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PRIEŠKRIKŠČIONIŠKI 

ŽYGIAI
AMSTERDAMAS, Olandi

ja, bai. 8. — Žiniomis iŠ Vo
kietijos, Saro krašte nacių po
litinė policija areštavo du ka
talikų kunigus klebonus už tai,

1 jie priešinosi kryžių iš
ešųjų mokyklų pašalinimui, 

dietoje kryžių naciai tanky kių 
sienas padabino Hitlerio pa
veikslais. j

Areštuotųjų priešinimasis 
yra tas, kad gyventojai nugir
dę apie nacių prieškrikščioniš
kus žygius sukėlė prieš juos 
demonstracijas. Naciai sakosi 
patyrę, kad kunigai klebonai 
sukurstę žmones.

Policija areštavo ir eilę ka
talikų tėvų už vaikų nesiunti- 
mų j mokyklas iki kryžiai bus 
grųžinti. Kai kurie areštuotie
ji pašalinti iš civilinės tarny- 
lx)s. Mat, jei .jie gina kryžius, 
tai yra naciizmo priešai.

Freiburgo vyskupijoje (Ba
dene) katalikų vaikams moky
klose buvo išdalinta klausimų 
ir atsakymų brošiūrėlė vardu 
“Tiesų kateebizmas”. Naciai 
jas tuojau konfiskavo pažymė
dami, kad tas padaryta be mo
kyklų autoritetų leidimo. Ta
čiau tikroji konfiskavimo prie
žastis yra tos brošiūrėlės turi
nyje. Tenai tarp eilės klausi
mų ir atsakymų yra ir šie:

“Kokia didžiausia pagarba 
• tenka žydų tautai!’’ Ir atsa
koma: “Kari mūsų Išganyto
jas kilo iš jos”.

Kitas klausimas:
‘Kas yra vyriausias mūsų 

kūno ir sveikatos valdyto
jas’ Ats.: ‘iVienas Dievas.’ 

Kaip žinoma, naciai nepa
kenčia žydų ir nori jre patys 
valdyti žmones be Dievo pa
gelbos. Tokie klausimai yra 
priešingi nacių ideologijai.

Taip pat naciai tuo pačiu 
Lumetimiu panaikino katalikų 

ridose ilgus metus varto- 
rankvedį “Bažnyčios 

doktrinos”.
t

Nacių vyriausybė paskelbė 
amnestijų visiems nubaustie
siems katalikams ryšium su 
monetarinio įstatymo peržen
gimu. Tuo būdu naciai pripa
žįsta, kad jų tos įvykdytos by
los ir skirtos bausmės katali
kams buvo vien kova prieš 
Katalikų Bažnyčių. Bet viešai 
apie tai nepasisako.

GUBERNATORIUS KAL
TINAMAS UŽ ŽMONIŲ 

KURSTYMUS

PASIRAŠIUS DARBININKŲ SUTARIMĄ SU CHRYSLERIO KOR RACIJA

Andai I/ansinge, Mich., pasirašius darbi-ninkų unijos sutarimų su Chryslerio automo 
bilių korporacija, pasisveikino korporacijos prezidentas Chrysler ((dešinėje pusėje) su 
darbininkų vadu J. L. Lewisu. Centre sėdi gubernatorius Murphy, kurs tarpininkavo pasi
tarimams. (Acme Photo.)

TEISMAS VARŽO MO
KESČIO TIKRINIMO 

BOARDA

PRANCŪZIJA VADOVAUJA VALENCI 
JOS RADIKALU KARO ŽYGIAMS

Cooko apskrities teisėjas Ja ITALŲ SPAUDA IŠKELIA SOCIALISTŲ 
reckis nusprendė, kad mokes
čių tikrinimo boardas (appeal 
lioord). neturi teisės keisti į- 
kainotojo skirtas mokestis už 
nekilnojamas savastis, išėmus 
ketvirčius įkainojimų metus 
ir jei yra, koki fiziški savasčių 
pakeitimai.

Minėtas Imardas daugeliui 
sumažino skirtas mokestis ,už 
1934 metus, ftis boa nio spren
dimas eina niekais.

8 LAVONAI RASTI SU
DAUŽYTAM LĖKTUVE

NACIAI TRAUKIA TIESON 
KATALIKŲ VADUS

Randa, kad nesiseka išgriauti 
žmonių tikybos

BERLYNAS, bai. 8. — Taip 
vadinamam čia nacių “liau
dies” teisme imta nagrinėti 
įdomi byla. Patraukti tieson 
septyni katalikų jaunimo va
itai, tarp kurių yra keturi ku
nigai. Kaltinami ‘valstybės 
išdavikiškumu’. Girdi, jie da
rę sumoksiu jungtis į bendrų 
frontų su komunistais prieš 
nacių režimų.

Svarbiausias kaltinamasis y- 
ra Vokiečių Katalikų Jaunųjų

Be kitų trijų kunigų ir tri
jų pasaulininkų vadų, sakoma, 
yra dar ir aštuntasis. Tečiau 
policija jo neišvardina.

Jie visi ana&tnoti pereitų 
metų pradžių ir tik vienas 
kun. Clemens iki bylos išlaisvi
ntas iš kalėjimo dėl jo silpnos 
sveikatos.

Nacius ištikęs koks ypatin
gas kvaitulys jei jie kaltini 
katalikų jaunimo vadus ui nie 
ku būdu neįmanomų nusikal-

McNARY, Arizona, bai. 8. 
— Ieškotojų grupė pagaliau 
pasiekė ausid&užusį į kalno uo 
lag didelį Douglaso lėktuvų, 
pereitų šeštadienį iš Kalifor
nijos skridusį į rytines valsty
bes. • Mi

Visi skridę aštuoni asmenys 
rasti žuvę, iš jų šeši taip sus
vilę, kad negalima identifikuo 
ti. Tik vairininko ir jo pava
duotojo lavonai yra mažiau 
apdegę ir rasti savo vietose, 

CHICAGOC^GRAI JGY-4^ aprašui, prisjrjšę dir 
VENA NEPAKENČIA

MUOSE BUTUOSE

AMERIKOS SOCIALISTŲ 
VADAS PUOLA BRITUS
LONDONAS, hal. 8. — At

vyko čia įAmerikos socialistų 
Vadas Norman Thomas ir tuo
jau ėmė pulti Imtos, kad jie 
mažai rūpinusi Valeneijos ra
dikalų likim

Chicago aldermonų taryba 
paskyrė komitetų tirti butų 
nuomų branginimų mieste. 
Vakar komitetas surengė pir
muosius- išklausinėjimus.

Komitetas patyri, kad neg- 
Vyrų sųjungos generalinis se-|timų — sumoksiu su komunis- gyvtnamoj miesto daly bu- 
kretorius kun. Jacob Clemens.(tais. ’Ui ^^i nepakenčiami ir

nuomos vis didinamos. Daugu

BETIKSLĖ BOLŠEVIKŲ 
KOVA SU RELIGIJA

Kaltina priešvalstybiniu
“sąmokslu su komunistais”

ST. PAUL, Minn., bnl. 8. 
— Ijegislatūrai įteikta rezo
liucija, kuriųja gubernatorius 
Benson kaltinamas už žmonių 
kurstymų prieš legislatūrų dėl 
šios nenoro pravesti gnberna- 
riaus remiamų šelpimo bilių.

Kalbama, kad prieš guber
natorių gali būti iškeltas “im- 
peachmentas”.

MASKVA, bai. 8. — Rusi
jos bolševikai randa, kad 
jiems nesiseka kovoti prieš 
religijų — bedievinti gyvento- 

. jus, o ypač sodiečius. Bolševi- 
Įkų kova prieš religijų neturi 
pavykimo. Keliolika metų ši 
atkakli kova vedama ir “bez- 
božnikų” organizacija polaips 
niai ima tirpti.

Ir Ukrainos komunistai 
daug susirūpinę nepavykimais 
kovoti prieš religijų. Tenai 
komunistų partija suplanavo 
įkurti mokyklų priešreliginių 
agitatorių mokslinimui. Nori 
juos išmokslinti ir pasiųsti į 
kaimus bedievybei skleisti.

Bolševikų laikraštis “Izvie- 
stija” rašo, kad komunistai 
turi daugiau susidomėti bedie- 
viškųja propaganda, kadangi 
religija visur pradeda stiprė
ti. Kur buvo apgriauta, ten ji 
ir vėl atgįja.

“SĖDĖJIMO” STREIKAS 

TRAKTORIŲ FABRIKE

PEORIA, III., bai. 8. — A- 
pie 200 darbininkų sukėlė “sė
dėjimo” streikų Catepillar 
Tractor kompanijos fabrike. 
Apie 11,500 darbininkų neteko 
darbo.

mas namų apirę it aplūžę. Vi
sur nepakenčiamas nešvaru
mas. Butuose gyvena po ke
lias šeimas. Kai knrie miega 
uždarytuose prieangiuose ir 
karidoriuose.

Sveikumo departamento vir
šininkas dr. H. Bundesen aiš
kino, kad jis priverstas išlai
kyti didelį tarnautojų štabų, 
kad tas miesto dalis nuolat 
saugoti nuo epidemijų.

Šiaurvakarinėj Indijojo su
kilo musulmonai.

OFISŲ TARNAUTOJUS 
SIUNČIA I KASYKLAS

MASKVA, bai. 8. — Kad 
padidinti anglių produkcijų, 
sovietų vyriausybė į Donbas 
anglių kasyklas siunčia iš ofi
sų apie 400 tarnautojų.

GAISRAS MANILOJE

MANILA, Filipinų srilos, 
bai. 8. — Dideles gaisras išti
ko Tondo — šio miesto skur
džiausių dalį. (Apie 25,000 as
menų neteko pastogės.

PLATINKITE "DRAUGĄ“

SUSEKĖ SĄMOKSLĄ IŠ
LAISVINTI KALINIUS

SPRINGFIELD, Tik, bai. 8. 
— Susektas kriminalininkų 
sumoksiąs užpulti Menardo 
valstybinį kalėjimų ir išlais
vinti kalinius..

VEIDMAINIŠKĄ NUSISTATYMĄ

Maskva taip pat teikia žymią 
pagelbą Valencijai

ROMA, Irai. 8. — Europos] Vielos diplomatų sluoks- 
diplomatai didžiai susirūpino niuose pažymima, kad šis 
paskutinių dienų įvykiais ry- Prancūzijos įkaltinimas yra
šium su Ispanijos karu.

Italų spauda iškelia aikštėn, 
kad Prancūzija, kurios socia
listų vyriausybė nuolat puola 
Italijų už kišimusi į Ispanijos 
pilietinį karų, ne tik Valenci- 
jos radikalams pristato galy
bes ginklų, amunicijos ir karo 
medžiagos, bet dar ir vado
vauja karui prieš nacionalis
tus.

Italų laikraščiai nurodo, kad 
radikalų karo pajėgoms vado
vauja Prancūzijos generolas. 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybė yra pasiuntusi ispanų ra 
dikalų pagelbai generalinio 
štabo- karininkų grupę. Šie 
prancūzai karininkai yra suda- 
nę radikalų karo vedimui pla
nus ir patvarkę visas milicinin 
kų pajėgas. Karui vadovavi-

nepaprastai rimtas ir, supran
tama, dokumentais) paremtas 
ir apie tai negali būti abejo
nių. Aiškėja, kad Prancūzija 
daugiausia šūkauja ,už taikos 
palaikymų Europoje, pati gi 
sumaningai taikų ardo ir 
griauja.

Dėl tokių veidmainiškų 
Prancuzijosi žygių Italijoje rei 
škiasi nerimas ir sujudimas 
prieš prancūzus radikalus. Ma, 
tyt, Italija bus priversta atvi
rai visomis išgalėmis remti is
panus nacionalistus, kad su
triuškinti Valeneijos bolševi
kus^

ROMA, bai. 8. — Laikraš
tyje Giornale d’Italia Vifgi- 
nio Gayda rašo, kad ir Mas
kva, kaip ir Prancūzija, Įo- 

------- -------is radika-
žais. Anų pirmųjų du lavonai 
ištrenkti iš lėktuvo vidaus.

