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VIESULAS IŠTIKO LIETUVOS PIETINES UJU IS
NTAS PASIUNTĖ KMJfl 

IŠTIRTI NELAIMĖS DIDUMį
PREZ1DE

iSTI!
Vyriausybė pasiryžusi duoti 

pagelbą nukentėjusiems
KAUNAS, birž. 27. — Naktį prieš šeštadienį viesulas (tor

nadas) ištiko ir sunaikino kai kurias pietinės Lietuvos dalis..

Prezidentas Antanas Smetona paskyrė komisiją įsakęs ap
lankyti nukentėjusius plotus ir ištirti nelaimės didumą.

Vyriausybė pasiryžusi duoti reikalingą pagelbą nukentė
jusiems.

Pietines Lietuvos dalis sudaro daugiausia Dzūkija. Tai 
buvusią Suvalkų ir Vilniaus gubernijų dalys.

puolimąIspanu nciottlistai išvysto 
prieš Santandera

Sutraukia kariuomenę Madridą 
atkirsti nuo Valencijos

HENDAYE, Prancūzija, 
birž. 27. — Nacionalistų ka-

GUBERNATORIUS PASIRAŠO JUNGTUVIŲ BILIŲ

Vaizduojama, kaip Illinoiso gubernatorius Horneris pasirašo legislatūros pravestą jung
tuvių bilių. Nuo ateinančio liepos mėn. 1 d. pasiryžusios jungtis poros išsiimant jungtu
vių “laisnius” turės klerkui pristatyti gydytojų liūdymus, kad jos nepaliestos venerinių 
ligų. {Be tų liūdymų nebus išduodami “laisniai.” Išduoti “laisniai” bus tinkami tik 
30-iai dienų. • (Acme Photo.)

PLIENO KOMPANIJOS 

ATIDARO FABRIKUS

Gubernatorius Davey puola 
darbo sekretorę

Žiniomis iš Youngstown, O., i skelbtas C.I.O. vadams reik*-!
Johnstown, Pa., ir kitų vietų, I laujant. Keletą dienų fabri*] 
plieno fabrikai polaipsniui a- kai buvo uždaryti, 
tidarotmi. Anot kompanijų, • Gubernatorius Davey staiga! 
kaskart didesnis skaičius dar- 9mė pulti darbo sekretorę dėl j 
bininkų grįžta į darbą. C.I.O. jos bičiuliavimosi su C.I.O. in 
streikininkų vadai iš dalies autokratinės valdžios siekimod

riuomenė pradėjo puolimų 
prieš Santanderą, anot gautų 
čia žinių.

Kariuomenės vyriausios dvi 
dalys sėkmingai veržiasi pir
myn. Viena žygiuoja pajūriu, 
kita — iš pietvakarų nuo 
Bilbao.

Žiniomis gi iš Madrido, na
cionalistai sutraukia gausingą 
kariuomenę pietiniam Madri
do šone. Spėjama, nacionalis
tai pasirengę antrąkart per

PARAPIJOS BAŽNYČIOJ 
ĮVYKS ARKIVYSKUPO

INGRESAS

kirsti Madrido Valencijos 
vieškelį — vienatinį Madrido 
radikalų susisiekimą su- Vi
duržemio jūra, iš kur jie ap
turi maistą ir karo medžiagą.

Prieš keletą mėnesių nacio
nalistai keliose vietose įlau
žė šį vieškelį. Paskiau gi at
simetė, kad išvengti didelių 
sau nuostolių. Šį kartą., ma
tyt, bus kitaip.

Kiek žinoma, radikalai stip
riai saugoja tą vienatinį svar
bų susisiekimą su Valencija.

ŽUDIKO DRAUGĖ 
IŠTEISINTA

Runtiirii^ karaime n™ su kardino- naciai puola katalikų
■unimjtu Minimu ms g^NY- VYSKUPĄ

ČIOS KLAUSIMUS

tai nuginčija.
Tačiau streikų plotuose į- 

vyko kns tokio ypatinga.
Darbo1 departamento sekre

torė penktadienį raportavo 
prezidentui Rooseveltui, kad 
jos skirtas talkininkų boardns 
nepasiekė tikslo ir suiro, ka
dangi plieno kompanijos atsi
sakė taikintis su C.I.O. va
dais tuo sumetimu, kad C.I.O. 
darbininkai visur sudaro ma
žumą, gi darbininkų didžiu
mas veržiasi į darbą. Sekrc 
tore ragino prezidentą, kad 
jis asmeniškai įsikištų į ne-

kad plieno fabrikai turėtų bft- 
ti uždaryti. Gubernatorius pa
reiškė, kad jis neturi autori
teto taip elgtis ir norintieji! 
dirbti darbininkai turi būti) 
saugojami nuo streikininkų. 

Taip dalykams virtus, pilė* 
no fabrikai atidaryti ir John-* 
stown, Pa., ir, sakoma, grįž-j 
tančių į darbą darbininkų) 
skaičius nuolat didėja.

Podraug pranešta, kad plie
no fabrikai šiandien, ar rytoji 
bus atidaryti ir Chieago ra-l 
jone. Kaip kitur, taip ir čiai 
darbininkų tarpe

DETROIT, Mich., birž. 26. 
— Naujos Detroito arkidioce- 
zijos pirmojo arkivyskupo K. 
Mooney ingresas įvyks čia 
rugp. 3 d. Švė. Sakramento 
bažnyčioje, kuri yra ruimin- 
gesnė ir puošnesnė už seną 
Šš. Petro ir Povylo katedrą.

Jo Eks. arkivyskupas A. G. 
Cicognani, apaštališkas dele
gatas J. Valstybėms, pirmi
ninkus ingreso bažnytinėse 
iškilmėse.

LUNOKE, Ark., birž. 26. — 
Lesta r Brockelhurst, 28 m. 
amž. žudikas iš Rockford, III., 
teismo nuteistas mirti už vieno 
žmogaus nužudymą. Kitose ša 
lies dalyse jis nužudė kitus du 
žmones plėšimo sumetimais.

Šiuose visuose žygiuose jam 
draugavo ir padėjo Bernice 
Eeltcm, 18 m. amž., taip pat iš 
Rockfardo.

Šią mergiščią teismas ištei
sino, nors prieš ją liudijo pats 
nuteistasis žudikas.

VARŠUVA, birž. 27. — - Į 
Lenkiją su revizitą atvyko 
Rumunijos karalius. Ja'ai 
draugauja jot sūnus — sosto 
įpėdinis, keli ministeriai ir a- 
pie 40 kitų palydovų ir tar
nų. Šešias dienas svečias ka 
ralius viešės Lenkijoje. Len
kijos valstybė turės apie pu
sę milijono dol. išlaidų.

Krokuvos arkivyskupo Sa- 
Piehos nuosprendžiu Pilsud
skio palaikai iš katedros nu
kelti į Vavelio bokštą. Tas 
priešinga lenkų vyriausybei. 
Priešais arkivyskupo rūmus 
sukeltos demonstracijos ir iš
daužta keletas langų.

Be to, lenkai sukėlė demon
stracijas ir priešais apaštališ
ką delegatūrą Varšuvoje.

•VATIKANAS, birž. 26. — 
Popiežiaus vasariniuose rū
muose birž. 20 d. įvyko nepap
rastų bažnytinių reikalų kon
gregacijos susirinkimas Šven- 
tąjam Tėvui pirmininkaujant. 
Dalyvavo vienuolika kardino
lų.

Nepaskelbta, koki reikalai 
buvo svarstomi. Spėjama, gal 
Bažnyčios stovis Ispanijoj ir 
Vokietijoj.

BERLYNAS, birž. 26. — 
Katalikų kunigas J. Schroe- 
der, 67 m. amž., patrauktas 
teisman. Buvo kaltinamas Pa- 
latinato gubernatoriaus nacio 
“šmeižimu”. Teismas jį nu
baudė 80 dolerių bauda.

Liudyti už kunigą į teisiną 
atvyko Speyer diocezijos vys
kupas dr. L. Sebastianas. 
Pats gubernatorius teisme iš
klausinėjo kaltinamąjį kunigą 
ir liūdininką vyskupą.

Baigus kunigo reikalą, gu
bernatorius tuoj nusisuko pul
ti vyskupą visiškai kitais da
lykais. Jis įtarė vyskupą Chi-

LLOYD GEORGE PRIEŠ 
VOKIEČIUS IR ITALUS
LONDONAS, birž. 26. - 

Anglijos parlamente vyriausy 'kvarką ir stovį. Girdi, tos rū

sutikimus. Prezidentas nesu-, sųjudis už grįžimą į
tiko..

Tuo laiku Ohio gubernato
rius Davey atšaukė karo sto
vį Youngstown miesto plieno 
pramonės centre ir paliko da
lį kariuomenės saugoti norin
čius grįžti į darbą darbinin-

Yra žinių, kad C.I.O. 
laukias šafieš vyriausybės pal 
gelbos ir podraug tvarkosi] 
gausingiau ir griežčiau fabri
kus pikietuotl. Numatomi nau-| 
ji susikirtimai su policijai 
Streikininkų vadai tvirtinami

kus. Kara stovis buvo pa- kad streikas nesulaužytas.

GORKIŲ PRAVOSLAVŲ 
VYSKUPO LIKIMAS

VENGRIJOS VYSKUPAS 
SHVOY CHICAGOJ

NUSKANDINTAS RADIKA
LU LAIVAS

VALENCUA, Ispanija, birž. 
27. — Radikalai paskelbė, kad 
nežinomos valstybės nardantis 
laivas nuskandino ispanų “vy
riausybės” motorinį laivą už 
28 mylių šiaurių link nuo A- 
licante. Su laivu žuvo 5 as 
menys.

PAEIDAVĘ TRIJŲ ASME 
NŲ ŽUDIKAS

Chieago policijai pasidavė 
keletą mėnesių visoj šaly ieš
komas Robert Irvin, kaltina
mas trijų asmenų nužudymą 
pereitų Velykų naktį New 
Yorke. Jis išpažino.

RUSIJOS J30LSEVIKAI NU- 
TV±R« 7 “ŠNIPUS”

MASKVA, birž. 27. — Ži 
niomis iš Petrozavodsko, ar-a
ti Suomijos pasienio, sovietų

DU NAUJI MISIONIERIAI 
VYSKUPAI

OSSINING, N. Y., biri. 26. 
— Žiniomis iš Vatikano, Ma- 
ryknoll misionieriams Rytų 
Azijoje paskirti du nauji vys
kupai: mons. P. J. Byrtie iš 
Washingtono ir kun. A. J. 
Peschank iš Martinsbnrg, M o.

Chieago policija darbuojasi 
mažinti nelaimes Ldepos 4-ąją.

NUMATOMAS GREITAS
MADRIDO PAĖMIMAS

ROMA, birž. 27. — Dien- 
raštis II Popolo d’Italia va
kar editorijalu užtikrino grei
tai Madrido paėmimą. Ir kaip 
tik Madridas bus paimtas, 
baigsis dėl Ispanijos Europo
je krizė, pažymi laikraštis.policija suėmė septynis “sve 

timos valstybės šnipus.” '' Diplomatiniuose sluoksnuo^šiauriuose,

se kalbama, kad tas editofija- 
las yra paties Mussolinio pa
diktuotas.

Pareiškiama, Ispanijos sos
tinė tuojau bus paimta, kaip 
tik gen. Franco apsidirbs su 
radikalų liekanomis Ispanijos

bės nusistatymą Ispanijos rei 
kalu gynė pats premjeras 
Chamberlain. Prieš tai vyriau 
sybėg apsileidimą karštai puo
lė žinomas liberalų vadas 
Lloyd George :r darbo parti
jos vadai.

Premjeras pareiškė, kad vy
riausybės nusistatymas yra 
tik į vieną linkmę nusuktas: 
visomis priemonėmis išlaikyti 
taiką Europoje, dėl Ispanijos 
neleisti Europai užsiliepsnoti. 
Jis mano, kad taika bus ap
saugota, kai visi reikalai bus 
šaltai svarstomi.

Lloyd Georgu tuo tarpu Sau 
kė, kad jau seniai yra laikas 
Vokietiją ir Italiją patvarky
ti. Anot jo, ispanai naciona
listai šiandien turį mažiausia 
apie 100,000 vokiečių ir italų 
karių, o “vargšai” radikalai 
tenkinasi vos 12,000 svetimša
liais savanoriais.

RYGA, birž. 26. — Čia gau
ta žinių iš Rusijos apie Gorkių 
pravoslavų vyskupo Povylo 
nelemtąjį likimą.

Jaunųjų komunistų gauja 
cagos kardinolo painformavi- užpuolė minėtą vyskupą. Ji
mais apie Vokietijos vidaus

sies informavimai yra išdavi- 
kiškumas.

Vyskupas .užgynė statomus 
jam tuos ir kitus priekaištus! 
pažymėdamas, kad jis, kaipo 
vyskupas, turi susisiekimų tik 
su Šventuoju Sostu. Ir tai tik 
bažnytiniais reikalais.

