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PRANCŪZIJA LAIKOSI 
ANGLIJOS PAŽIŪRŲ

Nieko nedarys iš ispanų 

nacionalistų blokados

•r'o 
^htinr*

PARYŽIUS, bal. 15. — 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybei baisiai nepatinka Angli
jos nusistatymas Ispanijos na 
jonalistų žvilgių. Prancūzų 

ikalai sako, kad jei Angli
ja pakenčia Bilbao blokadų, 
Ino būdu ji pripažįsta ispanų 
nacionalistų režimų ir nacio
nalistams padeda prieš Valen- 
cijos “teisėtų” vyriausybę.

veikti be Anglijos pritarimo, 
tada Italija gautų progos at
viriau ramti ispanus naciona
listus. Italija, girdi, tuojau 
imtų kaltinti Prancūzijų už ki 
šimųsi ir pati dar smarkiau 
subrustų gelbėti nacionalis
tams. Kiltų nauji nesmagumai 
ir nauja tarptautinė painiava.

Prancūzijos socialistų vy
riausybė pasitenkina šiandie-Nepaisant to, pati Prancūzi

jos socialistų vyriausybė prieš n’,u savo isPankl radikalų rė 
mimu per nesaugojamus PireBilbao blokavimų nieko nevei

kia. Ji aiškinasi, kad jei imtų nėjų kalnus.

RADIKALAI PUOLA 
BALDWINO VYRIAUSYBĘ

«
LONDONAS, bal. 15. —Į apsaugoti vežančius maistų I 

Parlamento radikalai atstovai'britų laivus.
karčiais žodžiais puola minis- 
terio pirmininko Baldwi- 
no vyriausybę, kuri, anot ra
dikalų, leidžia badauti Bilbao 
gyventojams. Girdi, vyriausy
bė remia ispanus nacionalis
tus, jei pripažįsta Ispanijos 
krantų blokadų ir jei atsisako

AUKSO ROŽĖ ITALIJOS KARALIENEI

Nuncijus Italijai ark. Bcrgoncini (centre} ir markizas S. 
B. Sacchetti (laiko rožę) su palydovais ties Idalijos karaliaus 

J rūmais. Nuvykę įteikti Popiežiaus skirtų aukgo rožę karalie- 
j nei jos 35 metų sutuoktuvių sukaktuvėmis. į (Acme Photo.)

NEMUNO ŽEMUMOSE POTVYNIO 
PAVOJUS JAU PRAĖJO

Vis gi kai kurių kaimų gyvento

jai daug nukentėjo

Tačiau vyriausybė ignoruo
ja šiuos puolimus. Vyriausybė 
vengia galimų iškilti naujų 
rimtų tarptautinių nesusipra-)
timų kovojant prieš blokadų ir į KAUNAS, bal. 2. — Nemu-' potvynio, tačiau pats didžiau
pristatant Bilbao radikalams i nn ledai jau baigia eiti. Šiais sias pavojus baigtas laimin- 
maistų. Vyriausybė yra pasi- Į metais jie pakrypo Gilijos ir gai-

* ’ ' ’ * ’ ” : Skirvytės šakomis, vadinasi į “
i Vokietijos pusę. Tuo būdu mū
sų žemumų gyventojams pavo
jus žymiai sumažėjo. Buvu
sios apsemtos vietos Rusnės ir 
Šilutės apylinkėse pamažu at

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
ŠĮ MĖNESĮ TURĖS 

SPECIALŲ SUSIRINKIMU
AMSTERDAMAS, Olandi

ja, bal. 15. — Vokietijos kar- 
.dinolai ir vyskupai šį mėnesį 
• turės specialų susirinkimų F'ul 
doj. Svarstys Bažnyčios padė
tį, kuri, Šventųjam Tėvui išlei
dus enciklikų, žymiai pablogė
jo.

Prieš keletu savaičių vokie
čių trys kardinolai ir du vys
kupai atlankė tada sergantį 

1 Šven tų jį Tėvų ir jį painforma 
vo apie nacių šėlimų prieš ka
talikybę ir tiesiog nepakenčia
mų Bažnyčios stovį naciams 

(nepildant konkordato sųlvgų.
Po šio įvykio Šventasis Tė

vas ir išleido enciklikų, kuria- 
ja Vokietijos vyriausybę kalti
na nž sutarties nepildymų.

Apie ketverius metus Šven
tasis Sostas kantriai tylėjo ir 
turėjo vilties, kad gal vokie
čių vyriausybė vis gi susipras 
ir paliaus persekiojusi katali
kus ir kovojusi prieš krikščio
nybę. Tos vilties laikėsi ir vo
kiečių katalikų vyskupai. Jie 
ieškojo įvairiausių priemonių 
taikai su naciais.

FORDO DARBININKAI VARGIAI 
BOS SUORGANIZUOTI i

TOKIOS NUOMONES YRA FABRIKŲ 
VIRŠININKAI

DETROIT, Mich., bal. 15. Tik jie įspėjami, kad unijos 
— Fordo automobilių fabri
kuose Dearborne dirba apie 
85,000 darbininkų. Fabrikų ve
dėjai pareiškia, kad iš visų 
darbininkų ne daugiau kaip 
1,000 priklauso unijai. Jei For 
do fabrikai turėtų pasiduoti 
^Vagnerio darbo santykių įs
tatymui, reikalinga, kad iš vi
sų Fordo darbininkų susiorga
nizuotų apie 45,000. Patsai 
Fordas daug abejoja, kad 
toks jo darbininkų skaičius pa 
siduotų, anot jo, Lewiso, arba 
kokio kito vario .diktatūrai.

Fordo fabrikų vedėjai pa
reiškia, kad darbininkams ne
draudžiama įstoti į unijas.

nieko gero jiems neduos. 
Šiandien Fordo fabrikuose

visi darbininkai dirba penkias 
savaitės dienas — 40 valandų. 
Mažiausias dienos atlyginimas 
yra G dol. 40 centų. Šįmet ža
dama šį atlyginimų padidinti.

Nepaisant tų ir kitų pareiš
kimų ir tvirtinimų, United Au 
tomohile AVorkerg unijos or
ganizatoriai išvysto veiklų ko 
daugiausia darbininkų patrau
kti į unijų. Nurodoma, kad ki
tų automobilių kompanijų dar
bininkai jau gerokai suorgani
zuoti. Tad ir Fordo darbinin
kai turi dėtis talkon savo bui
ties gerinimui.

rinkusi vidurinį kelių.

GOERINGAS NEUŽILGO 
BUS ROMOJE

Bet vis dėlto kai kurių kai
mų gyventojai, ypač mažiau 
pasiturį, nukentėjo, būtent a- 
pie pora savaičių negalėjo už
darbiauti, be to, kurie neteko 
pašarų, sunaikinti pasėliai ir

KAIP KOVOJAMA PRIEŠ
ANTILINčIAVIMy BILIŲ
WASHINGTON, bal. 15. — 

Reikia tik stebėtis kokiais ipe- 
todais kongreso žemesniuose 
rūmuose kovojama prieš anti- 
linčiavimo bilių, kuriuo siekia
ma išnaikinti negrų žudymus.

Pietinių valstybių atstovai 
yra priešingi šiam biliui. Jie 
pareiškia, kad Prez. Roosevel
tas nepasirašytų pravesto bi- 
liaus, kadangi jis turi pasirin
kęs namus Georgia valstybėje.

Toliau jie sako, kad jei bi
lius būtų pravestas, pietinėse 
valstybėse atsigaiveliotų ir im

ETIOPAI NUSISKUNDŽIA 
ITALŲ REŽIMU

BERBERĄ, Britų Somalija, 
bal. 15. — Daug Etiopijos gy
ventojų vra atliėgę į britų So
mai ijų. Visi karčiais žodžiais 
nusiskundžia nepakenčiamuo
ju italų režimu Etiopijoje. E- 
tiopams gyvenimas paaršėjo 
po įvykdyto pasikėsinimo 
prieš vicekaralių maršalų Gra
žiam. Ryšium, su šiuo pasikė
sinimu tūkstančiai! etiopų, vy
rų ir moterų, nužudyta. Anot

Visos priemonės pasirodė 
netinkamos. Naciai padidino 
veiklų prieš katalikus. Paga
liau Šventasis Tėvas buvo pri 
verstas prabilti. Dabar naciai 
dar labiau šėlsta prieš Bažny
čių. j ♦

Tas ir verčia katalikų vys-kita. Daugiausia nukentėju-slūgsta ir susisiekimas palai
komas normaliai. Ledai Kur
šių mariose susigrūdo į did
žiulius kalnus ties Nida ir 

ro ministeris gen. Goeringas, Juodkrante. Jie pamažu slen-

ROMA, bal. 15. — Iš patiki
mų šaltinių sužinoma, kad ne-

NACIONALISTAI APŠAU
DO MADRIDĄ

MADRIDAS, bal. 15. —
Nacionalistų artilerija vakar
ilgų laikų bombardavo Madri-iužilgo čia atvyks Vokietijos o
į_1 • * J* J I*— X • • i • •dų ir padarė didelius nuosto
lius. Labiausia nukentėjo mie
sto centras. •, •• I *f

Nacionalistai bombardavimu 
sugadino radikalams iškilmes. 
Jie minėjo šešerių metų res
publikos sukaktuves.

GEN. MOLĄ UŽIMS GEN. 
FRANCO VIETĄ

*
LONDONAS, bal. 15. — Eu 

ropos sostinėse plačiai kalba
ma, kad ispanų nacionalistų 
karo pajėgų vyriausias vadas 
gen. Franco pasitrauksiųs iš 
vyriausios vadovybės. Jo vie
tų užimsiųs gen. Molą, šiauri
nės armijos vadas.

žinomas stambiausias diktato
riaus Hitlėrio patarėjas.

Žinoma, kad Vokietija su I- 
talija yra seniau sutariusios 
vakarinę ir centrinę Europų, 
taip pat Balkanus apsaugoti 
nuo Rusijos bolševikų propa
gandos ir įtakos. Tuo tikslu 
joB tariasi su kitomis valsty
bėmis, kad sovietų Rusijų vi
siškai izoliuoti.

ka į jūrų pro Klaipėdą lytys 
jan beveik visai išnyksta ir į 
jūrų patenka daugiausiai tik 
smulkus ižas, tačiau iš karto 
pasijudinus visam Kuršių ma
rių ledui gali būti ir ties 
Klaipėda kiek didesnis susi
grūdimas.

Gilijos ir Skirvytės ledai, 
susigrūdę ties Kuršių mario
mis, sudarė didelį pavojų ke-‘jš Vokieti,jos ir ištremtiems vo 
liems Vokietijos kaimams mū-

siems organizuojama parama, j kopus atlikti susirinkimų ir
Tam reikalui lietuvių organi
zacijos paskyrė 200 litų aukų.

Iš šių lėšų jau Velykų šven
tėms nupirkta maisto produk
tų, kurie išdalinti vargingiau
sioms šeimynoms.

NACIAI NAIIGNA PILIETY- 
BĖS TEISES

BERLYNAS, bal. 15. —

Be to, naciams ir fašistams 
ypač yra svarbu Ispaniją va- pakraštyje. Pav., Skirvytės
duoti iš bolševikų. Apie tai bus 
svarbiausias Goeringo su Mu
ssoliniu pasitarimas.

nutarti, kas toliau turi būti ;jų, dar ir
daroma prieš nacių šėlimų.

KIEKVIENAS MULKIS GA
LI LEISTI PINIGUS, SAKO 

KUN. GOUGHLIN

šiandien vykdoma 
etiopus. Visoj; pagieža prieš 

Etiopijoj vien teroras.

DETROIT, Mich. (per paš
tų). Pereitų sekmadienį kun.

Tarp bėglių yra moterų ir, tų veikti Ku Klux klanas, 
vaikų. Neturi pastovios vie-l r^a’ vaikiški argumentai, 
tos, nė prieglaudos. Pačioj E-Į Kai kurie atstovai vadina 
tiopijoj dalis gyventojų netu- Įjuos tiesiog nepakenčiamais, 
ri kuo maitintis.

