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ANGLIJA NESAUGOS 
PREKYBINIŲ LAIVŲ

Bilbao uostas įm i n uotas, laivai 
negali įplaukti

PARLAMENTO ATSTOVAI RADIKALAI 
LABAI NEPATENKINTI

t LONDONAS, bai. 13. — An 
glijos premjeras Bukhvinas 

ranešė parlamento rūmuose, 
kad vyriausybė nesaugos bii 
tų prekybinių laivų, vežančių 
kariaujantiems ispanams mais 
tų, arba nekontrabandinę me-

Kas galėtų įvykti, jei koks 
britų laivas ten išlėktų j pa
danges! Į <

Apie 6 britų laivai su mais
tu radikalams, negalėdami į- 
plaukti Bilbao uostan, laikinai 
apsistojo St. Jean de Luz uos-

džiagų trijų mylių ruože nuo' te, Prancūzijoje. Dalis maisto
genda ir norima parduoti.

Iš Bilbao gi apturima ži
nių, kad tenai ir apylinkėse a- 
pie 30C,C00 civilinių gyventojų 
jau bado suremti. Tik vieni 
milicininkai turi dar kiek mai
sto. i

Žiniomis iš Madrido, radi
kalai ir toliau atakuoja nacio
nalistus šiaurvakariniam Mad
rido fronte — išilgai Manzana 
res upės. Nacionalistai prane
ša, kad Casa de Canipo srity
je, šalia Madrido, daugiau 
kaip 3,000 radikalų vakar nu
kauta. ,

Nacionalistai konsoliduoja 
savo paj^flPir, matyt, sukels 
kontratakas prieš radikalus 
visu Madrido frontu.

Teismui visvien rei
kalingos REFORMOS

Ispanijos krantų. Tad keliais 
laivais siunčiamas maistas 
Bilbao radikalams nepasieks 
savo tikslo.

Parlamento atstovai ispanų 
radikalų šalininkai net. akis 
išpūtė išgirdę tokį netikėtų 
premjero pareiškimų. Jie pa
žymėjo, kad Anglijos vyriau
sybė pabūgo ispanų naciona
listų grasinimo. Jie pareikala
vo šį klausimų atviram parla
mente svarstyti.

Premjeras atsakė, kad An
glija nepabūgo grasinimų, bet 
nori išvengti naujų tarptauti
nių nesusipratimų ir nesmagu 
mų. Ispanijos nacionalistai pa 
skelbė, kad blokuojamas Bil
bao uostas nusėtas minomis.

ŠEŠUPĖ SUKĖLĖ POTVY
NĮ MARIJAMPOLĖJ

MARIJAMPOLE. — Orui 
atšilus, storas Šešupės ledas 
kovo jpėn. 16 d. pajudėjo o, 
kovo mėn. 17 d. lytys pradėjo 
eiti. 13 vai. ledai susikimšo ties 
Kriaučiūno ūkiu ir vanduo 
smarkiai pradėjo kilti. 15 vai. 
tiek pakilo, kad nžsėmė visų 
Šaltinio aikštę, ir audinio fabri 
kų, pusę Pašešupio aikštės ir 
Šaltinio, Duonelaičio ir Algi
manto dideles dalis gatvių.

Pašešuplų gyventojų užsem- 
Jti sklypai, trobos ir rūsys.

Zai kurie tik valtimis iš savo 
Fnamų gali išvažiuoti. Toks pot 
vynis tebuvęs tik 1921 m., ka
da dar nebuvo gelžbetoninių1 “LIKVIDAVO” SABOTA' 
tiltų. ŽO VYKDYTOJUS

Pavojui pašalinti miesto ad 
ministracija ir 9-ta« pėstin. 
pulkas ėmėsi skubių priemo 
nių. Pradėjus ties Puskelniais 
(apie 6 km. nuo Marijampo
lės) ledų sprogdinti, Marijam
polėje vanduo pradėjo slūgti.

KAS KALTAS UŽ TRAUKINIO NUŠOKI UO BĖGIŲ PREZIDENTAS PATEN- YRA ŽINIŲ, BILBAO NORI
KINTAS TEISMO SPREN

DIMU
AVASHINGTON, bai. 13. — 

Prez. Rooseveltas didžiai pa
tenkintas vyriausiuoju teismu, 
kurs AVagnerio darbo įstaty
mų pripažino konstituciniu.

Spėjama, kad dabar vyriau
sybė sieks kontroliuoti pramo
nėse darbo valandas ir darbi- 

I ninkams mokamų atlyginimų.

Vienu žodžiu, gal bus grų 
žintas NRA su kai kurinis pa- 
taisvmais.

i
Daugiausia dž'ugauja orga

nizuotų darbininkų vadai. AVa- 
ignerio įstatymas darbdavius

Ties Growerstown, Ind., traukinys uusoko> nuo bėgių, bet 
taip laimingai, kad tik keli asmenys lengvai sužeista. Rasta, 
kad vienas, bėgis, kaip čia vaizduojama, sulūžęs į daugelį da
lių. Bennsylvanijos geležinkelio inžinierius patikrina sulūžusį 
bėgį. Ieškoma šio įvykio priežastis. {Acme Photo.)
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Vatacijos radikalai kalte apie
religine “laisve”

MADRIDAS, bai. 13. — 
Madrido Valencijos radikalai 
iškelia naujų propagandų. Jie 

WASHINGTON, bai. 13. — turi vilties laimėti sau katali- 
“Sėdėjimo” streikų vyriau- kų užuojautos ir palankumo, 
sias vadas J. L. Lewi« ir C.I.-
O. pirmininkas, nors pasiten
kina vyriausiojo teismo spren
dimu Wagnerio įstatymo rei
kale, .bet pareiškia, kad šis tei
smas yra reikalingas siūlomų 
Prez. Roosevelto reformų.

Lewis randa, kad teismas 
nepastovus ir kitėja kaip vė
jas. Dažnai jis keičia nuosa
vus pirmesnius sprendimus. 
Vadinasi, sprendimai priklau
so nuo vieno, ar kito teisėjo 
kapriso. O taip neturėtų būti.

Užsimeta avies kailiu ir pra
neša, kad artimoj ateityje kai i 
kurios išlikusios bažnyčios ra
dikalų vaklomose srityse bū
siu atidarytos ir atnaujintos 
pamaldos. Girdi Valencijos 
“teisėta” vyriausybė garan
tuoja religinę “laisvę”.

Kas tiesa, pareiškia radika
lų vadai, kad Valencijos vy

PASIDUOTI I

Nacionalistai pliekia Madrido 
milicininkus

PARYŽIUS, bai. 13. — Iš 
apgulto Bilbao miesto gauta 
žinių, kad tenai baskai deši
nieji turi pasitarimus su kai
riaisiais gaivalais, kad pasida
vus nacionalistams, kurie iš vi 
sų pusių vra sužnybę tų mies
tų ir kur jau reiškiasi badas.

Dešinieji liaskai, kurie ben
drai su radikalais kovoja, sa
koma, susisiekė su prieš
ais ir prašosi, kad jie, nacio
nalistai, iš Bilbao miesto iš
leistų iki 25,000 motorų ir vai-

įpareigoja pripažinti unijas ir kų, knrie neturi k,rvaigyfi
kolektivį derėjimųsi. Išnyks 
kompanijų .unijos.

Tik vienas negerumas yra 
tame, kad AVagnerio įstaty
mas liečia tik pramones, tu
rinčias tarpvalstybinius reika
lus ir prekybas. Su tomis pra
monėmis, kurių reikalai neiš
eina iš paskirų valstybių ribų, 
Wagnerio įstatymas nieko 
bendra neturi. Jos pasilieka 
valstybių kontrolėjje. Bet šių 
pramonių yra nedaug. Jos nė 
nereikšmingos.

Nacionalistai žmo Bilbao 
radikalų desperatiškų stovį. 
Patvarko kariuomenę ir pasi
ryžę smogti prieš Bilbao su 
paskutiniu radikalams smūgiu.

ONTARIO PREMJERAS
GRASINA DARBININKŲ 

VADAMS
OSRAAVA, Ont, Kanada, 

bai. 13. — Ontario provincijos

CASABLANC)A, Ispanija, 
bai. 13. — Kai Madrido mili
cininkų vadai nuolat giriasi 
savo “laimėjimais” šiaurva
kariniam Madrido fronte išil
gai miesto ribų, nacionalistų 
vadovybė skelbia, kad radika
lų milicininkams nesiseka jų 
vykdomi puolimai.

Nacionalistų legijonininkai 
kai kur išeina iš apkasų ir sta 
čiai su militarįniais peiliais 
iškloja šimtus milicininkų.

Radikalams nesiseka nė su 
tankais. Nacionalistai jas aplie 
ja gazolinu ir paskui su ran
kinėmis granatomis užkuria. 
Dingsta tankai ir jų įgulos 
pragariškose liepsnose.

Nacionalistams vakariniam 
Madrido fronte eina pagelba^ 
Išlikę gyvi radikalai kad tik 
gautų progos suburbėti atgal 
į išgriautų miestų.

SEN. ROBINSON PRIEŠ 
ŠVIETIMO BILIŲ

AVASHINGTGNg -

ISPANIJOS ttUV. KARA
LIUS REMIĄS NACIO

NALISTUS

premjeras, J&pburn grasina Sanatoriu» ..Rohiaswi, senato

riausybė neuždarius bažnyčių. 
Girdi, karo laiku daugiur ka
talikai patys nutraukę pamal
das bažnyčiose.

Į Madridu grįžo San Jinez 
parapijos (Madride) buvęs vi
karas kun. L. Labo, matyt, ra
dikalų sėbras. Jis sako, kad 
išlikusios Madride bažnyčios

visus amerikiečius darbininkų 
vadus sukišti į kalėjimų, jei 
jie čia pasisuktų ir darbinin- 

Įkus kurstytų. Jis sako;

Čia General Motore fabrike
darbininkų streikas nėra tik-

.. .... x . . _ ras, arba sąžiningas streikas,rabaus ,A litui so teta, princese . ... . .. . .
L, , x -i c,a nera didesnio atlyginimo.

PARYŽIUS, bai. 13. — 
Prancūzų radikalų spauda ra
šo, kad buvusio Ispanijos ka

bus atidarytos, kaip tik bus 
sulaužytas “fašistų” apguli- naudai, 
mas aplink Madridu. Anot jo, 
radikalai nėra priešingi kata
likams ir krikščionybei.

Tai visiškai negudri propa
ganda.

Eulalija, 73 m. amž., pageidau
ja, kad Alfonsui būtų grąžin
tas Ispanijos sostas, kadangi 
jis remiųs nacionalistus. Gir
di, jau daugiau kaip 10 mili
jonų dolerių davęs nacionalis-

arba darbo sųlvgų klausimo. 
Viskas, kad kokis ten Lewis y- 
ra pasiryžęs pasiskelbti dikta
torium. Tas Kanadoj nepa
kenčiama.

demokratų vadas, vakar pasi 
priešino Harrison-Black švie
timo biliui, su kurio pravedi- 
mu reikalinga pirmiesiems nie 
tams skirti 100 milijonų dol. 
išlaidų.

Šen. Robinson pareiškė, kad 
jei bilius bus pravestas, bus 
reikalinga skirti naujas mokės 
tis. Tad reikia apie tai rimtai 
pagalvoti.

NEAPMOKĖS IS KITUR PAK
VIESTŲ TEISĖJŲ

BELGIJA NENORI NA
CIAMS PARDUOTI 

VARIO

SEIMO ATSTOVAI J 
AMERIKĄ

CHICAGOJ PARDUODAMA 
DAUG “MONŠAINES”

Chicago mieste, kaip susek
ta, parduodama d&ug “mūn- 
šainėa”, kadangi pigesnė už j- 
teisėtų degtinę, už kurių rei
kia mokėti dideles mokestis. 
“Mūnšainės” vartojimas da
ro nuostolius vyriausybei.

Iždo departamento agentai 
darbuojasi surasti “tnūnšai- 
n i n inkus” ir juog įkalinti.

MASKVA, bai. 13. — Stam
biosios (sunkiosios) pramonės 
komiRarijatas paskelbė, kad 
“likviduoti” darhininkai, ku
rie vykdę sabotažų dirbamam 
žemėje geležinkely Maskvoje.

Nepasakytas tų darbininkų 
skaičius ir kas su jais padary
ta. Tik “likviduota”. Matyt, 
visi sušaudyti.

UŽDRAUDĖ ŽYDAMS 
SUSIRINKIMUS

ko, kad bi vienas koks mokes
čių mokėtojas gali iškelti by
lų, kad iš šerifo atgauti išmo-

Cooko apskrities eilė teisėjų 
dažnai atostogauja, tad į jų 
vietų Chicagon atvyksta kvie
čiami teisėjai iš provincijos —, kamus pakviestiems teisėjams
iš kitų Illinoiso apskričių. pinigus

Cooko apskritis pakviestuo
sius turi riebiai apmokėti, po- 
20 dol. kiekvienam už kiekvie-

BERLYNAS, bai. 13. — Na
cių policija šiandien 60-iai die
nų uždraudė visokius žydų or
ganizacijų susirinkimus, išė
mus pamaldas sinagogose.