Po to gubernatorius, kaipo 
koks didžiausias autoritetas, 
pradėjo aiškinti konkordato 
sąlygas nurodydamas, kad, 
girdi, patys vyskupai nesilai
ko tos sutarties dvasios ir rai
dės.

Iš gubernatorrus aiškinimų 
pastebėta, kad naciai nesiskai
to su konkordatu.

NAUJAS KATALONUOS 
KABINETAS

apdaužė, pagrobė vyskupišką

Į Chicagą atvyko Vengrijos 
katalikų vyskupas L. Shvoj 
su dviem kunigais palydoįvald 
Vyskupas yra Vengrijos kar
dinolo Seredi pasiuntinys k5 
sti J. Valstybių vyskupus, ku
nigus ir tikinčiuosius daL j

kryžių ir turimus su savimi! tarptautiniam Encharis 
popierius. Turįs sužalotą gal- kiniam kongrese, įvyksiančias
vą vyskupas paimtas į ligoni
nę.

Paskiau čeką (GPU) pan-

1938 m. gegužės mėnesį Bu
dapešte.

Jo Emin. kardinolas Mt
kelbė, kad ji nesusekusi jau- delein šeštadienį priėmė
nuolių, puolusių vyskupą, bet 
atradusi vyskupišką kryžių ir 
įdavusi bedievių muziejui.

Kada paskiau vyskupas Po
vilas identifikavo mušeikas ir 
jnos išvardino čekai, jis iš 
Gorkių ištremtas už “komunis 
tų jaunuolių vardo teršimą”.

Tokia tai pas bolševikus 
“teisybė”.

NUŠAUTAS DARBININKŲ 
VADAS

skupą Shoy su palydovais : t 

žadėjo dalyvauti rengiamai 
kongrese.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Sil 

dien giedra, ir yra kiek Šil 
čian.

Saulė teka 5:16, leidžiat
8:29.

— ■......................... -

BARCELONA, Katalonija, 
Ispanija, birž. 27. — Iš naujo 
sniro Katalonijos radikalų 
ministerių kabinetas. Prezi
dentas Companyg žada rytoj

PLATINKITE “DRAUGĄ” 1 sudaryti naują.

Pereitą penktadienį apie 
pusiaunaktį prie savo namų 
garadžiaus penkiais šūviais 
nušautas R. A. Shields, 3457 
W. 61 gat., Painters’ unijos 
184 lokalo finansinis sekre
torius. Nežinia kas ir už ką 
jį nužudė.

"DRAUGO” 
EKSKURSUI
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 
“Gripshohn” $ 

Ruoškitės dabar
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Pavasarininkų Sukaktis

Ypatingas supuolimas: dvi broliškos 
jaunimo organizacijos — Lietuvoj “Pavasa* 
rio’’ sąjunga, o Amerikoj Lietuvos Vyčiai 
šiemet mini sidabrinį jubiliejų.

Dr. J. Leimonas, kuris pernai svečiavo- 
ai pas Amerikos Vyčius, yra vyriausias pa
vasarininkų vadas. Savo vadovaujamos or* 
gaaizacijos reikšmingos sukakties proga jis 
sako:

"Kas šiandieną Lietuvai pavasarininkai, 
mums nereikia aiškinti. Jie patys kalba už 
aave. Juos Lietuvoj visur ir visi žino. Jie 
aMiejo kaimus ir miestelius. Su jų judėji
mu, su jų darbais mes kiekvienam žingsny 
susiduriam.

Pavasarininkai! Šis žodis gaivus, kaip 
pavasari*:. Jis patraukęs ir uždegęs jaunuo
lių širdis. Po pavasarininkijos vėliava veikė, 
kovojo ir mirė už Lietuvos gerovę tūkstan
čiai jaunuomenės. Po pavasarininkijos vėlia
va lr šiandienų veikia, dirba gausingos ir 
galingos jaunuomenės eilės.

Laiminga šalis, laiminga tauta, kurios 
jauntKAnenė yra susižavėjusi didžiais, kil
niais idealais ir imasi juos gyvendinti. Tai 
yra tvirta garantija, užtikrinimas, kad to
kia tauta sugebės nugalėti pasitaikančius 
sunkumus ir įstengs kurti gerove klestintį 
gyveninių.

Ir mūsų tauta yra daug sunkių laiko
tarpių išgyvenusi. Reikia manyti, kad jai 

dar ne vienas sunkus bandymas teks 
pakelti ir ateity. Todėl svarbu turėti atspa
rių tautų, o ypatingai atsparių judriausių 
jos dalį jaunuomenę. Jei jaunuomenė nebus 
deramo j aukštumoj — liūdnas ir skaudus 
btts mūsų tautos likimas. Taigi, turėti idea- 
lingą, kilnių, gerai veikiančių jaunuotnenę 
yTa mūsų tautai vienas iš didžiausių rūpes
čių.

Pavasarininkija savo veikimu mūsų tau
tos niekuomet neapvylė ir, būkim tikri, nie
kuomet jos neapvils. Tai laiduoja josios pa- 
oiriftktieji idealai, josios išeitasis gyvenimo 
kelias, josios visas veikimo charakteris.

Švęsdama šį jubiliejų pavasarininkija 
drąsini žiūri į savo tautos ir savo ateities 
gyveninių. Ji džiaugiasi kiekviena gražia 
lietuvių pastanga, ir tiki, kad ir pavasari
ninkijos tokiomis pastangomis džiaugiasi 
mūsų tauta. O lų pastangų, darbų apsčiai 
būta. Juk pavasarininkija yra gimusi dar 
rusų priespaudos laikais ir iki pat pasku
tiniųjų dienų aktingai dalyvauja mūsų tau
tos kūrybos užsimojimuose ir kovose už sa
vo gražesnį rytojų. Pavasarininkijos judė
jimo istorija tai ryškiai nusako. Tik gaila, 
kad šio straipsnelio rėmai neleidžia, kad ir 
bendriausiais bruožais, šių pavasarininkijos 
judėjimo istorijų paliesti.

Taip, pavasarininkija turėjo gražių pra
eitį. Neabejoju, kad ji įstengs sukurti dar 
gražesnę savo ateitį”.

J. E. Vyskupas Reinys, “Pavasario” 
sųjungos globėjas, kuris dabar lankosi A- 
merikoje, apie šių šaunių Lietuvos katalikų 
jaunimo organizacijų taip kalba:

“idealų nustatymas ir jų branginimas 
yra pats pagrindinis org&niauijoe dalykas. 
Jei idealų nėra arba jei jie netikri, apgau

tu ganizacijos darbas negali būti nei
us, nei palaimingas, 
vasaris iš pat pradžių atsistojo ant

tvirčiausių pagrindų, kurie visiems amliafcus 
buvo ir bus reikšmingiausi. Nėr nieko kil
nesnio, didingesnio, pagrindingeunio ir tei- •ingesuio, kaip šūkis “Dievui ir Tėvynei”.

Dievas, religija ir dora niekuomet negali būti žmogui abejutiški, Be Dievo neįilia-
RiMuas nei pasaulis, nei žmogus. Kuo žmo

gaus kūnai yra vanduo*, oras, maistais, tai 
žmogaus sielai yra religija. Žmogus negali 
išlaikyti savo vertės, pašaukimo ir garbės, 
nebūdamas doras, o doros kertinis akmuo 
yra religija ir Dievas.

Jaunimas ieško idealų. Palaimintas ji
sai, jei pasirinko idealu Dievų; tada jo gy
venimo keliai bus tiesūs, jo širdis džiaugsis, 
jo veikimas skleis palaimų, jo asmenybė bus 
entuziastinga, laisvu noru pasiaukojanti.

Dievas Įsako žmogui mylėti savo tėvynę 
krikščioniškai. Tėvynė — tai irgi žmogaus 
motina, kuri jį pagimdė tautiniam gyveni
mui. Todėl tėvynės kalba, kraštas, itnonės, 
geri papročiai, jos pasiuntinybė kitų tautų 
tarpe, jos kultūra, laimė, gerovė — tai di
delės brangeny bės, kuriomis turi nuoširdžiai 
sielotis tėvynainis.

Pavasaris, ugdomas tikrų idealų, išau
go, išsišakojo. L e rai, kad rūpinasi ir jaunes
niais ir vyresniais. Jaunimui pagundų, pavo
jų yra daug: mat, jisai judrus, karštas, ma
žiau prityręs. Todėl stipri religinė ir dori* 
nė apsauga yra būtina, pradedant, kiek ga
lima, jaunesniu amžiumi.

LIETUVIAI PARYŽIAUS PARODOJE 
1900 METAIS

Vykstant Šių metų Pary
žiaus parodai, įdomu prisi
minti, kaip lietuviai 1900 m. 
dalyvavo Paryžiaus parodoje. 
Mintis dalyvauti anų laikų 
Paryžiaus parodoje gimė Šiau 
rėš Amerikos lietuvių tarpe.

kitų veikėjų, o ypač. dr. J. 
Basanavičiaus nuomonė.

1899 m. gydytojas J. Bag
donas persekiojamas, kar© ža
ndarų, pabėgo užsienin. Tais 
pat metais jis atvyko į Pa
ryžių, kur Amerikos lietuvių

1894 metais Lauryno Ivins- j remiamas pradėjo organizuoti 
kio draugija išleido į visus lietuvių skyrių. Kadangi ^Bu

Pavasarį jo jubiliejaus proga labai nuo
širdžiai sveikinu. Jo veikimu džiaugiuosi. 
Iš visos sielos linkiu žengti pirmyn išbandytu 
Pavasario organizacijos idealų keliu, švie
čiant “Liepsnoms”, “Vyriškai Žygiuojant”, 
“Pavasariui” vadovaujant! Darbo dar vi* 
siaus pakaks, veikimo dirva taip plati, dar 
taip daug yra neorganizuoto jaunimo Lie
tuvoj. Kas ir kada jį suburs!

Brangusis ir Mielasis Jaunime! Stiprėk 
idealais, drausm inkis, pasiaukok, drąsiai ir 
garbingai ženk pirmyn, “kur šaukia Dievas 
ir Tėvynė”.

Pavasarininkų tėvas kan. P. Dogelis sa
ko: t »

“Pavasarininkas turi būti stiprus, nuo
širdus lietuvis, pasiaukavęs savo tėvynei 
Lietuvai. Pavasarininkas, kaipo lietuvis, sa
vo patriotizmu turi pralenkti visus kitus lie
tuvius jaunuolius. Mus iš tikrųjų mūsų or 
ganizacija daro lietuviais, ne svajotojais, ar

pasaulio lietuvius porų atai 
šaukimų tos parodos reikalu, 
bet tuomet atsišaukiinai pla
tesnio pritarimo nerado. 1899 
metais Zuriche, Šveicarijoje, 
gyvenų lietuviai vėl iš naujo 
šį sumanymų iškėlė ir krei
pėsi tam tikru atsišaukimu į 
visus lietuvius, kad būtų vi
sais atvėjais pravartu tokioje 
parodoje dalyvauti. Tada la
bai svarbu buvo įrodyti pa 

| šauliui, kad nėra kitos to-
kios Šalies kaip Lietuva, kur 
gimta kalba drandiami spaus
dinti raštai, kad lietuviai dėl 
savų knygų yra rusų valdi
ninkų aštriai persekiojami 
tremiami į Sibirą ir sodina
mi į kalėjimus. Anot to at
sišaukimo, Paryžiaus parodo
je lietuvių literatūros skyrius 
būtų vienas iš įdomiausių ir 
įrodytų pasauliui, kiek lietu
vių tauta dėl to turi kentėti 
ir vis dėl to lietuvių tautinio 
judėjimo rusų skriaudikai va
ldininkai negali užgniaužti.

Tasai atsišaukimas ragino 
visur gyvenančius lietuvius šį 
sumanymų paremti ir Pary
žiaus parodoje dalyvauti, ši

gdonas anais laikais Prancū 
zijoje ir kitur gyveno sveti 
ma pavarde (vadinosi Dau 
mantų, Gaitevtu ir kt.) tai 
dr. J. Basanavičius su juo 
susirašinėdavo per kitus as
menis, (daugiausia per knyg
nešį Jonų Pautienių, kuris 
Paryžiuje turėjo knygų ap- 
taisymo dirbtuvėlę). Pirmuti
niame savo laiške J. Bagdo-z
nui dr. J. Basanavičius rašo, 
kad jam kylanti abejonė ai 
užsienyje gyvenų lietuviai ga
lės parodai parinkti gerų eks
ponatų. Viename laiške d r. 
J. Basanavičius dėl uždraus
tos lietuvių spaudos taip iš
sitarė: “Sunku patikėti, kad 
Paryžiaus parodoje išstačius 
lietuvių uždraustas knygas 
galima, bus priversti nusilei-' 
sti Meškorių, kad jis grąžin- 
tų spaudų” (suprask rusus - 
maskolius). Spaudos atgavi
mui, rašo dr. J. Basanavičius, 
reikia didesnio “Meškorių” 
progreso, o pagaliau ir laiko. 
Viename laiške dr. Basana
vičius pasisako, kokius žemė
lapius ir diagramas reikėtų 
išstatyti lietuvių skyriuje. Jis

ganizacųa oaro lietuvis,sjm svajotais ar- ritari|n ybos a.
tik patriotais rėksniam, bet darbais niyhn- . , 7 u, ,... - rr- - m- ... nų metų knygų leidyklos tuojciais Tėvynę, nes musų Tėvynės meile yra' . . ... . . • .
paremta Dievo meile. Mes tarnaujame Dįo-1 8unnk<> lSle,8tas ,r
vai ir TSvyaei. ’ •' r | laikraščius.