____________ 1 KANADOI STREIKAS
TĘSIASI

AUSTRIJOS KANCLERIS 
PAS MUSSOLINI

ROMA, bal. 15. - Apie ba
landžio 22 dienų į Veneciją at 
vyks Austrijos kancleris Kurt 
Schuscbnigg. Konfemos su 
Mussoliniu. Apie tai oficialiai 
pranešta.

MURPHY RAGINA DARBI
NINKUS ORGANIZUOTIS

GAL BUS NUTRAUKTI 
SĖDĖJIMO STREIKAI

AVASHINGTON, bal. 15. — 
C.I.O. vyriausias vadas J. L. 
Lewis pareiškia, kad, pripaži
nus Wagnerio darbo santykių 
bilių, gal bus nutraukti darbi
ninkų “sėdėjimo” streikai.

GARLAIVYJE ‘SĖDĖJIMO’ 
STREIKAS

NEW (YORK, bal. 15. - Pa 
narna Pacific garlaivio Cali- 
fomia įgula sukėlė “sėdėji
mo” streiką. Sakosi streikuo
ją iš užuojautos United States

LANSING, Mich., bal. 15.
Michigano gubernatorius Mur 
phy ragina darbininkfis dėtis 
į unijas. Anot jo, neorgani- 'garliavio President Roosevelt 
zuoti darbininkai bus dingę, 'streikuojančiai įgulai.

ir Elchvinkelis ir keli kiti kai
mai jan daugiau kaip savaitė 
atskirti nuo Vokietijos ir nėra 
jokių priemonių susisiekimui 
su jais palaikyti.

Velykoms buvo mėginta tų 
kaimų gyventojams bent paštą I 
pristatyti, bet ir tai nebuvo gal 
Įima. Šiuos kaimus nno Vokie-1 
tijos skiria platūs apsemtų lau 
kų plotai, kurie užversti ledų 
kalnais, tuo tarpu kai į mūsų 
pusę jiems kelias Skirvytės 
Nemuno šaka, kuri sudaro 
Lietuvos Vokietijos sieną, yra 
visai laisvas. Jiems dabar lei
džiama iš mūsų pusės gaben
tis maisto produktų. kus.

Ties Rusne ledai jau baigia 
išeiti. Dirbę čia mūsų ir vo
kiečių ledlaužiai,, baigę darbą, 
grįžo į savo vietas. Nor* ii 
karto buvo bijota Nemuno ie-

Nacių autoritetai panaikino j C. E. Coughlin per radiją pa- 
pilietybės teises pabėgusiems reiškė, kad vyriausybės nepap

rastas išlaidumas rengia šaliai 
kiečianriR ir jų šeimų nariams naujų depresijų, kuri numato- 
— viso 97 asmenims. (ma ateinančiais metais. Nuo

Jie visi yra nacių priefinin- ioa nebus išsisaugota jokiais
kai. Daugumas radikalai. Kai 
kurie rašymais užsiima prieš- 
naciška propaganda. Kai ku
rie tarnauja ispanų radika
lams Ispanijoje.

KARPENTERIŲ UNIJA 
PRIEŠ “SĖDĖJIMO” 

STREIKĄ

INDTANAPOLIS, Ind., bal. 
15. — Nacionalė karpenterių 
unija United Brotberhood of 
Carpenterg and Joiners vi
soms savo kuopoms griežtai 
uždraudė “sėdėjimo’’ strei-

SUIMTAS LAIŠKŲ RAŠY
TOJAS AKTOREI TORONTO, Ont., Kanada, 

bal. 15. — Darbininkų streikas 
tęsiasi General Motoru fabri
ke Osbawa. Šio miestelio ma-

Chicagoj suimtas John Bu
zas, 18 m. amž., kurs rašinėjo 
grasinančius laiškus Ilolly- joras stovi streikininkų pusė 
woodo aktorei Ginger Rogers. je. Jis ragina C.I.O. vadus pa

būdais. Tr ateinanti depresija Jis iš jos reikalavo 500 dolo- 
bns labiau kartesnė už buvu
sių Hooverio laikų depresijų.

Jei gyvi būsime, pasijnsi- 
me, kari maisto produktai ir 
kiti gyvenimui reikalingi dai
ktai neįperkami. Jvyks dolerio 
infliacija ir tas stovį dar la
binu pablogins.

Anot knn. Cougblino, per 
ketverius metus naujosios san 
tvarkoj vykdymui 14 bilijonų 
dolerių išleista.'Šiandien vis 
tik yra apie 9 milijonai bedar
bių ir apie 25 milijonai “iš
malda” gyvenančiųjų.

“Kiekvienas mulkis gali i5- 
Icisti pinigus, jei jam leidžia-

rių.

VELYKINIS SNIEGAS

skelbti streikų J. Valstybėse.

Ontario premjeras M. Hep- 
bum ir' toliau kovoja prieš 
svetimšalius. C.I.O. vadus. Jis 
rado, kad jo kabineto du na-

BTRŽAT. — Pirmą dienų riai palankūs darbininkams. 
Velykų Biržuose visų dienų Tad privertė juos atsistatydin- 
snigo. Sniego iškrito apie 30- ti.
40 centimetrų. Visa žemė me-----------------------
džiai ir pastatai pasipuošė bal SUŽEISTA 28 ASMENYS
tu akinančiu rūbu tartum per -----------
Kalėdas. Naktimis stiprokai WASHTNGTON, bei. 15. — 
pašala Jau ketvirta diena, I Senam mediniam gatvėkary iš

Chicagoj policija daro “rei-|ma tai daryti be jokio atsako- 
dua” prieš įvairių rūšių gam- mingnmo”, pareiškia kun. 
blierius. ĮCoughlin. “Tvaikas Amerikos

------------------------ .visuomenei sukelti “sėdėji-

kaip žmonės važinėja rogėmis. 
Ūkininkai važiuoja net miško 
parsivežti rogėmis. Ir seni 
žmonės nepamena, kad per Ve 
lykas būtų buvę tiek gausiai 
sniego ir toks rogių kelias.

tiko sprogimas ir kilo gaisras. 
28 važiavusieji sužeista.

mupyje didelio ir pavojingo SKAITYKITE “DRAUGĄ” mas” ne prieš pramonę, arba

prekybų, bet prieš politikie
rius, kurie laisvai žarstosi 
žmonių pinigus” -- V —J-

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

Šiandien iš dalies debesuota; 
popiet kiek šilčiau.

Saulė teka 5:07, leidžiasi
6:32, f. u..! J t-J J
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Jubiliejinių Metų Minėjimas

1937 metai lietuviams katalikams yra 
svarbūs ir reikšmingi. Šiais metais minime 
Lietuvos krikšto 550 metų sukaktuves. Jas 
iminėti turėtumėme gražiai ir iškilmingai.

Mūsų manymu, šias reikšmingąsias su
kaktuves turėtų minėti visa mūsų tauta. 
Neturėtumėme atsilikti nuo to nė mes, A- 
merikos lietuviai. Visos lietuvių kolonijos, 
ar jos bus didelės ar mažos, turėtų surengti 
tinkamų Lietuvos krikšto paminėjimų. Jei 
kurios kolonijos lietuvių katalikų vadai at
sisakytų tų padaryti, 'minėjimų organizuoti, 
tokie užsipelnytų viešo papeikimo.

Kadangi šių vasarų į Amerikų atvyks 
J. E. Vyskupas Mečislovas Reinys, kuris 
Lietuvoje yra labai mylimas ir gerbiamas, 
kaipo nepaprastos energijos ir didelio pa
sišventimo vadas, jo atsilankymų reiktų su
rišti su Lietuvos krikšto sukaktuvių minė
jimu. Garbingojo Svečio kilni asmenybė tam 
paminėjimui priduos daug reikšlmės ir iš
kilmingumo. i

Šių sukaktuvių minėjimas mus, lietu
vius katalikus, turi labiau sujungti ir labiau 
suorganizuoti. Jis turės mus paakstinti di
desniam ir nuoseklesniam katalikiškam ir 
tautiškam veikimui.

C. Y. O. tikslas yra duoti jaunimui, 
ypač tam jaunimui, kuria tėvų yr* apleis
tas, užriėmimų, globų, jam tinkamų sportų. 
(Be to, steigiamos įvairios amatų mokyklos, 
kuriose jaunuoliai išmokami, įpratinami di
rbti ir savystoviai gyventi. To garbingojo 
judėjimo priešakyje stovi J. E. Vysk. Ber- 
nard Skeil, kurį teisingai galima pavadinti 
jaunimo apaštalu.

Dar Apie Didįjį Lietuvį

“Studentų Žodžio” bendradarbis p. J. 
N. apie a. a. kun. Jonų Kuru tarp ko kito 
taip rašo:

“Lietuvių tauta yra linkusi į ištautė- 
jimų: brangina visa tai, kas svetima ir nie
kina, kas sava. Šiuo atveju kun. J. Kuras, 
kaip garbingas Lietuvos šventųjų girių ų- 
žublas milžinas, buvo griežta išimtis; jisai 
visa galva stovėjo aukščiau už savo tautie
čius, linkusius pasiduoti svetimos kultūros 
įtakai. Jisai nepažino jokių kompromisų, 
visi įgimtieji tautos privalumai jam buvo 
šventos Dievo dovanos, kurias po kojomis 
paminti yra didelė šventvagystė.

J. Žilevičius, L.

MIKAS PETRAUSKAS
(Iš Veikalo “Amerikos Lietuviai Muzikos 

Garsuose”)

(Tęsinys) I Europoje) moksliškų dalykų;
Pat® dar būdamas vos tik i Amerikoje tai publie 

iš konservatorijos išėjęs, ne
buvo ganėtinai prisirengęs 
konservatorijos kurso vedi
mui, kai tuo tarpu muzikos 
mokykloms buvo kuogeriau- J 
šiai atatinkųs. Taip pat ir 
kitų specialybių muzikoje su

school ir nors du metu kad 
būtų lankę higli school arba 
kitokias tam lygias mokyk
las. Pirmieji gaus titulų: 
Muzikos Mokytoja*, antrieji 
— Liueso Meno Dailininkas*'. 
Neilgai tai įstaigai teko vei-

nkū buvo g«iti aukotosios kti’ ne8> dSI 8tokoe 
muzikos studijoms moksliniai' «vaiiavo Europon, tokiu 

būdu pirmutinė Lietuviška 
Konservatorija užsidarė. Prie

prisirengusių specialistų. Jis 
prisižiūrėjo, kad šiame kraš
te labai imponuoja lietuvius to dar prisidėjo ir kiti daly-

tokie vardai, kurie svetimtau iksi’ kuri* dėl stokos ™t08- 
čiuose yra gerbiami, kt: ko- ,*8™ 8#1,n,’rMs »pr«JyU. 

į legijos, universitetai, akade-J Tokios pat rūšies lietuvis- 
“Ir kon. J. Kuras stovėjo šiose Ame- mijos, muzikos konservatori- j ka Konservatorija buvo 1913 

jos ir t. p., mažesnės įstaigos į rn. atidaryta ir Brooktyne, 
neužimponuos lietuvio, ypati-. kurioje piano skyrių vedė Po 
ngai jauniklio. Tokiu būdu, vilas Čiurlionis, garsaus met

rikos lietuvių ištautėjimo jūrių bangose kaip 
žydrus švyturys, kuris savo kilnia ir gar
binga dvasia uždegė ne vienų lietuvį pasi
tikti garbingu savo tautos mylėtoju, auko
jančiu savo tautai sveikatų ir gyvybę. Savo 
nepalaužiamu lietuviškosios ideaiogijos nu
sistatymu jisai žavėjo kiekvienų lietuvį ir 
vertė jį gerbti amžinas mūsų tautos savybes. 
Nejaugi su kun. J. Kuro mirtimi Amerikoje 
baigtųsi realusis lietuviškumas ir istorijos 
knygos užbaigtų lietuviškojo klestėjimo epo
chų? Nejaugi jisai būtų “Paskutinis iš Mo
hikanų?”

