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ŠIANDIE LAIDOJAMAS LIETUVOS KONSULAS

Šiandien 9 vai. ryty prie 
Lietuvos konsulato (100 E.

I laidotuves suvažiavo žmonių iš 
kito miesto

alyvaus daug žymiųjų asmenų

Bellevu?. avė.) susirinks lėks-! gas.

Sterkus, velionies giminaitis 
ir .jaunų dienų artimas drau-

tantinė lietuvių minia, kad iš
lydėti amžinon kelionėn Vely
kų vakare mirusi Lietuvos už
sienių reikalų ministerijos per

Chicagos miesto valdžių 
atstovaus pats majoras Ed- 
ward J. Kelly. Policijos virši
ninkas laidotuvių procesijai

sonalo narį dr. Mikų Bagdonų, j davė specialinius palydovus ir 
Po trumpų apeigų konsulate, tvarkdarius, taip pat leido pro
velionies kūnas bus lydimas į 
Dievo Apvaizdos par. bažny
čių (AV. I8th ir Union avė.), 
kurioj bus iškilmingce gedulo 
pamaldos, dalyvaujant JE. 
Vyskupui 0‘Brien ir visiems 
Chicagos ir apylinkės lietu
viams kunigams su J. M. gerb. 
prnl. M, K rušu priešakyje. 
Taip pat parvykęs iš Pennsyl- 
venijos gerb. kun. J. J. Ja
kaitis, M.I.C., Marijonų Pro
vincijolas, kuris. laidotuvėse 
atstovaus Marijonos.

Iškilmingųsias šv. M iši as 
laitcvs velionies pusbrolis kun. 
J*. Albavičius, kuris rūpinasi 
visais laidotuvių reikalais. 
Bug lietuvių ir anglų kalbo
mis pamokslas. Vienu kartu 
bus laikomos šešerios šv. Mi
šios. Giedos pagarsėjusia Cbi
eagos lietuvių vargtjpininkų 
choras.

Kaip vakar buvo pranešta, 
laidotuvėse dalyvauja buvęs 
velionies šefas p. P. Žadeikis, 
Lietuvos miniateris .Vašingto
ne. Yra atvykusi ir p-lė Albi
na Adžgauskaitė iš Vašingto-. 
no, kuri eina pasiuntinyliės se
kretorės pareigas. Vakar 4:55 
vai. po piet iš New Yorko at
važiavo naujas Chicagai kon- 

las p. Petras Daužvardis. 
aip pat vakar iš Marianapo- 

Kolegijos (Thompson,
Conn.) atvyko kun. dr. Jonas

<

cesijai važiuoti iš konsulato j 
bažnyčių Michigan hulvaru.

Dr. V. Nares, Dariaus-Gi
rėno legionierių posto konian- 
dierius, pranešė, kad legionie
riai yra pasiruošę atiduoti tin
kamų miJitariškų pagarbų bu
vusiam Lietuvos kariui dr. M. 
Bagdonui.

Visų valstybių konsulai Chi
cagoj į laidotuves' atvyks in 
eorpore ir jie bus karsto gar
ins nešėjai

Po iškilmingu pamaldų baž
nyčioje velionies kūnas bus nu 
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes ir laikinai padėtas koply
čioje. Kapinėse taip, pat bus 
tinkamos apeigos, pamokslas 
ir giedojimai.

Ne tik Chicagos, bet kaip iš 
spaudos pastebime, visa Ame
rikos lietuvių visuomenė kon
sulo mirtimi giliai sujaudinta. 
Jos nuotaika šiek tiek prime
na dienas po tragingojo Da
riaus ir Girėno žuvimo.

,Vakar ir užvakar velionies 
kūnų aplankė gausingos žmo
nių minios. Konsulatas ir ypač 
gerb. kun. Tg Albavičius gau
na daug telegramų ir kable- 
gramų, kuriose reiškiama už
uojauta.

Žodžiu, visa tauta, šiandien 
liūdi dėl savo ištikimo sūnaus 
mirties ir taria paskutinį grau 
dųjį — Sudiev...

MĖSOS PARDUOTUVES 
BUS TRUMPIAU ATI

DARYTOS

MIŠIOS ANDŲ KALNŲ 
VIRŠŪNĖJE

t.

if

Dr. Mikas Bagdonas, Lietuvos Pasiuntinybės Va- 
Išingtone sekretorius, Lietuvos konsulas Chicagoj, bu
vęs Steigiamo,/) Seimo narys, L. Vyčių organizacijos 
pirmininkas ir “Vyties” redaktorius, su kuriuo šian
dien atsisveikiname, palydėdami jį į amžinojo poilsio 
vietų. __________________

Ispanu radikalai 
“nugali”

visuose frontuose 
nacionalistas

ROOSEVELTAS SIEKIA APDRAUSTU A A, a

DARBININKUS NUO ISNAUDOM)
Galima atsiekti federaliniais, 

arba valstybių įstatymais
naudojimo. Tas reiškia, kadAVASHINGTON, kovo 31. 

— Prez. Rooseveltas spaudos 
konferencijoje Baltuose Rū
muose laikraštininkams parei
škė, kad jis nepasitenkins kon
greso, arba paskirų valstybių 
legislatflrų pravestu paprastu 
įstatymu, kurinio būtų nusta
tyta vien moterims darbinin-

ĮTEIKĖ PROTESTĄ NA
CIU VYRIAUSYBEI '

BASELIS, Šveicarija, kovo 
31. — Čia patirta, kad Popie
žiaus nuncijus Vokietijai, JE. 
arkivyskupas Cesarig Orseni- 
go, nacių vyriausybei Berlyne 
įteikė formalų protestų prieš 
nacių, spaudos tvirtinimus, 
kad konkordatų peržengia pa-

visi turėtų ko trumpiausias 
darbo vaJandas, žmoniškų at
lyginimų ir tolesniai nebūtų 
vergais, kaip ikišiol esama.

PresHkmta* pageidauj., kart įauiib, BaLi^iaT'bet 
šiuo svarbiu reikalu arba kon
gresas, arba paskirų valstybių 
legislatūros pravestų atitinka-

kėms darbo sųlygos ir mažiau mus įstatymus. Ypač tas Tei
sias atlyginimai. j kalinga nepilnamečių (vaikų)

Jis pageidauja, kad visi dar darbo klausimu. Tuo keliu
bininkai, kaip vyrai, taip mo
terys ir vaikai būtų apdrausti 
nuo nesųžiningų darlulavių iš-

greičiau būtų panaikintas vai
kų darbas, negu nepatvirtina
mu konstituciniu priedu.

U “GIRDI” PARYŽIAUS; REIKIA TENKINTIS TIK
RADIKALAI VIENA VILTIMI

MADRIDAS, kovo 31. — 
Radikalų vadai skelbia, kad jų 
milicininkai “nugalėję” naci
onalistus ir Pozoblanco fron
te, pietvakarų link nuo Mad
rido.

Anot radikalų, ten naciona
listai veržėsi link Almaden, 
k,nr yra gyvojo sidabro- kasy
klos.

Radikalai taip pat sakosi, 
kad jie pasiryžę pietiniais Vi
duržemio jftrc,s pakraščiais 
grįžti atgal į Malagų.

ANGUJAM18PĖJA IS
PANUS NACIONALISTUS

LAKŪNAI PUOLA 
MADRIDĄ

MADRIDAS, kovo 31. — 
Nacionalistų lakūnai pereitų 
naktį dukart puolė šį miestų. 
Išmetė 14 orinių bombų. Pa
daryta nepaprastai dideli nuo
stoliai.

Nepaisant radikalų šaudy
mo, po bombų išmetimo lakū
nai dar keliolikų minutų ap
žvalgė mieRtų.

LONDONAS, kovo 31. — 
Anglijos vyriausybė pasiuntė 
įspėjimų ispanų nacionalistų 
vadui generolui Franco, kad 
nacionalistų karo laivai netru
kdytų ^Anglijos prekybos lai
vams laisvo plaukiojimo Ispa
nijos pakraščiais, kadangi tas 
bus toliau nepakenčiama.

Anglija užtikrina nacionalis
tų vadų, kad anglų prekybi
niai laivai neužsiima karo me
džiagos kontrabanda ir jų 
plaukiojimas neturi būti var
žomas.
•'rifai kurie laivai neteisėtai 
prisMengia britĮų vėliava, pa
žymi Anglijos vyriausybė, ir 
tas neduoda teisės nacionalis
tams sulaikyti anglų laivų. A- 
pie tai galima patirti pasikei
čiamais signalais.

PARYŽIUS, kovo 31. — 
Prancūzų militariniai sluoks
niai painformuoti, kad prieš 
porų savaičių įvykusiose kau
tynėse
dalajara fronte, Ispanijoje, 
daugiau kaip 700 italų nukau
ta ir apie 1,500 paimta į ne
laisvę.

Apie tai žinių gauta, žino
ma, iš Yalencijos.

Cooko apskrities turtų įkai
notojas J. S,. Clark žada atei
tyje sumažinti mokestis (tak
sas) už nekilnojamas savastis.

ne
Vokietija. Šį savo tvirtinimų 
nacių spauda remia išleista 

j Popiežiaus enciklika. Girdi, 
Popiežius savo enciklikiniu 
laišku kišasi į Vokietijos vi
daus reikalus.

Iš Vokietijos užsienių reika
lų ofiso atsakyta į nuncijaus 
protestų. Pažymėta, kad span-^ 

!da paskelbusi aktuales vokie
čių vyriausybės pažiūras ir 
vy riausybė neturinti pagrindo 
jas keisti.

Pusoficialinė vokiečių žinių

Bribuega srityje (Gna-ĮTai dėl to, kad jis tikisi dau-
o •_ -•__i__ _______________

STUDENTAI NUBAUSTI 
UŽ RAUDONĄJĄ PRO

PAGANDĄ

Chicago universiteto penki 
studentai ir studentės nubaus
ti už raudonųjų propagandų. 
Šį kartų jie paduoti universi
teto valdybos priežiūrai ir o- 
pie tai pranešta jų tėvams. 
Jei jie ir toliau dėsis su ko
munistais, bus pašalinti iš u- 
niversiteto.

Taip išsprendė studentų de
kano pavaduotojas prof. L. P. 
Smith. ’ ;j

giaitt mokesčių skirti ,už perso
nalius turtus.

Personalių turtų daugumas 
jam buvo nežinomi ir nepriei
nami, nes žmonės juos slėpė. 
Šį kartų gi jam leista apie 
personalius turtus patirti fe- 
deraliniam mokesčių rinkimo 
ofise Chicagoj. Daug kas moka 
federalines mokestis už paja
mas ir minėtas ofisas turi 
krūvas informacijų apie per
sonalius turtus. \

agentūra dar pažymi, kad kon
kordato interfnrhtacijoir * 
kdvmo klausimais pasitarimai 
nebaigti dėl paties Vatikano 
neigiamojo į tai atsinešimo. 
Tari, girdi, nėra nė mažiausio 
reikalo kaltinti Vokietijų. Gir
di, patys vokiečių katalikų ku
nigai nenori skaitytis su vy
riausybės pastangomis suvie
nyti vokiečių tautų.

Aiškėja, kad spaudžiami į 
sienų naciai bando visaip tei
sintis ir išsisukinėja.

Yra teisybė, kad Šventasis 
Sostas pirmasis reikalavo ir 
reikalauja turėti galutinus pa

T.urtų įkainotojas tad ir s’tarimus konkordato vvkdy- 
skelbia daug vilties nekilnoja-1mo r^baJu, bet nacių vyrian- 
mų turtų savininkams. Į sybė nesukalbama. Ji1 pasirj-

______________ I žūsi išgriauti katalikiškas mo-
NACIONALISTAI IŠ NAUJO i byklas, suardyti visas katalikų 

jaunimo organizacijas ir visų 
jaunimų privalomai įtraukti į

PARYŽIUS, kovo 31. — na'dų jaunimo organizacijų, 
Čia gauta žinių, kad Ispanijos bml jį atitraukti nuo Bažny- 
nacionalmtai, nepaisant kai ’«os ir krikščionybės ir supa- 
kurių nepasisekimų Gnndala- gonmti.