Pavasarininkas turi būti apsišvietęs, Komitetų sudarė amerikiečiai 
kiek tai pasiekti leidžia jam jo gyveninio jr prūsiiečiai
aplinkybės. Gražu matyti, kai pavasarinin
kas mėgsta skaityti katalikiškus laikraščius, 
knygas, kai susirinkimuose viešai pasirodo 
drąsiai ir gerai pakalbėdamas, kai ginčuo-

tas atsišaukimas lietuvių ta- išstatyti XI-XII amž.
istorinius žemėlapius, paskui 
Lietuvos žemėlapį Algirdo ir 
Vytauto laikais ir pagaliau

Paryžiaus parodos lietuvių 
skyriaus komitetą sudarė a- 
merikiečiai lietuviai — kun.

sc tikėjimo klausiniuose sumaniai moka at- . žilinskis, P. Mikolainis, J. J.
sikirsti ir kitą į ožio ragų suriesti. I Paukštys, kun. Milukas ir dr.

Daug dar turėčiau pareikšti jums, ma- ,^UP*S« Pary^’&us parodos 
lonus jaunime, savo geriausių linkėjimų šiais ’ ‘^uvių skyriaus reprezenta-
jubiliejaus 'metais. Bet Šiam kartui užteks 
ir tų trijų stambių linkėjimų šiais jubilie
jaus metais. Bet šiam kariui užteks ir tų 
trijų skampių linkėjimų — būti geru kata
liku, lietuviu ir apsišvietusiu”.

Šie pavasarininkų vadų gražūs ir tei
singi pareiškimai tinka ne vienai kuriat, 
bet visoms jaunimo organizacijoms, ypač. 
Lietuvos Vyčiams, kurie artimai bendradar
biauja su “Pavasario” sąjunga. Jos abi at
sirado vienu metu, gyveno vienais ir tais 
pačiais idealais, dirbo tam pačiam tikslai - - 
Dievui ir Tėvynei.

Vietoje patarimas

“Amerika” sako, kad visi džiaugiamės 
vyskupo M. Reinio atsilankymu. “Kas tik 
turėjo laimės su juo susitikti ir susipažinti, 
susižavėjo jo šviesia asmenybe. Visi ir vi
sur nori jį pamatyti, išgirsti jo turiningų 
kalbų.” .

• Toliau ta« pats laikraštis rašo: “Besi
didžiuodami svečio atvykimu, turėtumėm 
neuftnirštr ir jo sveikatos reikalą. Sudary
tasis maršrutas nepaprastai varginantis. 
Vyskupui kartais tenka net po 3 ir 4 sykiusz
į dienų kalbėti ir būti naujose vietose.” 
Dėl to patariama kolonijų šeimininkams pa
sirūpinti, kad vyskupui tektų ko mažiausia 
nuvargti. Šis patarimas yra vietoje ir, reikia 
tikėtis, į jį bus atkreipta dėmėsią. Žinomo, 
reikia gailėtis, kad garbingam svečias il
gesnį laikų negalės aų mumis pasilikt i.

ntu buvo išrinktas dr. J. Ba
sanavičius, tuomet Bulgarijo
je gyvenęs.

Prūsų Lietuvoje tos paro
dos komitetų sudarė: P. J. 
Streikys, M. Jankus, J. Va
nagaitis ir M. Zauniūtė. O 
Londone parodos reikalais rū 
pintis buvo įgaliotas Dauma
ntas.

Žandarai siautė

Reikia prisiminti, kad prieš 
37 metus Paryžiaus parodai 
teko ruoštis slapta, nes tada 
buvo uždrausta spauda ir vi
sur siautė žandarai. Vienas 
Paryžiaus parodos 1900 m. 
lietuvių skyriaus organizato
rius — prof. J. Bagdonas pa
sakoja daug įdomių dar nepa
skelbti} smulkmenų, kaip mū
sų tautiečiai ruošėsi tam di
deliam įvykiui. Ypatingai jis 
iškelia dr. J. Basanavičių, 
tuo metu gyvenusį Varnos 
mieste. Tada Basanavičius pn 
v o ji nga i sirgo, bet nenustojo 
domėjęsis, kas dedasi Lietu
voje ir lietuvių kolonijose. 
Net iš sanatorijos prof. Ba
gdonui rašęs laiškus ir davęs 
patarimų kaip suorganizuoti 
Parodos lietuvių skyrių. Prof. 
Bagdonui, kaip vienam svar
biausių lietuvių ikyriaus cr 
ganizatorių, rūpėjo žinoti U

vieną žemėlapį- prieš Lietu
vos sujungimų Sn Lenkija. Be 
to, dr. J. Basanavičius rašė 
J. Bagdonui, kad lietuvių sky 
riuje turėtų kaboti Vytis ir 
schematinis žemėlapis, vaiz
duojąs iš kokių valstybių į 
Lietuvą pareina spauda. Pa
rodos organizatorius J. Bag
donas iš Dr. Basanavičiaus 
parodos reikalais gavęs net 8 
laiškus.

Lietuvių skyriaus ruošėjais 
tikrai pasinaudojo dr. J. Ba 
sanavičiaus patarimais ir pir
moje eilėje pasirūpino kai 
kuriais žemėlapiais. Schema 
tiniame žemėlapyje buvo nu
braižyta Lietuva ir kitos val
stybės, kuriose buvo spaus 
dinarai lietuvių laikraščiai. 
Tasai žemėlapis atrodė gana 
originaliai. Iš Amerikos, ftvei 
carijos ir Mažosios Lietuvos 
spindėjo gelsvi spinduliai į 
mūsų pavergtų Lietuvų. Prie 
spindulių buvo surašyti lietu
vių laikraščiai, einą užsieniuo 
se. Žemėlapius ir reikiama? 
diagramas pagal J. Bagdono 
nurodymus nupiešęs daiiinin 
kas Pr. Žitkevičius, ant kiek 
skirtinga nuo slavų lietuvių 
tautų.

Gana įdomu, kad greta su
krautų uždraustų lietuviškų 
knygų, buvo pakabinti mūsų 
visuomenės veikėjų portretai, 
tų veikėjų, kurie daugiau ko
vojo su caro valdžia dėl už
draustos lietuvių spaudos. 

Paroda gausingai lankoma
Suorganizuotų lietuvių sky

rių Trocodero rūmuose lan
kė daug žymių pasaulio mok
slininkų. Kasdien ten atvyk
davo keliolika, ar net kelios 

(Tęsinys 4 pusi.)
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“Biržietis” ir “Rūta”. Du Lietuvos sklandytuvai (gli- 
der): viršui — “Biržietis”, apačioj “Rlūta”, kuriuos iš Lie
tuvos atsivežė į Ameriką sklandytojai Jonas Pyragius ir 
Bronius Ožkinis. Jie dabai- dalyvauja Soaring Society of 
America sklandymo konkurse, Elinira, N. Y. Liepos 18 d. 
jiedu su tais sklandytuvais bus Chicagoj.

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų

Vertė Kun. Ant. M. Karužižkis
j?

Linksmumas I

Kaip jaustis linksmu
Būti tikrai linksniu žmogus 

turi būti sveikas ir geras; ne
sveikas žmogus gali būti link
smas tik praeinamuose sie
los nuotaikose, bet šis neil
gam. Turėti pastovų linksmu
mą, svarbiausia nuo dienos į 
dieną saulėtų gyveninių, gera 
sveikata yra būtinai reikali 
nga. Bet jei žmogus yra ne 
sveikas kūne ir nelinksmas 
jo sieloje, kaip tuomet! Rask 
nuolatinį užsiėmimą, kuriame 
turi pasigėrėtiną susidomėji
mų, būdamas vidutiniškai ti
kras, kari atlieki savo siekį. 
Jei šis yra užsiėmimas lauke, 
pasisekimas yra tuo skubes
nis ir tikresnis. Turime visuo
met palaikyti mintyje kad 
kas tiktai yra daroma svei
katai bus daugeriopai pasek- 
mingesnis, jei siekis bus lai
komas prieš save taip užima
ntis, kad sveikatos dalykas 
bus nematomas. — Dr. Hali.

Geriausias linksmumo 
įgijimo būdas

Žmonės turi išmokti, kad 
yra aukštesnis laimingumas 
nei tas siūlomas šių dienų 
gyvenimo su jo kovomis ir 
besistengimais, kurs gaili bū
ti apturėtas per tikybų.

Tol kol aukštesnis laimin 
gumas yra apleidžiamas, gy

venimas nebus mums geresnis, 
bet verčiau blogesnis iki <mes 
vos rasime kokį nors tikrai 
linksmą žmogų.

Dalinai kova dėl smagumo, 
dalinai nusilpnėjimas ir gei
duliai ir nerūpestingumas a- 
pię tikybų, veda žmones į 
klaidingus kelius ir kartais 
į prapultį. Žmon?ja dažnai y- 
ra kalta dėl jos pačios nelai
mių; jei žmonės būtų laikę 
prie širdies pamokas išmok
tas nuo jų protėvių visa ftno- 
giška šeimyna stovėtų ant 
aukštesnės papėdės. Prigim
tis ir neklastingumas yra di
dieji daiktai, kurių reikia sie
kti. — Kun. S. KneiPp.

Kas prisideda prie žmogaus 
linksmumo ant žemės -

Kas prisideda prie žmogaus 
linksmumo ant žemės tai tei
singas pašaukimo pasirinki
mas. Jei šis išeina gerai, jo 
pareigos irgi, paprastai, bus 
gerai atliktos; jei ne, žmogiš
kas gyvenimas palieka, ant 
nelaimės, vargo retežiu. Pa
saulis gali būti teisingai pri
lygintas prie dirbtuvėlės, ku
rioje nesuskaitomi visokios 
rūšies darbai yra atliekami 
ir kiekvienas užsiėmimas ra
nda savo amatorius. Jei kū
dikystė praslenka kaip gra
žus rytas, jaunystė irgi sku
biai dingsta kaip pavasaris. 
Bet kaip pavasaris yra pase-

(Nukelta į 4 pusi.)
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Kun. Ant M Karuiiikig “

Birželio 28-ta Diena

“Kas duos, kad mano pra
šymas būtų priimtas ir kari 
Dievas <man suteiktų, ko lau
kiu!” — Jobo VI, 8.

Taip, palikite tai su Juo, 
taip daro lelijos, jos auga — 
jos auga lietuje ir jos auga 
rasoje — taip, jos auga. Jos 
auga tamsoje, visos paslėptos 
naktyje; jos auga saulutėje,

apreikštos šviesa, jos vis au 
ga

jos neprašo jūsų sodinimo 
beaugant jos nereikalauja jū 
sų priežiūros. Numestos kio 
nyje, kur nors lauke — t.er 
jos auga. Jos auga jų grožy 
je, pasipuošusios baltai, joi 
auga prisidengusios garbe 
jos meiliai auga paties dan 
gaus šviesa.

Taip, palikite tai su Juo 
jūs žinote, kad tai branges 
nis Jo širdžiai nž lelijas, ku 
rios žydi, arba UŽ kvietkus 
kurie kyla po sniegu. Kc 
jums reikia, visa ko jums rei 
kia, jei prašysite maldoje, jūs 
galite tai palikti su Juo; ne; 
jfls esate Jo rūpesčiu, Jfls 
jūs žinote. . — - -■* » . M

./



tTrmailIenls. tnr£. 25 3., 1957 SRAVUSIS

Mažųjų Skaitytojų Skyrius
A'mw. Pr. J, Vaitukaitis

Vaikeliai ir Šv. Komunija

Tarp žmonių pasitaiko klau
simas, ar vaikeliai sugeba ir

nai, kaip ir suaugusieji, eiti 
prie Šv. Komunijos. Mūsų Iš

gali išpildyti tas dvi reikalin- ganytojas nereikalauja iš vai
gas ir tikslingas sąlygas, bū
tent, ar jie yra malonės stovy 
ir ar turi tinkamą intenciją, 
kad vertai priimti Šv. Komu
niją! Tačiau, dėl ko gi mes 
turime abejoti apie tai! Jei 
palyginimas turi būti įsteig
tas, pavelykime sakyti, kad 
nekaltieji vaikeliai yra dides
nėje Dievo malonėje, nekaip 
jų vyresnieji, kurie gan ilgai 
jau gyveno ir yra apgaubti 

ulinės įtakos. Tai buvo 
pie tuos mažus vaikelius, 

kad mūsų Išganytojas tarė: 
“Leiskite mažutėliams eiti 
pas Mane ir nedrauskite 
jiems, nes tokią Dievo kara
lystė” (Mork. X, 14).