Nepaduota to priežastis.

nų dienos darbų ir dar kelio
nės lėšas. Reiškia, apskritis 
moka algas saviškiams teisė
jams ir priede turi dar nema
žas išlaidas pakviestųjų apmo 
kėjimui.

Taip praktikuota ilgus me
tus, liet dabar norima užraukti 
šias nereikalingas išlaidas.

Chicago miestą korporacinis 
patarėjas (advokatas) B. Ro
dės pareiškia, kad apskrities 
šerifas Toman teapsisaugo to* 
liau apmokėti pakviestus čia 
teisėjus vesti bylas. Rodės sa-

Rodės, be to, randa, kad pa 
kviesti teisėjai neperdaug 
tinkami Chicagos miestui, ka
dangi jie nesusipažinę su di
delio miesto trafika ir visais 
kitais reikalais. Pagaliau, jie 
neteisėtai ima priedinį atlygi
nimų. Valstybės vyriausias 
teismas porų kartų yra nuro
dęs, kad išrinktiems teisėjams 
per jų terminų negalima algų 
didinti, arba mažinti. Čia gi 
daroma kaip tik priešingai.

Šiandien Chicagoj dirba a- 
pie 20 pakviestų iš provinci
jos teisėjų. Jie pavaduoja kur 
tai atostogaujančius vietos 
teisėjus.

BRIUSELIS, bai. 13. - 
Vokietija pageidautų pirkti 
nainažų kiekylię vario žaliavos 
iš belgų Kongo. Belgija į tai 
šaltai atsineša, kadangi naciai 
vario pageidauja ginklavimui 
si.

12 LĖKTUVŲ NUSKRIDO J 
HAWA1I

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
ateinančių vasarų Amerikų ap 
lankys Lietuvos sportininkų 
rinktinė. Kadangi Amerikos 
lietuviai domisi ne tik sportu, 
bet ir politiniu savo tėvynės

ŽMOGŽUDYSTĖS ŠĖTOS 
VALSČIUJE

ŠĖTA, Kėdainių npskr. — 
Kovo mėn. 19 d. Pakščių kai
me buvo rasta apiplėšimo tiks
lu nužudyta savo troboje ūki
ninkė P. Spėjama, kad žmog
žudys buvo įlindęs į trobų an
ksčiau ir joje pasislėpęs. Atė
jus nakčiai, jis įvykdė savo 
baisų darbų. Velionė buvo naš

gyvenimu, todėl numatoma igf gyvenusi viena savo ūkyje 
kartu su sportininkais pasiųs- pasiturinčiai. Žmogžudystė

RONOLULŪ, ITawaii, bai. 
ll — J. Valstybių karo laivy
no dvylika jūrinių lėktuvų čia 
atskrido. 2,553 mylių kelionė 
atlikta per 21 vai. 25 minutas?

KARALIUS SUSIŽEIDĖ 
KEU

BRIUSELIS, bai. 13. — 
Belgų karalius Leopoldas su
sižeidė kelį ir negali joti.

— K RĖK AN AVA. — Pa
brango pašarai: už porinį rug. 
šiaudų vežimų moka 5-6 lt., už 
birkavų šieno iki 20 lt

ti į Amerikų bent porų seimo 
atstovų. Seimo atstovai apva- 
žinėtų didesnias lietuvių kolo
nijas ir papasakotų apie Lie
tuvos politinį ekonominį ir kui 
tūrinį gyvenimų. Tai būtų di
delis išeivių su tėvyne suarti- 
nimo darbas. Juo labiau, kad 
ir pats Amerikos lietuvių 
sporto, centralinis komitetas 
to pageidauja. Kurie seimo at
stovai į Amerikų vyks, tuo 
tarpu dar nežinoma.

BALTSTOGĖS DARBININ
KŲ STREIKAS

BALTSTOGE, Lenkijos o- 
kupuojama, bai. 13. — Dau
giau kaip 5,000 darbininkų su 
streikavo tekstilių fabrike. 
Reikalauja 30 nuošimčių dau
giau atlyginimo.

stropiai aiškinama.

GABUS JAUNUOLIS
DAUGAI. — Vienas Čižiū

nų km. 18 metų jaunuolis, V. 
Stumbras, gerai nusimano a- 
pie radio ir pats pasidaro apa 
ratų. Jo savidarbig aparatas 
pigiai kaštuoja ir gerai veikia. 
Reikia pastebėti, kad tas ži
nias jis įsigijo pats per save, 
skaitydamas knygas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien giedra ir kiek šal
čiau.

Vakar popiet ankščiausia 
temperatūra huvo 65 laipsniai.

Saulė teka 5:10, Iridžiaai 
6:30.
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Broliai Petrauskai

Kropštusis muzikas ir kompozitorius 
Juozas Žilevičius parašė ilgokų straipsnį a- 
pie a. a. komp. Mikų Petrauskų, kurį šian
dien pradedame dėti į savo dienraščio skil
tis. Šiame straipsnyje plačiai ir įdomiai ap
rašomas velionies veikimas Amerikoj ir įver
tinama jo kūriniai. Mes neabejojame, kad 
mūsų skaitytojai tų rašinį su pamėgimu per
skaitys ir jo autoriui bus dėkingi,

Broliai Petrauskai svarbų vaidmenį su
vaidino mūsų tautos gyvenime. Vyresnysis 
brolis Mikas nuo jaunų dienų pasišventė 
muzikai ir dainai. Nuo 15 'metų amžiaus jis 
giedojo, dainavo, kūrė. Neatsiliko ir jo bro
lis Kipras. Tiesa, jis nerašė kompozicijų, 
nehannonizavo liaudies dainų, tačiau savo 
stębciinui gražiu balsu ir dideliais artisto 
gabumais kėlė lietuviškų dainų ir garsino 
mūsų tautos vaidų plačiame pasaulyje.

Jr Mikui ir Kiprui daug metų teko dirb
ti ne Lietuvoje, bet svetur. Velionis Mikas 
atvyksta pas Amerikos lietuvius ir čia jiems 
pats dainuoja, kitus dainuoti moko, chorus 
organizuoja ir svarbiausia — kuria. Jo kū
riniai ir jo paties veikimas lietuviškos dai
nos ir muzikos srityje žymiai prisidėjo prie 
lietuvių tautinės sumanęs pakėlimo ir pa
laikymo. i ;

Kiprui tenka darbuotis Rusijoj. Jis ten 
dainuoja operoj ir savo balsu stebina didžio
sios imperijos sostinės gyventojus. Tačiau 
ryšio su lietuviais nė jis nenutraukė. Ret
karčiais ir Lietuvų aplankydavo su koncer-

Bnis.
Kaip greit Lietuva nuaifcrato svetimų- 

jų jungo abu Petrauskai grįžta į savo tė
vynę. Kipras suorganizuoją operų, Mikas 
kitokius planus savo veikimui Lietuvoj da
ro. Bet Mikas dar buvo grįžęs į Amerikų. 
Pakoncertavo mūsų taipe, atsisveikino ir 
vėl grįžo į savo mylimų kraštų.

šį vakarų mes, ehieagiečiai, susįrįpk- 
sįmę į Lietuvių Auditorijų, kad tinkamu 
būdu paminėti ir pagerbti a. a. komp. Mikų 
Petrauskų, pirmosios lietuvių operos auto
rių. Jis mūsų pagarbos tikrai užsipelnė.

terų Sąjunga vaidina svarbų vaidmenį A-J 
merikos lietuvių tautiniame gyvenime. Ir 
tas tiesa, kad sųjunga turėtų būti dar gau-; 
tingesnė ir veiklesnė. Tikimės, kad būsimas 
seipias Chicagoj daug prisidės prie išjudini
mo šios organizacijos dar į platesnį vei
kimų.

J. žilevi4įua,.L. M-

MIKAS PETRAUSKAS
f*

Pasisakė Prieš Fasizm?

Pasaulis buvo susįdomėjęs Ęelgįjps rin 
kūnais, kurie buvo praėjusį sekmadienį. Tų 
rinkinių buvo laukta su tam tikru susido
mėjimu, nes ten ėjo arši kova tarp demo
kratybės šalininkų ir fašistų. Belgų tauta 
aiškiai pasilakė prieš fašizmų.

Fašistams vadovavo Leon Degrelle. Jis 
buvo smarkiai užsimojęs sutriuškinti demo
kratijų ir įvesti diktatūrų. Jis vedė aršių 
kovų prieš dabartinį Belgijos premierų Pan
kų van Zeeland, kuris savo laiku mokėsi 
Y ale ir Prince ton universitetuose. Fašistų 
arba resistų vadas Degrelle pralaimėjo di
dele balsų dauguma.

Reikia pasakyti, kad šiuose Belgijos rin
kimuose daug nulėmė kardinolo van Roey,' 
Malinęs arkivyskupo ir Belgijos primato, ;į.™, 
autoritetingas žodis. Savo pareiškime, pa-
dary tarne prieš rinkimus, kardinolas van 
Roey aiškiai pabrėžė, kad fašistų arba re- 
Kltitų veikla sudaro daug rimtų pavojų ir 
•Bažnyčiai ir Valstybei. Jo Eminencija prašė 
tikinčiųjų piliečių, kad jie balsuotų prieš 
fašistus.

Tiesų pasakius, katalikai buvo nusista
tę nuo balsavimo visai susilaikyti, nes jie 
nesutiko su kai kuriais Zeelando vyriausy
bės aktais. Tačiau kardinolas paragino juos 
balsuoti ir balsuoti taip, kad užkirsti kelių 
įsigalėti rexistąiins, kurie ranka rankon dir
ba su Vokietijos naciais.

Pasaulis laukė Belgijoj didelės politiš
kos audros. Bet žmonių balsai ramiu būdu 
vidaus politikos konfliktų išrišo. Taip būtų 
ir' kituose kraštuose, jei žmonių pilietinė 
laisvė nebūt suvaržyta. Tai sakydami, turi
me galvoj tuos kraštus, kurie yra valdomi 
fašistų, nacių ar komunistų.

Svarbus Teismo Žodis

(Iš Veikalo “Amerikos Lietuviai Muzikos 
Gąrųuose”)

Mikas Petrausko* buvo pi- nes tokie koncertai gadinu, 
ruiutinis lietuvis'muzikas, bai girdi, jam biznį. Ž.). 
gęs savo profesijoje aukštuo- Sutikdavau žmonių, kurie 
sius mokslus, kuris atvažia- apie muzikų visai nieko ne-1 

vo į šįų šalį, Jįs atvažiavo žino, bet labai drugiai “-mo- 
1907 m., birželio 13 d., reik-1 kydavo” mane ir aš visai 

kia 30 metų atgal. Intelįgen dėl to nepykdavau-..'

PO SVIETU PASIDAIRIUS

Kurie trokštate, kaip brie
džiai vandens, balšavikų “ro

Moterų Sąjungos Seimas

Cliicngiečiai šių vasarų turės daug vieš
nių. Jų susilauksime iš visų gyvesnių Ame
rikos lietuvių kolonijų. Tos viešnios, apie 
kurias čia kalbame, į Chicagų suvažiuos rug
piūčio 10, 17, 18 ir 19 dienomis. Mat, tomis 
dienomis įvyks A. L. R. K. Moterų Sų
jungos seimas. ' .

T. B. Mažeikienė, šios sųjungos pirmini
nkė, oficialiai paskelbdama seimų “Moterų 
Dirvoj“, tarp kito ko rašo:

“Šįmet seimas bus Chįcago, III., kur, 
rytiečių sumanymu, įkurta Moterų Sų- 
junga ir įsteigtos pirmutinės kuopos.

Nuo 1914 metų M. S. išaugo į 70 kuo
pų, subūrė tūkstančius darbščių, inteli
genčių moterų ir merginų.

pažanga nuolat daromo, organizacijos 
idealaį kuopose įgyvendinami. Narės pil
nos energijos randa plačių dirvų veiki
mui. Nežiūrint to, dar daug galimą įra
šyti Moterų JSųjnngpn moterų ir mergi
nų.

Mūsų, sųjųngiečių, užduotis yra dide
lė. Svarbiausia plėtimas Katalikiškos 
Akcijos, palaikymas jaunimo nuo ištau- 
tėjfmo, palaikymas savos kalbos, tradi
cijų, kurios mūsų tautų skiria nuo kitų 
tautų, ir kt

Todėl, apskritys, kuopos negana kad 
turi išrinkti atstoves į seimų, bet iŠ 
anksto ruošti įnešimus organizacijos ge
rovei“. >
Reikia manyti, kad Moterų Sąjungos 

seimas bus gausingas ir kad suvažiavusios 
viešnios chipagiečių bus maloniai priimtos.

P-nia Mažeikienė teisybę sako, kad Mp-

ti Šakiuos yra toks ponus 
C., kuris turi didelį namų. 
Taip name turinti būti ošpita- 
lis, ale kai tame ošpitaly žie
mų norėjo išsimaudyti keli 
valdininkai, užkurus pečių su
sprogo viso* paipos. Ponas <5. 
vos galo negavo. Bėdos ištik
tas jis pradėjo šaukti: “Die
ve, jei Tu esi, tai padėk, ir 
įtikėsiu, o jeį nepadėsi, tai 
neįtikėsiu.“ Dievas jam pųdė-

tija, kurios, labai mažoj dnrj grojus roaJX Chicagoje’«iaU8»” duodu trumpų ištrau- 
buyo, Petrauskų labai širdin-. 1997 susidarė choras, ku- 
gąį sutiko, bet plačioj liau- rj Vgjį8u pavadinome “Biru
li® dar nenusiyokė muzikos prje c|jQro prisidėjo tų 

srityje, pnuižuye savotiškai jaįiiy bene vįSft inteligentija: 
į Petrausko pradėtų darbų Balutis, dr. Zimontae, dr.
atsinešdavo. Kaip Petrauskui Į R dr KuUs> adv Gų.|ki fabriko. Jų viskas: vy nuo
sekli darbas pradžioje, aiš- j gifei/A Olšauskas, I. llgau- gynai, kasyklos, fabrikai. P«i-
ktnno dėliai paduodu čia 3° ^^ įr dąUg kitų... kiolika frankų, kuriuos So- jo, bet ponas Č. ir toliau pa

kų ir rašytojo Celines knygos 
“Mea Culpa.” Kai jis nebu
vo balšavikų “rojuj“ šitaip 
rašė: “Ten liaudis laisva. Jai 
priklauso viekas nuo pypkės i-

paties rašytų prisiminimų iš
traukų iš 1927 rn. “Samda
roe n u

I vietų, darbininkas Jer dienų 
Chor, nckui-į Įtik* moki-|uždirbaj uip ,Mt Uktai jo?. 

Kaip ir iipažin- veltui. Pagalios papra-, ij, y.
šiau, kad būtų man mokama (ai

...“atvažiavus Amerikon 
būvis pasirodė begalo sun
kus: žmonės lietuviai tuomet 
buvo 'mažai apsišvietę; kiti, 
kurie šiek - tiek prasitrynę, 
tai į viskų žiurėjo per partį

nors trys dol. už vakaro re
peticijų. Prasidėjo choro lyg 
nepasitenkinimas įr, žinoma, 
tartasi, ar verta tiek mokėti.

“Komunizmas viskų dengia 
kauke... Pav., inžinierius už
dirba 7,000 rublių per mėnesį, 
o moteris, kuri visų dienų varg

siliko bedievis.

Nematęs vanos. — Sei, va
noję yra skylė. Kaip joj gu
li vanduo laikytis.

— Durnas! Atsisėsk ant 
skylėg ir viskas bue tvarkoj.

Vienos cboio narys atsietojo. valydama (flio-l — Maniiyt, mūsų tėtytė nėra
ir sako: “aš dirbu skaįbyk-

jos akinius; na, sunku buvo'J0’’0J1 ®e.raĮ ĮDvena su t^a’'i,’X) rublių per mėnesį.
rus skrobina — K.) uždirba taip turtingas, kaip mes.

M

kad ir kultūrinį darbų dirb
ti. Norint lęa nors darytį, rei
kėjo lenktis dviem “bosam“. 
Buvo visgi keletas žmoniškų ku 
nigų: Pėža, Varaagįris, bro
liai Skripkoe, T. Žilinskus, 
Serafinas ir keli kiti. 
Su nekuriais karčiauininkais 
ir buvo vargas nors iš jų bu
vo keletas inteligentiškų žmo
nių. Šiandien kiti jų išėję iš 
tų biznia UžĮaikytojus kar
kiamų labai žmoniškus tuo
met rądųų Waterburv. New 
Britaine ir ypač Shenapdory- 
je... Padarai koncertų (turi-

Jungtinįų Amerikos Valstybių Teismas, ma minty pirmutinius kon- 
užgyręs vadinamąjį \Vagnerio darbo santy- certus. Ž.), ir būna arti lie-
kių įstatymų ir pripažinęs jį konstituciniu, 
daug kų nustebino. Prez. Roosevelto opozi
cija tikrai laukė, kad tas aktas bus pripa
žintas nekonstilucųiiu. Tačiau įvyko kitaip.

VVagnerio įstatymas pripažįsta darbi
ninkams organizuotis ir darbdaviai tini pri
pažinti unijas ir taip pat kolektyvį derėji- 
mąsį.

Ta Teismą ištarme džiaugiasi adminis
tracija, nes atidaromi jai keliai tolimesniems 
darbams vykinti. Darbininkų unijų vadai 
pareiškia, kad jei VVagnerio aktas būtų įgy
vendintas anksčiau, būt išvengta daug strei
kų, daug nesmagumų ir taip pat nuostolių 
kaip darbdaviams, taip ir darbininkams.

VVagnerio įstatymo įgyvendinimu darbo 
žmonės daug laimės. Laimės ir visas kraš
tas, nes darbininkai dirbs geresnėse sulygo 
se ir mažiau bus pavojingų streikų.

tųviška kttjčiąma. Kartais 
vįenas kitus karčialmninko 
klijentas ir gi ateina koncer
tam Karčiau įųink ui išrodo, 
kad tai jo bizniui negerai, 
žmonės mažiau begeria. Todėl 
buvo atsitikimų, kad karčio- 
mninkus atsiunčia savo ber
nus įr tie pradeda daryt “ko
ncertų“ — triukšmų) ir mano 
koncertų suardo. Kartais pa
sitaikindavo salė prie karčiu- 
mos, taį karčiamninkas, lai
ke koncerto atsiunčia savo

“bartenderius“ ir tie nešio
ja gėrimus po salę, kuomet 
pildai koncertų.

Vienoj vietoj, su atsidėji
mu giedu koncertinę arijų

Gražus Veikimas

Lietuvos vyrų apaštalavimas reiškiasi 
gražiais darbais. Didžiojo ketvirtadienio va
kare Kauno Vyrai, kaip praneša Lietuvos 
laikraščiai, padarė didelę eisenų — lankė 
bažnyčias — Kenčiantį Kristų. Tūkstantinė 
minio dalyvavo toje procesijoje ir darė di
delį įspūdį. •

šiemet Panevėžy j įvyks Vyrų JĮJuoha- 
ristinis Kongresus. Bus labai iškilmingas ir 
įspūdingas. Be vyrų Apaštalavimo yrą dar 
katalikų vyrų s ga ir pavasarininkų vyrų 
s-ga. Vyrų Apaštalavimas leidžia mažiausį, 
liet turbūt, gyviausį laikraštėlį “Na vyrai, 
prikelkime Lietuvų mūsų“.

Katalikų vyrų ir pavasarininkų vyrų 
s-gų organas yra “Vyrų dygiai“, Įtupi* Šie 
met pradėjo eiti.

Lietuvoje luibai reikalingas religinis vy
rų atgimimas. Gerai kad kortu nesipainioja 
moterys. Jos turi savo organizacijas ir sa
vo vęikyno būdys. Vyrams neųori paoiduoti 
savo veiklumu. , j

— Sūneli, iš kur tau galėjo 
tokia mintis ateiti? — klausia 
nustebusi motina savo sūnaus.

— Ogi, todėl, kad jis nėra 
taip gražiai, kaip mes, apsi
rengęs*, kad visados turi dirb
ti, tuo tarpu kai mes ilsimės 
arba einam pasivaikščioti.

(XX)

bykloe ieiniiohafcu, tai Phpra-| s jr „rojau,„ ,
sysiu seimininko ir Petrųus- 
kui darbo skalbykloj, tai mu
ms tuomet gal užteks mokėt 
jam vieno dod. už repeticijų“.
Aš supratau, kad tas žmogus 
ne kokia mano asmens pajuo
kai tų sako, bet jam taip iš
rodo geriausiai ir aš į tai at
sakiau: “Vyrai, jeigu aš tų
d»r>^u, k« štai vienas įš UŽ8uk() res.
choro nariu sakė, tai aš bū- !tora„m. Bežiūrėdamas Tešlo
čiau daugel atžvilgių betai-j parvažiavo namo ir ap- 
siugas ir uesųžiuiugaa žur» ,w,rėj0) kad neturi nei ini. 
gus. Aaruok^ musakds a- nei g yk s„.
pre 2o metus, leidau te. pro- ir_
fewj„ piuigus ir darbų ig.- į grijWai)las suJauž (o g(a. 
jhiuu ainių, kurios tol pro- , kutini„s
fesijai reikalingos ir kas yra <įąnįjg.
reikalinga žmonių lavinimui, ’ ’i
— pagalios eičiau skalbyk- 
lon atimdinėti vietų is tokio panienu daug darbavosi jo operetės pastatymo daly- 
žmogaus, kurs kaip kartas lį- 8U p Chicagoje B. K. Ba-, vės, Marės Rądzevičiūjfcės - 
nka skalbyklai. Kur pastara- jutjs, Rgaudąs, Strumskis ir Mockevičienės, jis sakydavęs:

Paeinantiems nuo Daugų, 
šiandie turiu ant delno tokių 
,nanjyną:

č’ižunų ulyčios neturtingas 
pilietis nuvažiavo į Daugus 
šventėms kiškio pyrago nusi
pirkti. Nusipirkęsi centnerį Tinginys ir kelių koja rodo, 

sako žmonių patarlė. Čia ver
ta pridurti, kad tinginys daž^ 
niausiąi pats jokio keljo ne
žino.'L ° ' (XX),

----- -—• ■ “ '
Meluodamas, sako, toli ne

nueisi. Bet tiesų sakydamas 
šiandien gali taip toli nueiti, 
kad vos iuž belių, metų namo

i grįši... (XX)

sis rastų sau duonų, jeigu ei- (j £ya meg niatome du da-
čiau ne sulyg savo profesi
jos atimdinėti kųsnį duonos 
nuo tikro, paprasto darbinin
ko ir gal varguolio I Būtų 
mano prasižengimas prieš vi-

lykus: plačioji liaudis, kaip 
matėme pradžioje, nesuprato 
dar muzikos reikšmės ir ko-

“ ateikit visos ant kitų repe
ticijų o turėsiu dar skanes
nių!”

Tai tik vienas pavyzdys iš
ncertų, tuo tarpu inteligenti- šimtų, bet ir tas rodo jojo
ja remia visomis išgalėmis

suomenę, kad nedirbu to da Petrausko misijų ir skiepijo 
rlio, kurį mažiau kas gali di- plačiosiose 'masėse. Po to ko
rbti ir nusikalstau prieš tų 
patį> varguolį, kuris neturi 
jokio amato“.

Mono ątsakymas paveikė 
gerai ir “Birutės“ mokini
mas prasidėjo su tridoleriniu

Mozarto, o “bartenderiaį“,: apmokėjimu.
be jokių atodairų, vaikščiojai Chicagoje dar šiandien ne- 
publikos tarpe įr saukia: ‘kų kurie senesnieji prisimenu pi- 
gepsį?’. Aš dainavęs sustojau Į rniųjį Chicagoje Petrausko 
ir paprašiau M. Paltanavi-1 viešų koncertų, pasakoja, kad, 
čiaus (“Amerikos Lietuvio“1 girdi, laike koncerto garsiai 
buvęs redaktorius, dabar jau į tarp savęs kalbėjęsis, o kai 
•miręs. Ž.), kuris man 1907 j kurie (iš ložių vienas kitam

ncerto begalo gražios recen
zijos buvo talpinamos spau
doje.

Kuomet buvo jojo pirmuti
nis

gražius būdus vartojamus 
jaunimo tarpe ir nušviečia 
aplinkybes, kuriose teko tuo
met M. Petrauskui pradėti 
darbų. Tikrai jis rašo (Ten 
pat): “buvimas mano Ame
rikoje tai buvo lyg kokia ^įj

kpnmte, Brooklyne dirbti lietuvių
statė tuosyk pino, kart, H* tok' .

kaip muzikos menas, kokiu 
jis buvo apie 20 metų tųm 
atgal Amerikos lietuviuose“, 
(rašytas 1927 m.).

Petrauskas būdamas takti
ngas, ištvermingas ir gėrei

“Kaminkrėtį ir Malūninkų“, 
publikos buvo prigūžėję pil
nutėlė svetainė, kuri pareika
lavo, girdi — “jei tu moki 
lietuviškai dainuoti, padai
nuok mums “MaFseljetę“ 
(matyk jis buvo žinomas kai-

m. padėjo Amerikoje koncer-1 garsiai šaukę: “mislijau kad P° aut°ri”8 revoliucinių dai- 
tus rengti, kad “bartende- čia kažin kas bus, o jis tik 
rius“ nors laike koncerto nuo
tokio biznio sustabdytų. M.
Paltanavičius tų padarė, bet

visų vakarų dainuoja ir dai- įleido Lietuvos Socialistų 
nuoja!“ Taip sako Ks. Stru- ^Qjun8a’** Ka>po caro vald-

supralęs kaimo žmonelių psi- 
koįogijų, o juk Lietuvoje di
dmiesčių nėra — visi atvykę 
kaimiečiai — dideliu atsar
ginių ir pasiryžimu žengė 
žingsnis po žingsnio pįripyn, 
kol nepradėjo rodytis jo dar
bo apčiuopiamos pasėkos. O

mskis, savo įspūdžius iš šo- ^°8 Priešininkas bėgo iš Lie-
atėjo pats karčiamninkas au'no pastebėjęs, kaipo korek- tuvo* Amerikon) lietuviš- _____ i______  _
savo banda, pertraukė mano, tingus vaizdus. P. Vincas ’<a*' ^*a’ 'suprantama, kad pg^ų labai ilgai laukti ne
koncertų galutinai ir mes ta-j Greičius, prisimindamas apie toki griežtų reikalavimų te- n‘eg Lietuvoje prade
rėjome eit lauk. Tai dalelė! Petrauskų man rašo, apie b«- ko patenkinti

nuotikių, su kuriais prisėjo.ndrą nuotaiką pirmutinio ko-
susitikti kultūros darbų dir
bant- (Patą M. Petrauskas 
man yra rakę* absįtikimą, 
kad karčiamninkas gražino

■neerto Chicagoje: “Pamęnu, 
ksigF jo pįnnae koncertas bu
vo karštąį žmonių sutiktas. 
Gėlės, kaip snųigyolės krito

ųž ąalę sumpkėtųa pinigus ir iš balkono ant to mūsų pir-

Sunku buvo dar tais lai
kais didesnį skaičių choristų 
surinkti chorams; kad pri
traukus jų kuodaugiau, mer
ginas vaišindavo saldaininis-

paprašė užleisti salę bizmul^mojo trubadūro galvos. Ant Anot prisįmiųhuu januųtįnio-

jęs smarkiai tais laikais reik
štis tautinis judėjimas, dar 
smarkiau atsiliepė amerikie
čių sieloje ir taip jau smar
kiai veikusių pirm tai, kol 
dar Lietuvoje nebuvo spauda 
grąžinta.

(Bui daugiau)
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chieagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

ŠOKĖJA

(Užbaiga ii praeito Trečiad.)

2.
Artinosi rytas. Tamsi nak

tis blaivėsi, o šaltis didėjo. 
Amelija pabudo kažkam pri 
silytėjus prie veido. Nuste
busi pakėlė ji savo purių gal
velę, atmerkė mieguistas a- 
kis ir šalia pamatė besišukuo
jančių ir besiprausiančių ka
tytę. Dabar ji jau buvo riebi 
ir gražiai blizgėjo baltas, šve
lnus kailiukas.

— Mycke!... — prisilietė 
ji savo ranka prie mažos ka- 
tytės galvelės.

Cyvulėlis suniurkė, apsilai- 
Įžė, iškėlė pryšakinę kojytę, 
lyg pasisveikinimui, pasirai
vė ir vėl susmuko ant pagal
vės. Tuo pačiu metu laikro
dis išmušė aštuonias, duoda
mas ženklų keltis. Mergina 
greit pašoko iš lovos, apsi
rengė, pasimeldė ir išėjo pas 
šeimininkę pusryčiauti. Ponia 
Grochienė laikė šeimyninę va
lgyklų, todėl pietums ir va
karienei sueidavo daug žmo
nių ir tai ne darbininkai, bet 
aukso ponija, kaip ji saky
davo. Tai buvo maža, stora, 
labai energinga moteris. Kal
bėdavo ji visuomet pusiau 
dainuodama, o gale sakinio 
būtinai nusišypsodavo, nežiū
rint ar tai tinka ar ne. Po 
pusryčių Amelija išėjo į te
atrų repeticijai ir tik per pie
tus nuvargusi ir sušilusi grį
žo namo. Įbėgusi į kambarė
lį greit persirengė, paglamo
nėjo katytę ir patenkinta, šy
psodamas įėjo į jaukų valgy
klos kambarį. Prie stalelių 
sėdėjo jau keletas vyrų ir 
moterų. Prie lango matėsi 
kažkokie nauji: aukštas, juo
dakis kariškis ir turtingai ap
sirengęs ponas. Amelija at
sisėdo savo įpraston vieton 
ir laukė. Viduje girdėjosi le
ngvas pašnekesys. Kažkoks 
pusiau nusigyvenęs valdinin
kas ginčijosi su draugu dėl 
algų suėmimo. Vienas įrodi
nėjo, kad tai jokios naudos 
iš to nėra, o antras, kad tai 
tėvynės labui. Ji lengvai klau 
sėsi to disputo, bet taip ne- 
atydžiai, kad net nežinojo 
galų gale, kuris čia kaltas ir 
kuris teisus.

Staiga atsidarė durys ir 
ant slenksčio pasirodė išblyš
kusi moteris su verkiančiu 
ant rankų kūdikiu. Iš jos rū
bų galima buvo spręsti esant 
jų labai neturtingų darbinin
kę. Žalios, liūdnos akys klai
kiai dairėsi aplinkui, lyg bi
jodamos sutikti paniurusius 
veidus.

— Mama, kojytę skaudai 
— sukliko vaikutis nesavu 
balsu ir tvirtai sugriebė ma
žomis liesomis rankelėmis, 
plonų vasariškų moters ap
siaustų.

Berniuko balselis liūdnai 
nuskambėjo puikiomis sieno
mis, klaikiai atsimušdamas 
merginos širdyje. Ji žvilgte 
rėjo į motinų ir vaikų. Kaž
kas nežemiškai kartaus atsi
spindėjo jų veiduose. Mote
ris atrodė viena kančia, kū
dikis — skausmas.

■*- Pasigailėkit, ponai, ma
no vaiko. Jis kojytę nusilau

žė... Jau kelinta diena taip 
verkia, o daktaras nepriima 
be pinigų. Pasigjailėkite!....

Berniukas vėl kurčiai su
cypė, bet žmonių veiduose ne
simatė pasigailėjimo. Ameli
ja apsidairė aplinkui. Valdi
ninkai kvailai nustebę ar lyg 
susižavėję žiūrėjo į lėkštes. 
Antrasis lengvai sujudėjo, į 
kišo rankų į kišenę, bet taip 
nepatenkintai... Atrodė, kad 
jis pyksta sutrukdyta kalba.

0 vaikelis vis verkė: “Ko
jytę skauda, kojytę skauda!...

Ašaros sustojo merginos a- 
kyse, kažkas užvirė krūtinė
je. Ji buvo nuo mažens jaut
ri, įspūdinga ir maloni. Bai
sus skurdas sustojo prieš a- 
kis, baisi žmonių kančia ir 
kažko pasidarė taip griaudu, 
liūdna...

Tankiai alsuodama ir švie
čiančiomis akimis pašoko A- 
mclija iš vietos ir pripuolė 
prie apsiašarojusios motinos.

— Neverk, Tamsta, aš Ju
ms padėsiu. Nuo šios valan
dos Tamstos kūdikis daugiau 
neturi kentėti. Ji švelniai pa 
ėmė ant rankų berniukų, pa
silenkė Ties jo veidu, pabu
čiavo purvinų kaktelę ir tvi
rtai priglaudusi prie krūti
nės išsitempė, lyg imperato
rius triumfo dienų, pašaipiai 
apžvelgė kdfhliaiįį! ir tykiai 
pratarė:

— Einam, moteriške, žmo
nės negailestingi.

Amelija ėjo skubiai, pusiau 
apakusi iš susijaudinimo, nie
ko nematanti ir jaučianti tik
tai baisų liūdesį. Nustebusi 
motina sekė paskui savo ge
radarę ir verkdama iš džiau
gsmo gręžė rankas. Išėjus tai 
nuostabiai grupei atsipeikėjo 
svečiai, o storulė Grochienė 
susijaudinusi trynė akis. Vi
si žinojo, kas buvo ta graži, 
didžiadvasė mergaitė. Šokėja 
daugiau nekėlė juose panie
kos. Paniuręs sėdėjo kariškio 
draugas ir žvelgė į tolį.

— Kų manai, Algi! Ar ne
sakiau tau, kad ji nuostabi!!*

— Bet aš buvau niekšas. 
Einu, turiu eiti. Man taip 
neramu. Dabar žinau kas yra 
gyvenimo laimė.

Žmonių teisėjas, kuris spre 
hdė kitų likimus, tardė save 
ir pasmerkė. Silpna, niekin
ga šokėja pasirodė aukštes
nės dvasios, kaip jis, kitų a- 
teities sprendėjas.

Elina Koscialk&uskaitė,
gimnazistė.

Kybartai, Lietuva.

Kas Girdėt šv. Kazi
miero akademijoj

Iš kažin kur atklydo ir į 
mūsų apylinkę žalias pavasa
ris. Šį svetį sutikom labai 
džiaugsmingai. Klasių langus 
atvėrėm labai plačiai, bes 
norim pasinaudoti tyrii pa
vasarišku oru ir ugniniais 
saulutės spinduliais. Klasėse, 
koridoriuose ir salėje gyve
nimas tik verda, mūsų jauni 
sąnariai pilni energijos lieja
si su atgimstančia gamta. Jau 
dabar bus sunku sėdėti kie
tuose suoluose ir galvoti Vi
rgilijaus ar Schorlingo temo
mis. Mokytojos labai gerai 
supranta šį “ nepastovumo ’ ’ 
laikų, paragino mergaites ne
pasiduoti “Pavasario karšt-

dyti pereitų dviejų savaičių 
bėgyje, kada buvo užsimoju
sios sušelpti misijas; ištesė
jo surinkdamos įvairiausių 
vaistų, kuriuos žada išsiųsti 
misijonieriams. Šias dvi sa
vaites pašvęs neturtingųjų 
sušelpimui.

Akademijoj įsigyvenęs la
bai gražus paprotys kasmet 
įtaisyti drabužėlius rengia 
mums prie pirmos šv. Komu
nijos neturtingoms mergai
tėms. Pereitų metų aštuonias Tai senas pasirinkimas, 
aprengėm, šiemet norime maž ( kurs vis perstatomas kiekvie-

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Balandžio Keturiolikta 
Diena

“Negalite tarnauti Dievui 
ir Ma/nonai“. — Mato VI, 24.

daug dvylikę. Sukneles siuva 
pačios mergaitės - akademi- 
kės.

Jau baigėm trečių bertainį 
mokslo metų. Pereitų savai
tę buvo egzaminai, rodos ne-

^.blogiausiai pasisekė, bet kaip 
ligei bet sąžiningai, ištv^-J kurįų -veiduose pasireiškia, di- 
mingai ir sėkmingai dirbti. <įelis susirūpinimas... Ženklas,
~. • kad reiks jėgų ir proto įteni- 

Antradienį įvyko Akademi- pįino sėkmingai baigti me- 
jos Žvaigždučių Ratelio su
sirinkimas. Šis susirinkimas 
buvo labai gyvas ir įdomus.
Apsvarsčius senuosius dar
bus narės entuziastiškai dis- 
kusavo Maironio “Jaunoji 
Lietuva“. Palmokų metu da
lykas buvo formalus bet lai
ke susirinkimo viskas mums 
pačioms pavesta. Tad susi
rinkime mokinės gali visapu
siškai lavintis ir gilinti savo 
žinias. Paįvairinti susirinki
mo eigų, Aldona Daračiūnai- 
tė paskelbė Žodžių kovų. Žo
dis buvo duotas anglų kal
boj, o reikėjo atsakyti lietu
viškai ir dar suslehizuoti. Bu
vo nejuokai, tik gaila, kad 
skambutis nedavė užbaigt 
Kitų kart paskelbsim kas 
laimės kovų.

tus.
Jadvyga Raubūnaitė, akad.

Linksmybės Valanda

Lietuvos Vyčių choras šį 
nedėldienį, bai. 18 d., 6 vai. 
vak. Sokol salėje, 2337 So. 
Kedzie ave., įtikrins lietu
vius, kad šis choras yra ge
riausias lietuvių chorų Chi
cagoje.

Lietuvos Vyčių choras su
sideda iš 135 balsų, vedamas

kvienam iš mūsų; uksnotoje 
ir rimtoje “NusispreųdPmo 
Pakalnėje“, bus atmintina 
mūsų istorijoje, kuomet sau
lės bus nustojusios mums 
šviesti!

lxt*wU Madoms Keli* 
Izewt<< Kreditan Vltdems Pu

Vienoj klasėj įvyks viešas 
teismas (Debatas). Teismų su 
darys pirmininkė Margareta 

jBartušytė ir narės: Julė Pet
rauskaitė, Irena Gumaliaus- 
kaitė ir Sofija Stanevičiūtė,

Lietuvių Priežodžiai

Surinko Bėglias

Ir prikibo kaip pikis prie 
pado.

Nekišk savo pirštų tarp 
durų, nuvers.

Petreli, žvejy, eisim žvejo
ti; sugavę partdnosim žuvį, 
pirksim lietuvį.

Kų negirtas mislija, tų gi
rtas pasako.

Juk ne molis esi, neištiši.

nai sielai; senoji krizė, kuri 
išnaujo pasirodo kiekviename 
patyrime. Ciesorius, arba Kri 
stus, tas yra klausimas; pla
tus, patraukiantis, skeptiš
kus pasaulis, su jo malonu
mais ir ambicijomis, ir jo 
klaidingais prižadais, arba 
nuolaidus, didenybiškas, ir 
laiinėjantis pavidalas Naza.- 
nečioj

Pasirinkimas pasilieka kie-

Tai ne žemesni pageidimai 
žmoguje, kurie teikia aštriau
sių arba atkakliausių pasi
priešinimų Kristaus įsaky
mams, nors šie turi savo vie
tų ir dažnai didelę, tokiame 
pasipriešinime.

Lengvumo mėgimas; nepa
lankumas kokiam nors pra
tęstam ir kantriam darbui 
dėl idealės priežasties; uolus 
užsidegimas pasauliniam pa
sisekimui, puikybė kuri užsi
spiria ant nusisprendimo jos 
pačios plano ir kelio; susilp
nintas įspūdis viršgamtinių 
daiktų; net protinis įprotis 
kurs randa stebuklus nemok
sliškais ir užsispiria ant pri- k, 
taikinftno jo paties tikslų

DYKAI
Gražus kareiviškas še 
kas ir šukos dvkai sn 
Vienu siutu arba top 
“Draugo“ skaitytojams

ti

coat

dideliKeturios 
rertybSs Aluose 
vasariniuose 
tuose.

slu-

MADA 
OEKUMA8 

PATARNAVIMAS 
VERTYBE

#22.50
I.ENGVAS 
KREDITAS

Jokių nuošimčių, i 
Jokių mokesčiu iJ | 
pristatymą.
I. lėtu vis pardavė-1 
Jjm Frank P. Į 
Speeeher Jums! 
patarnaus. —

Villiam A. Lewisl
4716 S. Ashland Avenue

... v . Ira šilta ir miela čia pprie visos Viešpaties karje- _ ... . ~i x i v, , • ... x. . žeme, ir tajp ramu įrgU -tokie dalykai: SyIv,a trokšta ros ir paamntayste. - VI- mw n g
Lnivvvzv n n kl<7n I CAC UirtC IT* nOUOUlAC’ lOfTAC i 10 . » O AT ,tapti kaimo mergina, o Elzė, 

kaimo dora mergina, nori ta
pti dvaro panele. Joms ir 
pasisekė svajonės įvykdinti. 
Elzė žino kokius tai burtus, 
suranda “Meilučkės žiedų“ 
ir jos sumaino savo jauni
kius. O kas toliau atsitinka, 
well... atėję patys pamatysit 
ir nesigailėsit. Visi artistai 
bus kostiumuose.

t

Vakaro pelnas skiriamas

sos šios ir panašios jėgos da
bar paliečia protus, pasauliu 
apsuptas, padrąsinimui ir pa
tvirtinimui jų nenoro link 
Kristaus.

muz. S. Rakausko, su orkes-. parapijos naudai.
tra, žymiais solistais ir lošė
jais duos tokį perstatymų, 
kuris visiems patiks ir kuris 
ilgai pasiliks atmintyje.v

Tad, nepamirškite atvykti 
į juokų ir linksmybės valan 
dų. * Anelė

Sekmadienį Pas Mus 
Bus “Sylvia”

MARQUETTE PARK. — 
Parapijos choras ruošiasi o- 

vadovaus Bronė Čiūraitė. Gy- IPoetei “Sylvia“, kuri bus 
nėjų pusę sudarys: Marcelė -vaidinama baland. 25 d., 7
Stanevičiūtė, Katarina Bara- v- v., parapijos salėj.
nauskaitė ir Elena Adomai
tytė. Kaltintojos bus: Geno
vaitė Didžerėkytė, Genovaitė 
Saurytė ir Elena Kilaitė. 
Teisme kaltins mokinę už da
žnų lankymų kinų.

Penktadienio vakare aka
demikių šokių orkestras link
smino svečius Šv. Ritos pa
rapijos salėj.

Biologistės nori įsitaisyti 
muziejėlį, kuriame tilps jų 
pačių vertingi surankioti da
lykėliai. Sveikintina, nes tuo 
savo užsimojimu praturtins 
gamtos kabinetų.

SodaJietės su pavasariu 
daug ko įgavo. Pirmiausia — 
ištvermingumo ir energijos. 
Pirmąjį turėjo progos par<>

Koki yra ši permaina, kui 
vadinama gimimas? Ir ku 
yra tas nuostabus daiktas va 
dinamas Diena!

Bet "randasi jėga ant mūši 
mums nevalia laukti; vidų™ 
mūsų mes pučiamo jų besi 
kaujančių ir virpstančių, mu 
ms aukštyn besiekiant atras 
ti mūsų likimų, ir šį neper 
stojantį, slaptingų trūkunuj 
papildyti.

Sakoma, kad ant galo 
sieksime orų — ar kvėpavi
mas bus laisvė ir ar Švies 
bus Gyvybė! Kokių slaptii 
gų permainų mes ten sutik-l 
sime, kuomet žiedas apvainij 
kuos šį nebylį, keistų gyvi 
nimų! — Florencija

“Jūsų Tėvas žino, ko jum9 
reikia“. — S v. Mato VI, 8.

Būk patenkintas vaiku bū
ti ir leisk Tėvui padalinti 
tau kasdien tų šviesų, tų ga
lę, tuos veiksmus, tuos sus
paudimus, tas baimes, tuos 
vargus, kuriuos Jis mato tau 
tinkamus. — I. Pennington. 

Sėklų Daina

ilgimės ko nors, kų nesura
dome, mes ieškome ii nesu 
randame, bet negalime nusto
ti vilties.

o mes esame tiktai sėkla 
sėta į Jo vagas.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

MAN

Tikietų kaina tik 50c. Po 
operetės bus šokiai.

Operetę režisuoja dain. G. 
Giedraitienė, kuri turi begalo 
daug talento ir artistiškų ga
bumų.

Varg. Janušauskas deda 
jiastangų, kad vakaras pavy
ktų. Tad, visi rezervuokite 
balandžio 25 d. pamatymui o- 
peretės “Sylvia“.

Konstancija Skelly

Šįmet mūsų parapijai su
kanka 10 metų. Ta proga ir 
ruošiama nepaprasta progra
ma. Operetė begalo graži.

Operetė yra veikalas, ku
ris reikalauja gero choro, ge
rų artistų, lošėjų ir orkestras. 
Joj dainuojama, kalbama ir 
lošiama. Prie to viso reikia 
daug darbo ir laiko pašvęsti.

Visi džiaugiasi, kai choras 
gražiai gieda bažnyčioj, ypač 
per didesnei šventes. Bet 
tas pat choras sužavės visus,! 
kurie tik atsilankys į parap. 
salę pamatyti “Sylvia“. Be 
to, tuo parodys chorui ir jo 
vedėjui, kad jų darbas yra 
įvertinamas. Tas priduos cho 
rui ir vedėjui daugiau ener
gijos.

Operetėj “Sylvia“ dedasi

Taip tamsu, taip tamsu čia 
po žeme! Mes siekiame .ir 
kaujamės, nežinome kur; mes Dievas eina pirma ir ari

DRAUGO sk nai tei ir už tai gavo čia

parodomų puikių i gauti visi DRAUGO skai

tytojai. Tik reil I skaitytojų ir atsiųsti pu

$6.00.

DASH DIXON
©ant BATS' eyes 

FLASHED AND AAND
BLINONG

W-WHAT 
PPeNED?T ANT: CAN' 

MOVĖ

WB'RE 
PARALY2ED- 
THEYA

StOWLV THE HEAD OF 
ONE OF THE BATS 

JS —-



Trečiadienis, baland. 14, 1937

Reikia pažinti gyvenimo rei- ti elektros įstatymo projektas, 
suorganizuota^ durpynų tyri
mas ir kt Šiais metais komite

kalavimus 

Prieš pradedant tvarkyti ir

“Kaukas” Nunešė 
Pinigus

.balandžio 19-gegužės 2, tė-: į šv. Antauų: birželio 4-13

Anksto Rengkimes P'ns 5» 8 *r 10 kuopus, VI- 
1 sos kuQ®os turi stengtis gau
ti kiek galinia didesnį aukų 
rinkėjų skaičių.

Po pamaldų 8v. Kazimiero 
kapinėse ir po rinkliavos na
šlaičių naudai, Vytauto par
ke tų pačių dienų (gegužės 
31 d.) bus šaunus piknikas. 
Itestoranų piknike valdys 8 
kuopa, Bowling Alley, lazde
les, “rūtų darželį” ir šlėgų 
— 4 k p., šaltų košę — 3 kuo
pa. Barų tvarkys po 3 darbi
ninkus, išrinkti iš kiekvienos 
labdarių kuopos.

Patartina kuopoms išanks 
to išsirinkti reikalingas ko
misuos ir darbininkus.

Taip pat svarbu, kad visi 
labdarių naiiai jau dabar pra 
dėtų gaišinti mūsų organiza
cijos metinį piknikų Vytauto 
darže. Labd.

ietuvių laitMtarių Sųjun- 
kuopos labai gerai žino,

ie darbai jų laukia.
Kuopos prie tų darbų turi 

erai pasiruošti. Ir, žinoma, 
UO geriau apsiimtų darbų 
tliksim, tuo onūsų sųžinė bus 
unesnė, tuo geriau jausimės.

K. Sriubienė, Grybas ir Ba-
Bvieius tikrai jaučia didelę 
tsakomybę, nes jie sudaro 
ikniko komisijų. Bet jie ne- 
trbpina, nes ruošiasi, dirba, 
le darbai jiems įprastas da- 
Įfcae. Prie jų jie nuo seniai 
la yra pripratę.

.Nemažesnę atsakomybę ne- 
ir kuopos. Kapinių dienoj 

31 d.) prie Šv. Ka 
iero kapinių užkandžius 
minkštus gėrimus parū-

plėsti labai sudėtinu, įvairias nu",al0 l’ti,8» darb* 
Kiek leis turimi duomenys,

i vas generolas kun. Andrius 
Cikoto, MIC ir kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

Iš Tėvų Krašto
j

Metais Lietuvoje 
Bus Paruoštas Elek- 

trofikacijos Planas

gyvenimo sritis apimtį, eleu 
tros ūkį, pirma reikia gerai 
pažnti dabartinę padėtį, visus 
gyvenimo jam statomus reika
lavimus. Pagrindiniai dėsniai 
Lietuvos elektros ūkiui tvar
kyti tegali būti tik šie: elek
tros energija turi būti visais 
atžvilgiais lengvai prieinama 
kuo didžiausiam gyventojų 
skaičiui, elektros energijos ga
mybai turi būti panaudota, 
kiek tai derinasi su bendru 
valstybės ūkiu, Lietuvos esan
tieji energijos šaltiniai. O did- 
žiausiuoju energijos ištekliu
mi yra upės, todėl kraštų ele- 
ktrofikuojant, be abejo, jos 
pirmon eilėn ir bus panaudo
tos.

Prieš penkis metus

Visas šitas darbas jau yra 
pradėtas. Dar 1932 m. prie su
sisiekimo ministerijos buvo 
sudaryta, pusantrų metų vei
kusi, inž. J. Jankevičiaus va
dovaujama, hidroelektrce sto
čiai tirti komisija, kuri ištyrė 
galimumus statyti galingai lii- 

surin-
tuo klausimu yra susirūpinu
si. Tai liudija ir energijos ko- į droelektrinei įmonei ir
nuteto pereitų metų pavasarį 
Įsteigimo fnktas. Tik krašto e- 
lektrofikacija yra didelis da- 

Susisiekimo ministerio inž., b kas, didelė problema, reika- 
. Stanišauskis’Kauno uiivsto nnjtytil»-
mtininBiinž pttatf praneši- «« statistinių bei k’.tok.ų aps-
« apie aktualiuosius susisie-lkaiaavilll1.ir l0'lfl n<'ra to'P 
BBu> ministerijos reikalus, ku- Įlengvai, kaip ka. t'*'l manytų, 

.e vaizdžiai ir išsamiai nu-, sprendžiama. Problema rimta, 
tris atskiras problemas: didelė ir jos sprendimas .uri 

tresto elektrofikadjos, krašto bati Kerai “derintas su visais 
botorizarijos ir koresponrten. kraito gaBnnunais bei reikala- 
ijoa pristatymo į kaimus. Vi- vb“ks- Tai vlsa’ Prausia 
KW šios problemos Lietuvos reikalauja gero išaišk.mmo, 
jyvenime yra labai aktualios,^pešial'Stų žodžio, .kas šiuo 

odei vyriausybės nario atsa- metu ir daroma. 0 kadangi 
darbas nemažas ir nelengvas, 
tai neniažA užima ir laiko.

MAŽEIKIAI. — Vienas
_ , ; PHILADELPHIA, Pa., ku-dar šiemet komitetas paruo? Bu ™3 nigo Igno Zimbliu klcbonau

Lietuvos elefc-trofikaęijos pla 
nų, bus išstudijuoti elektros 
stočių tinklo* statymo finansa
vimo būdai ir pradėtos projek
tuoti konkrečios hidraulinės 
stotys.

se ant trobos buvo paslėpei . . „ .
2.700 lt., kurias patikrin.la. ‘7T: 8*V
vęs pora sykių metuose. Boti. lrzt a ’ 1,Ual4v*> lln- 
,, . ..... . . durnas Morkūnas, MIC.štai neperseniai prireikus pi

šeimininkasnigų, šeimininkas užlipo jų 
pasiimti. Tik deja — berado 
tuščių vietų. Dabar apylin 

Liesdamas krašto įuotorua- kės žmonės net ir į turgų at
cijos problemų, susisiekimo 
ministeru pažymėjo, kad šių 
problemų kelia plintantis ke- skaudi 
leivių susisiekimas, prekių 
trafaportas ir krašto gyveni
mo reikalai. Pranešimo pabai
goje ministeris inž. J. Stani
šauskis kiek plačiau palietė 
pašto korespondencijos prista
tymo į kaimus ir pašto įstaigų jįius. 
bei agnetūrų plėtimo klausi 
mų.

ko duomenų apie kai kurias 
mažesnes upes, galimas panau 
doti elektros energijos gamy
bai. Darbas pradėtas ir dabar 
energijos-komiteto-, rimtai -var k 
romas totiau. ^Energijos fcopik, 
tetas dirba atsidėjęs savo 
dailių suskirstęs komisijoms. 
Pačiais pirmaisiais savo veiki
mo metais komitetas Turėda
mas labai mažai lėšų, jau pa
darė eilę išaiškinimų, Ištirta 
Pajėsės ir Marvos — Lyplių 
rajonas, nustatytas jame esa
mas žaliavos kiekis ir jos rū
šis cemento gamybai, padary
tos išvados apie esamų elek
tros ūkio padėtį, pradėta ruoš-

Maspeth, N. Y. —

važiavę kalba, kad pinigu* 
esųs nunešęs “kaukas”. Ši 

ano piliečio nelaimė 
tebūnie perspėjimu tiems, ku
rie pinigus laiko paslėpę na
muose, o nepadeda į sauges
nes vietas: bankus, valsty 
bės taup. kasas, kur pinigai 
nežūna, o dar pelito nuošim-

Aprašė K. Stasio 
Daiktus

“Vilniaus Rytojus” rašo, 
kad kovo 17 d. pas lietuvių 
tautinio komiteto pirmininkų 
Konstantinų Stašį, į jo butų, 
buvo atvykęs iždinės įstąj- 
gos sekvestratorius, kuris ap
rašė Stašio baldus: rašomų jį 
stalų, knygų spintų, sieninį 
laikrodį ir kitus daiktus, pa- 
likdamas tik^dyj lovas ir po- 
į£^liųeW pat’ apAšė 
jo turimųjų namų butų nuo- 
•mų.

Visa tai aprašyta dėl ta
riamai nesumokėtų Stašio pe
lno mokesčių, per 88,000 auk
sinų. K. Stašini lenkų iždinė 
uždėjo daugiau kaip 88,000 
auksinų mokesčių ^sumokėti 
už pelnų, kurį iždinė spėjo 
kad Stašys galėjęs turėti, nes 
savo metu rėmęs Vilniaus 
kraite badaujančius lietuvius 
ir Vilniaus lietuvių įstaigas.

Marijonų Vedamųjų
Pe.-naMų Tvarkraštis

MELROSE PARK, IU., Mt 
Carinei bažnyčioje, misijo- 
balandžio 11—18, Kun. V. 
Čižauskas, M.I.C.

SHENANDOAH, Pa., kun. 
Juozo A. Karaliaus klebonau Į 
jamoje bažnyčioje, misijos.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH Į GRISH
Lietuvis advokatas 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPuhlic 9723

Ui

dd. — kun. Juozas Vaškevi- 
rus, MIC.

Marianapolis. Conn. — Mu 
tinėg rekolekcijos: birželio 14 
— 24 dd. — kun. Dr. Alfon
sus Jagminas, MIC.

Brooklyn, N. Y. — Nove
na j šv. Onų: liepoe 17 — 26

Novena dd. — Kun. l>r. Alfonsas Ja
gminas, MIC.

30 METŲ PRIT7RIMA8 
Akys egzaminuojamo! — akinia 

pritaikomi

DR. JOHH SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANai 0523

LIETUVIAI DAKTARAI

Rez.:
24C6 W. 69 St.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tei. LAlayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
BP1ITTQTA.Q

4300 Sa Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_________ Pagal Sutartį__________

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčiog

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonu OANal 1175 

Namai: 6459 S. RockweU SL 
Telefonu REPuhlic 9600

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRUROAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

t

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. P.. ATKOČIŪNAS
BANTIAT A A

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

3147 So. Halsted 8t., Chicago
Paned., Sered. ir Suhat. nno 2—9 v

Res. 6924 So. Talman Ave.
Res. Tel. OROveaill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. A. P. STULGA j“. J7ŠIM0NAITIS
DANTŲ OYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popičt 7—9 vakare

Trečiadicnais ir Sekmadieniais 
 pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road 

Vėl. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis eusitarus

Suimtoms Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel CANai 2345

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

Ketvergais pagal sutarti
2305 So, Leavitt St. 

Tel CANai 0403 

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 |»opjet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAPayette 3051 2519 W. 43rd Sk
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Ofiso tel. Cicero 2573

į šiuos klausimus įgyja 
lė»s svarbos ir reikšmės, 
patiekiama svarbesnė mi- 

erio mintys eleklrofikaci- 
klausimais.

Praeitais metais

Pereitų metų gale ir šių me
lu pradžioje pasigirdo balsų 
Abiau susirūpinti krašto elek- 
trofikacija. Kai kurie spaudos 
organai šį reikalų kėlė net to- 
kda forma, kad galėjo susida
ryti nuomonė, jog vyriausybė 
šiuo klausimu lyg ir nesirūpi
nanti. Tačiau toji akcija yra 
mažiausia metus pavėluota. 
Vyriausybė jau daug anksčiau

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

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackeavich, Prei. Tel. Canal 1679

Mate HW Prospect 1»1>

KAL 8C ZARETSKY
ATTOMCBTS AT LAW 
•SIS So Westen Ave. 

▼atengoa: kasdien nuo >:>• po plet 
lkl <:>• v. vek, Subatoj o> o IX iki 

• vakare 
IU W. R—tkilpk St 

Valandos: kasden nuo >:00 ryto 
lkl X:®O po »tet

Tel. Ofc. REPnblic 7<i»«
Melrose Park «2«

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road
Antrad.. kelvlilad. ii uenktadientalr 

9-12 v. ryta; 1-5 p. p : «-9 v. v. 
Se&tadienials nuo 9 v. r. iki 1 p. p

161 Broadvvay 
MELROSE PARK. ILL

Pirmadieniais Ir treCladlenlais nuo 
19 v. r. Iki » vai. vakare 

Šeštadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutartie*

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel HEMlock 3977 
Tręėiad. ir Sekmad. )>agal sutartį 

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

Tel. HEMlock 4848

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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. ...LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAU DA DYKAI. q

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac • LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADV0KATA8 .
83 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840

Antr. Ir Ketvr 7 lkl 8 vai. vak. 
Sefet. t lkl t vai. po pietų, ir 

pagal sutarti
0322 So. Western Avenue

_________ PROspeet 1013 _______

Office Phone Ree. and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 1-4 pp. Ir 7-» vak. CANai OXO«

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedėllom Ir Trečladtentaik 
Pagal Sutarti

Tel CANa' 0257
Res. PHOspeet 6659

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avc. 

TeL YABAi 8904 
Km.: TeL PLAsa 2400

VALANDOS:
Nuo 1U-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedčlionua nuo 10 iki 12 dieuą

DR. CHARLES SEGAL
OIT8A8

<729 So. Ashland Avc.
S taria

CHICAGO, ILL.
Talaftnaa MIDvay 2880 

OPISO VALANDOS:
vakar*. Nerf*Honia nuo 10 iki 12
Nno 10 Uri 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 ▼. v.

JAU SUGRJKO It KALIFORNIJOS

OR. J. SHINGLMAN
•tetų
B J”

Valandos ll-l/J-«. T-8 P M. 
Onealmo vieta t«M Ho. 5Oth Ave.

Phone Ch'ero
Office 4830 West 13th Street

Praktikuoja 
tr

>o

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanftoa

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pa esi sutarti 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1930

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS

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

Seredomie ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. Callfornia Ave. 
Telefonai REPnblic 7868

Tel. Office Wentwortk 6330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų Ir vaiką figų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2- 4 po pietų, 7—8 v. vak. 
...Mnn.:. i. an.hahtmi*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 j>opiet

6 iki 8 vai, vakaro 

Te). BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913 14 
aee. KSNwood 6107

DR. A. J. BERTASH
tfiso vai. nuo 1—3; nno 6:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VTRginia 0036

Rezidencijos TeL BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 8o. Olaremont Ave.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pairai sutarti

Chicagos lietuvių iv. Kryiians li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Snrgeona, yra Cla's A 
rūiiea Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mfbnj li- 
goninų priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 60th St., 
tel. HEMlock 670R

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



Trečiadienis, Baland. li, 1937 DRACOAS

ŠIANDIEN PAGERBSIME MIKO 
PETRAUSKO ATMINTI 

Paminėjimas Įvyks Lietuvių Auditorijoj
šį vakarų, 7:30 valandų, 

prašomo atvykti į Lietuvių 
Auditorijų (3131 So. Halsted 
str,). Įvykis labai svaribus. 
Pagerbsime atmintį to žmo
gaus, kuris ir mums ameri
kiečiams ir tautai daug dir
bo ir daug nusipelnė. Kalbė
tojai trumpai papasakos apie 
jo darbus; chorai ir solistai 
padainuos jo kūrinių - dainų. 
A. a. Mikas Petrauskas yra 
daug parašęs, daug sukūręs.

šį vakarų komp. Petraus
ko nuopelnus kalbomis įver

tins; konsulas Petrus DauA- 
varcįis, kun. A. Skripkus, ka
mpos. A. Pocius ir komp. A- 
Vanagaitis. Po truputį kal
bės ir laikraščių redaktoriai.

Muzikalę programo dalį iš
pildys: Sasnausko Vyrų Cho
ras, fromp. A. Pociui vado
vaujant, komp. Vanagaičio 
dainininkų grupė ir grutės 
choras.

Chicagiečiai, neužsimiršklt, 
kad M. Petrauskas ir mums, 
chicagiečiams yra dirbęs ir 
daug pasitarnavęs.

Dvilypės Margučio 
Sukaktuvės

Didelėj vidufimiesčio salėj, 
praėjusį sekmadienį, A. Va
nagaičio leidžiamas “Margu
tis” minėjo dvilypes: 5 m. 
radio ir 10 m. Margučio su
kaktuves. Programa buvo vo- 
devilinė. Visko buvo pridėta.

Gero įspūdžio darė nauji G. 
Viktoro kūriniai, kuriuos iš- 
pi ldė orkestrą, ‘ ‘ Margučio ’ ’ 
choras, padainavęs keletu nau 
jų A. Vanagaičio dainų, so
lo A. Kaminsko ir 4 m. mer

gytės :— pipiriuko, kuri tikrai 
meniškai padainavo dvi dai
nas — angliškai ir lietuviš
kai.

Skanaus jumoro1 davė pora 
svetimtaučių profesijonalių 
šokėjų, kurie vykusiai pamė
gdžiojo šių dienų naktinių 
klubų šokėjus ir “Dėdytės” 
(A. Vanagaičio), “Tetytės” 
(Vanagaitienės), “Valerijo
no” (Kvedaro) ir jo “žkno- 
nos” vieno akto originaliai 
juokai. Kiti numerai buvo į- 
dėti pamąrginimui, pav., ar
monikėlių sikstetas, grupė 

! svetimtaučių profesijonalių

akrobatinių šokėjų, Belajaus 
“10 tautų tautiniai šokiai” 
ir cark&nia “policininkas”, 
kuris raudonų pūslę pūtė tol, 
kol toji sprogo, o jis pats 
aukštieninkas parvirto. Rim
tam vakarui šis numeris vi
siškai netiko, juoba kad ir 
pats “talentas” buvo ne lie
tuvis.

Belą jaus grupės šokiai taip 
pat buvo nuobodūs. Be “ka- 
zųčka”, ųr jam panašaus mi
šinio, kuris jau daug sykių 
yra matytas, kurį Belajaus 
“studija” geriausiai vaizduo 
ja ir šokių repertuaro pagri- 
ndan deda, kitų tautų šokiai 
nepasižymėjo ritini ntingum u, 
nei gestais, pozomis, mimika 

Į bei įvairiais judesiais nevai- 
I zdavo sakytų tautų tautinių 
'šokių meno1. Tai buvo trum
pi, balastiniai pamėgdžioji
mai.

Po programos, A. Vanagai
tis sulaukė daug sveikinimų 
telegramomis, o žodžiu šiltai 
pasveikino naujas Lietuvos 
konsulas Chicagai P. Dauž- 
vardis, V. Uždavinys, arti
mas A. Vanagaičio bendrad. 
Bačiūnus ir kiti.

Publikos buvo keletas tūk
stančių.

Po visam šokta. Rap.

Prašalinti Trys f 
Policininkai t

AMERICA’S 
LEADER AT

pkoSaK p

F
Pietinei Miesto Daliai 
Reikalauja Vandens

Miterių

LAIDOTUVIŲ DIREKTOKID8

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublio 8340

KUMPIAI™^!

Ir kiti Skanumėliai. •
Irgi parduodam Wnolesale.

BALTIC IMPORT CO. 
805 W. 19th Street

Tel. Haymarket 3556

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

J

Prisiekusiųjų teisėjų lenk
ias. Natūraiio didumu Chica
go kriminalio teismo prisie
kusiųjų teisėjų ženklelis (ba- 
dge), kurį kiekvienas teisėjų 
turės prisisegęs bylos metu. 
Tas įvesta indeptifikavimo 
dalei, po ^intako bylos, kuo 
met išėjo į aikštę skandalas, 
kad bylos metu prisiekusieji 
teisėjai po galiūnus važinėjo.

Civil Service Commission 
prašutino iš tarnybos tris po
licininkus: P. Hughes iš Max- 
well st. stoties, P. MeGrati 
iš Brighton Park stoties ir 
F. Tyrrell iš Austin stoties. 
Pirmieji du prašalinti už gi
rtavimą, o pastarasis už per
žengimų įsakymų.

Click, Click Roselande

ROSELAND. — Click, di
eki Kas taip bus T Šauni bu 
nc<> ir card party, sekmadie
nį, 18 balandžio, parapijos 
svetainėje. Rengia Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 4 
k p. Vienuolyno Statybos fon
dui.

Kviečiami visi roselandie- 
čiąi ir kaimynai vestpulnia- 
niečįai bei sočikagiečiųi. |Bus 
daug įr gražių dovanų.

J. Juškevičienė, rašt.

Po Rinkimų
Dėkoju visiems lietuviams, 

kurie balsavo už lietuvį N. 
Tumavičiųį School Board na 
rius ir padėjo jam laimėti.

W. Babitz

• t-

Pyragaičių kepykla 34 \V. 
Randolph st. džiaugėsi su
laukus naujo kostumerio, ku
ris kasdien bėgiu savaitės a 
teidavo pyragaičių nusipirk
ti. Užvakar jis vietoj pyra
gaičių revolveriu pareikalavo 
pinigų. Pagrobęs $118 pabė 
go-

Saftdy teisme teisėjas G. 
B. Wejss užvakar nubaudė 
kalėjimu penkis automobilis 1 
tus už greitų ir neatsargų va 
žiavimų. Visi gavo po 30 die
nų.

Ą. I A
PETRAS OALMENAS
Persiskyrė uu šiuo pasauliu 

balandžio 11 d.. 7 vai. .ryto,
1937 m., sulaukęs 19 metų
amžiaus gimęs Chioago, Ill
inois

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną ArtastuzIJą, po tėvais 
Mullauskailė, patėvj Kazimie
rų Staškuną. brolj Jonų Gal- 
mėną, dėdę Juozapą Maltaus- 
ką. Jo nioterj lr šeimyną. gi
mines Kazimierą Ir Į)omicęlę 
Ąidukus, gimines Prancišką lr 
Petronėlę Jankausklus lr šei
myną ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Keistučio Pa- 
šalplnio Kliubo.

Kūnas pašarvotas 3329 1,1-
tuanloa Avė. Laidotuvės Jvyks 
ketvirtadieni, bai 15 d.. 8 vai. 
ryto Iš namų J šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių kurioje Į- 
vyks gedulingos pamaldps už 
velionio sielą o iš ten bus 
nulydėtas | šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. ų. Petro Gaįfnapo 
giminės, draugai lr pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuviėse lr sutelkti 
Jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekam: Motkia, Pa
tėvis, pėdė, Brolis ir kiti Gi
ni Irti*.

Laltjotųvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. Yards 1138.

t

ANTANAS GILLIS
Mirė b.il 12 d.. 1937 m..

5:10 vai. .ryto. sulaukęs pusę 
Maišaus.

Kilo iš Kauno apskr., Kra
kių miestelio.

Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Elzbietą, po tėvąls A- 
lekniūtė, 3 sūnus t Pranciškų, 
Felicijoną ir Joną, dvi mar
čias: Rozaliją lr Stanislavą,
dvi dukteris: Eleną ir Kristi
ną, du žentus: Vlrgil Mlnlck 
lr Louls Rysdon, 4 anūkus Ir 
gimines; o Lietuvoj dvi sese
ris, 4u broliu ir gimines.

Buvo narys Keistučio Pašal- 
plnio Klubo ir SimaAo Dau
kanto dr-joa

Kūnas pašarvotas Ridiko 
koplyčioj 2364 8o. Halsted st

.Laidotuvės i vyks ketverge 
bai. 15 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atly4ėtas J šv, Jųr- 
gto parap. bažnyčią, kurtoj |- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtus | šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gee ir pašy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Kūnai,
Marčios, Dukterys, žentai ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Paul 
Ridikas. Tel. BOUIevard 4Q«9.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Pranešimai

BRIDGEPORT. — Dr-stės1 
Palaimintos lietu vos susiri- * 
nkimas bus balandžio 14 d.,1 
8 vai. vak., Chicšgos Lietu-' 
vių auditorijoj. Malonėkit! 
nariai laiku susirinkti, neb 
reikės aptarti labai svarbus! 
reikalas. Valdyba

lšdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 
------- o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
------------ p—

Suvirš 50 metų prityrimo- o
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite

pinigus
— o----------

■JI .~i7=

Arthur E. Corman, miesto 
vandens inžinierius, miesto 
klūbo lnnčiuje, Sberman vie
šbuty, užvakar kalbėdamas 
ragino, kad pietinėj Chicago 
miesto daly visuose namuose 
būtų įvesti vandens miteriai. 
Esą, Detroitui ir Milvokei 

Į vienai dienai užtektų van 
, dens, kiek vienų dienų čia 
bereikalingai sunaudojama. 
Įvedus miterius, Gormano ap 
•skaičiavimu, miestas sutaupy 
tų tiek, kad galima būtų pa
statyti naujų vandens filtra
vimo stotį ir padidinti esa
mas.

fl, A. KOMP. MIKO PETRAUSKO
ATMINTIES PAGERBIMO VAKARAS BUS

Trečiad., bai. 14 d., 7:30 vak.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE

v 3131 So. Halsted Street
Programų išpildys: SASNAUSKO VYRŲ CHORAS, 

Birutė ir “Margučio1” artistai ir kalbėtojai. Bus dai
nuojama ir grojama komp. Miko Petrausko kūriniai.

Chicagos lietuvių visuomenė kviečiama gausingai 
susirinkti.

* Kviečia KOMITETAS.

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Hlinoia

f

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Baiikietatns — raidntnvėms — 
Papuoši mama.

Phone LAFAYETTE 5800

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

--------------
MRS. •

A. BITTIN
PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI

Dabar siūlo didžiausias 
paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk.

Atsakantis darbas
3958 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

Dyk • • koplyčios visoseai Chicagos dalyse

ANTANAS
KAZLAUSKAS

mirė bai. 9. )037. I vai. vak. 
sulaukęs pusės amžiaua.

Kilo lė Tauragės Aps|tr.. Te
nenių parap., Jomantų kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Antaną. dukterį Evą, 
marčia Klaje, lenta Juozapa. 
Utnimermana. anūką Antaną, 
anūkę Joana U gimines, o 
Lietuvoj sene r J Petronėlę Lu- 
msargienę Ir gimines. Buvo 
narys D.L.K. Vytauto Dr-jos 
ir Gvardijos D. L. K. Vytauto 
1-nioe p)v|sljos Kaltelių.

Kūnas pašarvotas 3S30 W- 
• 7 st.

Laiųntovės įvyks ketvlrtądie- 
pj. bai. J 6 4- *• narnų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J Gimimo 
Avė. Panelės par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal -

AGENTŪRA

dos ui veiieola siela- Po P» 
maldų bus nulyjėtąa I Av. 
clmicro kapines

Ka-

GARY, INI). LAIIXVT( VIU DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Qertaualae patarnavimai — Rotsrts patarnaut*

NuoAtrriliai kviečiame visus 
glnttnea draugus-gen Ir pąty- 
ntamus-mss dalyvauti ŠAoae lai
dotuvėse.

Nuliūdę Kūnus, Dukfė, Mar
ti, tentas. Anūkai Ir Giminės 
Laidotuvių dlręktortųa Ežerakls 
Tel. pULhųan |7«».

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ . 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

BRIDGEPORTE
806 W. 3 lst Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, mv. '
B«adn4^Uai: 8A.BOHIJL 1UUIW, BAJTSBVJeiUS, BACĘV9

LAIDOTUVIĮJ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A IID III AKI PC PATARNAVIMAS
HmDULHNbC dieną ir naktį

\7 V' A T KOPLYČIOS VISOSE 
U 1 K Al miesto dalyse

I. Liulevicius
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4348 So. Caiifornia Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 

Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cioero 
Phone Cicero 2109

S. M. Skutas 718 Weat 18th Street

Phone MONroe 3377

1.1. Zolp 1646 We8t 46th Street

Phone BOUIevard 5203 
•

Ezerskis ir Susus 10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULhnan 5703

P. L Ridikas 3354 So. Halstęj St.

Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Plaee 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PŲLĮjpaap 1270

Laitaicz ir Susai
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MARIJONŲ SEMINARIJOS
KOPLYČIA JAU IŠTINKUOTA

NAUJOS KOPLYČIOS PAŠVENTINIMAS 
BUS UŽ PUSANTRO MENESIČ

________I I

Kovo Mėnesyje Gautos Geradarių Aukos Įrodo 
Didelį Visuomenės Pritarimų Marijonų

Kultūriniams Darbams
Marijonų Seminarijos statyba jau eina prie galo. Metai 

atgal tapo išvaryti patalpos klasėms ir dornii tori joms; pra
eitu gi vasarų pristatydinti trijų aukšjų mūrai pnie pietinės 
seminarijos dalies, kuriuose talpysis seminarijos koplyčia, 
auditorija ir knygynas.

Seminarijos koplyčia dominuoja visai statybai ir uži
ma visų antrųjį aukštų. Gotiško stiliaus linijos tapo joje 
išlaikytos tiek iš lauko, tiek viduje. Kiek aprubežiuotos su
mos leido, tapo išvaryta minijatūra puošnios gotiškos baž
nyčios, kuri bus nauju lietuvių paminklu Chicagos apylin
kėje.

’ Seminarijos statybos inžinierius yra arkitektas p. Žal- 
4 dokas, kuris yra sukūręs ir keletu kitų Chicagos lietuvių 

paminklinių statybų, kaip ve: Šv. Kazimiero Seserų Aka
demijų, Šv. Kryžiaus ligoninę, Marųuette Parko Lietuvių
Mokyklų etc.

Seminarijos koplyčios tinkavimo darbai jau užbaigti. 
Belieka sudėti grindys, išbaigti medžio darbai, sukabyti 
elektriškojo apšvietimo pabūklai, sudėti suolai, altoriai, var
gonai, puošnieji langai, klausyklos, zokristijos, šėpos ir kiti 
rakandai.

Dėl išteklių menkumo kai kurių tų daiktų įtaisymas 
bus atidėtas tolymesniam laikui. Kadangi koplyčios pašven
timas bus už pusantro mėnesio — birželio 6 dienų — tai 
dabar bus atlikti tik patys būtinieji darbai.

Apie seminarijos knygyno patalpų išbaigimo, dėl pi
nigų trūkumo, šiais metais nei negalvojama.

Seminarijos auditorijos tinkavimo darbai norima dar 
šiemet atlikti, bet tas priklausys nuo visuomenės paraunos 
gausumo, nes tiek kiek gaunama aukų, tiek pasivaroma su 
statyba.

Kovo mėnesyje aukojo sekantieji geradariai:
Chicago, Illinois

Uršulė Vičkus 5.00, Barbo
ra ir Leonardas Ruikiai 5.00, 
Antanas ir Ona YusČiai 3.00, 
Juozas Gerdžiūnas 2.00, Ona

Illinois
Emilija Bladikas iš Cice

ro $3.00, Paulina Rinkienė, 
Chicago Heights, $3.00, šlikų 
Šeima, Lemont, $5.00, P. Ši- 

ValuekienėPUIherija n,kuB-. °«lesby' 50°- G»-
Vaiciekauskas l.Ott, Barbora 
Vilinienė 1.00.

Per Onų, Krasauskienę 
aukojo segantieji:

Fabijonas Strisko 5.00, Jo
nas Krasauskas 5.00, Petras 
J. Kraus 3.00, Juozas M. Ka
rūnas 2X1), Paul Gintautas 
2.00.

Po dolerį: Simanauskis, 
Helen Plarpa, Mrs. Petronis, 
Mrs. Joanna Steponaitis, Ma
rė Klukas, Justin Niniškis, 
Nellie Geniotas, Liudvika Ge 
raltauskienė, M. Gaisauskis 
Geo. Unlicks, Mrs. Pranė Ki- 
lbienė, Leonas Alexejien, K 
Drungdienė, A. Drungdienė, 
A. Migonis.

*
Per Jonų Cinikų aukojo 

sekantieji:
.t į

Juozas ir Darata Kielienė 
5.00.

Po du doleriu^ Jonas Cini
kas, J. J. Cinikas, Jonas ir 
Ona Bialiackas, ^Barbora Bar- 
zdienė, Genovaitė Cinikas, A- 
ntanas ir Uršulė Jakaičiai.

Po dolerį: Jonas Jaškunas, 
Mrs. Anielė Zerolis, Kaz. Kvi 

i beris.

■r"

IMODCL
56 DIDŽIAUSIA

SKALBYKLŲ
VERTE

Pasaulyje!

★ ABC IRSTANT ANE- ★ ABC PUtGEB OT 
OOS TO OCH BB- COHTBOL
LEASE Starta and stopa op-
Instaatly talaasa. erotam et vrlaęat
prorove on tolia. foBa.

MOKI,
156

JOKI KITA SKALBYKLA
NETURI VISŲ ŠIŲ YPATINGŲ 

PAGERINIMŲ
Štai tik keletas iš daugelio pagerinimų, ku
riuos turi nauja ABC ()ne-Fifty-Six skal
bykla... skalbykla, kuri turi daugiau ypatin
gų saugumų ir patogumų padidinančių pa
gerinimų, negu bet kuri kita skalbykla... 
“Tai tikrai geriausia skalbykla pasaulyje.” 
padaryta taip, kad tvertų per metų metus 
ir tarnautų be kliūčių... Plauna drabužius 
greičiau, saugiau ir balčiau... Tai didžiau
sia skalbyklų vertybė šių dienų Amerikos 
rinkoj... Tai skalbykla jau dabar pasi
variusi pirmyn keletu metų.

TIK $5.00 ĮMOKĖTI

Likusi širma lengvais išmokėjimais.

VADOVAUJANČIOS AMERIKOS 8KALBDS0 IR 
PROSIJIMO MAAINO8

MOTOB SWITCH 
Tombter lype. een- 
yentantly Įnerta d al 
tba top af wrinų«

★ ABC t-BOSITIOM ★ ABC ACCIBBTBLI
WRINGER 
Locks llrstly aad 
sacuraly in I poaš- 
Bona.

davičienė iš Steger, $1.00, J,
G avi liūs iš Steger 50c.

Rockford, Hl.
Magdalena Getautienė $2.

Per A. Jusevičieuę aukojo 
sekantieji:

Po dolerį: Kisielienė, Bag
donienė, Norkienė, O. Dig- 
ris, M. Yonkus, M. Veiverie- 
nė, Malinauskienė, A. Renie- 
nčius, L. Čepulis, Budreckie- 
nė, Yonkus, M. Vasiliauskas, 
Pr. Aitutis, Ad. Lukošienė, 
J. Yonkus. A. Jusevičienė I
95c., Vyšniauskas 55c., po 
50c: Antosė Gornkus, C. Lo- 
banski, Ag. Yonkus, P. La- 
pinski, H. Noreika. Po 25c: 
M. Italis, Pulkauskas, E. Ve- 
lesienė, Ag. Deltuva.

Springfleld, UI.
Per Jurgį Vyšniauskų 

aukojo sekantieji:

Po du doleriu: Kar. Mie- 
žalis, Jurgis YVisnosky Jr.

Po dolerį: Juozas Meirūnas, 
Juozas Šimkus, Povilas Gu
dauskas, Karolis Čepulis, Sto
nis Cernus, John Zapkus, 
Miss Pranas Patrick, Jonas 
Gužas, Julius Jonikas, Anta
nas Spūckis, Antanas Augus- 
taitis.

Po 50c: Kaz. Mušteiknitė, 
Petras ŠPmkus, Jonas Buga- 
netskis, Kat. Kattokaitis, Wil- 
liam Peikus, Alfredas Urbau- 
skas, Anna Sonvaitės.

TŪKSTANČIAI J| PAŽĮSTA
Tūkstančiai Amerikos lietu

vių yra girdėję Vinco Užda
vinio prakalbas. Tūkstančiai 
Amerikos lietuvių žino, kaip 
gražiai jis kalba. Visi jo pra
kalbomis susižavi. Bet ar vi
si ■ žino, kad jis yra lygiai ga
bus rašytojas ir kad jie yra 
parašęs keletu knygų. Knygų 
ir aipšvietog mylėtojai Vinco 
Uždavinio raštais lygiai taip 
susižavi, kaip ir jo prakalbo
mis.

DRAUGO knygyne turime 
Vinco Uždavinio parašytas
knygas “Europa iš Automo
bilio” ir “10/)00 Kilometrų.”

Abi knygos yra kelionių ap-) 
' rašymai.

Knygoje “10,000 Kilomet-

MOTINOS YRA
ATSAKOMINGOS

Šeimyna tiktai, kad motina pri- 
gdbės daktarui užlaikyti šeimyną 
geroje sveikatoje. Motina gali ati
tolinti ligaa ir nesveikatą i fts a ligo
dama vaikus nuo vidurių užkietėji
mo.

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

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

KeUogg’s All-Bran teipgi sutei
kia vitamino B ir geležies. Tai yra 
daug perinu. neesi nuolatinis kimši- 
mas dirbtinių pilių ir vaistų.

Du šaukštu dienoj kaipo aiurmc- 
ninis 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.

KETVIRTADIENĮ SAUKIAMAS
DRAUGIJŲ SUSIRINKIMAS

Bus Svarstomi Aktualūs Draugijų Reikalai

Visos tos draugijos, kurios] ge bus daroma akcija, kad 
veikia sulyg Illinois valsty- pagelbėti draugijoms išeiti iš
bės čarterio ir kurios sulyg 
naujo įstatymo nepasiuntė 
raportų į' Sprlngfteldų už 
1936 ir 1937 m., turi prisių
sti savo atstovus į susirin
kimų, įvykstantį ketvirtadie
nio vakare, 8 vai., Aušros 
Vartų parap. salėj.

Draugijų pirmininkai ir se
kretoriai atsivežkit čarterius 
ir vardus ir adresu* visų 
valdybos narių 1936 ir 1937
m. Bus išpildytos reikalingos11 “Uraugo

to nemalonumo, į kurį jos pa
teko.

Jei kurios draugijos gali, 
dar prieš susirinkimų teiš- 
pildo tam tikras blankas ir 
teatsiveža jas į ketvirtadie
nio susirinkimų. Kas tų An- 
uunl Report) blankų neturi, 
tesikreipia į adv. J. Grisių 
(4C31 S. Ashland avė.) arba 

administracijų
blanke- 30* ■nrinktna ?r drau I (2334 So. Oakley avė.).

rou

Indiana
A. Tirilis, iš Gary $20.00. 
Ben. Jankauskas iš Hel> 

$1.00.

★ ABC CONVEN1ENT ★ ABC TOUCH rEED” 
TOB COVEB SUS- Taada clotbaa ovaaly 
PEHBIOM teta Wrtogwbr

★ ABC EZCLVSIVE ★ ABC LABOOT CA- 
PBEHCK TTPE AOL PAC2TT POBCEUUN
TATOB TOB
Bubhtaų aerfaeaa « Erotaalra ABC Da-
Wtaąs aad Baoat. alga vrtlh 4 aate al

JOS.F. BUDRIK, Ine.
3417 So. Halsted St. Tel. Bivd. 7010

Budriko Radio Programų mkmadlenlala perm&l nytaa lalkaa praaldėa 7:10 vak. WCFL, >70 K.

Waukegan, UI.
Per Marcelę Stulginskį enę 

aukojo sekantieji;
! Sofija Bukšis $2.00. 
j Po dolerį: Ad. Sarolis, Ur
šulė Kanaverskis, L. Bukšis, 

'Ona Mikolaitė, Mrs. A. Pa
trick, Mrs. Dominica Burba, 
Plutkis, Stella Rajūnas, A. 
Pipčius, Viktore Račas, John 
Malela, Anna Jankauskas.

Po 50c: Mrs. D. Rajūnas, 
p. Griksas, Marijona Dapkus. 
S. Žylius, J. Norbutas, Mari 
joną Mačiulienė, Marcelė Mo- 
ticjaitlėnė, - Rozalija Griškau- 
skas; Anastazija Austynienė 
30c. • .<•

Šiandie Marijonų 
Rėmėjų 19 St<yr. 

Susirinkimas

YVEST SIDE. — Šiandie 
7:30 vai. vakare Aušros Va
rtų parap. mok. kambary į- 
vyks Tėvų Marijonų Rėmėjų 
19 skyriaus susirinkimas. Pra 
šomi visi rėmėjai ir šiaip no 
rintieji pasidarbuoti, atvykti 
į susirinkimų, kuriame bus 
galutinai apkalbėtas rengia
mas “Barbeąue” su šokiais 
Vakaras, kuris įvyks -balan
džio 25 d. jiarapijos svetai

nėje. ]žanga labai maža, tat 
tikimės, kad v estsaid iečiai 
gausiai atsilankys ir parems 
gražų darbų, nes pelnas skį 
riamas Tėvų Marijonų semi
narijos koplyčiai baigti.

Valdyba

Šokiai Marquette 
Pftrk Fieldhouse

PROFESSOR NOODLE
REDUC1NG TRAFFIC CONGESTION

Dear Professor:-
This problem of contfestion 

i s certainly a ąuestion 
which needs a prompt 

solution, sir,from you 
Throu^h traffic we 
can’t cross, sir. 
Cara tosa us for 

loss, sir!
' So what vould you su(- 
gešt that we should do? 

Pedestrian

Con^estion does not 
vzorry mc.
The traffic’s ceased. 
to flurry me.
I see no ūse 
to fuss.
The mtan who 
drives securdy iy 
will solve this
problem sūrely by— 
ei iminėti us 1

Prof. Noodle.

Šį vakarų, 7:30 vai. įvyks 
pirmas iš sočiai dance vaka-^ 
rų. Buvo pasamdyta orkes- 

j tra ir yra surengta graži pre 
grama. Kati padengti išiai 
das, bus imama tik 15c nuo 
ypatos. Visi kviečiami.

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

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam 4%

autorius aprašo kelionę 
per Europų ir Šiaurinę Ąfri- 
k>ų. Jų jj» atliko 1932 metais 
vykdamas su Lietuvoc maldi
ninkais į Eucharistinį kongre
sų Kartagenog mieste Šiaurės 1 
Afrikoj. Knyga yra su žemla- 
piu ir 167 paveikslais. Turi 
412 pusi. Aprašoma Vokietija, 
Australija, Italija, audiencija 
pas šventų jį Tėvų, Roma, Af
rika, Ispanija, Liurdas, Pran
cūzija, Belgjja. Tai įdomybių 
įdomybės. Kaina $2.00.

“Europa Iš Automobilio”
autorių* aprašo apie Vokieti
jų, Čekoslovakiją, Australijų, 
Vergrijų ir Pietų Slavijų. 
Knyga taipgi gausiai paveik
sluota. Kaina $1.00.

Šiomis knygomis visi gėrė
sis ir žavėsis. Įsigykite iš 
\DRAV00 knygyno, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, IU.

Lucky Strike Perstato “Your News Farade”z 
Su Edwin C. Hill Priešakyje

EDWIN C HILL, rienaa ii jžy- 
mių jų laikraščių ir radio raporte- 

rių dabar bus girdimas radio progra
moj, kur bus perduodama ištisa eilė 
šio. šalies ir užsienio vėliausių nau
jienų. Si programa bus žinoma kaipo 
“Your Lucky Strike News Parade“. 
Ji bus perduodama kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:15 vai. 
po pietų E.S.T. per Columbia B road- 
casting radio tinklą. Tai bus penkio
likos minučių Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjų patiekiama programa.

Per daugiau, kaip trisdešimt metų
Edwin C Hill dirbo Amerikos laik
raščiuose. kur jo pareigos dažnai ji 
vertė vykti i Europos ir j Pietų ir 
Centralinės Amerikos valstijas. Sis jo 
patyrimas ir yra nepakeičiamu šiame 
jo darbe.

1932 metais patekęs ant radio jis 
veikiai {gijo kaipo vieno ii įžymiausių 
politinio stovio išnagrinėtojo ir nau
jienų apžvalgos atpasakotojo vardą, ir 
Amerikos radio programos sutvarky
to j ai 1933. 1934, 1935 ir 1936 matais 
tą pirmenybę oficialiai jam pripažino.

“Your Lucky Strike Nesvs Parade“ 
susidės ii vėliausių šios šalies ir užsie
nio naujienų, kurias p. Hill taip jau
dinančiai su {vairiais paaiškinimais 
tavo taip turtingo patyrimo šviesoje 
atpasakoja.

Iki bus jvesta dieno. Ivieaoa taupy
mo laikas f day light savings time) sto
ty. vakarinė., prie Ramiojo Vande
nyno valstijose nebus naudojama. Bet 
mdętkrt gegužės piėamio 3 ★ ifctaa

Cdvrln C. Hill

Columbia Broadrasting Syitema būt 
panaudota ir tuomet programa bus

S'rdima pradedant Maine ir baigiant 
ilifornia valstijomis.
Patiekiant šią programą Lucky 

Strike cigaretų išdirbėjai seka prog
resą, kas duoda jiems galimybės pa
tiekti r Akytoj amt Lucky Strike ciga- 
reto. Tai yra lengvas užsirOkymat. 
švelnus rūkytojų gerklei, ir laisvas 
nuo tfllų šiurkščių minančių prie
maišų, prašalintų Lucky Strike iš 
Uao “It’| Toutted"

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS. 

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAOO.
2202 YVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
RENDON Oflaaa arba vlaaa flataa. »22» Ro. Halated St.

Td. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redflsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
l Hot Air, Light, Snlphur ir Shotrar 

Mindys ša,
Elektros Trytmentai ir Masožai

HŲ RKTRIFR MfOTini^T RKTRIL’R 
IBM ClykMni Ava ,H1 w- nt.
Hrat., Trv*.. Krtvlr. Antr. Ir Krtvtr.
IiM Jt. IkTia rak. ’ ’“k"

Antr. Ir Fmkt. 1-.M Mvlrrt.
ryta Iki s mk. PatnraMtata

•iomis VIUTOMU VVIRl «• MWTT

REIKIA PATYRUSIU MOTERŲ

Tuoj reikia patyrualų moterų aor-
tuotl aenus akudurua. Geros darbo 
aąlygoa. Gera alga. Tealkretpla tik 
patyrualoa moterys.

Central Paper Gradlng Co.
124S W. North Avė.