Tlėktuvo dalys išmėtytos į vi-] karo medžiagos. Tas ir vyk 
sas puses. Spėjamo, kad kaip doma. »

mas payestas prancūzų gene-_ R®1*1 remia Ispanijos radi!
rolui, kurs užtikrintas, kad 
jam bus pristatoma ginklų ir

lėktuvas didžiausiu smarkumu 
smogęs į uolas, jas staiga už
siliepsnojęs.

Kalno pašlaitėje galybės 
sniego, kai kur stačiai iki juo
smens. Susitarta padirbinti 
kokius nors pačiūžas, kad iš 
nelaimės vietos paimti žuvu
siųjų lavonus.

Douglas lėktuvas buvo nau
jas dvidešimts vienam kelei
viui lėktuvas. Padirbtas Kali
fornijoje ir buvo siunčiamas į 
Nevv Yorkų. Nelaimė įvyko 
Rniego pūgos laiku.

“SĖDĖJIMAS” GUBERNA
TORIAUS OFISUOSE

Toliau aiškinama, kad Pran
cūzijos socialistų vyriausybė 
yra sutariusi su Maskva viso
mis priemonėmis gelbėti Ispa
nijos radikalams, kad būtinai 
nugalėjus nacionalistus.

Apie Prancūzijos veidmai
niškus žygius ir darbus pla
čiai rašo Virginio Gayda, pre
mjero Mussolinio autoritaty- 
vis apžvalgininkas. Gayda dar 
pareiškia, kad Prancūzija ir 
toliau siunčia savanorius į Is
paniją, o prancūzų praneši
mai apie svetimšalių savano
rių grupių sulaikymus nuo 
Ispanijos yra tik negfldrus 
prisidengimas nurodyti pasau
liui, kad, štai, Prancūzija 

SANTA FE, N. M., bai. 8. “griežtai laikosi” tarptauti-
— Ispanų amerikiečių darbi
ninkų organizacijos “Inga Ci
be ra” narių grupė įsikraustė 
į gubernatoriaus ofisus ir nu
sprendė “sėdėti”.

Neužilgo su ašarinėmis bom
bomis išvyta. Šeši vadai areš
tuoti ir traukiami tipson.

nio nesikišimo sutarimo, o Ita
lija “tai visa ignoruoja”.

Ttųs, nepaisant tarptautimo 
tarimo nesikišti į Ispanijos rei 
kalus.

Padarius minėtų sutarimų 
Rusijos bolševikai ir Sevasto
polio ir Odesos trylikų laivų 
su karo medžiaga pasiuntė 
Valeneijos radikalams. Be į- 
vairios karo medžiagos pasiųs
ta 28 lėktuvai, 245 patrankos, 
250 tankų, 120 trokų ir apie 
1,200 tonų amunicijos.

Bolševikų 6 nardantieji lai
vai dažnai atlanko Valeneijos 
ir Barcelonos krantus. Dabar 
bolševikai yra parengę į Ispa
nijos pakraščius pasiųsti du 
kruizerius ir 4 naikintojus lai
vus. 154 rusų karininkai nese
niai pasiųsti į Ispanija ten 
organizuoti naujų tarptautinę 
brigadų.

Žiniomis iš Paryžiaus, Pran 
cūzijos vyriausybė, kaip pap
rastai, išsigina visų jai daro
mų kaltinimų.

DIDELIS GAISRAS 
TELŠIUOSE

tai išgelbėti. Namas visai 
degė.

SU

FORDAS GRIEŽTAI NUSISTATĘS 
PRIEŠ UNIJAS

PITTSBURGH, Pa., Iial.8. L. Lewi« čia pareiškė, kad
— H. Fordas paskelbė, kad 
jis nieku būdu nepripažins jo
kios darbininkų unijos savo 
automobilių fabrikuose. Jis 
sako, jo darbininkai žmoniš
kai apmokami ir yra laisvi. 
Jis nemano, kad darbininkai 
norėtų prarasti laisvę ir pa
tekti į unijos vadų taisomų 
jiems verguvę.

C.I.O. vyriausias vadas J.

Fordo išsisukinėjimai yra vel
tus žygiai. Kaip kitų automo
bilių kompanijų, taip ir Fordo 
kompanijos darlūninkni bus 
suorganizuoti į unijų ir apie 
tai negali būti dviejų nuomo
nių.

Anot Lewiso, artimiausiuo
ju laiku organizatoriai pradės 
kampanijų tarp Fordo darbi
ninkų.

TELŠIAI. Kovo 23. — KęR 
tučio gatvėje užsidegė didelis 
dviejų aukštų namas, kuriame 
buvo įsitaisiusi miesto savival 
dybė, apylinkės teismas, teis
mo antstolis, sveikatos centras 
ir keli privatūs butai. Gaisras 
kilo antrame aukšte, kur yra 
privatus butai. Butus ir svei
katos centrų ugnis visai su
naikino, — jokio turto nepavy
ko išgelbėti. Sunkiai nukentė
jo ir apylinkės teismas: sude
gė archyvas. Dalis naujesnių 
bylų išgelbėta. I>aimingiausia 
miesto savivaldybė, kurios be

VAIKĄS IŠ KERŠTO SUDE
GINO KLUONĄ

GARLIAVA. — Telničių ka. 
me vieno ūkininko sūnus pap
rašęs tėvų pinigų, 20 centų. 
Tėvas pinigų nedavęs. Tada 
sūnus, 12 metų berniukas, ker
šydamas, padegęs tėvo kluonų. 
Kaimynai sako, ar dar reikia 
geresnio pavyzdžio, kų duoda 
blogas vaikų auklėjimas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota ir šalta.
Saulė teka 5; 19, leidžiasi 

veik visas turtas ir dokumen- 6:25.
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B I 
f A. A. Mikas Petrauskas

šė dainas, pats dainavo ir kitus dainuoti 
mokė. Tuo atžvilgiu jo nuopelnai yra dide
li. Savo vardų ji« įamžino ne tik Amerikos 
lietuvių, bet visos mūsų tautos istorijos la
puose.

Dėl Ko Jie Kariauja

Giliau į miškų — daugiau medžių, taip 
sako priežodis. Kai Ispanijos lojalistai šiek 
tiek atsigriebė ir sukilėlius ėmė stumti at
gal, aiškiai buvo pastebėta, kad lojalistų 
armijai vadovauja Rusijos bolševikai, kad 
skraidoma su rusiškais karo lėktuvais. Iš
aiškinama, kad ir prancūzai stipriai pare
mia komunistus.

GERB. DVASININKIJOS ŽINIAI
Jo Ekscelencija vyskupu# į K. V. Centras pavedė sa- 

Mečislovas Reinys Centrui vo sekretoriui, gerb. kun. P. 
pranešė tikrai vyksiąs Arne -Į M. Jurui, sudaryti kolonijoje 
rikon susipažinti su pastom- maršrutų. Todėl kviesti vys

kupų galitna tiktai per Cen 
tro sekretorių, kuris žino 
nustatytų kelionės tvarkų. 
Patarčiau atskiroms provin
cijoms tuoj susižinoti ir snri- 

[ tarti vyskupu priėmimo rei-

""“■BMBBMMR®
cijos ir kat akcijos metodais 
lietuvių tarpe, su National 
Catholic Welfare Conference 
darbu, kat. universitetų san
tvarka, psichologijos tyrimų 
metodais ir kitais mokslo
reikalais. Šiam darbui jis kalu. Maršrutas taip turi bu

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

i Vakar trumpai pranešėme, kad kovo 23 
i d. Kaune mirė labai gerai mums, amerikie- 
! čiams, žinomas kompozitorius ir dainininkas 
; Mikas Petrauskas, kuris buvo vienas iš pir- 
J rnųjų ir didžiųjų lietuvių tautos dainos ir 
j muzikos pionierių.

Velionis buvo gimęs 1873 metais Palu- 
‘ šėje, Švenčionių apskrity. Jo tėvas buvo 
"vargonininkas. 15 metų amžiaus Mikas jau 
vargonininkavo Labonore. Būdamas vargo- 

.. nininku, jis davė pirmųsias muzikos mokslo 
žinias savo garsiajam broliui dainininkui

HEprui.
Nepasitenkinęs tomis muzikos žiniomis, 

kokias turėjo ir kokių, žinoma, užteko plo
vinei jos vargonininkui, a. a. M, Petrauskas 

'1901 m. išvyko į Petrapilį ir mokėsi inipe- 
” 'Totoriškojoj konservatorijoj ir jų užbaigė.
* Račiau negalėjo pasilikti Rusijos ribose. Mat, 
jis dalyvavo lietuvių visuomeniniame veiki

ame. dį valdžia persekiojo. 1907 m. buvo 
-Areštuotas, bet laimingai pabėgo į Amerikų.

Mikas Petrauskas, dar konservatorijos 
i .mokiniu būdamas, jau ėmė rašyti chorams 

ir solo lietuviška* dainas, lietuviškas opere
tes ir ėmėsi darbo organizuoti chorus.

Pernai Lietuvoj minėta pirmosios lietu- 
' viškos operetės pastatymo 30 metų sukak

tuvės. Toji pirmoji operetė buvo Miko Pet
rausko parašyta iv jam pačiam vadovaujant
1906 metais Vilniuje pastatyta.

Gražiausias savo gyvenimo dienas ve- 
-•liohia praleido Aiuerikos lietuvių tarpe. Jis 
”čia būdamas parodė savo nepap raistų, dar bš- 
I-tumų ir produktingumų. Amerikoj gyven- 
, dainas jis daugiausia parašė dainų chorams, 

j. .solistams, duetų ir operečių. Ir giesmių ke- 
hletų parašė. Be to, Petrauskas organizavo 
I chorus. Jo dėka suorganizuotas Birutės cho- 
K.ras Chieagoj, Gabijos choras Bostone. Nė

jusiai prisidėjo ir prie kitų chorų suorga
nizavimo. Pats rašė operetes ir pats jas 

Į statydavo. Ir šiaip jau važinėdavo po kolo- 
r.nijas su koncertais, nes turėjo neblogų te
plioto balsų ir gana gerui buvo išlavintas.

Bostone Mikas Petrauskas įsteigė ir 
Uaikė lietuviškų muzikos konservatorijų,

‘kuri gana gausingai buvo lankoma.
Lietuvos laikraščiai visai teisingai Mi

kų Petrauskų pavadino lietuviškos operetės 
tėvu. Nė vienas iš lietuvių kompozitorių 
tiek daug operečių neparašė. Štai jo kūri
niai, operetės: “Girių Karalius’’, “Birutė’’, 

n“Vestuvės’’, “Apvesdinkite ir'mane’’, “Con- 
-rsiliuiu Facultatis”, “Užburtas Kunigaikš

tis’’, “Lietuvių Milionierius”, “Adomas ir 
Ieva”, “Velnias Išradėjas”, “Malūnininkas 
ir Kaminkretis”. Be to, jo parašyta ir dvi 
operos: “Šventoji Naktis” ir “Eglė Žalčių 
Karalienė”. Būdamas vos 15 metų vaikas 
(18fcH m.) parašė ar lik ne pirmų savo koni- 

,pozicijų — “Lietuvos senovės paminėjimas”.
Šiuos visus savo kūrinius pats yra «ta- 

;tęs Amerikoj po kelis kartus. Po daug kar
tų juos statė ir kiti chorai. Vargu rastum 
didesnę lietuvių kolonijų, kurioj nebūt pa- 

’jftątyta viena ar kita Petrausko operetė, 
jftiaip jau retas kuiis lietuvių koncertas be 
'jo parašytų dainų chorams ar solo apriei- 
įcfevo. Nėrusi žymesnio lietuvio dainininko, 
[kuris neturėtų savo knygyne Petrausko su- 
!harmonizuotų liaudies dainų ir parašytų 
t kom pozicijų didelių knygų “Liaudies dal
ino®” ir “Kanklės”.

Ir paskutiniais savo gyvenimo metais 
[laiko uždykų neleido. Nors ir sirgdamas, liet 
[vis dėlto protarpiais rašė muzikos žodynų. 
Įvertė “Paskalio mintis”.

