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SEVELT” ĮGULA

Atsiima kalno viršūnę; pašlai- 
čiai nukloti lavonais

OCHANDTANO, Ispanija, [poziciją, bet tas buvo veltui.

. ....- * 1

bal. 16. — Generolo Molą va
dovaujamoji nacionalistų šiau
rinė armija atnaujino puoli
mus prieš Bilbao.

Puolimai buvo kelioms die- 
s nutraukti dėl blogo oro 
& nuomonės pertvarkymo. 

Tuo nutraukimu pasinaudojo 
baskai radikalai. Jie puolė na
cionalistus ir atsiėmė kalno 
viršūnę arti Durango.

Šiandien nacionalistų ka
riuomenė iš naujo paėmė vir
šūnę ir veržiasi tolyn.

Radikalai atkakliai gynė tų

X-
Kovos laukas pakaičiais nu
klotas žuvusiųjų baskų lavo
nais.

Bilbao iš visų šonų užblo
kuotas, negali gauti maisto ir 
karo medžiagos.

Turima žinių, kad civiliniai 
gyventojai maitinasi katiena. 
Šunes seniau išmušti maistui.

Keli anglų prekybiniai lai
vai su skirtu maistu Bilbao 
miestui kėsinasi prasiveržti 
per nacionalistų blokadų. Ne
turi kur dėti maisto.

Vaizduojamas garlaivio “President Roosevelt” vidus. Laivo įgula sukėlė streikų ir 
(Acme Photo.)tuo būdu sulaikė laivo išplaukimų iš New Yorko uosto.
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ILLINOIS VYRIAUSIOJO 
TEISMO SPRENDIMAI

ITALIJA NESIPRIEŠINA 
IŠTRAUKTI ITALUS Iš 

ISPANUOS
Illinois valstybės vyriausias 

teismas paskelbė svarbius 
sprendimus.

Jis pripažino teisėtu pasto
vų piliečių registravimosi ir 
išteisėjo, taip vadinamus, 
“benk night” teatruose.

Pereitai^ , metais 
kampanija prieš 
Daug teatrų

ieš ‘banhi ni 
savininkų i

night’. 
areš

DU NUŽUDYTI, VIENA 
MOTERIŠKE PRIMUŠTA

FENTON, Mich., Ui. 16. — 
Netoli čia vienam ūkyje poli

tuota. Kilo pasipriešinimų. 
Pagaliau klausimas pavestas 
spręsti vyriausiajam teismui.

Prieš pastovų piliečių regis
travimosi taip pat atsirado 
priešų. Ir šis klausimas pa
vestas šiam teismui.

Teismas “hank night” pri-nignt ’ju 
girtini llub iljų 'lIŠfiiiH. vals
tybės konstitucija draudžia lio 
terijas. ...a

PANAIKINO UŽKAND- 
ŽLAMS LAIKĄ, STREIKAS

LONDONAS, bal. 16. — 
Viena rangovų įmonė panaiki-

cija rado du senyvus asmenis no darbininkams užkandžiavi 
nužudytus ir vienų primuštų.

Nužudyta turtingas’ ūkinin
kais J. H.Davis, 75 m. amž.,m.
ir jo svainė Mrs. L. Hilder- 
brandt, 72 m. amž. Ūkininko 
žmona, 75 m. amž., rasta taip 
primušta, kad jai pagelba ne
įmanoma.

mo laikų. 150 darbininkų tuo
jau sukėlė streikų.

Neužilgo tas patvarkymas 
atšauktas ir darbininkai nu- lyginimas iš apskričių iždų nu-

atstovu Rūmai pra
vedė PRIEŠLINČINJ BILIŲ

WASHINGTON, bal. 16. —
Kongreso žemesnieji rūmai po 
didelio vargo 277 balsais prieš 
119 vis gi pravedė priešlinčinį 
bilių, kuriam atkakliai prieši
nosi pietinių valstybių atsto
vai. j

Bilius autorizuoja federali- 
nęyvriausyhę traukti tieson ne8,
valdininkus, kurie sąmoningai Italija pnsisaJfc), kad ji pa
leis gaujai areštuotąjį nulin- 
čiuoti. Vadinasi, priešlinčinį 
įstatymų vykdys centro vyriau 
sybė.

Biliaus priešininkai nurodo, 
kad bilius yra priešingas kon
stitucijai, kadangi jis leis Ša
lies vyriausybei kištis į paski
rų valstybių vidaus reikalus.

Be kitko bilium numatyta 
nno 2,000 iki 5,000 dolerių at-

LONDONAS, bal. 16. — I- 
talijos. ambasadorius Anglijai 
Dino G randi pareiškė, kad Ita 
lija sutinka ištraukti iš Ispani 
jos visus italus, jei sutiks tai 
padaryti ir visoR kitos valsty
bės.

• “p
geidauja šį klausimų svarsty
ti tarptautinio nesikišimo ko
miteto susirinkime.

Sov. Rusijos ambasadorius 
Ivanas Maisky pareiškia, kad 
Maskvai nėra svarbu svarstyti 
Italijos “įsiveržimų” į Ispa
nija bet priešingas sumany
mui ištraukti iš Ispanijos vi
sus svetimšalius.

CHICAGO KARDINOLAS 
MINĖS GLOBĖJO DIENĄ
Jo Eminencija Jurgis kardi

nolas Mundelein, Chicagos ar
kivyskupas, balandžio 23 d. a- 
titinkarųomis pamaldomis mi
nės globėjo dienų.

PAGERBĖ SAVO PALAI
MINTĄJĮ GLOBĖJĄ

traukė streikų. linčiuotųjų namiškiams.

*

Policija energingai ieško ū- 
ky dirbusio darbininko, kurs, 
sakoma, paspruko su ūkio tro- 
cu. ,

OVOJA PRIEŠ KOMPANI 
JŲ UNIJAS

SUSIDAUže DU GAT- 
VEKARIAI

Ties Stony Island 63-ioje 
gatvėje susidaužė du gatvėka- 
riai. Sakoma, viena moteriškė 
sužeista.

Ispanijos radikalų pusėje 
kovoja galybės turu j r pran
cūzų. Maskvos bolševikai su 
Prancūzijos radikalais sutar
tinai remia Valencijos radi
kalus. Rusų ir prancūzų at
šaukimas būtų galutinis smū
gis radikalams.

VANDUO APARDĖ IR NU
NEŠE TILTUS

PITTSBURGH, Pa., bal. 
16. — C.T.O. vadai rengiasi 
traukti tieson plieno kompani
jas, kurios iki šio laiko neturi 
pasiryžimo likviduoti savo u- 
nijų.

Skundas bus įteiktas nacio- 
naliam darbo santykių boar- 
dui.

ĮVYKDYTA mirties bau
smė TRIMS ŽUDIKAMS
Cooko apskrities kalėjime į- 

vykdyta mirties bausmė su e- 
lektra rtims žudikams: J. Schu 
ster, 30 m., S. Murawski, 37 
m., ir F. Whyte, 47 m. amž.

Ši bausmė jiems, kliuvo už
dviejų policininkų nužudymų. SAN FRANCICO, Cal., bal 
Žudikai paroliuoti iš kalėjimų. 16. — Southern Pacific gele- 
Užuot pasitaisyti, jie iš naujo žinkelių apie 8,500 geležinkeli- 
užsiėmė piktadarybėmis. ninku sustreikavo.

KARDINOLAS VADOVAUS 
MELDŽIONIJAI

PRAHA, bal. 16. — Čekos- 
lovakų Liurdo meldžionijų sų
junga šįmet organizuoja gau
singų katalikų meldžionijų į 
Liurdų, liepos 2 d.

Meldžionims vadovaus Jo 
Eminencija kardinolas Kas- 
par, Prahos arkivyskupas.

Federalinis teismas prieš sodalts 
apdraudos įstatymą

BOSTON, Mass., bal. 16. —įčia nedarbo laiku bedarbių šel 
J. Valstybių apygardos apeli- pimų ir pensijų senatvėje kiek 
acijų teismas šiandien čia pas-1 vienam. Vyriausybė šiam tlks-
kelbė sprendimų, kad soeia- 
lis apdraudos įstatymas (so
čiai Rpcurity act) yra priešin
gas J. Valstybių konstitucijai.
Tai dėl to, kad su šiuo įstaty
mu veržiamasi į paskirų val
stybių vidaus reikalus, o pas
kirų valstybių teisės turi būti 
saugojamos, konstitucija jas 
garantuoja.

| Šis teismo sprendimas lie-Jnėra privilegija.

lui sudaro reikalingus fondus. 
Ima skirtas mokestis iš darbi
ninkų ir darbdavių.

Teismas randa, kad kongre
sas, arba kas kitas negali skir 
ti darbininkams specialių mo
kesčių, nes atrodo, kad darbi
ninkai privalomi mokėti už 
darbo privilegijų. Darbas gf

ŠVENTASIS SOSTAS KOVOJA IK 
BAŽNYČIOS TEISES VOKIETIJOJE

, —II-— ■ . - __

Atsako Vokietijai į jos protestą 
dėl enciklikos

VATIKANAS. — Jo Emin.| lūs. Tačiau visados reikalaus, 
kardinolas Pacelli, Popiežiaus kad Katalikų Bažnyčias tei- 
valstybinis sekretorius, per vo sės Vokietijoje būtų gorbia- 
kiečių ambasadorių šventųjam
Sostui atsakė Vokietijai į jos 
protestų ryšium su Popiežiaus 
enciklika.

Kardinolas Pacelli pareiš
kia, kad Šventasis Sostas ne
turi pasiryžimo kištis į Vokie
tijos vidaus politinius reika

luos. Ir už tas teises energin
gai kovosi. Nei Bažnyčiai, nei 
katalikams laisvė ir teisės ne
turi būti varžomos. Vokieti
jos valdovai turi pagaliau nu- 
blaivėti ir nutraukti vykdo
mus skaudžiuosius persekioji
mus.

C.I.O. VERŽIASI) 
KANADĄ

0SHAWA, Ontario, Kanada,

C.1.0. IŠJUOO KONTRO
LIUOTI RADIJO IR LAIDUS

NEW YORK, bal. 16.
bal. 16. — C.I.O. vadai plėčia Dėka darbo santykių boardo į-

VATIKANAS, bal. 16. — 
Šveicarų sargyba čia anądien 
iškilmingai pagerbė savo glo
bėjų, palaimintąjį Nikalojų iš 
Flue 450 metų mirimo sukak
tuvėmis. Buvo išstatytas palai 
mintojo paveikslas.

Iškilmėse dalyvavo Jo E- 
min. kardinolas Caccio Dorai-' 
nioni, eilė prelatų ir kitų žy
mųjį} asmenų.

SIMNAS. — Neseniai dėl 
staigaus sniego tirpimo, žemes 
nėse apylinkės vietose vanduo 
nunešė ir apardė kelis tiltus. 
Ypač nukentėjo laukų keliuo
se buvusieji mediniai tiltai, 
betoniniai gi vandens tik apip
lauti, tačiau važiuoti per juos 
pavojaus nėra. Be to, vanduo 
buvo apsėmęs kai kurių apy
linkės .ūkininkų bulvių bei 
runkelių duobei, padarydamas 
ūkininkams nuostolį. Dabar 
laukiama, kai ims smarkiau 
tirpti apylinkėje esančių ledas, 
neg tuomet esti apsemiamos ū-

AMERIKOS KATALIKAI 
YRA PAVYZDIS

savo veiklų Kanadoj.

Montrealv sukėlė streikų a- 
pie 5,000 rubsiuvių, priklau
sančių International Ladies 
Garment Worker« unijai, kuri 
yra C.I.O. šaka.

Kalbama, kad artimiausio
mis dienomis C.I.O. vadai iš
judins Kanados mainicrius ir 
plieno fabrikų darbininkus.

Ontario premjeras ir toliau 
kovoja prieš C.I.O. vadus. 
Tarp jo> ir Kanados centro vy 
riausybės buvo pasireiškę ne
susipratimai. Bet greitai išly
ginti.

ROMA, hal. 16. — Bressa- 
none (italų Tirolio) diocezijos 
vyskupas J. Gaisler išleido ga 
nytojiškų laiškų padorųjų kru- 
tomų vaizdų reikalu.

Jo Ekscelencija pataria ti
kintiesiems imti pavyzdį iš J. 
Valstybių katalikų, kurie uo
liai ir sėkmingai kovoja prieš 
purvinuosius kratomus vaiz
dus teatruose. Amerikiečiai 
katalikai per spaudų nurodo, 
koki vaizdai tinkami, koki yra 
blogi.

TROKO SUVAŽINĖTI 
NEREGIAI

We8tern ave. ir Cermak 
road skersgatvyje vakar pu
siaudienį troko suvažinėti du 
nežinomi senyvi neregiai, vy
ras ir moteriškė, kurie ėjo 
skeTsai Western ave.

Ant vietos užmušti. Lavo
nai paimti į apskrities ligoni
nę.

Vėliau pranešta, kad žuvo 
neregis W. Riskowski, 60 m. 
amž., ir Miss E. Goodman, 39 
m. amž., kuri neregiui vado
vavo.

Važiavęs t rok u T. Forsberg 
sulaikytas iki koronerio teis-

» .iimo.

sikišimui panaikintas čia gar
laiviuose radijo operatorių ir 
įgulų streikas.

STATYS SENELIŲ PRIE
GLAUDĄ

PLATELIAI. — Dar šiais 
metais norima pradėti statyti 
senelių prieglaudų, kurioje 
bus patalpinti visi tikrai pa
galboj reikalingi vargšai. 
Tam tikslui jau nupirktas skly 
pas, privežta didesnė dalis

PARODŲ BOARDAS PA
ŠAUKTAS TEISMAN

NEW YORK, bal. 16. — Iš
keliama aikštėn, kad C.I.O. 
(Committee of Industrial Or
ganization) išjudo suunijozuo- 
ti visų J. Valstybių susisieki
mų pramonę. Bandų savo pu
sėn patraukti ir, suorganizuo
ti j vienų unijų radijo, tele
grafų ir telefonų op< ritorius.

Tas. aiškėja iš sukelto radi
jo operatorių streiko Interna
tional Mercantile Marine kom
panijos laivuose Atlantiko uo
stuose. Dėl šio streiko dauge
liui laivų plaukiojimas žy
miai sutrukdytas.

Susisiekimų pramonėje dar
bininkai yra susiorganizavę į 
atskiras unijas, kurių daugu
mas priklauso Amerikos Darbo 
federacijai. C.I.O. stengiasi 
šias visas unijas konsoliduoti, 
taip kad būtų tik viena unija, 
jas atplėšus nuo Amerikos 
Darbo federacijos.

Amerikos Darbo federacija 
stengiasi kaip notrs sulaikyti 
savo organizacijos draskymų. 
Kol kas neturima pasisekimo 
ir pirmiau buvusios stiprios 
ir drausmingos unijos šian
dien pradeda irti. Darbininkų 
tarpe nyksta solidarumas. Dar 
bininkai nežino, kų jiems 
duos C.I.O.

kiuinkų pievos ir žemesnėse'statybai reikalingos medžia- 
vietose esantieji pasėliai. [gos. Kai tik oras atšils, ne-

-------------------- (trūkus bus pradėti ir patys
P,ANA, III., hal. 16. — Čia statybos darbai. Šiais metais

uždaryta Pana Coal kompani
jos kasykla. '

Visi vizituojantieji 
apleido Chicago.

teisėjai

norima išvesti sienas ir užden
gti stogui Wti vidaus įrengimo 
darbai bus baigti tik 1938 m. 
Ši prieglauda valsčiaus savi
valdybei kaštuog apie 10,000 lt.

Illinois parolių boardo na
riai pašaukti Will apskrities 
apygardoj teisman, Joliete. 
Juos traukia tieson du kali
niai, kurie jaučiasi, kad turė
jo būt paroliuoti (sąlyginiai 
paleisti iš kalėjimų), tačiau 
boardas to nenusprendė.

Boardo nariai teisme aiški
no Ravo tarimų ir nuosprend
žių metodus, kas visų laikų bu 
vo slepiama nuo visuomenės.

Nežinia, kas iš to išeis.

SUNKIAI PAŠAUTAS FE
DERALINIS AGENTAS

TOPEKA, Kas., bal. 16. — 
Čia pašto koridoriuje federa
linis agentas W. Baker bandė 
sulaikyti įtariamąjį banko plė
šikų.

Įtariamasis agentų sunkiai 
pašovė ir pabėgo.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

W. Lindner, 80 m. amž., 
užtroško kilus gaisrui namuo
se, 6738 Calumet ave, . -

ORAS
CHICAGO SRITTS. — Nu

matomas Lietus ir šilčiau.
Saulė teka 5:06, leidžiasi 

6:34,
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civilizuotoj Saly nepajėgiama užbėgti ke
lias žiam barbarižkain papročiui.

Kongr. Ganagano bilius, be abejojimo, 
daug prisidės prie panaikinimo minios teis
mų Amerikoje. |

Katalikų organizacijos ir katalikiškoji* 
spauda nuosesai ir nuolat vedė kovų su tos j 
rūšies teismais ir nuolat darė spaudimo į 
atitinkamus vaklsios organus ir įstatymų 
leidimo instancijas, kad linčiavimams pada
ryti galų.

J. Žilevičius, L.

MIKAS PETRAUSKAS
(Iš Veikalo “Amerikos Lietuviai Muzikos 

Garsuose”)

Konsulas Petras Daužvardis

Mūsų Jaunimas ir Chorai

Kad reikia rūpintis jaunimu ir jį orga
nizuoti, apie tai šiandien neabejoja nė vie
nas kultūringesnis žmogus. Ypač svarbu yra 
mums, Amerikos lietuviams, palaikyti ir ro 
mti savo jaunimo organizacijas, nes jam čia ' 
yra daug visokių pavojų. Neorganizuotas Į 
jaunimas, be tinkamos globos ir priežiūros 
greit nutolsta nuo lietuvybės ir tikėjimo.

Nuo neatmenamų laikų daina mūsų tau
tiniame gyvenime svarbų vaidmenį vaidino. 
Tautinis atbudimas Lietuvoje glaudžiai ri
šami su lietuviškųja daina. Išeivijos tautinė 
sųmonė buvo ir tebėra keliama ir palaiko
ma dainų pagalba. Ir dėl to, ne be reikalo 
yra sakoma, kad tol, kol mūsų jaunimas dai
nuos lietuviškas dainas, tol būsime gyvi 
kaipo lietuviai.

Apie tai mes čia primename, nes nori
me, kad Amerikos lietuvių visuomenė ypa
tingu būdu paremtų chorus, kuriuos dide
lėj daugumoj sudaro jaunimas. Chorų tu
rime nemaža ir gana gausingų.

Kadangi vienas iš tų chorų Chicagoj, 
būtent — Liek Vyčių choras rengia kon
certų, tad mes ir matome reikalų į to choro 
veiklų atkreipti savo dėmesį.

Praėjusį rudenį šis gausingas choras da
vė koncertų, kuriame buvo dainuojamos iš
imtinai angliškos dainos. Senesnioji lietu
vių karta tuo buvo nepatenkinta. Daug kas 
sakė, į tokį koncertų neapsimoka eiti, nes 
tokių dainų ir tokių vaidinimų bet kur ga
lima girdėti. Kiti ėmė tvirtinti, kad toks 
choras ir lietuvių paramos flfelvertae, nes jis 
nebedainuoja lietuviškai, nebekelia lietuviš
kosios dainos, nebetarnauja mums, kaipo 
tautinės sąmonės stiprintojas.

Šį kartų, būtent, rytoj Lietuvos Vyčių 
choras ir dainuos ir vaidins lietuviškai. Tai 
džiugina ir 'mus ir visų lietuvių visuomenę. 
Tokios jaunimo grupės, kurios stengiasi sa
vo dailiomis ir save ir kitus stiprinti tauty
bėje, reikia stipriai paremti. Reikia paremti 
ir L. Vyčių chorų, kuris per porų dešimt
mečių tarnavo mflsų visuomenei, kuris ir 
ateityje žada nuo jos nesiskirti, su ja ben
dradarbiauti.

stebėjo, jog nėra repertuaro 
chorams tinkamų dainų, so
listams ar ansambliui; kad 
ir nebūdamas specialybėje ko
mpozitorius, vistik ėmėsi ir 
kompozioijos darbo kad už- 
kišus spragų. Kadangi pra
džioje jaunystės jis vargoni
ninkavo, tat pastojęs Konse- 
rvatorijon mokintis, visus 
“priverstinuosius” (taip jis 
pavadino visus antraeilius mo 
kslo dalykus, kurie pereina
mi paviršutiniai, vien tik be
ndram apsipažinimui, bet ne 
kaipo specialistai; taip esti

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Linčo Teismai

Šiomis dienomis Jungtinių Amerikos 
Valstybių kongresas priėmė įstatymų, sulyg 
kuriuo linčo (’minios) teismų arba papras
tai vadinamų linčiavimų (lynohing) padaro 
nelegaliu visame krašte. Kas ir kur nusi
žengtų šiam įstatymui, tokius žmones fede
ralinė vyriausybė patrauks atsakomybėn.

Rio įstatymo autorius yra kongresmo- 
nas Joseph Ganagan.

Tokio įstatymo reikalingumų seniau jau
tė visas kraštas. Tačiau jo priėmimas ir 
įgyvendinilnas buvo atidėliojamas. Tų žing
snį padaryti neprileido kai kurie politiški 
-sumetimai.

Ir dabar relkiu tik stebėtis, kad atsira
do het 119 kongreso atstovų, kurie balsavo 
prieš tų bilių. Prieš jį varėsi daugumoje 
pietinių valstybių atstovai, kur minių teis
mai dažniausia įvyksta.

Daug kas. piktinasi streikų riaušėmis 
ir kitokiais gyvenimo nenormalumais, tačiau 
linčo teismai vis dar buvo toleruodami. Jie 
net didesnio pasipiktinimo visuomenėje ne
sukeldavo. Tai yra tikrai baisu, kai įšėlusių, 
lyg laukinių barbarų, žmonių minia atima 
žmogui teisę pasiaiškinti, atima teisę pasa
kyti savo žodį teisme, nužudo. Tai yra Anar
chija, didžiausias nusikaltimas įstatymams 
ir tvarkai, tai demoralizacija. Daug buvo 
tokių atsitikimų, kad įsikarščiavusios minios nullftčiavo visai nekaltus žmones.

Pastaruoju laiku net kai kurių Euro
pos kraštų spauda pareiškė pasipiktinimų 
Amerikos linčo teistnais ir stebėjosi, kad

(Tęsinys)
Po paliūdymu pasirašo sa 

vo ranka ir valstijos štempe- 
lį pridėjo Massachusetts val
stijos (Commonwealth of

_____ Massachusetts) sekretorius
Iš pusiau oficialinių šaltinių sužinojo- (Albert P. Langtry. 

me, kad p. Petras Daužvardis, dabar cinus ( ...Suprantama, kad keli as- 
konsulo pareigas Chicagoj, užsienių reikalų menys, padėjusieji pamatų, 
ministerijos skiriamas čia pilnateisiu Lietu- kuriuos iš dokumento mato- 
vos konsulu. me, neįstengs patys vieni
, Gerb. P. Daužvardis į Chieagų atvyko* daug nuveikti, kadangi rei- 
tuoj po konsulo dr. Miko Bagdono mirties. kaĮingU) apart inteligentiškų 

Anuo kart trumpai rašėme, kad P. Danį- dWe,. s^k ir tie„ 
vard,s konsulo v,etai yrą gerai paairuoSęs. n|ati]li<( k iulo _ $25000.
Is profesijos yra advokatas, baigęs univer-1 -. , ..
si tetų Vašingtone. Kiek padirbėjęs lietuvių' Ja rei 1 Vl8a<niie' .
žurnalistikos dirvoj ir aktyviai dalyvavęs | MŠka P™"*; P«n>neU as- visose specialybese) dalykus 
lietuvių visuomenės veikime, Lietuvos vy.l menys yra išpirkę 58 akcijas, giliau suprato nors ir nesi- 
riausybės buvo pakviestas atvykti į Kaimų hitas gi vis&s reikia dar iš- į specializavosi juose. Baigęs 
ir dirbti prie užsienių reikalų ministerijos, pirkti ir tik tuomet būtų pa.'konservatorijų dainininko 
Išbuvus Lietuvoj keletu mėnesių, paskirtas' sėkminga pradėti kų nors sva specialybe, pastebėjo lietuviui
New Yorko konsulato sekretorium, o vėliau 
vice konsulu. Šioj vietoj išbuvo dvylikę 
metų. Keliais atvejais jam teko gana ilgų 
laikų pavaduoti New Yorko generalinį kon
sulų. Dirbo prie konsulų: Bielskio, Kabina, 
vičiaus, Žadeikio ir Budrio.

Konsulas P. Daužvardis yra darbštus, 
iškalbingas ir taktingas vyras. Dėl to jo 
paskyrimas Chicagon, kur gyvena šimtas 
tūkstančių lietuvių, yra sveikintinas. Mes 
sveikiname jį ir nuo savęs, palinkėdami ge
riausio pasisekimo naujoj vietoj, bet įpras
tam darbe.

Dirbo Su Giliu Įsitikinimu

Pasiskaičius a. a. komp. Miko Petraus
ko knygeles apie muzikų, randame, kaip 
nuoširdžiai jis buvo įsitikinęs į dainos ir 
muzikos jėgų. Jis rasė:

“Pas mus muzikos srityje ne kų daug 
tesurasi.. Visas turtas gausus ir dlde

rbaus veikti.
Nors plačiai lietuvių mi

niai šie svarbūs sumanymai 
gerb. Petrausko ir Ko. gali 
pasirodyti nesuprantamais, 
nors Bostone ir apylinkėse 
nesirastų užtektinai lietuvių, 
bet už tai mes turime Suv. 
Valst. jau tiek inteligentiškų 
pavienių asmenų, kurie, su- 
prasdaimi didelę vertę pami-

muzikos literatūroje trūku
mo muzikos veikalų. Turėda
mas patraukimų prie kompo
zicijos -ir! jausdamasis esųs 
ganėtinai neprisirengęs, šiek 
tiek pasimokinęs pas Max 
Beger’io, žymų vokiečių ko
mpozitorių, bando kompozici
jos pirmuosius darbus. Imant 
grynai specialisto kompozito
riaus — teoretiko akimis, jo

nėtos įstaigos, paims po 1-2-3 , visa kūryba net elementari 
ir daugiau akcijų, sudarys nėse dalyse daug ko pagei 
reikalingų kapitalo sumų pra
džiai didelio darbo.

Pabėgo nuo šliubo

Sykį buvau patekęs į būrį 
linksmų tav-orščių, kurių vie
nas papasakojo tokių story, i 

Esu, kai jisai ženijos su sa-1 
vo miela Grasilda, tai prie 
šliubo, kunigui paklausus jau
nosios, ar ji prižadanti savo 
vyrų mylėti, jo klausyti, jos 
tk lupos krutėjusios, ale žo
džių negalėjęs girdėti.

Po veselės jis savo žmonos 
ir paklausęs, kodėl, girdi, tu 
balsiai nekalbėjai prižado! 
Žmona jam taip atsakius:

— Mai dyr! Pirmų sykį bu
vau nedrųsi. Kitų sykį būsiu 
jau drųsesnė.

Čia jums pakartojau savo 
tavoršeio story. Ale dabar pa
klausykit ryl atsitikimo Lie
tuvoje. . ! ,

Netoli - Kriukų (tai, rodos, 
kur tai Ženiaitijoj) pas vienų 
gaspadorių pernai tarnavo 
Pranas Pociūnas, 26 m. am- 
ž’aus, ir Agota Kupčikaitė, 
37 m. amžiaus. Betarnaudami

Gera mano kampelio tovorš- 
ka ponia L-nė anų dien pa
pasakojo tokių story.

Anais čėsais, kad Lietuvoje 
daugelis mūs brolių mėgo len
kiškai keverzoti, sykį kaimie
čiui prireikė parako. Nuėjęs 
miestelin užėjo į žydo krautu
vę ir sako:

— Leiba„ prašu dac man 
par akį. žydas nustebo, akis 
išvertė.

— Žmogeli, tuhėk haziuno, 
už kų as tau duosi peh akį

— Sakau, prašu dac m 
par akį! — garsiau suš 
kaimietis.

— Žmoge, nebūk dūlinąs. 
Jei as tau duosi peh akį, tai 
teks į peh nosį, — sako Leiba.

— Biaurybe! Sakau duok 
man parako!!! — įniršęs su
šuko kaimietis.

Pirmiausiai, žinoma, tokiai 
įstaigai, kai Lietuviška Mu
zikos Konservatorija, reikėtų 
pasistatyti ar nusipirkti sa
vitas namas — tai rodos pir-

dauja, (bet idėjinėse ji yra ™ta^ agnyti praeitų už- 
neįvertinainai brangi lietuvio 8avęnių vakare, 
sielai, nors svetimtaučiai ko-. Uisa svita nuvažiavo į 
mpozitoriai profesionalai ir Kriukų bažnyčių... Jaunieji 
su panieka žiūri į (iš grynai iau Pr*p altoriaus... Veni 
teknikinės pusės kūryboje) Creator ... Jau ir žiedeliai
paųąftps , ^<?nainytL Bet ka*la .jaunįkial

Pranui reikėjo sakyti prižado,7" v—» v Z; niutinė užduotis.; Apie tai te- Matyt, jis W gumoje 1 ranu*
les vertes turtas, tai musų dama, kuri ,.s.>. . _ si„los bl „avo trūkumą sU.Įsavo Agotų mylėti ir jos kiau
dar yra gyva žmonių krūtinėse 
Taigi, velionis daug dirbo, kad tų lie

tuviškų liaudies dainų padaryti dar gyvesne. 
Savo viename rašinyje jis pranašavo:

“Tegul gema pas mus genijus, tegul 
jis būna tuja daina liūliuojamas, jis, 
prisiklausęs josios, pagamins lipšnių ii

ko asmeniškai girdėti nuo pa- sielos tų savo trūkumų su- 
ties iniciatoriaus Petrausko. ’ prato, nes jo vienas artimas žodžius, jis paprašė kle- 
Tokis namas, taip sakant, ta- draugas (R.) rašytame manj,bono’ kad <luotU jam atsikvep- 
ptų tikru lietuvių amerikie-1 laiške prisimena, kad, girdi,,1*’ nes pasidarę bloga ant šir- 
čių kultūros šaltiniu. Iš ši-1 Petrauskas sakus, jog tyčia į d*®8; Klebonai leido. Ale kai 
tos įstaigos kiltų ne tik mū- 'rašus menkučius pritarimus, ,nu®i° j zakristijų atsikvėpti, 
sų muzika, teatralės dailės kad lietuviai pajėgtų, kad ir ta* *r negrįžo prie altoriaus.

malonių mūsų širdžiai muzikų, tai grau- menas, oet ir abelnas lietu-'mažai prasilavinę jais nau-'^(‘r® bažnyčios tokiu grei
džių, tai linksmų, kuri stiprina dvasių, viškas susipratimas, jaunuo- dotis. Tai labai aukštos kul-
silpnam priduoda drąsos ir stiprumo, 
atlikti skirtus darbus, kokius jo vai
dentuvė gali pasiekti pagerinimui žmo
nijos ir kėlimui jos iš to pažadėto snau
dulio, kuris jų slegia kūniškai ir dva
siškai”.
Tai parodo su kokiu giliu įsitikinimu 

Mikas Petrauskas dirbo dainos meno srity

•menės pavyzdingas auklėji- tūros asmens mandagus pri
mas, žodžiu, čia gimtų lietu-1 sipnžinimas savo profesijoj, 
viška prakilnumo dvasia!” Įkuria paskutiniaisiais gyveni

Nors pačiame akte yra daug 'mo metais didžiavosi. Čia ne 
kas nesuprantama, gal čia' vieta grynai moksliniams ir 
vertėjo kaltė, bet visgi susi- Į teknikiniams aiškinimams, tai 
daro visiškai skirtingas vai- specialistų dalykas, bet tų

je. Dėl to jis daug dirbo ir tikrai vertingų zdas sios įstaigos nuo Chica- pripuolamai prisminiau, kad
dalykų sukūrė. goję buvusios. Čia jau norė

ta visiškai bizniškais pama
tais sutvarkyti. Kaip sekėsiNė viena tauta nėra davusi pasauliui 

tiek daug misionierių, kiek olandai. 580 olan
dų katalikų tenka, vienas misionierius. Vi
same pasaulyje dirba jų 5,163 misionieriai. į ajgka yra, kad ji irgi neil- 
Tai parodo, kad Olandijos katalikai yra gi- gaį vejkė, nors ilgiau už pir- 
iai tikinti žmonės. mutines. Mokiniais neteko

skųstis, nes baigiant 1917 mo
kslo metus būta 69 mokinių. 
(“Ateitis”, Nr. 28, 1917 m.).

Ta įstaiga turėjo savo sky
rius kone visuose aplinkiniuo

1 Lietuvos spauda pa.staruoju laiku daug 
ir plačiai (net iki nuobodumo) rašo apie 
Lietuvos elektrifikacijų ir motorizacijų. Tai 
pažangos ženklas. Mat, ir ūkininkai nori 
savo namus elektra apšviesti, o labiau par 
siturintieji net automobilių įsigyti.

Hitleris išleido tokį parėdymų, kad žy
dai tik savo sinagogose tegalės susirinkimus 
lankyti. Tuo patvarkymu Hitleris vietoj blo
go gali gerą padaryti: gal ir atšalėliai nuo 
žydų tikėjl.no sugrįš j sinagogų.

tuo pačiu atsakyti į gauna 
mus paklausimus daugel ka
rtų. kodėl jo veikalai nepo-

šėrų pardavimas, kol kas ne- puliarūs Lietuvoje ar bend- 
teko surasti medžiagos, bet rai kai kas svetimtaučių tar

pe visiškai nevartotini, nors

tumu, kari net kulnys užpaka
lį siekė. Jaunoji su kitais ve- 
selninkais grįžo namo be savo 
mielo Prano.

Dabar ir paklausiu jūsų, 
tavorščiai, kiek sykių tokiam 
Pranui reiktų eiti pas alto
rių, kad galėtų nors lupas pa
judinti tariant prižado žo
džius! , ,a

— Kai apsiženysiu, tu tu
rėsi liautis vakarais išeiti...

— Žinoma.
— Be to, turėsi atprasti nuo 

rūkymo...
— Suprantama.
— Dar turėsi liautis gėręs...
— Be abejonės.
— Tai jau užteks. Daugiau 

nereiks nieko išsižadėti.
— O dar yra vienas daly

kas — išsižadėti su tavim že- 
nytis. • ,

išėjus su An
driu PapeČka pasivaikščioti, 
iš kažkur atsirado šuo ir pra
dėjo mus sekti. Žiūrim, kad 
mus taip pat seka ir nepa
žįstama*; žmogus. Už bloko 
paveja jis mus ir, taptelėjęs 
Papečkai per petį, sako:

— Tavo dogis be dirželio; 
užsimokėsi fainų.

— Kų tamsta šneki, — sa
ko jam Papečka, — šis šuo 
ne mano.

— Ne tavo, eh, bet jis ta
ve seka!

— Atsiprašau, — sako Pa
pečka, — tamsta taip esi ne 
mano, o jau blokas kai mus 
seki.
Į lIOlR . ..............................................mm. I

ir greit ėmėsi susirinkę so- šalinti, ir, štai, begalinis smū
gis... Tas tiek jį paveikė, kad 
pradėjo nervų liga sirgti i H 
pradėjo reikštis, net Bostone 
dar gyvenant, labai rimti

listai sulyg nurodytais bal
sais, Teatro Rūmuose, pirmo 

klt» lietuku komp^torh,' ’kah>m0 susipažinimui. Da 

jie yra vartojami. Taip pat
paaiškės, kodėl “Eglė Žalčių 
Karalienė” pirmutinė lietu
viška opera (nors daugelis 
kai kurias jo operetes opero
mis vadina, bet jos savo far

se miestuose, taip pat ir Į nia yra tipingos operetės ir 
chorus (vaikų, suaugusių) ir! tik “Eglė” yra tipinga ope-
inuzikoa ansamblius kuriuos4
naudodavo savo parengimuo
se: operetėse, koncertuose, iš
važiavimuose. Bostone šios 
įstaigos vardu "tikrai daug 
buvo veikiama.: Pav., jos var
du statomos operetės, koncer
tai, leidžiamos, gaidos. Did
žiausias Petrausko apčiuopia
mųjų darbų veiksnias buvo

ra, išlaikanti joe formas) nė-

ėjo iki antro akto ir brolis 
Kipras pirmas atsikėlė, pa
mojo ranka pamesdamas kny
gų sėdynėn. Kų pasakė, ne
beatsimenu, liet po to visi iš
siskirstė ir daugiau jau nie
kas nebebandė jos žiūrėti. Ki- 
{iras labai nemaloniai jautė
si prieš brolį, bet jam para-

ra statoma Lietuvos Vulsty- šė atvirai, kad ji negali būti 
hės Operoje, kuomet trys pa- statoma, nes neapsimoka dė- 
našytos pastaraisiais laikais | ti į jų tiek dari>o, kiek ji 
lietuviškos originolės operos reikalauja.

Galima Įsivaizduoti, kaip
Komunistai savo veiklų Lenkijoj, maty

ti, smarkiai plečia. Teh dažnai suimama ko- 
muftistų agitatoriai dideliais skaičiais. Išro
do, kad Rusijos komunistai savo kaimynę Lenkiją labai “myli”. ,• • • I Bostone — su “Gabiįa

Sėdėjimo streikai beveik visas Amerikos , HU konservatorija, 
industrijos šakas buvo apėmęs. Tik dar ne
buvo girdėti, kad kalėjimuose sėdintieji sė
dėjimo streikų būtų paskelbę.

ir

Kai Petrauskas pradėjo re
ngti koncertus su chorais, pa

lietuvių kompozitorių yra vai 
dinamos.

Atsimenu labai nemalonų 
Mikui atsitikimų su “Egle”, 
kudmet jis prisiuntė iš Amė- 
rikos savo broliui Kiprui, pa
siūlydamas jų pastatyti Kau
no Operoje. Daugelis nudžiu
go pirmosios lietuviškos ope

jautėsi po to operos autorius. 
Kiek jis į jų įdėjo energijos, 
laiko, kapitalo iri kaip jis no
rėjo visa širdimi sukurti kų 
tiors didelio ir pagrindinio 
Lietuvos garbei, dėl kurios 
tiek kentėjo, rusų valdžios 
buvo persekiojamas, kurios

rios pasirodymu solistų tarpe dėka turėjo iš Lietuvos pasi-

prajovai.
Lietuvos Operos vadovai 

visgi galėjo noris dalį jos pa
statyti, kad ir tautinių šven
čių minėjimo proga, vietoje 
kai kada statomų visiškai me
nkos vertes dalykų ir tai sve
timtaučių. Tuomi būtų pager
bti nors dalinai Amerikos lie
tuviai, kurių pinigais ir triū
su tiek daug gaidų choralais 
ir solistams Petrauskas yra 
parašęs, o amerikiečiai jas 
išleido, pamėgo ir dainavo, o 
Lietuva tuo syk amerikiečia
ms nieko negalėjo duoti, nes 
pati toje srityje nieko netu
rėjo. Taip tat atsitiko su pir
mutine, originale, lietuvio 
muziko parašyta opera. Da
bar pasižiūrėsime kaip daly
kai stovi su jo operetėmis.

tik%25c4%2597jl.no
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Iš Tėvų Krašto
KAS ĮLEIDŽIAMA 1 LIETUVĄ ĘE 

MUITO DOVANOMIS

Užsieniuose gyvenantieji 
lietuviai ir kiti iš Lietuvos 
kilusieji akmenys kas metai 
j Lietuvę savo giminėms siu
nčia pašto siuntiniais įvairių Į 
dovanų: vartotų drabužių, a-1 
valinės, baltinių ir kitų smu
lkių daiktų, vartojamų namų 
apyvartoje. Daugiausia siun
tinių siunčiama neturtinges- 
niems sluoksniams ir ūkinin
kams. Šis gražus visame pa
saulyje gyvenančių lietuvių 
ryšio palaikymas su tėvynė
je. Lietuvoje esančiais gimi
nėmis yra išsilikęs nuo Lie
tuves kūrimosi laikų, nuo 

918-1922 metų, kada Lietu
je visko stigo: drabužių, a- 

ės ir pinigų. Užsienyje 
gyvenantieji lietuviai tada 
dešimtimis tūkstančių kas
met rėmė per didįjį karų ir 
Nepriklausomybėm kovas nu
alintų Lietuvų. Ir dabar į 
Lietuvų kasmet tokių siunti
nių atsiunčiama apie 30,000.

IUVU71
‘^918-

Apie 90 nuoš. šio skaičiaus 
eina iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių, o kita dalis iš Ar
gentinos, Kanados, Afrikos ir 
kitų šalių. .

Ligi šių metų vasario mėn. 
veikusiais muitinių įstaty
mais nauji daiktai, nors jie 
buvo siunčiami ir dovanomis 
ir kartu su senais vartotais 
daiktais, be muito, į Lietuvų 
nebuvo įleidžiami. Kadangi 
dažnai dovanomis siunčiama 
šilko, kuriam nustatyti aukš
ti įvežamieji muitai, tai daž
nai siuntinio gavėjas, nega
lėdamas sumokėti 200-300 li
tų muito, turėdavo atsisaky
ti nuo dovanų ir siuntinys 
grįždavo atgal nuo muito jo 
atleisti negalėdavo nė finan
sų ministeris. Tuo buvo ne
patenkinti ir dovanų siuntė
jai ir gavėjai.

Prieš kurį laikų pakeistais 
įstatymais, kaip žinoma, fi
nansų ministeriui suteikta

Jr
PEOPLES KRAUTUVĖSE 

VISUOMET RASITE MAŽIAUSIAS KAINAS
ant

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES
NAMAM REIKMENŲ

Lengvais Išmokėjimais

ftis AJcazar išdirbystės 
naujausios mados gesinis 

pečius vertas $120.00 
parsiduoda už —

c69.50

•>

st««um*

Naujausi Englisb Coachee 
reguliarės vertės $30.00, 

Peoples Krautuvėse 
persiduoda po —

č18.50

Gražiausios klijonkės. Naujausių madų, gražiausių 
spalvų. Labai platus pasirinkimas 9 per 12 (9x12) 
pėdų dydžio. Vertės $6.00, parsiduoda po $^.87

trURNITURE
NUrACTUBIN® COM NYI

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
J. NAKROftIS, Ved. M. T. KEZES, Ved.

teisė įleisti be muito bet ku
riuos daiktus, jeigu jie ne
abejojamai siunčiami dovano
mis. Ligi šiol pagal tų pakei
timų jau daug tokių siunti
nių be muito ir įleista. Tai 
yra lyg kokia vyriausybės 
dovana neturtingiesiems do
vanų gavėjams. Tačiau tų pa
keitimų, suteikimų finansų 
ministeriui teisės be ‘muito į- 
leisti daiktus siunčiamus do
vanomis, daug kas suprato 
per plačiai ir dovanomis pra
dėjo siųsti ir prekių bei į- 
vairių prabangos daiktų, 
kaip baltinių suknelių, tortų, 
dviračių ir t.t. Žinoma, tokie 
daiktai negali būti įleidžia
mi be muito, nors jie siun
čiami ir dovanomis. Tačiau, 
tai nevienam gali sudaryti 
bereikalingo kreipinėjimosi. 
Tani pašalinti prekybos de
partamentas išleido specialų 
tuo reikalu aplinkraštį. Jaune 
nurodoma, kurie daiktai ne
gali būti nuo muito atleidžia
mi, Būtent, nuo muito neat
leidžiama, nors ir dovanomis 
siunčiama: akciznotos prekės 
(arbata, tabakas, cigarai, pa 
pirosai, rūkomasis popieris, 
gilzės, svaiginamieji gėralai, 
įvairūs vynai, mielės), mo
nopolizuotos prekės) degtinė, 
spiritas, kortos, degtukai), 
šaunamieji ginklai, rūkoma
sis opiumas, svetimų šalių 
loterijos bilietai, susisiekimo 
priemonės (dviračiai - moto
ciklai, automobiliai ir kt.), 
konditerijos prekės) saldai
niai, šokoladas, pyragaičiai ir 
kt., kosmetikos prekėR) kve
palai, odekolonas, eleksirai, 
muilas), prabangos prekės 
(brangiųjų metalų ir bran
giųjų akmenų dirbiniai, bra
ngieji kailiai, balinės sukne
lės ir kt.) ir visos kitos pre
kės, kurios siunčiamos pre
kybos tikslams.

Todėl dovanų siuntėjai, do
vanas siųsdami, turėtų iš an 
ksto žinoti, kad, siunčiant 
dovanoms išvardintas prekes, 
jų gavėjams teks užsimokėti

KUO PASIRODYS LIETUVA PARY
ŽIAUS PARODOJE

Paryžiaus parodai ruoštis 
ir Lietuva turi savo organi
zacijų. Parodos lietuvių sek
cijos vykdomajam komitetui 
vadovauja M. Avietinaitė ir 
meno komitetui — P. Galau
nė. 6i© du komitetai, palai
kydami glaudų kontaktų su 
latviais ir estais, ir ruišia 
reprezentuoti Lietuvų didžio
je tautų parodoje.

Lietuvių susidomėjimas pa
roda kyla. Suprantama, kie
kviena tauta nori kuogra/ia il
siai ir plačiausiai repreten 
tuoti, pabrėžti savo dvasios 
ir išmonės laimėjimus. Todėl 
parodos lietuvių sekcijos ko 
mitetams teko dirbti kruopš
tų eksponatų atrankos darbų, 
ieškoti būdų ryškiau iškelti, 
tai, kas charakterizuoja tau 
tos dvasią, tautinę kultūrų 
ir jos .savumus.

Lietuvai dalyvauti tarptau
tinėse parodose jau nepir- 
miena. Tarptautinėje parodo 
je Paryžiuje Lietuva jau da 
lyvavo 1900 metais. Antra* 
stambus pasirodymas buvę 
Monzoje, tarptautinio deko
ratyvinio meno parodoje 1925 
m. Tada Lietuvos eksponatai 
užsienius maloniai nustebino. 
1927 m. Lietuva dalyvavo 
Paryžiuje suruoštoje kilimų 
parodoje ir vėl su gražiu pa
sisekimu. Dar visai nesenos 
mūsų liaudies meno parodos 
Skandinavijos valstybėse J931 
m. ir 1935 m. Paryžiuje.

Šių metų Paryžiaus moder
ninio meno ir technikos pa
rodai tenka kitaip orientuo
tis ir rengtis. Todėl komite
tai į darbų įtraukė gausų me
nininkų skaičių. Dailininkai 
— A. Galdikas, J. Mikėnas 
A. Gudaitis, B. Kalpokas, A. 
Valeška, P. Aleksandravičių-', 
R. Antinis, S. Ušinskas, L. 
Truikys, L. Struolis, A. Ta

mošaitis, V. Petravičius, M. 
Bulaka, J. Stepanavičius, V. 
Rataiskis, V. K. Jonynas, P. 
Tarabilda, D. Tarabildienė, 
Miknevičius, P. Rimša — ruo 
šė arba dar teberuošia eks 
ponatus Paryžiaus parodai. 
Taip pat dalyvauja amatinin
kai keramikai: Butkus ir 
Murauskas, amatininkai dro
žėjai ir staliai: Vėbras, J. 
Prapuolenis ir kt.

Parodai ruošiamieji ekspo
natai skirstomi į 15 grupių: 
skulptūros dekoratyviniai pe- 
neaux, dekoratyvinė skulptū
ra, dekoratyvinė tapyba, fre
skos, teatro dekoracijų ma- 
kietai, kilimai, knygos me
nas, raižiniai, grafika ir pla
katai, keramikos baldai, vi
daus dekoravimas, etnogra
finės lėlės, suvenirai, fotogra
fijos.

Centrinė lietuvių paviljono 
figūra yra dail. Mikėno “Smū 
tkelis”, 2 metrų aukščio sta 
tūla. Jų iš ąžuolo išdrožė Vė
bras Ukmergėje. Paviljono 
fasadų puoš skulptūros deko
ratyviniai panneaux — Mi
kėno 5x4,5 metr. ir P. Alek
sandravičiaus — 3 mtr. x 65 
cm.

Be gausingų eksponatų, 
per Paryžiaus parodų teks 
lietuviams ir su dainomis bei 
šokiais pasirodyti. Prancūzų 
organizacija “La Renaissance 
Francaise” kviečia įvairias 
tautas pademonstruoti savo 
liaudies dainų ir šokių pri
taikomumų moderniniame gy 
venime. Tam dalykui ruošia 
si Lietuvos universiteto stu
dentų choras iš 80 žmonių (40 
vyrų ir 40 mergaičių).

Žodžiu, Lietuva ruošiasi 
Paryžiaus parodoje plačiai ir 
vertai pasirodyti. Tsb.

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karališki*

Baland. Septyniolikta 
Diena

“Žmogus meilus draugys- 
tįėje labiaus mylimas kaip 
bųolis”. — Patarlių XVIII, 
24.

“Kas prietelis, tas myli 
visuomet ”. — Patarlių XVII, 
17.

Jei norime statyti ant tik 
ro pamato prieteJystėje, mes 
turime mylėti mūsų priete
lius vardan jų pačių Labiau 
nekaip vardan mūsų. — Cha- 
rlotte Brante.

Būk atsargus padaryti prie 
telystę dorybės kūdikiu, o 
ne tėvu; nes daugybė stip
riai sumegstų protų yra ver
čiau gerais prieteliais nekaip 
gerais žmonomis. — Pilypas 
Sidney.

Prietelystė aukštų ir pa
švęstų dvasių nepraranda nie 
ko per mirtį kaip tik jos prie 
maišų: ydos dingsta ir dory
bės tųjų, kurių “veidų dau
giau nematysime” išrodo di
desnės ir šventesnės, kuomet 
matomos per karsto ūksmę.

— Robertas H&11.
Didžiausia gyduolė, tai išti

kimas prietelis — Sir Willi- 
am Temple.

Baland. Aštuoniolikta 
Diena

“Visa, kas yra gimė iš 
Į Dievo, nugali pasaulį”. — 1 
Šv. Jono V, 4.

“Sekėjai tų, kurie tikėji
mu ir kantrybe paveldės pa
žadėjimus”. — Žyd. VI, 12.

Mo Il«wU Madom* Keli* Rodo 
Ij*wIh Rwtll»n V1xI«‘iivn DuoiU

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
‘‘Draugo” skaitytojam*

Katurlo* dideli* 
vertyMa Auoae p»- 
vaaarlnluoaa *lu- 
tuoae.

MADA
OERTTMA8

PATARNAVIMAS
VERTYB*

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
Jokių mokesčiu nl 
pristatymu.
Lietuvis partlatč- 
Rm Frank P. 
Speecher Jums 
pataraaun.

$22.50

William A. Lilis
4716 S. Ashland Avenue

Tie, kurie dabar silsisi, sy
kį buvo silpni, pilni ydų, nuo
dėmingi; .jie turėjo savo naš
tas ir kliūtis, savo snaudu
lius ir nuovargius, savo ne
pasisekimus ir savo nuopo
lius. «

Bet dabar jie yra pergalė
ję- Jų gyvenimas sykį buvo 
prastas ir paprastas. Jų die
na prabėgo kaip ir mūsų. Ry
tas ir vidudienis ir naktis a- 
tėjo ir praėjo jiems kaip ir 
mums. Jų gyvenimas, irgi 
buvo taip nuobodus ir liūd
nas kaip ir jūsų. Nėra nieko 
jūsų gyvenime ko nebuvo jų
jų gyvenime; nebuvo nieko 
jųjų gyvenime, bet kas gali 
būti jūsų gyvenime. Jie per
galėjo, kiekvienas ir vienas 
po kitam; kiekvienas savo 
eilėje, kuomet diena atėjo ir 
Dievas pašaukė jį į ištirimų. 
Taip panašiai ir jūs. — H. 
Kardinolas E. Manning.

muitų, kuris prabanginėms 
prekėms yra ne visai žemas.

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais 

paauksuotais lap. kraštais, ....................................
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo

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

suotais lap. kraštais ..................................................
Angelas Sargas, juod. virš. pauk...................................
Maldaknyge ir Bai. Vad. odos virš...............................
Maldaknygė ir Bai. Vad. raud. lap. kraštais.........
Maldų Rinkinėlis, odos virš.........................................
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš........................
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ...............................................................................
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis.................

(Agentų nepageidaujame)

$3.73

$4.00

$1.75 
$1.50 
$1.25 
. 60c 
$1.50

.75c

$2.50
$2.53

ii

2334 So. Oakley Avė.
DRAUGO” KNYGYNAS

Chicago, Ulinei*

DIXON

DRAUGO skaitytoja užrašė metams DRAUGĄ savo giminaitei ir už tai gavo čia 

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.

■ BŪT JUST AS THEV REACH 
THE DOOR , THEY ARE 
SUDOENLV SENT SPR«NLING 
TO TH& GROUND —

-OASHGRABS UIS 
DISINTEGRATOR GUN 
ANO TAKES AIM —

By Dean Carr
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Į LIETUVĄ Ten radau belaukiant su auto-įvardinęs ir Kaišiadoryse Šv. 
niobi lium Provincijolą kun. Juozapo atlaidus. Radau su

K New Yorke laivo Bremen miau miegamąjį vagoną ir. 
išplaukiau kovo 10 d. Kelionė traukiniui išėjus, tuojau atai- 
jfiromiu turėjome gv'ią. Dide- guliau. Perą valandų pavažia- 
lių audrų nebuvo, tik kovo 12 vus, kaip tik įvažiavome į len- 
ir 13 kiek labiau pasūpė. Pa- kų koridorių, lenkų kondukto- 
tamavitnus ir valgis bnvo ge- rius pažadino iš miego, papra 
riausias. Keleivius visada sten šė parodyti bilietą, bet išeičių 
gdavos patenkinti kuogeriau ma« mandagiai atsiprašė už 
aia. Judomieji paveikslai ir j- išhudinimą. Pž pustrečios va-

Dirvelę ir už kelių minutų jau 
buvau Pranciškoną vienuolyne.
Tėvai Pranciškonai ir broliu
kai širdingai priėmė svečią iš 
Amerikos. Kiek pasikalbėjus 
įteikiau brang as dovanos nuo ir J. E. vyskupui į namus, į- 
gerb. kun. P. Jūrų. Pž aukas vairių draugijų ir organizaci- 
Tėvai Prtuiciškon&i širdingai jų atstovai ir pavieniai pradė- 
dėkoja savo geradariui kun. jo sveikinti J. E. vyskupą

minės Amerikoje 
nuo jų dovanas parvežiau, 
Taigi, jiems buvo Vnksina ne 
tik dovanas gauti, bet ir išgir-

važiavusių kunigų ir pralotų.
Vakare iškilmingus miš,>arus 
prieš įstatyta Šv. Kak ramentą, J sti apie savuosius, 
laikė kan. Al. Gijimai tis. Po

bsvau ir VISUOMENE SUAUKOJO '▼o sunaudojamos vietose var- 
152,094 LITŲ ŽIEMOS Iguoaitnai leipti.

PAGALBAI ... . _Iki kovo mėn. 5 d. visoje 
Lietuvoje visuomenė paaukojo

.. . i- . i • . • _ žiemos pagalbai jau 152,093,-
Vakare gr,ž.u , Kurkliu, ir.^nter l-'eluvoje ,89 lt Sūdėte, reikaliuke..,,

pagalbos buvo paskirstytom

KAUNįAS. — Prieš Kalėdą

mišparų sugrįžus dvasiškiai aut rytojaus Verboje klebonui duotas
J • -w » . • .k. .1 _ - .

vairflR koncertai būdavo du 
syk į dieną, taipgi ir šokiai su 
kitokiais žaidimą s, kad kelei
viai Benuobodžiautų.

Kataliką kunigas tik vienas 
buvau. Mišias laikydavau kas 
dien. Tik 12 dieną nelaikiau 
dėl didesnio laivo supimo. Šer- 
burge, Prancūzijoje, Imvome 
kovo 15 d., ryto. Reiškia, iš 
Nevv Yorko iki Šerhurgo lai
vas plaukė 4 dienas, 23 valan
das ir 42 minutes. Šerburgc 
dalis keleivių išsėdu, kurie va
žiavo j Prancūziją arl>a | ki
tas Europos šalis.

lamins vėl vokiečių kondukto
riai užėmė vietas.

Kovo 17 d. atsikėliau sau
lei tekant, kuomet jau važia
vome per gražius Vokietijos 
laukus. Bet į Karaliaučių va
žiuojant durėsi oras šaltesnis. 
Vokiečių valdininkai patikrino 
pasus ir atsiėmė aplikacijas, 
kurios buvo išpildytos, kiek 
kuris pinigų vežasi. Lietuvos 
mašinistai ir konduktoriai pe
rėmė traukinį ir už pusvaland- 

j žio išvažiavome į .Klaipėdą, 
kurioje buvome 11:20. Išlipus 
iš traukinio, pasitiko iš Kre-

P. Jurui, kuria visada gausiai 
juos remia įvairiomis auko
mis. Paskui kun. Dirvelė išve-

Southampton, Anglijoje, bu- j tingO8 atvykę du broliukai
vome 12,:3O tą pačią dieną. J 
Bremeną, Vokietijoje, atplau-

Pranciškonai. Jiems buvo pir
miau pranešta, kad atvykstu

kėm kovo 16 d. lygiai 12 dieną. jr Tėvams Pranciškonams 
Laivui sustojus, patikrino pa-, V3įu dovanų nuo geri), kun. 
sus, nuvedė į muitinę, kurio-1 pr Juro.
je dar užtrukome apie valan
dą iki visus bagažus peržiūrė
jo. Muitinėje vokiečiai irgi 
buvo mandagūs su keleiviais, 
ypač su svetimtaučiais. Mano 
tik viriui raukinį uešųlėlj pa- 
pfiŽšfe atidaryti. Inspektorius 
pasižiūrėjęs liepė uždaryti ir 
rankomis nepalietė, o kitų ne
reikėjo ir atidaryti. Savie
siems vokiečiams liepė atida
ryti" bagažus.

2 po piet iš muitinės trauki
niu išvažiavome į Bremeną, 
kuriame buvome 3:15 po piet. 
Pusę valandos palaukę, 
traukinių išvykome i Berlyną, 
kurį pasiekėm 9:30 vakare. 
Čia turėjome pervažiuoti j ki
tą stotį ir porą valandų laukt’ 
traukinio į Klaipėdų per Dan
cigo koridorių. Berlyne paė-

Traukiniu sustojus, visų ba
gažai buvo sunešti ir suvesti j 
muitinę. Lietuvos valdininkai 
ir muitinės viršininkai labai 
mandagiai su keleiviais elgės. 
Man* tik ‘Bep^BidS^ti,' kiek 
turiu bagažo (kurio gan daug 
turėjau savo ir kitų, (paklau
sė, ar kunigas iš Amerikos va
žiuoji, ar nieko priešingo ne
turi! Atsakiau, kad ką vežu iš 
Amerikos viskas gera. Tada 
jis ranka pamojo, sakydamas: 
važiuok sveikas j Lietuvą ir 
lahpingos kelionės, Žydelius, 
kaip mariau, labai krečia. Iš
varto inažiauąį daiktelį.

Muitinėje atlikę vsus for- 
mulumus ir pietus pavalgę, 
tuo pačiu Laukimu išvykome j 
Kretingą, kur buvome 1:45.

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų. 
Kurie Yra Toli Keliavę

P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA
”'arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUB- 

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

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

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

V;
BA

Juorapą Kuktą »u vardinė
mis.

Pernakvojęs, kovo 19 d. ry- 
džiojo ir parodė vienuolyne te grįžau į Kauną ir kel imsi

įstaigas. Vienuolynas atnau- vietose apsilankęs, atlikęs rei- 
jintas, tik keturi metai pasta- kalus, paėmiau buaą į Ukiuer-
tyta didelė trijų aukštų graži 
mūro gimnazija ir keturių au
kštų gražus mūro pensionatas, 
kuriame jau gyvena keletas 
senelių amerikiečių. Pensiona
to pirmame aukšte yra didelė 
salė pramogoms ir teatrams. 
Joj rodomi judamieji paveiks
lai. įtaisyti geriausi aparatai 
ir gaminama sava elektra. 
Gimnazija ir pensionatas pas
tatytas amerikiečių aukomis 
ir kun. Dirvelės pasidarbavi
mu. Pasigerėjęs Pranciškonų 
gražiai vedama gimnazija, vi
sur pavyzdinga tvarka ir bran
giomis įstaigomis, pernakvojęs j Ukmergę, nes buvo pats pa- 

laidinys. Bušai vieškeliais }kovo 18 d. ryte išvvykau į 
Kauną.

Kaune atlikęs reikalus ir 
atidavęs dovanas, kurias ve- 
ž'.au, po piet nuvykau į Kaišia 
dcfriipį 'pas A. E- vyskupą J. 
Kuktą. Pataikiau kaip tik iš
vakarėse prieš Ekscelencijos

platus neturtingųjų
pagelbėja u pamaldose, nes jo Šelpimą®, vadinamas žiemos
vikaras buvo išvykęs į Skomo- pagalba. Kaune ir provinoijo- , , , ... . ..
uis j pagelią per rekolekcijos. J« b(lVo pradėtos linkti aukos *

l’o piet paėmęs busą nuvy- pinigais ir daiktais, kurios bu-
knn į Ukmergę pas Tėvus Ma-
rijonus, kur pernakvojau. Ry į 
te jau pasirodė ir mano veži
kas iš Bijutiškio.

Kun. J. Zabulionis

gę, kur radau belaukiantį P.
Dubauską iš Didžiakaimto, GARSINKITĖS “DRAUBF
Kurklių parap., nes jam bu- _ 
vau pirma pranešęs, kad at
vyktų į Ukmergę su vežimu 
bagažo iš Amerikos paimti.
Bagažą atidavęs, sėdau į busą 
ir nuvykau į Kurklius pas 
kleb. kun. K. Telksnį nakvynei.
Klebonas su vikaru jau belou- 
kią, nes žinojo kad par vykstu.
Pernakvojęs po Mišių atvažia
vo Dul>auskas nusivežė pas 
save. Prieš važiuosiant pas 
Dubauskus, patelefonavau >
Bijutiškį, kad atsiųstų arklius

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT. 
optomktkm'iaiIlv akiu

M’fcX’lAI,ISTAM
Palengvins aklu įtempimą, kurt 

•ati priežastimi ralvos skuudėlhnb 
svalglm-o, akių aptemimo, a tr v uotu 
mo, skaudamo aklų kui-Atl. atPam. 
trurapareiryate ir toti'Tegyatc Prtrer 
<ia telalnpnl n kinius, visuose atsPi 
kiniuose ecsamlnavlmas darottiaa ai 
elektra, parodančia maMu'isiaa kiai 
das. Spocia'J atyda atkreipimai , 
mokyklos vaikus Kreivos uk.vs atl 
.alsomes. Valandos nu-o 10 iki n '

Hi'įitišli ir Mttlctiiu dai* nėio Nedėlioj nuo ls iki 12. Daiisdv nv Di„uTiSkį ir mokius u«i nėjo, autateom,*. )*• iuOm.ii
Kainos pigia.. kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589

30 METŲ PRITYRIMAS
Akpi <*kfluxi«o)«a(« — akinta

OI įtaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

HfOI S. Asftfcmd Avenut
Valandos: kasdien uuu 0 iki U4 

uitu 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0683

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tiri. uAIa>«tt«88l6

OR. C. J. SVENCISKAS
DENTI8TAB

4300 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_________ Pagal Sntartį _______
f«L Calamet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare iSskiriant sek

madienius ir trečiadienius

provincijoje prieš šventes ir

rių pavidale.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ren.:

24:6 W. 69 St

tik plentais.
Nuvažiavęs pas Dubauskus 

radau ir daugiau giminių be
laukiančius iš Amerikos dova- 
nų. Džiaugsmu patiko ir vaiši
no, nvs pas jų dukteris ir gi-

LIETUVIAI ADVOKATAI

PROFESSOR1 NOODLE
Jžeur Professor

I’ve read about 
this Omar cfmK-vKo 
lovtd to šit benenth i 
a bou^K.and rtad. 
a book and sip o 
drinK with some fair 
damsel Known as'Thou’ 

And nowl won- 
, der wKat he’d. soy 

t if he could taste - 
our stuff to-duy! 

T.S.Hennessy

One modern 
drinK 
•all h*’d 
need. to 
make poor 
Omar 
dazedi
Tne osiy kook5 
that kt could 
read vould be 
with letters 
raiše d!

Prof. NoodLle-

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JŪS VISADA RASITE DIDELĮ PA-' 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSČIŲ 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. ■

EMIL DENEMARK, hc.
Buick - Cadillac - LaSalle L

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

A

Teleplxme: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. U515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valaudos kasdien nao 9 iki 5 
Panedelio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonu CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwetl St 
Telefonu REPnblic 9600

mate «»• Proapect 101’
KAL fld ZARETSKY

ATTORKETS AT LAW 
, eSSl So Western Avė.
Valandom kasdien nno B:M no pie* 
UU B:«e V. vnk. Bubate) ei c 1» U

C:•> vakare 
(SS W. Randolph St.

Valandoa: kasden ano B:BB ryto 
iki B:©n po p«vt

OR, A, P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
_______ CIIICAGO. ILL.________

OR. A. J. SHIMKUS
gydytojas n chirurgas 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAPkyette 3616

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

TeL OANal <946

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

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0402
Tel. Ofc. REPnblic 76M,
Melrose Park <30

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2433 W«at Martuette Bud 
AntraO, keOrtiUMl. to i^nfc tądien iai. 
9-12 v. ryta: 1-B p. p.; «-» V. v. 

Ae6tadl«nlala nw B v. r. Iki 1 p. p. 
161 Bre*dw«r 

MELROSE PARK, ILL 
PlnnadmnUUa to tradladtenlaki nuo 

10 v. r. Iki B vak vakaro 
fleStadientato t»«O I V. «t > »• * 

Sekmadionlala pmtal miUrtUa

Tel. Ofiao:
LAFayette 4017 

Td. namų:
HBMlock ASM

DR. A, 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiao vai.: 2-4 ir 8—8 P. M. 
Rea. ofiao vak: 19—22 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir 8ekmadieniais 

~pagal sutartį_________

DR. P- ATKOfilONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, 
Utarn., Ketv. ir Pftn. IO—> vai. v.

3147 Bo. Halated BU, OUcaco
’ Paijed., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Rea. 6924 8o. Talman Ava 
Rea. Tok GROvenill 6617 
Office Tek HEMlock

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR GHOtURGAS 

2423 W. Maręuette Road 
Vak a—4 it 7—9 vak.

Ketv. ir NedAliomie h neita nu 
Rn hat ori a Cleeraj 
H4V Fto. Oth Ct.

Niro B Ikt V vai. vak.

OR, A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRainia 1116 4070 Archer Ava
Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8:30

RREIJlKNClJA
LAFayma 3651 S516 W. 43nl B»
Valandos: 0—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
VSMrRl WT.to.-t,

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBBICKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

1446 & ttth Ct, Ctoero, DL 
Tek OkMtu 3673

Vai. 2 iki 4 |mpėet ir nuo 7-6 vak. 

CHIOAGO
R«. 6061 S. Maptewood Ar. 

Tat HEMlock 3977
Trvčiad. ir Sekmad. (tagal sutartį 

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

TeL HEMlock 4841

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAB 
33 North La 8alle Street 

Chieago
Telephone CENtral 1R40 

Antr. lr Ketvr 7 iki B vai. vak. 
fiedt. S iki B vai. po pietų. Ir 

pagal sutarti
6322 So. Western Avenue 

______ PROspeet ,012 .

ĮVAIRŪS DAKTARAI

OR. MAURICE KAHN
GYOYTOJA8.IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARda MM 
R«a.: Tek PLAaa 2400

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

Nedėliomie nuo lO iki 12 dieuę

OR. CHARLES SE6AL
mprnan

I7» So. Adikad Avė.
2 tabu

CH1C1GO, ILL 
Telefonu MI1>««y SflM

OFISO VAIANDOSs 
.akare NeeUUavnie nno 10 ik’ 19
Nno 1C iki 12 vak ryto, ųuo 2 iki 4 
vai. po ,ėrti) ir nuo 7 iki 8kI0 v. v. 
JAŪ~iBUGRĮZO~It KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuota B0 mrtų 

ItemaatIznia* ir Mrdtal Ilgo* jo 
epecialyM

Vataodne 11-12 A. M. J-4. 7-« P. M. 
Gyv entaio vtaea 1MB «o. IMtol. Avė. 

Pitone Cto-ero M«
. Office 4030 Weat lSth Street

JLMERIKO8 LIBTUV^ DAKTARŲ DRAUGUOS KABIAI

Offiee Phone Ree. and Offiee 
PROapect 1626 2359 8. Leavitt Bt
Vai. a-4 pp.tr T-e vak. CAMaieiM

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
Ž403 W. 63rd St, Chlcago-

Ned«ltom ir Trečiadlenlala 
I*a<al 8utartJ

Offiee Henve
2 to 4 aevi T ta • P. H- 

Sunday by Appoiet«eet

DR. STRIKOL’IS
FHYSIUIAN aad SOTUMO* 

4645 Sa Ashland Avenue 
Ofiao Yahataia

Noo 2 iU 6 ir eea S iki 3 «ek 
Nedaliomis pagal antartį 

Of so Talaf. SOUleearti 7686 
Namą tHet MOapect IBM

fck OANal 61M

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIBOTMAB

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

Saredomia br NmW. pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. CaHfomto Ava 
Telefonu REPublic 7368

TaL Office VbatveartS 6330 
Res. Hr* Park 336$

DR. SUSANNA SUUOS
wo3 sTfiMT

Valandos 2—4 no pietų, 7—8 v. vak 
itodrv^a LiO.* Ir

TaL OANa" 0387
Rea. PROapeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Itrcidenaija: 661)0 Se. Artmian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 6 vai. vakaro

BOUlavard 7048

DR, C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti «7th Street 

Vak: om 3 ryto iki 6 vakar* 
Seredoj pagal setam

M. Ofise BOUleverd 6313-14 
Ase. XEFwood 6137

DR. A. J. BERTASH
lfiae vak eeo 1—St aea 4:33—3:30 

West 35th Street

Tek

Ofiaa Tek VIRriaia 6036 
RmMbmUm TbL BEVerly 8244

OR. T. OONDULIS
•YDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiao vak: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Reairianeija
8930 So. Claremont Ava 

Valaodoa 9—10 A. M. 
Nrdflinmia pacral atitarti

. fe. KryHama li- 
<eate6, kaip Ją pnaaiino American 
Medtoal Ameclsttea ir Amee.can 
OoSBte ef Seifaaem. yra Otaa A 
rAttea. Tai yri, aefckčiauai Ameri
kos aedfkabal autoritetai ndtaą li- 
toafeif prtakyrt prie cerietuią Ame 
rikte Ugotifain. Reikale aanfldkit«a 
Joe patarnavimu 2700 W. 89th St, 
tek HSMtack 6700

Naudokitės patarnavimu tŲ daktarų, dentistų, advokatų ir biznie-
riy, kurių skelbimus matote DRAUGE-



šeštadienis, baland. 17, 1937 DRAUGAM

Padėka
________ viav.a northsaidiečius atsilan-

Reiškiarae širdingiausios j i ®v- Kaaimioro Akade-
padėkos žodžius gerb. kleb Jnd ** 3 re'

ngiamų vakarę, sekmadienį, 
balandžio 16 d., parapijos sa- 
lėn. Pradžia 6:30 vakare. Mo-

Ta pačia proga kviečiame ' dirbti auklėjant vaikelius tau 
tai ir Bažnyčiai.

kun. J. šaulinskui ir visiems 
Šv. Mykolo parapijos gera
širdžiams, kurte kokiu nors 
bado prisidėjo p.ie surengi- kykl°" vaikufini rengia pro- 
mo siiMgana vakarėlio, kuri»l«™"*'*> 1,0 kur,° bu“ Sokl<u'

Dėkingos,
8v. K&rimlero Seserys

UŽDUSO TRYS VAIKAI

PANEVĖŽYS. - Netoli
tikslas buvo įtaisyti skalbia- Teinąs skiriamas Sv. Kasi-1Kupiškio mieetelįo gyvena ū- 
mę mašinų vietinėms sese- mtero Seserų Vienuolynui bei kininkas J. Minkevičius. Jis
rinte.

Vakaras tikrai pasisekė, 
nes ae tik mašinų gavome, 
bet da ir dviejuose kamba
riuose “linoleums”, kuriuos 
kuopuikiausiai sukarpė, sudė
jo ir prikalė sekantieji as
menys: A. Bacevičius, V. Ka
valiauskas, G. Ramoška, B. 
Kitelevičius ir A. Šakys.

Taip pat dėkojame ir Roo 
sevelt Furniture Co. savinin-

‘*Daktaraibėdoj. Po padarytos “daktaro” FJricli Frankowsky, 4010 W. Madison st., 
operacijos Pliillipui Smith, 5309 Bemice avė., po kurios ligonį teko gabenti į ligoninę, nes
gavo kraujo užnuodijimų. Valstybės švietimo ir registracijos departamentai įsakė pedarv- . .
t£ Cliicagoj medžioklę ant “daktarų,” praktikuojančių be valstybės leidinio. Suimta 17 k am s, J. Bertuliui ir M. Jo

nelių, jų tarpe ir viena moteris. Čia matome juos atgabentus į apskrities teismą.. Kai
paleisti užstačius kaucijos po $1,000.

i Cli
^J^nei

WISCONSWO LIETUVIŲ ŽINIOS
Ekstra Susirinkimas

KENOSHA. — Rytoj, 12:30

Balandžio 11 Dienos 
Įspūdžiai

varnuskui, ui didelę nuolai
du.

SPORTAS

Bus Daug Surprizų

Atvažiuoja Amerikon Son- 
,įa Henie, norvegų ledo čiuo
žėja. Visi norvegai su pasivai. popiet, Šv. Petro para-( rAC1NB> Wls _ J5alan

pijos įvyks ekstra susirinki- d?io n d §v Kazimiero ba davimu visu/lankosi, kur ge,ai
mas, nuosavoje svetainėje. Šis $žnyčioj buvo metiniai 13 va- lik u parodo.

1 . i • a_ • v-^. a • i ” L

akademijai.

Dar sykį dėkojamos 
jūsų pasišventimų ir gilų al

Asmeniniai Lydimos

su žmona prieš Velykas išva- 
„jžlavo į Kupiškį. Namuose už
kakintus paliko tris mažame-į-------m6owBwwMĄ,svrouĄ
IČ US vaikus: dukterį Mitririjų Km gali būti malonesnio kelionėj*. kai*

jautimų, musų reikalų, priža-jj metų, sūnų Cichonį 3 ir duk- 
daiue atminti visus savo mal-'terį Manefų 2 metų. Sugrįžę
dose ir su didesniu uolumu iš miesto pamatė bedegant tro

silavinknų. Ar jie pasirodys 
galingesni už n\ūsų jaunuo
lius sportininkus? Kituose 
sportuose, kuriuose Lietuvos 
sportininkai dar neturėjo pro

galės įveikti mūsiškių, bet
susirinkimas yra dideliai »va- landy at|ajdaj .Pamokslus sa-! \tv»»riiioi* Amerikon FmJ kadangi lietuviai yra labai
rbos ir reikalingas visų pa- snleaietia rni«iinnieriii« ... .... uažamrū, kė salezietis misijonierius 
rapijiečių jame dalyvavimas. kun A j)razdys ir Seštadie- 
lvag norės, galės gauti prieš nį kleb. klausyti | UutiečilL
susirinkimų, nuo 12 vai. UŽ- ^pažinčių. Nepaprastas buvo 
kandį. Po susirinkimo bus

dviratninkas. «kėtia
Visi italai didžiuojasi savo visko' 0 ** M,‘we Pus&5> bus 

tokių rungtynių, kuriose mū-

ncettį, italas

PIRKITE

PROGRESS KRAUTUVĖJ
Naują “Super Duty”

1937 Metų Mados

FRIGIDAIRES
Su “Meter Miser”

Sučėdysite Daug Pinigų

LENGVOS

IŠMOKĖJIMAI

įsėdus į laivą N*w York* išlipti 
ii to paties laivo 

KLAIPĖDOJ

Tokią kelionf turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Yorko į Klaipėdą 

Laivo atmainant

pasi-Juozapinių balius bei 
linksminimas.

Rytoj, po sumos, įvyks Bi
rutės draugijos ir Seselių 
Pranciškiečių rėmėjų susirin
kimai parapijos svetainėje ir 
Dariaus ir Girėno kambary je. 

Pavykę parengimai
Praeitų sekmadienį Birutės į? 

ir Dramos d mugi ja išpildė 
programų, kurį sudarė vei
kalas — “Auksinis Veršis”, 
muzika ir dainos. Publika bu
vo gausinga ir domėjosi vei
kiančiaisiais asmenimis, ku
rie gerai atliko savo užduo
tis. Meno mėgėjai - lošikai 
buvo šie: A. lauraitis, kurs 
taip pat buvo ir veikalo di
rigentas, L. Varnaitė, J. Jan
kauskas, A. Ramanauskas, K. 
fetulgaitis, Jr.

reginys, kuomet sekmadienį, 
7:30 vai. ryto visa parapija

Panašiai daro visos tau
tos, kuolmet atvyksta jų žvai
gždės. Ir mes, lietuviai, šiais

siškius amerikonus
! Lietuvos svečiai. 

Dabar tėmykite

nugalės

laikraš-
šiuose pranešimus apie spor
to rungtynių maršrutų ir į-

bendrai ėjo prie šv. Komu- metaįs turėsime kuom pnsidi
n^08- (lžiuoti. . ,

Šv. Valanda buvo 3 vai. po vakarų iš Lietuvos at- vainus parengimus Lietuvos
pietų, o iškilmingi mišparai, vyksta ne vienas atsižymėjęs *7™’^ sportininkų priėmi- 
.7:30 vai. vakare. Svečių ku-’ snortininkas. bet net tienkio- TOui ,rSvečių ku-1 sportininkšs, ‘ bet net penki o 
nigų buvo kun. Andriušis iš lika. Ar mes, čiagimiai lie*
Kenosha ir vienas svetimtau-

Procesijų labai pagražino 
būrys mažų vaikelių.

Iškilmės baigėsi palaimini
mu Šv. Sakramento. Per vi
sų dienų žmonių ibuvo bažny
čioj ir budėjo prie Šv. Sa
kramento. Draugijos buvo pa 
siskirsčiusios valandas

Altoriai buvo papuošti gy
vom lelijom. Už tai ačiū Al- iš Kenosha atvažiuos geriau-

tuviai, neturėsime kuom pa
sididžiuoti ir pasidžiaugti/ 
Taip. Žinoma.

Dabar visaip spėliojama a- 
pie Lietuvos sportininkų iž-

jai bus iš Kenosha, Wis. Pir
mų kartų Karine bus lošia
ma “Auksinis Veršis”. Per
traukose bus dainų, deklama
cijų, monologų. Kiek girdėt,

torių Puošimo draugijai, ku 
ri nesigaili tani nei pinigų,

L. Labanauskas

Dideles Ristynes 
Cdisetitne

Balandžio 30 d., Coliseume
vėl bus didelės ristynės, ku
riose svarbiausia pora bus ja
ponas Oki Shikina su turku 
Ali Boba.

Sunkiojo svorio ristikų ta
rpe čempijonatų dabar laiko 
Everett Marshall. Bet jis no
rima nuvainikuoti. Bet kas 

su Marshall ?

po

15c

DIENA
Nauji FRIGIDAIRES tari faktiškas įrodymus, kad jie 
vra geriausi REFRIGERATORIAI ir pilnai atsako 3-kis 
principalius Ref rigeratoriaus reikalavimus:

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugų
4— Geresnį užtikrinimų — pilnų garantijų
5— Tikrina — teikia didį ekonomiškumų

Naujų FRKilD AIRIŲ kainos visiems priei
namos. Šeimyniškos mieros nuo .................. 114"

Prueitų trečiadienį, krutu
muose paveiksluose buvo ro
doma “Brotlier Francis”. Vei 
kalas gražus ir įdomus su
traukė skaitlingų publikų ir 

įdaryta gražaus parapijai
Mno. Taipgi neužilgo turė

simo labai gražų veikalų ir 
gerai išlavintus veikėjus — 
artistus.

sios meno pajėgos. Vadovau 
ja A. Lauraitis. Laukiame stos į arenų 

nei laiko. Dabartinė pirm. O. daug svečių is įN^|waukeje,1 Oki, ar Ali? Šis klausimas 
Vasiliauskienė aukojo net 4 Kenosha ir apylinkės. Į bus išrištas šiose jistynėsc
dol.

Ir Ajmštalystės draugija 
V’elykoms gėlių aukojo A. Ga
li šnnskas.

Po programos bus šokiai. 
Rengėjos O. SokeUenė ir B. 
Zizminskienė sako, kad va
karas bus toks, kokio Racine 
dar nebuvo.

Nepamirškite balandžio 23 
d. Vakaras bus Slovak Hali,

BalamlžSo Įi3 d. LRKSA 
67 kp. rengia vakarų, kurio 
pusė pelno skiriama Mar i jo-11025 Racine st. Pradžio 3:30
nų koplyčios statybai. Lošė-' vai. po pietų.

'C»
M ■’ X' ' V J

9 Z

ir vienas laimėtųjų vėliau ba
ndys Marshall nuvainikuoti.

Japonas Oki ir turkas Ali 
yra seni pasižymėję rišt i kai. 
Mėgėjams šio sporto įvairūs 

triksai” duoda didelio

LENGVI IŠMOKSIMAI PRITAIKOMI VISIEM

JU it

pasitenkinimo. Vietas galima 
rezervuoti iš anksto telefo-

B. V. nuojant Dearborn 6563.
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v ; < ” ' ‘

r 35-

..S,- 9 X >'* m W •' ¥ >•
* ' * ** A *' 4b Jb * * 4b A JI

w 4b A AAA 4b4bJb A Jb Jb 1
.. f 'f,-"t t ė * 5 ’ - •

** < 4b
♦ e •- -1* >J F a . *f ’ ’ >«r d■> f

LIETUVOS VYČIŲ CHORAS, imiz. S. Makauskui vadovaujant, išpildys įvairių ir margų programų. Kar
ike simfonijos orkestrą.

3224 South Halsted Street
Tel. VlUtory 4226 Chicago, Illinois

ii
tf ♦

Astra ekskursija (įplauks

LIEPOS—JULY 2 D.

II Gothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. II Kal- 

| maro. 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
rieholtn apie 18 valandą į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS URGYRg
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir iaformacijot su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentu*, 
arba Š. A. L. raštinėse. <
O

KITI IŠPLAUKIMAI I* NE* TO*«X>
Grlpsliolm--------— — — GeguiSs 1
Drottntngctiolni —-------- Gcgaiės 1*
KuiiRsholni — —----------— Birželio 5
Dronningtmtm — — — Blrfcrito •

SWEDI8H AMERICAN LINE

181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

■ REUMATIZMAS . 
; SAUSGELfi ;
■ Nesi trankykite savęe akam- ■ 
— mato: Beumatlamu, SauarM*. _
■ Kaulų OSltmų, arba MėėUan- ■ 
m alų — raumenų aunkamu: nea a

skaudėjimai naikina k*n» <y-
■ vybf lr dainai ant patalo *n- S
_ guldo. _
■ CAPSICO COMPOUND ■g tis lengvai prsušalina vhtoabsS- ■

tas llgsu,; mums Mandlen dan- _
■ gybd įmonių siunčia padCRo- ■ 
a nee pnavetka. Raina SOc per M
■ paMų Bto, arba dvi nl |l.RS. ■
■ Knyga: "ŠALTINIS 8VKIKA- ■ 

TOS” augalai* gydyti*, kaina _
■ S* centų. ■

J Justin Kulis !
SS59 SO. HALSTED ST. 

a Chicato. DL

bos vidų. Išlaužę duris, rado 
degančius lovos patalus ir vi
sus tris vaikus užtroškaeias 
Troba tuoj buvo užgesinto. 
Nors tėvai išvažiuodami deg
tukus buvo paslėpę, bet vaikai 
krosnyje rado degančių žarijų 
ir atsinešė jų ant lovos IŠ to 
ir kilo gaisras.

Mrs. M. Nierman norėda
ma pagelbėti vyrui įstoti į 
unijų ir įnešti $104 mokes
čio, suklostavo du “cashiers” 
čekius $126 sumai. Susekta 
ir užvakar areštuota. Įstojęs 
į unijų vyras dabar dirba ir 

įgauna 45 dol. į savaitę.
.. ---------------------------

ir Linksmybės Valanda
iš V~Y“T"I~S stoties

Rytoj, Balanda-April 18 d.
Pradžia Lygiai 6 vai. vakare

SOKOL SALEJE
2337 So. Kedzie Avenue

Po PferstHtymo Šokiai prie AL PRATT Orkestros

Visus kviečia atsilankyti
LISTUVOB VYČIŲ CHICAGOS APSKK.

■■ , -------- ■ i--------  ---------- , ... . ; . ----------

Juokų
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šv. Kazimiero Akad. 
Alumniečių Vakaras

Nariams Pagerbti 
Balius

dol., M. Stromskienė 1 dol 
A. Gleznienė 1 dol.

Amateur Programa Choro “Special

MARQUETTE PARK. — 
Ar žinote, kad balandžio 25 
d., bus labai graži operetė 
“Sylvija” parapijos svetainė
je! Retervuokit tą dieną ir 
ateikit pasigrožėti gražiu lo
šimu. Po operetės bus šokiai. 
Varg. B. Janušauskas ir ren
gimo komisija nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti.

V. Macikas

Bal. 23 d. rengiama kortar 
vimo ir bunco vakaras Oge
ntų name Šv. Kazimiero vie
nuolyno naudai.

Į ARD seimą, geg. 9 d., iš 
rinkta atstovės: E. Ogentie
nė, A. Kinčinienė, B. Cicė- 
nienė, M. Martusienė, O. Sriu 
bienė, S. Bartkaitė, F. Jano- 
vičaitė.

Tartasi ir apie rėmėjų pik
niką geg. 16 d., Vytauto pa
rke. i . .

NORTH SIDE. — Draugy
stė Šv. Cecilijos rengia na
rių pagerbimui balių šį va
karą, baland. 17 d., parap. 
svetainėje. KvieČiaimi atsilan
kyti visi northsaidiečiai ir 
linksmai laiką pramisti <su 
Šv. Cecilijos dr-jos nariats.
Ši draugija North Sidėje vie 
na didžiausių. Jai priklauso 
didokas skaičius jaunimo, ku 
rie užtikrina draugijai lai
mingą ateitį. Kas nori pri
klausyti šiai didelei ir tur
tingai draugijai, atsilankę šį 
vakarą į minėtą balių galės 
įstoti: jaunuoliai-ės dykai, gi 
senesni už mažą įstojimą.

Northsaidiečiams jau gerai 
žinoma, kad draugijos Šv.
Cecilijos parengimai būna li
nksmus, kas pramatoma ir 
šiaJme baliuje. Todėl atsilan
kykite į parap. svetainę 7:30 
vai. vakare, o būsite paten
kinti. Draugystės narių bū
tina pareiga atsilankyti. Ti- 

i kietai pigūs. Uetuvytis1 prisidėjo

ma jubiliejinis vakaras, ko- Ne vienaflt g^ praftejo ma 
kio dar iki šiol čia nebuvo. nytį, kad ftv. Kazimiero A- 
Progromai išpildyti pakvie- kademijos alumnietės baigia 
sti artistai - mėgėjai iš North nykti dėl to, kad visai mažai 
Side, vadovaujami Maskolai- apje girdima. Tas mintis 
čių. Ši northsaidiečių grupė išvaikykite, nes alumnietės 
yra aplankius daugelį kolo- dar gyVos, bet niekuomet ne- 
nijų. Kur tik jie vyksta loš- sįgirįa
ti, susirenka daug žmonių. štai, kuomet akademijos 
Tat ir sočikagiečiai nepralei- rėmėjos užsimojo didelį dar- 
skit progos. Tą pat vakarą b^ __ sukelti statybos fondą, 
bus duodamos dovanoj dr-stės alumnietės tuojau stojo joms 
nariams, kurie išbuvo ilgą j pagalbą: rengia card par- 
laiką nesirgę ir pasidarbavę ties namuose ir pelną skiria 
dr-stės naudai. stat. fondui. Buvo surengu-

Tikietai serijiniai nuo 5 iki sjog įr vakarą vienuolyno au- 
25c. Su tuo tikietų netiktai ditorijoįe, kurio pelną taip 
galima bus į salę įeiti, pama- pat paskyrė statybos fondui, 
tyti vaidinimą, pasišokti prie jOft stengiasi surinkti “mylią 
geros Dean Colby’s orkest- centų” ir vis tam fondui. O 
ros, bet dar ir tikėtis laimėti dabar vėl rengiamas šokių 
dideles dovanas. vakaras.

Nemuno Sūnus
Alumnietės kas met rengia 

šokių vakarą, ^iet šįmet tas 
vakaras bus taip sakant sva
rbesnis, nes visas pelnas ski- 
riaimas statybos fondui. Alu
mnietės gerai supranta, kaip 
reikalingas yra akademijos 
rūmų padidinimas, juo grei
čiau pripildysime fondą, tuo 
greičiau stos mūrai.

Alumnietėms svarbu, kad 
tas vakaras pasisektų, todėl 
kviečia visus dalyvauti.

Vakaras rengiamas šešta- 
sk- dienį, balandžio 17 d., Audi- 
ba' torium viešbutyje, prie Con- 
me» gress ir Michigan gatvių. Už- 
žia tikrinam, kad visi linksmai 

praleis laiką. Grieš Al Pratt 
orkestrą. Alumnietė

Praeitą sekmadienį Šv. Juo 
zapo parap. įvyko retos iš
kilmės, dirmavonė. Vyskupą 
patiko ir atlydėjo į bažnyčią 
graži procesija. Sutvirtinimo 
Sakramentas suteiktas nema
žam skaičiui jaunimo ir su
augusių. Žmonių buvo tiek, 
kad nei pusė jų netilpo į ba
žnyčią- savo

Bal. mėn. 18 d. šv. Juoza
po parap. įvyks šokiai ir ba
lius. Rengia šios parap. Juo
zapai ir Kazimierai. Svetai
nės durys bus atdaros anksti 
po pietų. Šokiams grieš gera 
muzika. Prašomi ir iš kitų 
kolonijų atvykti pas mus ir 
smagiai praleisti vakarą su

AR PRIIMSITE ŠIĄ GRAŽIĄ LEMPĄ 
KAIPO DOVANĄ ?Iš ARD Skyriaus 

Susirinkimo

40 Valandų AtlaidaiDidžiausia parapijoj drau
gystė yra Saldžiausios Šir
dies Jėzaus. Šį vienintelė ka
talikiška, patrijotinė ir pa 
šalpinė dr-ja daug yra pasi
darbavus parapijos naudai.

Šįlnet draugystė švenčia 
jubiliejų. Bal. 25 d. rengia-

Removal Sale
-Budrik Furniture Mart, 3347-49 So. Halsted St., perke

liama į naują vietą. Didelis kainų sumažinimas ant 

Rakandų, Pečių, Lovų, Stalų, Skalbiamų mašinų ir Elek

trikinių Ledaunių. Turi būti išparduota, kad nereikėtų 

perkelti į naują vietą.

Dienraštis DRAUGAS duoda šią gražią, nau
dingą lempą dykai tam skaitytojui, kuris užrašys 
vieną naują skaitytoją DRAUGUI pusei metų.

Atneškite ar prisiųskite naujo skaitytojo var
dą, pavardę ir adresą ir $3.50, ir gausite šią lempą 
visai dykai.

Lempa naujausios mados, devynių colių aukš
čio, tinka visur — miegamajam kambary, ant ra
dio, rašomam stalui, ir t.t.

Prikalbinkite savo kaimynus ar pažįstamus, 
kurie dar neskaito DRAUGĄ. Ar ne lengva? Tik 
pabandykite!

Už metines prenumeratas siūlome didesnes do
vanas. | --i | Į Jt į F;

Jos. F. Budrik Ine
3417 So. Halsted St,
Budriko radio programai girdimi sekmadieniais 7:30 v. vakare. 
WCFL, 970 Kil.Veronika Vaičkienė, balan

džio 12 d,, buvo pasidavus 
gerklės operacijai. Dabar jau 
namie, adr. 4624 S. Paulina 
st. Kasdien eina geryn.

J. Bikno vadinama “Tbree 
Steps Tavem”, 4625 S. Pau
lina st., “grand opening” 
bus šeštadienį, bal. 24 d.

Stotis T.O.F.L

NORTH SIDE. — Progra
ma ir šokiai rengiami Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
3 skyriaus bus sekmadienį, 
balandžio 18 d., parapijos 
svetainėj. Pradžia 6:30 vaka
re. Įžanga 25c.

Kviečia visus Komisija

Draugo” Didžiulė 1937 Metu,

Į KLAIPĖDĄ PER ŠVEDIJĄ 

MOTORLAIVIU

GRIPSHOLM 
Liepos 2 d.

Kino artistė ir jai laiškų 
rašytojas. Parašyti laišką bi
le kuriai kino artistei, pas
veikinti už gražų vaidinimą, 
arba paprašyti jos paveikslo 
visuomet galima. Ale rašyti 
grąsinantį laišką ir reikalau
ti pinigų nepatariama. Čin 
matome kino artistę Singer 
Rogers ir John A. Buzas, 
10835 So. Wabash avė., kuris 
rašinėjo jai grasinančius lai
škus, pasiųsdamas net savo 
paveikslą ir reikalaudamas 
$500. Užvakar federaliai agen 
tai jį namuose suėmė. Užsta
čius $3,500 paleistas iki teis
mo. IJ. A. V. prokuroro padė
jėjas M. Ward sako reika
lausiąs, kad būtų ištirtas jo 
protas.

Nežiūrint, kada manote važiuoti Į Lietuvą, pradė
kite ruoštis iš anksto. “DRAUGO” laivakorčių 
agentūra išrūpins visus kelionei reikalingus doku
mentus. Darykite sau rezervacijas kuoanksčiausisi.

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

National Yonth Adminiitratlon 
trorkert of Namo County, N. Y, 
art ftaoroecoped by the Tubarculoaia 
Aaaociatioa to detect early tnber-

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRĄ

Nodea the haavy aprooa on tha doo- 
tor and narte. Thaaa aro made ot 
lead and rubbor to protoct tfaam 
againat the penotratinc rnyi. Thaaa 
raya do no harm and are abaohrtaly 
painiem ta tha ahort ezpoaurm to 
which patienta an rabjocted, bot 
they micht bo tajnrtaoa to tho

arba šaukite OANal 7790
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JUOKŲ IR MUZIKOS VALANDA PER 
STOTĮ V-Y-T-I-S

Įžangos Žodį Pasakys Kun. M. Urbonavičius,
MIC., L. V. Chic. Apskr. Dvasios Vadas

Slenka žmogaus gyvenimo ka. Gerai, nes nenoriu aplei- 
dienos ir jos dažnai liūdnos, j sti salės, kurioje taip švel- 
niūrios. Lietuviai linksmaus niai lietuviška daina viliojo 
būdo žmonės. Daina geriau- mane.
šia priemonė atgaivinti nusi

Chicagos Konsulu 
Skiriamas Petras 

Daužvardis

DBAVO'AS

Priimsime Svečius 
Artistus

RADIOSvarbu Taksų 
Mokėtojam

Kiekvienas taksų mokėto
jas reiškia nepasitenkinimo 
taksų mokėjime.

Kurie esate padavę protes 
tų Board of Appeals ir dėl

Iš neoficialinių šaltinių su- vienos, ar kitos priežasties 
žinojome, kad Lietuvos už- taksai nebuvo sumažinti, da- 
sienių reikalų <ministerija ko-' bar galit apeliuot į County 
nsulu Chicagoj skiria Petrų Court. Apeliacijai paskirta 
Daužvardį, buvusį Lietuvos tiktai 10 dienų. Paskutinė 

,’vice konsulų New Yorke. diena bus pirmadienis, balan-

minusią lietuvio širdį.
Liet. Vyčių choras per pa

skutinius kelis mėnesius iš
tvermingai lavinosi, idant ba
landžio 18 d. 6 v. v., Sokol 
llall, 2337 Kedzie avė., pui
kiai pasirodytų.

Prieš kelias dienas įvyko

Daug būtų galima parašy-; Kons. Daužvardis dabar y- 
ti kų jaučiau, kų mačiau, te-, ra Chicagoj. Gavęs oficiali 
čiau niekas neaprašys to jau pranešimų apie savo paaky- 
smo, kurio Tamsta jausi ntsi- rimų, likviduos savo asmeni- 
lankęs į tų Liet. Vyčių cho- skus reikalus New Yorke ir 

“Juokų ir Linksmybės su Sehna persikels gyventi į

džio 19 d. Nepraleiskite pro
gos. Gelbėkite patys sau.

Adv. Charles P. Kai

ro
Valandų’’. Chieagų. Pp. Daužvardžiai

Išgirdau Antenų Kaminskų' uu#*11* du sūnus 9 m. ir 6
dainuojant. Tykiai, švelniai. m* amžiaus.

įeralinė repeticija. Smalsu- plito malonūs garsai. Su di-; P,a(Hau aPie nauJQ konsu- 
L agautas, nutariau daly- dėlių pasididžiavimu klau i rabite Redakcijos straips- 

i tose repeticijose. Būti-, sįaus mūsų visų gerai žino- (
nai rūpėjo išgirsti kaip ska-' mo auksabalsio tenoro. Nuti
mbčs tos naujosios dainos a-!j0 paskutiniosios dainos ako- tas dienas, kada jau

— • - -• -• nas Lietuvoje klausiais liau
dies dainos, kuri tave jaunų

pie kurias tiek daug kalbu- rtjaį. choristai, sužavėti Ka 'nas Lletuvo-e klausiais liau

Anicetų D’ena

Anicetų lietuvių tarpe nė
ra daug. Tų gražų vardų tu
ri kun. Linkus, Sv. Petro ir 
Povilo parap. klebonas ir 
mūsų artimas bendradarbis. 
Vbrdadienio proga jį sveiki
name ir linkfune ilgiausių 
metų.

DIEVO APVAIZDOS PA
RAP. — Sekmadienį, Dievo 
Apvaizdos parap. svetainėje, 
įvyksta koncertas, rengiamas 
21 Wardo Lietuvių Amerikos 
Piliečių Sųjungos.

Programoj dalyvaus daili. 
S. Rlmkhs, A. Oželienė, O. 
Benikaitė, K R imk aite, E. 
Skudaitė, J. Rukštela, L. Stu-’ 
poraitė, A. Cukoraitė, J. Sa 
kalaitė - Barauskaitė. Be šių, 
dar bus radio duetas iš Ga 
ry, Ind.

Visi prašomi atsilankyti., 
Tikietai perkant iš anksto 
25c. Pradžia G vai. vak.

Gurskis Gavo Miesto 
Darbų

BUDRIKO PROGRAMA 
It WCPL

naujų krautuvę, kurį dabar
atatoma.

Vertėtų visiems pasinaudo- 
t£ K.

ma.
Aštunta valanda vakaro. Į- 

žengiau salėn. Scenoje nepa
prastas vaizdas. Apie šimtas 
dvidešimts penki choristai, 
milžiniškas orkestras. Netru
kus iškyla muz. Rakausko

minsko puikiu dainavimu, ii 
gai plojo.

Visų atsilankusių laukia ti
kras siurpryzas. Išgirsite K 
Pažarskį, kurs visų lietuvių

viliojo.
Atvažiuokite, lietuviai, į 

Sokol Hali, 2337 Kedzie av.

Lake ir McRenry apskri
čių (111. vai.) V^*A adminis
tratorius Edgar T. Gurrey iš

lygiai G vai. v. Nors kartų ■ Waukegano pasitraukė iš vie 
būkime punktualūs. Po visų' tos. Kas paskirtas į jo vie*

batonas ir suskamba galinga, gabių solistų tikrai verta pa
gerai žinomas. Iš jaunesnių linksmybių ir kerėjančių dai-i tų, dar nepaskelbta.
ntokin tlbroi varto nn . v i • • ’_ —__ a.____ «_ .____ __

BJtlGHTON PARK. — 
Plačiai pažįstamas brighton-' 
parkietis Stanley Gurskis ga
vo miesto darbų. Dabartiniu’ 
laiku jis dirba City Hali,' 
County Clerko klerku. Malo
nu girdėti kad lietuviai žen
gia pirmyn. Ta proga linkiu 
Stanislovui geros kloties.

Kaimynas

Ryt vakare, t. y. sekma
dienį, nepamirškite pasiklau
syti puikios radio programos 
iš stoties WCFL, nuo 7:30 v. 
vakare, kurių leidžia J. F* 
Bud lik o korporacija, ųžlaika,- 
nti žymių rakandų ir radio 
krautuvę adresu 3417 S. Hal
sted st., Chicagoje,

Programa bus visiems in
teresinga su dainom, simfo
nine orkestrą ir Makalų šei
myna. Rodos, kad išgirsite 
Mukaiiūtės veselę, kurios vi
si taip laukia.

Beje, primintina, kad da
bar Budriko krautuvėse eina 
didelis bruzdėjimas, kaino; 
galutinai kertamos, kad išpa- 
rdavus kuo daugiau prekių, 
kad nereikėtų jų kraustyti j

PROGRESĄ PROGRAMA 
IS WGES

Rytoj, 11 valandų prieš 
i piet iš stoties WGES, 1360 
kilocykles, turėsime progos 
pasiklausyti gražios ir įdo
mios radio programos, kurios 
leidifanu rūpinasi Progrese 
rakandų krautuvė, 3224 So. 
Halsted str. Kaip visuomet, 
taip ir rytoj girdėsime dai
nuojant žymius dainininkus 
ir dainininkes rinktines liau
dies daineles. Dalyvaus ir 
teisių patarėjas. Bus links- 

I mios įnutikos, įdomių prane
šimų, ypatingai gerų žinių iŠ 
■ Progresą krautuvės apie di- 
I delį pavasarinį išpardavimų 
. Patartina visiems pasiklausy- 
'ti. Rap. J.

VENHIAN MONUMENT CO.

iškilminga lietuviška daina. 
Salėje maišėsi keletas svetim
taučių, kurie nesuprato lietu
vio dainos, tačiau sužavėti 
dainos garsų, nutilo.

Kelias valandas džiaugiaus 
tuo puikiu programų, kurs šį 
sekmadienį žavės tūkstančius 
lietuvių.

Jau maniau, kad repetici-

nų — šokiai.
Jei matysi pulkus žlmonių

. tylaukiant Sokol Hali link,
nuos duetų. Jiems teks išp.l- skuba

“Juokų ir Linksmybės Vala
ndų’’ per stotį V-Y-T-I-S.

minėti p-lė Harriet Lukas ir 
Thomas Petkus, kurie dai

dyti Stephen Adams vienų iš 
gerųjų kūrinių — Jeruzale.

Kas nėra girdėjęs Šakar - 
Makar moterų choro, tas lin 
ksmias moterėles, kurios pra 
juokina ir surūgėlį. Jos vi
sos apsirėdžiusios tautiškais

Įžanga 50c. Adolfas

jo,s .J?aigtaa,.^e,,Hk perlrau _tū.bųis. Prisiminsi, brangus- - .......... • - - ■ ■ - ----
b-. n .,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUM

JUOZAPAS

UDEIKI
I TĖVAS

REPublic 8340

KUMPIAI IS
LIETUVOS

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės M vlintlcmo — \ c^tr»<ms —

'T Papuošimam*.
Phone LAFAYETTE 58OO

ir kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam AVnolesale.

BALTIC IMPORT CO. 
805 W. 19th Street
Tel. Uaymarket 8555

%

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

A. A.

JUOZAPAS 
SPUDVILAS

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dyk • koplyčios visose
ai Chicagos dalyse

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lietuvoj, Tauragės apskr.. 
Gaurės parap.. Vėžaičių kai
me kovo 8. 1987. Buvo au-'
laukęs 88 metų amžiaus. Po 
Iškilmingų gedulnlgų pamaldų 
parapijos bažnyčioj palaidotas 
Gaurės kapinėse.

IJetuvoJ paliko dideliame 
nuliūdime moterj Agotą, po 
tėvais Sklrlūtė, 3 sūnus: Pet
rų. Antanų ir Pranciškų, duk
terį Petronėlę Pažaisliu vie
nuolyne. vienų marčių Ir a- 
nūkę. Žentų Juozų Blankų ir 
anūkų Juozuku Slankų ir ri
mines. o Amerikoj Chicagos 
mieste sūnų Jonų. dvi dukte
ris: Onų Galšausklenę Ir Mag
daleną Blanklenę. žentų Jonų 
Gaižauskų, anūkų Juozų Ir a- 
nūkę Onų ir gimlnea

Ii a. a. Juozapo sielų šv. 
Mišios jvyks panedėly, baland. 
19 d.. 1937. 7:30 Vai. ėytt
Dievo Apvaizdos parap. baž
nyčioj.

Nuužtrdžtat kviečiame visus 
gimines, draugus. pažįstamus 
lr kaimynus atsilankyti Į tas 
pamaldas. Visi kartu maldau
sime GallestlngųJ) Dievų su
telkti velionio Juozapo stelai 
amžinų atilsi.

Brangus tėveli, sulaukei gi
lios senatvė*,. pergyvenai tūk
stančius vargų-vargellų, paty 
rel baudžiavos sunkenybes. 
Didžiojo Karo baisenybes. Pa
galios visgi išvydai skalsteno 
Lietuvai ateit) ir po te ne
priklausomų tėvynų.

Nedaugeliui yra skirta sv- 
laukti tokio amželio Dievas 
tave saugojo ant šios žemės, 
maldaujame Jo, kad per nuo
pelnus Viešpaties Jėaaus Kris
taus užšvlstų tau amžinoji 
švl<

Nuliūdę: Moteris, Nūnai,
Dukterys, *«t»t*l, Marti, Aaž- 
kai ir Giminėm.

+
A. <S> j t

MORTA MATIENĖ .

PersiskyrS su šiuo pasauliu 
balandžio 15 d., 9 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus 64 m. am
žiaus gimus PapilSs parapijoj, 
Šiaulių apskrities.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūuų Stanislovų J*ittsburge, o 
Lietuvoj sūnų
daug kitų gimtfl

Kūnas pašarve 
M. SkiAlo kc 
18 St.

tlmierų ir

randasi S. 
71J8 W.

Laidotuves (vyks pirmadieni, 
bal. 19 d., 8 vai. ryto 14 kop
lyčios ) Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčių, kurioj Įvjrfka 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, o iš tfen bus nuly
dėta | šv. Kazimiero kapines

Visi a. a Mortos Matlenšs 
gimines, draugai lr pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laldotuvšse ir sutelk'i 
jai paskutini patarnavimų ir 
ataisvelklnlmę.

Nuliūdę liekame: Sūnus Ir 
Giminės.

laidotuvių direktorius 8. M. 
Skudas. Tel. MONroe 8377.

Laidotuvėmis rūpinasi Mary 
Ir Jurgis Šepučiai, 714 W. 80 
St., Chicago.

Trijų Metų Sukaktuvės 

ONA
VAIŠVILIENE

Mirė balandžio 6, 1934, o po 
gedulingų pamaldų Sv. Jurgio 
par. bažnyčioj palaidota šv. 
Kazimiero kapinūse.

Paliko dideliame nuliūdime- 
vyrų Jonų, dukterį Ortų, sūnų 
Jonų ir gimlnea

Liūdnoms trijų metų sukak
tuvėms paminėti užprašėme 
Šv. Mišias, kurios Jvyks ant
radienyje, balandžio (april) 
20. 1937 šv. Jurgio bažnyčioj. 
Prasidės 7 vai. ryto.

Visi glmlnča draugai, pažĮs- 
tami Ir kaimynai širdingai kvie
čiami atsilankyti | tas pamal
das. Kartu melsimės, kad Gai
lestingas Dievas veliones Onos 
sielai per Viešpaties J6zaus 
Kristaus nuopelnus suteiktų 
amžinų atilsi.

Už jūsų malonų atsilanky
mų | tas pamaldas išanksto 
tariame širdingų ačlų.

Vaišvilų šeimyna,
3342 So. Lituanica

IŠdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių
—, - .ų... ,

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o

Suvirš 50 metų prityrimo 
-.........• o — ■ ■

Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

-o-
Mos atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH^ESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEley 6103

Chicago, Illinois

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių alftnienų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St, 

Telefonas BEVerly 0005

^1

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A KinC PATARNAVIMAS HlYlDULHIlUL DIENĄ IR NAKTĮ

TA w A T KOPLYČIOS VISOSE Ui Iv Al miesto dalyse

I. LiuLevičius 4848 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų. S. P. Mažeika 3819 Lituanica Avė. 

Phone YARds 1138

PONTIAC
> AGENTŪRA

Milda Auto Salas
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
IžadraUrbiai: 8AB0KI8, 1VLAW, BANKS VI6IU8, BAČKOS

A. Masalskis
A. Petkas

■Š

3807 Lituanica AVe. 

Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th CL, Cicero 

Phone Cicero 21C9

S. M. Skudas 718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

1.1. Zelp 1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5208

Ezerskis ir Saus 10734 So. Michigan Afe. 
Tel. PULIman 5703

P. 1. Ridikas 8354 So. Halated St. 
Phone BOUIevard 4089

lackauricz ir Sanai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULIman 1270
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j Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

SKAITLINGAS DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
SUSIRINKIMAS

Kas Sužinota Pas Valstybės Gynėją

Kaip žinoma, keletas tūks
tančių įvairių Chicagoj drau 
gijų paduotos į teismų) lik
vidavimui dėl nesilaikymo 
naujo Illinois valstybės įsta
tymo, kad kiekviena gyvuo
janti draugija turi kas met 
(vasario mėn.) pasiųsti ra
portų į Springfieldų. Pateku
siems į tų nemalonumų drau
gijoms Federacijos Chicago 
apskritis suskubo į pagalbų. 
Tuo reikalu praėjusį sns-mų 
išrinko komisijų pas vyriau
si Illinois vai. gynėjų, kad 
sužinojus, kokiu būdu gali
ma būtų gyvuojančias drau
gijas ištraukti iš to nemalo
numo. Komisijos prieky buvo 

"c«ly. J. Grišius.
rfaėjusį ketvirtadienį Fed. 

Cliic. aps. sušauktam nepa
prastam susirinkime dalyva
vo daugelio draugijų valdy
bos. Iš komisijos pranešamo 
pasirodė, kad ^at. gynėjas 
parodęs prielankumo lietuvių 
dr-joms ir pareiškęs, kau, 
jei susirašys ne mažiau 50-60 
draugijų, norinčių, kad jos

būtų ištrauktos iš likvidavi
mo ir patieks valstybei ra
portus už 1935 ir 1936 bei 
šiuos metus, jis pats, su dr-jų 
įgaliotu advokatu, patars tei
sėjui tas dr-jas ištraukti. Su
sirinkimas pranešimū buvo 
patenkintas ir savo advoka
tu' paskyrė adv. J. Grišių ir 
įgaliojo jį tuo reikalu rūpin
tis. Šiame susirinkime čar- 
terius pristatė ir raportus 
valstybei išpildė 20 draugi
jų valdybos.

Kurios draugijos, pateku
sios į likvidavimo sųrašų no
ri išeiti iš to nemalonumo, ne 
vėliau kai balandžio 19 d. 
turi susižinoti su adv. J. Gri- 
šium. Jo ofiso adresas yra 
4631 So. Ashland avė., namų 
adresas 6515 So. Rockwell 
st. Kurios draugijos to nepa
darys, neatsilieps, aišku, po 
bai. 19 d. bus pervėlu imtis 
žygių, kad išgelbėjus nuo li
kvidacijos.

Ryt arba pirmadienį drau
gijų valdybos turi srMmšti 
su adv. J. Grišium. Rap.

KAS VEIKIAMA TĖVŲ MARIJONŲ 
RĖMĖJŲ DRAUGIJOS

Visa Eilė Parengimų Seminarijos Koplyčiai 
Baigti

Amerikos katalikiškai vi
suomenei jau gerai ir pln: 
čiai žinomi Tėvų Marijonų 
darbai ir jų dabartiniu laiku 
Iiaigiama įrengti Seminarijos 
koplyčia. Daug lietuvių ka
talikų tų kilnų Tėvų Marijo
nų darbų suprato ir giliai į- 
vertino siųsdami savo aukas, 
kiti rinkdami jas po lietuvių 
kolonijas, vienu žodžiu, gelbė
dami visokiais galimais bū

dais, kad būtinai baigti ko-
1 plyčios įrengimų, kurios pa 
šventinimas įvyks birželio 6 

1 dienų. Bet, dar daug yra lie
tuvių katalikų, kurie dar nie
ko neprisidėjo, gal nežinoda
mi, ar neturėdami iš po sun
kios depresijos laikų, tat dar 
yra progos tų padaryti. Ei
kite į pagalbų, brangūs lie
tuviai katalikai kuo kas ga
lite, ne-s tas darbas, tai yra

įrengimas jos vidaus, reika 
lauja dar daug lėšų.

Šiuo laikų Tėvų Marijonų 
Rėmėjų Draugija dirba viso
kiais galimais būdais, vieni 
rinkdami aukas ir už jas iš
duodami aukotojams kvitas, 
kiti rengia visų eilę įvairių 
pramogų. Štai, jų visa eilė:

WEST SIDE, Marijonų rė 
mėjai rengia “Barbeųue” va- 
kailelį su šokiais parapijos 
svetainėje balandžio 25 d., 6 
vai. vakare. Rėmėjos: D. Ga- 
sparkienė, K. KuJbienė, M. 
Stumbrienė, Pr. Šliogerienė, 
Druktenienė, O. Dačiolienė 
E. Pocienė ir kitos platina 
tikietus ir dirba kiek galėda
mos, kad vakarėlis kuogra- 
žiausiai pavyktų ir atneštų 
gražaus pelno koplyčiai baig
tu ,

BRIGHTON PARK rėmė- 
jos-ai taipgi rengia tam kil
niam tikslui bunco party p. 
Navickienės namuose 2 vai. 
po pietų. Komisija turi pri
rinkus daug gražių dovanų, 
kurių užteks kiekvienam at- 
silankusiam. Tat, sulaukę ba
landžio 25 d. brightonparkie 
čiai atsilankykite ir parem
kite Marijonų rėmėjų gražų 
darbų, nes jų vienų pastan
gos be jūsų pagalbos nėra 
galimos.

MARŲUETTE PARK Ma
rijonų rėmėjai taipgi rengia 
bunco party parapijos sve 
tainėje balandžio 25 d., 2 va
landų po pietų. Teko girdėti, 
kad biznierius R. Andreliū- 
nas pažadėjo daug gražių do
vanų tai pramogai. Komisi
ja taipgi turi surinkus galy 
bes įvairių rankdarbių kad 
tik patenkinus visus atsilan- 
kusius. Tat neužmirškite ma- 
rketparkiečiai tų kilnios šir
dies darbuotojų, atsilankyki 
te į jų rengiamų pramogų.

MELROSE PARK Marijo 
nų rėmėjai jau turėjo paren
gimų, bet tuo nepasitenkina,

rengiasi prie bankieto, kuns 
įvyks gegužės 16 d. Melrose- 
parkiečiai, matot, yra pasiry
žę padaryti atmintį Tėvų Ma 
rijonų koplyčiai, įdėti spal
vuotų langų už 500 dol. Tat, 
matyt, kad jų pasiryžimas 
bus lengvai atsiektas. Teko 
sužinoti, kati rėmėjams stojo 
į talkų vietos draugijos, pri
sidėdamos su stambiomis au
komis, tat ir nenuostabu kad 
jų tikslas bus atsiektas. Svei
kiname melroseparkiečius ir 
linkime gražaus pasisekimo.

Bet štai naujiena, ateina 
•žinių iš tolimos kolonijos - - 
RACINE, WIS., kur randasi 
įžymi aukotoja Ona Sukelie- 
nė, kuri praeitam Marijonų 
seime aukojo lotų, vertės 
$1100.00. Jinai su pagalba 
p. Zizminskienės rengia va
karų, kurio pėtaas bus ski
riamas pusiau: Tėvų Marijo
nų koplyčiai ir vietiniai LR 
KSA kuopai. Tai, matot, kur 
pasiekė Tėvų Marijonų Se
minarijos koplyčios baigimo 
darbų. Labai malonu girdėti, 
ir kviečiame vietinius raci- 
niečius, sulaukus balandžio 25 
d. skaitlingai atsilankyti ir 
paremti tų garbingų veikėjų, 
kurios neužmiršta sunkaus ir 
didelio Tėvų Marijonų darbo.

Baigdamas šias kelias min
tis, dar kartu prašau ir kvie
čiu brangius lietuvius kata
likus, kiek galima prisidėti 
visokiais būdais, ar tai lan
kydami šiuos parengimus, ar 
parinkdami aukų po namus, 
kas kuo galite, prisidėkite, o

Pranešimai
Moterų Sųjungos seimo re

ngimo komisijos susirinkimas 
įvyks šį sektmadienį, baland
žio 18 d., West Pullmane, E. 
Strazdienės namuose, adresu 
12030 So. Halsted st., 3 vai. 
popiet.

Visų komiteto narių pra
šau būtinai susirinkti. Jau vi
soms žinoma iš oficialaus M. 
S. centro pirm. pranešimo, 
kad seimas įvyks rugpiūčio 
16, 17, 18, 19 dd. Laikas, kai 
vanduo, greit bėga. Nei nepa
jusime, kaip ateis seimo die
nos. Taigi, visos prie prisi
ruošimo darbo. Kaip komi
teto nariai taip visos kuopos 
be atidėliojimo ruoškftnės sei-' 
mui. S. Sakalienė,

Kom. sekretorė

Šv. Kazimiero Akademijos 
R&nėjų Dr-jos priešseiminis 
susirinkimas įvyks lialandžio 
18 d., 2 vai. po pietų, Šv. Ka
zimiera Akademijoj.

Prašome visų ARD skyrių 
atsiųsti atstoves su pilnais 
raportais iš įvykusių vajų, 
taipgi išrinkti narių mokes
čius, nes prieš seimų centras 
turės suvesti knygas.

kada progai pasitaikius at
vyksite į Hinsdale, III., kur 
randasi Tėvų Marijonų gra
žiausios švietimo įstaigos, 
patys pasidžiaugsite, kad tu
rėjote progos prisidėti prie 
to kilnaus ir gražaus darbo.

Apskr. rašt. J. K.

Gerkit ir Reikalaukit

f Roosevelt Fumiture Company

Prašome ARD paruošti su- svetainėje, 2 valandų po pie- 
manymų, kuriuos bendrai su- tų. Visi labdarybės nariai rė- 
sirinkime aptarsime. mėjai ir darbuotojai prašo-

A Nausėdienė laiku pribūti, nes turime
daug svarbių reikalų svars-ARD centro pirm.

Valdyba

KRAUTUVĖ ATIDARĄ -
Pirmadieniai?, trečiadieniais ir penk

tadieniais — iki 6 vai. vakare.

Antradieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais — iki 10 vai. vak. 

Sekmadieniais — 10 — 5 vai, p. p.

Vu v. :

MutualLiquorCo.
4707 S. Halsted St

TH. YARDS 0800

Mataal TrtJ»

DABAR
LAIKAS SUMODERNINTI 
JŪSŲ VIRTUVĘ ĮSIGYJANT

NO RGE
Elektrinį Refrigeratorių 
Ir Gazinį Pečių.

10 METy lARANTIJA.
MAŽI MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI pEC|A, NUOT7jrg.5o

i REFRIGERATORIAI—| g.00

0
ti

BREMEN •EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene nitikrina patogią

Kelionę į Kauną.

tf1 7 DIENOS | LIETUVA
ANT

Arba keliankite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

SKALBIMO MASINOS C .AA50
ĮVAIRIŲ IŠDIRBYSČIŲ 
(Priimame jūsų seną mašiną mainais)—

UMBURG •
ILAND
YORK

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

Patogus geležinkeliais susisiekimas U 
, Bremen ar Hamburgo.

Mes jams pagelbėeim ganti vtaitinlų ir imigra
cijos viste jfieų Europos gimininis.

Informacijos klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

130 W. RANDOLPH ST., OHIOAOO

Sekmadienį, barandžio 18 ds 
1 vai. po pietų paprastoj vie
toj įvyks svarbus dr-jos “Ue 
tuvos ūkininko” mėnesinis 
susirinkimas. (Bus daug svar
bių reikalų svarstymui, ypa 
tingai išgirsime valdybos ra 
portų apie naujų valstybės I 
dra . gijoms įstatymų. Tatg:1 
visi nariai būtinai susirinki
te.

J. Žurkauskas, pirm.
I. Lukošiūtė, lin. rašt

MARĄUETTE PARK. - 
Marijonų Kolegijos ir Semi
narijos Rėmėjų skyrius lai 
kys susirinkimų sekmadienį, 
balandžio 18 d., parapijos 
svetainėje, 2 valandų po pie
tų. Visi nariai - rėmėjai ir 
darbuotojai kviečiami laiku 
atsilankyti. Turime daug sva
rbių reikalų svarstyti.

Valdyba

T0WN OF LAKE. — Dr- 
gija Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių laikys mėnesinį su
sirinkimų sekmadienį, balan 
džio 18 d., 2 vai. po pietų, 
parapijos svetainėje. Visos 
narės susirinkite. Valdyba

MA RQUETTE PARK. — 
I^abd. Sųjungos 23 kuopos su 
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 18 d., parapijos

Good looking hair is an assnt 
to o man. lt stamps him as a 
well groomed gentleman. Fom- 
ol gives a mon's hair glow-

. ing health and handsome* 
grooming through its amazing

, 2-fold power... it cleans and 
1 nourishes. Fom-ol is a rich, 
Į foaming oil shampoo which 

takes unkempt, siekly hair 
(man*s, womon's or child's), 
and leaves it clean as a whis- 
tle and sparkling with health. 
Fom-ol is so economicalja little 
goes a long way. Ask your 

į druggist for the regular 50c
I size. Or, wr'rte for a generous 

trial bottle, endosing 10c to 
cover pocking and postage.

FOM-OL
Im Dm i staugt.„i irttlMI

AR TURITE KĄ 
PARDAVIMUI?

Norint kų pirkti, praneš
kite plačiajai lietuvių vi- 
buuuienei pt-r skelbimu 
Drauge.”

Skelbkitės “Drauge,” kur 
jūsų skelbimų matys tūks-

Skelbimai “Drauge” duo- 
tančiai pasiturinčių lietuvių, 
da geriausius rezultatus.

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ

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

Išmokam

PIVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED

PARDAVIMVI NAMAS
PARSIDITODA namo 726 W. 21 St.. 
Chicago, III. AM J| gavau už morgl- 
čua Ir man Jis nereikalingas. Todėl 
parduosiu už tiek, klek man kai
navo.

FRANK GIRSKIS
3181 So. EmenUd Avė. Chleego, III.

RENDON COTTAGE
IStrirenduoJa cottage B kambarių Ir 
vienas kambarys vtrSuJe. Šviežu a IS 
visų pustų. Peėlum Saldomas. Ran
da visai pigi. Yra garadžius. Ran

dasi Mamuette Parke. Kreiptis 4S39 
So. Washtenaw avė., 2 aukStas.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ

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

Central Paper Gradlng Co.
I26S W North Avė.

REIKIA PARDAVĖJŲ
Tuoj reikia pardavėjų parduoti II- 
kierlus ir tabaką. Komisas ir alga. 
Krelpktls

ROSELAND IJ4JUOR CO.
11418 So. Mk-hlgan Avė.

Tel. LINcoln 4484
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Ankšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Sulphnr ir 8hower 

Mandynžs,
Elektros Trytmentai lr Masožai
wap sKvnics motsrt mtmirs

IBM Clyboara Ava. ,WT w- Osl«««l a». 
Pirm.. Tra#., Krtrlr, Antr. Ir Krtvlr.
1:Se ryt. !k?\« rak. * ■*

Antr. Ir Prnkt. 7iie Moterį.
ryto Iki e rak. Patarnantoja

•tfX« VIBTOMN K'VIRi «• MNTO

TO REGAI N ENERGY 
AFTER THE FLU

When the Flu kai left you 
»nk tad ditrounced roa 
artd toaMtfuac to pat « 
keen rdse oa roar .pereit, 
•ad to brtca up roar dl 
S.itir. «y steni, to turn rour 
food i a to ttrtn«th(irins 
rad alood, Ho.t.tt.r . 
Stomschic Bitt.rr .paade
ap racovary. Yuv'll foal oat- 
Itt *,th th. flnt dot. 
PhnnrrourdrastenrrriRhe 
•w.y .ad f t ttsrt.d qu‘cfc- 
ly Amarfca'i tooic *inc. 
1851 Timm sood. do*. 
good. lt or bottla. ll 10

■omnat bitters