Imant pačią tikrumą, vai
kelių gamtiškas bei prigimtas 
paprastumas ir nekaltumas iš- 
kilsta viršum suaugusių pa
saulinių žmonių, atsidavusių 
įvairioms silpnybėms. Su gera 
intencija reikia atsiminti, jei 
vertai priėmus Šv. Komuniją, 
reikalinga atmesti tuštumą, 
puikybę, žmonių gyrių, apsnū
dimą, apsileidimą, ir t. p. To
kių apsireiškimų, kurių gana 
yra pas suaugusius, mažai te
simato vaikeliuose, atsižvel
giant į jų nekaltąjį atvirumą 
ir nuoširdumą. Taigi, vaike
liai gali juo tinkiamiau ne
kaip suaugusieji išpildyti tas 
dvi reikalingas sąlygas, kad 
vertai ir kasdieniai priimti

I
nišarp,e

Kas Duoda Tikrą Pelną?

Senis Rupertas sėdėjo prie
šais savo namus didelės kriau
šės paunksnėje. Anūkai valgė 
vaisius ir negalėjo atsigėrėti 
jų gardumu.kelių daugiau nekaip jie gali 

Jam duoti, ir Jis supranta jų 
visą padėtį. Tačiau, Jis taip 
pat žino daug geriau nekaip 
mes, kad nekaltybė iš visų 
turtų yra brangiausia, kad ne
labasis tyko tą vaikelių turtą . 
išvogti jų ankstyvoje vaikys-1v,e,a- ir »««-
tėję, ir kad vien Šv. Komnni-16av0 kaimynai, kad nie-

ma intencija. Ir tos geros in
tencijos vaikeliai turi tiek, 
kiek ir suaugusieji. Ir prity
rimas rodo, kad tyriausias 
nuoširdumas yra valioje vai
kelių, kurie priima pirmąją 
Šv. Komuniją. Tai patinkama 
ir meilinga Jėzui Kristui, nes 
jie trokšta Jį turėti savo jau
nutėse ir nekaltose širdyse. 
Tat, dėl ko gi Jo neduoti vai
keliams! Labai dažnai 'vaike
liai yra tinkamiau prisirengę 
Jį priimti nekaip mes patys, 
kuri© neįvertiname pilno mal
dingumo ir dievotumo. Neiš- 
maningumas nėra kliūtis eiti 
prie Šv. Komunijos... Vaike
liai. yra vaikiški. Taip Betgi 
jie yra geri ir mylinti. Ir dėl 
tos priežasties, kad jie reika
lauja meilės, ir yra reikalinga 
meilei duoti tinkamo ir atsa
komo maisto. Mes turime dė
ti visas pastangas, kad vaike- 

Šv. Komuniją. Ir kas gi gali Į liai mylėtų Jėzų Kristų, ir dėl 
juos atitraukti nuo to dangiš- Ito juos dažnai su Juomi su-

teinančią naktį iškasiau toj 
vietoj didžiulę duobę; bet nu
sivyliau, nes nė supuvusio 
dvylekio neradau.

Kai kitą dieną kaimynas
Senelis tarė; “Aš jums pa- pamatė tą duobę, kvatojo net 

pasakosiu, kaip šitas medis ^susiriesdamas ir paskui tarė: 
atsirado. Daugiau kaip prieš “Negudrus gi tu vyras, kad
30 metų stovėjau aš šioje vie
toje, kur dabar auga Šis medis 
ir kur tada buvo dar tuščia

ko neturiu. Būčiauja tegali juos apsaugoti nuo inu visai pa-
priešo žabangų... Tiksliai pri- lakintas tariau aš, jei mano 
imant Sv. Komunijų yra ga- !turtas iSnež,1 nors šinlt» 
nėtina vertai priimti mūsų Į en^-
Išganytoj, su gera ir tinka- Kaimynas buvo išmintingus

žmogus; jis man ir sako: 
“Nesunkus tai dalykas, tik 
reikia mokėti imtis darbo. 
Žiūrėk, štai kad ir šitoj vietoj, 
kur dabar sveikas stovi, yra 
žemėse per šimtą talerių pa
dėta. Pasistenki juos paimti“.

Aš tada buvau dar jaunas, 
neišmintingas vaikinas ir a-

taip supratai mano mintį. Do
vanosiu aš tau kriaušės skie
pą. Pasodink tu ji į šitą duo
bę ir pamatysi — po keleto 
metų pasirodys tie geidžia
mieji taleriai“.

AŠ tą medelį pasodinau. Ir 
išaugo didelė puiki kriaušė, 
kurią dabar štai matote. B ran 
gfle vaisiai, kuriuos ji per il
gus metus vedė, man davė pel
no daug daugiau, negu šimtą 
talerių, ir vis dėlto lig šiol ji 
tebėra kapitalas, duodąs di
delius nuošimčius. Užtat aš 
iki šiai dienai neužmiršau kai
myno pasakymo, jogei darbš
tumas ir išmintis visuomet 
duoda tikrą pelną“.

Vasara skaistuolė 
Kviečia į laukus — 
Bėgame lenktynių, 
Dainos lydi mus.

Kakarykū, saule, 
Kaitink dar šilčiau! 
Duok mums spindulėlių 
Žaisti au au au!

Mes juos pavaikysi™,
Su kakarykū,
Juk negali būti
Vasarą nyku!..

I
Ei, valio, pievelė!
Kakarykū am!
Bėgame lenktynių —
Kas nulėks greičiau?!

J. \Kuzmickis.'

kojo maisto ir pastiprinimo, 
kurs taip reikalingas jų da
bartiniame ir vėlyvesniame 
gyvenime!

Jei atsižvelgti į vaikelių ne- 
išmaningumą ir vaikiškumą, 
kaip kai kurie bando jiems 
primesti, mes po ranka turi
me atsakymą iš Romos (rūgs. 
15 d., 1906 m., kuriame sako
ma, kad į tokį užmetimą ne
reikia kreipti didelės atydos 
(nimis urgenda non ėst). Tuo 
atžvilgiu tame iš Romos doku
mente su patvirtinimu kvočia
mi pagarsėjusio kanauninko 

kde Seguro reikšmingi sekanti 
įžodžiai:

“Vaikeliai gali ir turi daž-

artinkime. Jų mažos klaidos, 
nors tikrai būtų, bet tas • tik
rasis pamaldus pratimas, bū
tent, dažnoji Šv. Komunija, 
prilaikys tas klaidas, kad ne 
taptų nusikaltimais”.

Taigi, tėvai ir auklėtojai, 
rūpinkitės visu uolumu mažus 
vaikelius pratinti dažnai ir 
kasdieniai priimti Šv. Komu
niją, atsimindami, ką jų Ma
loningasis Mylėtojas yra pa
reiškęs: “Leiskite vaikelius 
eiti pas Mane ir neginkite, 
nes tokių yra Dievo karalys
tė”. (Luk. XVIII, 16), o už 
tas jūsų uolias pastangas nuo 
Išganytojo apturėsite gausų 
užmokesnį ne vien čia, žemėje,

Viešma Brookfielde. Žvėrelis, meškų veislės, vadi
nama Panda iš kitų kraštų parvežta į Brookfield žvėry
ną (šalę ChicagoQ. Viskas jai čia svetima.

Liūtas ir Pelė

Sykį, liūtui bemiegant, ma
žytė pelytė ėmė bėgioti po jo 
nugarą. Liūtas nuo to greitai 
pabudo, sugavo pelę į savo 
letenas ir jau įšžiodino savo 
milžiniškas žiotis, norėdamas 
ją praryti.

— Atleisk, karaliau, — su
čypė nusigandusi pelė: — at
leisk man šį kartą — nieka
dos to neužmiršiu... Kas žino> 
gal kada nors galėsiu ir aš tau 
patarnauti ir atsimokėti!

— Liūtui patiko tie pelės 
žodžiai Iškėtė savo leteną ir 
paleido pelę.

Netrūkus po to atsitikimo 
liūtas įkliuvo į tinklus. Med
žiotojai, norėdami jį gyvą nu
gabenti pas karalių, pririšo jį 
prie medžio, o patys tuo tarpu 
nuėjo susirasti vežimo liūtui 
nusivežti. Kaip tik tuo pat lai
ku pasitaikė pelei bėgti pro 
šalį. Pamačiusi, kokioj apver
ktinoj būklėj atsidūrė žvėrių, 
karalius, jį pergriaužė virves, 
kuriomis liūtas buvo suraišio
tas.

— O ką, ar aš neteisybę sa 
kia u! — tarė mažiukė peliukė.

Ir maži prieteliai gali did
žiai patarnauti.

bet ir Dangaus karalystėje, 
kur, po atsiskyrimo iš šios a- 
šarų pakalnės, su jais kartu 
galėtumėte matyti Dievą vei
das į veidą, ir nesibaigiamoje 
laimėje Jį amžinai garbinti ir 
šlovinti per visus amžių am
žius. į ,

Žydinčios Dienos

Ant. Rameikis
Žalia žalia girioj 
Ir lygiuos laukuos.
Žalioj lankoj žiedas 
Laime sulinguos.

Balti vyšnių sodai,
Giesmės ir daina 
Ūžia, skamba, supas... 
Laimės jau gana.

Jau sugrįžo paukščiai 
Iš svečių kraštų —
Kviečia linksmos dainos — 
Grįžk su jais ir tu...

Žydi vėl purienos 
Auksu, sidabru, —
Kodėl mano dienos 
Nežydės kartu.

• • •
Uždainuok, sesute, 
Linksmai,
Teskamba dainelė 
Plačiai.

Teplaukia jo s aidas 
Toli,
Tenai, kur mūs broliai 
Tikri,

Naguose grobuonio 
Žiauraus —
Suspausti vargelio 
Sunkaus,

Ilgisi laimingos 
Aušros...
Te tavo dainelė 
Jiems duos,
Kad greitai laisvi jau 
Jie bus.

Ad. Keraitis

ĮSPŪDINGAI baigėsi šv.
JUOZAPO MOKYKLA 

SCRANTON, PA.
SCRANTON, Pa. — Šv. 

Juozapo mokyklos mokslo me
to užbaigimo programas įvy
ko birželio 20 d. mokyklos sa
lėje, 7:30 vakare. Vakaro kal
bėtojas buvo gerb. pralotas J. 
V. Miliauskas.

Sekantieji šiemet baigė:
Edvardas Dičkius, Petras 

Leliuga, Juozapas Martinkus, 
Alberta® Noreika, Izidorius* 
Poteliunas, Jonas Ramanaus
kas, Vincentas Rimošaitis, 
Juozapas Sabai tis, Donaldas 
Sakevičius, Juozapas Selvenie, 
Edvardas Tamošaitis, Elena 
Arbačauskaitė, Ona Bernotai
tė, Viktorija Bunevičitūė, I- 
zabelė Uerbutavičiūtė, Marijo
na Glohaitė, Leoną Ilgavyziū- 
tė, Lilijona Janušaitė, Lilijona 
Kirvelevičiūte, Eleanora Kir- 
velevičiūtė, Ona Kvietkiūtė,

tus Janusa, Leonardas Rauba. Teleisa, Albertas'* iVadcekaus-
6-to skyriams: Ona Bunevi 

čiūtė, Irena Bunevičiūtė, Ona 
Juškevičiūtė, Konstancija Pu
ti rskaitė, Juozapina Urbonai
tė, Petras Kantakevičius, An
tanas Skiečius, Juozas Stase- 
vičius.

5-to skyriams'. Eleanora 
Bagdonaitė, Adelė Tvarijonai- 
tė, Ona Andziukaitė, Irena 
Kazlauskaitė, Elena Kvera- 
gaitė, Aldona Ramoškaitė, I- 
rena Sataitė, Edvardas Bune
vičius, /Viktoras Baranauskas, 
Vincentas Kazokas, Petras 
Kirvelevičius, Kazimieras 
Vaicekauskas.

