padaręs. Ga
rbė Federacijos 12 skyriui 
turėti tokį klubų nariu. Me-

Iš Tėvų Krašto
Šveicarų Knygų 
Paroda Kaune

kietmeterių.
Prie miško kirtimo, gamy

bos ir išvežtom gauna darbo 
^"daug darbininkų. Prie gamy

bos su pšūklais ir kirviais 
šių žiemų miškuose dirba a-

Šis lituanistikos skyrius yra 
labui įdomus ir charakterin
gas tuo, kad Šveicarija, pri-\ pm 11,000 darbininkų, o prie

■ u.

i

spiesimės į vienybę, į Fede
racijas 12 skyrių, kuriam da
bar priklauso 18 (draugijų, 
klubų bei skyrių. Tai didelė 
galybė.

Reikia pažymėti, kad tos 
draugijos, klubai bei skyriai 
labai gerai gyvuoja, jų tur
tas niekur nėra dingęs. Vis
kas geroj tvarkoj. Ar todėl tinio mokesčio įmokėjo $3.00. ...

Namų Savininkų klubus ielpianeverta priklausyti Federaci
jai! Su tokiu būriu atstovų, 
kaip dabar kad yra, skyrius 
daug nuveiks.

Federacijos 12 skyrius tai
pgi prašo drįiugiųų^ klubų 
bei skyrių per sekantį susi
rinkimų užsimokėti mietinius 
mokesčius ir išpildyti blan
kas, kurios yra pasiųstos.

Sus-nie padaryta praneši
mai, kas kur veikiama.

Vasario mėn. Vytauto Di
džiojo Kultūros Muziejaus pa
talpose buvo šveicarų knygų 
paroda, kurių surengė šveica
rų konsulatas Kaune ir pla
čiai žinoma lietuvių knygų 
leidykla “Spaudos Fondas’’.

Parodos tikslas buvo supa
žindinti Lietuvos visuomenę 
su šveicarų mokslo, literatū
ros, apskritai, kultūros raida 
ir laimėjimais, pagilinti jau 
nuo Lietuvos nepriklausomy
bės priešaušrio pradžios be
sireiškiančius draugingus lie
tuvių ir šveicarų tautų san
tykius.

Parodos lankytojų dėmesį 
gausi lituanistika.

Dar kovų dėl nepriklausomy
bės laikais Šveicarijoje gyve
nanti inteligentija dirbo di
džiulį Lietuvos ir jos atsta
tymo propogaviino darbų. 
Šios propagandos vaisins - 
lietuviški žemėlapiai, lietuvi
škų kryžių meno rinkinys, 
A. Viskantos, J. Gabrio, J. 
Ereto knygos apie Lietuvą.

glausdama lietuvių inteligen
tijų ir duodama jei progos 
lietuviškų idėjų plotmėje pa- 
sireikšei suvaidino nemažų 
vaidmenį lietuvių kovose dėl 
tautinio atgijimo.

Paroda labai gausiai ir su 
susidonnėjunu buvo lankoma.

Išvežimo apie 17,00c

Miškuose Dirba 
28,000 Žmonės

taipgi daug gerų darbų yra 
padaręs. Pirm. P. Vitkus pra
nešė, kad klūbas auga nariais 
ir turtu. Rengia vakarus, da
rbuojas dėl pagerinimo mie
stelio, dėl sumažinimo namų 
savininkams taksų. Ragina, 
kad visi namų savininkai pri
klausytų klubui. Mokestis — 
1 doi. į metus.

Raportai WLK. konferen-
šv. Antanė draugija ren -i eijos ir apskričių sus-mų iš-

gims prie savo 25 metų ju-

Lietuviškas Krupnikas-8OProūt
LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SV KARSTA

---------------ARBATA. PASALINA SLOGAS.

LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVI. KURIE DAR NE

SAT gėri; lietuviško krupniko, tai reikalaukit savo tavernoj.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine & Limior Co.
FRANK V1ZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK Į TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE. 

TAVEKNAMS I KITUS MIESTUS ORDEKIUB SIUNČIAME EKSPRESU.

duoti ir priimti. Visi labai 
ypač^kont'erenetja. 

Gerb. klebonas daug gerų 
patarimų įnešė Federacijos 
skyriui, ir pranešė, kad po
Velykų (antradienio vakare)

bus paskaitos. Prelegentu bus 
prof. kun. J. Vaitkevičius, 
MIC. Visi ateikit pasiklausy
ti. A. Valančius

Su artėjančiu pavasariu 
Lietuvoje baigiasi ir miško 
darbų sezonas. Kai kuriose 
urėdijose miško kirtimo dar
bai jau baigti. Kasmet būda
vo ūkišku būdu pagaminama 
apie 1,400,000 kietmeterių 
miško. Šiemet miško medžia
gos bus daugiau pagaminta, 
net kertama apie 2,700,000

UETUVIAI DAKTARAI
1 ' - “ ■ " 1 v »

TeL Oalumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadicuiua

DR. A, P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL

ŪKTU V LAI DAKTARAI 

TaL LAFayette 8010

DR. C. 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:

HEMlock 6286

DR. A. 6. 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

Re?.:
24T6 W. 69 St.