PULS MADRIDĄ

... , . _ ™ . SANTJAGO, Čili, kovo 31.Mėsos parduotuvės Cbica- . , , , _.... ... _. . — Andų kalnų Picco Nevadegoj pradėjus ateinančių savai- . ,, . . ,... A A. . sniegu nuklotoje 12,000 pėdųtę kasdien bus trumpiau ntula- , " . . , .. .o ii L’kjrz\ la utį i«»-»«k. ia In Vii
rytos.

Šiandien kasdien parduotu
vės atidaromos 8:00 ryto ir 
uždaromos 7:00 vaka.ro, o šeš
tadieniais 9.-00 vakaro.

Ateityje gi bus kasdien ati
daromos 9:00 ryto ir uždaro
mos 6:00 vakaro, o šeštadie
niais 7:00 vakaro.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien numatomas lietus; 
temperatūros stovis neišpręs- 
tas.

Saulė teka 
6:16. . . .

5:32, leidžiasi

aukštoje viršūnėje laikytos M i 
šios už Šventojo Tėvo Pijaus 
XI-ojo pasveikimų. Buvo ku
nigas ir septyni seminarijos 
auklėtiniai. Jie ten nusinešė 
kilnomųjį altorių.

IŠ ETIOPIJOS IŠTREMTAS 
BRITŲ PIRKLYS

PRELATAS — DARBININ- ROMA, kovo 31. — Parv-
KŲ UNIJOS DIREKTORIUS žiuje “girdėta“, kad Italija 

tūkstančius savanorių daugiau
PARYŽIUS, kovo 31. — siunčia į Ispaniją. Mussolinio

VIENAS STREIKININKAS 
PAŠAUTAS

Darbininkai streikuoja Ste- 
wart Die Castrng korporacijos 
fabrikei, 4535 Fullerton avė. 
Vakar riaušių laiku vienas 
streikininkas pašautas ir vie
nas užvaizdas apmuštas. Poli
cija areštavo kelis riaušinin
kus.

ROMA, kovo 31. — Italų 
spauda paskelbė, kad iš Etio
pijos ištremtas Anglijos valdi
nys, grupės parduotuvių savi
ninkas Mojiammed ,Ali. Kalti
namas šnipinėjimu Anglijos 
naudai. Kartu su juo iš Etio
pijos pašalinti ir keli britų a- 
gentai.

Be to, iš Etiopijos pašalin
tas ir prancūzų prekybininkas 
Berne.

Pažymima, kad Mobammed 
Ali buvęs turtingiausiais pre
kybininkas Etiopijoje.

Mirė prelatas Reymann, kurs (vyriausyltė tai griežtai užgina, 
ilgus metus buvo prancūzų ge
ležinkelininkų unijos generali
nis direktorius.

J mirusiojo vietų unija gene 
ratiniu direktorium išrinko 
taip pat prelatų Huriet, O.M.
I., kurs pirmiau buvo mirusio
jo pavaduotojas.

jara fronte, iš naujo pasitvar
ko pulti Madridu.

Nėra žinoma, kuriuo frontu 
ir kaip tas naujas puolimas 
bus vykdomas.

STALINAS IMS NAGAN ŽEMES 
OKIO VALDININKUS

MASKVA, kovo 31. — Rau na žemės ūkio valdininkų ap- 
donoji spauda netikėtai iškėlė į sileidimų, o gal ir sobotaių.

MCKINLAY JKALT1NTAS

Ryšium su F. V. 
bylos “jury” papirkimu 
“grand jury” įkaitino taria
mąjį papirkėjų R. W. McKin- 
lay, federalinio teismo refe-

PLATINKITE “DRAUGĄ” rentų. Jis slapstosi.

aikštėn, kad kai kuriose so
vietų Rusijos dalyse šį pava
sarį žymiai suvėlinta įdirbti 
ir įsėti žemė.

Spauda pareiškia, kari snvė-
Zintako linti ūkiuose pavasariniai dar 

bai žymiai suvėlins derlius ir 
centro vyriausybei nuo to dau
giausia klius — turės didelius 
nuostolius.

Laikraščiai už tų stovį kalti- Į netvarkoje.

ir
Diktatorius Stalinas pataria
mas traukti atsakomybėn tuos 
apsileidusius valdininkus ir iŠ 
aiškinti, kokiais sumetimais 
daroma valstybei ši didelė nuo 
skauda.

šį kartų sodiečiai nekaltina
mi. Pažymime, kad jiems ne
pristatytos sėklos, traktoriai 
nepaitaisyti rūdija ir viskas

Konkordatu užtikrintas lai
svas Bažnyčiai ir katalikų jau
nimo organizacijoms veiki
mas. Naciai nepaiso konkorda
to. Bažnyčiai ir jaunimui vi
sokių laisvę ir teises varžo. 
Suvaržyta spauda ir gyvas žo
dis Bažnyčiai ir visiems kata
likams. O kai Šventasis • Sos
tas proteRtuoja, naciai šaukia, 
kad pats Popiežius “kišasi” į 
Vokietijos vidaus reikalus.

PRANCŪZŲ SPAUDA 
APIE TEISĖJUS

PARYŽIUS, kovo 30. — 
Prancūzų spauda pareiškia, 
kad J. Valstybių vyriausiojo 
teismo teisėjai pradeda “pasi
duoti” prez. Roosevelto admi
nistracijai.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I™ •'/ a ja.

vaka.ro
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Dar Apie Dr. Bagdoną

Nors a. a. dr. Bagdonas ir savo jaunose 
dienose tautai nusipelnė: tarnavo* savanoriu 
Lietuvos armijoj tais laikais, kada ji vedė 
žūtbūtinę kovų dėl nepriklausomybės, mo
kytojavo, buvo Steigiaipbjo Seimo nariu, da
rbavosi Amerikos lietuvių visuomenėj, dir
bo valstybės diplomatinėj tarnyboj, tačiau, 
būdamas pačiame stiprume ir tokiame am
žiuje, kuriame daugiausia pasireiškia inicia
tyvos, jis dar daugiau būt nuveikęs. Ateitis 
jo laukė, žadėdama uždėti jam dar atsako- 
mingesnes pareigas.

Kiek žinome, Chicagos konsulu dr. Bag 
donas buvo paskirtas tik laikinai. Netrukus 
jis būt buvęs atšauktas j Kaunu. O iš čia, 
nepatvirtintomis žiniomis, būt, ,bu,vęį$ pas
kirtas sekretorium, arba greičiausia patarė
ju j pasiuntinybę Paryžiuje, kuri skaitoma 
viena iš svarbiausių iš visų kitų Lietuvos 
pasiuntinybių. Tičiuu mirtis nekreipė dė
mesio nei j amžių nei pozicijos svarbumų, 
nei į ateitį, kokia jo laukė šioj žemėj.

šiandien stovime prie velionies karsto, 
liūdime ir gailimės, kad mūsų tauta neteko 

, ištikimo sūnaus ir gerai pasiruošusio dar
bininko ir jos garbės gynėjo.

dirbti savo tautos ir valstybės gerovei. 
“Nežiūrint to, kad dr. Bagdonas buvo Į

krikščionių demokratų žmogus, jis niekados 
nepasireikfidavo, kaip siauru partijos poli
tikas. Eidamas Lietuvos valstybės pavestas 
pareigas, jis buvo giliai nuosaikus ir tak
tiškas kiekviename savo žingsnyje.

“Dr. M. Bagdono mirtis — skaudi ii-Į 
nia ne tik Lietuvos užsienių reikalų 'minis
terijos personalui, bet ir plačiajai lietuvių

Is Tėvų Krašto

visuomenei 
k

Naujas Konsulas
Vakar paskelbėme, kad į. dr. Bagdono 

laidotuves atvyksta p. Petras Daužvardis, 
Lietuvos Generalinio konsulato New Yorke.

i vice konsulas. Tai artimas velionies drąu-< 
gas. Jis tuo tarpu laikinai perims CliicagoJ 
konsulato reikalus. Taip patvarkė ministe-'

• ris p. Povilas Žadeikis, kuris taip pat daly-
• vauja laidotuvėse.

Kiek teko nugirsti, p. Daužvardis bū
siąs paskirtas nuolatiniu (iš eilės jau ket
virtuoju) konsulu Chicagoj.

Šiai pozicijai p. Daužvardis yra gerai 
, pasiruošęs. New Yorko generaliniame kon- 
. sulate jis išdirbo virš dvylikos metų. Dar

bas sekėsi. Dirbo drauge su konsulu dr. J. 
Bielskiu, pirmuoju generaliniu konsulu H. 
Rabinavičium, gen. konsulu P. Žadeikių ir
gen. kons. Budriu.

P. Daužvardis yra advokatas. Mokslus 
išėjęs Amerikoj. Savo laiku yra dirbęs laik
raštininko darbų ir aktyviai dalyvavęs vi
suomeniniame veikime. Jis gerai pažįsta mū
sų, amerikiečių, reikalus ir, be to, jau daug 
patyręs, kaipo konsulas. Jo paskyrimas Chl-
eugon tikrai sveikintinus.

• •
Pirmuoju Lietuves konsulu Chicagoj bu- 

;; vo p. Povilas Žadeikis, dabar ministeris Va
šingtone. Šių vietų jis užėmė keletu metų. 
Kai jį perkėlė generaliniu konsulu į New 

< Yorkų, Cbicagon atvyko iš Lietuvos Ant. 
i Kalvaitis, kuris konsulu čia išbuvo devy- 
t nerius melus iki praėjusių metų lapkričio 
» mėn. Jo vieton buvo paskirtas dr. M. Bag 

donas, kuriam likimas teleido išbūti Chica
goj nepUiuū keturis mėnesius. P. Daužvar-
dis bus ketvirtuoju konsulu Chicagoj.

LIETUVOS PIEHO ŪKIS PEREITAIS METAIS
Lietuvoje pieno ūkis įgyja mas tiktai nuo 40 nuoš. visų 

kaskart didesnės reikšmės. Jo Lietuvoje laikomų karvių, 
augimo reikšmė dvėjopa: už Kaip numatyta penkmečio pla- 
pieno produktus kraštas dau-| ne, po kelių metų pienas į pie- 
giau gauna pinigų ir pieno ū-.nines turės patekti nuo 70 
kia daugeliui Lietuvos ūkinin jnuoš. karvių. Tiesa, jau ir da 
kų sudaro nepamainomų paja-: bar yra apskričių, kur pienų į 

pienines veža nuo 80-90 nuoš. 
karvių, bet yra kur veža ir 
tik nuo 10 nuoš. karvių. Tai 
rodo, kad sviesto gamybai di-

Naujienos” apie velionį taipxatsiliepė:
“Velionis buvo malonus ir inteligentiškas 
žmogus. Kadangi jis buvo Chicagoj tik tru
mpų laikų, tai didžiuma chicagieč.ių jo ne-i 
pažino. Vienok jo artimieji bendradarbiai m,i šaltinį. \ adinasi pieno u-
ir asmenys, kuriems teko su velioniu sueiti, kio reikšmė, jo augimas ir plė- 
pftsakoja, kad buvo jauku su juo darbuo- tojamasis yra būtina ir natu- 
tis”. Į rali sųlyga Lietuvos žemės ū-

Be abejones, ir savaitiniai lietuvių laik- kini tarpti. Visa šioji pieno n- 
raščiai plačiai parašys apie velionį. Bet juos 
gausime tik savaitės pabaigoje.

kio sritis yra susispįetusi apie 
“Pienocentru”, kuris pieno ir

Visi Chieagos dienraščiai gana gražiai jo produktų reikalais rūpina-
paminėjo apie Lietuvos konsulo dr. Miko 
Bagdono mirtį ir paskelbė laidotuvių tvar 
kų. Ypač plačiai rašė ChAcugo American, 
kuris kasdien garsino žinias apie velioni. 
Taip pat ir atvaizdų įdėjo. Tuo pasirūpino 
to laikraščio redakcijos personalo narys mū
sų tautietis Stasys Pieža.

