
DRAUGAS
VTENINTEI.I8 TAUTINU 
IR TIKYBINES MINTIES 
LIETUVIŲ DIENRASTIS 
AMERIKOJE.

l t

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas”’ 

No. 89.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

3c A COPY ENTERED A H 8ECOND-CLA88 MATTER
KETVIRTADIENIS, BALANDIS-APRIL 15 D., 1937
IR MARCH «1. 1»1«. AT CHICAtJO. ILLINOIS UNDER THE ACTACT OF MARCH I. 1«7»

Telefonas: Canal 7790
3c A C 0 P Y

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTLAL 
UTHUANIAN DAILY OI 
AMERICA.

1

METAI-VOL XXI

SLAPTA PARTIJA PUOLA 
NACIŲ VADUS !

Naciai puldo vokiečius Vokieti
joje ir užsieniuose
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MANKŠTINAMI TIK KARTOTI
ŽODŽIUS “HEIL HITLERĮ”

♦
BERLYNAS, bal. 14. —'gia tėvus ir vaikus ir sako, t'
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UNIJOS KAMPANIJA , 
PRIEŠ FORDĄ

---------------- "V
Organizatoriai naudojasi

lėktuvu su garsintuvais

FORDAS PAREIŠKIA, JIS NESIPRIEŠINA 
ORGANIZAVIMUISI

apta politinė partija — vo- 
|įečių laisvės partija, prade- 
a energingiau veikti prieina 

cių vadus ir visų nacių tvarkų 
Vokietijoje.

Šį kartų visur plačiai pas
kleisti lapeliai. Puolami nacių 
vadai. Pažymima, kad jie vo
kiečius puldo ne tik namie, 
bet ir užsieniuose.

Pinniausia atakuojamas Ju
lius Streicber, žymus nacių a- 
rijas iš Nurembergo, kurs yra 
vado HiUerio artimiausias 
draugas.

“Mes tampomos ir sukinėja 
mės, gulame ant žemės ir tik 
ubdegas kraipome, nes taip 
liepia daryti “viršžmogiai” — 
šiandieniniai Vokietijos val
dovai”, pažymima lapeliuose.

Vokiečiai netenka savigar
bos nė namie, nė užsienyje, to
liau pažymima, kadangi “vir
šžmogiai” nuo jų tai atima. 
Varžo visokių laisvę, paver-

kad tas daroma tautos ir vals
tybės gerovei.

Kur vykdomi persekiojimai 
ir kiekvienam žingsny varžy
mai, ten negali būti kalbos a- 
pie kokių nors gerovę.

Nacių vadai šiandien tautų 
regimentuoja ir ja mankština 
vien tik savo pagarbai.

s
“Mes kaip beždžionės pri

verčiami laipioti virvėmis, pa
sikabinti ant supyki ių ir iš 
ten visa kosere šaukti: Heil 
Hitlerį” (Sveikas Hitlerį!)

(Vadinasi, vokiečiai gyvento
jai lavinami Hitlerį dievinti.

Tie ir kiti nacių žygiai yra 
tiesiog išdavikiški. Tauta turi 
sukrusti ir sukilti prieš nacių 
vadus ir gražinti valstybei de 
mokratiškų tvarkų, pareiškia
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Illinois valstybės vieškelinei policijai pagaliau įtaisyti radijo tinklai su šešiomis sto
timis, kurios parodomos žemėlapy. Iš tų stočių policija bus painformuojama apie kokius 
notrs pasprukusius p ktadarius. Kitose valstybėse su radijo pagelba piktadariai dažniausia 
sugaunami. Radijo priimtuvus policininkai turi užpakalyje ant motorciklių.

PRANCŪZIJA SIUNČIA KARIME 
ISPANŲ RADIKALAMS

ROMA, bal. 14. — Italų fa
šistų spauda iškelia aikštėn, 
kad Prancūzija iš įAlgerijoe 

ma. Kitaip gi, visa šalis greit siunčia kariuomenę ispanams 
virs niekas daugiau, kaip gin-1 radikalamB padėti jų kovoje 
\luota stovykla ir nebus iš- 'prieš nacionalistus. Praneflzi-
vengta naujo baisaus karo.

PREZIDENTAS VISTIEK 
REIKALAUJA TEISMUI 

REFORMŲ

DETROIT, Mich., bal. 14. 
— United Automobile Wor- 
kers unijos organizatoriai pra 
dėjo kampanijų suorganizuoti 
Fordo automobilių fabrikų 
darbininkus. Kadangi yra sun
ku šiuos darbininkus patrauk
ti kur į bendrų susirinkimų, 
organizatoriai nusprendė nau
doti lėktuvų su garsintuvais. 
Einantiems iš darbo darbinin
kams per garsintuvus skelbia
mi iš oro raginimai, kad jie 
dėtųsi į unijų.

Darbininkams be kitko pra
nešama, kad J. Valstybių vy
riausias teismas jteisėja juos 
visus •organizuotu ir turėti 
kelektivias dervbas su darbda-

faktų, kad patsai' Fordas nesiT 
priešina darbininkų organiza- 
vimuisi. (

Fordas grįžo iš atostogų ir 
laikraštininkams pareiškė, kad 
jis nėra priešingas darbininkų 
organizavirnuisi. Tik įspėja 
darbininkus, kad jų organiza- 
vimųsis nėra jiems naudingas.

Jis nurodo, kad kituose au
tomobilių fabrikuose darbinin
kai turėjo streikus ir pripažin
ta jų unija. Kiek žinoma, tais 
žygiais nieko nelaimėta, tik 
vadams užtikrintos šiltos vie
tos darbininkų lėšomis.

Fordas rimtai svarsto atly
ginimo didinimo klausimų. Jis 
tikisi sulaikyti darbininkus

viais. Taip pat pažymi dar ir nuo organizavimosi.

HITLERIS PASIUNTĖ
PROTESTU VATIKANUI
BERLYNAS, bal. 14. — 

Vokietijos vyriausybė pasiun
tė protestų Vatikanui. Protes
tuoja prieš Popiežiaus Pijaus 
XI išleistų enciklikinį laiškų, 
kuriuo nurodoma, kad naciai 
nesiskaito su konkordatu.

Vokietija pareškia, kad Va
tikanas kišasi į Vokietijos vi
daus reikalus ir grasina visiš
kai paneigti konkordatų, jei, 
girdi, Vatikano nusistatymas 
nebus pakeistas.

Tiesa yra to, kad Vatikanas 
^Bhfcsikiša į Vokietijos vidaus1

APIE GEN. FRANCO ATSI
STATYDINIMĄ

PARYŽIUS, bal. 14. — Ži
niomis iš Berlyno, Vokietija 
ir Italija patariančios ispanų 
nacionalistų vadui gen. Fran
co atsistatydinti iš vadovybės 
ir savo> vietų pavesti kitam 
kuriam vadui. (Ten. Franco pa 
tariama užsiimti šalies admi
nistracijos reikalais.

VILKAS PASTOJO KELIĄ

ja taip elgias šūkaudama, kad 
Italija nesilaiko tarptautinio 
nesikišimo sutarimo.

Be to, ta pati Prancūzija ir 
toliau siunčia Valencijos radi
kalams ginklus, amunicijų ir 
visokių karo medžiagų.

PASALINO “SĖDIN
ČIUOSIUS”

DETROIT, Mich., bal. 14. 
— Policija su ašarinėmis bom
bomis šiandien puolė Yale and 
Towne Manufacturing kompa
nijos “sėdinčius’- .streikinin
kus ir streikininkės ir jėgomis

KARFJjVONYS. — Kieta- 
kiškių v. Šio kaimo vieno ūki
ninko sūnus, eidamas nuo kai
myno 1 vai. nakties, kelyje 
sutiko vilkų t Žmogus nešėsi

reikalus, tik saugoja ir gina įsu savim nemažų baslį, bet vi]
"f > V V • • Y • « •• t f 1 * A 1 • • V , 1 • • •Bažnyčios ir katalikų teises. 
Tas gi nesuderinama su nacių 
pagonišku sųjudžiu.

NULINČIUOTA DU NEG
RAI

JACKSON, Miss., bal. 14. 
— Baltųjų minia nulinčiavo 
du jaunus negrus. Sakoma, jie 
nužudė prekybininkų Grena
da, Miss.

Trečiasis negras, nuJinčiuo- 
tųjų sėbras, skaudžiai nuplak
tas ir pašalintas iš apskrities

J. Valstybių kongreso že
mesniuose rūmuose triukšmin
gai svarstomas priešlinčinis 
bilius. Per ilgus metus kongre 
sas politiniais sumetimais ne
praveda hiliaus, su kuriuo vy
riausybė galėtų kovoti prieš 
barbariškus negrų linčiavi- 
mus.

kas nesitraukė iš kelio ir vis 
artinosi. Tada matydamas ne- 
atsiginsiųs pasitraukė pas ar
timiausių kaimynų. Vilkas jį 
lydėjo iki pat trobų, bet paga
liau nubėgo.

RUSIJOS BOLŠEVIKU
BEDIEVIŠKI PLANAI'

RYGA, bal. 14. — šįmet ru
denį Rusijos bolševikai žada 
ypatingu būdu minėti savo re- 
volucijos laimėjimo 20 metų 
sukaktuves. Žiniomis iš Mas
kvos, to jų minėjimo progra
moje žymiųjų vietų užims be
dieviška propaganda.

Planuoja sudaryti rytinį ir 
vakarinį Sibiro traukinį vardu 
“bedieviškas ekspresas”. Tr 
aukiny bflsiųs spausdinamas 
bedieviškas laikraštis. Bus į- 
taisyta radijo stotis, kruto

NACIAI TOLIAU VYKDO 
KATALIKŲ PERSE

KIOJIMUS
BERLYNAN, bal. 14. — 

Nacių teisingumo departamen
tas pranešė katalikams advo
katams, kad teismai pradės to
liau nagrinėti bylas, iškeltas 
katalikų kunigams, vienuo
liams ir vienuolėms ryšium su 
monetarinio įstatymo peržen
gimais. i

Be to, girdi, bus toliau nag
rinėjamos iškeltos bylos pran
ciškonams, kaltinamiems už 
“nemoralumus”, Taip pat ka
talikų vagiams už jų planavi
mus sudaryti su komunistais 
bendrų frontų prieš nacių par
tijų.

Aiškėja, naciai pasiryžę ir

W ASHINGTON, bal. 14. — 
Po kelių vyriausiojo teismo 
paskelbtų administracijai pa
lankių nuosprendžių ryšium su 
naujosios santvarkos vykdy
mu buvo mainoma, kad prezi
dentas Rooseveltas paliaus 
reikalavęs šiam teismui refor
mų.

Taip nėra. Prezidentas ne
sitenkina tokiais sprendimais. 
Vos vienas kuris teisėjas daž
nai sprendimuose sudaro dau
gumų balsų. Tas neduoda už
tikrinimo, kad ateityje teismas 
laisvai interpretuos konstitu
cijų.

SCHWABAS PALIKTAS 
SU KARALIŠKA ALGA

BILBAO RADIKALAI NE
MANO PASIDUOTI

NEW YORK, Im. 14. — Be- 
thleheim -Steel- korporacija tu-

PARYŽIUS, bal. 14..—r Ži
niomis iš apgulto Bilhao mies-

rėjo trittkfmrngų metinį susi-1 to, baskai radikalai neturi pa
rinkimų. Buvo susidarius opo
zicija prieš boardo pirmininkų

siryžimo kapituliuoti. Jų va
dai nusprendę kovoti iki pas-

C. M. Sehwabų, kuriam moka-:kutinio savo milicininko-, ne- 
ma 200,000 dol. per metus ai-, paisant maisto ir amunicijos 
gos. Norėta jį paleisti su 25,-] trūkumų.
000 dol. metinės pensijos. Pa-1 Čia pažymima, kad baskų 
žymėta, kad Schwabas jau pe- kova yra tikrai desperatiška 
senęs, korporacijai reikalingas (ir neilgai jie galės grumtis au 

nacionalistais.energingesnis direktorius.
Korporacijos prezidentas E. 

G. Grace energingai gynė
Dešinieji baskai iškėlė pasi

davimo sumanymų. Radikalų
I tai atsižvelgus, teismui Schwabo tinkamumų. Susirin- (daugumas juos nusvėrė

pasalino iii fabriką Būta apie , sekioti kataliko.,'ka
150 “sėdinčiųjų”. Prieš poli- , • - • • i w • •K dangi jų tie visi kaltinimai y-įųjų". r ries poli 
cijų panaudota kumštys ir na
gai. Tas nepadėjo.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

GRAND RAPIDS, Mich., 
bal. 14. — Trys plėšikai šian
dien apiplėšė vietos National 
banko šakų ties Hali gatve. 
25,000 dol. pagrobė.

mieji vaizdai ir garsintuvai. 
Būsiu ir kitų bedieviškos pro
pagandos dalykų.

Bolševikai jau dvidešimtieji 
metai vykdo neįvykdomų “ro
jų”, griauja nesugriaujamų 
religijų ir vis dar neturi pasi
ryžimo kapituliuoti ir pasisa
kyti, kad jų siekiami tikslai 
nieku būdu neatsiekiami.

Turi būti kokia nors jų at
kaklumo priežastis. Žinovai 
sprendžia, kad bolševikų ma
kaulėse gaidžiai gieda. Kitaip 
gi, jie gautų progos protauti 
ir nerengtų beždžioniškų planų 
savo mylimųjai bedieviškai 
propagandai.

ra suklastoti. Jie skaudžiai ap 
si rinka, jei tuo bfldu stengiasi 
purvais drabstyti katalikybę.

CHICAGOJ AREŠTUOJA 
MI MEDIKALINIAI KVAKAI

Illinois valstybės registra
cijos ir švietimo, departamen
to autoritetai sukėlė kovų Chi 
eagoj prieš medikalinius kva- 
kus (netikruosius gydytojus 
— apgavikus), kurie sergan
čius žmones išnaudoja.

Jau areštuota keliolika šių 
išnaudotojų. Tarp jų yra ir 
viena moteriškė.

POLICININKO ŽUDIKUI 
NĖRA PAGELBOS

narių skaičiaus dauginimas y- 
ra būtinas, pareiškiama Bal
tuose Rūmuose, šis reikalas 
tad bus energingai stumiamas 
per kongresų.

Policininko žudikui J. Schu- 
steriui rytoj bug įvykdyta mir 
ties bausmė. Vyriausias vals
tybės teismas jam nieko nepa
deda

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

PAGAVO IŠ KARIUOME
NĖS PABĖGUSI

ARIOGALA. — Š. m. kovo 
19 d. valstybės saugumo poli-

kirne vos išvengta muštynių. I Šeši Anglijos prekybiniai 
Dauguma susirinkusiųjų ta-1 laivai su maistu negali įplauk
čiau pasisakė už Scbwalių ir ti į Bilhao blokuojamų uostų, 
jis paliktas su 200,000 dol. al
gos.

SMUKLININKAS PAŠAU
TAS, JO ŽMONA NU

ŠAUTA

Du plėšikai puolė smuklę,

ISPANIJOS RADIKALAI 
APTURI AMERIKOS 

LĖKTUVUS

SALAMANCA, Ispanija, 
bal. 14. — Nacionalistų vado-) 
vybė painformuota, kad Valen

cija pagavo *Su V., 1936 m. rugį51.3 St. Clair gat. Jiedviem cijos radikalai per Prancūzijų
sėjo mėnesį paliegusį iš kariuo griežtai pasipriešinta. Yienas 
menės. Tarnavo Raseiniuose. I piktadaris smuklininkų D. Ri- 
S. V. buvęs išbėgęs į Lenkijų. ni pašovė, o jo žmonų nužudė. 
Bet grįžus jam į Lietuvų, poli Abudu pabėgo.
cija tai pastebėjo ir Ariogaloj 
pastojo kelių. V. bėgo apie 2 
klm. Dubysos link, liet pritroš- 
kęs buvo suimtas ir patalpin
tas Raseinių kalėjimam

apturi iš J. Valstybių lėktuvu^ 
ir jų dalis.

FAŠISTAI PRIEŠ ANGLIJĄ

IŠVENGTA DIDELES 
NELAIMĖS

GRAŽUTĖ, Zarasų apakr. 
Š. m. kovo» 2 — lentpjūvėj 
sprogo garo variklis. Išardy
tas pečiaus priešakig ir suga 
dinta kt. daiktai. Laimei, tuo 
metu keliolika ten dirbusių 
darbininkų pietavo lauke, tuo

Ga.,

BUSAS ĮKRITO I 
UPELIUKĄ

NEW BRUNSWICK, 
bal. 14. — Iš Miami, Fla., va
žiavęs į New Yorkų busas su 
23 asmenimis nuo vieškelio 
nusirito į White Oak upeliu
kų. 22 asmenys sužeista. Ne
surandama viena keliavusi me 
teriškė.

KAUNAS. — Kipras Pet
rauskas yra nepaprastai su
krėstas savo brolio Miko mir-
ties. Jig nutraukė darbų vals- 

būdu išvengta šiurpios nelai-' tybės teatre ir kuriam laikui
mes. I išvyko į Ital i jų pasilsėti

ROMA, bal. 14. — Fašistų 
laikraštis II Regime Fascista 
rašo, kad ispanų nacionalistų 
vadas gen. Franco nepaduok 
anglams Bilhao pakrančių, q 
dangi Anglija jau netekusi ji 
roję dominuojančių pajėgų.

. ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota ir vėsiau. 
Vakar aukščiausia temperatū
ra apie 1:00 popiet buvo 651. 
Po to pradėjo žymiai mažėti.

Saulė teka 5:09, leidi 
6:30.
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Tarp Savųjų

Jau atėjo Lietuvos laikraščių numeriai, 
kuriuose rašoma apie a. a. dr. M. Bagdono 
mirtį. “Liet. Aidas“ paduoda papildomų 
apie velionį žinių. 1910 — 1913 m. lankęs 
Veiverių mokytojų seminarijų, 1913 — 1918 
m. mokytojavęs pradžios mokyklose, 19118 — 
1920 m. mokytojavo Prienų gimnazijoj, 1920 
— 1921 m. buvo Steigiamaun Seime. 1919 m. 
a. a. Bagdonas buvo įstojęs savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę. Be to, 1914 — 1913 m. 
studijavo teisės mokslus Maskvos univer
sitete. ' ,

Apie velionies veiklų Amerikoj mūsų 
dienraštyje buvo gana plačiai rašyta.

Kitoje dienraščio vietoje skelbiame ži
nių, kad a. a. dr. M. Bagdono kūnas galu
tinai bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse 
Chicagoje.

Mūsų manymu, taip ir turėjo būti. Ve
lionis gyveno ir dirbo su mumis amerikie
čiais per keliolikų metų. Čia ruošėsi aukš
tesnėms valstybinio darbo pareigoms, čia 
ėjo aukštuosius mokslus, pagaliau čia ir pa
simirė. Dėl to jis jau labiau priklausė Ame
rikos lietuvių kolonijai negu kam kitam. Be 
to, jis čia neatsigulė tarp svetimųjų. Šv. 
Kazimiero kapinėse yra palaidota apie 20 
tūkstančių jo tautiečių, kurių tarpe yra tik
rai žymių ilnonių: kun. A. Kaupas, kun. A. 
titaniukynas, kun. Kriaučiūnas, kun. Pr. Se
rafinas, kun. F. Kudirka, kun. V. Kulikaus
kas, Ona Pociene ir visa eilė kitų.

Geras Reiškinys
Kultūrinis Baltijos valstybių bendradar

biavimas, kaip rašo “M. Vilnius”, kas kar
tas vis labiau plečiamas ir aplmųs naujas 
kultūros gyvenimo sritis. Be anksčiau ua- 
megstų bendradarbiavimo ryšių teatro, mu
zikos ir literatūros meno srityse bei spaudos 
untantės sudaryme, kovo 20 d. Rygoje ati
daryta didžiulė, gražiai organizuota, plasti
nio meno paroda. Parodoje dalyvauja 55 Lie
tuvos menininkai su 217 kūrinių. Keliasde- 
šimts kūrinių yra paimta iš Čiurlionies ga
lerijos. Deja, Lietuvos Baltijos kaimynams 
nebuvo galima parodyti Čiurlionies kūrinių, 
kadangi jų pervežimas yra surištas su pa
vojumi pačius paveikslus sužaloti. Iš Rygos 
paroda perkelta į Talinu. Ten paroda atida
ryta balandžio 10 d. Kunstihoones rūmuose. 
Estų meno sluoksniai pageidauja, kad paro
da dar įvyktų ir Tartuose.

Savo ruožtu latviai ir estai panašias pa
rodas rengiasi surengti Kaune. Estų meno

J. Žilevičių, L M

MIKAS PETRAUSKAS
(Iš Veikalo “Amerikos Lietuviai Muzikos 

Garsuose”)

(Tęsinys) ‘koncertų rengimo tvfcrkraštį,
Sale to jam daug gelbėjo!kuo,llet j“ «r‘ž«8 “ Ita- 

h jos, rengė: sausio 16 d. Wa-

Ketvirtadienis, bai. 15, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Nusiskundimai Elta

Jau keli Amerikos lietuvių laikraščiai 
visaį vietoj išreiškė nepasitenkinimų Lietu
vos spaudos agentūra — Elta, kad ji nepra
nešė anksčiau mums, amerikiečiams, apie 
komp. Miko Petrausko mirtį. Šių žinių ga
lėjo pranešti ir Draugija Užsienių Lietu
viams Remti. Tiesiog keista, kad prie šių 
laikų susisiekimo priemonių apie taip žy
maus eks-amerikiečio mirtį sužinojome tik 
iš Lietuvos laikraščių.

Dažnai mus kablegramomis painformuo
davo aj^pkienkesnės vertės dalykus, bet 
apie tokių žmonių, kaip Maironis, Vaižgan
tas, Petrauskas, mirtį nesiteikė pranešti.

Reikia pasakyti, kad kitų Europos val
stybių spaudos agentūros apie panašius ir 
net daug menkesnius įvykius informuoja ne 
vien savo išeivių spaudų, bet Amerikos di- 
džiųsias spaudos agentūras.

Mes jaučiame, kad šiuo atžvilgiu yra 
didelė spraga ir dėl to nuo savęs prašome 
jų užtaisyti. Mūsų manymu, Draugija Už
sienių Lietuviams Remti galėtų susitarti su 
Elta ir bent apie svarbesnius atsitikimus 
per pasiuntinybę ar konsulatus kablegramuo- 
ti mūsų spaudai- ,

Remtinas Įstatymo Projektas

Kongresmonas James J. Lanzetta iŠ 
New Yorko neseniai įnešė į kongresų atei
vius liečiantį įstatymo projektų, kurį reikia, 
paremti. Šio įstatymo projekto numeris yra

- H. R. 4634.
Kongr. Lanzetta įstatymo projektas pa

liečia visus tuos ateivius, kurie yra atvykę 
į šį kraštų prieš 1917 m. vasario 3 d. Šiuo 
įstatymu, jei jis pereitų, būtų palengvinta 
prieš 1917 m. atvykusiems ateiviams gauti 
pilietybės popleras. Ateiviai, kad ir nemo
kantieji nei rašyti nei skaityti, turėtų teisę 
gauti pilietybės teises. Mat, prieš aukščiau 
pažymėtų datų Darbo Departamentas nerei
kalavo, kad atvažiuojantieji į Amerikų be
raščiai nebūtų įleidžiami.

Šio projekto autorius teisingai pažymi, 
kad užkertant kelių tokiems ateiviams į pi
lietybę, daroma jiems skriauda.

Nors mūsų tautiečių tarpe nedaug bėra 
beraščių, tačiau ir lietuviai Lanzettos bilių 
turėtų paremti.

spauda — apie rengiamus jo
jo parengimus — gražūs ap
rašymai, nors kai kur, kaip 
matome iš jpjo pirmutinių pri 
gimininių, buvo įr nesėkmin
gi. Dideliu akstinu jojo pa
sisekimui ateityje buvo: tei-

tejbury, 23 — Boston, 25 -- 
Lawrence, 27 — Worcester, 
30 — New Britaine ir t.t.

Visi tie koncertai, su maža 
išimtimi, jau buvo labai sėk
mingi moraliai, ir medžiagi-
niai. Kaip jį tuomet vertino, 
paduosiu iš “Vien. Liet.“

su pagalba savo mokinių ir 
paroda, kuri dabar vyksta Rygoje, balandžio choristų statydavo op&etes, 
pradžioje perkelta į Kaunu. Latvių meni- o žmoneliai, matydami kad 
ninku pasirodymo reikia laukti apie šių me
tų rudenį. Šis Baltijos valstybių kultūrinis 
bendradarbiavimas, virtęs gražia tradicija, 
galės duoti impulso naujiems kultūros gy
venimo užsimojimams ir darbams.

kimas dainavimo pamokų, o- 
rganizavimas chorų, lošimų 
ir kita: t, jis darė visur kur 19,0 m - nr;.3 l8t™uk«’ P”' 
tik ilgėliau apsistodavo. Jis 8*. ?°J°. gr|z,m° 18 ItallJOS

Žymus Nacių Vadas Kilęs Iš 
Lietuvos

“XX Amžiaus“ žiniomis, nacionalsocia
listų žinomasis ideologas, autorius knygos 
“Der Mythus der XX. JaJirhunderts“ — 
“XX-jo amžiaus mitas“, Alfredas Rosen- 
bergas, yra kilęs iš Lietuvos. Keletas jo gi
minių ir dabar gyvena Lietuvoje. Iki šiol 
buvo paprastai jis laikomas Livonijos vo
kiečiu, kilusiu iš Tartu (RevaJio). Tiksles
nes ir patikrintas žinias paduosime vėliau.

pnsiminimo:
“Vidurvasary (1909 m.)

antru atveju atvyko Ameri
kon mūsų atsižymėjęs muzi
kas ir kompozitorius - artis
tas Mikas Petrauskas. Jo su
rengta visa eilė koncertų ir 
pastatymai ant scenos (Chi
cagoje) keletu savo operečių, 
sujudino amerikiečius. Su jo 
atvažiavimu įsujudo lengvos 
ir jautrios jaunimo širdys: 
pradeda visur organizuotis 
chorai, teatrališkos kuopelės, 
kviečia visur atvažiuoti Pet
rauskų su koncertu, patys re
ngia koncertėlius, teatrus ir 
t.t. Šie metai (1909 m. Ž.) 
metai pas mus, be perdėji
mo, galima pavadint “teat-|

Nuo Morčiaus 13 dienos di
delės karalystės pradėjo kon
troliuoti Spanijos pakraščius. 
Apie tų kontrolę ir jos komi
tetų ne tik žurnalistai kasdien 
rašo, ale ir poetai dainuoja.

Vienas Kauno “Sekmadie
nio” poetas apie tų Spanijos 
kontrolę ir jos komitetų ši
taip dainuoja;
Jei kam sviete nėra vietos, 
tų apstato komitetais. 
Kalba, rašo, diskutuoja, 
kol kų reikia likviduoja.

Buvo sviete abisinas.
Jis kovojo ir kankinos.
Ir turėjo savo vietų, 
kol nebuvo komitetų. /
Komitetams ėmus veikti, 
greit jam teko pasibaigti.
Ir dabar jis puikiai žino, 
kas tarptautinė mašina.

Su ispanu jau įvyko 
beveik tokie pat dalykai. 
Žmonės vienas kitų tvoja, 
komitetai — užfiksuoja.

O pradėjus kontroliuoti, 
bus nesunku sudoroti: 
vieniems taip kaip davę duo
sim,
kitus* bendrai likviduosim.
Taigi, kanu ištiesti rankų: 
Kabalerui arba Frankui! 
Kieno jėgas kontroliuoti, 
ir kam laisvų kelių duoti!
Aš manau jums, gerbiamieji, 
šis dalykas jau aiškėja.
O jisai iš to aiškėja, 
kieno kokie užtarėjai.
Kai pradės tik-veikt kontr 
aišku, galas nebetoli.
Nes kam sviete nėra vietos, 
tų pribaigia komitetas.

Mokytoja. — Sarmatykis, 
Jonuk, esi penktam greide ir 
dar skaičiuot nemoki.

Mokinys. — Kam to reikia! 
Užaugęs aš būsiu politikierius, 
o politikieriams nereikia skai
čiuoti. Kai jau ima iš kurio 
fondo, tai ima pilna sauja.

sirinkimas, visuomet Petrau
skas sugebėdavęs savo auto
ritetu paveikti ir juom vado
vauti, imdamasis vesti: rate
lius, tautiškus šokius, liau-

jų dukterys, sūnūs, broliai ar 
seserys jau “artistai”, savai- 
mi suprantama, eįdavo pažiū
rėti ir pažįstamus kviesda
vosi. Gabesniuosius ir balsi
nguosius savo mokinius iš
leisdavo koncertinėje dalyje 
kaipo solistus atskirais vei
kalais — dainomis. Prie to, 
kad parodžius susirinkusiems 
skirtumų šalę tikro profesi
jonalo ir pradedančio moki
nio ir jis pats su arijomis 
tuose koncertuose pasirody
davo. Taip veikdamas visose 
didesnėse kolonijose, metas 
po meto, vis daugiau susi
laukdavo pritarėjų.

, , . , , . Pažinę arčiau Petrauskų la
šeni archyvų aktai atidengia kartais , . .. , », . ..

...... u i i i 4. r i - ibai JI aukštai vertina. Kurnetikėtumą. Žinomo rfteiciio uiplomato Joki- ., . .x - • i • ir i tik būdavęs koks jaunimo su-mo Ribbentropo protėvis, kai Napoleono ar
mija 1812 m. žygiavo per Uetuvų, bus bu
vęs su ja ilgai šiaurės Lietuvoje. Centrali- 
nio valstybės archyvo aktuose yra visa eilė 
generolo Ribbentropo (ar Rippentropo) ran
ka pasirašytų dokdmentų iš 1812 m. liepos
mėn. Kadangi prūsų karalius buvo Napoleo- . dies daineles, pasakas, net ir 
no sąjungininkas, tai Rlbbentropas veikė iš Lietuvos istorijos kai kų 
prūsų kun-čio Yorko armijoje ir buvo kurį gražioje formoje papasakoda 
laikų ld-tosios armijos vieno korpo štabo 
šefas. Jo štabas stovėjo 1812 m. vasarų Pa
nevėžyje, ir čia jis rūpinosi kariuomenės ma
gazinų pastatymu, rekvizavo statybai me
džiagų, vedė susirašinėjimų paliekamų ligo
nių gydymo ir kt. reikalais. Paskui kai -kun- 
čio, prancūzų maršalo A. Macdtmaldo vado
vaujama vad. Rygos armija traukėsi tolyn, 
generolas von Rlbbentropas vėl vykdė visų 
eilę darbų.

Negalėdami tiksliai nustatyti Reicho at
stovo Londone J. Ribbentropo tlkslio genea
loginio ryšio su tuo Napoleono armijos prū
sų generolu, esame linkę manyti, kad jis yra 
generolo protėvis ar koks kitas giminė.

Šiemet nuo to Napoleono žygio sueina tuviškų spaudų.
125-ri metai. 1 Turėjęs savo namuose (Bo

stone) daug jaunų vaikinų

vęs. Anot inžinieriaus Gab
rėno pasakojimų, girdi, jei 
ne M. Petrauskas, kuris su
gebėjo taip gražiai į jauni
mų psikologiniai veikti, dau
gelis būtų šiandien ištautėję, 
atsitraukę nuo lietuviško vei
kimo ir lietuviškai nebekal
bėtų. Jo dėka, buvusių jojo 
mokinių ir šiaip pažįstamų 
palaikiusių artimus ryšius su 
juo, šiandien yra garbingi iš
eivijoje veikėjai, gražiai kal
ba lietuviškai ir skaito lie-

ro metais”, ten, kur niekad Į pįrlna tarė komitetai, 
nebuvo lošiama teatrai, šie-1 ka(į ga; nesikišt reikėtų, 
met surengia vienų po kitoj ga( vertėtų dėl orumo 
Pakelįta spaudoje klausimas] suvaidint neutralumų.

Ir tol niekas nesikišo, 
kol ginklų visiems prikišo, 
kol tan kraštan susirinko 
kaltis tie kam tik patinka.

Komitetai kurį laikų 
darė visokiausias baikas.
Bet kųi galas vis dar toli, 
nutarė pravest kontrolę.

Šitaip tarė komitetai;
—Dviem ispanam nėra vietos. 
Frankui draug su Kalialeru 
tame krašte vietos nėra.

net sutvarkyti teatrališkų ( 
• kuopų susivienijimų, bet šį-* 
tas, matyt da nepribemdo,
— vėl gi, sumanytojai šalina
si nuo plačiosios visuomenės 
ir laik raštijos“.

Brooklyne viename jo kon
certų buvo “Mildos“ choro 
jam įteiktas radastų bukie
tas su užrašu: “Tu sužadi
nai mūsų sielų, todėl gyvuok 
ir dirbk.” Tokių ir su pana
šiais užrašais sveikinimų gau 
davo šimtus, sudėjus visus 
juos kdūvon, laike desėtkų 
jo rengtų koncertų.

• • •
Pirma minėjau, kad kur tik 

jis ilgėlesnį laikų, kokioje 
nors8 didesnėje kolonijoje su
stodavo, visur organizuodavo
— didesnius ar mažesnius — 
chorus, bet iš jų iki šiol be-

Mažas Jonelis. — Mamyte, 
kas yra Bismark?
Motina. — Bismark... mh...

Tėvai, gal tu žinai, kas yra 
Bismark?

Tėvas. — Bismark... Sako, 
tai buvęs Vokietijos geležinis 
kancleris...

Mažas Joneliu. — A, tai dėl 
to ant kai kurių rtiūsų peilių 
ir šakučių yra įspausti žodžiai 
“Hotel Bismark.”

Žmona. — Dabar tik su
prantu, kad tu ženijais su 
manim tik dėl mano namo ir 
pinigų.

Vyras. — Taigi džiaukis 
gavusi ne dprnų. vyrų.

je “Birutė” ir Bostone “Ga- 
apgyvendinęs (lyg bendrabu- biją“. Šie chorai iki šio bū
tis), ten jis jiems buvęs dva- ko gana įdomiai veikia, ypa- 

lštremtasis iš Sovietų Rusijos ir iš dau- ' siniu tėvu. Vasaros metu į tingai ‘fįPirutė“. Tie chorai 
gelio kitų kraštų L. Trockis Meksikoje užsi-! pajūrio maudynes -nusivežda-j turi sutraukę desėtkus inte-

Kruvinų Komedijų Artistas

manė suvaidinti ypatingų komedijų. Jis 
prieš save užvedė bylų. Ta byla tuo ypatin
ga, kad jis pats save kaltina ir pats save 
gina. Nežiūrint to fakto, kad toji komedija 
vaidinama komunistinės propagandos tiks
lais, laikraščiai nesigaili vietos, universite
tų profesoriai specialiai važiuoja į Meksiku, 
kad padėti Trockiui tų “prieš save ir už 
save” bylų vesti.

Panašių komedijų Trockis vaidina jau 
ne pirmų kartų. Jis iš jaunų dienų, lyg 
būtų šėtono apsėstas, sėja neapykantos sėk
lų žmonių tarpe, kursto, griauja ir net prieš 
patį Dievų kovoja. Rusijos gyvenime jis 
tikrai žiaurių ir kruvinų “komedijų” sulo
šė, išzudydamas milijonus nekaltų žmonių.

Nors Trockis šiandien ir kovoja su da 
Kartiniu Sovietų Rusijos diktatorium Stali
nu, tačiau jis nėra išsižadėjęs kruvinojo ko
munizmo idėjų ir yra pasiryžęs, jei tik gau
tų progos, vaidintų kruvinas komedijas ir 
toliau. Tai yra tokios neramios dvasios žmo
gus, kuris tol nenurims, kol jį Ši žemė laikys.

rimčiausių veikalų scenoje ir 
surengusi, didelių su rimto
mis programomis, koncertų.

Bostono ‘ ‘ Gabija ’ ’ suorga
nizuota 1914 m. taip pat yra 
Petrauskui Vadovaujant di
delių veikalų pastačiusi; ‘E- 
glę Žalčių Karalienę’, “Vel
nias Išradėjas“, kurie reika-

užsiliko vos tik du: Chicago lauja didelių muzikalinių jė-

vęs būrius jaunimo ir jiems ligentijos senesniosios ir jau- 
pasakodavęs iš mokslo sri- nesniosios, kuri vienokiu ar 
ties įvairių dųlykų: teknikų, kitokiu būdu “Birutės“ vei- 
gamtų, literatūrų, menų ir kimų palaiko: vieni dalyvau- 
visų tų kuom jis numanyda- Į damį asmeniniai, kiti parem- 
vęs, kad jaunimų galįs sūdo-j darni medžiaginiai, “Birutė” 
minti. Ragindavęs visada' yra visada gerų rųuzikų va
juos ko nors mokintis ir kel-1 dovybėje, todėl pajėgia rim- 
davę&^jnose saviti pasitikė- j tus dalykus pastatyti; yra

gų, neskaitant desėtkų maže
snių parengimų. Dėka Pet
rausko sėtai sėklai — suor
ganizavime minėtų chorų, šia
ndien matome gražiai jas ta- 
rpetant. Labai gaila, kad ki
tose kolonijose jo organizuoti 
chorai neilgai itesilaikė. Jo 
veikimas veikte ir parapijų 
chorus smarkiau veikti.

* • *’
Kų Petrauskas veikė, vis

kų jis stengėsi taip tvarkyti, 
kad jo darbai liktų ilgiems 
metu ms. Jis suprato kad lie
tuviams reikia, šalę choro, ir 
rimtų visų rūšių speeialistų 
muzikoje. Tani tikslui jis,

jiuių ir ūpų prie mokslo. Taip i bandžiusi net jo operų “Eg- 
pat gražiai apie panašius Pe-|l? Žalčių Karalienę“ statyti, 
trausko darbus aprašė man į kuri praėjo dideliu pasiseki- 
rašytuose laiškuose a. a. Ke- mu. Taip pat bandė ir sve
rdėjo!, buvę Petrausko arti-; timtaučių operas statyti. Tas: taip pat, kur tik ilgiau apsi
mi bičiuliai. liudija, kad ‘birutė“ turi• gyveno, pradėjo steigti Mu-

sutraukusi rimtas muzikos zikos Konservatorijas. Pats
Taip jam elgiantis kas kart 

jaunimas vis daugiau pradė
jo jį pamylėti, o tas lengvi
no jo veikimų muzikoje. Ko 
jis taip elgdamasis atsiekė, 
busim už pavyzdį 1910 m.

mėgėjų pajėgas. Nuo 1907 m., 
kuomet ji buvo organizuota, 
iki šių metų, reiškia, laike 30 
savo veikimo metų, yra dau
giausiai už visus Amerikos

būdamas diplomuotas, gerai 
pažinojo rusų konservatorijos 
tvarkų liA (mokslo metodus, 
nes pats buvo baigęs Petra
pilio konservatorijų gauda-

pavienius 'dhorus pastačiusi I mas diplomų dainininko spe-

cialybėje, to pat tipo laiky
damasis bandė ir Amerikoje 
Muzikos konservatorijas ku
rti. Tikrumoje kalbant, tos 
konservatorijos nebuvo pilno
je prasmėje to žodžio aukš
tosiomis muzikos mokyklo
mis, kųip jos yra supranta
mos Ėuropoje, bet paprasto? 
muzikos mokyklos, kurios tei
kia visapusį prirengimų prie 
konservatorijos arba kaip 
Amerikoje esti, prie Univer-^^ 
siteto esamų muzikos fakul
tetų. (Daugiau bus.)

Eretiai Lietuvoje

PAMŪŠIS, Raseinių apsk. 
Tyrulių pelkėse paskutinėmis 
dienomis žmonės matė porų 
skraidančių erelių. Vienų ka
rtų pastebėti draskant stir
nų, antrų kartų begaudant 
kiškį. Ereliai dideli: ištiesti 
sparnai, mačiusiųjų nuomone,- 
siekia iki 3 -metrų ilgio. Jie 
pilkos spalvos ir nebailūs. C- 
kininkanis jie kelia baimės, 
kad neimtų grobti naminių 
paukščių ir mažesnius gyvu 
Uns.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”
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SEMINARIJOS PADĖKA PITTSBURGHO 
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Šv. Kazimiero Parapija

Šį syk jokių beveik žinių 
nėra. Tik viena žinia mus vi
sus labai nudžiugino, kad, po 
ilgos ligos, susilaukėme kun.
Skripkaus. Gerai atrodo, tik, 
matyt, dar silpnokas. Bet 
Dievas duos ir greitu laiku 
visai sustiprės. Praeitų sek
madienį jau pakrikštijo Ed
vardo ir Marės Dittmerų du
krelę vardu Patricija - Mare, Praeitų sekmadienį žmonė-
gimusių šv. Patricijaus die- buvo išdalintos “Lietu- 
noje. ; * $1 vių Žinios” naujas Clevelan-1

do katalikų laikraštis. Pir-' 
mas numeris gan turiningas

ventojas, Jurgis Dagažius, 80 
metų senukas. Paliko nuliū
dusių 3monų ir kelis suaugu
sius vaikus. Laidotuvės įvy
ko balandžio 13 d. Kun. A. 
Jurgutis atlaikė už velionio 
vėlę iškilmingas šv. Mišias 
ir palydėjo į kapus.

Ilsėkis, Jurgi, ramybėje, 
užbaigęs šios žemės audrin
gų kelionę.

Praeitų sekmadienį mūsų 
sųjungietės laikė mėnesinį su
sirinkimų ir, .tarpe kitų rei-

ir gerai atrodo. Savas orga
nas pakels clevelandiečių ū-

kalų, tarėsi kų nors naujų į. PQ ir priduos didesnės drų- 
klebonijų įtaisyti. Kol kas sos kovoje už tautiškai - re

liginius idealus. Pravartu ir 
Pittsburgho lietuviams kata
likams savas laikraštis. V.

negalėjau sužinoti kų, bet, 
anksčiau ar vėliau, sekretas 
išeis aikštėn.

Tenka girdėti, kad Adomas 
Marėiulaitis, mūsų graborius, Kas Girdėt North Side
žadųs nupirkti didelį stalų į _______
naujų klebonijos ofisų, prie. visi northsaidiečiai kalba 
kurio būsiu ir prašmatniai. apĮe Misijas ir 40 valandų at- 
pritaisyta spausd. mašlinėlė.
Vadinas, atsiranda žmonių, 
kurie rūpinas klebonijos rei
kalais. Na, kas daugiau?

laidus. Kuomet skaitysime 
šias žinutes, misijos beveik 
bus jau baigiamos. Nėra a-

HTNSDALR, H J,. — Auk
štai gerbiamam Provincijolui 
Tėvui Jakaičiui, MIC., besi
lankant Velyklaikyj, teko pri 
Jmti naujai seminarijos kop
lyčiai aukų bei įvairiausių 
reikmenų. Tat, Šiuomi Mari
jonų Seminarijos vadovybė 
nori pareikšti savoi nuošird
žiausių padėkų tiems visiems, 
gerbiamiems prieteliams, ku
rie šia proga yra įteikę per 
tėvų Provincijolų paramos 
naujai seminarijos koplyčiai.

Sekantieji Pittsburgho a- 
pylinkės prieteliai šia proga 
aukojo naujai koplyčiai: Šv. 
Kazimiero parapijos gerada
ris — $50.00; kun. Jonas Mi- 
sius — $5.00; Agota Sutkai- 
čifltė — $25.00; Ieva Dunda 
— $10.00; Liudvika Kvede- 
rienė — $10.00; Magdalena 
Takažauskienė — $5.00. A-

žu susirasime uolių darbinin
kų būrelį ir juos pastatysi
me parapijos priešakyje — 
ftna laiko pažinti ko kas ver
tas.

Mūsų klebonas porų sykių 
važinėjo į McKees Rocks, kur 
Tėvas Morkūnas, marijonas, 
vedė misijas ir 40 vai. atlai
dus. Bal. 11 d. vakare iškil
mingai užsibaigė misijos. 
Žmonių buvo labai daug. Ma
čiau keletu ir iš North Side. 
McKees Rocks parapija ma-

.Bingo klubas kas sekma
dienio ir trečiadienio vaka
rais, lygiai 9 valandų visu 
smarkumu varosi. Jau ir mū
siškiai pradeda labiau juos 
remti. Geras ženklas.

bejonės, kad misijos paliks 
gilaus įspūdžio northsaidiečių žai kų didesnė už North Side,

Pirmadienį mūsų bažnyčio
je ir mokykloje lankėsi nau
jas misijonierius kun. Mor
kūnas iš Tėvų Marijonų Se
minarijos, Hinsdale, III., kurs 
laikė misijas Šv. Vincento 
bažnyčioje praeitų savaitę.

, tarpe ir paskatins visus prie 
vieningo sutartino darbo. E- 
same lietuviai - katalikai. 
Kodėl nepasilikti tokiais iki 
grabo lentos? Ar galėtumei 
sau išaiškinti, kodėl nebeno
ri būti geru lietuviu ir geru 
kataliku. Nieko nekenks daž
niau apie tai galvoti.

tačiau turi daug prityrusių 
darbininkų - veikėjų. Jei ko
kį darbų pradeda, tai visi 
sutartinai jį dirba. Taigi ga
li pasidžiaugti savo darbo!

part šių pinigiškų aukų, įtei
kti sekanti reikmenys: kun. 
Jonas Vaišnoras — tris ar
notus; kun. Aloyzas Jurgu
tis, iš Bridgeville, Pa., — du 
arnotu ir du mišiolu; Šv. Ka- 
zhniero parapijos tretininkų 
draugija — tris albas ir ki
tokių naudingų reikmenų; 
Marijona Bliumberienė — 
vienų išsiuvinėtų albų. Be to 
dar nuo Šv. Kazimiero para
pijiečių gauti šie daiktai: ar
notų, mišiolų, purifikatoijįų, 
korporalų, knyglaikį, ampul- 
kų, rankšluosčių ir staltiesių; 
trims altoriams nauji kano
nai, ostijoms indelį, žvakių 
dėžę ir kitų reikmenų.

Šiems, gerbiamiems priete
liams Pittsburgho apylinkėje, 
Marijonų Seminarijos vado
vybė ir klierikai reiškia nuo
širdų ačiū! A. V. M.

nas. Gražūs pamokslai žmo
nes traukte traukė. Baigiant 
misijas buvo 40 vai. atlaidai. 
Altorius artistiškai išpuošė 
seserys Pranciškietės. Daug 
jos pasidarbavo, bet jų triūsu 
kiekvienas galėjo pasigrožėti. 
Įspūdinga buvo ir vaikučių 
procesija. Paskutinis misijų 
pamokslas ir procesija visus 
žavėjo. Užbaigoje dalyvavo 
šie kunigai: J. Misius, A. Ju
rgutis, M. Kazėnas, J. Piku- 
tis, V. Abromaitis ir E. Va
siliauskas. Apaštališkas pa
laiminimas, misijų paveikslė
lis ir gražūs pamokslai iš
kalbaus misij. kun. A. Mor
kūno ilgai pasiliks čionykš
čių lietuvių atmintyje.

vaisiais, gali pasididžiuoti Balandžio 11 d., Šy. Var-
gražia erdva savo mokykla. 
Mes, northsaidiečiai, galime

do draugijos nariai ėjo ben
drai prie šv. Komunijos. Iš-

turėti tą pat ką turi McKees kih"ei Panlokslas buvo pri

Praeitų antradienį palaido
ta a. a. Katrė Kivinskienė, 
78 metų senumo iš Šv. Kazi
miero bažnyčios parapijos ka
pinėse.

Bridgeville, Pa.

Balandžio 10 d. aprūpin
tas šv. sakramentais pasimi
rė ilgametis BridgevHlės gy-

Moterų klubas stropiai ruo 
šiasi prie vakarienės bal. 24 
d., lietuvių svetainėje. Kai 
kurios moterys apsuka toli
mas kolonijas, kad tik pada
rius daugiau naudos savo 
parapijai. Duok Dieve, kad 
jų skaičius padidėtų šimte
riopai.

Rocks, South Side ir ITome- 
stead, tik reikia padirbėti vi
siems iš vieno, be pavydo, 
be puikybės ir be priekabių 
ieškojimo. Dar vieno dalyko 
mums reikia, bet apie tai ki
tų sykį pakalbėsime.

Bendra visų draugijų pra
moga, geg. 1 d., didelio pri
jautimo kol kas neparodo. 
Tačiau tie kų tų vakarų su
manė, nenuleidžia rankų ir 
darbas varomas tolyn. Pama-

Šis - Tas Iš West End
Pittsburgho Padangės

Pereitų savaitę šios kolo
nijos lietuviai katalikai tu
rėjo progos pasinaudoti mi
sijomis, kurias vedė iškalbus 
misijonierius kun. A. Morkū-

DRAUGO skaitytoja užrašė metams DRAUGĄ savo giminaitei ir ui tai gavo čin 
parodomų puikių dovanų. Tokias ir dar kitokias dovanas gali gauti visi DRAUGO skai 

tytojai. Tik reikia, kad jie surastų naujų metinių DRAUGUI skaitytojų ir atsiųsti po 
$6.00.

t
rl

Parapijos Vakarienė

ROCHESTER, N. Y. — Se
niai laukiamoji parapijos va
karienė praėjo* dideliu pasi
sekimu. Visos salėj vietos bu
vo užpildytos. Neatvykus J. 
B. LauČkai, “Amerikos” re
daktoriui, pasakyti kalbų, 
programa susidėjo iš dainų 
ir “tap dance”, kurias išpil
dė jaunos mergaitės ir vaiki
nai. Po programos buvo šo
kiai viršutinėje auditorijoje 
ir apatinėje svetainėje.

Garbus svečias
Gautas pranešimas, kad ge

gužės 9 d. atvyks į biznierių 
sųjungos nengiamų vakarėlį 
Generalis Lietuvos Konsulas 
Budrys.

šv. Jurgio šventė
Parapijos globėjo šv. Jur

gio šventė bus apvaikščiota 
balandžio 25 d. Suma bus 
prieš išstatytų Švč. Sakrame 
ntų. Šv. Jurgio draugijos na
riai per sumų bažnyčioje da
lyvaus in corpore. Draugijos 
pirm. Petras Norkeliūnas ske-, 
lbia, kad nedalyvaujantieji 
bus baudžiami konstitucijoje 
nurodyta bausme. Vyturys

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Balandžio Penkiolikta 
Diena

1a-wIs Madoms Keltą Kodo 
Lewta Kreditan Visiems Duoda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 

Draugo” skaitytojamsM

t Į; Mu

Keturlofl didelis 
rertybče Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
» GERUMAS

PATARNAVTMAJB
VERTYBS

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu už 
pristatymą.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Rpeecher Jums 
patarnaus.

A. Levis

taikintas.

S. R. K. A. kuopa 35 laikė 
mėnesinį susirinkimų.

Balandžio 12 d. įvyko lai
dotuvės š. a. Pranciškaus Du- 
binsko. Velionis ilgus metus 
sirguliavo džiova. Paliko di
deliame nuliūdime mylimų 
žmonų, sūnelį ir dukrelę. Pa
laidotas Šv. Marijos kapuo
se. Amžinų jalm atilsį.

Parapijos komitetas rūpes
tingai rengia kortavimo pra
mogų. Daug gražių dovanų 
jiems pasisekė gauti. Pramo
ga įvyks balandžio 18 d., 3:30 
po piet, Šv. Vincento mokyk
los svetainėje. Laukiama daug 
svetelių iš kitų kolonijų.

Šv. Kazimiero Aukš
tesnės mokyklos 

žinutės

Pro kaimų važiuoja automo
bilius. Sustojus prie vienų na
mų išliėga kaimietė.

— Ar tanista neturi bent 
kiek alyvos. Būtinai reikia 
mano automobiliui, — sako 
draiverys.

— Aliejaus tai, ponuli, ne
turiu, — atsakė kaimietė. — 
Bet galiu duoti lajaus arba 
šm-olco (taukų).

TŪKSTANČIAI Jį 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 lygini ga
bus rašytojas ir kad jis yra 
parašęs keletu, knygų. Knygų 
ir apšvietog mylėtojai Vinco 
Uždavinio raštais lygiai taip 
susižavi, kaip ir jo prakalbo
mis.

DRAUGO knygyne turime 
Vinco Uždavinio parašytas 
knygas “Europa Iš Automo
bilio” ir “10,000 Kilometrų.”

Abi knygos yra kelionių ap
rašymai.

Knygoje “10,000 Kilomet
rų” autorius aprašo kelionę 
per Europų ir Šiaurinę ATri- 
kų. Jų jis atliko 1932 metais 
vykdamas su Lietuvos maldi-

Vietinisl nikais į Eucharistinį kongre- 
_ jsų Kartagenog mieste Šiaurės 

Afrikoj. Knyga yra su žemla- 
piu ir 167 paveikslais. Turi 
412 pusi. Aprašoma Vokietija, 
Australija, Italija, audiencija 
pas šventąjį Tėvų, Roma, Af
rika, Isjianija, Liurdas, Pran
cūzija, Belgija. Tai įdomybių 
įdomybės. Kaina $2.00.

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

Šiomis knygomis visi gėrė
sis ir žavėsis. Įsigykite iš 
DRAUGO knygyne, 2334 So. 

Oakley Avė., Chicago, III.

Mokykla rengia ‘‘lėlių te
atrų”, kuris bus nepaprastas 
ir kokį retai kada galima 
matyti. Lošėjai nėra gyvi. 
Lėlės vaikšto, šoka ir veikia 
scenoj. Mergaitės (siūva lė
lėms sukneles, o bernaičiai 
žada pastatyti joms atskirų 
scenų. Lauksime pirmo loši
mo. ♦ I ‘._______ • 1 11

Mokykla įsigijo daug viso
kių knygų. Knygynas nuolat 
didėja. .i i .« —

‘‘Burna kalba iš širdies pi
lnumo”. — Sv. Mato XII, 34.

Saugokimės neprarasti sa- į 
vo entuziazmo. Visad didžiuo 
kimės kuo nors; ir stengki- 
mės palaikyti savo pasigėrė- 
jfmų visam tam, kas prakil- 
nintų ir kreipkime savo dė
mesį į visų tų, kas apturtin- 
tų ir pagražintų mūsų gyve
nimų. — Phillips |Brooks.

Kuo pilnesnis žmogaus įve
rtinimas jo priderančio ryšio ^4716 S. Ashland Avenue 
su Dievo veikla ir kuo gy- - -■ —.
vesnės jo pastangos joj, tuo | darydamas, jis gyvena džiau- 
didesnis yra jo gyvenimas, gsmingai aukščiausiuose sie- 
kurį jis gyvena. Jis mato kiuose jd buvimo. Jis nusiže- 
spindint nuo savęs tūkstan- minusiai ati|anda, kad jis 
teriopas gyslas vienumo su yra geradėjystės šaltinis, at- 
Dievo pasauliui ir visuomene, siekiantis galimybes žemės 

palaiminimo ir dangaus pa
linksminimo. — Jonas J. Mc- 
Cabe. * , *

Jis įsitikina, kad jis gali pa
siųsti suvirpinančias galybes 
ir gero įtakų ant visų. Tų

DABAR JOS GALITE

VIRTI SU 
ELEKTRA
Naujos Žemos Elektros Kainos Chica

gos Šeimininkėms Duoda Progų Virti 

Su Elektra Greitai, Švariai ir Pigiai

Jūs galite dabar naudotis elektra virimui žema kai

na. Naujomis žemomis kainomis visa elektra virš 

100 kilowatt valandų mėnesy dabar kainuos tik po 

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

tiek elektros, tai suvartodamas 100 ar 125 kilowatt 

valandų daugiau, nes daug maž tiek naudoja elek

tros vidutiniškas elektros pečius, tai tas per mė

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

tikrųjų PIGIAI!

Pamatyk moderniškus 1937 metų elektrinius pe

čius dabar rodomus elektrinių daiktų krautuvėse, 

departmentiniuose, rakandų ir geležies krautuvėse 

arba Commonwealth Edison Electric krautuvėse.

Pasiteirauk apie lengvų pirkimo planų, kurio pa- 

gelba palengvina jums pirktis elektrinį pečių dabar.

SPECIJALIS
SUSIPAŽINIMO PASIŪLYMAS

-| B Duodame gerą nuolaidą už jūsų seną 
pečių.

2. Pigiai išvedžiojame vietas.

COMMOIWEALTH EDISON COMPAIT



DRAUGAS

Iš Tėvų Krašto
Lietuvos Miškai ir Jv tistikos duomenis, apėmė 874,-

Naudojimas 000 liH žemės. Tame plote tik- 
r,u mišku apaugusio ploto bu
vo 85 nuoš. arba- 740,000 ha,

Ketvirtadienis, baJ. 15, 1937

mui apie 4,500,000 ktm., iš ku gauti ir ūkininkai medelių ga
riu ūkininkams ir naujuku- vo laukams apsodinti.

IŠGABENO AUKSĄ

V. Uždaviniui atsisveikinti 
vakaras - prakaltos

O. Aleliūnienė pakvietė vi- 
v sus dalyvauti Viln. Vad. Sų-

Bal. S d., Aušros Vartų pa- gQg ats|QVO y. Uždavinio pa- 
ip. svet., į\}ko itin 8^®^'1 skutimtat prakalbose Lietu- 

led. Cbic. apskr. sus- v^(1 aut|įtorijoj. Po prakalbų
Or i bus užkandis ir atsisveikini-
-Bašt. negalintu dalyvauti,' nifLS su v uždaviniu. Prog- 

t*m vakarui rašt. išrinktas raina j)US glttii. Dalyvaus ir 
J. Šliogeris. Liet. konsulas Cbicagai. Fe-

Iš buvusios konferencijos der. apskr. ragino visuomenę 
grašius pranešimus padarė skaitlingai atsilankyti į pra- 
A. Bacevičius, Ig. Sakalas,) bai bas.

Iš Federacijos Apskr. 
Susirinkimo

Vaičikauskas ir kiti. lš- 
šta padėka rengimo ko
pi, ypač prelegentam: 

kun. J. Vaitkevičiui,
MIC, ir dr. S. Šlajienei, taip 
pat viet. gerb. kleb. kun. M. 
Urbonavičiui, MIC, kun. J. 
Vosyliui, MIC, kun. V. Či- 
fanskui, MIC, ir visiems ka? 
tik kuomi nors prisidėjo. 

Trijų apskričių Piknikas

Trijų apskr. (L. R. K. Sus-
Moterų Sų-gos ir Feder.) 

bendram piknikui rengimo 
komisija pranešė, kad buvo 
išnuomavus piknikui daržų 11 
d. liepos. Bet kadangi tų die
nų Chicagoj įvyksta sporto 
šventė, komisija nutarė pa
ieškoti kitos-dienos:' Kiek 'te
ko dėti j ••'diena rezervuota 
rugp. 29 d. Piknikas bus Da
mbrausko darže, Willow Spri-

Draugijų likvidavimo 
x reikalu

Referuoja adv. J. Grisius. 
30,<W dr-jų paskelbta likvi
davimui Cook apskr. Į jų ta- 
rpų įeina ir apie 70 nuošim
čių lietuvių dr-jų. Likviduo
jamos dėl nesilaikymo val
stybės įstatymų. Dabar tos 
dr-jos teisme. Adv. J. Gri- 
šiui paaiškinus, kokiu būdu 
jas galima ištraukti iš teis
mo, nutarta išrinkti komisi
jų pas valstybės prokuro
rų dėl platesnių tuo reikalu

riams tenka apie 80 nuoš.
Kad miSkai nemažėtų 

Kad Lietuvos miškai nunyk
tų ir nemažėtų, valdžia itisasi 
griežtų priemonių. Visu pirma 
norima praplėsti plytinių skai

Tokiu būdu, sumažėjus pa čiomis dienomis iš New
reikalavimui miško medžiagos, Į Yorko išgabenta 180 milijonų 
kuri, ateity pakui, plyt, ir dderi'» verWs ttukso i >'’ort

Prieš Didįjį Karų Lietuvu ... a . , . , , — -----rj—t-----
i .i ’j • i t I rK's hkusius 15 nuos. sudarobuus kari hun,,. nalinibuvo daug nuiaungesnis kras- ... . , . . lriU8> Kax* Kaimo namų etai}-

mittaOM aeapaug, plotai, bai batų vartnjw„a
kaip pelkės, balog ir pievos,

Kiek per mtlus iškertama

tas. Bet per 3 metug Lietuvo
je okupacijos metais pašeimi
ninkavus vokiečiams, Lietuvos 
miškai buvo smarkiai apre- 
tinti ir milijonai kietmeterių 
miško medžiagos buvo okupan
tų išvežti į Vokietijų. Be to, 
nemaža miško medžiagos buvo 
išvežta į užsienius ir pirmai
siais Lietuvos nepriklausomy-1 
bės metais, kai už jų valdžiai 
reikėjo pirktis ginklų ir kitų 
atstatančiai valstybei reikme
nų. Be to, nemaža miško med
žiagos suvartojama ir krašto 
viduje statybai ir kurui. Ypač 
paskutiniu metu, smarkiai skir 
stant kaimus į vienkiemus ir 
liesiplečiant žemės ūkio staty
bai, miško medžiagos pareika
lavimas padidėjo.

Miškai skaičiais 
Pagal miško tvarkos tiks

lius apskaičiavimus, Lietuvos

miško medžiaga. Be to. jau į z 
sehnas svarsto įstatymų, pa- 

Kaip miško kirtimas sunaU- gaĮ kurį ,>us įteigtas miškų
dujamas kiekvienais įlietais, 
galima matyti iš šių duomenų: 
Pavyzdžiui, 1934-1935 kalendo
riniais metais buvo iškirsta ir 
perleista vartoti 3,000,000 
ktm. miško medžiagos, iš ku
rios prekybai ir pramonei te
ko 636,000 ktin., valdžios įstai
goms apkūrenti — 91,000 ktm., 
— naujakuriams — apie 200,- 
000 ktni., ūkininkams — 1,-
414,000, biednuomenei — 38,- 
000, savivaldybėms ir mokyk
loms 153,000 ktm. Iš kitų duo
menų matyti, kad vien ūkinin
kams ir naujakuriams vald
žios buvo išduota per 55 nuoš., 
viso kirsto tais metais miško. 
O 1935 m., kuomet krisė ypač 
pasireiškė žemės ūkyje, ūki
ninkams buvo atleista miško

miškų esamoji atsarga siekia medžiagos 1,435,000 ktm., nau
žinių. Į komisijų įėjo adv. J. I apie 97,000,000 kietmeterių, ir
Grisius, Ij. Šimutis, J. Mic- 
keliūnas, M. Šrupšienė ir A. 
Valančius. Komisija įpareigo
ta paskelbti spaudoje žinias 
gautas prokuroro ofise, gi se
kančiame sus-me padarys pla
tų pranešimų.

Draugijų likvidavimo plie»gs, UI- - „ .. ... , .,n .. ,.............. zasejų yra kelios, bet svar-Tanie piknike laimingieji.,. . , . ,... .1 blausia, kad draugijos nešiugaus brangias dovanas, net .. , , , • °. .
$300 vertės. Dovanų aukoto
jus paskelbs pikniko kotnisi-

Koncertu, k .*’*?“**’

nčia valstybei metinių rapo
rtų ir dėl to valstybė nežino, 
ar toji dr-ja gyvuoja, ar ne.

miško medžiaga, ir kūrui, ku- 
krašte steigiamas medelynų 
rį kaskart jau |«tkeičia durpės, 
Lietuvos miškai bus apsaugo
ti nuo nykimo. Tsb.

želdinimo fondas, į kurį kas-1 
bus skiriama 3 nuoš. gautų už 
parduotų miškų pajamų. O 
miškams apsodinti visame 
tinklas. Tuose medelynuose 
prieinamomis kainoms galės

SO METŲ PRITIKIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

AKIŲ GYDYTOJAI LIETUVIAI DAKTARAI

Knox, Kentucky, kur neseniai 
įrengta, speciali apsaugos vie
ta valdžios auksui saugoti.

1 Tai juu septintas didesnis 
pervežimas iš New York.

LIETUVIAI DAKTARAI

Liet. Vyčių Choro

L. Vyčių dvasios vadas, 
kun. M. Urbonavičius, MIC., 
paragino apskritį paremti L. 
Vyčių choro koncertų, kuris 
įvyks bai. 18 d., 6 vai. vak., 

tol svetainėj, 2337 S. Ke- 
ave. Koncertas bus gry- 
lietuviškas. Tai bus mū- 

jauniiuo lietuviškumo de- 
įonstracija ir karštas jo no- 

veikti ir kitus prie to
Bikinio traukti.
Visų atsilankiusių laukia 

įikras surpryzas!
Nedovanotinas būtų visuo- 

nusikaltimas, jei ne- 
smtų mūsų jaunimo pas-

* '

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A, C. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

I»agal sutartį >

Rez.:
2426 W. 69 St

Tel. LAPayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_________ Pagal S uta rti__________

1 DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

| 3147 So. Halsted St., Chicago
Į Paned., Sered. ir Suhat. nno 2—9 v
i Res. 6924 So. Talman Ava.

Res. Tel. GROvenill 0617
Office TeL HEMIock 4848

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis

OFTOMCTHICAM.Y AKIU
SPECIALISTAS

Palengvins aklu Įtempimą, kuri 
esti prletastlml galvos skau«lė|1i>io 
Tvalglmo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą aktų kai-Atl. atl'aisc 
tTumparegyntę ir tollregystą Priren
gia teisingai akintus. Visuose atst'i 
kimuose egzaminavimas daromas si 
elektra, parodančia mažiausias klal 
das. 8peclaifc atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
urisomos. Valandos nuo 10 iki >1 V 
NedėlioJ nuo 10 Iki 12. Daugel v ai- 
sltikte-Ų akys alltateomus Im- akiu. u 

Ijv. . . . zvvinnn pigiau k"»P P1'-™1*"-valdžios įstaigoms — (506,000 4?12 go ASHLAND AVĖ.
jakuriams — 300,000 ktm.,

kas met valstybinio miško pri
auga apie 2,500,000. ktm., kas 
sudaro 1 ba apie 3,6 ktm. Vi
sas Lietuvos įuiškp ,. plotus, 
neskaitaut, priv^«» rudenį %uvĄ
žų kiekių, pagal 1935 m. sta

ktm., biednuomenei — 21,000 phone Boulevard 7589
khn. mokytojams - 116,()00. ’^JįįuVlAI ADVOKATAI 
o .pirkliams tik 3()2^LMX) ktm.

f • i *> - 4 • •
fa iš viso pagrindiniam kirti-

i.......— ..

ir- Telephone: .BOUIevard 2800
i*.

pųone: . nuuievaru z

JOSEPH J. GRISH

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

ŪR. A. P. STULGA ; OR. J. J. SIMONAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILL.

PROFESSOR NOODLE
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Federacija pasiryžo padėti ( 
dr-joms gelbėtis. Visos jos . 
daug yra prisidėjusios prie 
parapijų, įstaigų ir tautybės 
išlaikymo. Silpnesnėms drau
gijoms pataria arba dėtis 
prie LltK Sus-mo Amerikoje 
bei Moterų Sųjungos, nes tos 
organizacijos yra ir stiprios, 
gyvuoja ir veikia sulyg val
stybės įstatymų. J. Šliogeris

Vyčių šokių Vakaras
CTCERO. — L. Vyčių 14 

kuopa rengia šokių vakarų 
(spring novelty dance) bai. 
17 d., parap. salėj. Visas jau
nimas kviečiamas atsilankyti.

Komisija

f; I’ll write to 
MisterWork to-day 
in Wash įnjjton,!)' C 
And I’ll suvest 
a simple way to 
^įvc a re medy 
If heli sendsigns 
to every wife 
to han£ on hubby 
dear, then this 
for m of domestie 
strife wlll promptlų 
disap?e®o".

Prof.Noodle.

De»r Professor:
I sau to hubby “Jfesper į 
dear, pie ase mail for me 
this note”And the n per 
lups 8ome daų n«d year 
III find it in his coal ’ I’m 
sure that wives thruout 
the land vili witncss this 
istrue.TiS more than 
f lesh and blood can stsnd 

bui vhatcan we wives 
do?

MraJasperJ Junk
•vt «»«TMMC. IT OI L K FO»T^«S

OP D

o.*.

3ĮKVw»wa»

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonu OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonu REPublic 9600

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 jiopicf — 7—ir1 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
Paguf Bulaitį.

T«L CANai 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel CANai 0402

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marquette Road 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarua

Sultalomą Ciceroj 
1446 So 491h Ct.

Nito 6 iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 4Srd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Ofiso tel. Cicero 2573

Blate 4«»e Hrospect 101V
KAL 8č ZARETSKY

ATTORNEYS AT UAW 
MM 8o Weetern Avė. 

Valandos: kasdien nuo t: te po pi ei 
Iki S:te v. vak. Subatoj ni o lt Ik

vakare
IM W. Reedolph St. 

Valandos: kaeden nuo t:00 ryto 
tkl t:00 po U1 »t

Tel. Ofc. REPUtlIlc T«M
Melrose Park #24)

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road 
Antrad.. ketvlilad. ii i»enktadi«>nialr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.: 6-9 v. v.
Aefttadlenlals nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL 

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

AeMadlenlals nuo 2 v. Iki 9 v. v.
Rekmadlenlais pairai sutarties

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS* IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIock 3977 
' Trečiatl. ir Sekmad. pagal sutartį 

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

Tel. HEMIock 4818

CLEMENT J. SY1LOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Baile Street

Cbicago
Telephnn* CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 Iki 8 vai. vak. 
fieėt. t Iki • vai. po pietų. Ir 

pagul sutarti
0322 So. Western Avenue 

PROspeet 1012 ______

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 APDRAUDA DYKAI.

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

TeL YARda 09*4 
Ru.: TeL PLAu 1400

VALANDO8:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

AMERIKOS LIETUVI’1 DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. OANa' 0257

Ree. PROepeet 6658

DR. F. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė 
VALANDO8: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. ROUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki A vakare 
Seredoj pagal netartą______

Office Phone Ree. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. Ir 7-» vak. CANai 4)700

OR. J. J. KOWAR
<K0WAR8KAS) 

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

Nedėliom ir Trečiadieniai* 
Pagal Sutartj

Office Honra
2 to 4 and 7 to 9 P. M.

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValanOos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

rei. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rea. KEFwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ifiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Dl. CHMUS SĖDU
07ISAS

4729 Sa Ashland Avė.
S labu

CHICAOO, ILL TAMmm ldlhra, S8M
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nadmimnia nuo 10 iki 12 
Nno 10 Iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vnl. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

JAU 8UGRPSO U KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 3n me»u

Reumatlzma*. Ir ilrdlem Ilgos Jo 
aperlalyM

ValandoH 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta 1438 So. UOth Avė. 

Phone Gimo 8«M 
Office 4030 We«t 13th Street

T«L CANai 6122

DR. $. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoa: 1^9 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėk pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Callfornla Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyda Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vsk.
.(.rodomi* ir anhntnmi*

Ofiso Tel. VI
Rezidencijos TeL

inia 0036
IVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis psgnl sutartj

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
Collego of Surgeons, yra Cla’s A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame 
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th 8t., 
tel. HEMIock 6700.

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



»
•i

Ketvirtadienis, bal. 15, 1937

Steed Foundry; L. Bryant, žiaus parapijos komiteto na 
Cliief Chemist, O. fcstomp, po- rys. M. Sudeikienė plačiai Mi

Sekmadienį Didelės 
Iškilmės

INI). HARBOR, IND. — 
Balandžio 11 d. šauni buvo 
pas mus vakarienė, surengta i 
6v. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų skyriaus vienuolyno 
naudai. Seim. Gudienė, Jur-

licijos virsiu., F. Migas, še
rifas ir daug kitų.

Po bažnytinių apeigų ir 
bažnytinio koncerto ,j>arapir 
jos svetainėje bus balius.

Klebonas, kun. K. Bičkau-
gutienė ir kitos. Mokyklos »kas, daug darbuojasi, kad
vaikučiai išpildė gražių pro
gramų. Žmonių buvo gražus 
būrys.

koncertas ir pasilinksminimo 
vakaras gerai pavyktų ir kad 
visi atsilankusieji būtų pa
tenkinti.

Svečių tikimosį iš Chica
gos, E. Chicagos, Gary, Ham-

Ind. Harbore žmonės da
bar tik ir kalba apie ateina
ntį sekmadienį, balandžio lSjmond, Calumet City ir kitur, 
d. Mat, rengiamos naujų va- Atsilankusieji tikrai nesigai- 
rgonų pašventinimo iškilmės lės. Ilganosis
ir bažnytinis koncertas, kurį 

ildys Chicagos Sasnausko
rdu vyrų (vargonininkų) 

ioras ir solistai. Chorui va
dovaus komp. A. Pocius. Vie
tiniam chorui vadovaus varg.
A. Glemža.

Puota Pas Sudeikius

noma veikėja visose idėjinė
se draugijose. Yra išauk Įėję 
pavyz<|ingįų ^eiinynų. ((vienų 
dukrelę ir tris sūnus), kurie 
taip pat susirinko tėvelio pa
sveikinti gimimo dienos pro
ga. Yra nuolatiniai “Drau
go” skaitytojai.

Linkime Sudeikių šeimynai 
ir toliau darbuotis Dievo ga
rbei ir visuomenės naudai.

Dalyvis

Kaip Vaikėzas “Kaziu
kas” virto dainininku?

KĄ REIŠKIA LAVINTIS 
IR KOKS SKIRTUMAS

DRAUGAS

palinksminti dainomis bet ko
kiam mūsų parengime.

Senas Draugas

žmogžudžių amunicija. Tai
policijos kolekcija, į kurių į- 
eina ne tik revolverių kul
kos, bet granatos, lėktuvų 
mėtomos bombos ir kariškų 
šautuvų šoviniai.

Pašventinimo apeigas at
liks pralotas Krušas, o pas
kui komp. A. Pocius savo 
mikliais pirštais parodys va
rgonų gerumų. Iškilmėse daz- 
lyvaus dain. M. Janušauskie
nė, dain. O. Piežienė, kurios 
su savo maloniais balsais vi
sus sužavės, taip pat daly
vaus buv. Lietuvos operos ar
tistas J. Kudirka. Pamokslų 
sakys kun. J. Paškauskas.

Kūmų vargonams pašven
tinti susirašė virš šimtas, ta
rpe kurių yra ir labai žymių 
žmonių, kaip tai: W. H. Par- 
kar, supr. A*in. Steel Fond.;

TOWN OF LAKE. — Bal. 
10 d. žinomi Town of I^ake 
kolonijoj katalikų darbuoto
jai Sudeikiai savo puošniam 
bute, 1632 W. 46th st., buvo 
suruošę gražų susėjimėlį. Juo
zapas Sudeikis šventė gimi
mo dienų.

Atsilankiusius svečius pa
vaišino skania vakariene, po 
kurios kun. A. Deksnys pa
sveikino J. Sudeikį palinkėr 
damas ilgo amžiaus ir uždai
navęs “Ilgiausių metų”, va
karų pavedė vesti J. Čepulie
nei, Juozapų Sudeikį sveiki
no Čepuliai, Vazniai, Stugiai, 
Cicėnai. J. Sudeikis visiems 
dėkojo už linkėjimus.

Vakaras kuo gražiausiai 
praleistas.

R. Eidam, Ass. Supr. Ainer. Į J. Sudeikis yra šv. Kry-

LAIDOTUV1Ų DIREKTORIUM

JUOZAPAS

UDEIKT
TĖVAS

REPublic 8340

KUMPIAI Iš
LIETUVOS

Ir kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam Wnolesalę.

BALTIC IMPORT CO. 
805 W. 19th Street

Tel. Haymarket 3556

f

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

ROSELAND. - Prieš dvi
dešimts metų man teko susi
pažinti su jaunu vaikėzu, ku
rį mes vadinome ‘Kaziukas’. 
Mes, kaipo augesni vaikinai, 
atvažiavę į šių šalį, nelabai 
norėjom su “Kaziuko” drau
gauti, bet kuomet jis gerai 
užgrodavo armonika, tai ne 
tik susidraugavom, bet susė- 
jom kartu gyventi pas tūlų 
gaspadinę.

Armonika išrodė mums per 
prasta muzika, taigi nupir
kom “vargonus”, o paskui 
net ir pianų ir taip traidvda- 
vom sutartinai lietuviškas 
liaudies dainas, kad net ir 
kiti ateidavo mūsų pasiklau
syti. Vėliau iš keturių vyrų 
sudarėm kvartetų. Aš, kaipo 
iš Lietuvos choristas, buvau 
to kvarteto vedėju, gi Kaziu
kas buvo musų muzikas. Pra
dėjom pasirodyti lietuvių va
karuose bei parengimuose, 
kur gaudavom nemaža pagy- 

Į rimo.
Bet, laikui bėgant, mes pra 

dejom senti ir pasitraukėm 
iš veikimo.

Vadinamas “Kaziukas”, 
tai yra Kazimieras Pažars- 
kis, kuris turėjo nemažus ga
bumus muzikoj ir prigfmtų 
tvirtų balsų, bet gi nesustojo 
lavintis. Ir, štai, rezultatai. 
Per daug metų triūso ir var-

go, nors jis yra dirbtuvės da
rbininkas, kaip ir kiti, šian- Į 
dien turi kelis mokinius pia
no. Ir jau drųsįai gali pasi 
rodyti scenoj kaipo daininin
kas.

Už tat garbė mano senam 
draugui Kaziuk ui,. kad suge
bėjo sunaudoti savo liuosų 
laikų geram.

Teko nugirsti, kad K. Pa 
žarskis gegužės 2 d., Rose 
lando apylinkėj, rengia kon 
certų. Roselandiečiai aplinki
niai turėtų pasinaudoti geru 
koncertu, tai proga pasiklau 
syti klasiško dainavimo ir 
priduoti energijos mūsų dai
nininkui toliau lavintis toje 
srityje. O jei mes paremsime 
jį savo atsilankymu, jis ža 
da mums taipgi patarnauti ii

Širdingas Ačiū

Prašau, priimkite nuo ma
nęs širdingų ačiū už surengtų 
man gimimo dienos paminėji
mo puotų: sumanytojos Mote
rų Piliečių Lygos pirm. M. Zo- 
lpienė ir koresp. J. Andrulie- 
nė, kurioms pagelbėjo ir E. 
N esteckienė, jandarbininkės 
Šv. Petronėlės draugijos ir 
Moterų Sųjungos kuopų.

Per 54 metus pirmų tokį į- 
vykį turėjau, jaučiuos ir pa
skutinį; toji dovana ir gėlės 
bus man atmintis per visų gy
venimų. Visuomet užmetus a- 
kis jos primins man didelį 
malonumų artimųjų mano sa- 
ndarbininkių ir draugių.

Dar kartų visoms ačiū.
R. MazeliausAienė

siklausyti gražios muzikos ir 
Makalus, kurių dramoje įvy
ko vestuvės ir daug netikėtų 
prietikių. Tokios dramos mus 
pamokina, kaip išvengti kon
fliktų.

Girdėjome, kad programa 
visados bus lygiai 7:30 vai., 
3ekm. vakare, su |>r^testra, 
Makalais ir dainomis.

Verta pasiklausyti. Įdomu 
ir gražu. Klausytojas

Vis Tiek Bus Išmesti

Užvakar deputy šerifai bu
vo nuvykę į namų adr. 5833 
S. \Vabash avė., kad išk rau
sčius Joseph Adams ir jo sei
mų už nemokėjimų skolos 
1IOLC (Home Owners lx>an 
Corp.). Bet nuvykę šerifai 
rado prieš keletu dienų girnų 
sį Adamsanis kūdikį. Iškrau- 
stymų atidėjo ikį pasveiks 
kūdikio motina.

RADIO
BUDRIKO RADIO IŠ 

WCFL «

tA. B A 
VIKTORIJA 

KAZLAUSKIENĖ
(po tėvais Labazukė)

Mirė balandžio 14 d., 1937 
m., 8 vai. ryto, sulaukus pu-

uniiiunu
Kilo iš Suvalkų rtėd., Miros

lavo parap., Virinauakų kaimo.
Amerikoj išgyveno 34 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą. Tarną, 3 sūnus: Louis, 
Antaną Ir Pmnclškų, vieną 
dukterį Oną Norgei, žentą 
Juozapą, seserį Mortą Kerosą 
Ir jos vyrą Kazimierą, pusbro
lių ir pusseserių ir gimines.
Tel. Virglnla 1233.

Kūnas -pašarvotas 4024 So. 
Rockwell St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
bal. 19 d. Iš namų 9 vai. 
ryto^b-us atlydėta J St.. Agnės 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka- 
plnea .

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

Nuliūdę: Vyras, Runai, I>ik- 
tė, žentas, Sesuo Ir Glmėxw'\s.

laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

ta. a a
DOMICĖLĖ

DAUKŠIENĖ
(po tėvais Butkaiūė)

Mirė bal. 14 d., 1937 m., 
1 vai. ryto, sulaukus pusę am
žiaus.

Kilo Telšių apskr., Tverų 
parap., Prlbitkų kaimo.

Amerikoj išgyveno 15 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

Vyrą Petrą, dvi dukteris: Ber- 
nlce Gruztnek+7 žentą Albert, 
Stellą Gruzinskl. Žentą Walter, 
3 anūkus, pusbrolį Antaną 
Gudauską ir šeimyną, švogerį 
Pranciškų Daukšą Ir šeimyną 
ir gimines, o Lietuvoj dvi duk
teris Marijoną Ir Oną. vtehą 
seserį, brolį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3625 Par- 
nell avė. (

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
bal. 17 d. Iš namų 10 vai? 
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės stelą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Vyras, Dukterys, 
žentai Ir Gimta*-*.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uaiikictams — laidotuvėms — 
Papuošima rus.

Phone LAl-’AYL’TTE 5800

Brolis Rado Traukinio J 
Užmuštą Brolį

I «•
Prie 2317 N. Hoyne avė. J. 

pamatęs, kad šalę Chicago ir 
North VVestem geležinkelio 
renkasi žmonės, ir J. Majev- 
skis, 2034 G raut st., nuėjo 
pažiūrėti, kas atsitiko. PrL 
ėjęs pažino savo brolį, kuris 
gulėjo traukinio užmuštas.

Šių Dienų Valkai

Du Roselando jaunuoliai 
Jack Kaup, 15 m., 10132 S. 
Park avė. ir Ruth Kiefer, 17, 
10326 Calumet avė., studen
tei Fenger high sohool, su
manė prietikių ieškoti. Nea
tėjus jiems į mokyklų, drau
gai policijai pranešė, kad jie 
ketinę važiuoti į New Or- 
leans, *La. l)avus žinių, abu 
vaikai sulaikyti jau Memphis 
mieste.

VENUIAN MONUMENT CO., INC.
Makalų vestuvės ir kiti l 

muzikaliai nunierai buvo iš
pildyti gerai sekm. vakare, 
7:30 vai. Turėjome progos pa

lšdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabn&mių 
---------o —

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■ - o- -

Suvirš 50 metų prityrimo
o ■ ■

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

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWĖSTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinoia

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO JSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 174U1742 
4605-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GARY, IND. LAIDOTtVIU DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias pstarnarinias — Moteris patarnauja 
rhone 9000 «io V. 161* Ar«|

A.

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 danbas 
3958 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005 
skersai 6v. Kazimiero kapinių vartų.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M PC PATARNAVIMAS 
HmDULHnuL dieną ir naktį

TA W A T KOPLYČIOS VISOSE 
D I R A1 MIESTO DALYSE

JOSEPHINE
BURBA

Mirė balandžio 12 d.. 1937 
m., 1:46 vai. vak.. sulaukus 
pusę amžiaus.

Kilo Ii Llatuvoa.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi pusseserei: Vincentą Sau- 
norienę Ir Kulmlarą Kaslaus- 
ktenę Ir Jų ieimynaa ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 1111( So. 
Spauldlng ava., pusseserės Vin
centos saunorienės 
Mt. Oreenwood. m

namuose.

Laidotuvės įvyks pėtnyčloj, 
bal 1( d. Iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta J šv. Kristi
nos parapijos bažnyčią. ljO 
St. Ir Hbman Avė., kurioj J- 
vyks godulluoi pamaldos už 
velionės sielą Po pamaldų bus 
nulydėta 1 8v. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiams visus 
gimines, draugus-ges ir p&iy- 
sfsmus-as drlyvautl Itose lai
dotuvėse

Nuliūdę: Pusseserės Ir Gl- 
f Apšę

Laidotuvių direktorius John
F. Cudstkla Tel YAPda 1741

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIU, BVLAW, BANKE VIČĮOS, BĄCJAJB

5r>.

1. Liuleviciiis
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 8572

3819 Litnanica Avė. 

Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 

Phone BOUlevard 4139

A Petkos
S. M. Skilias
1.1. Zolp
Ezerskis ir Skus
P. I. Ridikas

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

718 We8t 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 

Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone OANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
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Ketvirtadienis, bai. 15, 1937

MARIJONŲ SEMINARIJOS NAUJOS 
KOPLYČIOS PAŠVENTINIMAS 

ĮVYKS BIRŽELIO 6 D., 1937

Statybos Užbaigimui Rėmėjai Renka Aukas Ir 
Išduoda Kvitas &

Kaip kitų tautų, taip ir( Aukų rinkėjų skaičius an- 
lietuvių seminarijos Ameriko-1 ga. Iš raportų, gautų pereitų
je įsteigimas ir( išlaikymas 
— tai bendras visos tautos 
reikalas. Jei mūsų visuome
nė prie tokios įstaigos nebū
tų priaugusi, jos nepajėgtu
me įkurti.

Jau žymus lietuvių skai
čius Amerikoje susidomėjo 
Marijonų kuriaimųja semina
rija ir pastoviai siunčia pa
ramos jos išlaikymui.

Dabartinis svarbusis semi
narijos vadovybės sumany
mas — pastatydinti tinkamų 
seminarijai koplyčių, — su
silaukė žymios visuomenės 
paramos; tačiau kad paleng
vinus tų nelengvų sumanymų 
įvykinti ir suteikus progos 
plačiajai Amerikos visuome
nei prie koplyčios prisidėti, 
tai seminarijos- rėmėjai ren-

mėnesį, pasirodė, kad kovo 
mėnesyje sekantieji asmenys 
yra surinkę aukų:

Ona Krasauskienė iš Chi
cago, III. — $32.00; Silves
tras ir Elzbieta Augūnai iš 
Worcester, Mass. — $23.00; 
Jonas Cinikas iš Chicago, III. 
— $20.00; A. Jusevičienė iš 
Rockford, III. — $20.00; Jur
gis Vyšniauskas iš Spring
field, III. — $18.50; Marcelė 
Stulginskienė iš Waukegan, 
III. — $18.30.

ŠIANDIEN ĮVYKSTA
DRAUGIJŲ SUSIRINKIMAS

Visos tos draugijos, kurios 
veikia sulyg Illinois valsty
bės čarterio ir kurios sulyg 
naujo įstatymo nepasiuntė 
raportų į' Sprtngfieldų už 
1936 ir 1937 m., turi prisių
sti savo atstovus į susirin-

ge bus daroma akcija, kad 
pagelbėti drattgijtona išeiti iš 
to nemalonumo, į kurį jos pa
teko.

Jei kurios draugijos gali, 
dar prieš susirinkimų teiš-

kimų, įvykstantį ketvirtadie- pildo tam tikras blankas ir
nio vakare, 8 vai., Aušros 
Vartų parap. salėj.

Draugijų pirmininkai ir se
kretoriai atsivežkit čarterius

teatsiveža jas į ketvirtadie
nio susirinkimų. Kas tų An- 
uual Report) blankų neturi, 
tesikreipia į adv. J. Grišių

ir vardus ir adresui visų,, , . inOn . mo;;(403t S. Ashland ave.) arbavaldvbos narių 1936 ir 193/P '
m. Bus išpildytos reikalingos,! “Draugo” administracijų 
blanke- surinktus :r drau; (2334 So. Oakley ave.).

Boston — $2.00, Marijona Gri 
nienė, iš Boston — $2.00, A. 
.1, Stane, iš Farley — $1.00.

Uždavinio Išleistuvių
Vakaras

Connecticut:
Kai kurie geradariai gavęĮ Run Ju(Kas Valantiejua, iŠ 

kvitų knygelę patys už- Watel.bory _ $KX)00i Jurgig
pildė savo vardu.

J. J. Stadalninkai, iš Phi
ladelphia, gavę knygutę, prie

“Nesakau dar jums su
diev, bet tik iki pasimatymo. 
Perskaudu būtų atsisveikinti

$20.00, J. Stara- “ •'“'"j“
* Man rodos, kad negalimas

ir Marijona Rudokai, iš Wa- 
terbury
dumskis, iš AVaterbury — $3,

ĮSPŪDINGAS 40 VAL. AT
LAIDŲ UŽBAIGIMAS
AUŠROS VARTUOSE

Šiųmetinė metinė šventė 
,(40 vai. atlaidai) Aušros Var
tų Švč. Panelės Marijos baž
nyčioje (Chicagos West Side), 
rodos, buvo minima įspūdin
giau, negu kitais metais. Ypač 
pažymėtinos atlaidų užbaigi
mo pamaldos.

Iškilmingų mišparų cele
brantą® buvo didž. gerb. kun. 
.Andriejus Cikoto, M.I.C., Ma
rijonų kongregacijos genero
las; asistentais buvo: kun. A. 
Deksnys, diakonu, ir kun. S. 
Valuckis, subdiakonu. Chorui, 
po vadovybe inuz. J. Brazai
čio, atgiedojus mišparus, ir 
kun. Pr. Vaitukaičiui pasakius 
pamokslų, prasidėjo iškilmin
ga ir nepaprastai graži pro
cesija, kurios iškilmingumų 
sudarė 23 kunigai, ir niokyk-

A. A. Dr. Bagdono 
Kūnas Pasiliks

Chicagoj

Gerb. kun. Ig. Albavičių* 
gavo laiškų iš Lietuvos nno 
a. a. dr. Miko Bagdono bro
lių ir seserų, kuriame pata,- 
ria velionies kūnų palikti 
Chicagoj Šv. Kazimiero ka 
pinėse.

Kaip žinoma, dr. M. Bag
dono, Lietuvos konsulo Chi
cagoj, kūnas po iškilmingų 
gedulingų pamaldų Dievo A- 
pvaizdos bažnyčioj balandžio 
1 d. buvo nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines ir laikinaa 
padėtas volte.

Netrukus velionies kūnas 
bus perkeltas į kapų ir prie 
jo bus pastatytas paminklas.

Kun. J. Bružiko, S. J. 
Adresai:

pirmiau aukotos šimtinės dar pranfls if Agota Gradeckaij
atsiuntė $50.00 

Visidms aukojusiems, ir vi-
ka aukas po visų Arųerikų iri siems, kurie pasidarbavo pa-
už kožnų aukų išduoda kvitų.

Aukų rinkimo kvitų kny
gelės yra gaunamomis semi
narijos vadovybės. •

rinkti aukų nuo kitų, Mari
jonų Vienuolija nuoširdžiai 
dėkoja ir pasižada nepamirš
ti jų savo maldose.

Seminarijos Koplyčios Statybai, Kovo Menesy, 
Aukojo Sekantieji:

(Tęsinys nuo vakar) Karpawick, "Ver. Sepavičienė, 
Ur. Dapkūnienė, J. Karkaus-Worcester, Mass. ., . . ,. . „

,r .. t - ai™ kaitė, Elz. Bacvmskiene, E-Manjona Ramuoliene $100. ? ; _ . ’ .
nnlija Baltramaatiene, Silv. ir 
Elz. Augūnai.

Po 50c: Juozas Ši pas, Jnrg.

J. Kundrotas 
$10.00.

P. E. L. — $5.00. 
Benedikta Ramanauskienė 

— $2.00.

(altoriui)

Per Silvestrų ir Elzbietą

Palaunas, Agota Juška, A. 
Mamavičius, J. F. NeveJle, O. 
Valalikevičienė, C. Barisienė, 
R. Barkauskienė, M. Savana-

Aug-ūnus aukojo sekantieji: vičiai. Keletas aukojo po 25c. 
Po doleri: p. Buivydienė,

Ant. Valinskas, A. Baraus-1 Masaac uset .
kienė, A. Pauliukonis, Ona J Salomėja Baniuvienė $4.00, 
Augustina, Mar. Raulinaitie- Tadas ir Viktorija Kubiliai,
nė, C. Zilsius, J. Banis, B. iš Brockton — $5.00, N. N.,
Kirvelauskas, Magd. Jankau-(iš So. Boston — $11.00, Va
škas, Kazlauskienė, Dr. A. J. leckienė (Starauskienė) is

Nno baland. 12 iki IR, — 
1529 Metropolitan st., Pitts- 
burgb, Pa.

Nuo baland. 19 iki gegnž. 
4, 259 N. 5tb str., Brook
lyn, N. Y.

Nuo geg. 7 iki 10, — 25 
So. Broad M t. Ave., Frack- 
ville, Pa.

Nuo geg. 16 iki geg. 23, — 
545 liudson Ave., Rochester, 
N. Y.

Nuo geg. 24 iki 30, — 1910 
E. Falls str., Niagara Falls, 
N. Y.

Nuo geg. 31 iki birž. 4, —
200 E. Main Str., Amster-
dam, N. Y.' •

Nuo birž. 4 iki 13. — 4| 
\Vindsor ave., Cambridį 
Mass.

Vyčių Choro Vakaras

Nepaprastas bus. L. Vyčių 
choro vakaras.

Ar esate girdėję apie po- 
pulares “amateur” valandas? 
Balandžio 18 d. tokia valan
da bus iš stoties V-Y-T-I-S. 
Girdėsime skambančius balsus

. . , dainuojant dainas, kurioms va
siųstas” - taip kalbėjo V. Į Pažymėtina, kad atlaidų už- dovaus "Jimrny’> Rakauskas. 
Uždavinys, Vilniui Vaduoti baigime teikėsi dalyvauti Švč. Be to? grieš didelė Vyičjų pin,_

dalykas, kad daugiau jau ne- 'os yaikncai. Seselių Kazi-
besimatyčiau su šįfa. gražia 
kilnių žmonių grupe, kuri 
man daug padėjo dirbti tų 
darbų, kuriam aš buvau čia

iš N. Britain — $4.00, Mag
dalena Karinauskienė, iš Wa- 
terbury — $5.00, Elena Čeba- 
torienė iš Hartford — $1.00,
N. N., iš Forestville — $5.00,
Marijona BJnkauskienė, iš A- 
nsonia — $2.00.

Detroit, Mich.:
G. Ivanauskienė — $5.00,

Petras Balkus — $2.00, Pr.
Daumantas — $1.00.
Md., Pa., N. H., R. I., Wisc.:
Kun. J. Lietuvninkas, iš 

tpaltAnore, Md. - $100.00, bu8 st8iektaa
Domicėlė Jakštas, iš Slordu,
Pa. — $10.00, J. Sliaužienė, 
aš Wilkes Barre — $8.00, J.
J. Stadaininkas, iš Philadel
phia — $50.00, A. Kikutis, iŠ 
Manchester, N. H. — $14.40,
Marijona Kuprevičienė, iš 
Providence — $1.00, Ona Sra- 
kauskas, iš Kenosha — $2.00.

New York Stato:
Šv. Širdies draugija, iš 

Yonkers — $5.00, p. Gelfl- 
nienė, iš Yonkers, — $1.00,
Seselė Bibijana, iš Bingham- 
ton, — $1.00.

Sųjungos atstovas, išleistuvė 
se, kurios buvo surengtos už
vakar vakare Lietuvių Audi
torijoj. Jis nuoširdžiai dėko
jo visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie jo misijos pa
sisekimo ir prašė dirbti Vil
niaus atvadavimui tol, kol

Roosevelt Furniture Company1
KRAUTUVĖ ATIDARĄ -

Pirmaddeniab, trečiadieniais ir penk
tadieniais — iki 6 vaL vakare.

Antradieniais, ketvirtadieniais ir 
Šeštadieniais — iki 10 vaL vak. 

Sekmadieniais — 10 — 5 vaL p. p.

(

MAŽI MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI

DABAR
LAIKAS SUMODERNINTI 
JŪSŲ VIRTUVĘ ĮSIGYJANT

NORGE
Elektrinį Refrigeratorių 
Ir Garinį Pečių.

1D METŲ JARANTIJA.
PEČIAI NUO=4R0.50 

REFfclGERATORIAI—$ J | g.00

ĮVAIRIŲ IŠDIRBYSCIŲ 
(Priimame jūsų senę mašiną mainais)—

SKALBIMO MASINO

ROOSEVELT FURNITURE CO., Ine.
2310 W. Roosevelt Road

mieriečių išmokinti, vaikučiai 
procesijos eisenoj savo gražiu 
dalyvavimu bei giedojimu da
rė nepaprasto įspūdžio.

Panelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo Vargdienių Seserys 
iš Hinsdale, III., kurios prieš 
kurį laikų atvyko iš Lietuvos 
ir dabar darbuojasi Marijonų 
Kunigų Seminarijoj.

Tenka pažymėti, kad atlai-

fonijos orkestrą.
Po programos Al Pratt or

kestrą grieš šokiams. 
Neužmirškite šio vakaro!

Visi atsilankykit.
Diena — balandžio’ 18 d.

Vieta — SokoJ svetainė, 2337

Madison st. Šokiai prasidės 
7:30 vai. vakare.

Kviečia visus Komitetas

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

TUKO, MEHVOV8^EXHM8TEDl 
. . . Loofc to your stonMch

S tart ta king Hoatettar’s Stomachic Bitters riaht nov 
aad you wūl quickly nota how its medicinai herbe 
and roota help to reritaliza your digestive glands 
and aiva naw rigor, anargy and appetite. Pamous 
for M yaara. At all drug storea. Įlos. bottla. $1.50.

Išleistuvių vakarienėj daly- ’r parapijų,
vavo kelios dešimtys Cbica- Pasinaudoję nepaprastomis 
gos lietuvių veikėjų. Jų tar- Dievo malonėmis, ir pilni gra- 
pe buvo ir naujasis Lietuvos žiu bei neišdildomų įspūdžių, 
konsulas Chlfcagoj Petras žmonės išsiskirstė į savo na-

duose dalyvavo daug žmonių . S. Kedzie ave. Pradžiai — ly- 
g&i 6 vai. vak. Bilietų kaina 
— 50c. Irpa

Daužvardis. Pasakyta visa ,mus.
eilė nuoširdžių kalbų. Prog
ramai vadovavo J. Mickeliū-Į 
nas. Vakarienę surengė Vii-j 
niui Vaduoti Sųjungos sky
rius Bridgeporte, O. Aleliū- 
nienei vadovaujant. Į

Prieš išleistuvių vakarienę 
buvo prakalbos didžiojoj sa
lėj, Vilniaus vadavimo reika
lais kalbėjo V. Uždavinys ir 
konsulas P. Daužvardis. Dai
navo K. Sabonis. Tvarkų ve
dė J. Mickeliūnas. Aukų Vil
niaus vadavimui surinkta $36. 
Žmonių į prakalbas atsilankė 
vidutiniškai. Koresp.

West Pullmano 
Naujienos

Bai. ,18 d. 6 vai. vakare, 
parapijos salėje įvyksta šau
nus bankietas pagerbimui 
kleb. kun. A. Linkans, jo va
rdo ir gimimo dienos proga.

Bus gardi vakarienė ir 
graži programa, o po visam 
gera orkestrą šokiams.

Kviečiame visus dalyvauti 
ir nesivėluoti; pradėsime pa
žymėtu laiku. Bus kas nors j naujo ir užtikriname visiems 
malonų laikų.

£

Bai. 11 d., parap. mokyk
los kambaryje, Šv. Veronikos 
moterų pašai pine draugija 
laikė mėnesinį susirinkimų. 
Padaryti daug naudingų nu
tarimų. Paskirta iš iždo 25 
dol. Šv. Kazimiero vienuoli
jos reikalams, šį sekmadienį 
dalyvauti dvasios vado gerb. 
kun. A. Linkans pagerbtnvių 
bankiete ir paskyrė 10 dol. 
dovanų.

Pasinaudojęs.

Kun. A. Deksnys Į 
Pivašiūnus

Kūn. Ant. Deksnys, kuris 
dabar lankosi Chicagoj, gn- 
vo laiškų iš J. E. vysk. J. 
Kuktos su pranešimu, kad 
jis yra perkeliamas Pivašiū
nų klebonu. Tuo perkėlimu 
kun. Deksnys yra patenkin
tas, nes Pivašiūnuose jis kle
bonavo prieš pirmųjį į Ame
rikų atvykimų.

Gerb. svečias pasiliks Chi
cagoj dar šį ir kitų mėnesį.

HŪSTETTER'S
Stomachic BITTERS

Pavasario Dainų 
šokiai

CICERO. — Visų Šventųjų 
dr-jos jaunimas rengia pava-1 
sarinį dainų šokių (Spring i 
Melody Frolic) vakarų, bala-j 
ndžio* 18 d., parapijos svetai
nėje. Grieš “VVarren’s Cbi
cagoans” orkestrą. Visi kvie
čiami atsilankyti. Pradžia _ 8 
vai. vak. Komisija

Garfield Park Lietuvių 
Balius

Garfield Park Lietuvių Vy
rų ir Moterų pašelpinis klū
bas rengia balių balandžio 17 
d., McEnery Hali, 4039 W.

Health ,Workers Protect Themselves 
Against Tuberculosis

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU
Chicagoje 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, D. C.

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS 
LOAN ASSOCIATION OF

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED

RENDON Oflaaa arba visas flatas. 
3223 Ro. Halsted St.

Pncidnc what aha praachM, this 
Henry Street Vlilting Nnrae haa ths 
hoapital doctor li»s her ths tams 
tnbsrculin tsst shs hss bsso urging 
tor othsrs.
ShooU a ralaad reddiah arta appear 
witUn forty-eight houra, an X-ray 
wfll ba nscsaaary to diacover how 
nmch damage, lf any, haa actually 
basa dona to tha lunga by tha 

bacffli that bara alraady an-

Enowln< tha valus of diacovering 
tuberculoaia in ita beginning stagaa 
when tha disaaaa is curabla. health 
arorkars oftan fo11ow their own ad- 
vica and have their doctors ragularly 
azamina them. When tuberculoaia ia 
diacovered, tha vriaa patient antera a 
senatorium at onca for tha rast and 
conatant medical auperviaion that 
can best ba secured thara.
Tha aOCTOr tuber-

| Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Bloitų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo— P A MftOINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Snlphur ir ShoveT 

MandynSs,
Elektros Trytmentai ir Maaožai 

vvnę sava irs Monanr sktrifs
IMIO ClyhonrR are. ,B” N- "aK**!
Pirm TreC. Krlvlr. Antr. Ir Ketrlr.
- „ *r ». • nrte Iki a rnk.
I:M rft. Iki ia ntk. ____ _
Antr. Ir Pmkt. liM Moterie

ryta Iki a rak. Petnnmnteja
atOMit vtTosit ervin« te m wt r 

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ

VuoJ reikia patyrusių moterų sor-
tuotl senus skudurus. Oeros darbo 
sąlygos. Gera alga. Tesikreipia tik 
patyrusios moterys.

Central Paper Crmllng Co.
12S5 W. North Ave.