AKIŲ GYDYTOJAI

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų . 
(straight mortgages). “
Pinigų taupytojoms išrnokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokam visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

%

Standard Federal
Savings 8č Loan Association of Chicago 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUTIS

oftometrically akiu 
SPECIALISTAS

Falangvlna aklu įtempime, kuri. 
eetl prtetastimt galvos ■knudėjltso. 
•vaisinto, akm aptemimo. nervuotu- 
mo, skaudama aktu karui. atitaiso 
trumparegy irt, Ir tolIrOgyst, Priren
gia telalngal akinius, visuose atstu, 
klmuoee egaamlnavlvae daromas sv 
elektra, parodančia niažlauslao klai
dos. 8 pečiai ė atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
.41 somos. Valandos nuo 10 iki 3 v. 
NedėlloJ nuo iv iki 12. Daugely nt- 
sltlkkv*U ok^ aiitaieOinos be akiniu

kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egsaminuojamos — akinta’ 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8. vai. vak.
TeL OANal 0693

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street
Telephone: REPublic 9723

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

vakarais nuo 0 iki 9
Telefonai CANaI 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonai REPublic 9600

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė, 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais
__________ pagal autartį.___________

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
1 Utam., Ketv. ir Pėtn. 10—0 vai. •. 
I 3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Rered. ir Snbat. nuo 2—9 v.
Ros. 6924 43o. Talman Avė.
Res. TeL GROveniU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
! GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

Kotv. ir Nedaliomis susitarus
> Suimtoms, Cicero!

1446 So. <»th Ct.
’ Nuo 6 iki 9 vai. vak.

State 4«9t Prospaet ISIS

KAL & ZARETSKY
A.TTORNET8 AT LAW 

S«aa So Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo 3:39 po p1«\ 

Iki 3:39 ▼, rak- 9 u bato J avo It Ik: 

6:99 vakare 

1SS W. Randokpb St. 

Valandos: kaeden nuo 9:00 ryto 

Iki 3:90 po f'et

TaL OANal 9346

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

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0409
Tel. Ofc. REPublic 7999 

MelrOHS Park 920

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

9493 West Marąuette Road
Antrod.. kalvi:lad. lt penktadieniai)* 

9-13 v. ryt<: 1-6 p. p.; «-9 v. v. 
Se&tadlenlalu nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL 

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

Šeštadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v.
Sekmadieniais pasai sutarties

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava
Valanjoa: 1—3 popiet ir 7—8:36

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3061 9619 W. 43rd St
Valandos: 9—10. ryto ir 6—0 vak.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nagai entevtį

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, BĮ. 
TaL Cicero 2673

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

CHICAGO
Res. 6951 S. Maplewood Av.

TeL HEMlock 3977 
Trečiai!, ir Sekmad. pagal sutartį 

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

TeL HEMlock 4848

AM1RIK0S LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVI8 ADVOKATAS 
83 Nortk La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 Iki t vai. vak. 
šeSt. 3 iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutarti
6322 So. Western Avenue

PROspeet 1612

Office Phone Re«. and Offioe
PROenect 169» 2359 8. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. Ir I-» vak. CANaI O7OO

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 w. 63rd St, Chlcago-

Nedėliom lr Trečiadieniai* 
Pagal Sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

TtL YARda 0994 
Ree.: TeL PLAoa 9400 

VALĄNDO8:
Nuo 10-18 '■ ryto; 2-3 ir 7-8 ». vok

Wa4al.An.la ann 10 .Ir. I* .liana

Office Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by AppointmeDt

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal autartį 

Ofiso Telef. BUOlevord 7890 
Namų Ttbf. FROapect 1930

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

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

V, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai (JR, CHARLES SEGAL 
pertaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

TI SU PASITIKĖJIMU pas —

MIL DENEMARK, Ine.
60 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 labos
CHICAGO, ILL.