“Mūsų Vilnius” Apie "St. Žodį”

“Mūsų Vilnius” knygų apžvalgos sky
riuje apie Amerikos lietuvių katalikų stu
dentų organizacijos leidžiamų žurnalų “Stu
dentų Žodį” taip atsiliepia:

“Mūsų išeivijos problema yra laivai opus 
•mūsų tautos reikalas, juo lobiau, kad žy
miai daliai mūsų išeivių jaunimo, ypač gy
venančio Jungt. Amerikos valstijose, gresia 
nutautinto pavojus. Nors nutautimo proce
sas yra neužginčijamai stiprus, tačiau pa
dėtis nėra taip beviltiška, kaip kai kurie 
pesimistai mėgsta tvirtinti. Viena iš didžių
jų lietuvių tautinių tvirtovių yra Amerikos 
lietuvių spauda. Tokios optimistiškos ir 
giedrios nuotaikos sukelia aukščiau pami
nėtas Aincrikos studentų ir profesionalų (in- 

jteljgentų) župialas “StujįjBpžų Žodis”. Tai 
"'laba! kultūringai1 leidžiamas ’ ir redaguoja

mas žurnalas, iš kurio daug ko galėtų pasi
mokyti ir daugelis mūsiškių. Savo gražia 
lietuvių kalba, savo dvasia ir nuotaika la
bai aiškiai byloja, kad tam tikroje mūsų 
išeivių visuomenės dalyje lietuviškumo jaus
mas dar yra stiprus. Reikia palinkėti, kad 
panašių tautinių tvirtovių J. A. V. daugiau 
būtų”. |

Pelningo ir išmintingo pie
no ūkio srityje darbo dėka, 
pereitais metais ’ ‘ Pienocen
tras” paruošė eksportui 14,5 
milijonų klg. sviesto. 1935 m. 
buvo eksportuota 12 milijonų

WHHNINK*

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS | barberuuns tos v i eros kuni
gais būti! Patys apeigaraintų.

Tavorščiai, šiandien April 
Full!

Kad ncapsigautuinėt, tavor
ščiai, iš pat ryto jums apznai- 
ininu, kad šiandien April fui 
(apgavystės) diena. Nors ir 
kaž kaip saugositės, tačiau ži
nau, kad vienas, kitas būsite 
sufulinti. Jei pasitaikys, kad 
geras tavorščius, ir tik šian
die, jus sufulins, o po tik to 
skaniai pasijuoks, tai maža

dėti Lietuvoje dar galima gan 
gerokai. Iš antros pusės, atei
tyje padidės ir karvių pienin
gumas, Kad karvių pieningu
mų galima padidinti, rodo tas 
jog vidutinė 1935-36 metais 
kontroliuojamos karvės produ
kcija buvo 2628 klg. pieno, ?‘.<bėda. Ale saugokitės tokių

kunigais ir numarmėtų į ne- 
zaležninkų kozaunvčias.

Ot, matot, kiek yra žmonių, 
kurie, lyg katės, uodegų pa- 
stači usios, eina aplink jus mei- 
lindamiesi kad tik sufulinus. 
Ir taip daro rundinus metus. 
Taigi, iukaut tokių fulintoji 
Druskos maišų pirmų suvs 
gykit kol pažinsit, kas jie 
vienį ir į kokį fui nori j J1 
įvesti.

klg. riebalų, o rekordinės kar
vės metinė produkcija siekė 
8854 klgr. pieno ir 348 klgr.

klg. sviesto. Taigi, 1936 m.‘riebalų. Tuo tarpu vidutinė
sviesto išvežimas iš Lietuvos 
padidėjo apie 20 nuoš. Tokio 
sviesto išvežimo padidėjimas 
neturėjo1 nė viena Pabaltijo 
valstybė.

Eksjiortinio sviesto gamyba

nekontroliuojamų karvių me
tinė produkcija yra tiktai n- 
pie 1200 — 1300 klgr. pieno. 
Skirtumas žymus ir įtikinan
tis.

Šiemet iš viso manoma paga

1936 m. padidėjo beveik visos 
apskrityse. Labiausiai sviesto 
gamybos padidėjimas yra pa
sireiškęs Suvalkijoje ir Lietu- . , , . . 1O1A.. . , , . ,, nas bus įvykdytas, tai 1940 m.vos žiemos rytų dalyje: Aly- . */ /. v . .

Nors pamažu, bet vis dėlto mes, Chica
gos lietuviai, darome pažangų. Jei tik dau
giau ir vieningiau dirbsime, nėra abejonės, 
kad daugiau ko atsieksime. Juk mes vienu 
teisėju, vienu prokuroro padėjėju, vienu pa
rko direktorium negalime pasitenkinti. Ne 
tik Įx>lltikoj, bet ir kitose šio miesto gyve
nimo srityse smarkiau turime varytis į prie
kį.

Prieš porų savaičių oficialiai atidurytas 
Marąuette Parko (Chicagoj) rekreacijos na
mus (Field House). Šis parkas vadinamas 
lietuvišku, nes jo apylinkėse gyvena daug 
lietuvių. Be to, šalia jo yra lietuvių Šv. Kry-

taus, Trakų ir Seinų apskrity
se. Alytaus apskrities pieni
nėse 1936 m. sviesto pagftipin- 
ta 119 nuoš. daugiau, negu 
1935 m. Vilkaviškio apkr. 
sviesto gamyba padidėjo 97 
nuoš., Trakų apskr. — 92
nnoi> Marijampolės ap.kr.-~ pereitaiB n,etaiB 
79 nuoš., ir t. t D.ngian'ia įvykdiius ūkio darbi

“tovorščių,” kurie rundinus 
metus bando jus fulinti. O to
kių fulintojų pas nnis yra. 
Sakysim, cicilistai, balšavikai 
ir visokie nevieros, kurie, 
rods, ir sutverti tam, kad run
dinus metus kitus fulintų. Jie 
net duonų iš žmonių fuliniino 
valgo. O jei kada jiennfi tos 
duonutės namie pritrūksta,

minti apie 18,000 tonų sviesto, i tai tik parašo groinatų Rasie- 
kurio 16,500 tonų skiriama iš
vežimui ir 1,500 tonų vidaus 
rinkai. Jeigu penkmečio pla

Lietuva išvež į užsienius api0 
26,000 tonų sviesto. T$h.

Kaip Bus Tvarkomas
Lauko Darbininkų 

Samdymas

pieno perdirbo Pandėlio pie
ninė. Ji pagamino 7,5 tūkstan
čius statinaičių sviesto ir per 
diribo arti 10 milijonų klgr. 
pieno. ,

Pereitais metais už ekspor
tuotų sviestų iš užsienio gau
ta apie 33 su puse milijono li
tų, o užpernai tik 24 milijonai 
litų.

Daugiausia lietuviško svies
to eksportuota į Angliju — 
74,5 nuoš., viso kieko. Į arti
muosius rytus išvežta 9 nuoš., 
Vokietijų 8 nuoš., į Jungtines 
Amerikos Valstybes 4 nuoš., 
ir likusis kiekis į 16 įvairių 
kraštų. Pažymėtina, kad lietu
viškas sviestas Vokietijoje pri 
pažintas geriarusiu Pabaltijo

jun ir Stalinas tuojau atsiun
čia senvičiių. Tokių fulintojų, 
kurie Žada jus iš kapitalistų 
nevalios į Stalino rojų įvesti, 
kurie Marksų už dievaitį pa
sistatę, o prieš dolerį kasdien 
k lupo ja rankas sudėję, tokių 
fulintojų, tavorščiai, sakau, 
reikia saugotis kai kokios ko-

Pa« Kosirkus praeitų šeš
tadienį nuėjo Zigmas Repeč- 
ka. Bešnekant išėjo kailiu apie 
stailas.

— Beje, — sako Koeirkus. 
— Šiandie parvažiavus mano 
žmona iš daun taun pasako
ja, kad šių vasarų išeis nauja 
moterims, stailų; visos dėvės 
dreses iki žemės.

— O, baigas, tai nudžiugs 
maniakė, — sako Repečka.

— Dėl ko nudžiugs? — pa
klausė Kozirkus.

r- Ji galės sunešioti visas 
savo kiauras pančekas, — at
sakė Repečka.

Paa įedatorįų ateina daug 
svečių. Jie užsiplepa ir nesu
sipranta laikų gaišinu. Vienaslieros. Patys tik pamislykit, . ................ ...

X •rty.in,; V.#™™,-Stati-•$»«! &*;”» t ?

Ką Kiti Laikraščiai Rase

Apie a. a. dr. Bagdonų plačiai rašo vi- 
si lietuvių laikraščiui. “Darbininkas”, įdė
jęs mūsų pasiųstų žinių apie velionies mirtį, 
sako: “Dr. Mikas Bagdonas buvo labai kuk
lus darbininkas... yra jiasakęs daug prakal
bų mūsų kolonijose. Taigi jis yra pločiui 
žinomas”. “tlarlk” pažymi, kad velionis, 
atvykęs į Jungtinei- Amerikos Valstybes* 
atstovu vo “Lietuvos Darbo Federacijų, ku
ri tais laiku is Lietuvoje lajliai svarbių rolę 
lošė darbininkų gyvenime”.

Brooklyne išeinanti “Vienybė” parašė:
“Dr. M. Bagdonas, palyginti, buvo dar 

gana jaunas vyrus. Ir jeigu ne staigi plau
čių liga, tai tas tylusis Lietuvos diplomati
nio korpuso nurys būtų galėjęs ir toliau

žiaus ligoninė, fcv. Kazimiero Vienuolynus,! .
mergaičių ukadetnija, Gimimo Šv. Panelės liestu.. Kai >arjt apie prieitų 
bažnyčia ir mokykla, dang lietuvių biznio į-
,stugų. Pačiame parke Įiastatytas mūsų did
vyriams — Dariui Ir Girėnui gražus pamin
klus. Žodžiu, čia susidarė didelis lietuvių 
centras. Dėl to Chicagos |iarkų vadovybė vi
sai korektiškai pasielgė, paskirdama Mar- 
ųuette parko direktorium lietuvį (Al. Kūni
ški), kuris tai vietai užimti yra gerai pa
siruošęs ir juu turi patyrimo.

Šiomis ilienoiuia Chicagoj lankėsi iš 
CleveiMndo adv. Petras Česnulis ir jo žmo
na ir, atsilankę į “Draugo” redakcijų, pa
pasakojo, kad Clevelande tikrai pasirodys 
naujas savaitinis laikraštis, kuriam jau ir 
vardas yru duotas. Laikraštis vadinsis “Lie
tuvių Žiniomis”. Jį leis Clevelando* lietu
vių katalikų veikėjai. Redaguos adv. P. Cvs- 
ntilis ir adv. Obelinis. Bns spansdiiumius 
Šukio spaustuvėj, iš kurios seniau išeidavo 
vietinis laikraštukas “Clevelando Žinios”. 
“Lietuvių Žinios’’ būsiųs visuomenės, lite
ratūros ir politikos laikraščiu. Manoma, kati 
uaujųjį laikraštį stipriai purėms ne tik Ohip 
valstybės, bet Pittsburgho ir Detroito lie
tuviai. “Lietuvių Žinios” išeis už savaitės 
laiko. ■ • , , ,

rodį ir pasistatė ant stalo. Bet 
lai-iteųdis nėjo. ^4tsilankan- 
tiem® pas jį svečiams laikro
dis krisdavo į akį’ir susido
mėjusiems redaktorius papa
sakodavo apie tų retenybę. 
Dar labiau susidomėdavo re
daktoriaus svečiai išgirdę, kad 
laikrodis vadinasi “Svečias.” 

-— Kodėl gi jo toks vardas? 
— Nes jis neina, — manda-

no rojus nebūtų tikras fui, 
tai visi balšavikai, kurie čia 
žmones fulina, pirmieji į jį 
sugužėtų. Jei cicilistų viera 
nebūtų fui, jų gazietos kasdien 
stikintų už Marksu, o ne už 
kapitalistus — republikonus ar 
demokratus. Arliu jei “tautiš
ka” — nezaležna viera būtų 
ne fui, argi “tautiečių” vadai

ninkų surašinėjimo, paaiškė
jo, kad daugelyje Lietuvos 
apskričių trūksta nuolatinių 
žemės ūkio samdinių ir sezo
ninių darbininkų. Spaudoje 
įvairių suvažiavimų proga ar 
pavienių ūkininkų keliami 
tuo reikalu nusiskundimai tų 
trūkumų patvirtina. Bet yra 
ir tokių vietų, kuriose ran
dasi ir daiįbininkų pertek
lius. Sulaikius žemės ūkio 
darbininkų išvykimų sezoni
niams darbams į Latvijų, to
se vietose gali atsirasti dar 
didesnis žemės ūkio darbini
nkų perteklius. Nesant vie
šos ir konkrečios darbinin
kams informacijos apie įvai
rių vietų darbininkų parei
kalavimų, darbininkams ne
gali patys ieškoti darbo toli 
nuo savo gyvenamų vietų. 
Negaudami vietoje, darbo, to- 

i kie darbininkai ieško progų

leistų visokiems šiaučiams, Įgiai paaiškindavo redaktorius.

Kaip Aš “Platinau” 
Bolševikų Spaudą

Vos vokiečiai paleido- Šve
nčionis, tuoj atsirado “Drau
gai”, išbadėję Rusijos “Ro
jaus” bolševikai. Sekmadie
nį surengė viešų mitingų. Pi
rmiau kalbėjo ūsotas rusas. m(Į8 įar-. 
Plūdo tikybų ir gyrė komu
nistus. Po to, išėjo lietuviu 
Karosas. Karosas ilgai kal
bėjo ir ragino vienytis su 
Rusija, kiųi tiktai viena no-

mi. blogai pavtfU iiganymb pąaaaliui Pw

metų Lietuvos 'pieno ūkį rei
kia pažymėti ii tas sųlygas, 
kurias jis išgyveno. 1936 m. 
sausren ir šiltas oras vieto-

žolių struktūrų ir gyvulių svei 
katingumų. Savaime supran
tama, kad toe aplinkybės nei
giamai veikė pieno ūkio augi
mų. 1 *9 J

Kaip žinoma, vra sudarytas 
pieno ūkio penkmečio planas, 
kurio dalis jau įvykdyta. 
1937 m. aksporto plane nu
matyta užsienin išvežti 16/4)9 
tonų sviesto, arba apie 20 
nuoš. dauginu, negu pereitais 
metais. Sviesto eksporto pa
didėji niu* apie 20 nuoš. kas
met Lietuvos sąlygose yra 
normalus reiškinys ir jis ga
lės tęstis dar kjbkius 6-6 įdė
tus. Tačiau reikia atkreipti 
dėmėtį dar ir į tai, kad šiuo 

(metu pienas į pienines vežu

sių bedarbių eiles. Ypač tų 
vietų ūkininkai, kuriose rei
škiasi nuolatinis žemės ūkio 
darbininkų trūkumas, skun
džiasi, kad, esant dabarti
niam darbininkų samdymo 
hadui, jie ypatingai turi daug 
gaišti ir važinėti, kol susini 
nd< darbininkų.. Dėl to pasi
darė labai aktualus darbini
nkų samdos reguliavimo kinu 
siiuaS.

Todėl vidaus reikalų mi- 
nisteris tam tikslui paruošė 
ir pasiuntė apskričių valdy
boms ir pirmaeilių miestų 
burmistrams vykdyti instru
kcijų, kurioje jsaMmiai jiavo-

(Tesinys 5 pusi.)

kui pradčjo mėtyt iš balkono 
atsišaukimus ir įvairios bro
šiūrėles. Man neseniai grįžu
siam iš Rusijos “Rojaus”, 
pasidaiė gaila tų žmonelių, 
kurie, nežinodami Rusijos be
tvarkės, tikėjo komisarų ple
palams. Aš numaniau, kad 
pas Karosų yra daug įvairių 
brošiūrų ir knygų, kad jis 
jas dalyR įmonėm* veltui. Aš 
sumaniau dalį tų knygų ne
išleisti į žmones. Kaip tiktai 
Karosas ėjo į savo butų, aš 
jį užkalbihau:

— Drangas komisare, gal 
tunte kokių nors knygų nau 
dingų pasiskaityti? Aš laimi

h; tai žmonės negauna nei 
laikraščių nei knygų.

Komisarais Karosas paten
kintai sutiko duoti knygų.

Jo kambarys didelis, erd
vus, o kertėj keletas pūdų 
įvairių atsišaukimų, knygų u 
brošiūrų. Davė nian tiek, kL 
vos pajėgiau panešti. I)u* h f

Paaiškink j^ems, kad jie 
nedegintų, o perskaitę Guotų 
kitiem*. Parsinešiau namo, o 
ugnis jas visas perskaitė...

K. jK. į“6.”).

Išrado Nedegamą 
Laivą

New Yorko uoste laukia
mas iš Baltiniorės pirmasis 
nedegamas keleiviniu laivn<, 
kuris čia bus viešai demon
struojamas. Laivas pastaty
tas Maryland Drydock Co. iš 
99 nuoš. nedegamos medžia
gos. Jis skiriamas tarnybai 
tarp Jungt. Valstybių ir Va
karų Indi,jų uostų. Jame yni 
vietų 64 keleiviams ir 47 us- 
menų įgulai.

No tik laivo sienos, grin 
dys, lubos ir baldai, bet ir lo-

mėgstu, be to esn iŠ toli at- vų patalinė pagaminta iš ne
vykęs, nuo mūsų miestai to-1 degaluos medžiagos.

hs.su


ĖetthfeffieiiR Kai. I, 1937 drafgAs n

Ats. Gen. Grigaliūnas 
Glovackis Išbadavo

326 dienas

JO PATIES PASAKOJIMAI

KAUNAS. — Ats. gen. Y. 
Grigaliūnas Glovackis “XX 
Amž.” bendradarbį painfor
mavo apie savo nusistatymu 
badauti gavėnios metu.

— 1933 m., — pasakoja 
generolas, — sirgau širdies 
liga. Visų gydytojų nurody
mai buvo tokie įvairūs, kad 
sunku viskų išpildyti. Tik 
visi kartu draudė vartoti svai 
galus. Tad nuo1 naujų 1933 

•jU. iki 1934 metų Velykų pa
siryžau nieko svaiginančio 
negerti. Ir ištesėjau. Paskui 
pamačiau, kad bendras ma
no kūno stovis yra toks, kad 
būtinai reikia gydyti. Dėl ši
rdies silpnumo net teko ap
alpti. Visus negalavimus, pa
sitaręs su gydytoju, nutariau 
gydyti badavimu. 1933 m., 
norėdamas badavimų surišti 
su pasninku, gavėnioje ir ad
vente išbaldavau 60 dienų, 
1934 m. — 80 dienų, 1935 m. 
— 85 dienas, 1936 m. — vėl 
80 d. Šiemet gydytojas leido 
badauti tik 21 d., nes orga

nizmas jau yra sustiprėjęs ir 
per ilgo badavimo nereika
lingas.

Badavimas ne tik nėra ke
nksmingas, bet net labai nau
dingas, tik niekam nepata
riama badauti nepasitarus su 
gydytoju. 40 dienų badavi
mas, pav., per gavėnių, nėra 
koks išmislas, nes tiek laiko 
yra reikalinga, kad pasikeis
tų bei išsivalytų žmogaus or
ganizmas. Proto, ne rankų, 
dailininkui badavimas pade
da senų suglebusį kūnų pa
keisti nauju, gyvu. Kristus, 
Mozė, Mahometas ir kiti y- 
ra taip pat išbūdavę po 40 
dienų. Lietuvoje dabnr taip 
pat yra visa eilė žmonių, ku
rie gydosi badavimu. Tai ka
ro mokyklos ir 5 p. pulko 
kapel., kun. Abraitis, pik. Vi
dugiris, dr. Bruzdeilinas, Ša
nčių klebonas kun. Lumbė ir 
kiti. Pats ats. gen. Glovackis 
po badavimo jaučiasi labai 
gerai ir sako, kad jam bada
vimas esąs operacija be pei
lio. Kaipo barta,vimo nuėjęs 
pas jį prižiūrėjusius gydyto
jus, tai jie generolo nepažinę, 
nes buvo ir širdis neišsiplė- 
tus, ir kepenys tvarkoje, ir 
kūnas atsparesnis.

' Birštono Vytauto šaltinio

vanduo yra tinkamiausias vi
durių valyme vaistas. Apskri
tai, generolas Iltimi nusista
tęs prieš užsienio kurortus ir 
iš jų atvežtus vandenis, nes 
mūsų klimato žmonėms jie 
netinku. Savaitę arba mėnesi 
juose pagyvenęs neišsigydysi. 
Ten nuvažiavus pirma ten
ka priprasti prie tenykščio 
klimato ir tik paskui gydy
tis. Dėlto ir generolas iš ry
to visada naudoja pusbutelį 
Vytauto vandens. Po 2 vai. 
truput) užgėręs arbatos su 
citrina ir medum, visų dienų 
dirba. S. K.

Miegas

DABAR JŪS GALITE

VIRTI SU 
ELEKTRA

t

Naujos Žemos Elektros Kainos Chiea

gos Šeimininkėms Duoda Progą Virti 

Su Elektra Greitai, švariai ir Pigiai

Priežodžiai 
Surinko Bėglias

Marti, kakle karti.
Kas do paukštis būtų, kad

savo plunksnų nepaneštų.
Ar tu plikiau traukis, ar

štukoriųu liaukis.
Kas do karvė būtų, kad

savo veršio nelaižytų.
Kad tu manęs neklausai,

verksi šunį apsikabinusi.
Kas nenori pasenti, turi

pasikarti.
Negirk dienos be vakaro. 
Nespjauk, neatrysi.

RINKTINĖS MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Paprastas žmogus visai ne
kreipia dėmėsio į tai, kokių 
svarbių rolę lošia miegas jo 
gyvenime. Mažai kas žino, 
kad ilgiau galima apsieiti be 
maisto, negu be miego.

Laboratoriški bandymai ro
do, kad stoka miego užmuša 
gyvulius greičiau, negu stoka 
maisto. Ir studijos žmogaus 
kūno parodo tas pačias sėk
mės.

Dėl tos priežasties gydyto
jai ir viešos sveikatos vedė
jai vis kalba apie reikalų aš
tuonių valandų miego kas 
nakt. Jie pabrėžia, kodėl kie
kvienas žmogus privalo pri
silaikyti šio sveikatos reika
lavimo. Visi mes žinome, kad 
kaip tik nors vienų naktį ne- 

! išsimliegurne, dienų ne taip 
gerai jaučiamės. Bet <mes ga
lime apleisti vienų valgį die
noj ir nejausti jokio nesma
gumo.

Sunkiai sergantis ligonis, 
paprastai, negali miegoti. Bet 
kaip tik pradeda sveikti, jau 
tada ilgai ir giliai miega. Li

goje tai geras ženklas, nes 
miegant žmogaus kūnas pa
silsi ir gauna progos sveikti, 
iš naujo atsistatyti. ftita.s at
sistatymas vadinamas “meta
bolizmu” nuolat vyksta mū
sų kūne. Ir daugelis to atsi
statymo vyksta, kuomet mes 
miegame, kada kūnas ir or
ganai nebūna įtempti.

Be miego, poilsis irgi pri
sideda prie geresnės sveika
tos. Visi turėtų stengtis bent 
kiek pailsėti dienų ir vakare. 
Kelių minutų poilsis ryte, vi
durdienį, po piet ir po vaka
rienės nuramina įtemptus mu 
skulus, nervus ir kūno orga
nus. Jeigu galima, reikia 
nors trumpam laikui užmirš
ti savo vargus, biznio bėdas 
ir pabandyti per kelias mi
nutes į dienų nieko negalvo
ti.

žl.nogus taip pat reikalau
ja kokios nors permainos va- 

I kare. Tos permainos irgi pri- 
| sideda prie geresnės sveika
tos; ar tai bus skaitymas, ko
rtomis lošimas, judamieji pa
veikslai ir p. Tas viskas mus 

Į veda prie kitų žmonių, pasi

dalinimo minčių. Čia gauna
me naujų idėjų, kalbama apie 
įvairiausius dalykus. Kartais 
jie verčia žmogų gardžiai pa
sijuokti, kas irgi būtinai rei
kalinga sveikatai. Bėda su 
daugeliu žmonių, kad jie ne- 
užtektinai juokiasi.

Dv. J. L. Rice,
New Yorko Sveik. Kom.

227 Kaimo Plytines

Kadangi miško medžiaga 
Lietuvoje. kasmet brangsta ir 
yra gyvas reikalas miško me
džiagų taupyti, nes Lietuva 
nėra perdaug miškingas kra
štas (tik apio 16 nuoš. viso 

i žemės ploto sudaro miškas), 
tai gyventojai skatinami dau
giau statyti tmttrinių namų.

Jau nuo 1928 m. vyriausybė 
veda ūkininkų tarpe propa
gandų plėsti kaimo plytinių 
tinklų. Norintiems kaimo ply
tinę įrengti ūkininkams duo
dama paskolų ligi 6,000 litų, 
o veikiančioms plytinėms pa
gerinti — ligi 3,000 litų.

1933 m. buvo surengti kur
sai parengti plytinėms reika-

Ia-wIn Madoms Keli* lindo 
Ix-wis Kreditan Vl»le»ns Duoda

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

Keturlna dldelSe 
vertybes Aluose pa. 
vakariniuose liū
tims.-

MAMA
OERTTMAfl

PATARNAVIMAS
VERTYB8

$22.50
LENGVAS

KREDITAS
Jokių nuoAImčlų. 
Jokių mokesčiu ui 
pristatymų.
lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

lingu darbininkų — meiste
rių. Šešių savaičių kursup la
nkė 270 asmenų. Tokiu būdu 
pakelta plytų gamyba. Da
bar Lietuvoje veikia 227 kai
mo plytinės,

=

Draugo” Didžiulė 1937 Metu

Jūs galite dabar naudotis elektra virimui žema kai

na. Naujomis žemomis kainomis visa elektra virš 

100 kilowatt valandų mėnesy dabar kainuos tik po 

2 c. už kilowatt valandų.. Jei dabar jau suvaitoji 

tiek elektros, tai suvartodamas 100 ar 125 kilowatt 

valandų daugiau, nes daug maž tiek naudoja elek

tros vidutiniškas elektros pečius, tai tas per mė

nesį atseitų nuo $2 iki $2.50 mėnesyje.. Tai iš

tikrųjų PIGIAI!

Pamatyk modemiškus 1937 metų elektrinius pe

čius dabar rodomus elektrinių daiktų krautuvėse, 

departmentiniuose, rakandų ir geležtes krautuvėse 

arba Commonwealth Edison Electric krautuvėse.

Pasiteirauk apie lengvų plikimo planų, kurio' pa

gelba palengvina jums pirktis elektrinį pečių dabar.

Balandžio Pirma Diena

“Laužk alkstančiam tavo 
duonų”. — Iaaijo LVIH, 7.

Jei yra malonumas ant že
mės, kuriuo angelai džiaugia
si ir kurio turėjimų jie be
veik galėtų žmogui pavydėti, ( 
tai galybė prašalinti sielvar
tų; jei yra skausmas dėlei ku
rio velniai galėtų kentančio 
žmogaus pasigailėti, tai mir
ties lovos apsvarstymas, kati 
mes turėjome galybę gera da
ryti, bet jų išnaudojome ir 
ištvėrėme jų blogiems tiks
lams. — Colton.

Visose žmogiškose dovano
se ir užsidegamuose, nors jie 
pagreitina prigimtį, tačiau 
jie pasiduoda perviršiui; bet 
meilė viena nepasiduoda nė- 
jokiam perviršiui. Nes taip 
mes matome, kad pageidau
dami būti kaip Dievas galy
bėje, angelai nusidėjo ir puo
lė; bet- kad pageidaudami bū
ti kaip Dievas gerume ir mei
lėje, nei žmogus nei angelas 
niekad nenusidėjo nė nenuai
dės. Nes mes esame šaukia
mi sekti. — Bacon.

Labdarybė yra priedermė. 
Tasai, kurs dažnai jų prak
tikuoja ir mato savo labda,- 
ringus įgyvendinamus sie
kius, ant galo prieina tikrai 
prie mylėjimo tojo, kuriam 
jis yra gera padaręs. — K.

/

Į KLAIPĖDĄ PER ŠVEDIJĄ 

MOTORLAIVIU* wt

GR1PSHO
. I, ' ' ‘ 4 ' ._ A „ * '

Liepos 2 d.

arba šaukite CANai 7790

Nežiūrint, kada manote važiuoti į L'etuvų, pradė
kite ruoštis iš anksto. “DRAUGO” laivakorčių 
agentūra išrūpins visus kelionei reikalingus doku
mentus. Darykite sau rezervacijas Icuoanksčiausiai.

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

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRĄ

SPECIJALIS
SUSIPAŽINIMO PASIŪLYMAS

-| a Duodame gerų nuolaidą už jūsų seną 
pečių.

2 a Pigiai išvedžiojame vielas.

,—P
HsSuick AC-nON DY 
Fthe dragom has 
SAVEDOUR HEROES 
FOR THE. MOMENT 
FROM THE DEATH 
DEALJNG SRIFFIN —

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

>ASH
-COMING AT THEM VVITH 
UGHTNING SPEED IS A 
VVHOLE HOST OF VVINGEO 
BEASTS LEO BY AN 
enormous grifą n—

*. lm Rmm, __
FTow can they ever fight off these 

monsters T T T

By Dean Carr

-
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PinSBMO LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittaburgh’o Lietuvių žinios
409 Tkbor Street, Flaplen, Pittaburgh, Pa 

KOŠT ANT AS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
2013 Careon Street, S. S. Pittebargh, Pa. 

Telephone Htuulock 2204

VELYKŲ ATBALSIAI

Tikybinis Gajumas• •
Didžiausias žmonių tikybi

nis gajumas pasireiškia Ve
lykų metu, prasidedant gra
žiomis apeigomis Verbų sek
madieny, lydint taip nepa
prastai įspūdingomis Didžio
sios Savaitės pamaldomis, iv 
vainikuojant triumfaliSka Ve
lykų procesija.

Visos trys Pittsburgh^ lie
tuvių parapijos — Šv. Kazi- 
Jniero, Šv. Vincento ir Dan
gun žengimo, — su artyino- 
niis Homeeteado ir Bridge- 
ville lietuvių bažnyčiomis Šią 
visą savaitę buvo šiame mie
ste didelio pamaldumo oa- 
zais. Tikinčiųjų tminios lan
kė Kristaus Kančios atmini
mo pamaldas, budėjo prie 
Atpirkėjo Karsto, ko ne vi
sos šeimynos in c°rPore ėjo 
šv. išpažintie* ir priėmė šv. 
Komuniją; specijaliai paruo
štos vargonininkų ir choris-

mas, — dideliai kėlė religi
nę nuotaiką. Ypač laimingos 
Šv. Kazimiero, Šv. Vincento 
ir 6Š. Petro ir Povilo para
pijos, kurios turi savas mo
kyklas; seselės mokytojos ti
krai meiliškas išpuošė alto
rius ir priruošė vaikučius pro 
eesijai. Nei šaltas Velykų ti

rai nesulaikė karštos velyki
nės nuotaikos pitsburgiečių.

Velykų šventimas namie ir
gi praėjo ramiai, be nekultū
ringų įsišokimų. Švenčių nuo
taiką kiek prislėgė prieš pat 
šventes šalia PitUburgho nu
kritęs milžiniškas orlaivis, su 
trydamas į šmotelius visus 13 
lėkusių žmonių; tačiau lietu
vių jame nebūta.

Klebonijos statyba

Seniausioji pittsburgiečių 
lietuvių parapija, vardu Šv. 
Kazimiero, jau nuo 1938 me 
tų neturėjo klebonijos. Mat, 
apėmus Šv. Pranciškaus Se

tų graudinančios, ir--didingos, ^jipljinę mokyklų,
čįos bei Velykų giesmės 

kelte - kėlė tikinčiųjų dvasią 
prie Širdžių Valdovo; jautri- 
ngi dvasiškųjų tėvų pamoks
lai apie Išganytojaus Kruvi
nąją Auką ir iškalbingi dės
tymai krikščionybės pagrin
dinės tiesos — Kristaus iš

irusių prisikėlimo, -J—>

reikėjo jų apgyvendinimui «- 
tkluoti klebonija. Nuo to lai
ko klebonas gyvena medinė
je lūšnoje, suspaustas iš vie
no šono (mokyklos gi iš kito 
nuolat ūžiančios dirbtuvės. 
Lūšnelė statyta labai seniai, 
jau su iškl i pušiai* pamatais, 

balkiais, '• nuolat
kė minioms tvirto religinio lopomu stogu, be garinio ap

čiai būtų seniai pasistatę kle
boniją, tačiau didelės mokyk
los išlaikymas ir skolos nuo
šimčių padengimus tą staty
bą privertė atidėti ligi šią 
metų. Dabar jau daugiau 
kaip pusė klebonijos statybos 
fondo sukelta, jau yra sta
tybai gautas vyskupo leidi
mas ir daromi galutini pla
nai. Tikimasi dar šį mėnesį 
statybą pradėti, kad tik kle
bono kun. M. Kazėno sveika
ta sustiprėtų, nes šią žiemą 
jis žymiai sunegalėjo; beabe- 
jo, prie to dang prisidėjo ir 
netinkamas gyvenimui namas. 

Parimi Seminariją

Nuo Verbų ligi Velykų se
kmadienio Pittsburge viešėjo 
marijonų vienuolyno provin
cijolas, kun. Jonas J. Jakai
tis, pagelbėdamas pamaldų 
vedime Šv. Kazimiero bažny
čioje. Ta proga kai kurie 
pittsburgieeiui įteikė para
mos marijonų statomajai se
minarijos koplyčiai. Stambes
nieji aukotojai yra sekanti:

Kun. Jonas Misius $5.00.
Agota Sutkaičiūtė $25.00.
Liudvika Kvederienė 10.00.
Magdalena Takažauskienė

— $5.00.
Kun. Jonas Vaišnoras, tris 

arnotas,.
Kun, Ąldyzūs Jurgutis, du 

arnotus ir du mišiolu.
‘•‘-Marijona Bliųanbetien^ pa

aukojo nanją gražiai išsiuvi
nėtą albą ir žada vėliau dau
giau paremti.

Šv. Kazimiero tretininkai, 
tris albas ir kitokių vertin
gų reikmenų prie altoriaus.

Ieva Dunda paaukojo $10 
ir apsiėmė įtaisyti naujai ko
plyčiai-riaus saalus. u

Taiposgi kai kurie Šv. Ka
zimiero bažnyčios geradariai 
yra paaukoję naujai semina
rijos koplyčiai naujutėlį la
bai puošnų mišiolą, ampulkų, 
purifikatorių ir pažadėjo su
teikti kieliką. Be to vienos 
iš Šv. Kazimiero geradaris 

c

suteikė $50.00 auką Kryžiaus 
StoAių fondui ir pažadėjo* su
kelti kiek dar truks.

Taigi, kai kurie pittsbur- 
giečiai jau yra suteikė gra 
Šią seminarijas koplyčiai pa
ramą, kiti gi dar Žada vėliau 
savo auką įteikti.

Kaip malonu, kuomet žmo
nės atlieka geras darbus ir 
paremia lietuvių kultūrines 
įstaigas.

‘ Smagūs vakarėli*!

Po Velykų kas trečiadie
ni# ir sekmadienis, lygiai 9 
valandą vakaro Šv. Kasimie- 
ro parapijos salėje bus lošia
ma “BINGO”. Tų kjfcmų vi
sas uždarbis skiriamas nau
jos klebonijos statymai, kurs 
prasidės artimiausioje ateity
je.

Misijos North Side

Visus northsaidiečius ir a- 
pyliukių lietuvius nuoširdžiai 
kviečiu dalyvauti Misijose, 
kurioe prasidės Dangun žen
gimo bažnyčioje balandžio 12 
d., 7:30 vai. vakare ir iškil
mingai baigsis bai. 18 d. va 
karo. Misijų pabaigoj® bus 40 
valandų atlaidai. Pamokslai 
bus sakomi rytais ir vaka
rais. Misijas ves iškalbingas 
misijonierius tėvas J. Bruži- 
kas.

ir bendrai viso# moterys, kiek 
daug jūs galite pasidarbuoti, 
kad Misijos mūsų bažnyčioj

atsilankusius. Pasirodo, lie
tuvių North Side yra dikČiai, 

' tik vienybės aadaugiausiu.
tikrai pavyktų. Kokia plati Būtumėm didelė galybė ir 
darbo dirva! Kaip gražiai ga- daug reikituniėm politikoj ir 
lite prisidėti prie katalikiš- visokiame darbe, jei ne tos 
ko veikimo. Tvirtai tikiu, mūsų partijos - partijėlės. 
kad visi tą padarysite. (Nukelta ant 5 pusi.)

Dar kartą pakartoju savo ■ ■■a-a,: 1 - m. . ; , .‘j, z. ,=s= 
prašymą: visi ateikite į Mi- LIETUVIAI DAKTARAI 
sijas ir tai pirmąjį vakarą

Jūsų tarnas Kristuje,
Kun. J. Misius

f it Ea/^mu fei<

Prašoma, tat,

Mis i joe, tai ypatingų Die
vo malonių dienos. Nestumk 
jų nuo savęs, nes nežinia ar 
kitų misijų sulauksi. Matai, 
kad mirtis retina mūsų eiles. 
Ji nežiūri nei amžiaus, nei 
turto, nei įsitikinimų. Ateik, 

koakaitlin- "'’n<> br««“ Hetovi, pirma

giausiai lankytis ir tuomi pa
remti ir paskubinti kleboni
jos statymą. $v. Kazimiero 
Bingo Klubas energingai da
rbuojasi, kad visus atsilan
kiusius patenkinti ir įvairio
mis dovanomis apdovanoti, o 
tų dovanų įvairumas pasirin

kimui neapsakomas.

Vieša padėka
Negalėdamas atskirai raš

tu, tai bent čia bendrai vi- 
siams atsiuntusiems Velykų 
pasveikinSnus ir dovanas 

(naošir<W .tarįu ačiū, Joęls- 
daiuae Aukščiausiojo palai
mos. ' Kun. K. J. Kazėnas

PLATINKITE “DRAUGI

vakarą, nes pirmas vakaras 
yra svarbiausias. Nemanau, 
kad jaustuiuies laimingu, jei 
esi atskilęs nuo Katalikų Bo- 
žnyčios. Grįžk savo geriau
sios motinos prieglaudon, o 
atrasi ramybę, kuri yra bran
gesnė už visus turtus. Ne tik 
pats su savo šeima naudokis 
Misijų pamokslais, bet ir ki
tus paragink tą pat padary
ti. Būk misijonorians uolus 
pagelbininkas, o Dievas gau
siai tau atlygins. Vardo Je 
zaus vyrai, Marijos vaike
liai — sodalietės, tretininkes 

fežūt:ar., ri' ,fc m-mc, iteg.■■■.£=

Kas Girdėt North Side

Northsaidiečiai gyvena Ve
lykų įspūdžiais. Daug grožio 
ir pasitenkinimo teikė šįmet 
Viešpaties karstas ir Didysis 
altorius taip skoningai pa
puošti Seserų Pranciškiecių 
iš McKees Rocko. North Side 
lietuviai dėkingi sesutėms 
jų darbą. Mažum ateis laikas, 
kuomet galėsime seseris vi
suomet pas save turėti.

Per prisikėlimo apeigas ba
žnyčių vos galėjo sutalpinti

LIETUVIAI DAKTARAI

TaL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. 6. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

Tai. OfiM: 
LAFayette 4017

Tol. narni}:
tee w. 09 st.

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

4142 Archer Avenue
Ofifc vaL: 2-4 ir 0-8 P. M. 
Bes. ofise vai.: 10—12 A. M. 

A 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

maisto protams ir širdims.

Šalia to, gausiai išpuoštos 
bažnyčios, iirmistrantų ber
naičių spalvuoti parėdai, pa
sipuošusių mokyklos vaiku
čių eisena ir giesmės, mažu
tėlių mergaičių gėlių barsty-

šildymo, su pro daugely vie
tų švilpineiais vėjais, pasida
rė netinkama gyvenimui, ne 
tik senyvam klebonui, bet 
ir tvirto sudėjimo žmogui.

Kad neištikęs skaudus fi
nansinis krizių pittsburgie-

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). . •

s...
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings 6C Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackeivich, Prez. TcL Canal 1679

DR. VAITUSH, OPT.
. _ LIETUVIS 

OPTOMKTBICALLT AKIU
SPECIALISTAS

Palengvins akiu Įtempimu, karte 
sėti priežastimi galvos skaudėjttMi 
svaigi mo, akly aptemimo, nervuetu- 
mo, skaudamu aklu įkaršti. atltama 
trumparegystę ir tollrpgystf Prirva- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsarainavindas daromas »r 
elektra, parodančia teuUiauslfu ktate 
daa Speciali atyda* atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kleivos ukys a«4- 
ailsomos. valandos tuo 10 iki t V. 
Nedėlioj nuo 10 iki lt. Daugely ate 
slUkArq skys atltalaomos be akiniu 
KaUlos plglan kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Boulevard 7589

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvell Street 

Telephone: REPublic 9723

JDHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS' 
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan Stato Bank name 
Valandos kaodien nuo 9 iki 5 
PanedėUo, Seredos ir Pėtuy&os

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1178

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonas REPublic 9600

State MH Prospect 1*1>
KAL fc ZARETSKY

ATTOjgCTTMjkT yW

Valandų*: kasdien nuo t:W pu piet 
uu »:W v. enk. Sabafcj n te lt un 

• :M vakaro

DR, A. J., SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
4 Tel* LATaytft* 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Treėiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

TaL OANal 1346

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2156 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakaro 

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402
Tel. Ofc. REPublic 76US 
Me Irose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 We«t Marąuette Road 
Antrad., kutviilad. h senktadienlatr 

9-12 v. rytą; L-5 p. p.: «-» v. v.
Šeštadieniais nu® » r. r. iki 1 p. p. 

101 Breedwa»
MELROSE PARK, ILL.

Pirmu dieniais ir tredSadientalu nuu 
10 v. r. Iki I vai. vakaro 

Šeštadieniais nuo S v. Iki 9 v. v.
Rekmadtsntats pa«al

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

| 8147 So. Halsted 84., Chicago
Paned., Sered. ir Snbat. nuo S—9 vX 6994 So. Tslmau Ava 
Res. Tel. GROveaill 0617 
Offlc* Tri. KEHlMk 4848

> DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ■ ir Nedėlinmis susi tarus
Subatoms GlceroJ 
1446 So.'4»th Ct;

Nuo C Iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė
Valandų*: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LATayett* 3061 8619 W. 43rd Si
Valandos: 9—10 ryto ir 6—41 vak. 

Treiiadieniais ir Sekmadieniais 
narai en4»vti

Ofiso tel Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, I1L 
Tel. Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

TeL HEMlock 3977 
Treeisd. ir Sekmad. pagal sutartį 

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

TeL HHMtock 4848

AMSR1KO8 LMTUVT^ DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI

METU PRITYRIMAS
— akinta’

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

ItfOl S. Aihtenrl Avenue 
VnlnaAMU kaadta aao 9 iki 13; 

am 1 £0 iki 8 vaL vak.
. Tri. CANri M

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK
IH*; ■ A • ’ ■

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
Per praėjusius dvidesimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

įtarų, 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

Valandos: kaaUen uu* >:•« ryto 
»1 P* 

CLEMEMT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS Hoctt La S*H* SttMt 

CMeaco
Telephone CKNtrol 1840 

Antr te Ketvr T iki g vai. vak. 
Sečt. * iki * vai. po pietų, ir 

pagal sutarti6322 80. Wetferu Arenos
PROoroet 1012

Offiv* Phv«e R**, and Offio*
PROanect 102* 2359 S. Leavitt St
Vai. 3-4 pp. te 7-» valu GAM«107M

DR. J.1KOWAR
(K0WARSXA8)

GYDYTOJAS IB GUBUB6AI
2403 W. 63rd St, Chkago-

Nedėllom ir Tre£ladleniaJa 
Pagal SutartJ

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B GHHUROAS 
4631 So. Ashtetid Avė. 

Tri. YARda 0994 
Bate: TaL pLAsa 8400 

VALANDOS:
No* 19-12 v. ryto: 2-3 ir 7-8 v. vak 

MM M 19 ,.

DR. CHARLES SEGAL
O1TBA8

4720 So. Ashland Avė.
S Mhoa

CHICAGO, HA.
TririMM IDD**y 8880 

OITOO VALANDOS:
vakaro NadSIMa ana 10 iki 12 
Nao 18 Ori 12 vaL rytai ano 2 iki 4 
•ai «* nMn iv .m » W 8:90 *. •

4AV U KAUTORNlJOg

DR. J. SHM6LMAN
Prakukuoja te melu 

ikMM lr MMUw Ugote k,

IX‘lf A. kĮ. 8-4. 7-| P. m
OfDo* 48M 18<k

Offiee Houra
2 t* 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOZAN tad SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso VaJaaaoe

Nuo 2 iki 4 ir nuo 8 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7880 
Namą Telaf. PROapect 1930

TaL OANa’ 0857
Rea. PROvpeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Bvtidroeija: 8609 So. Artroiaa Avė. 
VALARDO8: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vak vakaro

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Btrort

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Saredoj pagal eutartį

TeL Oflao BOUIevard 5913-14 
5107

TaL OANal 6188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Vataadoei 1—3 b 7-S 

Seredomįa ir NedSl. pagal eutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Volafoaae RBPnhlfc 7888

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street
Ofieo TcL VIRginia 0036

RarideocUos TeL BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Resideaoįja
8939 Sa Chromont Ava

VataadM 9-10 A. M.
Nedaliomis pagal sutartį

Tri. omce W«itwmtb 8330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
"esą MSerr

Volemdaa 9—4 p» piotg, 7—G v. v«tr 
itakyra* eereįogųe įr eubatoąya-

Ueikalv nator.
navlmu Ių profesionalų Ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonine.
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damas jaunesniu jis mėgo 
hlaškyti* ir dirbti visokioms 
srovėms, kurios tik jį pa 
kvietė darban, bet pastaruoju 
laiku buvo tvirtai nusistatę* 
padirbėti U. Ž. parapijai. Bu
vo parapijos choro ir dramos 
ratelio ir Vardo Jėeaus na
riu ir tai veikliu nariu.

Ilsėkis ramybėje, pikta lie
žuviai jau tavęs ten gal ne
pasieks.

Sv. Vincento moterų klū- 
b&s daug jiem* prigelbeti, 
kad tiktai toji pramoga pa
rapijos labui gerai pavyktų.

Mirus Lietuvos Respublikos Diplomatui 
DR. MIKUI BAGDONUI,

Marijonų Vienuolija reiškia nuoširdžią užuo- 
jaut*' Lietuvos Vyriausybei, netekusiai gabaus 
ir sąžiningo valstybės darbininko, ir mftsų ar
timam bendradarbiui — gerb. kun. Ignui Al- 
bavičiui, kuriam mirtis ankstybai išplėšė arti
mą ir brangų giminaitį,

Kun. Jonas J. Jakaiti, M.LC.
Marijonų Provincijolas Amerikoje

KAS GIRDĖT NORTH SIDE
My f įshinęd 
trips l’m

sir.
AL f o u. r I cnnnet riee. 
Alavui ciock* 
f Ali to waHe m e, sir, 
so what vrould you advise ?

Lietuviai nekantriai laukia 
misijų ir 40 vai. atlaidų. Mi- 
sijos prasidės balandžio A d. 
ir bus balandžio 9 d. sujungi 
tos su 40 vai. atlaidais.

(Tęsinys iš 4 pusi.) 
Sosiskaldoine ir pasiliekame 
nykštukais. Tačiau darome 
didelę pažangų. Dangun Žen
gimo parapija, vis daugiau ir 
daugiau lietuvių sutraukia po 
savo sparnu. G ilgėjau, kad mūaų kle

bonas Velykų vakarą avečin-1 
vosi pas Laimutavičius. Ten* 
buvo daug margučių, bet n-1! 
tėjęs tūlas Dienas savo ube 
jptinu margučiu visu* išpyš
kino. Ar tik nebuvo ta* jo 
margutis cukraus aito vaš
ko pripilta* t Svečiai labai 
linkstnai vakarų praleido.

Spirguti*

Kovo 25 d. mūsų kleboną 
atlankė kun. M. Kazėnas su 
kun. J. J. Jakaičiu, Marijo
nų provincijolu. Apžiūrėję 
bažnyčių išsiskubino į S. S., 
kur kum Jakaitis gelbėjo 
klebonui, nes kun. Skripkus 
sirguliuoja ir pats kun. Ka
zėnas nesijaučia visai svei
kas.

Mūsų choras nemažai pri
sidėjo prie velykinių iškil
mių padidinimo. Choro vedė
jas Jonas Senulis gerai pri
ruošė chorų. Dangun Žengi
mo parapijoj bažnytinė mu
zika perdaug metelių' buvo 
Apverktinoj padėtyj.

1 ve tned lo soive 
your problenųsir, and here’s one thou$Kt comee to my dome- H©ve you no grevriv- 
up daughtera, sir, Lo w&ke you up Vhen theyhomt r — 

. P’-of. Noodle

kos būvį. žemės ūkio darbi 
ninku samdos tarpininkavi
mui palengvinti ir sunortnuo- 
ti visos apskričių tarybos, 
kurios dar nėra to padariu
sios, turi tuojau išleisti pri
valomus įsakymus žemės ū- 
kio darbininkams darbo kny
gelės įvesti. Paaūpindamo^ 
darbdaviams darbininkų, sa
vivaldybės pirmoje eilėje tu
ri kiek galint daugiau paten
kinti ūkininkų "reikalus. Dar
bininkai, kuriem* savivaldy
bė pasiūlys darbo žemės ū- 
kyje, bet kurie nesutiks to 
darbo dirbti, į viešuosius ir 
kitus. panašius darbus nega
lės būti skiriami.

Savivaldybės šį tarpininką 
vimų teiks nemokamai. Tsb.

LIETUVOS PONO ŪKIS

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
dama nuo kovo 15 d. visoms 
valsčių ir miestų savivaldy
bėms vesti darbo ieškančių 
darbininkų ir darbininkų ieš
kančių darbdavių registraci
jų ir tarpininkauti tarp sar 
mdinių ir samdytojų, sutei
kiant vieniems darbo, kitie
ms darbininkų.

Apskričių vaidybos turi in
formuot i valsčių ir antraei
lių miestų savivaldybes apie 
savo apskrities, kitų valsčių 
ir kitų apskričių darbo rin-

k Kovo 25 d., po trumpos li
gos pasimirė Jonas Katkus, 
48 metų senumo. Reiškiu gi
lios užuojautos jo šeimynai. 
Kovo 29 d. gražiai palaido
tas iš D. Žengimo bažnyčios 
Sv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse.

A. a. Jono Katkaus 
nybė buvo labai įdomi 
ški, kaip amerikonai 
“colorful”. Jo energija ir 
drųsa buvo neišsemiama. Or
ganizatoriaus gabumus turė
jo tokius, kokių retas teturi. 
Jis buvo pi Pinas lietuviško ra
dio pusvalandžio tėvas. Bū-

Dar Apie Šiurpią 
Katastrofą

Šios kolonijos lietuviai Ve
lykas rimtai ir pavyzdingai 
šventė. Nors oras buvo šal
tokas, bet dėl to sėdėdami 
prie pečiaus daugiau margu
čių sudaužė.

Didžiosios Savaitės metu 
pamaldūs žmonės skaitlingai 
lankė bažnytėlę, o Velykų ry 
tų, buvo net permaža.

Rezurekcijo* procesijoje 
vaikučiai ir Šv. Jurgio Ka
reiviai uniformose darė ne- 
jpaptasto įspūdžio.

lelijomis išpuošti. Velykų a- 
peigos visiems labai patiko.

Šiomis dienomis parapijos 
komitetas renka, dovanas ir 
darbuojasi ruošiimu kortavi- 
mo pramogos, kurį įvyks ba
landžio 18 <Lį paiap. mokyk- 

, los svetainėje.

Kovo 25 d., netoli Pitts- 
burgbo, įvyko šiurpi lėktuvo 
katastrofa. Lėktuvas vežė de 
šunta keleivių. Nors orlaivis, 
kaip kompanija tvirtina, bu
vo atatinkamai įrengtas ir 
aprūpintas, bet iš aukšto ne
paprastu smarkumu krisda 
mas, visus keleivius ir tris 
orlaivio darbininkus uftnušė. 
Vieni rasti be galvų, kiti he 
kojų ir kitaip lavonai suža
loti. Nelaimingųjų giminaičiai t 
atvykę nebegalėjo jų nei pa
žinti. ' /

Džiaugiasi trys Pittsburg
ho universiteto studentai ir 
viešos mokyklos mokytoja, 
kurie rengėsi tuo lėktuvu ke
lionę atlikti, bet, dėl svarbios 
priežasties, negalėjo suspėti, 
tat ir ištiko gyvi.

Neteko man lėktuvu ke
liauti; vis trūko drąsos, bet 
ir neatsargu jais keliauti. 
Saugiau- kiekvienam kelionę 
atlikti žeme, nes, kaip sako
ma, lėktuvui sugedus nebega
lima išlipti ir jį pataisyti.

_ Iždiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir
Grabnamių
——o-------

ElM Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o 'Suvirš 50 metų prityrimo

— ... e..... i
■;W Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigas

M Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

■ 527 NORTH WĖSTERN AVENUE
. ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Ullnoia

asme- 
ir ry-

sako

E
 JUOZAPAS f*
UDEIKlk

TfiVAS
REPubHc 834LO

LIETUVOS
Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

lr kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam VVholcsala.

BALTIO IMPORT OO 
805 W. 19th Street

TiL Ha>markrt 3555

mr l a i o o tu v i y
F DUEITORIAI «

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Girdėjau, kad kun. J, Skri 
pkus eina sveikyn.Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

Pittaburgho komunistėlis, 
Navynų korespondentą*, vi* 
nerimsta ir kibina katalikų 
veikėjus. Vykdoma radio va
landa ir platesnis užsimoji- 

’mas religiniai tautiniais rai-j 
kalais veda jį į desperaciją. 
Mato, kad komunistėlių dirva 
siaurinama, nes lietuviai aiš
kiai mato prie ko veda jų į 
veikimas.

PATARNAVIMAS 
* t DIENĄ IR NAKTJ
KOPLYČIOS VISOSE“*" 
MIESTO DALYSE

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

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

2314 West 23rd Plaee 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 St. 
Phone PULhnan 1370Prikrauk sudėvėtais ir sunešiotais drabužiais naujų ABC One Thirty Biz skalbyklą ir po keleto* minutų jie bus švarūs be dėmės. Čia yra jums greita*, pUnas, įaugu*, ekonomiška* skalbimas be jokių pastangų.

Nereikia rūpintis, kaip išplauti sudėvėtus drabužius, kuomet turi ABC skalbyklę. Su ABC 0ne-Thirty-8ix gali turėti skalbinius baltus, kaip sniegas. Atseina daug pigiau!
ABC Frenoh Type Agitator su trynimui pritaikytais 

šonais ir dugnu padaro drabužiu* baltu*, kaip nuogas 
greičiau, negu jūs įsivaizdavote.
ABC turi patentuotą su naujausiais pagerinimais gręžtuvą, kurį galima i darbų paklėti akymirkoj. Visoe ki-

KaŽin dėlko Pittsburgho a- 
pylinkės veikėjai taip gard-| 
Žiai snaudžia, nes iŠ apylin
kės nič nieko negirdėti. Ne
jaugi jie mono, kad snaudu
liu ir tylėjimu galima ką 
nors naudingo nuveikti f

Gaila, kad praeityje tokia 
veikli bon:e»te*diečlų koloni
ja surambėjo. Braddook ir 
Donore* . kolonijos saldžiai 
miega, nes jokio veikimo te
nai nesimato. Tikrai reikėtų 
Baltruvienės, kuri kočėlu ge
rai apylinkės veikėjus apva
notų, ne* tylėjimu ir snau
duliu nieko nonuveikattne.

PitUbųrgietia

4348 So. Caiifornia Avė. 
Phone LAFayette 8573

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 8819 Litnanioa Avė. 
Phone YARde 1188

AMBULANCE
8307 Utoanica Avė, 
Phone BOUIevard <189PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTJ ‘
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727’

1410 So. 49th Ct. Cicere 
Phone Cicero 2109
718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

koplyčios visose
Chicagos dalyse

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10784 So. Miehigan Avė. TeL PULlman 5703UART, IND. 1/AlDUffUVtV DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Oerlauatas patsroavlaiM — Mot«ria p»t|rtt>u
• “Drangų’* perskaitė*, ne

mesk jo i šalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi.

8354 So. Halsted St 
Phone BOUIevard 4089

3417 So. Halsted St

WHENY0U0WN AN

UURSHER
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Tėvų Marijonų 
Rėmėjai Dirba

TOWN OF LAKE. — Tė
vų Marijonų Rėmėjų vietinis 
skyrius rengia bunco party 
su šokiais balandžio 4 d., pa
rapijos svetainėje, 2 vai. po 
pietų. įtaikąs visiems pato
gus dalyvauti pramogoj, tai 
ir tikisi tounoflakiečiai, kad 
atsilankys ne tik vietiniai, 
bet ir iš kitų kolonijų rėmė
jai, nes bendradarbiavimas 
vienų su kitais priduoda dau
giau gyvumo.

Taigi, nepasiduokime mel- 
.roseparkiečianis, kurie taip 
smarkiai išsijudino ir rengia 
pramogas vienų po kitai, ro
dos, kad C’bjeagoje ir nesira
nda kitose kolonijose Tėvų 
Marijonų rėmėjų. Šiuo laiku 
abelnai turime daugiau pa-

Taigi, sveiki sulaukę atei
nančio sekmadienio, visi kas 
tik jaučia širdyje to kilnaus 
darbo užjautimų, eikime į 
townoflakiečių rengiamų pra
mogų ir padėkime jiems jų 
sunkiame darbe gražiam tiks
lui, ne tik vietiniai, bet ir iš 
kitų kolonijų; visus rengimo 
komisija gražiai pasitiks, pri
ims ir pavaišins. Jonukas

Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Sąjungos 

Balius ir šakiai

Šegtadienio vakare, balan
džio 3 <1. Southmoor viešbu
tyje įvyks Lietuvių Ijaidotu- 
v,ių Direktorių Sųjungos pir
mas metinis balius ir Šokiai. 
Viešbutis randasi prie. 67- 
tos ir Stony Island gatvių. 
Bankietas atsibus puošniame
Venetian Room salone. Kiek 

dirbėti, kada koplyčios j ren- • teko patirti iš rengimo komi-

Chicago Heights 
Žinios

Šv. Velykas praleidome la
bai iškilmingai. Bažnyčia ir 
altoriai buvo stropiai seserų 
Kazimierieeių išpuošti. Pri
rengta ypatingai graži vai
kučių procesija ir išlavintas 
chor&a. šeštadienio vakare 
kompletns giedojo kleb. kun. 
A. C. Martinkus. Pamokslų 

Įsakė kun. V. Čižauskas, Mit’. 
į Velykų lytų žįnonių priėjo 
i pilnutė bažnyčia. Pavėlavu
siems prisėjo stovėti. Iškilmi
ngąsias Prisikėlimo šv. Mi
šias laikė ir pamokslų pasa
kė kleb. kun. A. C. Martin 
kus. 9 vai. ir 11:30 šv\ Mi-j 
šias laikė kun. V. Cižauskas, 
MIC., ir pamokslų pusakė. 
Aukų Velykose surinkta dau
giau negu kada — $400.00.
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PRIMINIMAS VISIEMS “DRAUGO” 
SKAITYTOJAMS

Neseniai paskelbėme “DRAtlGO” vajų. Tas paskelbimas 
supuolė su brangia katalikams švente — Kristaus iš numi
rusių pris’kėlimo švente, sti gamtos atgijimu pavasario metu.

Kas su Velykų švente Ir pavasariu dvasiškai atgija, tai 
tas prakilnystės žiburėlį dar tebenešioja. Prie tokių skai
čiaus be abejonės priklauso “DRAUGO” skaitytojai. Tas 
pavasarinis ir velykinis atgijimas dabar tenpsireiškia kata
likiškos spaudos naudai.

Zt » A ' *“DRAUGAS” pirmiu sykiu pakviečia visus savo skaity
tojus į vajų ir todėl visiems? duoda dovanas už pasidar
bavimų. Visi kas tik gauna “DRAUGUI” naujų skaitytojų 
metams ar pusei metų, gauna dovanas. Čia skaitytojai laimi 
dvigubai: atlieka gerų, naudingų, Bažnyčios užgirių darbą 
ir sykiu gaus dovnuas.

D žen įtariai artistai. Cbieago Art Institute šiandie ati
daryta dženitorių meno mokinių paroda, kurioj dalyvauja 
25 dženitoriai artistai. Tie studentai uždarbiauja dženitoriau- 
dami meno mokyklose ir sykiu studijuoja menų. Atvaizde 
du tokio studentai Perr Anderson ir Dow Sųnders.

North Sides Žinutės

girnas artinasi prie vainiką- 
vftno dienos, kuris įvyks bir
želio 6 d. Taigi, daugiau gy
vumo ir veikimo parodykime, 
kad Tėvai Marijonai galėtų 
kuogražiausiai išdekoruoti ir 
prisirengti prie jos šventini
mo, sukeldami daugiau lėšų, 
kad pagreitinus tų taip gar
bingos įstaigos — tai pirmes 
lietuviškos Tėvų Marijonų 
Seminarijos, koplyčios Ame
rikoje.

sijos narių, kurie iš anksto 
išplatino įžangos bilietus, Iš
rodo, kad bankietas bus sėk
mingas. Bankieto rengimo ko
misijos nariai yra: J. Liule- 
vičius, A. Petkus, B. Laelia- 
wicz ir S. P. Mažeika. Apsi- 
rėdymas yra nustatyta nefor
malus, svečiai gali rėdytis 
kaip kas norės. Įžangos bi

Velykų vakairj. įvyko* ba
lius parapijos svetainėj. Pu
blikos prisirinko daug. Va
karas pavyko. Uždarbio vi
sas šimtas.

iRoosevelt Furniture CoJ

Šį sekmadienį, balandžio 4 
d., mūsų bažnyčioj bus pri 
mf<tijo6w (P’yrmas šv. Mėšlas 
laikys kun. Stanislovas Gnu- 
čas 11 vai. ryto. Pirmas jau- 

lietus galima gauti pas bet uikaįtis šioje jjarapi.joje ta- 
knrj Direktorių Sąjungos na-'P^s kunigu. Pamokslų iskib
rį. P. J. Ridikas, koresp. ™Ans kun- A- p- BaL

_ . -------- — tutis, Gimimo Marijos j ja rap.
kleb. Chicagoje. Po bažnyti
nių pamaldų bus dideli pie
tūs svetainėje primicijantui 
pagerbti. Rap.

Šv; Velykas praleidome ti
krai linksmai. Prisikėlimo šv. 
Mišiose žmonių prisirinko pi
lnutėlė bažnyčia. Ne tik ta
kai, bet ir koridorius buvo 
pilnas stovinčių.

Šį šeštadienį vietinė šv. 
Vardo draugija rengia metinį 
vakarą. Bus atvaidinta “Ve
stuvės jrer prievartų”. North
saidiečiai turėtų skaitlingai 
susirinkti ir pamatyti gražų 
veikalų bei jiaremti draugi
ją, kurių sudaro išimtinai 
jaunuoliai.

kvietė pas save visų parap. 
komitetų ir pavaišino. Tai 
pirmas North Side įvykis. Ko 
mitetai dabar nežino nei kaip 
savo mylimam klebonui už 
tai atsilyginti.

Vietos biznierius V. Nau
sėda turi imj»rtavęs iš Lie
tuvos mėsos (bams). Jų jier- 
ka ne tik lietuviai, bet ir ki
tataučiai. 'Kurie neragavote 
lietuviškos liamės, atsilanky
kite pas Nausėdų.

OME
SUSTOK

SAVO

SVEIKATĄ 

ARDŽIUS!

— i

Susprogdinti Saliūho 
Ir Krautuvės Langai

SU

Užpraeitų naktį nežinomi 
piktadariai bomba susprogdi
no Fulton Frowbridge saliū- 
no, 8822% Stony Island ave
nue ir šalimais^ esančios 
krautuvės langus. Nuostolių 
padaryta $500 sumai.

Vieeinio Lietuvių Demokra 
tų Politikos klubo vakaras 
įvyks 10 d. baj., parap. sve
tainėj. Teko nugirsti, jog ke
tina atsilankyti pirmas Cbi- 
ragos lietuvis teisėjas J. T. 
Zūris ir su juo visa Lietuvių

Kažin kas atsitiko su mūsų 
Vyčiais. Visuomet per šv. Ve
lykas eidavo in corpore prie 
šv. Komunijos, Gi šįmet jau 
nesimatė Vyčių su raudono
mis rožėmis prie krūtinių. 
Vyčiai, nepasiduokite!

, Bal. 4 d., parap. svetainėj 
rengiamas margas margučių

NORGE
SKALBYKLE

JŪSŲ SKALBIMO DIENA BUS MALONUMAS, 
O .JŪSŲ BALTINIAI BUS DEŠIMTĮ KARTŲ 

BALTESNI IR ŠVARESNI.
NORGE skalbyklę galite Imti lengvais 

Išmokėjimais —

•

2-jų dalių 
Parlor Setas

PIRKITE LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

ROOSEVELT
FURNITURE CO., Ine.

2310 VVest Roosevelt Road

K4 KITI DARO
Šį pavasarį čekų katalikų dienraštis. “Lidove Listy” lei

džiamas sostinėj Praboj irgi paskelbė vajų. Tas laikrašti, 
iki šiol skaitytojų turėjo apie 50,000. To laikraščio leidėj 
pasiryžo skaitytojų skaičių padvigubinti. Tikisi šio pavn, 
sario pabaigoj turėti 100,000 skaitytojų.

Taigi č**kų dienraščio vajus supuola su “DRAUGO” va
jum. Čekų katalikų dienraštis! pasiryžo padvigubinti savo 
skaitytojų skaičių. Tų j>at tikisi atlikti ir “DRAUGAS.” 
Tas bus atlikta su senųjų skaitytojų talka.

Pirmutiniai atsiliepimai į “DRAUGO” atsišaukimų atėjo 
iš Gary, Tnd. ir iš Chicagos. kolonijos Town of I^ake.

Kitų kolonijų lietuviai prašomi neatsilikti.

M

vakaras, kuriame bus duoda- 
lDemokratų Lygos valdyba, [mos dovanos už gražiausiai 

numargintą ir stipriausi kiau 
šinį. Toks vąkaras rengiamas 
kas met ir visiu.lmet, kas tik 
atsilanko, turi gerus laikus, 
o kai kas ir dovanų parsine-

Northsaidiečiai turėtų skait- 
, lingai susirinkti.

Velykų dienų mūsų klebo 
nas kun. J. Šav.linskas pasi-
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ša, tik reikia netingėti ir mo
kėti nusimarginti Velykų ma
rgutį.

Vakarų rengia parap. ko- 
mitetasjr jielnų skiria jrarap. 
naudai. Parapijonų rengiami 
vakarai visuomet gerai jwi- 
vyksta. Komitetai to tikisi ir 
šįmet,

Muzika paimta gera ir vi
si, kurie mėgsta šokti, špks 
kiek tik norės, gi senesnieji 
galės margučius kalenti bei 
vaišintis.

Laukiama j vakarų visų 
jrarapijonų. Visi bus paten
kinti. Lietuvytis

Beje, kita Budriko progra
ma būna ketvergais nuo 7 iki 
8 vai., iš Cicero stoties WHF 
C. Klausysiknės. Adomas

Kelionėje, viešbučiuose, skai
tyklose, arbatinėse, valgyklo
se reikalauk laikraščio “Drau
go.” ;

tircO, m^novs, KxttM9reot
Btart Hoatattar** Stomachic BMars riaht oo«ia4 yoo ofc qulckty aoto how ita modictnol borba Ui loOia kala to ravltallaa your di*cati»« ciaoda
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BUDRIKO PROGRAMA

Velykų dienų iš stoties
WCFL teko gėrėtis įdomia 
programa, kurių jiatiekė .los. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, Chicagoje, 3417 S. 
Halsted st.

Programa, kaip tinka šve
ntėm, pradėta sveikinimais ir 
sutartine giesme “Linksma, 
diena mums nušvito”. Toliau 
sekė duetai Jadvygos Gricai- 
tės su Louis Tenzi ir Tenzi 
su S. Rimkum. Didžiulė Bū
ti riko radio orkestrą irgi šau
niai išpildė keletu gražių nu- 

| merių.
į Apie Makalus galima tiek 
pasakyti, kad jie visados bū
na geri ir įdomūs. Ir šį sykį

i jie jia,liko gilaus įspūdžio.

HOSTETTERS
Stomachic BITTER5

CLASSIFIED

Airdvoda^ ir nvomojam
MASINAS

Parduodame vlaoklua typewrlterlua,
“addlng” mafitnas Ir reglsterlus. 
Juozas Pauli. Mid City Typewriter 
Exchange, Tel. Wentworth 6805.

REIKTA PATY.RrSlV MOTERŲ
Reikia mote>rų su patyrimu sortuotl 
plaukus, valaknas ir kerpes. Chi
cago Sheepskln Products Co.. 40 Si. A Parkero Avė., Union Stockyards. 
tel. YAltds 0266.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir, 
RedŪsrinimo—PAMftOTNKIT

GEHL’S BATHS
Bot Air, Light, Sulphnr ir Shoįrar 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai 
rrnv sktrkts motrkų sKvmra 

IMT N. Hnlsted St. 
Antr. Ir Krtrlr.

lae ryt. iki ie ma. *
Antr. Ir Penkt. TiM MMert.

ryto Iki • rak. Patarnnntnjn

♦USB VISTO.R SUVIRS 4* M RTV

Clybonrn H re. 
. Trr# . K.tUr.

Iš netolimos praeities. Viršuje parodoma, kaip būrys Chicagos policininkų kopėčiomis 
daužo langų vienos dirbtuvės, kurioj darbininkai buvo jmskelbę sėdėjimo streikų. Že

miau jx>licininkai lipa į dirbtuvę, kad prašalinus iš jos darbininkus. Streiko vadai buvo 
suimti, bet vėliau jraliuosuoti.

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Salos
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIU 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

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