Prie šių žodžių komentarai nereikalingi.

Katalikiškų šeimų Įnamis

kuomet į privatines mokyk
las tais laikais mažai buvo 
autoritetų kreipiama dėmesio, 
jis, nieko nelaukdamas, ir 
pradėjo tas muzikos mokyk
las lietuviams steigti pava
dindamas konservatorijomis. 
Sumanymas gražus ir visų 
remtinas, o jų tikslas dari 
prakilnesnis: “Kelti lietuvi
šką Muziko® Menų”, todėl vi
si, kas tik suprato to darbo

nininko K. Čiurlionies bro-

pu.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Boetnno llaikio gazieta ši
taip, tavorščiai, informuoja 
savo skaitytojus. Įdėjęs Ame- 
lės Earbart pikčerių ji rašo; 
“Lėkė kaip sakalas, nutupė 
kaip... Štai čia ta pagarsėjusi 
amerikietė lakūnė Ąmelia Ear
bart, kuri labai mėgsta skrai
dyt orlaiviais. Šiomis dienomis 
ji mėgino nulėkti net Austra
lijon. Paliko savo vyrų, pa
siėmė mechanikų Mantz’ų už 
patarėjų (jis čia parodytas 
sale jos) ir leidosi iš Cali- 
fomijos. Bet Filipinuose juos 
ištiko nelaimė ir nusileisdami 
jiedu sulaužė orlaivį.”

Kaip žinoma, toji Amelė lė

lių. Kaimiečiai, mat, žino, kad 
saulės spinduliai daug vjsokių 
kvarabų užmuša. Darbas, sa
ko, sparčiai eina. Vadinas, 
biznis eina.

Pasakykit, dabar, tavorščiai, 
kam laisvamaniai čia Šliupui 
kalektas daro, kam ir iš SLA. 
paskirta keli šimtai dol. T Juk 
už namų langų padidinimų 
kontraktoriams — Šliupui ir 
Etinės Kultūros sosaidei patyfc 
kaimiečiai užmoka. Ar m 
čia tik balšavikiškae raket

lis. Povilas tuosyk vargoni- ,kg ne Australijon, ale aplink 
ninkavo Aušros Vartų para- lpasau,j greitumo rekordui pa

statyti. O kad ji “paliko” vy-pijoje New Yorke, pas kun. 
Šeštokų^ Tos konservatorijos 
skyriai buvo Waterbury, 
Conn., Elizabeth ir Newark, 
N. J., į tuos miestus važiuo
davo jis pats ir vietoje turė
jo savo pavaduotojus. Supra
ntama, darbas buvo begalo 
sunkus ir tas atsiliepė vėliau 
į jo sveikatų. Neilgai ir tos

Zuzė. — Gaš, šiandien tu 
atrodai labai linksma. Kas 
pasidarė?

Koste. — Prieš savaitę su
sirgo vyras ir vakar dakta
ras liepė mudviem važiuoti į 
Kalifomijų.

I ' *•> Katalikai Kinijoj

Nors ir labai sunkiose sųiygose katalikų 
tnisijonieriai darbuojasi Kinijoj, tačiau jų 
darbo pasekmės yra stebėtinai gražios.

1936 metais katalikų , tikėjimų Kinijoj 
priėmė 106,316 kiniečių. 526,678 baigiami ruo
šti prie krikšto. Perėjimas katalikybėn kas
met auga: 1931 m. Katalikų Bažnyčia laimėjo 

, 49,449 kiniečius; 1932 m. - 58,071; 1933 m. 
-- 69,547; 1934 m. — 82,145; 1935 m. — 
96,547; ir virš 100 tūkstančių praėjusiais me
tais. i

Vietoje bus priminti, kad Mongolijoj vie
nas 25 gyventojų yra katalikas, o Peipingo 
vikarijate vienas iš 15 žmonių. Čia kataliky
bė stipriausia laikosi.

Kiniečių kunigų skaičius taip pat žymiai 
auga. Iš viso Kinijoj yra 4,452 katalikų ku- 
nigai, iš kurių jau du penktadaliai yra ki
niečiai. Iš 1,263 katalikų vienuolių brolių, 55 
nuošimčiai kiniečiai, o iš 5,74b vienuolių se
selių kiniečių yra 63 nuošimčiai. Ten yra 13 
kiniečių vyskupų 10 apaštališkų prefektų. Ki
nija yra padalinta į 129 bažnytines diecezijas. 
Bendrai tuo tarpu iš 165 kiniečių vienas tė
ra katalikas. Tai parodo, kiek daug darbo 
tame krašte yra katalikų misionieriams. Bet 
su 2,934075 katalikais Bažnyčia Kinijoj da
ro milžiniškų pažangų.

ftia proga reikia paminėti, kad ir Tėvai 
Marijonai misionieriauja Kinijoj. Jų misijų 
centras yra Barbinę. Jį neseniai aplankė 
šios kongregacijos vyriausias vadas gerb. 
Tėvas Andrius Cikoto, kuris porai mėnesių 
yra atvykęs pas Amerikos Marijonus.

Grazus Darbas

Chicagos vyskupas pagelbininkas Ber- 
nard Sliejl labai svarbų vaidmenį suvaidino 
Amerikon jaunimo organizavimo darbe. Jo 
suorganizuotoji f. Y. 0. (Catliolic Youth 
Organization) ČMcagoje, plinta po visų 
kraštų. Iš lokalinės jaunimo organizacijos 
ji pasidarė nacionalinė su milijonu narių.

Ši organizacija kuklių pradžių gavo 
prieš 25 metus. Buvo taip: .jaunas kunigas 
Bernare! ftlieil (dabar vyskupą*) Cook coun- 
ty kalėjime sėdėjo eu jaunuoliu, kuris ne® 
trukos titfėjo būti pakartas. Jaunas kuni
gas išgirdo jaunuolį kalbant: “Aš galvoju, 
jei aš būdamas veikas daugiau bdč žaidęs, 
šiąnakt dar nereiktų 'man mirti”.

Šie tragiški žodžiai buvo svarbiauaiu 
akstinu jaunam kun. 8heil organizuoti C. 
Y. O.

reikšmę, atvira širdimi ėjo 
pagelbon. To pasėkos, kaip mokyklos veikė 
matysime vėliau, buvo bėga-

Tarp svarbiausių katalikiškojo veikimo 
priemonių yra gera spauda. Uolieji katali
kai jai palaikyti nieko nesigaili. Įvairiose lo didelės.
Žalys® tveriamos katalikiškai spaudai išlai- igw birže|i(( g d 
kyti įvairiausios organizacijos. Tie katali
kai, kurie prie to darbo neprisideda yra va
dinami miegančiais katalikais. Vyskupas 
Fillon sako:

vo atidaryta jįiirmutinė, kur 
ji būtų, Lietuviška Muzikos 
Konservatorija Chicagoje. Tų 
pat metų “Vien. Liet.” Nr. 
33 randame atspausdintų sta
tutų su konservatorijos pro-

“Spauda yra suaugusiųjų mokykla.
Kiekvienas skaitytojas yra mokinys.
K..ip knyga yra fermos arėčiau, taip g®-, Kr<1 ai6kia„ Mt !u.
ras laikraštis yra senuos pianus, kuris ° A___ ,
nuolatiniu savo buvimu kasdien atuauji
na šeilnos dvasių, nurodo jai gyveninio

prantamas Petrausko tikslas 
jo įsteigtos konservatorijos,

kryptį, duoda sveikos nuovokos. Skai-1 paduosiu keletu ištraukų, 
tytojas ne kartų mano, kad jis esųs lais
vas tų ar kitų dalykų skaitydamas, kad
jis turįs savo nuomonę, tuo tarpu jam.kt( mokin"iaInis pi|n^ muzika- 
vadovauja laikraščio dvasia ir >g eina, iŽ8ilavMnę.. Konser-
ten, kur yra nejučiom.® vedama® . ivntorijH rengs ne tik virtuo.

dailininkhs bet ir peda-Ir Jaunimo Laikraštis Sulaikytas

“Lietuviškos Muzikos Ko
nservatorijos” tikslas: sutei-

žus
gogus - mokytojus”.

Vilniaus lietuvių jaunuomenės laikraštis | Programa susidėjo iš spe- 
“Jaunimo Draugas” šiemet jau kelintų kar- ciališkųjų ir “priverstinųjų” 
tų buvo konfiskuojamas. Buvo konfiskuotas ( dalykų. Specialiaiieji buvo 
ir jo paskutinysis prieš Velykas 11 numeris, sekanti: “dainavimas, smui-

Po poros dienų “Jaunimo Draugo” re-Įkas, piano, teorijos (liarmo- 
dakcija gavo iš Vilniaus apygardos teismo nija, kontrapunktas, fuga ir 
š. m. kovo 11 dienos sprendimų, kuriuo su-' formos).” Taip pat buv» ir 
laikomas t®o lai krasm o tolimesnis leidimas. 1 orkestriniai m instru~
Pranešama, kad sis teismo sprendimas P®-1 Plentai mokinami. “Privers----------- - nieJ
darytas ryšium su “Jaunimo Draugo” šių Į tJn. 
metų 6-to numerio konfiskavimu.

“Jaunimo Draugo” redakcija, ryšy su 
šiuo sprendimu, kreipėsi į apeliacinę instan- . ..
cija, tfeiau, iki bus t®n byla ifeprę.t® harmonija, enciklopedija,
laikraštis negalės eiti muzikos istorija ir U.”

Prez. Kooseveltui sumanius didinti Vy
riausiojo Teismo teisėjų skaičių, ir senieji tei
sėjai pradėjo “pasitaisyti”. Pavyzdį turime 
iš Wagnerio akto pripažinimo konstituciniu® 
Kitu atvėju tas aktas tikrai būt buvęs at
mestas. Kas sakė, kad senų žmonių nėra ga
lima bepataisyti.

• • •
Nepavykus Visnomiui “naujų tikybų” 

Lietuvoje įsteigti, atvyko Amerikon už aavo 
sugalvotų naujų raidynų agituoti. Patariame 
tam ponui tokiais sumanymais nei savęs ne
varginti nei kitiems į akis nelysti.

• • •
Pasirodo, kad britų liūto uodega tikrai 

netrumpa. Ji ima užkliūti ir Italijos Musso 
liitiui ir kitiems. Ar neateis laikai, kuomet 
jų kas nors imsis trumpintų

tini (tiems instrumentams a- 
part specialiskojo. Ž.): ele
mentariškoji teoriją, solfeg-

istorija
Baigusiems buvo duodami 

paliudymai ir diplomai. “Pa
liudymus gaus tie, kurie, už
baigę vienų iš speciališkųjų 
dalykų, bus lankę priversti
nuosius dalykas paskirtų lai
kų ir išlaikę egzaminus pa
gal konservatorijos progra
mų. 1H pi omus gaus tie, ku
rie, užbaigę vienų ii speeiališ- 
kųjų dalykų, užbaigę priver
stinuosius, draug ir pianų su

rų, o “pasiėmė” mechanikų, 
tai irgi nėra dyvo; juk ir ■ 
Vaitkus, kai lėkė per mares, 
nesivežė savo pačios. O kad 
Vaitkus nesisodino šalę savęs 
mechaniko, tai mano delnas 
šiterp figeriuoga: iš New Yor
ko nulėkti į Airįjų yra ne tas 
pats kų aplėkti aplink pasaulį.

Balšavikų poperose skai
čiau, kad laisvamanių papa 
Šliupas Lietuvoj storojasi už- 

Buvo pardavinėjami Šerai vi- pirkti žemės kapams visiems 
soje Amerikoja.. . Bostone ko- laisvamaniams palaidoti. Taip 
nservatorija buvo ilgiausiai pat girdėjau, kad Šliupas nori 
ir davė keletu rimtų muzikos Lietuvoj pastatyti laisvama- 
srityje veikėjų. Ten mokinu- niams balšavikiškų gimnazijų.