4-to skyriaus: Marijona 
Rauba i tė, Birutė Martinkiūtė, 
Emilija Petkunaitė, Elena 
Petukauskaitė, Juozapas Ba
linis, Stanislovas Bunevičius, 
Danielius Kazlauskas, Jonas

kas, Robertas Vesalga.
1-mo skyriaus: Gertrūda,

Bunevičiūtė, Ona Putirskaitė. 
Už aukščiausią laipsnį mok

sle dovanas gavo:
8 skyriaus; Adelė Makšttr-

tytė ir Albertas Noreika; 7- 
skyriaus; Florencija Šimkiūtė 
ir Juozapas Baltrušaitis; 6 
skyriaus: Eleanora Kazuky-’ 
naitė ir AVilliam Pordon; 5. 
skyriaus.: Marijona Balinaitė 
ir Stanislovas Kibauskas; 4* 
skyriaus Birutė Martinkiūtė 
ir Geraldas Vaikšnoras; 3eky-. 
riaus*: Elena Siemenytė ir 
Leonardas Malinauskas; 2 
skyriaus: Teresė Banevičiūte' 
ir Stanislovas Digrevičius; V 
skyriaus: Joana. Kubiliūtė ir 
Edvardas Vaičaitis.

Dovanas už aukščiausią 
laipsnį tikėjimo moksle gavo

Jakamavičiue, Laurinae Pote-(Donaldas Sakevičius, aštunto

j Adelė Makštutytė, Konstanci 
ja Norkaičiūtė, Uršulė Pau- 

I lauskaitė, Bronislava Petkevi- 
1 čiūtė, Marijona Pipsiūtė, Ele
anora Ramanauskaitė, Elena 
Rimkūnaitė, Paulina Rutkaus
kaitė, Gertrūda Sumbrytė, A- 
delė Tamkiūtė, Elena iVenzr- 
lauskaitė, Emilija Vilnuskaitė.

. Penktadienio rytą sekantie
ji studentai gavo dovanas už 
neapleidmą dienų mokslo me
tu:

8-to skyriaus: Ona Berno
taitė, Viktorija Bunevičiūtė, 
Leoną Ugavyziūtė, Lilijona 
Janušaitė, Lilijona Kirvelevi- 
čiūtė, Adele Makštutytė, Ur
šulė Paulauskaitė, Eleanora 
Ramanauskaitė, Gertrūda Sum- 
brytė, Petrą® Leliuga, Juo
zas Selvenis.

7-to skyriaus: Genovaitė 
Anciukaičiūtė, Elzbieta Bali
naitė, Marcelė Baranauskaitė, 
Konstancija Malinskaitė, E- 
milija Malinskaitė, Elena Ra
moškaitė, Adelė Rimkūnaitė, 
Eleanora Skripkunaitė, Vy
tautas Skripkunas, Antanas 
Bunevičius, Simonas Čepaitis, 
Jurgis Gvazdauskas, Petrą® 
Šatas, Juozas Baltrušaitis, Vi-

liunas, Jonas Vai čeke vičius. 
3-čio skyriaus: Ona Cepa-

lauskaitė, Marijona Bunevi
čiūtė, Elena Semienytė, Jonas 
Baksis, Mykolas Grigas, Čes
lovas Petkevičius, Albertas
Petkevičius, Albertas Šatas. 

2-tro skyriams,: Donaldas

skyriaus, o Leoną Ilgavyziūtė 
gavo dovaną už aukščiausią 
laipsnį lietuvių kalbos mok
sle, aštunto skyriaus.

Skaitlinga publika išsiskir
stė labai patenkinta. Įspūdis 
liko stiprus.

Koresp.t

“KIDS”

____________
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LIETUVIAI PAItYlIAUa 
PARODOJ 1900 M.

ĮMONIŲ PRIETBUS

(Turinys ifi 2 pusi.)
dešimt tūkstančių svetimša
lių, anglai, amerikiečiai, pra
ncūzai, vokiečiai ir kiti, žiū
rėdami | puikius mūsų eks
ponatus, žemėlapius ir kt, tu
rėjo progos įsitikinti, kad No
muno upyne gyvena 
skirtinga nuo slavų lietuvių 
tauta.

Prancūzai, o ypač Tocade- 
ro muziejaus administracija 
buvo labai patenkinti, kad 
lietuviai šiam muziejui pali
ko keliolika geresnių ekspo
natų (tautinius rūbus, kank
les, ir kt.). 1900 m. Paryžiaus 
paroda Lietuvai atnešė ne
maža naudos.

Parodų uždarius

Pasibaigus parodai J. Bag
donui teko rūpintis ekspona
tų pargabenimu į Lietuvą. O 
jų buvo iš Mąrijahipolės, Kau

(Tęsinys ifi 2 pusi.)
karnas karšta vasara, taip 
jaunystė pasekama uolių sie
kių gyvenimu.

Kiekvienas žmogus turi di
rbti nustatytame pašaukimo; 
bet kas nuspręs kiekvientltu

vjMį atskiram žmogui, katram pa
šaukimui jis turėtų pasišvę 
sti t Ar tėvai turi jį nustaty
ti jų vaikams! Leiskite man 
pasakyti. Mes visiškai pri
klausome Dievui, mūsų Tvė
rėjui, ir Jis vienas turi tei
sę nuspręsti mūsų pašauki-

AMERIKOS LIETUVIŲ LEGIJONO 4-tas tikėtai, Lietuvių Legijonas į žde, kame sėdėjo 2 ar 3 “Au- nariai su vėliavomis, moterų 
SEIMAS pirmeIlybę visus, kso Žvaigždės Motinos” (taip talka, 7-to posto nariai sugavo pirmenybę prieš visus kso žvaigždės Motinos” (taip 

kitus parado dalinius; pir- vadinamos motinos, kurių sa
WATKRBURY, CONN. — štai, ir kad postams užuomaz- 

Lietuvių karo veteranų sei- gos padarytos Tranton, N. J., 
mas įvyko birželio 19—20 dd , Wilkes Barre, Pa., Atnster- 
Waterbury, Conn. Pirmas po Į dam, N. Y. ir New Haven, 
sėdis atidarytas Politikos klū Conn,. Čikagos postas neveik- 
bo salėje, 48 Green st. birž. Ius, o Bostone dėl ne’saiškin- 
19 d. lt vai. ryte. Pristačius tų priežasčių lietuviai vet«- 
vėliavas, sukalbėjus maldų ir ranai susibūrė į Amerikos Lo- 
pagerbus žuvusius ginklo gijono postų. Nutarta dėti pa- 
draugus, vadovavimų perėmė stangų, kad Čikagos ir Bos- 
vyr. vadas J. Kavaliauskas, tono Amerikos Legijono lie- 
Sekretoriavo vyr. adjutantas tuvių postų nariai įstotų ir 
adv. K. Jurgėla. Prezidiuman j Lietuvių Legijonų. Seimas 
pakviesta ir moterų talkos padėkojo vyr. inspektoriui 
vadovė K. Norkūnienė. Tele- kap. P. Jurgėlai už jo kūry-

mų. Tėvai turi tiktai parei- gramomia sveikino Waterbil
gų prirengti savo vaikus jų r*° Katalikiškų Draugijų Fe- 
pasaukimui ir jie turėtų la-' deracijos vardu A. Aleksis, 
bai rūpestingai žiūrėti, kad' legijono vyr. gydytojas
atradus pašaukimų skirtų Die 
vo jų vaikams. Tikrenybėje, 
kudmet kūdikis yra gerai au
klėjamas jis tuoj parodys pa- 
linkimus ir gabumus kokiam 
nors ypatingam užsiėmimui, 
ir jei tėvai pridės protingų

no, Vilniaus, Šiaulių ir kitų Į žodį nebus tuomet sunku per-
apylinkių. Didesnė dalis eks
ponatų norėta, atsiųsti į Lie
tuvų, tačiau susidurta su di
džiausiais sunkumais. Husų 
muitinių valdininkai pareika
lavo užmokėti didelius mui
tus. Mat, rusai grąžinamus 
eksponatus traktavo kaip už
sienines prekes. Ilgai teko 
laukti.jtaeian ~niėk6 'gėfb be
išėjo.' teikėjo ve
žti atgal į Vokietijų. Bet čia 
vokiečių valdininkai juos pra 
dėjo traktuoti kaip prekes at
vežtas iš Rusijos, tad mėgino 
apmuitinti. Susidarė sunki, 
net be išeities padėtis. Dalis 
eksponatų buvo sukrauta Do- 
vo Zauniaus tėviškėje (Ma-

sitikrinti Dievo valia. Bet 
šiame dalyke tėvai turi duo 
tį savo vaikams gerai pribre- 
ndusį patarimų, ir, virš visa 
ko, stengtis išpildyti Dievo 
valių. Jie turėtų matyti pa ’ 
šaukime nieko daugiau kaip 
tik pridmonę tarnauti Dievui 
geriausiu galimu būdu. Čia 
b'vai dainai Wy«K3W daro 
tai jų išimtina rū pešt imi pa
gelbėti jų vaikams įgyti nuo
savybes ir turtų, arba garbę 
ir įtekmingų vietų. Bet šis 
yr» kaip tiktai tas, kas ati
traukia tūkstančius nuo jų ti
kro pašaukimo. Tat mes ran
dame daug turtingų žmonių 
ir nemažai aukštose vietose,

kap. dr. J. '.Bučnys iš Balti- 
mora, Md. Laišku sveikino 
adv. A. O. Šalna iš Bostono. 
Vardošaukiu patikrinta, kad 
dalyvauja balso teise 38 ai 
stovai ir 4 jų pavaduotojai, 
bei eilė svečių. Atstovauja 
mi Dariaus - Girėno postas 
1 Nr. New Yorke, Stasio Ra
dzevičiaus 4 postas New Bri- 
taine, Silvestro Stokes 6 po
stas Waterbury ir Fridriko 
Sabonio 7 postas Hartforde.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
šiuo metu Liet. Legijonan pri 
klauso virš 300 narių ir 7 po

mieji žygiavo du batalionai 
kariuomenės, po to sekė Lie
tuvių Legijono batalijomis su

nūs žuvo karo lauke). Sekė 
vyr. vadas J. Kavaliauskas, 
“Purple Heart” ordino kar-

2 orkestrais, ir jų užpakaly žygis, lydimas pilnai unifor- 
sekė V. F. W. ir kiti daliniai.' m uotų ir gausiai dekoruotų

Lietuvių batalijonas suda- kap. P. Jurgėlos, J. Šimonio 
rė nepaprastų įspūdį. Pryša-'ir adv. K. Jurgėlos, bei no- 
ky 3 lietuviai skautai nešė ii- uniformuoto adv. T. Kubi- 
gų plakatų, “Lithuanian Le- (liaus. Toliau sekė Amerikos
gion of America”. Po to sekė 
automobilis su auksine žvaig-

AKIŲ GYDYTOJAI

bines pastangas. Moterų Tal
kos daliniai šiuo metu veikia 
tik New Britaiių Waterbur^ 
ir Hartford.

2 vai. popiet apie 400 lie
tuvių ištraukė į paradų, su
rengtų V. F. W. Conn. val
stybės sąskrydžio proga. No-

Seeley 9829 
Dr. K. NurkuitĖs 

dabar yra ru 
Dr. W. Pas

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OFTOMET.RICAI.il Y AKIU 
SPECIAI.ISTAS 

SuvlrS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins aklų {tempimų, kur| 
esti prleia-tlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuutu- 
mo, skaudamų aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Specialė atyda atkre'plama ) 
mokyklos valkus Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj pagal sutarti. Daugely 
atsitikimų akys atItal-stntOg be skt-

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
marelei Ava. Bo. Chicago. IH- Pri
taiko naujus akinius lr pataiso se
nus. Valandos: * vai. ryto Iki 9 v. | nių. Kabins pigius kaio ulmiiau 
vakaro.

sjtikėt^ k«d -jūsur vaikai stos 
pašaukimam kurin jie šaukik- 
mi. — Kun. S. Kneipp.

ir Lietuvos vėliavos, Šv. Juo
zapo liet. parapijos švilpukų 
ir būgnų orkestras, vadovau
jamas <1. Stokes, 4-to posto

talka, 7-to posto 
vėliavomis, moterų talka, Rc- 
public švilpukų ir būgnų or
kestras, vietos 6-to posto na 
riai su vėliavomis, ir to pos 
to moterų talka. Po to sekė 
du gyvieji paveikslai: vienas 
vaizdavo “Lituaniea” nukri
tusių girioje, antras pamink
lų visiems žuvusioms tietuvių 
kariams. Gyvuosius vaizdus 
parūpino vietos lietuvių orga
nizacijos.

(Daugiau bus)

3 4 ' T1 s • ••Joje Lietuvoje), kur juos glb- kurie pripažintų, jei jie būtų 
bojo Morta Zauniūtė. Paga- atviri, kad jie yni giliai ne- 
liau tik po1 9 metų ekspona- laimingi. Nei turtai, nei nuo- 
tų dalis pateko į Vilnių, bet savybės, nei garbės nepadaro 
daugumas savininkų juos bu- žmogų linksmu; vien užganė
vo jau pamiršę ir todėl pa
dovanojo Lietuvių Mokslo 
Draugijai, kur jie yra ir da-'
bar. Tsb.

Niekis geriausia proga tam, 
kuris nemoka ja pasinaudoti.

Sumaniam žmogui niekad 
netrūksta laiko geram darbui 
padaryti. ' .