Telefonas KXI>way W9
OFISO VALANDOS: 

vakare. Nadftliomia nae 10 iki 12 
Nuo 10 Iki 12 v<L ryto nao 2 iki 4 
vai. no niato iv 7 IW N:M ». • 
JAU 8UGBI1O I« KAŪlrOMNIJOa

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 10 melų 

Kerima tlznia. Ir «lrdle» llgoa lo 
apedalrbė

doe 13-12 .A-A.hĘ
apedalybč 

Valaadoa 1143 A. M. 3< 
OyvaBimo vlat* )(t| 8o 90 

Phon« Cicero 3689 
otttce 4»to Waat istk

TaL OANal 6191

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Beredouue ir Nodll. pagal autortį 
REZIDENCIJA

6631 S. CaUfomla Avė.

Tol. Office Wantwortfc 8330 
Boa. lydė Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moidoteru ir veik
6900 So.

tą ligų gydytoja
Halsted St

Valanda* 2—4 po pietą, T—A k. nok. 
lAakyrua Mredoiuja i

Tel. CANa' 0967
Rea. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
(lezideneįja: 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet j 

6 iki 8 vąL vakaro

TaL BOUlavard 7049

DR. C, Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
artį 47tb Street 

Vai.: nao 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal aotartl

Tel. Oftae BOUlevard 6019-14 
&ea. KENvoed 9107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—9; nao 0:30—9:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rendencijoa TeL BBVerly 9244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resideneija
8939 8«. Olaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
NodAlinmie neesi sutarti

Reikale naudokitės patar
navimu Ių profesionalų ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonine.
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LABDARIŲ DIRVA

Jauna-s išradėjas. Tai
Lietų amžiaus vaikas iš Ok- 
laboiua, Okla., kuris yra su- 
konstruktavęs žemiau braiži 
niu parodomu mašinėlę vir
toms bulvėms nulupti ir j

Centro Susirinkimas

Labdariai, neužmirškit — 
šį vakarę 8 valandų įvyksta 
mūsų organizacijos centro su
sirinkimas. Taip pat neuž
mirškit, kad susirinkimas į- 
vyks Dievo Apvaiados pamp. 
mokyklos kambary. Visų kuo
pų atstovai ir visi veikėjai 
prašomi atvykti, nes šiame 
susirinkime teks svarstyti 
svarbius reikalus, kurių pir
moje eilėje yra: rinkliava prie 
Šv. Kazimiero kapinių gegu 
žės mėn. 31 d., tų pačių die 
nų įvykstantis piknikas Vy
tauto darže ir pavasarinis iš
važiavimas į savąjį (labda
rių ūkį). Be to, yra ir dau
giau svarstytinų ir rūpinti- 
nų dalykų.

košį sugrūsti. 1, 2, 3, 4 ir 5 j Kaip žinoma, praėjusia sei
mas įsteigė prieglaudos fon
dą. Jei norime greičiau šį 
tikslų atsiekti, auginkime tą 
fondų. Dėl pačios prieglaudos

parodoma bulvių kelias, ku 
riuo varomos jos būna nulu
pamos, supiaustomos, lupiuos 
atskiriamos ir sugrūdonnos. 6 
skylė, pro kurių įpilama Sme
tonos, ir 7 skylė, pro kurią 
išeina gatava, karšta bulvių 
košė. Tik dėk ant stalo ir. 
valgyk. Mašinėlė varoma ele- 
ktrikiniu motoru. Vaikas la 
bai susidomėjęs Benjaminu 
Franklinu ir Tomu Edisonu, 
garsiais išradėjais.

is
LIETUVOS

VIETINES 2IN«S
Oro Linija Chicago - 

Washington

lėktuvais tiesioginis susisie
kimas, be sustojimo, tarp 
Chicago ir AVashington, D. 
C. Kelionė iš Chicagos į Wa- 
shingtonų užims 3 vai. ir 50 
min. Iš Washingtono į Chi
eago, dėl oro sąlygų, kelionė 
užftns apie 5 valandas.

KUMPIAI Urba Fk>wer Shoppe 
4180 Archer Avenue
G6l4m Mylintiems — Vestuvėms — 

Bank totams — lakiotu vėms — 
Papuošimams.

Pitone LAl’AYETTK 5800

ir kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam Whol<*8alc.

BALTIC IMPORT CO.
805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 8555

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSDCIflTMN

B. R. PIETKEWICZ, inanager 
2608 West 47th Street

statymo yra daromi planai, 
apie kuriuos bus paskelbta 
taip greit, kaip greit bus šis 
tas tikresnio padaryta. SeU 
mo sudarytoji prieglaudos 
statymo komisija jokio žings 
nio nedarys be visos Lietu
vių R. K. Labdarių organi
zacijos žinios ir pritarimo.

Taigi, tie visi reikalai la
bdariams turi rūpėti ir dėl 
to prašome gausingai lanky
ti centio susirinkimus.

Užuojauta iždininkui
Kadangi šiomis dienomis 

pasimirė mūsų organizacijos 
iždininko gerb. kun. Ig. AL 
bavičiaus mylimas pusbrolis 
dr. Mikas Bagdonas, Lietuvos 
konsulas Chicagoje, reiškia
me jam, kun. Albavičiui, gi 
liausiu užuojautų.

Centras ragina visus Orga
nizacijos narius dalyvauti lai 
dotuvese, kurios bus rytoj iš 
Dievo Apvaizdos parap. baž
nyčios. Labd.