Trečiųjų ir paskutiniųjų 
buvo Įsteigęs Bostone 1914 
m. visiškai biznio pamatais.

Jlrndauninkos (į atėjusį na
mo savininkų). — Vakar 12 
vai. naktį viršutiniai gyvento
jai laivo labai neramūs: ala
sų kėlė, net lubas lazda dau
žė.

— Negalimas daiktas. Va
dinas, tamstai nedavė miegoti.

— Ne, aš dar dirbau.
— Tai reikėjo viršutinius 

sudrausti.
— Kad neturėjau laiko.
— Tai kų gi dirbai?
— Praktikavaus ant t»-oni-

K ulbas i du septinto sky
riaus mokiniai:

, „ v. ■, , ... , — Girdėjau tėvelį šnekant,kas, Bačiulis — daug veika- durų stovejuno daktaras pra- • ,, v • -m -j a • » , , x,i- v,- - >kad prez. Rooseveltas yra la-lų parašęs ir išleidęs Amen- j nesą, kad Šliupas ir Etines
koje, M. Karbauskas (miręs) Kultūros sosaidė Lietuvoje 
ir Varaitis — vargonininkai ’ užsidėjo konft-aktorystės biz- 
ir d. k. Pirmutinė gavo 1917 nį: kerta ir vŲdina kaimiečių 
m., užbaigusi dainavimo sky-1 namų langus, kad pro juos 
rių, mokytojos laipsnio dip- įeitų daugiau saulės spindūJtmokyklos.
lomų — Ona Liutkevičiūtė,1------------------------------------- ------- *
kuif vėliau ištekėjo J.
Kerdiejaus ir 1936 m. balan
džio 30 d. mirė (taip pat ir

Pr. Rimkus — daininin- Daliar Čikagos Olstryčio tarp

jos vyras).

Kadangi bus įdomu susipa
žinti arčiau su tos konserva
torijos savotišku būdu orga
nizavimo, nes pirmutinės bu
vo vien tik idėjiniais sume
timais organizuojamos, čia 
paduosiu ištraukas iš a. a. 
J. Kerdiejaus rašto, tilpusiu 
1915 m. 38 Nr. “Ateities”.

“...rašančiam šį straipsne- 
nį asmeniui, t. y. man užėjus 
pas lietuviškų advokatų, Ho
vardų ofisan, teko matyti 
naujų dokumentų išgautų iš 
Maesaehusetts valstijos, pa
rodant inkorporavimų lietu
vių viešos kultūriškos įstai-

baidaug gera padaręs.

— Nemanau, — atsako ki
tas. — Ar gi nematai, kad iki 
šiol dar neuždarė nei vienos

S. Lukas

PAVASARIS

Linksmas pavasaris atėjo,
Skaisčioji saulė aukštai pakilo. 
Laukuos sniegas sudūlėjo,
Ir šalti žiemos ledai sudilo. 
Vėversiai, virš dirvų pragydę,
Jau linksmina visus žmonelius. 
Paukšteliai, iš dausų parskridę, 
Krauna ir pina lizdelius.
Iš šalto žiemos jungo išsivadavus, 
Džiaugiasi prigimtis, gyvybę atgavus. 
Jau sudygę žolynai stehias aukštyn, 
Ir, laistomi šilto lietaus, auga didyn. 
Sprogsta medžiai įr leidžia lapus, 
Girdis paukšteliai puikiai dainuoja. 
Laukai, pievos gražiai žaliuoja,
Visur jauti malonius kvapu*.

instrukcijas su fiziško ir vo* suose dalykuose, kurie tik 
kališko kultūrinimo. Suteikti reikalingi ir naudingi dėl at-
artistams ir kitiems tos rū-

gos. Dokumentas išduotas ru- oratorijas, ba-
gsėjo lt) d., 1915 m

Tikslas tos įstaigos doku
mente yra pažymėtas niaž 
daug toks:

Massachusetts valstija šiuo
ini pažymir kad Mikas Pel>

žnytinių chorų vedėjų vietas

siekimo minėtų tikslų arba 
dėl padidinimo pelno, su pa
matiniu kapitalu $25,000. Vie-

ir kt. Prirengti mokytojus ir šas turtas — nominališka ve-

, txi • u • i ranskas, Pranas Runkelis, Pe-pedagogiškuoju kursu, opia* ... . ..C,,. „
. ... tras Čaplikas ir WUlitun F.

nistai ar vargonininkai pra
eis visus pavyzdžius kontra
punkto. Taipgi turi būti pa
baigę nors 4 klases (jeigu

J. Howardas pasiryžo sutve
rti korporacijų po vardu Lie
tuviška Muzikos Konaervuto- 
rija, Ine., su tikslu: duoti

steigti muzikaliSkas agentū
ras. Leisti pirkti ir parduoti 
įvairių rūšių muzikų ir muzi
kai iškas kompozicijas. Išdir
bti, pirkti, parduoti Ir ver- 
telgauti visokiais niuzikališ- 
kais instrumentais. Išduoti 
paliudymus, diplomus, palifl- 
dijančius muzikos ir dramos 
mokslo pažinimų. Veikti vį-

rtė $5. Sumon pamatinio ka
pitalo dabar pafimta 58 akci
jos. Įmokėta sekančiai: pini
gais pilnai užmokėta už 58 
akcijas (Senis).

(Daugiau bus)

sumi m platdi-

ItT£ HDRAU6F
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Morkus

Iš po mano balanos
Žinovai sako: visiems ge- be dantų. Žingeidut Lauki-

rai žinomų peanntų - pynacų 
galima prie nemažiau- kai 
dviejų šimtų įvairiausios rū
šies dalykų pritaikinti. Ma
žai kų valgome be pynaco. 
Ar imsi duonų, sviestų, sal
dainius, riebalus, miltus, — 
visur ir jį atrasi. Nekalbant 
apie muilų ir panašius daik
tus. O net ir tokiuose išdirbi
niuose, kai, ve, grindų tau
ras, rašomas juodylas irgi be 

neapseina. Neveltui vien 
tik Amerikoj jo už šešiasde- 
ši'mt milijonų dolerių augi
nama.

Nūdien paprastų bonkos 
.korkų laikom per niekų. Mė
tom ir kojomis spardom. Bet
gi kuomet ir jis tik atsirado, 
būdavo įrankiu tiktai geriau 
pasiturinčių žmonių. Vargšai 
laikę už garbę jį iš mėšlyno 
rankioti ir savaip antru kart 
sunaudoti. Atsirado apie pe
nki šimtai metų tam. Prieš 
tai, moliu ir purvu bonkų 
kaklus kamšyta.

Philip Sousa, įžymusis, A- 
merikos muzikos žinovas’ ir 
kūrėjas, nors kopuikiausiai 
benų vedė, tai, vienok, pats 
instrumento nei į rankas pa
imti nemokėjo. Ir tik iš au
sies sudėstė smagiausius ma
ršus pasaulyje. Vienas, saky
sim, jo maršas The Stars and 
Stripes atnešė jam apie pusę 
milijono dolerių uždarbio. Iš- 
sižiūri, jog jo vaikai ir anū
kų anūkai bado nematys vien 
tik tų vienų maršų pardavi
nėdami. O tokių maršų jis 
paliko daugiau, negu vienų.

nis ir visai peauklėtas žmo
gus, kai, ve, eskimas, buš- 
manas ir jiems panašūs, turi 
kopuikiausius dantis. Gi tuo 
tarpu veik sudievėjęs savo 
išmintyje amerikietis netur kų 
nei supykęs parodyt. Dėl ko 
taip! Visaip menama. Supra
ntama, tur būt, daugiau prie
žasčių, negu viena. Norėtųsi 
sakyti, jog ir temperatūra ne
mažų dalį šičionai vaidino. 
Sakysim, išgėrus kų labai ka
ršto, tik pažiūrėk, — visi da- 
ntys kliba. Reiškia, šiluma 
dėsnas atleidžia ant tiek, kad 
dantys jose vos laikosi. Da
ryk taip dažnai, o kai matai 
dantų netenki. Vadinasi, kas 
įpratęs viskų karštai valgyt 
ir gerti, ilgai su sveikais da
ntimis džiūgauti teneketina. 
Gi tuo tarpu šaltai kų užval
gius ar išgėrus, dantų, rodos, 
nei su troku neišluptai. Išei
tų, šaltis dėsnas suglaudžia 
ir dantų šaknis geriau saugo. 
Gal būt dėl to gyvuliai dan
tų ligų nepažįsta. Jei ir jie 
pradėtų verdančius gėrimus 
sriaubti taip, kaip daro neva 
aukštai išauklėtas žmogus, ir 
jiems taip būtų.

l •. -
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Visiems gerai žinoma namų 
musė. Apart trijų didelių a- 
kių, da turi ir kitų mažesnių 
apie septynetų tūkstančių. 
Kitaip sakant: akių daug, 
bet gyvenimo mažai. Apie 
pora mėnesių — tai ilgiau
sias musės amželis. Dažniau
siai vienos dienos užtenka.

Net gailu daros, kai pažiū
ri į aukštos veislės žmogų, o

Bellini, pirmaeilis italų ko
mpozitorius, tiesa, paliko ge
rokų glėbį įvairių operų, ta
čiau tik viena Norma iki šiol 
išsilaikė. Visos kitos, laikui 
bėgant, muzikos užuomaršoj 
pranyko. Vilties yra, jog, lai
kui tęsiant, jos ir vėl pasi
rodys. Vien dėl to, kad Bel
lini, tai vienas tų retų ope
ros tėvų, kų ne vien harmo
nijų, bet ir balsų pažinojo. 
Paprasta opera balsų tiesiog 
kryževoja. Kol bereikalingas 
ir tuščias gaidas gerklė nu
tveria, balsas netenka spal
vos. Daina, reiškia, nuskam
ba arimais. Betgi Bellinio o- 
peros taip sutvarkytos, kad 
ne tiek balsas prie harmoni
jos, kiek harmonija prie bal
so limpa Vadinasi, ne tik 
maloniai daireuojasS, bet ir 
maloniai girdisi. O tokie bra-

25 metai. Vakar, bal. 15 d., suėjo lygiai 25 metai nuo 
didžiausios katastrofos Atlanto vandenyne — nuskendimo Ti- 
tanic atsimušus į ledų kalnų. Viršuje parodoma Titanic iš
plaukęs iš Queenstown, Anglijoj; vidury keleviai gelbėjimosi 
laiveliuose Titanicui skęstant ir apačioj vieta, kurioj Titanic 
nuskendo. Pirmieji į katastrofos vietų atplaukė šie laivai. 
(1) Carpathia, (2) Frankfort, (3) Califdmia, (4) Hellig 

Olav, (5) Mount Temple, (6) Virginia ir (?) Niagara. Su 
Titanic’u nuskendo daug žymių žmonių. Jų tarpe ir lietuvis 
kun. Montvila.