Daugelis trokšta pasiseki
mo, bet nori jį įgyti nieko ne
veikdamas.

dinhnas tų! padaro, bet šis 
yra atsiekiamas tiktai kuo
met žmogus yra atradęs sa
vo tikrų pašaukimų ir ištiki
mai išpildo savo pareigas.

Virš visa ko, tėvai turėtų 
duoti savo vaikams tikrai kri
kščioniško pasielgimo pavyz
dį; padarykite juos gabiais 
visuose užsiėmimuose, kuriais 
jie gali užsidirbti savo duo
nų; pripratinkite juos prie 
savęs išsigynimo, prisiturėji- 
mo, stokos ir ypatingo užga- 
nėdinimo. Tuomet galite pa-

S0 METŲ PRITYRIMA8
Akys egsaminuojainoe — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: ksaūiea nną 9 iki 18; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak. *5 
TaL CANai 0523

BYWAYS

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7oo9 

LIETUVIAI ADVOKATAI^

JJOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan Stąte Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175

Namai: 6459 S. Rocktvell St 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Penodolį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 ▼. V. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 5047

CtEMENTJ. SYILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street 

Chieago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 5288 

VaL pagal sutartį
6322 So. We8tern Avenue 

PROsueet 1012

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. A, J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginla 1116 4070 Archer Are.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus scredų, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.
TeL CANai 2345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel CANai 0402

LIETUVIAI DAKTARAI
"orTŪTOžiSNAT

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct. Cicero, III.
Utarn., Ketv ir Pėtn. 10—9 veL v, 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Pened., Sered. ir Subat. nno 2—* v.

Tel. Ofiso: Rez.:
LATayette 4017 24C5 W. 59 8t

Tel, namų:
HEMIock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Tročiadieniaia ir Sekmadieniaie 

pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI
Tel. Ofc. REPubllc 7690 
Melrose Park 020

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Zntrad.. ketvirtai!, .b nenktadlenlalr 
9-lt v. rytų: 1-S P- P-: «-» v. v. 

Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 9. P- 
161 Broadvray 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais U trečiadieniais nuo 

10 v. r. iki 9 vai. vakaro
SeAtadieniala nuo 1 v. tkl I v. v. 

Bekmadlųnlals pagal sutarties.

TeL LAFayelte 8015

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

Telephone: BOUIevard 2800
JOSEPH J. GRISH

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue Res. 6515 S. Rockwell Street Teiepbone: REPublic 9723

IeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGU II-L.

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

Sunday by Appoint ment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

Nuo 2 iki 4 ir uno 6 iki 8 vok. 
Nedėliomis pairai sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

VaL 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatoms Cicero]
1446 So. 49th Ct

Nuo 8 Iki > vai, vak.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 6951 8. Maplewood Av.
TeL HEMIock 3977 

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
fteštsdioniais nuo 7-9 vai. vak.

2423 W. Marąuette Rd.
Tel HEMIock 4848

TeL BOUIevard 7041

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

TeL Ofiso BOUIevard 6918-14 
Rez KEMvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nuo 8:90—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginie 0036

Reddendjoe TeL BEVerI

OR. T.

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So, Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL 
Telefonai MIDway 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir fluo 7 jkį 8:30 v. v.

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

TeL YAKda 0894 
Bea: TaL PLAaa 8400

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

Nedfiliomie nuo Į0 iki Į2 dienų

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUOBĮ2O 

U
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja S0 metų 
Rctunatlzmae Ir Alrdlee I.lgoe 

jo Specialybe
Valandos 11.18 A. M.. 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1888 Be. SOth Avė.
Tel. Cicero MM 

Ofisas 4990 W«t 18th Street
Cicere, III.

TaL CANai 6128
4157 Archer Avenue

Ofiso vėl.: 2—4 ir 6—8 p. m.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1-S Ir 7-8 

Seredomik ir Nadėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonai RIPubUc 7848

Rezidencija
8939 Sa Olaremont Ava 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal sutartį

TaL OAJfa’ 0S87
Boa PROspoet 885B

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS H CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Resideneija: 8800 So. Artasian Ava 
VALANDOS: U ryto Iki S popiet

• iki 1 vųl vakaro
Offiea Phone Ras. and Offiee

PROepeet 1018 8389 8. Leavitt St
Vai. 1-4 ». k M vak. CANai 9709

TaL Offiee Wentworth 8380 1* Hyde Park 3395DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IK OHIBUKGAS 
2403 W. 83rd St, Chlcago-

Nadčtlom Ir Trečiadieniais
Pagal Sutarti

DR. SUSANNA SUKIS
mt11

Valandos 8—4 po pietų, 7—S v. vak. 
Itakvvua aerednmia iv anhetnmia

DR. A. J. SHIMKDS
GYDYTOJAS H CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TaL LATayatte 8014

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
pagal autarti.

Ckieagoe lietuvių |v. Kryiiaus li- 
gouiuA kaip jų pripaiine Amorican 
Modical Aaeodatlon tr American 
OoDogo ef Sorgeons, yra Olaae A 
rtfties. Tai yra aukičiaust Ameri
kos medtfcelial autoritetai mfiaų li
goninę priakyri prie goriausių Ame 
rikoe Ugeniuių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 8700 W. 89tfc St, 
UI. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarę, dentisty, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

OFTOMET.RICAI.il
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ŽINIOS IŠ WAUKEGANO

GYVIEJI REIKALAI tėviams nuostolių padnrytu 
dėl ją tamsumo, nekrikščio

Gyvi sutvėrimai turi reika
lų ar tai susirasti, ar pasiga
minti visko, ko jam reikia, 
nes kitaip nuo alkio, Šalčio 
Kitų. Tie rrikalai verčia juos 
bėgioti iš vietos j vietų, ieš. 
koti ko reikia gyvenimui, pa
sidaryti, gelbėtis nuo priešų. 
Augmenija negali iš vienos 
vietos pasitraukti į kitų, kad 
radus maisto, pastogę; nera
dę, ar netekę maisto turi pra
nykti, praiūtL Tie reikmenys

nisko tikėjimo, neciviliauotu 
mų.

Mes, jų ainiai, vargais ne
galais vejamė8 civilizuotas 
tautas, daug už mus skaitlin 
gesnes. Buvo toli pasilikus 
nuo apšvietos mums nėr leng
va vytis juos. Mums reikia kc 
voti ne tik su savo tamsu
mu, bet kartu ir su nedatelc- 
liu ir nesusipratimu. Imkim, 
pavyzdžiui, savo bažnyčios ir 
mokyklas. Jos yra slėgiamos

yra įgimti ir augmenijai ir sko^M v‘en 4ėl to» kad
gyvūnijai; nekitaip yra ir su 
pačiu žmogumi.

Ko ui žmogų ientesniem? 
gyvūnams reikia, pačiam žmo 
gui lyginamai daug daugiau 
teikia. Jeigu ne jo protas, ant 
temės kamuolio žmogaus nei 
pėdsakio jau nebūtų. Jis, bū- 
ddmas protingas sutvėrimas, 
Išgalvoja, susiranda, pasidaro 
ko jam reikia. Dėl to ir yra 
didžiausia užduotis lavinti aa 
vo protų, kad jo pagalba mo 
kėtų rasti žemės turtus, jais 
naudotis; susipažinti su ga
mtos jėgomis, jas sujungus 
panaudoti būviui pagerinti. 
Neturįs gyvenimui reikalingų 
reikmenų, įrankių, arba jų 
nemokus pasidaryti, žmogus 
yra nelaimingas. Jis yra. ne
laimingas netekęs sveikatos, 
tieka nebedaribininkas. ; čia

patys parapijonai išsisukinė
ja nuo savo tiesioginių parri-

Parg^bent®® į Chicago. Erederick B. Snite, Jr., baigė 8000 mylių kelionę “geležiniuo
se plaučiuose”, kurie parieda jam kvėpuoti Praėjusiais metais nuvykus į Kinijų jį ištiko 
vaikų paralyžius. Visų laikų gulėjo Peipingo ligoninėj. Iš Kinijos į Chicago jį lydėjo trys

gų, aukų, kurių reikia užsi- kinietės slaugės (dešinėj). Šiame atvaizde ligonis “geležiniuose plaučiuose” išvežamas iš
mokėjimui išlaidų Vėl, im
kime mūsų jaunimų. Jis dirb
damas centų, kitų paaukoja 
išlaikymui savo Alma Maier, 
o dolerius žarsto svetimiems 
už įvairios rūšies pasilinksmi
nimus. Jaunimo auklėjimas! 
tiek daug mums kainuoja, o 
pats mūsų jaunimas to ne
pripažįsta. Negalima sakyti, 
kad jaunimo auklėjimas pa
eina vien nuo parapijonų, ne. 
Pradėjus klebonu iki dženi- 
torio nei vienas sau turtų ne 
krauna, tik šiokį-tokį būvį 
gauna nuo parapijonų. Mo
kytoja sesuo gauna trisde
šimt penkis dolerius į mėne
sį per dešimt mėnesių; porų 
mėnesių seserys yra be ai

vagono. Paguldytas 'Billings Memorial ligoninėj.

ir atsiranda gyvas reikalas *os’ 0 ir tada reikia,
apsisaugoti visokių gręsian- Seserys nesigai i parapijos

čių sveikatai pavojų. Moks 
las nepadaro žmogaus neįvei 
kiamu. Prie mokslo reikia do 
rovės. Dorovė žmogų tobuli 
na, apsaugoja nuo pasileidi
mo, nuo sveikatos netekimo. 
Žmogus nėra iš įgimt.ies to 
bulas, jo prigimtis pačioje 
pradžioje per jo paties kalt\ 
buvo sugadinta. Jis gyvenda 
mas gali geromis priemonė
mis gerų dalį savo sugadin
tos prigimties atitaisyti, pa
gerinti, bet ne kitas už jį.

Abi tautos valdžios: svie
tiška ir dvasiška turi suside- 
jusios imtis priemonių lavi
nimui savo piliečių. Valdžia 
įkuria mokyklas mokslinimui 
savo piliečių Ir išmokslina 
juos. Kad ir išsilavinę žmo
nės yra ne tik prie blogo pa
linkę, blogo nebijo, tiesiog at
likinėja kriminalius darbus, 
valdžia astmomis bausmėmis 
to blogo neišnaikina. Kali
niai pilni nusikaltėlių, krimi
nalistų. Matomai, kad doro
vė turi būti, negali būti pa
mainoma žmonių gyvenime 
Be krikščioniško tikėjimo do 
rovė yra neįmanoma. Krikš
čioniškų tikėjimų tik Katali
kų Bažnyčia teturi teisę ir 
tegali įskiepyti į žmogaus 
sielų, ji žmogaus sieloje pati 
žmogų kelia į padanges, do- 
rovina.

Dėl to Bažnyčia nuo pir
mųjų amžių įsteigė ir steigia 
bažnyčias ir mokyklas švie
sti žtnonijų tikėjimo šviesoje. 
Be tikėjimo, dorovės nei ne
sitikėk. Juk ir pas mūsų pro 
tėvius su tikėjimu apšvivta 
atėjo. Apšvietų atnešė tik ti
kintieji pasišventę žmonės. 
Kad pas mūsų protėvius bū
tų krikščioniškas tikėjimas 
kiek anksčiau atėjęs, jin būt 
buvę anksčiau apsišvietę su 
kitomis Europos tautomis. 
Kas apsakys, kiek mūsų pro-

vaikus 'mokyti į dienų už do-

Musu OrgafiizBotoji Veikla
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

Brangus lietuvi katalikei su bedieviais, po pirmo, ant- 
Tu ir aš jau net apsipratom i ro žodžio, išgirsi ant kunigų
su tuo posakiu: “nieko nau
jo, vis vienas ir tas pats”.

Tai nauja pragaro kilpa. 
Tuo “vienas ir tas pats” po
sakiu taikdkna pirmiausia su
kelti kataliko širdy neapyko- 
ntų ant visos katal. dvasiš
kuos, katalikiškosios spaudos 
ir visų veikėjų. Tai bedievių 
kilpa taikoma visiems katali
kams. Protestonai nuo tos ki
lpos paliekami liuosi.

Mes, katalikai; tos kilpos 
turime saugotis ir didžiuotis,

pilnų pagiežos ir kerštingų 
išsireiškimų: “nieko naujo, 
vis vienas ir tas pats; kuni
gai ir bažnyčia jau atgyveno 
savo atinžių”. Po šių išsireiš-

talikai, yra net kenksmingi 
Šv. Bažnyčiai. Jie tik yra • 
buvę bažnyčioje, kada juos* 
krikštijo; dar sykį, kada ve
dė. Na, kai kurie dar sykį į 
metus velykinę išpažintį at
lieka. Tokie apsileidėliai ne 
Bažnyčių ir katal. spaudų, re
mia, bet komunižbnų ir bedie 
viškųjų spaudų. Todėl, ir ne 
stebėtina, kad tokie katalikai 
kartoja komunistų nudėvėtum 
šmeižtus, būtent, “bažnyčiakimų, drebia biauriausius pra,. , . . . .

v • i ir katal. spauda nieko naujosimanymus, šmeižtus. Tai an , . . . ,
nepasako, vis vienas ir tas 
pats”.

tikrisfco pasiuntinių darbas. 
Tad saugokimės antikristo 
dvasios.