Gaisras Veteranų 
Ligomnej

Veteranų ligoninės, netoli 
No. 'Chicago, skalbykloj bu 
vo kilęs gaisras, kuris ligo
nių tarpe buvo sukėlęs pani
kų. Gaisras greit likviduotas. 
Nuostoliai maži.

Marshall * Sanooke 
Ristynės

Bal. 1 d. Chicago Coloseu- 
me jvyks . ristynės pasauli
niam čempijonatui laimėti 
tarpe Marshall ir Sanooke. 
Be šios poros, bus dar ir ki
tos žymios poros. Įžanga 
$1.10, $2.20 ir $3.30. Rezer
vacijas galima, padubti tele
fonu: Dearbom 6565. Rap.

bĄiHoniviy uittj^Toknfa

JUOZAPAS

UDEIKI
tėvas

REPublic 8340

DR. MIKAS BAGDONAS
(Lietuvos konsulas Chioagoj) *

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

Kilo iš Kj'osnos par., Mariampolės apskrities. 
Paliko .dideliame nuliūdime brolį J^eopoldų, Lietu

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

Kūnas pašarvotas Lietuvos konsulate, 10U E. Bel- 
levue. i

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 1 d. Iš 
namų 9 vai. ryto bus išlydėtas į Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po paunaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapinių koplyčių.

Nuoširdžiai kviečiu visus draugus, pažystamus iv 
visų lietuvių visuomenę dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

JONroe 3377.

Liūdint giminėms, draugams ii- vi
sai lietuvių visuomenei dėlei nū įlies 
d-ro Miko Bagdono, Lietuvos konsulo 
Chicagai, jaučiu turįs pareigų pa
reikšti, kad velionei buvo mano as
meniškas draugas ir dėl jo tos pimi- 
lalkinės ir uetikėtos mirties esu ypa
tingai sujaudintas. Šia proga reiškiu 
širdingos, .užuojautos žodžius mylimam 
draugui klebonui kun. Ignui Albavi
čiui, netekusiam brangaus giminaič o.

Lai gailestingas mūsų Viešpats Jė
zus Kristus suteikia brangiai velionio 
sielai amžinų atilsį.

Ktm. Pr. Vaitukaitis,
Šv. Juozapo par. klebonas, 

So. Chicago, III 
1937 m. 30 d. kovo mėn.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

rf MATYKITE
PROGRESS KRAUTUVE]

Naujus “S upe r Duty”
1937 METŲ MADOS 

FRIGIDAIRES

lšdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 

— - ■ <>-■ -

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj——o— -
Suvirš 50 metų prityrimo--- -.o-—-..-

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus
■ ' O— ...

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NWTHWEŠTERN AVENUE
ARTI GRANU AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

f

SU “METER MISER“

Išmokėjimai 
taip mažus 

kaip 
Centų

GaraMci'a

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMDIlt AMPC PATARNAVIMAS AMDULANul dieną ir naktį
n V F A r KOPLYČIOS VISOSE U T KAI MIESTO DALYSE

j metiį

Irime irSm
2314 West 23rd Place 
Pitone CANai 2515 

Skyrius 4244 K. 108 St. 
Phone PULhman 1270

LIiR6vKHS
4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

Dyk • koplyčios visoseai Chicagos dalyse

Viena aukų žiauraus pikta
darie. New Yorke, vienam a- 
partmente, papildyta Ittūsi 
žmogžudystė. Dar nesusektas 
žmogžudys naktį įsiHuibvęs į 
namų išniekino ir nužudė M. 
Gedeon, 54 m. amž. jos duk
terį Veronikų (atvaizde) 20 
m. ir miegantį įnamį F. Byr- 
nes. ši žmogžudystė nukrėtė 
visų New Yorkų. Policija ir 
detektyvai deda pastangų 
žmogžudžiui susekti.

Nauji Frigidaires turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi Ref r i gera tor i ai ir pilnai atsako 5-kis prin
eša Ii u,s refrigeratoriaus reikalavimus.

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
J—Turi dalesnę maisto apsaugų
4— Geresnį užtikrinimų — pilnų garantijų
5— Tikrina — teikia didį ekonomiškumų

Naujų Frigidaires kainos yra (T' 4 A 
visiems prieinamos. šeimyniškos <4* fl fl flflh

mieros ««o........................................... ™

hengvūs Išmokėjimai Prilaik&mi Visiems

3224 South Halsted Street
XtaL Viduty 4226 Chicago, Illinois

J1

S.P.Manta 3319 Lituanica Ava 

Phone YARds 1138

B »____ i-1 •
A.
ŠPtttas
S. M. State
tlflį
tankis ir Suk
P. I. Ridikas

i r

S3O7 Lituanica ln. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicere 

Phone Cioero 2109

718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 We»t 46tb Street 

Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avn. 
Tel. PCJLlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevnrd 4089
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

MELROSEPARKIEČIAI LIETUVIAI 
UŽSIMOJO ĮDĖTI UZ 500 DOL. 
MARIJONŲ KOPLYČIAI LANGĄ

Suvirs Šimtę Dolerių Jau Padarė Surengus 
Kauliukų Žaidimo Vakarėlį

MELROSE PARK, ILL. —
Kovo 30 d. vakare įžymios 
darbuotojos ir visų kilnių da
rbų rėmėjos Antaninos Švil- 
pauskienės namuose susirin
ko gražus būrys veikėjų, kad
pasitarti šiuo laiku svarbiais ] Stanislovas 
Tėvų Marijonų reikalais.

Pirmiausiai buvo išduotas 
ir baigtas raportas iš kauliu
kų žaidimo vakaro, kuris at
nešė virš šimto dolerių pelno.

Kaip žinome, melroseĮRw- 
kiečiai yra pasiryžę įtaisyti 
Tėvų Marijonų Seminarijos 
koplyčiai langų už 500 dole
rių. Tai gražus ir didelis už
simojimas. Jau turį padarę 
gražių pradžių, bet, kiek man 
teko pastebėti kad veikėjų 
tarpe yra kokia tai paslap
tis. Nekurie iš jų vaikščioja 
po namus ir renka aukas, bet 
susirinkime vienas - kitas 
pareiškė, kad būk Kazimie
ras Kantautas surinko virš 
30 dol., o A. Švilpauskienė 
— 50 dol., bet p. Švilpaus
kienė, man rodos, kad jinai 
turi daugiau, negaliu tikrai 
sakyti, ateitis parodys.

Taigi, matot, kas dedasi 
melroseparkiečių tarpe. Ne
sistebiu, jie savo užsibrėžtų 
tikslų, matyt, lengvai išpil
dys. - , , į

gornųjų daiktų parduotuvę. Iš 
Kundrotų šeimynos jau tre
čias šimtas.

Antanas Urbanavičius yra 
Į naujos bažny)-ios slaty- į knndillatas į u|(lernl0nus. na-

Waukegan Lietuvių 
Žinelės

mo fondų aukojo po $100.00: 
Jonas Pocius, Stasys ir So
fija Kundrotai, Antanas Ur
banavičius, Albertas Jankau
skas, Jurgis ir Salome Pet
raičiai ir Jonas ir Pranciš
ka ViTakai. Fonde yra $29,- 
250.

Jonas Pocius pavyzdingas 
vyras, branginus savo tėvų 
tikėjiinų ir lietuvybę.

Stasys ir Sofija Kundro
tai yra biznieriai, laikų vaJ-

tw

5^1

i
Piktas gyvulys. Viena beždžionių (čimpanzė) 300 svarų 

Brookfieldo žvėryne (netoli Chicagos), kuri įširdus pro štan
gas koja pagrobus apdraskė ir apkandžiojo vienų žvėryno 
prižiūrėtojų A. Aitken kai praeidamas pro jų jis nešė gyvu
liams maisto. Tuo metu žvėryne, beždžionių name, buvo 
apie 150 vaikų ir moterų. Pamatę šiurpių scenų išsigandę 
ir klykdami išbėgiojo. Užpultąjį atgynė subėgę kith prižiū
rėtojai. Ši beždžionė buvo laikoma viena ramiųjų.-------—

Susirinkime taipgi nutarė 
artimoj ateity rengti vaka
rienę. Tam tikslui išrinko ko
misijų, į kurių įėjo iš Šv. Va
rdo dr-jos: Albertas Kisie
lius, Mečislovas Šimanskis ir 

Fabijanskis; o
JS

nina Švilpauskienė ir Pran
ciška Bacevičienė. Iš komi
sijos sustato galima tikėtis, 
kad ir vakarienės surengsimas 
pas juos bus sėkmingas, nes 
įeina vieni daribščiausių ir 
uoliausių veikėjų lietuvių ta
rpe. Tat sveikiname ir linki
me kuogražiausių sėkmių.

Į susirinkimą taipgi atsi
lankė ir apskr. dvasios vadas 
kun. V. Čižauskas ir kiti va
ldybos nariai.

Mes, chicagiečiai, nepasi
duokime. Visi į darbų, nes 
gerai žinote, kad koplyčios 
įrengimas šiuo laiku reika
lauja dar daug lėšų, ir mūsų, 
kaipo Tėvų Marijonų rėmėjų

būdais, kad pagelbėti baigti 
koplyčios darbus, kurios pa
šventinimas jau netoli, bū
tent, birželio G d. Laikas tru
mpas, o darbo daug, tat į 
darbų broliai ir seserys!

landžio 6 d. bus rinkimai. 
Lietuviui, kaip vienas, turi 
atiduoti savo balsų už saviš
kį Tony - Beny Urban.

Albertas Jankauskas seka 
tėvelių duosnumų. Jankauskų 
duosnumų parodo parapijos 
metinė atskaita.

Jurgis (Salomės vyras) Pe
traitis jau kelinti metai yra 
parapijos komiteto nariu -ir 
nemaža patarnavęs parapijai.

Jonas ir Pranciška Vira-

'

“DRAUGO” TELEFONAS 
LABAI “BUSY”

Retai “DRAUGO” telefo
nas būna taip “busy,” kaip 
šiomis dienomis. “Draugas” 
turi dvi linijas ir tai intere
santai randa, kad “line busy.” 
Visi supranta, kad taip de
dasi dėl konsulo d-ro Miko 
Bagdono mirties. Vieno tele
fono sarai laukėme net iš Wor- 
cester, Mass. Iš “Amerikos 
Lietuvio” atsišaukė ir papra-

Šv. Pranciškaus dr-jos: šė patvirtinti “Darbininke” 
Kazimieras Kantautas, Anta-I paskelbtų “Draugo” pasiųstų

telegramų apie konsulo mirtį. 
Klausė ar nėra čia kokia nors 
klaida. Kai žinia tapo patvir
tinta, tai pranešta, kad “A- 
inerikos Lietuvio” atstovas 
atvyks į laidotuves.

kai taip pat trokšta naujos 
bažnyčios, nes sykiu užsimo
kėjo metinį mokestį už me
tus suolų ir dar davė stam
bių Velykų aukų. Tai vis vai
kai iš savo tėvelių paveldėję 
duosnumų bažnyčiai.

Ir mes Velykas iškilmin
gai apvaikščiojome. Prisikė
limo apeigos buvo 5 vai. Pro
cesija buvo lauke. Per šv. 
Mišias kuone visi ėjo prie

pareiga dirbti visais galimais ’ gv. Komunijos.

Velykų aukų sudėta dau
giau negu praeitais metais. 
Aukota po dešimkę, penkinę, 
po tris, po du, po vienų dol 
Viso sudėta $807. Bėglias

Vai varge, varge...

“Vai varge, varge, didis 
vargeli, jau nebegyvas mano 
Tadelis”, gedulo rūbu apsi
rengus dainuoja žmona Var
gšo Tado, kuomet tas Tadas 
gulėdamas ant “kanapos” vi
somis jėgomis priešinas, kati 
jis nėra miręs ir nėra dva
sia.

Tai bus nepaprastas teat
ras, kurį vestsaidiečiai pama
tys sekmad., bal. 4 d., pa
rap. salėj, 7:30 vai. vak. Nei 
vienas nepraleiskite to vaka- 

RAp.ro.

Marijonų Rėmėjų 
Parengimas

T0WN OF LAKE. — Ba
landžio 4 d. įvyks Marijonų 
Rėmėjų 8 sk. bunco ir kor- 
tavimo pramoga, 3 vai. po
piet, Šv. Kryžiaus parap. sa
lėj. Komisija rengia daug 
gražių dovanų Ir kviečia vi
sus geradarius atsilankyti ir 
paremti, nes visas pelnas ski
riamas naujos koplyčios bai
gimo fondui. Buvo girdėti, 
kad atsilankys rėmėjų ir iš 
West Side, taipgii kun. V. Či
žauskas, MIC., apskr. dvasios 
vadas.

Po bunco eis įvairūs kon- 
testai, už kuriuos bus duoda
mos taipgi gražios dovanos.

E. O.

SKAITYKITE IR PLATIN- 
KITĘ "DRAUGI

n r* \ \ o;

Dėl a. a. dr. Miko Bagdono, Lietuvos konsulo Clii- 
eagoj, netikėtos mirties reiškiame nuoširdžios ir gi
lios užuojautos velionio giminaičiui gerb. kun. I. Al- 
bavičiui, mūsų visų vykdomų darbų geradariui ir uo
liam rėmėjui.

Marijonų Seminarijos Vadovybė.

Vieša Padėka

T0WN OF LAKE — šv. 
Kazimiero Akai. Rėmėjų 1 
sk. metinė vajaus vakarienė, 
įvykusi kovo 21 d., pasisekė. 
Įsirašė 21 naujų narių.

Širdingai dėkojame už at
silankymų gerb. kleb. kun. A. 
Skripkui, kun. J. Juškai, sve
čiams: kun. Pr. Vaitukaičiui, 
kun. V. Čižauskui, MIC., kun.
B. Urbai, A. Nausėdienei A. 
R. D. centro pirm., F. Bur
bienei, J. Kulikauskui, C. 
Drukteniui, Z. Gedvilui, pro
gramo vedėjui J. Matomai- 
čiui ir kitiems.

Biznieriams ir rėmėjoms už 
paaukojimų valgomų daiktų, 
į kurių skaičių įeina: J. A*- 
leksiun, B. Cicėnienė, A. Ki
nčinienė, B. Šamas, F. Sta- 
nislauskas, W. Kareiva, L. 
Vaičkus, D. Kavalčikas, M. 
Stanilauskas, A. Nemunis, A. 
Sereiko, B. Stulpis, Stukonis,
C. Bražinskas, T. Ostrowski, 
V. Vaičkienė, C. Martinkie- 
nė, E. Gedvilienė, P. Turs- 
kienė, J. Eitutienė, F. Viz- 
gard, J. Norkus, F. Urbelis. 
J. Zelevas, Pivarunas, Tasty 
Bakery, Scbulze Buk. Co., K. 
Kupetis, K. Oakes, L. Rudak, 
P. Zedon|owielu ' Schwarz 
Bros., J. Rosertberg, Bov- 
man. ' ■ • 5l

Dėkojame šeimininkėms, 
vyrams padėjusioms salė di
rbti, mergaitėms už patarna
vimų, “Draugui” ir J. Bu- 

i drikui už pagarsinimų, I. J. Taipgi kviečiami atsilanky- 
Zolp už paskolinimų kėdžių ' ti jr tie asmenys, kurie dar 
ir visiems už atsilankymų ir j'g šiol nėra skyriaus nariais, 
paramų. į bet yra tik “Mūsų Vilniaus”

E. Ogentienė, 1 sk. pirm.' skaitytojai. Valdyba

Pavogta Brangių 
Pašto Ženklų

North Sbore viešbuty, E- 
vanstone, per Evanston Pbi- 
latelic Society bankietų neži
nomas vagis pavogė G. A ten 
portfelį, kuriame buvo bran
gių pašto ženklų $3,000 su
mai ir knygų su autografais 
lakūnų Lindbergo, H. Hug
hes ir W. Post.

Padėka

Šiuo noriu tarti ačiū dr. 
Simonaičiui ir dr. profeso
riui, kurie daug dėjo pastan
gų manęs pagydymui. Ačiū 
seselėm Šv. Kazimiero ir 
slaugėm Šv. Kryžiaus ligoni
nės, kurios rūpestingai pildė 
daktarų įsakymus, taipgi vi
sai eilei lankytojų, ypatingai 
Tėvams Marijonams ir bro
liui Tadui už nuolatinį lan

Patangrintmag 
trablnaatią* 
neuralgijos skausmą —

gaunamas tuojsus.

PAIN-EXPELLER 
bonkatt tik I Be. lr 70e.

▼Įsos. vaistinis*.

N I M E N

Išradimas? Amerikos išra 
dejų suvažiavime, kuris šio
mis dienomis vyksta Chica
goj, vienas išradėjų pademo
nstravo atvaizde parodomų 
prietaisų, kuriuo galima vai-

v«°iX atRitikin,u<*e Frank Betz, B. N. Hunding^ 
Micliael J. Metzger, G. H. 
Olson, and August Hartmann.

prie kiekvieno valgio.
Parduodama kiekvienoj grosernėj 

ir Kellog iš Battle Creek gnran- 
tuoja.

statė Jono Beržanskio svotai- nas, vedėja®', 4104 Archer 
ne ir jie prisidėjo prie suren- Avenue. Jis suorganizavo vi

sus kontraktorius. Užtai gavo 
Svetainę šiam parengimui.

gimo šio vakaro. (Kontrąkto- 
rių vardai tilpo skelbime pra 

kščioti virš vandens. Kažin, sjusiį šeštadienį.)
ar pats išradėjas mėgino sa
vo išradimų pademonstruoti 
ant Michigan ežero.

kymų. Yra sakoma, kad tik
tai ligoje pažinsi draugų. Už 
visų tai visiems nuoširdus a- 
čiū. Juozapas Mikutis,

4421 So. Talman avė. 
Chicago, Illinois.

Pranešimai
MARQUETTE PARK. _ 

VYS skyriaus susirinkimas į- 
vyks rytoj, balandžio 1 d., 
7:30 vai. vak., parapijos sve
tainėj. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti ir atsivesti naujų 
narių, nes šiame susirinkime 
turėsime daug labai svarinu 
reikalų aptarti.

IŠKILMINGAS PARENGI
MAS IR ATIDARYMAS 
NAUJOS SVETAINES

Sekmadieni, balandžio 4 d., 
1937 m., Darin«-Girėnas Ame
rican Lecjon Post. 271, Jono 
Beržanskio naujoj svetainėj, 
0908 S. AVestern Avė., rengia 
iškilmingų vakara ir atidary
mą naujos svetainės. Pelnas 
šio vakaro yra skiriamas nau
dai .Tuniors Drum and Bugle 
Kuopos.

Reikia pažvmėti, kad Da
ri us-Girėnes Posto veiklus na
rys Sabastįjonas. suorganiza
vo visus kontraktorius, kurie

Daug aiškiau ir geriau pagausite stotis su Zenitb. 
Zenitli radios kainos yra nuo *ki $1 75
, Lengvus išmokėjimai
Pas Budrikę Jūs rasite visas radios. Atsilankykite

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

Tel. BOUIevard 7010
Paklausykite žemiau Budrlko Velykinio programo 
WCFL 970 K. stoti* — Nedėlioję nuo 7 Iki 8 vai. vak.

CLASSIFIED
PARDI ODAM »n VI OMOIAM

MASINAS
Parduodame visokius typevrrlterlua
“addlng’’ maitinas Ir r^glstertus. 
Tnoras Pauli. Mld Cltv Tvpewrlt«r 
Esrhanee Tel. Wentworth 58#R.t 1" | ■■ |

RF.IKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ
Reikia moterų su patyrimu kortuoti 
plaukus, va'aknas lr kerne*. Ch’- 
rago Sheepskln Products Co.. 40 St. 
* Parkęra Avė.. Union Stockyards, 
tel. YARds 0J««.

TeL LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slopu, Ner- 
votnmo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Krauio Spaudimo ir 
Rcdflrinimo—PAMPOTVKIT

GEHL’S BATHS 
Hot Air, Light. Snlphnr lr Show« 

MandynAa,
Elektros Trytmentai ir Masoini 

rrnę artrito motsiuj iktiuti 
IBM Clrbeora Avė.
Pirai., Traė.. Kitvlr.

Ir *«M.
7:M ryt. Iki IS rak.
Antr. Ir Prnkt. 7:M 

ryte Iki • »*.- -

uosa vivrosa to virs «s mktq

IMT N. Raute. St 
Antr. Ir Krtvtr.

» ryt. Iki S rak 
Moterį.

NELEISK, KAD UŽKIE
TĖJIMAS TAVE

SUSARGYTŲ : •
Padaryk, kad to nebūtų ir pada

ryk šiandie. Tu gali imti pilių be 
galo — bet atsimink, kad nuolatas 
vaistų ėmimas nėra j sveikatą, ir 
dažnai nustoja savo veikmės.

Atitaisyk paprastą užkietėjimą 
naturnliu būdu, Įgaudamas užtekti
nai vitamino B ir kiekybės į savo 
dietą.

Kellogg’s All-Brnn suteikia vita
mino B ir reikiamos kiekybės. Kū
ne jis sugeria vandens dvigubai 
daugiau, negu pats sveria ir mank
ština ir valo vidnrins. •

Palinosuok savo kūną nuo nuo
dų ir pamatysi, kaip geriau pajusi. 
Bandyk Kellogg’s All-Bran savaitę 
lako. Jei nepatenkintas, tai Ke
llogg Co. sugražins jūsų pinigus. 
Valgyk po du šaukštu dienoj su vai
siais ar su pienu arba su virtais

Jono Beržanskio naujoji 
svetainė ir lotas kainuoja 
$40.000.00. Pirmame aukšte — 
2 krautuvės ir 2 apt. po 4 
kambarius. Ant antrų lubų 
svetainė, 45 pėdų platumo ir 
155 pėdų ilgumo. Langai plie
ninių rėmų. Sienos balto plas- 
terio. Šiluma elekra varoma, 
naujausio išradimo. T svetainę 
lengvai gali t’lpti 800 asmenų.

Prie pastatymo šios svotai
nos labai daug1 prisidė’o Jus- Iceliunas, Mrs. O. Biežjs, ir 
tice Electric Shop, Sahastijo- |Mr«. A. Zapkus.

ZENITO RADIOS 1937
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&
PONTIAC4
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
BradndcrMstT-SABOim, BVLAW, BAMX£VIflIV8, ftA8IŪB .‘

Trečiadienis, kovo 31 d., 1937

Pieno Verslininkai
Gavo Po Deimantinę 

A Špilką

Užvakar CongTess viešbuty 
suruoštas Associated Milk 
Dealers bankiietas, kuriame 
pagerbti ir apdovanoti dei
mantinėmis špilkomis vete
ranai pieno verslininkai: E. 
M. Bowman, How&rd H. Wa- 
nzer, Charles J. AVieland, 
and Robert NVieland. The 
otlier dealers bonored ąre» į »
Alfred Bernarus, Julius Glick, 
Henry Jessen, AVilliam De- 
vine, Hermnn Reiter Sr., Co- 
nrad Reitz, Sam G. Peck, 
Frank Sefcik, Peter Brucer, 
Joseph Weidig, James Perk- 

Amold Christiansen,šen,

Į rengimo komitetų įeina 
sekantieji asmenys: W. Saba=- 
tian. J. Kaledinskas. B. R. 
Pietkiešriez, W. Neherieža, Dr. 
V. »S. Nares. J. Kibort. \V. 
Kareiva, K. Narušis, M. Mas- 
eey ir A. Nawyok.

Nuo moterų skyriaus komi
sijoj dalyvauja šios narės: 
M ra. V. Hrust Mrs. M. Nares, 
Mrs. L Pietkievicz, Mrs. H. 
Kareiva, Mrs. M. ('base, Mrs. 
J. Paplauskas, Mrs. H. M ie
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