Iš Tėvų Krašto
Didžiausia Klaipėdos organizacijos virto stambia

K • *1**1

krašto ūkininkų 
organizacija

Sauguose, Šilutės apskrity,
v įvyko Klaipėdos krašto ūkinin

ngūs muzikos žemčiūgai ne- , , -- ,, ® kų draugijos skyriaus atstovų
gal«8_ .Ig., užmiršimo tarnso- !8uairillkimas. KlapMoa kra5to

Šunelis su madine loja. Iki 
šiol tik žmonės buvo galima 
matyti su medine koja. Bet, 
štai, Buffalo, N. Y., šis šu
nelis pateko po automobiliu. 
Jam sulaužyta viena koja. 
Tuojau paimtas į gyvulių li
goninę. Koja amputuota ir 
pritaisyta dirbtinė medinė. 
Šunelis gyvas, tik, žinoma, 
negali greitai bėgioti.

je tūnoti

Labai malonu, kad ir A- 
merikos lietuvių tarpe gabe
snių dainių pasiklausyti ten
ka. Nors, gal, ir nevisi su 
manimi sutiks, tai vienok sa
vo žodį tarsiu. Pagal mano 
skonį, tai Plytaitis ir Prvce- 
taitė gražiausiai eiliuoja. Vie
nas ir kitas ne tiek žiūri į 
galvų, kiek į ausį. Gi čia kaip 
tik tikras eiliavimo gyliukis 
ir glūdi. Jei skaitom eiles, 
tai skaitom ne dėl jų pasa
kos, o dėl jų skambėjimo. Kai 
sykis šiedu dainiai lakštin
galos lygtais posmais pro 
ausis nuaidėti jau gerokai 
moka. Tik, kažin dėl ko tik 
taip retai juos eiliuojant gir
dis! Kos brangieji, laukiat! 
Neužsimir^i11 Dainos pava
saris nei rudens, nei žiemos 
nepripažįsta- Pavasaris! ir 
daugiau nieko... O pavasarį 
— nejaugi užsimerkęs snatį

si! Dainuok!.. Taip pat ir kas 
link atlyginimo — ar jis bū
tų medžiagos, ar tik šiaip

ūkininkų draugija iš nedidelės

jau šešėlis... Daina, mat, tai 
tik Dievo dovana ir tik Die
vui dainuoti apsimoka. Visi 
kiti skaitytojai ar klausyto
jai, tai vis tik tolimesni pa
žįstami. Juo jų mažiau, tuo 
skardžiau eilė suskamba, o 
da aukščiau iškyla. Žodžiu, 
ant kiek tylėdamas sužetmėji, 
ant tiek dainuodamas sudie- 
vėji. Ar da daugiau reikia!

masine ūkininkų organizacija 
apimančia vsus ūkininkų sluo
ksnius. Nors prieš porų metų 
buvo padarytas generalinis 
narių valymas, organizacijoje 
vis gi yra apie 2,500 narių. 
Klaipėdos apskrityje yra 16 
skyrių, Šilutės apskr. — 17
skyrių ir Pagėgių apskr. — 9 
skyriai.

Suvažiavime, aptarus organi 
zacijos reikalus, svarstyta šių 
metų darbo planas. Suvažiavi
mų atlankė Klaipėdos krašto 
gub. Kubilius ir žemės ūkio 
rūmų direktorus agr. Jakubau- 
skas.'

Draugijos centro valdybos 
pirm. Ašmys padarė pereitų 
metų darbų apžvalgų.

DASH DIXON
©OT AND DASH ARE HĖ9-D
HELPLE3SLY AARALYZEO ( 
BV A BAT MANr ’

30 VOU DARED TO 
TRY AND CAPTURE

Centre valdyba teko globoti 
ūkininkų prieauglį, jaunuosius 
ūkinin. (20 jaunųjų ūkininkų 
ratelių su 500 narių.) Jaunie
siems ūkininkams buvo suruoš 
ta vsa eilė paskaitų, atlikta 
praktiški.darbai daržuose, me
delynuose, naminių paukščių 
ūkiuose ir kitur įvykdyta visa 
eilė konkursų gamtai stebėti, 
gėlių darželiams įrengti, tau
tiškiems drabužiams gaminti 
ir dėvėti, referatams skaityti 
ir kit. Beveik visi skyrai įsis
teigė savus knygynėlius, ku
riuos yra apie 3000 knygų.

Centro valdyba išrūpino na
riams paskolų kultūriniams ū- 
kininkų reikalams, būtent, sė
kloms įsigyti. Veislinninkų gy
vulių ūkiui skatinti buvo duo
damos pašalpos ne iki 50 nuoš. 
vertės geros veislės buliukų 
perkant. Iš viso buvo įsigyta 
25 geri veisliniai buliukai. 
Taip pat kreipta daug dėme
sio į gyvulių ir arklių prieau
glį: buvo rengiamos prieauglio 
parodėlės ir įsigijami geros 
veislės eržilai.

Daržininkystei ir sodiriinkvs 
tei skatinti 37 ūkiuose įrengti 
pavyzdiniai sodai ir užvešta 
8 visai nauji sodai. Draugijos 
nariams teikami įvairūs pata
rimai kovai su sodų kenkėjais.

Ūkininkų draugijos centro 
valdyba darė pastangų plėsti 
pieno ūkiui. Nors jau perei- 
eitais metais draugijos pas
tangomis buvo įsteigtos būti
niausios pieninės ir nugriebi
mo punktai, vis dėl to teko kai 
kuriais klausimais, susijusiais 
su pieno ūkio krašte praplėti
mu, tartis su “Pienocentru”.

Suvažiavimas išsirinko cen
tro organus ir konstatavo dau 
gelių atvejų ūkininkų būklės 
pagerėjimrj Tsb.

PLATINKITE "DRAUGĄ"

RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karuliškls

Balandžio Šešiolikta 
Diena

l4rwln Madoms IU»
Lewto Kreditan Visiem- M

DYKAI
Gražus kareiviškas šepet 
kas ir šukos dykai sta KM 
vienu siutu arba top e0| 
“Draugo” skaitytojams

“Palaiminti, kurie alksta 
ir trokšta teisybės, nes jie 
bus pasotinti”. — ŽFv. Mato 
V, 6.

Aš vargstu, nes diena yra 
sunki ir ilga; aš užmiršau sa
vo rytmetinę dainų; kojomis 
skaudžiamomis ir nusilpus, 
guliu ant žemės; iš dulkių aš 
tiktai pasiunčiu šauksmų Tau.

Aš alkstu, nes mano valgis 
yra karti duona, sumaišyta 
su krintančiomis ašaromis, 
kurias liejau; iš mirties ran
kų arba pirm numirštu, mano v 
siela pakelia savo maldauja
ntį šauksmų prie Tavęs.

Aš trokštu; atvėdinanti ša
ltiniai daugiau nepersi verži a, 
vasaros sausima yra taip 
juos palietusi; mano siela 
alpsta po deginančiu dangu-
mi, tačiau mano karštos lū
pos vis dreba su šaukimu 
Tau.

Keturtoa 41 
lertybSs B u o ne , 
vasarinluoM 
tuose.

MADA 
GERUMAS

PATARNA VTMJ 
VERTYBE

I.ENOVAS
KREDITAS

Jokių nuoSimČIi, 
Jokių mokesčiu i 
pristatymų.
I.letnvls perdav 
Jan Frank 
Speeeber 
patarnaut.

$22.50

■am A. Lemi
J 4716 S. Ashland A venų

mintasis Kristau! išklam 
dabar mano maldaujantį 
kernų prie Tavęs. — 
na A. Kipley.

Kalnai iškelia savo* vir 
nes taip aukštai, kad nuo 
dūs debesys, kurie neturi 
ilsio danguose, mėgsta at 
pas juos, ir, apsivynia 
apie jų viršūnes, išlieja sa

0, Gyvenimo Kelias, pa- drėgnumų ant jų. Šiaip kt 
trauk mano pavargusias ko- nai laiko susinėsimų su Di 
jas! 0, Gyvenimo Duona! aš,vo nematomomis jūromis,
norėčiau valgyti tave! 0 Gy
vasis Vanduo! pripildyk ma
no, taurę aukštai! 0 Palai

kai p geri žmonės, traukia 
nkrovas iš nematomo. —/Be 
cher. * •<'

PAVASARINIAI ŠOKIAl|
SU DAUG BRANGIŲ DOVANŲ

RENGIA

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBAS 15-TO WARDOj
MARQUBTTB PARKE

šeštadienį, Balandžio (April) 17, 1937 
Hollywood Inn salėj 2417 W. 43 S
Gera muzika — Pradžia 6:30 v. v. — Kviečiame vist

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

parodomų puikių dovanų. Tokias ir dar kitokias dovanas gali gauti visi DRAUGO skf 
tytojai. Tik reikia, kad jie surastų naujų metinių DRAUGUI skaitytojų ir atsiųsti 
$6.00. ' .

\S7lTH a flick
_0 F HIS 
FDRCE STICH-

By Dean Carr

—
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Ona Katkauskaitė 

Atvyksta į Detroitą

KST SIDE
VIEŠAS AČIŪ

V. Bendoraitis, J. Šinkūnas 
visu smarkumu darbuojasi, 
kad viskę tinkamai priren
gus. Bilietų galima įsigyti iš 
anksto. Koresp.

teapas Teresė Blažiai _ , ... , , .
f tudingiau.it padėką' Ba,“JK,“°,4 Antanu
Lntaiio parapijos choru, bendrai bu

«autin,ą » sūnelio au- koncei-tas - vnku-
įtilio sužeidime. Nelai- raa °*

i j • i i ■ Programa vedė «muz. J. A.valandoje choristai su- . e
aukų ir parodė didelę * . .

Pirmiausiai suvaidinta vie- 
ĘĮI no veiksmo komedija “Dėdė

troite nuo automobilių įvažiavo”. Vaidinime daly- 
■'nukenčia didelių ir ma-] vavo: R ‘^bunhau-skas, F. 
Prie Sv. Antano bažny- Tautkus> J' Porinskas, J»r- 
tW. Vernor Hinl.wav. v- moka»- k Baevinkmtė, Karo- 

siūtė, č'irikaitė, V. Naraus- 
I Šįmet jau sužeista trys kait5' Vaidintojai savo roles
ptai, jų tarpe ir Blažių «erai aU,k°'
&s Albertas. (Būtinai rei- Reikia sveikinti vietinę mu 

zikcs mokytojų I>. Lukšaitę, 
kuri parašė jau antrų scenai 
veikaliukų. Po vaidinimo pa
rapijos choras, ved. muz. J. 
A. Blažio, padainavo gražių 
dainų.

Duetu dainavo O. Adoniai* 
tė ir L. Bacvinkaitė, akordi- 
nu pagrojo M. Rukšėnai tė, 
armonikučių A. Jarmoka?, 
mokyklos mokinys.

Po programos huvo šokiai.

ie Šv. Antano bažny- 
W. Vernor llighway, y- 
idelis automobilių judė-

Šįmet jau sužeista trys 
ai, jų tarpe ir Blažių 

Albertas. (Būtinai rei-I
ant 25-tos g. Ien i pos 

). Parapijonai turėtų 
sirūpinti, nes čia daž- 

lietuviai vaikšto, y-
UČiai, lankantieji mo 

Be lempų (šviesų) pa-

Metropolitan operos kom pa 
nijos artistai ims dalyvumų 
Detroito operos sezone, ku
ris prasidės Masonic Audito
rium.

Ona Katkauskaitė (Arina 
Kaskas), viena Metropolitan 
operos artisčių išpildys Lolos 
rolę operoj “Cavalleria Rus- 
ticana“, šeštadienį, gegužės 1 
d. Be to, tų dienų dar bus 
vaidinama ir “Pagliacci“ o- 
pera.

T. Wronski, generalinio 
Detroito Givic operos draugi
jos direktorius pranešimu iš 
Italijos (Milano) atvyksta 
Franco Shione. diriguoti De
troito Civic operos sezone. Jis 
taip pat paskirtas vedėjum 
Detroito simfonijos orkest
ras.

Didžiausias Detroito dien r. 
“Tbe Detroit News” bai. 11 
d. įdėjo Anna Kaskas pavei
kslų ir platų aprašymų.

Vėliau parašysiu daugiau.
O. S. A.

CHICAGOJE
Žinutės Iš ARD Centro 

Veikimo

ARD susirinkimas, įvykęs 
Verbų sekmadienį, Šv. Kazi
miero Akademijoj buvo labai 
skaitlingas.

vajus, šįmet visur laimėta< gina 
daug naujų narių. Po kelias
dešimt naujų narių laiknėjo 
1 skyr., Town of Lake, 5 sk., 
Dievo Apvaizdos parap., 6 
skyr., Brighton Park, 8 sk. 
Marąuette Pk., (ten F. .Bur
bienė persikėlus iš Bridgepo

Bai. 18 d. įvyks du “pava

rto viena prirašė 11 naujų Fondui

sariniai“ vajai, būtent vaka
rienė su programų 3 sk., No
rth Side, ir šokiai su “floor 
show“ 10 sk., We«t Side. Vi
sų pelnas skiriama Šv. Kazi
miero Akademijos Statybos

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bank Idant. — Laidotuvėms — 
rapuoAlutanv*.

Phone LAFAYETTE &goo

narių), 9 sk., Cicero, o Gary, 
Ind., B. Juraitienė viena pri- 

Dr-ja rengiasi prie metinio, rašė 25 naujas rėmėjas. Ga- 
18-tojo ARD seimo, geg. 9 d. j rietės rengia bunco party Sta
Prie seimo rengiasi ir visų tybos Fondui balandžio 18 d.

Tai tiek šiuom kart žiliu 
čių iš ARD veiklos. CSentr^Lė

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

“Draugo“ akaity- 
s tam bus biznierius Jo- 

yrinas užsiprenumeravo
“Draugų“. J. Žy- 

yra Lietuvių svetainės 
ir tame name Mž- 
Atfgina "sūrių ir 

Sūnus Jonas baigs 
sehool, Antanukas lan- 

6v. Antano parap. uio- 
kurioj pasižymi gabu- 

ir gauna pirmų dovanų.
tėvai, patrijotai lietu- 

bet ir vaikai gražiai lie-

vau ja. Pas Jonų Žyrin 
ivių centro užeiga. Par 
jo, ne tik mums bus 

kasdien naujas žinias 
li, bet ir atsilankusieji 

dos.

,-AVeiįt badė j gyvuojanti 
Vyčių 102 kuopia šiemet sma
rkiau veikia. Štai, gegužės , 2 
d. rengia pasilinksminimų 
svetainėje. Tai bus paskuti
nis pavasary pasilinksmini
mas salėje. Po to prasidės 
išvažiavimai, piknikai. Beje, 
tų vakarų atsilankę ir įsigiję 
laimėjimo tikietukų galės lai-

kšaitė, A. Šukvetaitė. Šoko 
ir padainavo V. Danilevičiū
tė. Ant galo pasirodė grupė 
muzikantų su gitaromis, ku
ri griežė “Hawaiian Music“. 
Vakarų vedė A. Barštaitė.

Žmonių prisirinko daug. 
Po’ p ragiam oe tęsėsi- šokiai. 
Pusė pelno paskirta parapi
jai.

parapijų organizacijos ir vei
kėjos - veikėjai.

Be to, dr-ja, rengiasi ir prie 
pavasarinio ARD pikniko, 
kuris įvyks gegužės 16 d., 
Vytauto darže. Piknikas bus 
su įžangos dovanomis. Bilie
tai po 25c ir su kiekvienų bi
lietu proga laimėti “cash“ 
dovanas. Pirmų dovanų $5.00 
dovanojo Elzbieta Simonaitie- 
nė iš 6 sk., 2 dovanų — $2.00 
dovanojo taipgi 6 sk. narė 
Barbora Lindžienė. 3 dovanų 
$1.00 dovanojo centro rašt. 
V. Galnaitė.

Pikniko kdmisijon išrinkta 
pačios veikliausios rėmėjos: 
F. Burbienė, K. Garuckaitė ir 
M. Stankiūtė. Ta pačia pro
ga, susirinkime pasveikinta 
centro rašt. V. Galnaitė, ku
rios gimtadienis šįjnet pri
puolė Verbų sekmadienį.

Vajai, vajai

-Pttsidėkojant gei br»--kMjflk 
nams Ir parapijonams, rėiuu- 
siems ARD skyrių rengiamus

ARD 2 skyr., Bridgeporte,' 
nuo seno laiko įėjo kaip ir i 
tradicija surasti daugiausiai 
amžinų narių. Ir šįmet sekė 
anksčiau sudaryta “madan
— laimėti kelis amžinus na
rius laike vajaus.

ARD vajai parapijose lenk- 
tyniuoja viens už kitų turi
ningomis programomis ir vai
šėmis. Visur gražu ir malo
nu, visur svetingai pasirodo1! 
rėmėjos. Pažymėtinas vajaus 
vakaras 1 sk., Town of Lake, 
Verbų sekmadienį. Ten ne tik 
lūžo svetainė nuo žmonių, net 
stačių buvo pilna, bet ir sta 
lūs puošė tortai su lietuviškų 
spalvų užrašais: “Sveiki mū
sų brangūs sveteliai”. Tai 
buvo gražus gestas 1 sk. pirm. 
Ogentienės, kuri nuoširdžiai,! 
sėkmingai darbuojas. Ji puti Į 
dirba ir kitas prie darbo ra

SO METŲ PRITURIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pri taikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

a."' ----------g'-! ■ 1

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI
Rez.:

24C6 W. 69 St.

PROFESSOR NOODLE

ti~ūe• v,
dalyvaukiin.

dovanas. Vįsi

Nuliūdęs Vargias

EAST SIDE
9 d. Šv. Antano pa- 

ija rengia vakarienę mo- 
pagerbimui. Bus dueda- 
dovanos seniausiai moti- 
skaitlingiausiai šeimynai 

usiai motinai. Visos
os bus nufotografuotos, 

pirma tokia motinų pa-

Bai. 11 d., Lietuvos Dukte
rų draugijos rengtas vakaras 
pavyko. Programų surengė ir 
išpildė jaunesnės draugijos 
narės su pagalba pirminin
kės P. Bandzienės. Atvaidin 
ta juokinga komedija “Lie
tuviškas viešbutis“. Vaidino

De#.r Profcssor s-- •
Wi th. bomba 
we "Reda wilJ 
terrif 9 
and rule the, 

opu.lation.1 
or we have. 

pro ve d we 
can def y 
the. la.v/s of 
every nation! 

Ivan. Awfulmu$sKi

»imo vakarienė rengiama labai gerai Aukščiūnienė,
raitė. Apie moters - mo 
» reikšmę kalbės kun. 1. 
Boreišis.
>arapijos komiteto nariai

Žvirblaitė, šalaševičiūtė, Sta
nkiūtė. Piano solo1 skambino 
C. Pranaitė. Dainų dalį iš
pildė A. Juodsnukaitė, S. Bu-

If you’ll def y 

one law, old £uy, 
you'll win our 
approbation. 
Jump off 
some eliff 
and please def y— 
the law of 
^ravitatiorv’.

Prof. Noodle

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC....TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IŠ- 
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.

■MIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

I

Tei. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
OTT fl T A fl

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_________ Pagal Sutartį_________
Tel. Calumet 5974

į OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

LIETUVIAI AbVOKATAl
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN 6. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandoa kaadien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčiot 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonas REPublic 9600

State <••• Prospeet 1019

KAL & ZARETSKY
ATTORNETS AT LAW 
esaa So Wentem Avė. 

Valandos: kasdien nuo 1:10 po plet 
Iki 8:10 v. vak. Subatoj m e 12 iki 

• vakare 
18# W. Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 8:00 ryto 
Iki 2:80 po p’et

CLEMENT J. SVILOW'
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. tr Ketvr 7 Iki 8 vai. vak. 
fieit. 3 Iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutarti
6322 So. We8tern Avenue

_________ PROspeet 1012 _______

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 ffc| net — 7—9.’ vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
. pagal sutartį.

TaL CANal 2345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0402

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMiock 6286

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St., Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v

Ree. 6924 So. Talman Avs.
Res. Tel. GROveaill 0617 
Office TeL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
| GYDYTO JAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėlinnrs susitarus 
Riibatoms Ciceroj 
1446 Ho. 491h Ct 

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 6-^-6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
napal ■ot«rt,

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL TARda 0994 
Rot.: TbL PLAm 2400

V4LAND08:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų

Tel. Ofc. REPnblIc IBM 
Melrose Park O3O

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road 
Antrad., Uetvlilad. Ii nenktadienlatr 

9-12 v. ryt#: 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
fieitadlanlalu nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvav 
MELROSE PARK, ILL. 

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

Aefttadlenl&ls nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

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

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

CHIOAGO
Rez. 6951 S. Maplevvood Av.

Tel. HEMiock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

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

TeL HEMiock 4848

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Res. and Offiee

PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. lr 7-B vak. CANal 0700

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedėlloin lr Trečiadieniais 
Pagal Sutartj

Office Honra 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiao Valanffoa

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANa' 0257
Ree. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Iteįidencija: 6600 So. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

DR. CHARLES SEGAL
OJT8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
TotefoaM IDūDvay 2880 .
07180 VALANDOS: 

vakaro. NatMiomia nno 10 iki 12
Nno 1C iki 12 vai. ryto, nuo 2 ikr-4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

JAU 8UGRĮZ0 II KALIFORNIJOS

DR. J, SHINGLMAN
Praktikuoja lfi mėty

Rm—ll—Į. Ir ftltdlea Itgoa Jo 
■peclalyM

Valandoa 11-12 *. M. 2-4. 7-8 p. M. 
Gyvenimo vieta 18M Ho. IMlth Avė. 

Pbone Ctpero 8OI4B 
Office 4030 Weat 13th Street

TeL OANal 8111

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaadoa: 1—8 Ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutart) 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. Office Wentworth 8330 
Res. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
iSelrvena aeradomla Iv ■T.h.t.vml.

rei. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Ree. KENirood 6107

DR. A. J. BERTASH
Jfiao vai. nuo 1—3; nuo 8:30—8:30 

756 West 35th Street" — .i i .i •

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Residencijos TeL BEVerly 8844

OR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Residenoija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pesral sutarti

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of 8urgeons, yra Cla’s A 
rūiies. Tai yra, ankžčiauai Ameri
kos medikaliai antoritetai mfisų li- 
goniną priskyrė prie geriausių Ame 
rikos ligoninių. Reikale nandokitos 
jos patarnavimu 2700 W. 69tfh St., 
tel. HEMiock 6700.

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

. 11 - m . '
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Penkiadienis, baT. T6, 1937

Graži TT. Marijonams 
Parama

Ttys Naujos 
Mokyklos

Švietimo Bordas praneša, 
kad šių vasarų Chicagoj bus 
pastatyta trys naujos moky
klos: Slierman vardo, prie

Nuo 126 gat. iki Calumet 
paupio, tarpe Wallace ir

Aldona Alekniūte West Pullman
Sužavėjo Klausytojus Žinios

Praėjusį sekmadienį, Rosa
ry kolegijoje, River Forest,
111., plačiai žinoma lietuvaitė- [ Halsted gatvių yra taip pa- 
piunistė Aldona Alekniūte vadinta (New Roeeland) ko-

ATai

davė turiningų piano “reči
ui”.

Graži, ardvi k oJ egi jos adė 
prisirinko gražios publikos 
pasiklausyti kūrinių pasauli
nių kompozitorių.

Programų, pradeda “Pre- 
lude and Fuge, C minor” — 
Bach-Bauer. Kartu su savo 
mokytoja dviem pianais žavė
tinai atmintinai išpildė. Po 
p sekė: “French Suite, No.

— Bach; Allemande, Cou- 
ante, Sara,bandė, Air, Minu- 

et, Fugue; Sarabande — Ra- 
meau — Godowsky; SonaU, 
G minor — Scarlatti; Etude, 
Op. 25, Noi 5 — Chopin, Pre- 
lude, Op. 28, No. 10; — Cho
pin; La Cathedrale englou- 
tie — Debussy; The Little 
YVliite Donkey — Ibert.

Visa programa buvo gra
žiai išpildyta, ypatingai kiau 
sytojus sužavėjo Prelude and 
Fugue C minor” — (Bach - 
Bauer, kuris publikos buvo 
priimUs entuziazmu. Jauna 
pijanistė apdovanota gėlėmis, 
dovanomis, sveikinimais - te- 
legramais ir Šv. Kazimiero 
Akademijos Seserų dvasiniu 
bukietu.

Pasak Šv. Kazimiero sese
rų: sesers M. Eleonoros ir 
sesers M. jBemardos, tik tie,

lonija. Per metus ir pusę ma
noma pastatyti 280 gražiau-

TOVVN OF LAKE. — Ma
rijonų Rėmėjų 8 skyr. mėn. 
susilenkime, baland. įl^l d-, 
įsirašė keturi nauji nariai. į Leavitt ir 93 g. (kainuos

Iš įvykusio bunco, raportų $114,964) ir prie Leavitt ir
išdavė J. Gedvilas. Pasirodė,

šių ir su visais moderniškais pramoga davė gražaus pelno.
įrengimais namų. Jau pasta
tyta apie 50 namų ir labai 
gražūs. Namus stato Real 
Estate korporacija, kurių fi
nansuoja valdžia. Kam reika
lingi gražūs gyvenimui na
mai ir gražioj vietoj, lai at
vyksta į West Pullmanų, o 
pamatys, kaip čia gražu gy
venti. RaP.

Mirė Antanas Strazdas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

Suspenduota Mokytoja
W š « T-

Mokyklų viršin. W. H. Jo
hnson suspendavo Longfel- 
low pradžios mokyklos mo
kytojų Miss M. M. Colter, 47 
m. amž,, už keistų ir šiurkš
čių kalbų mokykloje. Mokyk-

Susižiedavo T. 
čeredkiūte

5116 S. Morgan st. (kainuos 
$129,339) ir kitos dvi dar be111. tarybtt « egzaminuos geg.
vardo mokyklos; viena prie 1° ,n‘ j*na^ mo'

‘ kytojauja.

01,250 Už Sužeidimą

Teisėjo W. Brothers spren-
dimu, Chester Pupkewicz, 22 į Balandis 4 d. namuos 8224 
m., 6233 Ko, Mayfiield avė.,.pįerce avė. surengta sųžiedo- 
turės atlyginti $1,250 Fran-|tuvių puolft T Cereškiūtel su 
kuiTomecek, 50 m., 5239 Ar-, biznieriu jj Kenosha, Wuų 
cber avė. už sužeidimų auto-įLe(mu Bttck Vestuvės įvyks
mobiliu. Tomacek buvo su
žeistas, kuomet stovėjo ant 
“safety island”.

gegužės 30 d. Šliūbas bus Šv, 
Mykolo bažnyčioj. V. Faiaa

Foster avė. (kainuos $116,- 
806). Prie visų mokyklų bus

Pirln. J. Lisauskis dėkojo ko- *r gimnastikos salės, 
misijai ir visiems už atsilan
kymų.

Atsilankęs į susirinkimų 
gerb. kun.. Vosylius, MIC., 
pareiškė padėkų rėmėjams ir i Naujų greitumo rekoraų 
kvietė atsilankyti į apskri- keleiviniu lėktuvu padarė la- 
ties rengiamų vakarienę, ge- kūnas Jack Knight. Jis iš 
gūžės 9 d., 6 vai. vakare, Au-
šros Vartų parap. salėj. Aps. 
rast. J. Kulikauskas taip pat 
patiekė daug gražių patari 
mų. Dėkojame gerb. svečiams 
už atsilankymų. E. 0.

Viktoras Jodelis, gyv. RS- 
tos gatvės kolonijoj, gavo iš 
Lietuvos laiškų, kur praneša
ma, kad Anykščių miestely
mirė Antanas Strazdas. Ve-1 L. Demokratų Klubo balius 
lionis gyveno Dievo Apvaiz- įvyks 17 d. balandžio, Prast- 
dos parap., prigulėjo prie
visų idėjinių dr-jų ir buvo 
veiklus narys. Po Didžiojo 
Karo, sugrįžęs Lietuvon, Any 
kščiuose išbuvo 13 metų laiš
kanešiu. Vedė jau sugrįžęs 
Lietuvon.

BALIUS IR SUSIRINKIMAS

kurie atsilankė, galėjo pilnai 
įvertinti Alękniūtės talentų 
muzikoj.
” Garbė lietuviams!

Ieva Lukošiūtė

KUMPIAI 18
LIETUVOS

ir kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam Wnolesale.

BALTIC IMPORT CO. 
805 W. 19th Street

Tel. Haymarkrt 3555

Visi Namy Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Padarė Naują 
Greitumo Rekordą

Clieyenne, Wyo., be sustojimo 
atskrido į Chicago daryda
mas 212 mylių į valandų. Lė
ktuvu vežė 10 keleivių.

dės 7:30 vai. vak., Hollyuood 
Inu, 2417 W. 43 St. svetainėj.

Min balius yra rengiamas už, 
baigimui žieminio sezono. Ko
misija rūpinasi, kad patenkin
ti kiekvienų atsilankiusį. Pro
gramas bug trumputis, bet žin-^ 
geidus, o paskui šokiai prie 
laimi puikios muzikos.

Prieš baLių, tai yra 16 d. 
balandžio atsibus mėnesinis 
susirinkimas Marąuette Par
ke, bažnytinėj svetainėj. Yra 
kviečiami visi nariai atsilan- 

, kyti, neg randasi labai svar
bių reikalų aptarti. J. S. V.

Naujas Svečias 
Broojcfielde

Vargše...

Teisėjas Gutknecht įsakė 19 
m. amž. panelę B. Soper, iš 
Lake Forest, parvesti per 
Cook apskr. ligoninės auto
mobiliais sužeistų skyrių, kad 
pamatytų aukas galvatrūkčie 
važiavimo. Pq to vėl atgabe
nta į teismų su tėvu, kuris 
yra prezidentu Soper Liūno- 
er Co. Policija jų sugavo aat 
Lief Ericson bulvaro tarpe 
23 ir Jackson važiuojant 50 
mylių į valandų.

Gembleriy Medžioklė

Šiomis dienomis Chicagos 
policija veda energingų gem- 
blerių medžioklę. Be pirmiau

Sugautas Geležinkelio
Agentas

Kansas City (Mo.) mieste 
policija sulaikė B. J. Augus- 

atljktų kratų keliose gemb.-1 tinę, 15817 So. Halsted st., 
lemose, užvakar vėl padnry-• agentų Illinois Central gėlė
ta kratos septyniose gemb- Į žinkelio, kuris, sakoma, pa- 
lernėse. Suimta 33 gemble- ' vogęs iš kompanijos $2,833.- 
riai. Daugiausia gemblerių 39. Jis buvo tikietų agentas 
yra vidurmiesty. ' 63 st. stoty.

SKAITYKITE “DRAUGĄ” PLATINKITE “DRAUGĄ“ 
a

Poppy Day, Geg. 24 VENETIAN MONOMENT CO., INC.

A. A.
JUOZAPAS
BPUDVILAB

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
LJotuvoJ, Tiaurag'ėt, apskr.. 
Gaurės parap.. Vėžaičių kai
me kovo J, UIT. Buvo su
laukęs 88 metų amžiaus. Po 
Iškilmingų gedulnlgų pamaldų 
parapijos bažnyčioj palaidotas 
Gaurės kapinėse.

IJeiuvoJ paliko dideliame 
nuliūdima motorų Agotą., po 
tėvais Sfciriūtė. 8 sūnus: Pet
rų. Antanų lr Pranciškų. duk
terį Petronėlę Pažaisliu vie
nuolyne. vtonų marčių Ir a- 
Būkę. žentų Juozų Blankų ir 
anūkų Juozuku Blankų ir Ki
minus. o Amerikoj Chicagos 
mieste sūnų Jonų. dvi dukte
ris: Onų Gaižauakienę lr Mag- 
dalenų 9 lan k ienų. žentų Jonų 
Gaižauskų, anūkų Juozų lr a- 
nflkų Gnu lr (rimines.

I’ž a- a. Juozapo sielų š*. 
Mišios Įvyks panodėly. baiand. 
19 4., 1987, 7:M rųl. ryte
Dievo Apvaizdos parap baž
nyčioj.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
ptmlnes. draugus. pažjstamus 
ir kaimynus atsilankyti | tas 
pamaldas. Visi kartu maldau
sime GaileetinrųJi Dievų su
teikti velionio Juozapo ilsiai 
amžinų atils(.

Brangus tėveli, sulaukei ri
dos senatvės, pergyvenai tflk- 
stsnčius vargų-vargelių, paty 
rei baudžiavos susi kėnybas, 
Didžiojo Kam baisenybes Pa
rodos visgi Ulvydai skalstenę 
Lietuvai ateit) Ir po to ne
priklausomų tėvynę.

Nedaugeliui yra skirta su
laukti tokio amžetto. Dievas 
tave saugojo ant
maldaujame Jn, 
peisu* Vlešpal 
taus u žš vfatų 
•vieša.

HoMMm Moterį. •fc.al,
DukL-rys, 
kai Ir

tono.

ta« ai
Kris

Afrikoj sugautas ir Chica
go zoologijos parko nupirk
tas elnias, kuris, sakoma, yra 
didžiausias iš visų elnių gi
minės. Neužilgo jis bus par
gabentas j Brookfieldų.

Chicago miesto taryba pa
tenkino Karo Veteranų orga
nizacijos prašymą daryti ri
nkliavų gatvėse. ‘Aguonėlės’ 
bus pardavinėjamos po visą 
Chicago gegužės 24 d.

tA. I A 
VIKTORIJA 

KAZLAUSKIENĖ
< po tėvais Labazukė)

Mirė balandėle li d.. 1937 
6 vai. ryto, sulaukus pu

sę amžiaus.
Kilo iš Suvalkų riėd., Miros

lavo parap., Virtnauskų kaimo.
Amerikoj išgyveno 84 mfetus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Tarnų, i sūnus: Louis, 
Antanų ir Pfcanclškų, vienų 
dūk ter) Onų Norgel, žentų 
Juozapų, seserj Mortų Keroeų 
ir jos vyrų Kazimierų, pusbro
lių ir pusseserių ir gimines.
Tel. Virginia 1233.

Kūnas pašarvotas 4024 So. 
Rockwell St.

Laidotuvės JVyks panedėly, 
bai. 19 d. Iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta J Rt. Agnės 
parap. bažnyčių, kurioj (vyks 
geidulingofl pamaldos už ve
lionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta J Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gae ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
do tu vėse.

Nuliūdę: Vyras, Sflnat, Duk
tė, Žentas, Sesuo ir Gimkųėe.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

t

m.,

A. * A
DOMICĖLĖ

DAUKŠIENĖ
(po tėvais ButkaiOė)

Mirė bai. 14 d.. 1987 m., 
1 vai. ryto, sulaukus pusę am
žiaus.

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

Amerikoj Išgyveno 16 metų.
t tPaliko dideliame nuliūdime 
vyęų- CnU». dvi dukteris: Ber- 
nlce Grasinėki, žentų Albert, 
Stelių Gmztnskl. žentų Walter, 
3 anūkus, pusbroli Antanų 
Gudauskų ir šeimynų, švogerj 
Pranciškų Daukšų tr šeimynų 
lr gimines, o Lietuvoj dvi duk
teris Marijonų Ir Onų, vienų 
seserj, brolj lr gimines.

Kūnas pašarvotas 1(26 Pel
neli avė.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, 
bai. 17 d. U nsmų JO vai. 
ryto bus atlydėta ) flv. Jurgio 
parap. balnyčių, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Vyras, Dukterys, 
tentui lr GhMšmės.

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

Išdh bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

..JlL.lOl--- -T—
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

Suvirš 50 metų prityrimo
—r---- -o—

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

O- -
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTĖRN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15j00 ir auk.

Atsakantis darbas
3958 West 11 lth St.,

Telefonas BEVerly 0006

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIIDIII A U P C PATARNAVIMAS 
HfflDULnNuL DIENĄ IR NAKTĮ

n w A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I KAI MIESTO DALYSE

. LIHlfiVlClUS
4348 So. California Avė. 

Phone LAPayette 3572

skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

AGENTŪRA

Milda Auto Salos
PIRMA IR 
GENERAL

VIENINTELE LIETUVIŲ
MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
BeadndarbUl: SABONIS, BULAW, BANKEVieiUS, BAČKOS

S. P. Mažeika 33L9 Utnanica Avė. 

Phone YARds 1138

A. Masalskis
A.PetkK

1.1. Zolp
toto k Simus
P. I. Ridikas
Ladiawicz ir Susai

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUlevard 4139

14W Bo. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 We«t 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 

l’hone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 

Phone BOUlevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlnaa 1370
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Žymiai Padidėjo 
Seminarijos Knygynas

HINSDALE, nJx — Pa
staromis dienomis žymiai pa
didėjo Marijonų Seminarijos 
knygynas. Nemažai knygų 
gauta iš knygynėlio neseniai 
mirusio a. a. kun. Juozapo 
Svirsko, buvusio Šv. Mykolo 
parapijos (Chicago, III.) kle
bono.

Velionis testamente savo 
knygynų paliko vienam gi
minaičiui Lietuvoje. Sakomas1 
asmuo {parsitraukė: sau tas 
knygas, kurios "jam reikalin-< 
gos. Kadangi knygynėly būta 
taip pat nemaža ir kitokių 
knygų, daugiausia anglų kal
boje, kurios a. a. kun. Svirs
ko giminaičiui nebuvo nau
dingos, šis, testamento išpil
dytoj ų patariamas, malonėjo 
jas padovanoti Marijonų se
minarijos knygynui Iš viso 
padovanota arti keturių šim
tų knygų, kurių tarpe randa
si ir keletas enciklopedijų ir 
šiaip jau pilnesnių knygų ri
nkinių, k. a., “2Oth Century 
Encyclopedia” (8 tom.); ‘Na
tional Encyclopedia’ (10 to
mų); “Builders of the Na- 
tion” (24 tom.); “Harvard 
Clasics” (20 tom.); “Modern 
Eloųuence” (9 tom.); “2 Co- 
nan Doyle Series” (9 tom.); 
“lattle Leather Libray” (60 
knygelių). Kitos knygos dau-

. i

giausia rankvedžiai, biografi
jos, istorijos, apysakos, apo
logetinio ir dvasinio turinio.

šiuomi Marijonų Seminari- 
joR vyresnybė ir auklėtiniai 
taria nuoširdžiausį ačiū a. a.' 
kun. Svirsko giminaičiui (va- 
rdo neteko sužinoti), kuris 
malonėjo šias knygas semina- I
rijai padovanoti. Ačiū taipgi 
ir a. a. kun. Svirsko testa
mento išpildytojams (didžiai 
gerb. pralotu! kun. M. Kru- 
šui, kun. J. Paškauskui ir 
kun. J. Šaulinskui), kuriems į 
patariant, šios knygos teko 
seminarijos knygynui.

Kad bent kuri mokslo į- 
staiga galėtų.savo auklėtinius 
pilnai paruošti gyvenimui, i- 
dėjiniam darbavimuisi, reika
linga, kad ji turėtų tam tiks
lui atatinkamų šaltinių — 
knygų, iš kurių studijuojan
tieji galėtų semtis reikalingų

_•ziruų.
Marijonų Seminarija dar 

jaunutė. Trumpam gyvavimo 
laikotarpy dar nesuspėjo įre
ngti pakankamo knygyno, ku
ris aprūpintų visus ten dės
tomų mokslo šakų reikalus. 
O ir ši spraga laibai atjau- 
čiama. Ir patys mokytojai ir 
auklėtiniai dažnai norėtų pa
gilinti savo žinias, tačiau ne
gali, kadangi trūksta reika
lingų mokslo knygų. Tat, rū
pinamasi kur ir kaip galima 
dapildyti knygynų ir įsigyti 
reikalingų knygų. Sunkūs me

tai ir tęsiama koplyčios sta
tyba kol kas neleidžia šiam 
tisklui skirti pinigų. Todėl 
tikimasi susilaukti aukų ir 
geraširdžių žmonių. Tiesa, tu
rime geraširdžių, kurie karts
nuo karto paaukoja srtninari- f________ . _______ ________ _
jai šiokių ar tokių knygų, j Cbicagų grįš birželio pra- * 
Seminarija jiems yra ir bus'džioje dalyvauti Marijonų
dėkinga. Bet sėkmingam kny 
gyno didinimui norėtume tu
rėti daugiau talkininkų. Tat, 
kviečiami visi į šių talkų. Be 
abejonės, yra lietuvių, dvasi- 
škijos, profesįonaJų ir net pa
prastų žmonių, turinčių kny
gų, kurios jiems nereikalin
gos. Gal, kartais, jos net mė
tosi. Seminarijos knygynui 
jos būtų naudingos.

Knygas prašome siųsti ad
resu: Mariau Seminary, Hins
dale, Illinois. Artimesnėse, 
prieinamose vietose, davus 
žinių seminarijai, ji pati pa
sirūpins knygas atsiimti.

A. J. M.

Šelpiami Stickney 
Gyventojai

Išsisėmus pašalpos fondui, 
50 šeimynų, gyvenančių Sti
ckney apylinkėj, atsidūrė kri- 
tingoj būklėj. Užvakar šeri
fas Toman pasiuntė joms 
maišus maisto. Sušelpimui au
kojo apskr. iždininkas H. Li- 
ndheftner, pataisos namų už
vaizdą E. Denmark ir kele
tas biznierių.

— " ........---------------

Gerieji daigiai

Rūkytojai visada gauna daugiaus 

užganedijimo iš cigareto pagaminto iš 
tinkamos kombinacijos musų geriau
sių namie-augintų tabakų sumaišytų 
su geriausių aromatišku turkišku.

Tai dėlto Chesterfield tabakai paeina 
iš toli ir arti... aromatiški tabakai iš 
Artimų Rytų... saulčs-išnokinti taba
kai iš musų pačių pietinio krašto.

Musųpirkėjai uimoka prekę ir gauna 
geriausius tabakus it pasaulio visų 
svarbiausių rinkų suteikti vyrams ir 
moterims geriausius daigtus, kuriuos 
rūkymas gali jiems suteikti... gaivi
nantį lengvumą, priimnų skonį ir 
kvapsnį.

MI, Taisoną Oeų

.. balansuotas sumaišymas 
pasaulio puikiausių cigareto tabakų

Išvyksta su Misijomis
... . »

Gerb. knn. Andrius Cikoto,' 
MIC., Tėvų Marijonų Gene r o- * 
la*, ryt apleidžia Chioagų ir į 
vyksta su misijomis. Pirma! 
misijų vieta bns Shenandooh, Į 
Pa. lietuvių parap., kur kle
bonauja gerb. kun. J. Kara
lius. Ten misijos prasideda 
pirmadienyje. Gerb. Svečias

Seminarijos koplyčios pašve
ntinime ir laikyti misijų šv. 
Antano parap. bažnyčioj, Ci
ceroj.

Dr. Rakauskas ir Jo
Žmona Automobilio 

Nelaimėj

Kųd kiek dr. A. Rakauskui 
if jo žmonai būt įvykus tik-j 
rai didelė nelaimė. “Nelaimė 
buvo laiminga tuo, kad la
biau nesužeidė arba visai ne-4
užmušė” — pasakė dr. Ra
kauskas netrukus po to, kai 
prie 62 g. ir Westem avė. 
automobilis visu smarkumu 
smogė į jo naujų Buickų, skan 
džiau sužeidžiant p. Rakaus
kienę ir lengviau daktarų.

Nelaimė įvyko užvakar va
kare. Dr. Rakauskas, nuvežęs 
į miestų svečių' Uždavinį, grį
žo namo. Su. juoi drauge va
žiavo ir E. Rakauskienė. Abu 
buvo nuvežti į Šv. Kryžiaus li
goninę, kur sužeistieji apžiū
rėti ir gavo pirmų pagalbų. 
Iš ligoninės tų patį vakarų 
grįžo namo. Daktaro Buickų 

1 gerokai apdaužė.

Gera pamoka eitiems. Galas neapgyventos McDamel ga
tvės, JCvanstone, kur prieš keletu dienų viena jaunuolių pora 
bhvę rtuvąžiavus ir sustojus “radio automobily pasiklau
syti”. Jierus “beklausant radio”, užpuolė du nigeriai; vaiki
nų sumušk,^mergaitę išgėdino ir sėdę į jų automobilių nu
važiavo. Spųūda skJlbia, kad policija piktadarių ieško, bet 
niękasfflepaftlausjė, kuęieins galams jaunuoliams reikėjo na
ktį važiuoti į neapgyventų, vietų “radio klausyti”.

Nežiūrint t<fcf nelaimėj dr. Į patys nusprendė, kad šį pa- 
Rakauskas priima* pacientus minėjimų atidėti kitam kar- 
kaip ir paprastai abiejuose tui.
ofisuose paskirtu laiku.

Miko Petrausko Pa
minėjimas nukeltas 

Balandžio 28 d.

Prašome įsidėmėti, kad ko-
mPoz. Miko Petrausko mir
ties paminėjimas įvyks penk
tadienį, balandžio 28 d., Lie
tuvių Auditorijoj.

Apiplėšta Olson Rug 
Company

Užvakar turėjo įvykti ko- 
mpoz. Miko Petrausko pami
nėjimas. Tačiau didelis lie-t 
tus su griaustiniais trukdė Užvakar trys plėšikai api- 
žmonėms susirinkti. Tiesa,! plėšė Olson Rug Co. ofisų,
buvo susirinkęs nemažas ve- 28 Laflin st. Pagrobė $1,450
lionies gerbėjų būrys, bet jie pinigais ir $614.00 čekiais

Penktadienis, kai. 16,

Pranešimai
DIEVO APVAIZDOS PA

RAP. — šį vakarų bus laiko- 
j mas Liet. Vyčių 4 kuopos su- 
! sirinkirnas. Sykiu susirinks ir 
; sodalietės. Svarbiausia bus 
svarstoma šokių vakaras.

Komitetas

T0WN OF LAKE. — Drau 
gystės Šv. Pranciškos Rymie
tės mėnesinis susirinkimas 
bus bai. 18 d., 2 vai. po pie
tų, parapijos mokyklos kam
baryje. Narės malonėkite at
silankyti, nes yia daug svar 
bių reikalų svarstymui.

Valdvta

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

M, M S.. I
Palengvinimas 
Ireblnančlų 
neuralgijos skausmų —

gaunamas tuojau*.

PAIN-EXPELLER
bonkutė tik 36c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

Išmokant 4%
DIVIDENTAS UŽ 

PADĖTUS PINIGUS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
pet Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl in formacijų kreipki f ės j

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887.

CLASSIFIED
TaL LINcoln 4484

Dėl Reumatizmo, Slogų, Nėr- f 
votumo, Prašios Cirkuliacijos, 
AukSto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsin i mo—PA MftOINKIT a

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Snlphnr ir 8howar 

Maudynės,
Elektros TrytmraUi ir Masoiai

vtrv Buvnira moturų skvrtts 
IBM Clykmra Arą. ,M7 w- «»>•♦'<> **■ 

lirai.. Trae., K. t, Ir. Aatr. Ir Ketrlr.
, •f . a ryla Iki • rak.
J:M ryt. Iki I* rak.
Aatr. Ir Prakt. IsM Mataru

ryta Iki S rak. Pataraaataja

momįi vi tomu srviits te Mirrc 

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ

Tuoj reikia patyrusių moterų kor
tuoti senus skudurus. Oeroa darbo 
sąlygos. Gera alga. Tesikreipia tik 
patyrusios moterys.

Onlral Paper Crtillng Co.
12BS W North Avė.

(RONCHIAL
COUGHS

Just A F*w SIps and—
Uk« A Flash —Raliefl
Ali coughs look allke to Buckley’s 

tflstura (triple acting)—one aip of 
this grand medicina aoon stopa an 
ordinary cougb — tough old daep 
reated coughs and the peralatent 
bronohlal cough are under oontroi 
aftar Just a few doaaa no more tor- 
mentlng, steepleaa nighta.

Yueklsy’s Is alkallne, that's why It’e 
so dlfferant—it “acte liks a flash". 
Refuss substitutas—guaranteed 4fi 
and U eents at all drugglsta W. K. 
Bueklsy, Ino, Rochaster. N. Y,