Nei iš vieno katalikų prie
šo neišgirsi pagyrimų kuni
gui, susipratusiam katalikų 
veikėjui, katal. spaudai. Be-

lerį. Uždirbantys į dienų še į kad nesvyruojam Kristaus pa dieviai palieka ramybėje ka
sis, septynis arba net ir visų 

! dešimkę žiūri, kad jam kuo 
mažiausia tereikėtų prisidėti 
prie bažnyčios tarnų ir para
pijos palaikymo. Dalis para
pijonų per savo puikumų ba 
žnyčios tarnų patarnavimų 
kiek galėdami sumažina, tie 
siog uite uja iš gyvenimo.

Kadangi parapijonai nesu
deda bažnyčioje pinigų, rei
kiamų visiems parapijos rei
kalams aprūpinti, atsiranda 
reikalas rengti vasaros metu 
įvairios rūšies pramogas, kad 
šiek-tiek pelnius parapijai Ir 
mūsų parapijos piknikas- čia 
pat. Klebonas su komitetu 
pardavinėja tikietus. Netenka 
abejoti, jeigu visi parapijonai 
prisidės prie pikniko, jis duos 
pelno.

Darbas prieš visų akis. Da
ug žmonių teiraujasi, kodėl 
nepradeda statyti bažnyčios.

Kas dienų laukiame pašau-; 
ikiant pas Jo Eminencijų Ka
rdinolų dėl bažnyčios plano 
užgynimo. Kai tik Jo Emi
nencija užgirs bažnyčios pla
nų, o kontrakioriai paduo 
skaitlines mums prieinamas, 
tuomet, nieko nelaukę, staty
sime bažnyčia.

Kun. Jnocas J. CuFuakas

liktame moksle. Išganytojas 
mokino tik išganyti savo ir 
artimo sielų ir taikinti, kad 
patekti į dangų. 'Bažnyčia šv. 
laikosi to Kristaus mokinimo, 
mokydama išganyti savo sie
lų. Tai vienintelis ir neįkai 
nuojamas turtas, Kristaus Ba
žnyčios teikiamas kiekvienam 
žmogui.

Kai kada jau ir iš katali
kų pasigirsta primetimas Ba
žnyčiai, kunigams, katal. spau 
dai; girdi — “niekoi naujo 
neduoda, vis vienas ir tas 
pats: apie religijų ir daugiau 
nieko”. Tai nedora mintis 
Ji paveldėta iš katalikų prie
šų. Kiekviename susitikime

lalikus apsileidėlius, pastum
dėlius, svyruojančius. Tokie 
apsileidėliai, tik iš vardo ka-

“Draugo” Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocyklra)

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir Grabnamių ■ ■■ ft--
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo ----6—--
Pirkite tiesiai i* dirbtuvės ir taupykite pinigus
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių
527 NORTHWESTERN AVENUE

ARTI GRAND AVK.

Telefonas SEEIey 6*103
Chicago, niiaoia

PADAUGINKITE SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS > 

VIETAS

ARE YOU ONLY A 
THREEOUARTER WIFE?

Mes visi katalikai šj tų ži
nome apie krikščionių šven
tusias vietas. Esame girdėję, 
apie Jeruzolimų, Betlėjų, Na-i 
zanetų, Alyvų Daržų, Taboro, 
kalnų, Jordano upę, Rymų, 
Liurdų ir 11, ir 1.1. |

Kiekvienas pripažįs, kad y-l 
ra labai įdomu ir labai svar-Į 
bu ko plačiausia susipažinti 
su minėtomis vietomis. Kad 
su jomis susipažinti, tai ge
riausia būtų jas aplankyti. Tų 
padaryti tegali labai retas. 
Bet iš knygų susipažinti, tai 
kiekvienas gali. Ar yra tokių 
knygų lietuvių kalboje? Jū
sų džiaugsmui, jūsų pasigerė
jimui ir jūsų žinioms padau
ginti apie šventusias vietas 
jau yra puiki, didelė ir ne
brangi knyga.

“Kelionės įspūdžiai,” knn.
, J. A. Pauliuko parašyta, yra 
į minėtam tikslui parašyta.

Tai didsiė knyga — turi

328 puslapių. Popiera labai 
gera, spauda labai aiški, ge
ruose apdaruose.

Bet svarbiausias šios kny
gos papuošalas yra jos pa
veikslai. Lietuvių kalbojė nė
ra kitos tokios knygos, kuri 
turėtų tokių gausybę paveik
slų, kaip ši. O evarbiausia, tai 
tas, kari paveikslai didžiai 
svarbūs, įdomūs ir dailiai at
spausdinti. Visi žinome, kad 
geri paveikslai užvaduoja il
giausius aprašymus.

Šių knygų skaitantiems ir 
jos paveikslus žiūrintiems gar
siosios šventos vietos stoja 
pilnoje aiškumoje, kaip kru- 
tamuo.se paveiksluose.

Visi įsigykite šių įspūdingų 
knygų! Kaina tik $2.00. 
DRAUGO KNYGYNAS 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, III.

ANASTAZIJA
SZYMANIS

(Po tėvais ftuinanuitė) 
mirt* Birt. 25 d., 1937 m., 2:55 

■vul. • po - pietų, sulatlkus puses 
amžiaus.

Kilo iš Švenčionių, Vilniaus 
Apskr., Daugėliškio parap.

Amerikoje išgyveno 23 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnus: Anthony lr Kazi
mierą.. dvi dukteris: Genovai
tę ir Veroniką, pusseserys: El
zbietą Martinkleng ir Domicė
lę Juršienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4401 So. 
Wolęott St. (pirmiau vadinos 
Dimcoln St.). Tol et o nas 1.AF&- 
lette 2157.

Laidotuvės Jvyks AntradlenJ, 
Birželio 29 d., 1937, iš namų 
8 vai. ryto bus aJttyidėta i šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčių., ku
rioj (vyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
busnulydėta 1 šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sūnai, Dukterys. Pn- 
saesorys ir GI">tNės.

Laidotuvių Direktorius I. J. 
Zolp. Tbi. BOUlerrurd (201— 
5506.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Banketams — Laidotavėms 
Papuošimams.

Pboraa LAFAYEnt MOO

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727
T\ i • koplyčios visose
DVKai Chicagos dalyse

bMcziSm

L litams
S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 

Phone YARds 1138-1139

Masalskis
A. Petkas

M. State

Eztrckis ir Suims
JuozapasEud

s»»♦««»

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

Cicero

IR 4704 So. Weetern Ai 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

____________ mrs.
■ A BITTIN

.■ PAMrNKI

Čfi*paminklu vit i* !•
Išsirink Iin.'i pa «
s«.kij a' .: .r ai;

1,1
• ■, • \-t /«.■ ,\*sal i!i'n <!a H

3958 W ėst I I lth M .
Telefonas BEVerly 0005 

skersai Sv. Kaumiero kapinių vartų.

•ABT, IMD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER- PRUZIN

Oeūnataa Įntatertai — Moterų pdUrnanji

NARIAI CHICAGOS, ...—-— -----------
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII AIIPC PATARNAVIMAS
AmDULANut dieną ir naktį
nvr A T KOPLYČIOS VISOSE D I KAI MIESTO DALYSE

3314 Weet 23rd PUoe Phone CANaI 2515 Skyrius 42-44 E. 108 St. Phone PULIman 1270
4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139
1410 So. 49th Ct., 
Phone Cicero 2109
718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377
1648 Weat 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Mlehigan Avė. Tek PULIman 5703

tamuo.se
tamuo.se


e Pirmadienis, birž. 28 d., 1937

VIETINES ŽINIOS

Pirmadienį Renkasi 
Kuopų Atstovai

Pirmadienį,- birželio 28 d., 
renkasi Liet. R. K. Susivie 
nymo Amerikoje Chicago aps
krities kuopų atstovai į aps
krities susirinkimų Nekalto 
Prasidėjimo P. Š. parap. mo
kyklon, Brighton Park. Aps
kritis turi labai daug reika 
lų svarstyti, dėl to kiekvie 
nos kuopos atstovų dalyvavi
mas būtinas. Sus-mas prasi
dės 8 vai. vakare. Būkite vi
si laiku. Sekr.

staleliui, saldainių ir 6 svu 
rus cookies). Tad pelno liko 
$21.00, kurį A. Poškienė įtei
kė kuopos iždininkei per su
sirinkimų birž. 15 d.

Nežinia, kaip koresponden
tė suprato, kad nuo šios cnrd 
party mažai pelno liko. Su- 
lyg PH.)an>y» tai pelno, gali
ma sakyti, gražaus liko.

Buvusi

važiavimų. Komisijoj darbuo
jasi veikėjai: E. Gedvilienė, 
J. Gedvilas, P. Turskienė, O. 
Srubienė, J. Lisauskis su sū
num.

Visi važiuokime, linksmai 
laikų praleisim. Rėmėja

Ruošiasi į Tėvų Mari 
jonų rėmėjų išva

žiavimų

Pataisymas

MARŲUETTE PARK. - 
Mūsų, Moterų Sų-gos 67 kp., 
koresp., rašydama apie praė
jusį card party, kurį ruošė 
Albina Poškienė, parašė, kad 
pelno 'mažai liko. Susirinki
me buvo pranešta, kad viso 
įėjo $28.00. Išlaidų viso buvo 
$7.00 (už kuriuos reikėjo nu 
pirkti dovanas kiekvienam

T0WN OF LAKE. — Lie 
pos 4 d. Marijonų ūky įvyks 
piknikas. Tėvų Marijonų Rė
mėjų 8 sk. taip pat rengiasi 
prie to išvažiavimo. 11 vai. 
ryto nuo Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčios išvažiuos P. Nor
kaus trokas. Kurie nori tro- 
ku važiuoti, prašomi susirink
ti prie bažnyčios 10:30. Tro 
kas nuveš ir parveš nž 25 
centus. Kviečiami visi į tų iš-

Jonįnės Pas Paulius

BRIGHTON PARK. — Jo
nas ir Elzbieta Pauliai gyv 
savo name num. 4322 S. Ar 
tesian avė. ne nuo šiandie ži
nomi Brighton Parke. Jų šei
ma viena pavyzdingiausių. Jų 
giminės ir draugų skaičius — 
legijonas. Malonu tad laiks 
nuo laiko apie juos parašyti 
ne tik kaipo apie visuomenės 
darbuotojus, bet ir kaipo a 
pie nuoširdžius draugus.

Birželio 23 d. Joninių iš 
vakarėse įvyko puiki puota

W. P. STEPHAN 
ELECTRIC CO.,

Not Ine.
Senlausiaa lietuvis elektros kon- 
traktorlus Chicagoje. 25 m. vl-
sus
namuose.
skg.
ga.

Šviesų ir jėgos įtaisymai 
Įtaisome Motorus

2310 So. Hoyne Avė. 
TeL CANaI 7514

tu m. vi-
patęnklou {vedimu elektros 

įuoae. Taipgi parduodu vi- 
, kaa tik elektrai! relkaJtn-

CHARLES YUSHIS
CARPENTER 

IR
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
lAtlieka visokius medžio darbus,! 
■didelius ir mažus, už prieinamą^ 
Įkaini}. Apkala namus šingeliais.
1 Dedame stogus.

Turi 35 metas patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

Help Kidneys
Doa’t Take Drastie Draga 

Toar Kidn.y. contaln * mtllloi 
tabM or ttlt.r. whteh m»» bo .nd»Į 
by B.(loot or draatle. Irrttatln* dru«». Bb 
ear.tul. If functlonal Kldn.r or Blbddfr 
dt.ord.rs mak. you suff.r frora Q.ttln*

i

Parctooda iš varžytinių. Garsaus Chicago "visuomeniš
kos naudos” biznierio, milijonierio S. Insullo, kuris depre
sijos metu nunešė milijonus žmonių pinigų ir pats subank
rutavo, judamasis turtas dabar parduodamas iš varžytinių. 

Paulių name. Ne tik galva fjįa matome išstatytus varžytinėms brangius indus, 
šeimos, geraširdis, linksmas
ir judrus Jonas Paulius, bet 
ir jaunesnysis sūnus Jonukas 
šventė vardines. Prie tos pro
gos dar ir sukaktuvės 23 me
tų jų vedybinio gyvenimo pri 
puolė tų pa«ių dienų, tad bū
riai genčių ir prietelių bei

? kaimynų susirinko pas Pau-

NUOLAIDOS
Ant Elektrikinės ledaunės, ParloT Seto, Bedroom Se

to ir Gesinio pečiaus.