Kaip Lietuvoj, taip ir jos išeivijoj tau- 
Ptiškosios sąmonės pataikyme (laiba Labai 

• svarbų vaidmenį yra suvaidinusi. Mikas Pv- 
ttrauskas tai lubni gerai suprato ir dėl to 
[nuo pat save jaunų dienų pasišventė pir- 

lia, kad ptfcdruotdi, o pasiruušiįs dirbti, 
kurti, dainuoti. Jis visų savo gyvenimų ra-

Iš to viso mutyti, kad komunistai iš
tikiu ląbai “nuoširdžiai” ir stipriai “rū 
pinasi” Ispanija ir “gina jos demokraty
bę”.

ski ria šių metų vasaros ato
stogas (tik tris. mėnesius). 
Ta proga K. V. Centras pa

ti sutvarkytas, kad netruk
dytų Jo Ekscelencijai Lanky
ti svarbiųsias Amerikon įstai-

kvietė Ju Ekscelenciją mūsų Į gus.
kolonijas aplankyti ir daly Prašau ir centralinių or-
vauti centralinių organizaci
jų seimuose. Jau gautas su-HH tikimas ir kelionės praneši-

ri. Tik jau ne Ispanijos, o pasaulio revoliu- lllttSs
Jo Ekscelencija atvyks į

Taigi, nieks neabejoja, kad jie rūpina

cijos reikalais.
Komunistai pildo paties Lenino įsaky

mų. Po Rusijos, Ispanija bus next — jis 
sakė. Taigi, komunistai pasiryžo žūt būt J įgVyką rugsėjo I d. laivu 
parblokšti Ispaniją ir ten sovietus įsteigti. Normandie. Jį pikti paves- 
Prie to jie seniai rengėsi ir sistematingai • u R . Provincini. Ligi lie- 
.Ulimn,...* vykdę. Kai atsirado jų planams u vyBkupae
griežtas pasipriešinimas, ne tik Rusijos, bet 
viso pasaulio komunistai stojo lojalistaims 
į talkų.

Nevv Y orkų birželio 17 d- I’le 
de France laivu. Iš Amerikos

reikalingus vizitus apylinkė
je ir Washingtone. Liepos 5 
d. jau bus Naujos Anglijos

Nuo Apriliaus 10 iki Mo- 
jaug 1 dieno® Čikagoj bus ve
damas apsiklynijimo vajus: 
“Clean up campaign for a bet-

Afrikoje, pranešama, val
džia sugavo gengę sukčių, ku
rie pardavinėju pasus į dangų, ter Chicago.” Kai kurie sa-

ganizacijų valdybas susitar
ti su kun. P. M. Juru dėl 
vysk. M. Reinio dalyvavimo 
seimuose. Ju Ekscelencija no
riai atsilankys su paskaito
mis.

Kunigų Vienybės seimas

Biznis gjengei taip gerai ėjo, 
kad trumpu Laiku sukčiai tam
siem# ir naiviems uegerianis 
išpardavė 15,000 tokių pasų.

Afrika vadinama ‘ ‘ dark ’ ’ 
kontrė, dėl to nėra dyvų, kad 
ten šuleriai tokia kupčyste,

šiais metais projektuojamas k tevaBia.
šaukti Pittsburghe, liepos 36

Nors jie šiandien visas savo jėgas yra įr Hartfordo provincijose. Maspeth, N. Y. 
sutraukę kovon su sukilėliais ir vienų kitų
pozicijų laimėjo, tačiau tai dar nereiškia, 
jau viskas baigta ir kad ispanų tauta pa 
siduos komunistams, kurie jai vergijų neša

Žmonių Dauguma su Prezidentu

Agitacija prieš prez. Rooseveltų suma
nytųjų Vyriausiojo Teismo reformų vis dar 
didėja. Tos reformos priešininkai sumobili
zavo visas jėgas, kad tik sulaikyti p. Roose
veltų nuo jo užsimoto žygio. Leidžiami ir 
spaudoj ir per radio visokie paskalai, bau
ginami žmonės diktatūromis, daromi skau- šios įstaigos pi nnųjį dešimt- 
dūs įtarinėjimai valstybės konstitucijos lau- I ,netį. f iškilmingų posėdį at-

d., kada ir vyskupas M. Rei
nys lankysis toje apylinkėje.

Kun. Joną® Balkonu
K. V. Centro Pirmininkas 

1937 m. balandžio 2 d.

ŽEMES ŪKIO TYRIMO ĮSTAIGA DIRBA 
LIETUVOS ŪKININKAMS NEPA

PRASTAI SVARBŲ DARBĄ

Tos Įstaigos Dešimtmetis Iškilmingai Paminėtas
Kovo mėn. 18 d. Lietuvos mės ūkio rūmų, žemės ūkio

.Žemės Ūkio tyrimo įstaiga, 
jos Taryba ir stočių vedė
jai suvažiavo metinio suva
žiavimo ir kartu paminėjo

žyme ir t.t.
Tačiau tie visi dalykai nėra taip jau 

baisūs, kaip jie nupiešiami. Pagaliau, patys 
žmonės tai sueranta. Štai, pastaruose kai 
kuriuose lokaliniuose linkimuose demokra
tai visur gavo didelę balsų daugumų, nors, 
mat, opozicija "kalnus vertė” prieš Roose
veltų ir visų jo vadovaujamų partijų.

Iš to galima spręsti, kad p. Roosevel
tas turi daugumos žmonių paramų ir kad 
užmanytas reformas drųsiai gali vykinti į 
gyvenJuą.

Atsistatydinsiąs Bekas?

Vienas Varšuvos laikraštis paskelbė ži 
nių, kad atsistatydinsiąs Lenkijos užsienių 
reikalų ministeris Bekas. Jo atsistatydinime 
priežastis esanti, kad jis nevykusiai vedę.: 
politikų santykiuose su Vokietija.

Į Beko vietų užsienių reikalų ministerių 
būsiąs paskirtas Lipskis, Lenkijos atstovas 
Vokietijai.

Ar Beko atsistatydinimas teigiamiau at

akademijos ir žemės ūkio mi
nisterijos atstovai.

Valdytojo pranešimas
Apžvalginį įstaigos veiklos 

pranešimų suvažiavime padu

ko, kad Čikagoj visokie vie
šieji piliečių fondai politikie
rių taip apklynyti, kad nebėr 
ko nei klynyti. Kiti sako, kad 
klynijimas bus vedama# trim 
ruožais: mokyklų studentai 
klynys Uotu# ir jėlas, pilies

kaip pardavinėjimu pasų į, čiai — savo kišenius miestui, 
dangų, darė biznį. Ale kų jūs Jo politikieriai — miesto fon- 
sakysite apie Amerikos Lietu- dus.

nius, kurie gyriasi svietui sa
vo pažangumu, o kuriems prieš 
keltų metų jų kuniguži® Moc
kus pardavinėjo velnius. Kai

O, štai, jums naujyna iš 
Varsavos:

Grafo Wiesnickio šuo išgel
bėjo jo mažutį vaikų. Vaikas

tas žmogelis buvo prie eylos eidamas įkrito į nestipriai už- 
ir pajėgdavo terbų sn velniais šalusį vandenį ir, jei ne šuo, 
ant savo kupros po kolonijas tikrai būtų nuskendęs. Jis tuo- 
tampyti, cicilistai ir laisvama- jau įšoko į vandenį ir vaikų 
niai pagatavi buvo jį ant ran- ištraukė. Ta proga grafas 
kų nešioti, ba jiems biznio pa- Wtesnickig iškėlė šunų bankie-
darydavo. Ale kai žmogelis 
nuseno ir, jau nepajėgė terboj 
velnių suvaldyti, vieniems ir 
kitiems paliko nereikalingas 
ir, prastai šnekant, atsidūrė 
šuns vietoj. Jei šiandie jisai 
atjaunėtų, esu tikras, kad vi
sus velnius dykai užleistų ant 
'cicilistų ir laisvamanių.

Šiandie tasai velnių kupčius 
yra Oak Forest senelių pri

tų. Nusamdė didelę salę ir su
kvietė tūkstančius šunų. Šu- 
nės tris valanda® traškino pri
virtos jiems Blėso® kaulus ir 
rijo tikras dešreles.

(Liet. Aidtm)

silankė susisiekimo minis te- I įė įstaigos valdytoja® dr. J. Pažįstantieji pasakoja,
ris inž. J. Stanišauskis, švie 
timo •ministeris prof. J. Ton

Krikščiūnas. Pažymėjo, kad 
įstaigos įsikūrimo diena rei

kimas, Dotnuvos žemės ūkio kia laikyti 1927 »m. kovo mėn. 
akademijos rektorius prof. V- 19 <L ka<la žemės ūkio mi‘
Vilkaitis ir daug kitų žemės 
ūkio darbuotojų. ’•

Daug sveikinimų

Žemės ūkio tyrimo įstaiga 
sukakties proga susilaukė 
daug sveikinimų. Pirmasis 
pasveikino švietimo ministe
ris prof. J. Tonkūnas. Minis
teris pats labai daug yra pri
sidėjęs prie šios įstaigos dar
bo, yra buvęs aktyvus įstai
gos organizacijos darbo na
rys ir todėl tarė ta proga ke
letu. žodžių lt apie patį šios 
įstaigos darbų. Pažymėjo, kad 
sukakties proga šia įstaiga, 
jos darbais džiaugiasi visi,

silieptų į to krašto santykius su Lietuva,1 kurie tų darbų vertina, ku-
sunku būtų pasakyti. Tik vienas dalykus 
yra aiškus — tie santykiai blogesni negalės 
būti. Yra sakoma, kud Bekas yputingu bū
du neapkęsdavęs lietuvių tautos. Dėl ko jis

rienis rupi Lietuvos žemės ū 
kio pažanga, kurie yra prak
tiški ūkininkai. Ritį įstaigos 
durbų vertinant, reikia pri-

yra taip nusiteikęs, greičiausia jis ir pats sįmįuti tas sųlygas, kuriose 
dariais buvo pradėtas. Dabar 
įstaiga turi .jau savo organi
zacijų, turi patyrusių žmo
nių, ar tuo kų įstaiga, skel-

nezino.

Apleistas Reikalas

Kiekvienas veiklesnis katalikas šiandien 
turi būti gerai informuotas visuomeniniais, 
politiniais, socialiniais, ekonominiais ir ki
tais aktualiais reikalais. Jie turi būti susi
pažinę ir su jų suntykiais su katalikiškomis 
doktrinomis ir praktika. Kad to atsiekti, 
reikia skaityti ne tik katalikiškus laikraš
čius, bet ir knygas. Kiekvienoj kolonijoj tu
rėtų būti įsteigti kursai, kuriuose būt gvil
denami tie viri klausiniai.

ALRK Federacijos centras keliais atvė- 
jaia ragino steigti tokius kursus, tačiau kol 
kas dar niekur jie neįsisteigė. Gaila, kad 
jam mus taip yra: visiems dalykams ir pi
nigų ir laiko užtenka, bet šiam reikalui kaž 
kodėl sakomės nei pinigų neturį ir vis to 
laiko pritrūksta.

bia, gulima pasitikėti.

Toliau sveikino ekonominių 
organizacijų atstovai ir auk
štieji suvažiavimo svečiai. 
Viri pareiškė savo įjosi ten
kinimų dabartiniais įstaigos 
darbais ir linkėjo antrųjį de
šimtmetį savo veikių dar dau
giau išplėsti pasiimant net 
ir naujų darbo sričių.

Žemės ūkio tyripio įstaiga 
yra žemės ūkio rrtmų žinio
je, tikrumoje ji yra tarpži
nybinė, nes jos reikalus tvar- 
ko taryba, kurių sudaro že-

kad jis išsiskiria iš visų se
nelių: visų laikų jj drebulys 
krečia ir nei minutei nesusto
ja buvęs panašu# epušės lapui.

nisteris patvirtinęs įstaigos 
taisykles. Įstaigos tikslai y- 
ra rūpintis visais įvairiais 
augalų kultūros ir gyvulių 
ūkio tyrimo darbais. Pats ti
kslų, uždavinių apibrėžimas 
yra labai trumpas, tačiau iš 
tikro įstaigos uždaviniai yra1 ria tinnamų veislių atrinkimu 
labai platūs ir nelengvai į-1 rūpinamasi
vykdomi. Prieš karų ir tuoj 
po jo mūsų ūkis buvo labai 
primityvus. Norint žemės ū- 
kį pakelti, reikėjo išaiškinti 
didžiausių eilę įvairių klau
simų. Visų jų iš karto nebu
vo galima išsiaiškinti ir to
dėl pirmiausia buvo pradėti 
tie, kurie buvo laikomi pa
čiais svarbiausiais ir aktua
liausiais.

Pilniausia praktikoje bu
vo pradėta rūpintis žemdir
bystės klausimais ir tam į- 
steigta lauki bandymų ūkių. 
Visa Lietuva tam reikalui 
dabar pagal klimato ir že

Gydytoja® kalbėdama# į stu
dentus medikus.* Žmogaus kai
rė® kojos raumenys, taip feji- 
s it raukė, kad kairioji koja

tumėt tokiu atveju/ klausa 
gydytojas,! . i

Studentai: — Taip pat šjĮi- 
buotume. '

*'*' I A.' I
tusios įvairios užsieninės au
galų veislės, kurių dauguma 
mūsų klimato ir žemės sąly
goms visai netiko. Tad pir

Dar pažymėtina, kad prie. 
Žemės ūkio. tyrimo įstaigos 
veikia augalų apsaugos sto-

moje eilėje ir huvo daugiau- rūpinusi kova su au
galų kenkėjais ir nurodo ūki
ninkams jos būdus. Žemės 
ūkio tyrimo įstaiga yra pa
tobulinusi lubinų paversdami 
jį saldžiu ir tinkamu varto 
ti kaip pašarų. Taip pat šioji 
įstaiga eilę metų darytais ba
ndymais įrodė, kad Lietuvoje 
lengvai galima gaminti šil
kų (šilkaverpių anginhnt 
Lietuvos sąlygose gerai vyk
sta) ir tik reikia žmonių tų 
darbų mėgstančių.

Įstaigos dėka Lietuvos ūki
ninkai geresnių veislių javus 
augindami, jau yra laimėj; 
milijonus.

Mašinų tinkamumas ūkio 
sąlygoms

Anksčiau plačiau įstaiga 
buvo pradėjusi tirti ir atski
rų žemės ūkio mašinų tinka
mumų mūsų ūkio sąlygoms 
Nemaža toje srityje yra pa
sidarbavęs ir dabartinis su- 
sisiekiluo ministeris inž. Sta
nišauskis. Tačiau vėliau tas 
darbas sustojęs dėl lėšų sto
kos. Pradėta tirti ir pati že

mės sųlygas suskirstyta į ke- mė, patyrinėtas Lietuvos že-
turias zonas: Pietų Lietuvų

j (jos vakarus ir rytus), cen-
• • ’ . • T • x I • /•trinę Lietuvos lygumų (jos 

pietus ir šiaurę), Siaurės Va
karų lietuvų ir Šiaurės Ry 
tų Lietuvą. Viso lauko ban
dymo ūkiuose dabar yra 
475,82 ha. Ckiai dar ir dabar 
tebetvarkomi, sutvarkytais 
tuo tarpu laikomi dar tik 
trys — Rumokų, Dotnuvos ir 
Joniškėlio. UkiuoMe tirti ir 
t-iniami javų veislių, žemės 
tręšime, žemės dirbimo ir 
panašūs klausimai. Anksčiau 
Lietuvoje labui buvo papli-

mės ūkio rūkštingumas, tap
čiau kas toje srityje nepa
daryta. Gyvulininkystės sri
tyje tuo tarpu išplėsta# tik 
bfekonų tyrimas, prie Mari
jampolės esančiame Kvietiš- 
kio dvare įsteigta speciali 
bekonų tyrimo stotis.

Nuolatinių tarnautojų da
bar įstaiga turi 24. Nuo ųių 
metų įstaiga numatyt# refor
muoti. Pagal numatytąjį re
formos projektų įstaiga atei
tyje būsianti žemės ūkio mi
nisterijos žinioje. Įstaigos 
darbas būsiųs praplėstas.

Žodžiu Lietuvos žemės ū- 
kio tyrimų įstaiga per pir
mąjį savo veiklos dešimtme
tį yra nuveikusi daugelį nau
dingų ir labai svarbių dar
bų.

Praėjusiais mitais Lietuvo
je buvo 328 organizacijų su
važiavimai, 21,207 susirinki
mai, skaityta 2,070 paskaitų, 
suruošta 16,360 pramogų, iš 
jų 7,159 su vaidinimais, 489 
su koncertįna dalimi, 1352 
su kino seansais, 3,349 gegu
žinės ir 4,012 įvairių kitų 
pramogų. Be to> buvo 248 
sporto rungtynės ir 1,144 į- 
vairūs kiti organizacijų su- 
dirinkiųiai. jfeuįp rodo šie 
duomenys, organizacinė veik
la 1936 metais buvo 'jaua gy
va.
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Kreditan Visiems OuotĮa I

DYKAI
d ražus kareiviškas še 
kas ir šokos dykai su 
vienu siutu arba top eoatn 
“Draugo” skaitytojams

Keturios dideli* 
vertybes ffluoee P»- 
vesarlnluoM Mu
tuos*.
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OER1TMA8
PATARNAVIMAS

VERTTB6

$22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu n* 
pristatymą.
Lietuvis pardavė

ja* Frank P, 

Speecher Jums 

patarnaus.

Miliam A. Levis
4716 S. Ashland Avenue

Visų taip nekantriai ir labai lauktoji, 
Pavasario iškilminga — Šventoji,
Kristaus prisikėlimu primenanti,
Diena, kilniausias mintis suteikianti 
Nevienam, kaip tas traukinys, atėjo 
Ir nė nesustojus sau vėl nuėjo,
Pripildžiusi žmonių širdis linksmybės,
Kad nugalėtos pragaro galybės.

Žmonės, pasaulio vargų apsunkinti,
Tų dienų greitai l»ėgo, pagarbinti 
Aukščiausiąjį, ir širdim nužeminta 
Ant kelių maldavo, kad palengvinta 
Jų ši žemiška kelionė būtų,
Kad jų sieloms dangaus vartus atvertų.

*
Ant kelių prieš Jo aukurų suklaupę 

Ir ęiliai tylioj maldoj susikaupę,
Žmonės, Dievų Kristų begarbindami 
Ir Jojo garbei giesmes giedodami,
Prašė — meldė malone pripildyti 
Žmonių sielas nuo Dievo nutolusias,
Savo Dieviška meile atgaivinti —
Uždegti žmonių širdis užšalusias.

Nors ta iškilminga šventė praėjo,
Bet paliko pasaulyje ramybė,
Šventoji nuotaika, ir prasidėjo 
Visur pavakario džiaugsmas — linksmybė. 
Kur tik pažiūri, matos atgimimas, 
Pavasariškas naujas gyvenimas.

SIEK MOKSLO, DIRBK TAUTAI, 
GYVENK TIKĖJIMU

MARTANAPOLIS. — A- 
’merikos lietuviai dideliu pa
siryžimu dirba religinį ir tau
tinį darbų. Kur tik daug jų 
apsigyveno, visur matome 
bažnyčias, mokyklas, organi
zacijas ir t.t. Svetimtaučiai, 
matydami tai, pagerbia mus. 
Senosios kartos pasidarbavi-

Frank J. Petru
Kurg 22 metus išbuvo Cice

ro School Boardo prezidentu. 
Šeštadienį, bai. 10 d. įvyks 
Boardo rinkimai. Frank J. 
Petru vėl stato savo kandi- 
datūrų ir kviečia piliečius už 
Ui balsuoti. Per 30 metų jisai 
Buvo kasininkas ir direktorius 
Oekų našlaitnami-o. Jo vedamų 
mokyklų orkestrą kasmet lai
mi pirmas dovanas Illinois 
State Fair programose. Kaipo 
auklėtojas jis yra pagarsėjęs 
visoj Amerikoj. Jisai palaiko 
ryšius ir su Cicero lietuviais 
ir .juos kviečia palaikyti jį 
savo balsais.

mas lietuvybei nebuvo vel
tui. Dabar laikas mums, jau
niems, tęsti toliau tų darbų. 
Reikia dirbti tėvynės išaukš
tinimui Abierikoje.

Malonu pabrėšti, kad tame 
daugelis jau darbuojasi. Iš 
jų daug galima tikėtis.

Conn. valstybėje yra did
žiausia lietuvių nuosavybė, 
brangiausias turtas. Thomp- 
sono mieste randasi Maria- 
napollo kolegija, iš kurios 
susi lauksime tinkamų vadų. 
Privalome remti šių įstaigų, 
nes tai yra lietuvybės židi
nys.

Marianapolio kolegija veda 
ma Marijonų Kongregacijos. 
Iš pradžios sunku buvo kur
ti tokių auklėjimo įstaigų: 
sųlygos buvo sunkios ir lėšų 
nebuvo. Tenkintasi Tėvų Ma
rijonų mokykla Hinsdale, IU., 
kurioje buvo keturių metų 
giLunazijos kursas ir du me
tai kolegijos. j

Pradžioje nebuvo daug ir 
aspirantų, ir ateitis auklėto
jams atrodė tamsi. Bet di
deliu pasiryžimu įvykdytas 
seniai sugalvotas planas, pa
siektas tikslas. Gerb. kun. J. 
Jakaičio, dabartinio Marijo
nų Kongregacijos Provincijo
lo pastangom, Conn. valsty
bėje nupirkta gražūs rūmai, 
kur ir įsteigta Marianapolio 
kolegų,a. Rektorium paskir
tas gerb. kun. Dr. Navickas. 
Už poros metų valstybė kole
gijų akreditavo.

Šiandien Marianapolio ko-

iš tolimiausių kolonijų. Apie 
pora šimtų studentų, baigu
sių kolegijų, dirba visuome
nėj. Marianapolyj studentai 
visus stebina lietuviškumu. 
Viskas vedama lietuviškai. 
Studentai, atvykę į kolegijų 
ir nemokėdami net savo pa
vardės lietuviškai parašyti, 
dabar puikiausiai lietuviškai 
kalba ir rašo.

Sporte kolegija irgi pasi
žymėjusi. Kolegistai žaidžia 
futbolų, svaidinį, krepšinį ir 
oponentus nugali. Visi stu
dentai gauna progos priklau
syti sporto rateliams. Naujo
je Anglijoje kolegijos vardas 
yra žinomas ne vien dėl mik
laus žaidimo, bet dėl džentel
meniškumo sporto aikštėje. 
Sezonui pasibaigus, užsitar
navusiems suteikiama kolegi
jos raidė.

Žiemų Marianapolyj stude
ntai labai smagiai praleidžia 
laisvų laikų. Kolegijoje yra 
kėglių salė, kurioje studen
tai žaidžia. Kiti naudojasi 
stalo tenisu arba bilijardu.

Socialinis gyvenimas Ma- 
^ianapolyj įtjomus. Gyvuoja 
įvairios kuopos, kuriose ve
dama aktualus darbas. Ypa
tingai pasižymi Spaudos ir 
Meno Sekcijos. Ant. Drangi
nis yra Spaudos Sekcijos pi
rmininkas. Meno Sekcija pri
žiūri metinį vaidinimų, išre
nka dalyvius, sutvarko kla
sių vakarėlius ir paruošia vi
sas programas. Sekcija vado>- 
vauja abiem kolegijos orkes
trams ir daug prisideda prie 
choro. Simfonijos orkestrų 
veda Bro. Banys. Šalę Beet- 
hoveno kompozicijų, girdisi 
ir linksmos Lietuviškos pol
kos, kurias groja antroji Ma
rianapolio orkestrą. Studen
tai jų pramanė “Mainierių 
orkestrą”.

Muzikalė kolegijos dalis 
nuolat veikia. Choras dažnai 
girdisi iš So. Bostono radio 
stoties.

Gyventi ir mokintis Maria
napolyj studentams per me
tus kainuoja $300.00. Už ku
rsų $50.00 ir pragyvenimų 
$250.00. Tai pigiausias iš vi
sų kolegijų mokestis. Dauge
liui net keista, kaip kolegi
ja gali gyvuoti tokiomis sų
lygomis. Kun. Misijonieriai 
savo misijomis pagelbsti, ta
rnaitės bei tarnai iš patrio
tiškumo dirba už mažų atly
ginimų.

Gerb. kun. Dr. Navickas, 
kolegijos rektorius, kalba a- 
pie reikalų naujų patalpų. 
Jaunuoliai lietuviai trokšta 
aukštesnio mokslo savo mo
kykloje, bet nėra vietos. Lie
tuviams privaloma remti Ma
riana polioi kolegijų, padėki 
TT. Marijonams. Kiek yra 
Amerikoje lietuvių ir kaip

Iš gėlių parodos. American Association of Gardeners šiuo metu Chieagoj, Navy Pier, 
turi suruošus didelę gėlių parodų. Atvaizde vienas vaizdų iš tos parodos.

.v —
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Dariui ir Girėnui Pa
minklas Ąžuolyne

Darai ir Girėnui paminklui 
, statyti komitetas, nuodugniai 
■apsvarstęs visų pasiūlytųjų Da 
į rui ir Girėnui paminklų staty
ki vietų tam reikalui tinkamu- 
iinų, vienbalsiai nutarė pamin-1 aP^ai*r*s numatytąsias ge 
i klų statyti Kaune prieš vals-, \eRne« vietas: geležinkelio sto- 

-------_x_jj— vr_i— ties aikštę, skverų prieš mies
to sodų ir Vytauto parko paš
laitę. Visuomenė atsakydama 
į tų kreipimųsi, dar pasiūlė 14 
vietų. Tačiau dauguma jų bu
vo visai mažai gailinčių preten 
duoti būti išrinktomis.

Iš Tėvų Krašto

(tybinį sporto stadionų Vytau
to Didžiojo ąžuolyne.

Ilgai svarstyta vietos 
klausimas

Paminklui vietos parinkimo 
klausimas, kaip žinoma, ilgų 
laikų buvo aktualus. Daug vie
tų tam reikalui buvo numaty
ta, tačiau, kai būdavo prieina
ma. prie galutino sprendimo 
ar jo realizavimo, numatytos 
vietos atkrisdavo. Tai pasiro
dydavo galutinai nepakanka
mai tinkamos, tai negalima jų 
gauti ir pan. Galop, komite
tas neseniai tuo reikalu ne spe 
ciai iai kreipėsi * į visuomenę 
prašydamas jos. šiuo reikalu 
išsitarti. Iš visuomenės gau tuo 
sius į tų kreipimųsį atsakymus 
nuodugniai apsvarsčius ir pa
siūlytomis vietomis pačiose

lengvai būtų galima pastaty
ti reikalingas patalpas, jeigu 
visi prisidėtų. Imkime pavyz
dį nuo svetimtaučių. Jie 
džiaugiasi turėdami savo ko
legijas, iriuziejus. Pasimokin
kime iš jų.

Peties J. Venslauskas

vietose nuodugniai susipaži
nus, galutinai paminklui vieta 
ir parinkta. Ta proga kyla į- 
doirvus klausimas, kokiais mo
tyvais remiantis tai padaryta. 

Visuomenės nuomonė

Komitetas, kreipdamasis į 
visuomenę, jai buvo pasiūlęs

Koks 1)iis paminklas

Numatomas mūsų garbiu- būtų matyti. Pats paminklas
gienis transatlantiniams lakū
nams paminklas reikalauja ar- 
chetektūrinės urbanitiškos a- 
šies ir perspektyvos efektų. 
Kiekvienam paminklui reika
lingas tinkamas fondas, todėl 
renkant paminklui vietų rei
kia parinkti architektūrinį 
mastelį ir planuojant situaci
jų, reikia turėti galvoje šiuos 
šešėlių žaidimo efektus. Vi
suomet pageidaujama, kad 
kiekvienas meno kūrinys galė
tų būti žiūrovo viduje pergy
ventas, o tam reikia atitinka
mo ramumo ir kitų aplinky
bių.

Nuo geležinkelio stoties, 
kaip vietos Dariaus ir Girėno 
paminklui, galutinai atsisaky
ta todėl, kai toje vietoje ne
gali būti jokio susikaupimo,

pats paminklas negalėtų pa
siekti pačios savo įdėjinės pa
skirties. Ten visi skuba užimti 
įvairiais reikalais. Praeiviai į 
jį tik pažvelgtų prabėgdami. 
Paminklas pasidarytų tik šab
lonišku patiesi įvykio, be idėji
nio įspūdžio, atvaizdavimu.

Statant paminklų skvere
lyje, pačios vietos ir tai 
per maža. Už keliasdešimts 
metų toje vietoje paminklas 
gulėtu būti gal tik mažu sus- 
paiustu statinėliu tarp galimų 
po keliasdešimts metų 5-8-18 
aukštų namų.

Vytauto parko papėdė je, 
pašlaitėje, panašiai, kaip if 
skverelyje prieš miesto sodų* 
paminklas, pirmiausia, būtų 
be perspektyvos, žiūrint nuo į- 
gulos bažnyčios, temdytų gale 
Laisvės alėjos esantieji med
žiai, iš kitur — gal ir visai rie*

neturėtų reikalingos erdvės, 
būtų priplotas, neryškus.

Ąžuolynas igaus svarbos

Parinktoji vieta — ąžuoly
nas, anksčiau ar vėliau pasi
darys natūraliu Kauno miesto J kraštus. Lietuva iš to
parku. Pati vieta ateityje pa- milžiniškų nuostolių, 
sidarvs gal pačiu miestu cen- šiandie
tru, nes Kaunas, atrodo, jun
giasi su Petrašiūnas. Tokį da- 
leidimų stiprina ir sumany
mas apie Petrašiūnas atidary
ti naujas Kauno kapines. Ra-

PLATINKITE ‘ DRAUGĄ’

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Baltinis, juodais gerais viršeliais

paauksuotais lap. kraštais, .............................. $3.75
Dievo Malonių Baltinis, juod. odos virš. paauksuo

tais lapų kraštais, kaina ......................................... $4.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk

suotais lap. kraštais .................................................. $1.75
Angelas Sargas, juod. virš. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos virš............................... $1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad. raud. lap. kraštais............ 60o
Maldų Rinkinėlis, odos virš.....................................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................. 75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

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

(Agentų nepageidaujame)

“DRAUGO” KNYOYltAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illincis

...................... ■

to

dio stotis, atrodo, iš dabartį 
nės savo vietos bus nukelta i 
čia prasiplės gyvenamas raj 
nas. Iš kitds pusės, jau ir da
bar į ąžuolynų atsiduria vi
sas Žaliakalnio Ąžuolynų jau 
dabar puošia tokios gražios 
dvi įstaigos, kaip kūno kultū
ros rūmai ir miesto sodininkys 
tė, kuri, ypač vasarų, sutrau
kia pasižiūrėti' tūkstančius 
žmonių. Čia, atrodo, Darius 
ir Girėnas gali būti geriausiai 
pagerbti, pats ąžuolynas gali 
būti pavadintas jų vardu.

Verslo Mokyklos Lie
tuvoje

PrieS karą

Ilgus amžiuR lietuviai kan
triai dirbo žemę. Buvę lietuvių 
pavergėjai sąmoningai varė 
tokių politikų, kad lietuviai e- 
konominiu atžvilgiu, nesutvir- 
tėtų, o tuo būdu ir dvasiškai 
aukščiam nepakiltų. Verslas — 
prekyba, pramonė ir amatai 
Lietuvoje atiteka kitiems. 
Štai kodėl jau prieš Didįjį ka
rų ir pokariniais laikais, kol 
nebuvo . suvaržytas įvažiavi
mas į pramoningus kraštus, 
sveikiausių, judriausių ir e- 
nergingiansių lietuvių didi 
būriai emigravo į svetimus 

turėjo

Šiandien lietuviai, savi 
krašte siekdami gerovės, žen
gia į prekybos ir pramonės 
sritis. Bet ar verta lietuviams 
skverbtis amatų šakosnal 
amatai Sios nuostabios techni- 

(Tęsinys 4 pusi.)
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Iš i™ Krašto
VERSLO MOKYKLA 

LIETUVOJE

padaryti juos prieinajm snius 
platės nie nūs visuomenės eluok* 
gniams. Kai kurios radio apa 
ratų ir jų dalių atstovybės 
pranešė pašto valdybai tam ti
kromis sųlygomis sutinkančios 
atpiginti radio aparatus. Fir
mų pareiškimu, radio apara
tus tik tuomet bus galima at
piginti, jei tai padaryti bua 
priverstos visos firmos. PaeU 
tarimui šiuo klausimu tęsiami

Penktadienis, baland. 9, 1937

(Tęsinys iš 3 pusi t 
i amžiais, galės konkuruoti 
išsiplėtusia, tiesiog stebūk- 
darančia pramone ir ju<* 

inkais T Ar naujasis gyveni
me nepasmerks amatus žlug- 
Štai klausimai j kuriuos 

vė atsakymų mokslas ir pat- 
i gyvenimas. ^Amatninko eri- 
» lietuvoje yra gana plačios 
derlingos. Todėl lietuviai ir 
įatų srityje yra pasiryžę iš
ti kuogiliausių vagų.

Amatninkų ruošimas

Liatuvoje jau nuo 1926 ne
pradėta rinitai rūpintis ge-

, amatininkų paruošimu. Tų 
davinį geriausiai gali atlikti 
rofesinė mokykla. Tais pa- 
ais metais buvo įsteigto* sta- 
j darbo amatų mokyklos 8ei- 
juose. Kaišedoryse, Mari- 
jopolėje ir Šiauliuose. Ilgai- 
ui augo ne tik mokyklų,
>ek įvairių specialybių prie 

mokyklų skyrių skaičius, 
ai buvo daromu ta upumo su 
šėtymais.

iek ir kokių specialybių yra 
mokyklų

Šiandien tokių specialybių 
etuvųjeyra & valdžios amu- 

I mokyklos. - . •> • _
Kaišedoryse, Seirijuose ir 

azdijuose — stalių.
Marijampolėje — stalių ir 
ėdžio drožybos.
Panevėžyje — stalių, dailid- 
ų ir šaltkalvių.
Ukmergėje stalių ir šalt- 

alvių.
eiguliuose - siūlių ir o,i„»^ KaUn^Bus Ūkininkų 

- kartonažo darbų.
Kaune — krcsnininkų ir 

uodžių.
•Visos tos mokyklos vadinu
os vidurinėmis amatų moky- 
oiius. Jose kursas išeinamas 
sr 4 metus. Be valdžios ąnia- 
i mokyklų yru dar 10 šelpia- 
ų žemesniųjų amatų ir ama- 
i-ruošos mokyklų. Jas laiko 
TŪrios organizacijos ir pavie 

asmenys. Pusė tų mokys- 
sukoncentruota Kaune kitos

Lietuvoje šiuo metu varoma 
ityvi propognntla, kad kuodi- 

nis gyventojų skaičius įni
rtų rai lio aparatus. Ta pačia 

>ga keliamas ir radio ajiara 
atpiginimo klausimas, l’aš- 
valdyba jau pradėjo tarp- 

įybioius pasitarimus, kad 
ilginti radio paparatus ir

Į Provinciją Keliasi 
Daugiau Gydytojų

KAUNAS. — Vidaua rei 
kalų ministerija rūpinuamo- 
si, kad provincijoje būtų dau
giau gydytojų, gyventojams 
arčiau būtų medicinos pagal
ba, per sveikatos departame 
ntų, peniai paskyrė gydyto
jams primokėti pašalpų. Bu
vo numatyta apie 30 vietų, 
kuriose gydytojai galėjo dir
bti gaudami pašalpas. Vietos 
savivaldybės taip pat prisi
deda gydytojus išlaikyti, duo 
da jiems butų, kuru, apmo
ka šviesų. Vietomis ir savi
valdybės gydytojams skiri? 
pašalpas iš savo biudžetų. 
Nežiūrint skiriamų pašalpų, 
daugelyje vietų gyventojai 
turėjo būti be gydytojo, nes 
į 'mažesnius centrus iš mies
to gydytojai nevyko. Tačiau 
nuo to laiko kai buvo paskeJ- 
Wfe vtetes kur rvikia gydy
tojų ir kur skiriamos jiems 
pašalpos ligi šiol jau 21 vie
toje apsigyveno gydytojai. 
Žinoma, dar yra daug vietų 
— kur gydytojų nėra, o jie 
ten labai reikalingi. Rūpina
masi toms vietoms paskirti 
pašalpas.

organizacijų suvažiavimai l 
&iuo*e suvažiavimuose par 
Žiūrimi praėjusių matų nu. 
veiktieji darbai, tvirtinamos 
apyskaitos, išrenkami nauji 
valdomieji organai, apsvarsto 
mi ateinančiųjų metų darbo 
planai ir kiti svarbesnieji 
vienos ar kitos srities darbai.

Jau paaiikėjųaioe visų gy
vulininkystės organizacijų su 
važiavimų dienos. Kartu su 
organizacijų suvažiavimais į- 
vyks ir tarnybinis apskričių 
gyvulininkystės instruktorių 

suvažiavimas. Suvažiavimai 
įvyks sekančių tvarka: balan
džio 5 d. — galvijų augini- 

‘mo ir kontrolės ratelių sų, 
jungos, balandžio 6 d. — kiau 
lių augintojų draugijos, avių 
augintojų draugijos ir tarny
binis gyvulininkystės instruk
torių pasitarimas, balandžio 
7 d. — lengviesiems arkliams 
auginti draugijos ir baland
žio 8 d. — ordenų veislė ark
liams auginti draugijos ir be
ndras arklių augintojų posė
dis.

Be organizacijų reikalų kai 
kuriuose suvažiavimuose bus 
įvairių pranešimų ir paskai
tų. Vėliau įvyks Žemės Ūkio 
Rūmų, “Pienocentro” ir ki 
tų ūkiškų organizacijų šuva 
žiavimai.

Pažinsi, kas tai yra diiaug-
t J.-. • »'• yt • t - t

smas, Tori pažinsi, kas tai 
ašaros.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
EAST SIDE

Bai. 4 d., Sv. Jurgio parap. 
svetainėj sesutės su 'mokyk 
los vaikučiais surengė gražų 
pagerbimų kleb. kun. Juozui 
ŪiŽauskui jo varduvių pami-

muzikei Motinai 
jos padėjėjoms.

Dovydui ir

nėjlmui. Pagerbimus rengtas kymų.

Ant galo kalbėjo pats kle
bonas kun. J. Čižauskas. Dė
koję sesutėms už surengimų 
tokio pagerbimo, vaikučiams 
už vaidinimų ir dovanas ir 
visiems už skaitlingų atsilan-

kšaitė ir A. Juodsnukaitė a- 
kotnp. kleb. kun. J. Cižaus- 
kui. Po vakarienės jaunimas 
gražiai pasišoko.

Bai. G d. Providence ligo
ninėj padaryta operacija fi
losofijos prof. kun. Silvijui. 
Kleb. kun. J. Čižauskas ir vi-
šu parapija linki kun. 
jui greit pasveikti.

Silvi-

mėję solistai. Po programos 
— šokiai iki vėlumos. Pusė 
pelno skiriama parapijai.

Draugija maloniai kviečia 
visus atsilankyti.

Priežodžiai
Surinko Bėgilaa

Ne laikas šunis lakinti, 
Išėjo iš rašto, į kraštų.

LIETUVIAI DAKTARAI

Savaitė

Kiekvienais metais pavasa
rį Kaune įvyksta, vadinama 
Lietuvos ūkininkų savaitė, 
kurios <mctu šaukiami ūkiškų

truputį vėlai, nes tuom laiku 
buvo gavėnia ir misijos.

Programa buvo įvairi.

1. Pasveikinimų atliko Stc- 
panauskaitė.

2. Linkėjimus — mergai
tės.

3. Dramų ‘Per Dievo gai
lestingumų”.

4. Daina — bernaičių cho
ras.

5į Birutė — solo Gudinai
tė.

fi. Duetas — Gudinaitė ir 
Palukaitė.

7. Daina — mergaičių cho
rą#.

8. Telefonas — 'mergaitės - 
bernaičiai.

9. Daina — mergaitės - be
rnaičiai.

Visi vaikučiai programoj 
išpildė savo užduot; labui 
gerai. Ypač pirmu kartu vai
dinta drama paliko didelio į- 
spūdžio. Scenos papuošimas 
ir mergaičių kostiumai stebi
no visus. Didelė garbė pri
klauso mokyklos viršininkei

. Vakarų vedė 6v. Petro pa
rapijos klebonas kun. V. Ma- 
sevičįus. Dalyvavo ir kun. K. 
Valaitis. Šokiams ir dainoms 
akompanavo muz. B. Nekra
šas.

Žmonių prisirinko labai 
daug Po visam pasilikę dar 
linksminosi prie iMitcbell’s 
orkestros.

Bai. 3 d. rengtas bankietas 
pagerbimui jaunimo is Gary, 
Ind., gražiai pavyko. Per va
karienę buvo kalbų ir kele
tą dainelių padainavo S. Bu

Kį sekmadienį Lietuvos Du
kterų draugija rengia gražų 
vakarų, parapijos svetainėj 7 
vai. vak. Bus atvaidinta ko
medija “Lietuviškas viešbu
tis”. Taipgi dainuos pasižy-

LIETUVIAI DAKTARAI

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0593

LIETUVIAI ADVOKATAI

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. r. BtAo, H. L 0. “KELIOMS APLINK PA 
BAITU” arba kelionė į “BUKABUTINI KONUKESĄ AUK

TRALUOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savp kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

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

4%

mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

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

Telephone: BOUIevard 2800

- JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res, 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPnblic 9723

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPnblic 9600V

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

lei. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryto iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadieniui

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. A. J. SHIMKUS"
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel. LAPayette 8016

VALANDOS:
2—4 ropiet — 7—9 vakare

Trcčiadiėnaiii ‘ir SėkMUdieniaia 
pagal sutartį.

Tai. OANal 9345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai, vakare 

Ketvergais pagal sutart)
2305 So. Leavitt SL 

Tel OANal 0408

State Prospect 101»
KAL 8C ZARETSKY

ATTORNET8 AT UAW 
SMI So Wentern Ave. 

Valandos: kasdien nuo 1:1# po pi ei 
lkl »:»• v. vak. Subatoj aro II Iki 

«:*0 vakare 
IM W. Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki »:»0 po P'et

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 iki > vai. vak.
fieSt. 3 iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutarti
6322 So. W«Btern Avenus

PROspeet 1012 _______

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

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

į, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartota* karas siūlomas čionai 

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

HCTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK,
3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

Tel. Otc. RSPublta 7«»<
Melrose Park 820

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2428 West Marąuette Road
Antrad., kctvlilad. U uenktadienialr

9-12 v. ryta; 1-5 p. p.; 6-9 v. v.
Seitadienialb nuo 9 v. r. lkl i p. P 

181 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL. 

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

Scttadienlais nuo I v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais paltai sutartis*.

Tel. Ofiso;
LATayetto 4017 

Tel. namų:
HBMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

St 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

2147 So. Halsted 8t., OČicago
Paned., Sered. ir Suhat. nuo 2—9 v.
Rea. 0924 So. Talman Ave.
Ree. TeL GROveaUl 0617 
Office Tel. HBMlock 4848

: DR. J. J. SIMONAITIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Sul.atoms Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgini* 1116 4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 4Srd St
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak.

Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 
neimi snVvvtl

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ot, Cicero, DI 
TaL Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 R. Maplewood Av. 

TaL HBMlock 3977
Trečiatl. ir Sekmad. |«gal sutartį 

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

TeL HEMlock 4848

Rez.:
24C6 W. 69 St.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone Ree. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 3-4 pp. Ir 7-• vak. CANai O7O«

DR. J. J. KQWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave.

TeL YARde 0994 
: TeL PLA** 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo K) iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
B labo*

CHICAGO, ILL.
Telefoną* MIDw*y 8888

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nsdėliomia nno 10 iki 12
Nuo 10 iki 12 v*l. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
jAū SUGRĮŽO It KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja. 30 metų 

RrunuUlsmaN Ir iirdleo Ilgos Jo 
■pertai y M 

Valandos W-1JA. M. 2-4. 7-3 P. M 
Oyleninio viela l«SH Ho. IMItli Ave.

Phone Clrorn
Office 4830 Ws«t 13th Street

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
O f įso Valanoos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
M**i) Telef. PROspeet 1930

Tel. CANa’ 0257
Re*. PROspeet 8659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 8o. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vėl, vakaro
TeL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Ree. KEFwood 6107

OR. A. J. BERTASH
)£iae vai. nuo 1—3; nno 6:30—8:30 

756 West 35th Street
TeL CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGO

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

Seredomis ir Nedėl. pagal aotartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. Callfornia Avc. 
Telefoną* REPnblic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Beg. Ryde Park 3395

DR. SUSANNA SUKIS
Moterų Ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandas 2 —4 po pietų, 7—8 v. vak. 
Itakvraa ir anhslnmis

Ofiso Tel. VI
Rezidencijos TeL

inia 0036
EVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 8o. Olaremont Ave. 

Valandos 8—10 A. M. 
Nedaliomis pagal sutartį

Chicagoe lietuvių iv. Kryžiaus li- 
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Snrgeons, yra Ola s A 
rnžies. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos Ugoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W eoth St.. 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie-
[rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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Skandalingi Lenkų 
Darbai Vilniaus ,

Krašte
BALSUOKIT UŽ LIETUVI•’Draugija Ruošias 

Dideliam Darbui

, CICERO. — Bal. 4 d. dr- 
jos Šv. Antano įvyko mėne
sinis susirinkimas. Gauta lai
škas nuo B. Pasankos iš AVis. 
ir šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų kvietimas dalyvauti dr- 
jos se?me, gegužės 9 d. Kvie
timas priimtas ir išrinkta 3 

•* atstovai: A. Valančius, Pr. J. 
Vitkus ir J. Motekaitis. Au
kų paskirta $5.00.

Draugijos 25 metų pami
nėjimas bus vienas gražiau
sių. Į paminėjimų manoma 

ne tik vietines, bet ir 
os, AVaukegano ir ki-

iestų draugijas. Bus su
osta vaikštynės gatvėmis 

lydint Oak Parko Legijpno 
posto benui, Morton High 
School benui, Ciceros Boy 
Scout benui. Po vaikštynių, 
parap. svetainėj komp. A.

tuvų Pr. Taldžiūnas. Teu jis 
mano kai kuriam laikui ap
sigyventi. Jis yra laetuvos 
Sporto organizacijų kviečia
mas vadovauti krepšiasvyd
žio sporte. Sn juomi išvažia
vo ir Ed. Krause (Kraučiū- 
nas). Visas Ciceros jaunimas 
linki Pranui kuogeriausio pa
sisekimo tėvynėje.

Namų Savininkų klūbo su
sirinkime, kurks jvyks balan
džiui 20 d., turėsime progos 
pasimokinti skaityti vandens 
miterį. Iš vandens depar
tamento pažadėjo atsiųsti 
žmogų su “dum” miteriais.

Rap.

Šokiai Su Dovanomis

CICERO. — Šv. Grigaliaus 
choras rengiu šokių vakarų 
šeštadienį, balandžio 10 d.,

T> . ... . e .. parapijos salėje, 8 vai. vaka-Pociaus garsioji snidonijos K ,' re. V įsi, kas atsilankys, gaus 
atminimui dovanų, kokių dar 
niekas nėra per šokius sutel
kęs. Komisija deda ĮKistan- 
gų, kad vakaras būtų nepa
prastai linksmas. Orkestrą 
bus gera.

orkestrą ir Šv. Jurgio parap. 
choras duos koncernų. Pas
kui bus šokiai. Grieš radio 
orkestrą.

Sukaktis bus minima birže
lio 13 d., šv. Antano, mūsų 
parapijos globėjo, šventėj. 
Tokiu būdu ir bažnyčioje bus 
iškilmingos pamaldos.

Draugija paskyrė pinigų 
jaunimo skyriaus organizavi- 

. - mui. Komisijoj yra Ed. Mi
kutis, L. Žukauskas ir H. 
Marcinkus.

Iš Ciceros išvažiavo į Lie- ti.

Parapijos chorų tikrai ver
tėtų paremti atsilankymu ir 
priduoti daugiau ūpo, kad ir 
ateityje gražiai darbuotųsi, 
kaip kad ir iki šiol. Tad visi, 
kam laikas leis, atsilankyki t 

i į metinį Šv. Grigaliaus šokių 
vakarų. Visi būsit patenkiu-

Adv. Norbert Tumavick 
(Tumavičius) yru kandidatas 
ant School Board. Cicerus lie
tuviai turi gerų progų išrink
ti lietuvį atstovų į tų ofisų.

Advokatas Norbertas Tu
mavick yra kandidatas dėl 
“Member of the Board of Ed
ucation, District No. 99.” Riu 
kimai įvyks subatoj, balandžio 
10 d., 1937 m., Cicero, III. j

Adv, N. Tumavick yra jau
nas, gabus advokatas. Jis gy
vena Ciceroj, nuo pat kūdiky
stės. Lankė Morton High 
Scbool ir Morton Junior Col- 
lege, vėliau baigė De paul ,u- 
nive raritetą. Kadangi jis yra 
mokytojas ir supranta Ciceros 
mokyklų sistemų, tai daugu
mas lietuvių ciceriečių parėmė 
jo kandidatūrų Nėra abejo
nės, kad jis yra lahai tinka
mas dėl vietos ant ‘‘School 
Bcard.” Jei šiuose rinkimuo
se jis laimės, tai hus lietu- 
viems garbė ir nauda. Išrodo, 
kad bus išrinktas, nes jis y- 
ra gerai žinomas ne tik lietu
vių, liet ir kitataučių tarpe. 
Norbert Tumavick vardas yra 
8-tas ant baloto. Taigi visi 
balsuokite už jį! Balsavimo 
valandos nuo 6 ryto iki 5 vai. 
vakaro. Rap.

Rizikingi bandymai. Daug

PROFESSOR NOODLE
D E ADLY NE1GHBOR.S

Just cm y Gar

se lf and. 
please subside—\ 
and don’t start Kiek 
ind up your heels! 
It’s Ii kely just 
a. Sweet 
June bride, 
who’s simply cookm£ 
her first meads I 

i Prof. Noo die

Professor :-
Our neųjhbors. 

vho have just, 
moved in, 
are Jboilin^ 
munla^e.I ava r! 
The fumes have 
caused our 
heads to spinf 
Should I report 
this outra^e.oir?

I. Delio w

Viskų Žinanti

Kasdien matome laikraščių 
skiltyse pasibaisėtinus lenkų 
darbus Vilniaus krašte. Jie 
persekioja mūsų brolius, se
sutes, uždarinėdami mokyk
las ir kitas kultūrines įstai
gas, įkalindami nekaltus žmo-1 
nes, konfiskuodami jų turtų 
vien dėl to, kad jie yra lie
tuviui, kad jie nori palaiky
ti tai, kas brangu — savo 
tautybę.

Dėl tokio lenkų žiaurumo
negalime tylėti. Turime veik-j 
ti, kol Vilnius negrįš tikrie
ms savininkams — Lietuvai.

Plačiai ir aiškiai apie tai 
papfisakos V. Uždavinys, vi
lnietis, i:\ris pats ant savo j 
kailio yra patyręs lenkų žiau , 
rumus. !

Prakalbos Liet. Auditorijoj,
3133 So. Halsted st., įvyks?
Imi. 15 d. Po prakalbų bus ? nelaiini4 *» automobiliais į- 
užkandis ir atsisveikinimas v>'ksta dėl rizikingo bandy- 
su V. Uždaviniu, kuris bau 1110 Palenkti palengviau va- 
15 d. apleis Chicagų, o apie žiuojantį automobilių. Įsižiū- 
gegužės vidurį išvažiuos Lių-i rėkite i diagramas. • No.
tuvon.

Got kiaurieji lietuviai, atsi
lankykite skaitlingai! Pripii- 
riykime eitivių auditorijų. Pa

1. yra pavojingiausias ban
dymas, kai iš paskui važiuo
jantis 60 mylių į valandų ba
ndo pralenkti važiuojantį 35

LAIDOTUVIŲ DIKEKTOK1U8 

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

f

KUMPIAI IS
LIETUVOS

h- kiti Skanumėliai.
Irgi pardutfdarn Wnolesale.

BALTIO IMPORT CO. 
805 W. 19th Street

Tel. Hajmarkct 3555

Waukegane Taip Pat
Lietuvis Nelaimėjo

Rinkimuose, kurie įvyko 
praėjusį antradienį, ir Wau 
kegano lietuviai turėjo kan
didatus į kai kuriuos miesto 
valdžios ofisus. Tačiau iš 
laimėjusių rinkimus surašo 
nematyti nei vienos lietuviš
kos iMivardės.

sirodykime atstovui, kad ir 1 ni* i vak» kuris taip pat ban- 
mums rūpi Vilniaus vadavi- į do pralenkti pirmų, važiuo- 
ino reikalas. ! jan^i m* i

V. V. S. Skyriai 1 No. 2 taip pat pavojingas
---------------------- i bandymas, kuomet dešinėj au

tomobilius važiuoja 45 m. Į 
valandų, o kairėj važiuojan
tis 55 an. į vai. nori pralenk- 
tividury važiuojantį 35 ra. į 
valandų. Tas pats dedasi ir 
su važiuojančiais priešingon 
pusėn, Manoma, kad pada- 
ryifiask rentinio arba žole už- 
žehlinimas ant vidurinės lini
jos prašalintų daug nelaimių.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

J

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bankictsnis — laidotuvėms — 
Papuošima nis.

riionc 1,A1'’AVK1TE 5800

A.f.

Maža, Bet Žymi 
Lietuvių Kolonija

MELROSE PARK, ILL. - - 
Šiame miestelyje lietuvių ga
lima rasti įvairiose įstaigose.0- ePolitikoje lietiudai turi ke
lias vietas. 1 

Dabar vienas lietuvis J. 
Dalgis kandidatuoja į mies
to trustisus (antram termi
nui). Žmogus lahai geras, są
žiningas, gerai reikalus su
pranta ir lietuviams daug 
gero padaro. Taigi, lietuviai 
turėtų neužmiršti balsuoti už 
jį 20 d. balandžio. Kitas lie
tuvis ir biznierius jau kele
tas metų kaip yra miesto iž
dininku, tai Dr. F. Strzynec- 
kis, visiems žinomas, kurs 
visur darbuojasi lietuvių la
bui.

Karinga Mergina

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
BM

lšdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
.. Grabnamių

- , . - * •’ —---- O—t“------
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

— o
Suvirš 50 metų prityrimo 

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

pinigus
-o-

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRANB AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

BEN BALTRAMIEJUS 
MASKOLUNAS

Mirė bal. 6 d.. 1937 m., 2:20 
vai. ryto, sulaukęs 42 metų 
amžiaus.

Kilo iš Ukmergės apskr., 8c- 
sikų parap., Cesonių kaimo.

Amerikoj Išgyveno 26 metus.
i’aliko dideliame nuliūdime 

moterj Lhidvlnų, po tėvais At- 
riiAkeviėlūtė, sūn,ų Baltramiejų, 
seserj Ona Lesienę Ir švogerj 
Pranciškų, uošvienę ir keturis 
švogertus, puoseserę Barborą 
Butvilienę ir švogerj Petrą. Ir 
pusbroli Motiejų Kollunų ir 
daug kitų giminių: o Lietuvoj 
tėvų Jonų. seserj Barborą t>e- 
dellenę Ir švogerj Kazimierų 
lr gimines.

Velionis priklausė p>rle Bal
tos Žvaigždės ir Lietuvos Pi
liečių klubų.

Kūnas pašarvotas 4718 8o. 
Keeler Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadienj. 
bei. 10 d. M namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas J Aušros 
Vartų parap. bažnyčių, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos ui 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Kūnus, Se
suo. Ir Gimdės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawtcz ir 8Qnal. Tel. CANa) 
2515.

Netoli Belvidere, 111., ant 
’ i vieškelio susidūrė du auto

mobiliai — abu iš Chicaga 
Vienu važiavo Chicago risti- 

įninku promotoriai: Fred Ko- 
hler, Kear, sprendėjas (refe- 
ree) MoLilian ir ristininkai: 
Mecker, Manson Ir Sliikina, 
o kitu Miss Bunice Car lton 
ir W. Milligan. Kaltė būro 
pastarųjų. Kauntes šerifui sn

... , . laikius mergina šerifui pakė-8v. Jono dr-ja rengia pa- ;,_ ./
...................„ m a Ie kar$: ceveiyku šerifą ap

daužė ir sulaužė kai kuriuossilinksminimo vakarą 10 d. 
balandžio salėje prie 23 gat
vės ir Lake st. Ketvirta da
lis pelno skiriama Marijonų 
seminarijos koplyčios staty
mo fondui.

Visus kviečiame atsilanky
ti ir paremti tą vakarą.

F. V.

ofiso rakandus. Kad daug 
nepadarytų žalos, greit nu
gabenta į kalėjimą.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

(1ART, IND. LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 
KKLMBR — PRUZIN

dariausias patarnavimas — Motarta patarnauja
“Draugą” perskaitęs, ne

mesk jo į šalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik* 
rašeio neturi.

BUICK 

8C

PONTIAC

(gr
AGENTŪRA

Milda Auto Salos
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Baadradarbui*. SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČĘUS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AkIDIII AMPC patarnavimas 
HlflDULAribL dieną ir naktį

\7 y A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I K I MIESTO DALYSE

I. L'nteiiiiis
S. P. Mazda

A. Petkus
S. M. State

Ezerskis i Sihs
P. I. Ridikas
Ladawicz ir Sanai

4348 So. California Avo. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

718 Weat 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULIman 5703

3354 So. Halated St. 

Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone^PULlm^l^70^ i
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Ypatingas Pareiškimas
Cicero Gyventojams

Štai keletas faktų, kuriuos, kėtog iki paskutinės dienos, 
turėtumėt žinoti apie Cicero Naujas Administracijos trobė-
Mokyklų Tarvlms rinkimus, 
kurie įvyks ateinantį šeštadie
nį, balandžio 10 dienų, 1937 
metais.

P-nas Frank J. Petru tar
navo Mokyklų Tarybai ka^po 
prezidentas daugelį metų. Ir 
per tų laikų jis visuomet dar
bavos gerinusiems mokyklų 
vaikų ir Cicero gyventojų in
teresams. Per pastaruosius 
keletu metų biudžetas tapo su
mažintas $165,000.00. Taipjau 
mokyklų taryba sumažino sa
vo išlaidas ir mokyklų skolų. 
Šie yra įrodyti faktai.

Mokyklų taryba, be to, tei
kė veltui visiems vaikams mo
kyklų rankvedžius. .Ii mo
kėjo savo mokytojams ir vi
siems samdiniams algas laiku 
ir grynais pinigais per visus

sis užbaigtas statyti neužtrau
kiant bonų paskolos ir neiš
leidžiant vadinamų warantų.

Cicero mokyklos visuomet 
laimėdavo pirmuosius prizus 
Illinois Valstijos P a r o d o j j 
(State Fair). Taigi palaikyki-! 
me šį geny darbų. Nepaisykite 
paskalų ir melagingi; pareiš
kimų, kurie yra skleidžiami 
Cicero mieste. Jūs, tėvai vai
kų lankančių mokyklas, žino
te geriau apie p-no Petru 
darbų — jis visuomet buvo tik
ras lietuvių draugas. Jis vi
suomet lankė bažnyčių ir ki
tus svarbius miestui parengi
mus, karia tik buvo pakvies
tas. Tr tai yra taipgi įrodyti 
faktai.

Palaikykite ši aukštų apš- 
vietos standartų Ciceroj ir iš
rinkite Frank J. Petru prezi-

depresijos metus. Jokia kita žentu, kurs apsaugos jūsų mo- 
mokyklų taryba Mlinols- vals-kyldas, valstijos Mokyklų Ta- 
tijoj negalėjo padaryti to. Jrrybos Asociacijų ir daugelį ki- 
šiandie visos bilos yra išruo-tų visuomeninių organizacijų.

Iš Sodai iečių Veikimo

T0WN OF LAKE. — Na
rių įrašymo kontestas (Me- 
mbership Drive) baigsis lie
pos mėnesį. Laimėtojų laukia 
dovana.

Visos narės ir jų draugai, 
širdingai kviečiami atvykti į 
sodaliečių “Sočiai”, jiarapi- 
jos salėje, ,bal. 16 d. Bilietai 
IS’/jc. Komisijų ir pagelbini- 
nkes sudaro: M. Katauskaitė,

H. Norkiūtė, O. Juškaitė, E. 
Stauk iūtė.

Artinasi Motinų Diena, 
taipgi mūsų vakarėlis.

Komisijų sudaro iš A. Tja-' 
bnckaitė, J. Makaraitė, A. 
Vilimavičiūtė, F. Petrošiūtė 
ir B. Šedaitė.

Gerb. dvasios vadas ragi
no nares daugiau narių įra
šyti. Gražus narėms paskati
namas.

Gegužės 5 d. rengiamas me-

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

AUŠROS VARIUOSE EINA
PASIRENGIMAI DIDE

LEI ŠVENTEI
Šiomis dienomis Aušros 

Vartų parapijoj, pasireiškia 
dideli pasirengimai prie ko 
tai nepaprasto: pasiaukojusios 
moterys valo, plauna bažny
čių; seserys etriopiai moko 
vaikučius dalyvauti pamaldo
se. Praeivis, visa tai papte
lėjęs tuojau stato klausinių: 
Bene čia kas nors artimoj a- 
teitvje nepaprasto įvyks ?

Taip. Sekmadienį šioj baž
nyčioj įvyksta visų laukiamoji 
metinė šventė — 40 valandų 
atlaidai. Rodos, kad toji me
tinė šventė, apart, Kalėdų ir 
Velykų, yra visų labiausia, 
net su išsiilgimu laukiama. Iš 
to galima tikėtis, kad šion 
bažnyčion visas tris dienas 
žmonės gausiai lankysis. Pa
mokslus sakys mūsų dvasįški- 
jos gabiausieji kunigai-pamok- 
slininkai. Jų vardus paskelb
sime rytoj.

Visi esate nuoširdžiai kvie
čiami pasinaudoti proga ir 
amžinybei pasipelnyti gausių 
Dievo malonių, kurios per šias 
tris dienas be saiko bus tei
kiamos norintiems. V.

tinis šokių vakaras St. Ag
nės Auditorium. Al Morrey, 
radio artistas žavės visus. Bi
lietai nebrangūs.

Bal. 11 d. įvyks svarbus 
susirinkimas 1 vai. p. p. Mi
šios šv. sodaliečių intencija 
9 vai. ryto. Bitė

A. A. MIKAS PETRAUSKAS PALAIDO
TAS DZŪKUOSE

Ruošiamas Didingas Jo Minėjimas
Prieš mirdamas komp. M. 

Petrauskas pageidavo, kad jį 
palaidotų Dusmenų švento
riuje šalia savo tėvų. Vyk
dant mirusiojo norų teko taip 
staiga (kovo 24 d.) ir laido
ti, nes vėliau keliai būtų ne- 
beišvažiuojami i, o Dusmenys 
nuo kelio apie 30 kini. Laido
tuvės© dalyvavo velionies gi
minės ir labai garsi vietos 
visuomenė. Be kitų į amžino
jo poilsio vietų mirusįjį ly
dėjo ir sol. Ant. Sodeika, ku- 

! ris dabar pavaduoja po bro
lio laidotuvių labai paveiktų 
mūsų dainininkų Kiprų Pet
rauskų. Laidotuvėse pamoks-

Gražus Labdarių 
Vakaras

T0WN OF LAKE. — Lab
darių Sųjungos 1 kuopa ren
gia gražų vakarų balandžio 
11 d., 6 vai. vak., Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje. 
Bus atvaidinta komedija ‘Da
ngus brangus’. Bus ir kitokių 
pamarginimų: kalbų, dainų. 
Po programos bus šokiai prie 
geros muzikos.

Kviečiami visi atsilankyti. 
Lauksime svečių ir iš kitų 
kolonijų. Paremkime vakarų 
rengiamų geram tikslui.

Kuopos pirm. M. Sudeikie- 
nė ir komisija .darbuojasi va
karo pavykimui. Labdarys

lų sakė vietos kun. Smolen 
skis.

Dabar sudarytas komite
tas, kuris ruošia platų komp. 
Miko Petrausko minėjimų 
Kaune ir po dienos — jo tė

viškėje. Minėjime dalyvaus 
'muzikai ir kitos meno pajė
gi-

RED. PRIERAŠAS. — Ant 
greitųjų susidaręs komp. Mi
ko Petrausko gerbėjų būrelis) 
Chicagoj c rengia veliomes at 
minimo pagerbimui vakarų, 
kuris bus trečiadienį, balau . 
džio 14 dienų, 8 vai. vakare,' 
Lietuvių Auditorijoj. 

Amateur Night

MARQUETTE PARK. — 
Šios kolonijos gyventojams y- 
ra suruošta kita graži prog
rama, kuri įvyks 7:30 vai. šį 
vakarų. Marųuette Park Field j 
house, prie 67-tos ir S. Ked-Į 
zie avė. Įžanga visiems dy-, 
kai.

Šių programų laimėtojai ■ 
pasirodys scenoj balandžio 23 
d., kuomet bus renkami ga
lutini laimėtojai.

Chicagos parkuos3. Lincoln 
ir Garfield parkuose, Chica
goj, dabar gražu, nes parkų 
distrikto atidaryta metinė gė
lių paroda. Įvairios gėlės pa
čiam žydėjime. Painatj’mas, 
jomis pasigrožėjimas nieko 
nekainuoja. Valandos kasdien 
nuo IS ryto iki 10 vakaro.

Brangokas Paspor- 
tavimas

Lee Moselev, 1024 Diver- 
sey parl:way, sugalvojo pas- 
portauti. Išsinuomavo Tuxe- 
do, automobilių, užsirūkė ci
garu ir išvažiavo pas portą li
ti. Clark gatvėje policija j] 
sugavo važiuojant 55 m. į 
valandų ir nugabeno į kalė
jimų. Taip pasipuošęs jis ir' 
stojo ir prieš teisėjų Weiss, j 

kuris prie nuomos už Tuxedo 
ir automobilių dar pridėjo 
bausmės 10 dol.

AR
TURITE

M
PARDAVIMUI ?

Skelbkitės “Drauge,” kur 
jūsų skelbimų matys tūks
tančiai pasiturinčių lietuvių.

Norint kų pirkti, praneš
kite plačiajai lietuvių vi
suomenei per skelbi m ų 
Drauge.”

Skelbimai “Drauge” duo
da geriausius rezultatus.

L / pfllN-EXPElLER '
« z

PatlkStlnaa llnlment&s, 
palengvina gėlimus lr 
skausmus nuo litam py

nių lr iėainarlnlmų.
PAIN-EXPELLER
▼alsbaženklls Inkras 
žinomas vaistinėse.

v. 6 9 C t> f • A M o U i

L I N I M E N T

Draugo” Didžiulė 1937 Metų

Marąuette Park Lions klū
bas rengs paskutinę progra
moj kaipo ‘Chicago Ci^irter 
Jubilee Celebration progra
mų, ir dalins dovanas laimin
giesiems. Bal. 16 d. bus pas
kutinė 'proga mėginti savo 
talentus. Užsiregistruokite di
rektoriaus ofise parkų name.

Kas Bus Kaip Ji 
Užaugs

^Vilhelmina Strfchammer, 
10 m. aniž., 3243 Lakewood 
avė., užvakar antrų syk pa
bėgo iš namų. Pirmų syk pa
bėgus policija jų rado tik po 
trijų dienų. Mergaitė yra pra 
d/.ios mokyklos 5 skyr. mo
kinė.

Lietuvių Gydytojų 
Fratemales Dr-jos 

Veikla

J KLAIPĖDĄ PER ŠVEDIJĄ 

MOTORLAIVIU

GRIPSHOLM 
Liepos 2 d.

l\
Nežiūrint, kada manote važiuoti į Lietuvą, pradė
kite ruoštis iš anksto. “DRAUGO” laivakorčių 
agentūra išrūpins visus kelionei reikalingus doku
mentus. Darykite saiu rezervacijas kuoanksčiausiai.

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

arba šaukite CANaI 7790

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRĄ

Liet. (lyd. Frat. dr-jos sus
inąs buvo laikomas dr. Stri- 
kolio namuose, '6641 S. Al- 
bany a.ve. Buvo duodamos do
vanos: dr. A. Šimkui trofija 
už laimėjimų org-jos bo\vl- 
ing čenipijonato. Kitos dova
nos teko dr. Stoniui ir dr. 
Manikui. J

Nutarta turėti tarp-savinį! 
bankietų. kuris įvyko balan
džio 7 d., Morrison viešbuty.

W. P.

Padaryta Operacija

MAIJQUETTE PARK. — 
Praeito šeštadienio vakarų, 
Šv. Kryžiaus ligoninėje Vin
cui Jonaičiui, 2558 W. 69th 
st., buvusiam Gimimo P. Šv. 
parapijos komiteto nariui, 
pa/laryta ūmaus apendicito o- 
peracija. Operacijų labai sėk
mingai padarė dr. Rakaus
kas. Ligonis sakėsi jaučia.-! 
labai gerai ir už keletą die
nų galėsiąs grįsti į namus.

Lankytojas

Nubaustos Firmos

Už peržengimų 10 vai. dar-į 
bo įstatymą, nubaustos dvi ( 
Chicagos firmos: Gartner and 
Bender Co. ir National Tea 
Co. Abi turėjo sumokėti po 
$100 ir teismo lėšas.

42,000 Keliavo 
Lėktuvais

Nežiūrint dažnų katastro
fų, pranešama, kad per tris 
šių metų mėnesius 42,000 Chi
cagos gyventojų yra atlikę 
kelionę lėktuvais, 5,921 dau
giau negu praeitais metais 
per tų laikų.

Piknikai Vytauto Parkez
Šv. Jurgio parap., gegužės 

23 ir rugpiūčio 29 d.
Šv. Kryžiaus parap. — bi

rželio 27 ir rugpiūčio 22 d.
Nekalto Pras. P. Š. parap. 

— liepos 4 ir rugsėjo 19 d.
Gimimo P. Š. parap. — bir

želio 13 ir rugsėjo 5 d.
Šv. Antano parap. — birže

lio 20 ir rugsėjo 12 d.
Visų šventų parap. — lio 

pos 18 ir rugsėjo 26 d.
Dievo Apvaizdos parap. — 

birželio 6 ir rugpiūčio 8 <1.
Šv. Mykolo parap. — lie

pos 25 d.
Šv. Juozapo parap. — ge

gužės 30 d.
Aušros Vartų parap. — ge 

gūžės 2 ir rugpiūčio 15 d.
ŠŠ. Petro ir Povilo parap.

— gegužės 9 ir rugpiūčio 1 J
Šv. Kazimiero parap. — lie

pos 11 d.
Liet. Vyčių — liepos 5 d
Labdaringosios sųjungoe — 

gegužės 31 d.
Šv. Kazimiero Akademijos

— gegužės 16 d.
Dienraščio “Draugo” —

rugsėjo 6 d.
Kun. A. Linkus

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU
Chicago je ir apielinkėse, 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

Išmokam

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS. 

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash-
ington, I). C.

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

(’HICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CLASSIFIED
PAIEŠKOJIMAS

PnieSkau Ton.v Rauze, tėvo ir krik
što sūnaus Aleksandro Rauze. 
skatini sykį aS juos mačiau 19] 
Malonėkite ntniSankti. Ovvenc 
14 St., Cbicago, 111. AtsiSauI 

. Filip Banovieh, Box 94, Goodman, 
• Wis.______________________________

IEŠKAU FLATO

Reikia 4 kambarių flato. suSildomo 
nečium, garu ar vandenin Marųuette 
Parke ar Brighton Parke. Tuoj pn- 
SnnVtj Gmvebil] (1169.

REIKIA DARBININKŲ

Reikia automobiliu pardavėjų. Turi 
būti Svarūs, gražiai atrodantvs jau
ni vyra nuo 20 iki 25 metu am- 
žiaus. Parduoti Fordo automobilius 
Ir trukus. Patyrimas nėm bflt’ms. 

I Komisas ir bonnsas. Matvk Mr. 
1 HiU. F. C. Sebneider Motor Sales, 

*•>01 W. Madison.
RKNOON Ofisas arba visas fintas. 

3228 So. Halsted St.

Tel. TiTNcoln 4424
Dėl Reumatizmo. Slogų. Ner- 
vninmo. Pmatou Cirkuliacijos, 
Anksto Kranto Spendimo ir 
RedOainimo—PAMftOTNKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Lfebt, Bnlnhur ir 8hower 

Maadvnfta,
Elektros Trytmental ir Masažai

vntų numina vnnr>r <Krorrs 
IS4M ClTh«,rw X»«. 1«7 N. s»
Mr».. fra*., Krtvlr.

Tise ryt. Iki ie vak 
Aatr. Ir Paakį. TiM 

ryta Iki e rak.

Antr. Ir Krlalr. 
• ryte Iki • vak. 

Matarta 
Patm-aantata

siosb vivrosa spvirs «e mmtu