Šis gražus parlor setas tiktai ^£>2s5O 

ir dar graži lempa dykai

30 metų guarantuotas re- 
frigeratorius už
099.50

Nieko nereikia įmokėti
Skalbiamos mašinos, 

Thor, Maytag, Apex po
039.50

019.95
Hoover special guaran

tuotas per Hoover Co., 
ir Budrikų.

Po 50c į savaitę.
Kiti Elektrikiniai dulkių 
valytojai po 09.75

Budrikas neatsako, jeigu kas nueina neapsižiūrėjęs ir 
nuperka iš neatsakomingos krautuvės. Budrikas vienų 
krautuvę panaikino ir toj vietoj užsidėjo svetimtautis. 
Būkite atsargūs.

Rdkandai, Radios, Refrižeratoriai — viskas randasi 
Budriko vienoj didžiulėj krautuvėj.

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

Arti 35 St.

Tel. BOUIevard 7010

Budriko programai; Nedėliojo WCFL — 970 Kil., nuo 7:10 Iki S 
vstkare
Panedėllaia Ir Pėtnyčtomls WAAF — 920 Kil., kaip 1:00 vai vak. 
K et vergui. WHFC — 1420 KU., kaip 7 vai.

Up Nl*bt*. NorvouaaoM. Lom of Pop. L.« 
Palna. Rb.umatte Patna, Dl.iln.M, Or
ele. Und.r Eye., N.ur»l»l», Artdlty, 
Burnine. Sm.rtlnc or Itchln*. you don t 
aood to tako chancoa. Ali dru**lrt. nev 
hav. th. mo.t mod.rn advancd tr.af- 
m.nt for th.se troubloa—* Dootor'aar..- 
erlptloa oallod Cy.taa (SIm-T.s). Vfork. 
f art—«af. and mirs. Tn 11 bour. tt muat 
brlnr n.w vltalltr and la «u»rantaad to 
mak. you faal 14 y.ar. younasr 14 on. 
w.*k or money baolt on r.turn of .mpty 
packac.. Cyates costa oaiy te a doMbt 
dru**l.t. and th. cuarantM proteets you.

YOUR % 
CRANDPARINTS^

1 SI 1) K) KREPĄ L 
IK )1TLEp/HOSTETTERFl 
ALVVAYS HANDY1N?; 
THE H()USE'"/ii

HOSTETTEKS
STOMACHIC BITTERS

skursiniu laivu į Milwaukee. 
Ekskursijai vadovavo Brigh
ton parkiečiai su savo pirmi
ninku p. Dom. Varnu. Bet 

Subatos vakarų Aušros Var- dalyvavo ir kjtų kuopų Vy 
tų parapijos darže įvyko rina- čiai> pavyzdžiui, iš 18-os St. 
gus Vyčių pasilinksminimas šimulig) įg wlest Side pp. Gle- 

bauskas, Mikšis ir kiti.

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

Kaip Jaučiate?
•i Vakare—“Iftvnlyklt Viduriu."—Jau.kttr 

nėriau RytuJ I
Merkite nuovaret. Duokit. Oarfl.ld Ar
batai livalytl neaumaltu. IlkuJMua Veikla 
greitai |r maloniai. Oarklt. kaip paplau
ta arbata- lOo — Ito.

OAlRILOTCACC.t AantK. MOOKLYM, M. V.

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 West 33rd Street 
Užlaikome KUMPUS Ir kitus 
skanumėlius importuotus iš Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes Jie yra gauti per

BALTIO IMPORT CO.
809 West 19th Street

Čikagos Apskrities; vardu su

liūs, apkrovė juos dovanomis 
Lr gėlėmis ir sudėjo linkėji
mų.

Elzbieta Paulienė viena si
mpatingųjų ir veikliųjų ARD 
centro ir 6 sk. narių. Ji Fed. 
centro atstovė ir 6 sk. iždi
ninkė. Jų dukrelė Zofija per
nai baigė Šv. Kaz. Akad. su 
aukštais pažymėjimais. Ta; 
didelių gabumų mergaitė. Tu
ri scenos ir piešimo talentų. 
Už savo priešinius gavo iš 
Art Instituto pažymėjimus. 
Be jos, Pauliai augina, dar 
du sūnus ir vienų dukrelę. 
Tad sveikinti Paulius atvyko 
ir ARD veikėjos A. Nausė
dienė, K. Garuckaitė ir F. 
Burba nuo centro, o 6 sk. da
lyvavo pirm. E. Rudienė, ii 
veikėjos Anužienė, M. Stan- 
kaitė, Rudokienė, B. Lindžie- 
nė su šeima, jaunosios šeimos 
giminių: dr. Svlenciskas su 
žmona, Žadrauskai, Rokaičiai, 
Laučiai, Pociai, Panliai, Jot- 
kai, Kundrotai, Pauliai J r., 
Dovidauskai, jaunas dr. Čer- 
nauskas, L. Cbapman, D. Ku- 
ngytė, A. Šatkus ir kiti. Pas 
Paulius viešėti tai yra patir
ti tokio lietuviško nuoširdu
mo ir vaišingumo apie kokį 
rašo Vaižgantas savo “Pra
giedruliuose”. Nepaprasta jų 
šeima ir visa giminė, kur jau
noji karta, vedusių ir pavie
nių linksminasi kartu su se
nesniais ir kartu lietuviškas 
dainas iš atminties dainuoja. 
Kol tokie išeivijos santykiai 
viešpataus šeimose, apie iš-
tautėjimų jaunųjų nėr nei 

kuo kalbėt.
Paulių šeima veikli mūsų 

visuomenės dirvoje ir žymūs 
taipgi savo duosnumu sku
biems reikalams tautos ir ba
žnyčios. Malonu su jais buvo
ti ir juos nuoširdžiai sveikin 
ti žymiaisiais įvykiais jų gy
venimo.

Ilgų metų ir daug giedrių 
valandų lai Dievas suteikia 
tai kilniai šeimai. Prietelis

ruoštas visų kuopų nariams. 
Kai kas net stebėjosi, kati 
Vyčiai galėjo taip linksmin
tis neturėdami nei alaus, nei 
jokio kito svaiginančio gėri
mo. Buvo užėję keli svetim
taučiai: pamatę užantį jauni 
mų klausėsi “nejaugi jie nuo 
root beer’o tokie linksmi”? 
O vienok tai buvo tikrenybė. 
Tarp dalyvių buvo ir kų tik 
sugrįžę Čikagon pp. P. ir J. 
Bložiai.

Vakar gi <š /ryta didelis 
skaičius Čilęagos Vyčių iš

Iki Vyčių Dienos liko tik 
savaitė: taGne laike ypatingai 
tikietai turės būti praplatinti.

Sužinota, kad piknike įvyks 
sviedinio žaidimas dviejų gru
pių, kurių vienai vadovaus p. 
Jonas Brenza, kitai kun. A. 
Valančius.

Norėdami mylėti tėvynę tik
rų, aukšta meile, turime duoti 
jai mūsų pačių asmenyje to
kius piliečius, dėl kurių jai ne-
reikėtų nurausti, bet kuriais ji 

plaukė “Grand Rapids” ek-1galėtų pasigirti. R.Pelicol

Pranešimai
T0WN OF LAKE. — Sva

rbus susirinkimas Šv. Pran. 
Rėmėjų 3 sk. įvyks antradie
nį, birželio 29 d., parapijos 
svet.

Gautas svarbus laiškas nno 
seselių, dėl to ta proga ir 
šaukiamas nepaprastas susi
rinkimas. Visi nariai-ės malo
nėkite ateiti į šį svarbų su
sirinkimų. Valdyba

Padėka

Kiekvienam žmogui pasitai 
ko laimė, bet jos neįgyja, jei 
prie jos nebūna prisirengęs.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Šiuo norime išreikšti nuo
širdžių padėkų visiems, kurie 
kuomi nors prisidėjo prie su-

MOTINOS YRA
ATSAKOMtNGOS

Šeimyna tikisi, kad motina pri
gelbės daktarui užlaikyti šeimyną 
geroje sveikatoje. Motina gali ati
tolinti ligas ir nesveikatą išsaugo
dama vaikus nuo vidurių užkietėji
mo.

Užkietėjimas dažniausia kyla nno 
klaidingo pasirinkimo maisto — 
nuo valgių, kur trūksta kiekybės. 
Toks dalykų stovis lengvai pataiso
mas ir be didelių iškasėtų.

KeHogg’s AlUBran suteikia sau
gų būdą neprileisti užkietėjimą pri- 
dnodant kiekybės maistui. Vidu
riuose All-Bran sugeria vandens du 
sykiu daugiau, negu pats sveria. 
Sudaro ten košelę, kuri švelniai iš
valo vidurius.

Kellogg’a All-Bran teipgi sutei
kia vįtamino B ir geležies. Tai yra 
daug geriau, negu nuolatinis kimii- 
mas dirbtinių pilių ir vaistų.

Du šaukštu dienoj kaipo augme
nims maistas su pienu ar grietine 
arba sn kitais patiekalais užtenka 
vidutiniškam žmogui. Tris sykius 
dienoj sunkiuose atsitikimuose.

Parduodama visose grosernėse ir 
garantuoja Kellogg iš Battle Creek, 
Michigan, .

rengimo Liet. Nacionalio Ao ’ 
ro klubo aviacijos ir sporto 
dienos birž. 20 d.

Ačiū laikraščiams: už gau
sių paramų, radio valandų 
leidėjams (Peoples, Progress 
ir Budriko), už garsinimų, 
kun. A. Baltučiui, N. P. P. 
Šv. parapijos klebonui, už pa
garsinimų bažnyčioje, draugi
joms ir klubams, kurie tik 
prisidėjo.

Nuoširdžiai ačiū gerb. Liet. 
Kon. P. Daužvardžiui, kuris 
ne tik malonėjo atsilankyti į 
šį parengimų, bet dar pasa
kė net dvi patriotines, reikš- 
ųiingas kalbas: vienų prie Da 
riaus - Girėno paminklo, o 
kitų Asbburn airporte. Ačiū 
programos dalyviams; laku- 
narus — A. Kielai, J. Kriviui, 
J. 1 ,a107.ai, Al. Šidlauskui; pa 
rašiutu šokėjoms — Joanai 
Rauskinas, M. Bernotaitei ir 
J. Vaišvilai, (kurioms, deja, 
nebuvo galima, iš pradžrios 
dėl didelio vėjo, o vėliau dėl 
lietaus savo drųsų parodyti), 
Jaun. Birutės šokėjams-oms, 
šokėjai ir dain. Bertulytei, ri- 
stikams (4 poros) už paįvai
rinimų programo; dar buvo, 
3 poros, bet lietus sulaikė pro ( 
gramų, kalbėtojams — L. Ši-1 
mučiui, Br. Jakaičiui, V. Rė-, 
kui, J. Dimšai ir kitiems, Reo 1 
Packing ir Gordon kompani-' 
joms už garsiakalbius, rengi
mo komisijai už pavyzdingų 
tvarkų, darbininkams bei da
rbininkėms už malonų patar
navimų, o publikai už skait 
lingu atsilankymų ir gausių 
paramų.

Dr. J. J. P°aka, pirm.

MATYKITE JJ ŠIANDIENI

HEALTH-MOR
VACUUM-CLEAN’ER 

ATLIEKA 32 DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGICIŲ

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

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

RLOTOJAS

Kaa norite tumu, Išvalyti ir Iš- 
popleruotl, tai .kreipkitės J •

J. Purtokas 
• 425 8o. Rlchmond St
 Tel. Hemlock 2578

Manant statyti san naują namą 
ar pertaisyti seną. pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspėct 1185.

Išmokam 4% REIKALINGAS DARBININKAS

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

Reikalingos vyras farmos darbui. 
Senas ar jaunas. Patyrimas nerei
kalingas. Turi mokėti draivytl tro- 
ką. Atsišaukite laišku pranešdami 
amžių lr klek norite algos. Boa 
J 88, DRAUGA8, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago.

PARDAVIMUI RESTORANAS

Pardavimui Barbecue Ir restoranas, 
f 47th lr Halsted. Labai prieinama 
I kaina. Turima tuojau parduoti. 
! BOUIevard 5374 po šeštai vai, vak,
į PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 3 aukščių mūrinis na- 
I mas, po 4 kambarius. 1810 W. 
I Cullerton. $3900. Pilnas aukštas. 
'Geram stovy. Kreipkitės 2315 So.
Damen Avė.

PARDAVIMUI GROSKBNft

Pardavimui grosern® Ir bučern4
6545 8o. Winchester. Gerai lšdlr 
tas biznis. Prležast) patirsite 
vietos.

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui taverna. Biznis Išdirbtas 
4 metus. Kambariai pagyvenimui. 
Priežastis ilga. Turi būti greit par
duota. 1535 W. 63rd St.

BUICK

SC.
PONTIAC
AGENTORA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTORA

BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
OAUBI8, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKYB


