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BASKAI ATSIMESDAMI 
DEGINA SODYBAS

Daugiau kaip 3,000 milicinin
kų pakliuvo nelaisvėn

kn riuomenės 
kad Į

1
HENDAYE, Prancūzija,; Nacionalistų 

bal. 26. — Baskai milicininkai vadas gen. Molą praneša, 
neatsilaiko prieš nacionalistų daugiau kaip 3,000 baskų ini- 
kveržiniųsi. Atsimeta Bilbao licininkų paimta nelaisvėn 
ink ir paskui save degina so- per dviejų paskutinių dienų 

dybas. j kovas, šimtai milicininkų nu
kauta. Nacionalistai taip pat 
turi nuostolių nukautaisiais ir 
sužeistaisiais, bet jie yra ma
žesni.

Žiniomis iš Bilbao, šio mie-

Mlicininkai jau apleido ir 
padegė Eibar miesteli, kur i- 
kišiol baskai turėjo ginklų fa
brikus. Nacionalistai pasiryžę 
rytoj užimti šį miesteli ir trau 
kti toliau.

Nacionalistai dar nepaėmė 
Du rango, bet paėmė Verriz 
miestelį, svarbų baskų susisie
kimų centrų Bilbao apylinkėse.

sto radikalų vadovybė pripa
žįsta nacionalistų laimėjimus 
ir daromų pažangų. Pažymi, 
kad nuo sekančio nacionalistų 
užsimojimo priklauso Bilbao 
likimas.

MANKŠTINAMI KARALIAUS VAI ftIK AVIMO IŠKILMĖMS

Rinktiniausi Britanijos australų ir rodezų kariai žygiuoja \\ estminsterio tiltu į ater- 
ioo geležinkelio stotį vykti į Pirbright stovyklų, kur jie bus mankštinami ir paruošiami ka- 

(Acme Photo.)

PREZ. ROOSEVELTAS STENGIASI 
SULAIKYTI STREIKĄ NEW YORKE
NEW YORK, bal. 26. — A- Rooseveltui patardamas imtis 

pie 25,000 darbininkų nuspren- priemonių prieš streikų.
dė streikuoti vietos geležin
kelių terminalinėse stotyse. 
Streikas suparaližiuotų prekių 
kilnojimų ir sustotų visokia 
veikla.

Apie tai painformuotas fe
deralinis darbo boardas, o šis
skubotai pranešė prezidentui mo

Prezidentas tuojau paskyrė 
specialę taikymo komisijų. 
Prezidento įsikišimu nustato«- 
ma trisdešimčiai dienų paliau
kis.

Darbininkai, kaip paprastai, 
reikalauja didesnio atlygini-

raliaus vainikavimo iškilmėms.

ANGLIJA NEPAISO GEN.' 
FRANCO PROTESTŲ

Londonas nežino, kokią pozi
ciją jis užima

prieš Angliju. Dabar ^Angliją

139 KRIKŠČIONYS BRO
LIAI YRA RADIKALŲ 

AUKOS

NACIAI KONFISKAVO 
BERLYNO KATALIKŲ 

LAIK»ŠTf

MUSSOLINI DARO MILI- 
TARINĘ SUTARTĮ SU 

HITLERIU

LONDONAS, bal. 2G. — 
Prieš keletu dienų Anglijos 
vyriausybė paskelbė, kad ji 
nesaugos ir jielydės į Bilbao 
uostų plaukiančių britų preky
binių laivų su maistu radika
lams. Neužilgo vyriausybė pa
keitė savo nusistatymų ir karo 
laivai pradėjo lydėti prekybi
nius laivus arčiau Bilbao 
krantų. Tuo būdu radikalams! 
pristatyta pakankamai mais
to.

Ispanų nacionalistų vadas 
gen. Francę iškėlė protestų

paskelbė, kad ji nepaiso pro
testų ir pasiryžusi toliau lydė
ti prekybinius laivus.

Be to, Anglija įspėja nacio
nalistus, kad jie nesikėsintų 
prieš britų prekybinius laivus 
kad ir trijų mylių nuo krantų 
juostoje.

Anglijos vyriausybės nusis
tatymas kaip oras kaitalioja. 
Paskutiniais keleriais metais 
ji pagarsėjo savo nepastovu
mu.

SIEKIA PATAISYTI WAG- 
NERIO DARBO AKTĄ

KĄ SAKO RADIKALAI 
APIE NACIONALISTUS

■M1™ T'1

AVASHINGTON, bal. 26. — 
Amerikos Darbo federacija ir 
National Association of Manu 

cturers susijungė bendromis 
ajėgomis reikalauti kongreso 

pataisyti AVagnerio darbo san
tykių aktų.

Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad minėtas įstatymas būtų 
pataisytas šiais keliais pos
mais: ,

Uždrausti darbininkų uni
joms versti varu darbininkus 
priklausyti kokioms nore uni
joms; darbininkai gali pri
klausyti, arba nepriklausyti li
nijoms ir jie turi teisę laisvai 
pasirinkti sau tinkamas.

Išteisėti “sėdėjimo” strei
kus, užuojautos streikus ir 
darbdavių lokautus.

Skirti metodus unijų taiky
mui, pasireiškus tarp jų gin
čams dėl narių.

įpareigoti darbininkų uni
jas viešai skelbti kasmetinius 
savo veikimo ir finansinio sto 
vio raportus, kad žinojus jų 
atsakingumų pasirašant kon
traktus su fabrikantais.

Kongreso atstovų vadai de-

HENDAYE, Prancūzija, 
bal. 16. — Žiniomis iš Valen
cijos, Ispanijos, radikalai pa
tyrę, kad nacionalistų kariuo
menės dalis Granadoa fronte 
sukėlusi maištus. Girdi, maiš
tų malšinimui naudojami lėktų 
vai su kulkosvaidžiais.

Nauji potyriai siaučia Peimsylvanijos 
valstybėje

REIKALAUJA SUJUNGTI
I— Ilgas didelis lietus grasina HOLC SU FHA I potvyniais kai kurioms Penn
sylvanijos ir kitų gretimų val
stybių dalims.

Šio miesto žemumos jau už
lietos patvinus dviem upėms. 
Svarbiausios gatvės — Main 
ilgas galas jau panardytas. 
Mieste nutrauktas susisiekimas 
gatvėka riais. Mokyklos užda
rytos. Prekybininkai žemumo
se suspėjo prekes nukelti į 
viršutinius parduotuvių aukš
tus. Bethlehem Steel korpora
cijos Canibria fabrikas užlie
tas ir uždarytas. Tūkstančiai 
darbininkų laikinai neteko dar 
bo.

Miesto srityje daug sody bų 
užlieta ir kai kurios neturi su
sisiekimui priemonių. Visos 
žemumos paupiais net iki Pitt
sburgho jau nukentėjusios. 
Ties Pittsburgho miestu upė 
taip pat smarkiai tvinsta.

Čia šiandien staiga sustojo 
liję ir gyventojai pradžiugo. 
Nežiūrint to, miesto majoro 
įsakymu kai kurios miesto da
lys apleidžiamos.

Johnstown miestas daug 
kartų skaudžiai nukentėjęs 
nuo potvynių.

AVASHINGTON, bal. 26. — 
Kai kurie kongreso naria* iš
vysto kampanijų už vyriar.ry- 
bės ekonomijų — išlaidų ma
žinimų.

Šen. Byrd, dem. iš Virg'ni- 
jos valstyl)ė«, sakydamas pra
kalbų iškėlė reikalavimų už 
sujungimų HOLC (Home 0\v- 
ners Loan Corporation) su 
FHA (Federal Housing Admi 
nistratįon), Jis sako, kad šiuo 
konsolidavimu per metus būtų 
sutaupyta daugiau kaip 25 mi 
lijonai dolerių.

Anot senatoriaus, reikalin
ga sujungti ir kitus biurus 
ir agentūras, kad sumažinli iš 
laidas.

ROMA, bal. 26. — Vokieti
jos oro ministeris gen. Goe- 
ringas atvyks čia svarbiesiems 

visų laidų, pa- pasitarimams su Italijos prem 
jeru Mussoliniu.

AVASHINGTON, bal. 26. —
De La Šalie Brolių kongrega^ 
cija iškelia aikštėn, kad Ispa
nijos radikalai sušaudė, arba 
kaip kitaip nužudė 139 jos na
rius — krikščionis brolius.

Kilus pilietiniam karui Ispa 
nijoje buvo 1,150 krikščionių 
brolių. Visi. ispanų tautybės, 
die vedė 110 įvairių mokyklų 
visuose didesniuose miestuose.
Radikalų valdomose srityse 
jų mokyklos arba sudegintos, 
arba sugriautos.’

Kongregacija per ilgiausius idalyvauti Anglijos ksra- glaudiiuoss santykiuose su I. 
metus jnežė nepaprastai daug daug Jurgio Vl vainikavimo talija ir Vokietija, 
darbo į tas mokslo įstaigas, iškilmėse. Misijos priešakyje į Italija siekia daryti iniiita- 

bus JE. arkivyskupas Pizzar-.rįnę SUfartj su Vokietija ir į 
Valstybinio se- , -aniiincrn ifrnuVii .Tn_

BERLYNAS bal. 26. — Na
cių policija v« ar čia. konfis
kavo Berlyno 
jog savaitrašč

atalikų diocezi-

gamintų išdali ti katalikams.
laikraštyje Vritikuojami na

cių autoritetai už nepildymų 
konkordato eųlygų.

POPIEŽIAUS MISIJA J 
LONDONO IŠKILMES

VATIKANAS*, bal. 26. — 
I Popiežiaus misija vyks į Lon-

Radikalai kraujageriai su vie
nu užsimojimu tai sunaikino. 
Dingo visas sudorotas turtas 
— tautos brangenybė. Kas 
skaudžiausia, kad labai nuken
tėjo ir patys mokytojai švietė
jai. Ir tik dėl to, kad jie kata
likai. . . i

do, Popiežiaus 
kretoriaus pavaduotojas.

MIRĖ AMERIKIETIS 
SKLANDYTOJAS

Be to praneša, kad radikalų 
lakūnai bombardavę Malaga 
miestų.

Savo kdiu nacionalistų ar
tilerija ir toliau bombarduoja 
Madrklų. Daugiausia tenka 
miesto centrui.

IŠEIKVOJIMAI IŽDO DE
PARTAMENTE

AVASHINGTON, bal. 26. — 
Iždo departamente susekti ke
leto šimtų dolerių išeikvojimai 
(pinigų pasisavinimai). Ketu
riom moterys tarnautojos pa
leistos iš tarnybos. Matyt, jos 
bus traukiamos tieson. Jų pa
vardės kol kas nepaskelbtos.

VINCENNES, Prancūzija, 
bal. 26. — Čia žuvo amerikie
tis orinis akrobatas Clem 
Solin, kurs keletu metų stebi
no pasaulį drųsiu sklandymu 
su sugalvotais sparnais, su
jungtais su parašutu.

Tūkstantinėms minioms ma
tant jis vakar didelėje aukštu- 
jnoje šoko iš lėktuvo. Parašu- 
tui neatsidarius sparnai ne
gelbėjo. Ir nelaimingasis žuvo.

rnokratai pareiškia, kad šie 
pataisymai neturės pasiseki
mo, kadangi jie daugiausia nu 
kreipti prieš vyriausybės glo
bojamų C.I.O.

Austrijos kancleris Scfcnsch- 
nigg prieš pora dienų matėsi 
su Mussoliniu. Sakoma, pran- 
• ūzų patariamas kancleris bnn 
dė Mussolinį atitraukti nuo 
Vokietijos, bet jis nesutiko. 
Paskiau Mussoliniui pavyko 
kanclerį įtikinti, kad Austrija 
daugiau laimės pasilikusi

šių savo sų jungų įtraukti Ju- 
goslavijų, Rumunijų ir Austri- 

Vainikavimo iškilmės įvyks. * JO- Apie pastarųjų abejojama, 
geg. 12 d. Misija bus Londone' kadangi Austrijoje įsivyrauja 
geg. 7 d. ► ' Prancūzijos įtaka, nukreipta

Paaiškinta, kad Popiežiaus ‘ pHeš Vokietijų ir Italiją, 
misija nebus anglikonų kated-1
roję per iškilmes..

UPĖS VANDUO UŽLIEJO 
SALOS PAKRAŠČIUS

Iš patikimų šaltinių sužino
ma, kad gen. Goeringas Šį kar
tą surengs Mussolinioi pasima 
tymų su Hitleriu kur Bavari-

17 SĖDINČIŲJŲ AREŠ
TUOTA

DETROIT, Mich., bal.
— 17 darbininkų sukėlė 
dėjimo” streikų Parke, Davis
and Co. narkotikų 
Šiandien policija 
visus areštavo.

26.
se-^lA “cn

dirbtuvėje, 
įsiveržė ir

SOUTH DAKOTOJ 
SNIEGAS

LEONjARDTOAVN, Md., 
•bal. 26. — Nno didelio lietaus 
Potomac upėje pakilęs van
duo užliejo pakraščius ir apie 
50 šeimų palikusios namus nu
sikėlė į aukštumas.

MIRĖ RASTA PERŠAUTA 
DIPLOMATO DUKTĖ

VIENA, bal. 26. — Netoli 
Vienos rasta peršauta Parag
vajaus ministerio -Austrijai 
Gustavo Wiengreen duktė In- 
grid, 29 m. amž. Peršautoji mi 
rė vietos ligoninėje.

Policija aiškina žmogžudys-

3 ŽUVO KASYKLOS 
TUNELYJE

WTLLIAMSTOWN, 
bal. 26. — Susquehanna 
kompanijos ajiglių kasyklos 
tunelyje įvyko sprogimas. 
Trys asmenys žuvo ir du su
žeista. i i -j i

Pa.,
Coal

SI0UX FALLS, S. D., bal. 
26. — Nepaprasta pavasarinė 

j°Je» ° gal ir Berlyne. Sakoma, Į snjeg0 pūga ištiko valstybės 
šis pasimatymas įvyks Rre,-| rytinę dalį. Užpustyti vieške-
čiau, negu 
planuojama.

iš pradžių buvo SUga<iyti telegrafų ir tele
fonų laidai.

SPRĘS SENATVĖS PENSI
JŲ KLAUSIMĄ

"VVASHINGTON, lva-1. 26. — 
1 Vyriausias teismas šiandien 

sutiko patikrinti socialio ap
draudos įstatymo dalį dėl se
natvės pensijos, kuriai renka
mi fondai iš visų dirbančiųjų 
ir darbdavių.

SUIMTI DU PABĖGĘ IŠ 
FLORIDOS KALINIAI

Cbicago policija vakar čia 
sugavo du kalinius, pabėgu- 

tę. Spėjama, kad gal ta8 pa-(sius iš Raifordo kalėjimo, Flo 
daryta politiniais sumetimais, ridoje.

TRAUKINYS NUŠOKO 
NUO BĖGIŲ

North Western geležinkelio 
traukinys nušoko nuo bėgių 
ties Mihvaukee avė. ir Clin- 
ton g. Vienas keleivinis vago
nas apvirto. Apie 20 asmenų 
sužeista.

ĮSPĖJAMI šunų savi 
NINKAI

Šunų savininkai Chicagoj į- 
spėjami, kad jie neišleistų į 
gatvę šunų be antsukių ka
dangi mieste šunes sukandžio- 
ja daug žmonių, o tarp šunų 
iš naujo reiškiasi pasiutimas.

Mieste yra įstatymas, nu
kreiptas prieš palaidus šunis. 
Ignoruojant įstatymų, šunų 
savininkai gali susilaukti nes
magumų.

SUJUNGS MIESTINIUS 
OFISUS

BERLYNAS, bal. 26. - 
Vokietijos vyriausybė dar 36 
asmenims bėgliams panaikino 
pilietvlvės teises.

NĖRA KAS PIRKTŲ 
SAVASTIS

Cooko apskrities iždininkas 
vakar pradėjo pardavinėti že
mės sklypus už nemokėtas 19- 
35 metų mokestis. Pirmų die
nų neatsirado pirkėjų.

Evanstono. miesto naujas ma
joras H. D. Penfield planuoja 
sujungti kelis miestinius ofi
sus ekonomikos sumetimais. 
Savo planų įteiks miesto ta
rybai.

Camegie Illinois Steel kom
panija likvidavo kompanijos 
unijų.

PLATINKITE “DRAUGĄ 99

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota; numato
mas lietus; šalta.

Saulė teka 5:51, leidžiasi 
7:45.
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Pasiklausykime

Gegužės 9, 16 ir 23 dienomis turėsime 
progos pasiklausyti radio kalbų svarbiais 
socialiniais ir ekonominiais klausimais. Tas 
kalbas sakys žinomas šioj srity veikėjas 
kun. B. A. McGowan, Nacionalės Katalikų 
Gerovės Konferencijos socialinės akcijos de
partamento direktoriaus padėjėjas. Jis kai 
bės per katalikų radio pusvalandį, kuri duo
dama kiekvienų sekmadienį (Chicagoj gir
dima 5 vai. po piet).

Šia proga norime priminti, kad Katali
kų Had i o Valanda leidžiama nuo 1930 m. 
Jų tvarko ir finansuoja Nacionalė Katalikų 
Vyrų Taryba, kurios centras yra Vašingto
ne. Ji girdima iš 60 stočių 37 valstybėse. 
Šis darbas kainuoja $25,000 į metus.

Šios radio valandos ir mūsų tautiečiai 
turėtų klausytis, nes kalba žymūs kalbėto
jai ir kalba tokiais klausimais, kurie yra 
aktualūs ir įdomūs. Apie tų valandų, ir ki
tiems reikia pasakyti.

Garsina Lietuvę

Lietuvos laikraščiai džiaugiasi, kad Pie
tų Amerikos lietuviai vis daugiau įgyja svo
rio ir įtakos svetimųjų tarpe. Jie tiek vei
kia vietos visuomenę, kad tenykštė didžioji 
spauda vis daugiau ir mieliau deda žinių 
iš lietuvių gyveninio, o kartu rašo ir apie 
Lietuvų. Kai kurie tų straipsnių jau buvo 
pačių lietuvių parašyti. v

Urugvajuje Montevideo dievaiti# “La 
Manana” vasario 16 d. įdėjo lietuvio stu
dento F. Stungio straipsnį: Lituania. Straip
snyje vaizdžiai atpasakota Lietuvos istori
ja. F. Stungis, kad ir jaunas, bet gabus žur
nalistas, rušo ispaniškai.

Argentinoje, Buenos Aires didžiulis die
nraštis “Critica” savo šeštoje vakarinėje 
laidoje vasario mėn. įdėjo Henry c. Wolt»; 
straipsnį — “Memel — La nuevo Meta de 
la Americion naši”. Straipsnyje labai vyku
siai atremtos visos vokiečių pretenzijos į 
Klaipėdos kraštų. Visas straipsnis parašy
tas labai palankioje dvasioje Lietuvai.

Populiarus Argentinoje savaitraštis ‘Cn 
tas y Garėtas’ šių metų 2003 nr. visų pus
lapį paskyrė Lietuvai “Lituania, en ei 19 
aniversario”. Straipsnis papuoštas 5 pa
veikslais ir įdėta Lietuvos pasiuntinio P. 
Amerikoje ministerio J. Aukštuolio fotogra
fija. .

Stasys Šimkus

Stasiui Šimkui paskirta pensija .600 li
tų į mėnesį iki gyvos galvos.

Šimkus tai vienas populiariausias lie
tuvių kompozitorius, kurio parašytos ir su
harmonizuotos lietuvių dainos yra plačiai

UŽDARYTOS 74 LIETUVIŲ SKAITYK
LOS VILNIAUS KR. KAIMUOSE

Vilniaus “Ryto” draugijos 
ir mūsų chorų ir solistų dainuojamos. Tų i ,n*d’ni susirinkimų. Apie <lr-

“Vilniaus Rytojaus” 26 nr. koje, 55) Neravuose, 56) Vie- 
aprašo kovo 21 d. įvykusį1 ciūnuose, 57) Mašnyčioje (Ma 

reinkonių valsč.), 58) Lateže-
ry,’e (Pariečiaus valsč.), 59)

dainų jis yra parašęs gana daug ir tikrui veiklų ir darboi sųlygas Kabeliuose II, 60) Šumojt
gražių, melodingų. Yra parašęs ir keletu 
simfonijų.

Šimkus karo metu važinėjo po Atneri- 
kos lietuvių kolonijas rinkdamas aukas nuo 
karo nukentėjusiems Lietuvoje. Lankėsi čia 
ir po karo. Gyveno Chicagoj ir darbavosi 
lietuvių tarpe.

Nors Šimkus dar nėra senas žmogus, 
tačiau pensijos jis užsipelno*, lr, reikia ma
nyti, kad jis, gaudamas pensijų* nelauks 
mirties sėdėdamas ramiai ir nieko nebeveik
damas, bet rašys, kurs.

Tokių pat pensija paskirta ir meninin
kui A. Žmuidzinavičiui, kuris taip pat savo 
laiku važinėjo Amerikoj Lietuvos Šaulių 
Sųjungos reikalais.

Maskvos Pinigai Propagandai

Spaudos žiniomis, prancūzų parlamento 
atstovas Jacųues Doriot, kurs parlamentini 
darbų dirbo 10 metų ir kurs net kalėjime 
sėdėjo už komunistinį veikimų, prieš porų 
metų nutraukė visus ryšius su UI interna
cionalu. Jis suteikė įdomių reveliacijų apie 
finansinę paramų prancūzų komunistams iš 
Maskvos.

Komunistų partijos organas “Huniani- 
te”, sako Doriot, paskendęs skolose, bet jin 
vienintelis iš visų prancūzų laikraščių ne
sutinka pakelt prenumeratos kainos.

Komunistų partija turi apie 40 savait
raščių ir nė vienas iš jų pats neišsilaiko. 
Be to, jie leidžia 20 laikraščių svetimomis 
kalbomis, skirtų užsieniečiams darbininkams 
Prancūzijoj.

pranešimų padarė draugijos 
pirmininkas kun. K. Čibiras.

1936 m. kovo 29 d. “Ry
tas” savo žinioje turėjo lie-

(Berštų valse.).
Uždarius skaityklas, buvo

suimtos jose rastos knygos. 
Iki šio laiko iš visų apskri-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

tuvių gyvenamuose kaimuose i čių (išskyrus Vilniaus — Tra 
74 skaityklas. Nuo to laiko] kų) storastijų visos knygos 
iki š. m. kovo 21 d. buvo už- i sugrąžintoe draugijos cent-
daryta net 69 skaityklų. Už
darytosios skaityklos veikė 
šiose vietose:

Vilniaus — Trakų apakr.
.1) Buevidonyse, 2) Čižiū

nuose, 3) Pošalčiuose, 4) 
Dziegcoriucee, 5) šarkiškėje,

rui. Tas rodo, kad skaityk
lose nelegalių knygų nebuvo.

Per tų laikų neįsteigta nė 
vienos naujos skaityklos. Be 
to, Baltstogės vaivada spe 
cialiu raštu uždraudė ‘Ryto’ 
draugijos bet kokį veikimų

6) Tiltuose (Valkinyko vai.), Suvalkų ir Gardino apskri-
7) Rudnioje, 8) Vydeniuose, tyse, kaip esančiuose prie 
9) Grybašėjc, 10) Noškūnuo- administracijos linijos. Drau- 
se, 11) Krivilinose, 12) Ka- gijos valdyba dėl šio reikalo
niavoje, 13) Panočyje (Varė
nos valse.), 14) Gėliūnuose, 
15) Gaigaliuose, 16) Rimdziū 
nnose (Gervėčių valsč.);

Švenčionių apskr.
17) Kalviškyje, 18) Pože- 

miškyje (Dūkšto valsč-), 19) 
Linkmenyse (Kaltinėnų vai.);

Lydos apskr.
20) Ramaškonyse, 21) Nau 

.įasčdyjc, 22) Ciesliukiškyje 
(Varenavo valse.), 23) Šče- 
glikuose, 24i) Ramučiuose, 25) 
Strieleiuose, 26) Stanišiuoso, 
27) Butrimonyse (Benekainių 
valsč.), 28) Naujadvaryje 
(Eišiškių valsč.), 29) Plikino 
se (Žirmūnų valsč.), 30) ViKomunistai Prancūzijoj turi 250 propa

gandistų. Partija taip i>at finansuoja eilę * gonyse, 31) Pilkalnyje, 32) 
pagalbinių organizacijų: raudonosios pagal- Sennose Druskininkuose, 33) 
bos komitetų, artistų grupes, tarptautines
darbo pagalbos draugijas, vaikų kolonijas, 
prancūzų mergaičių sąjungų, moterų anti- 
mililarinę sąjungų ir t.t.

Dubiniuose, 34) Kargauduo- 
se, 35) Leliušiuose, 36) Pe
lesoje, 37) Pavalkėje, 38) Pu-

... . v. ™ dzitvvje, 39) Klaišiuose (Ro-Partija leidžia tūkstančius knygų. Tas .
viskas kaštuoja milžiniškas sumas ir, Do ’
riot tvirtinimu, per paskutinius septyni u s
metus komunistai propagandai išleido 3,- 
259,000 svarų sterlingų (apie 95 mil. litų).
Didelė tų sumų dalis gauta iš Maskvos in 
ternacionalo.

kreipėsi į Lenkijos vidaus 
reikalų ministeriją, tačiau ji 
Baltstogės vaivados sprendi 
mą patvirtino.

Uždarius skaityklas, “Ry
to” valdyba buvo priversta 
atsakyti skaityklų vedėjams 
tarnybas. Bedarbiai vedėjai, 
kurie tarnaudami mokėjo 
draudimo įstaigai (Ubezpiec- 
zalnia Spoleczna) draudimo 
mokestį, kreipėsi į tą įstaigą 
.jiems priklausomos pašalpos 
Tačiau visi gavo neigiamus 
atsakymus, kuriuose nurodo
ma, kad skaityklų vedėjai da 
rbo neteko dėl savo kaltės...

Buvę skaityklų vedėjai, ne 
gaudami niekur jokio* darbo, 
pasiliko gyventi vietose. Dau
geliui iš jų buvo uždėtos pi
niginės baudos (daugiausia 
Vilniaus - Trakų apskr.) už 
neva jų rodomą priešingumą

Tarpe kit ko, reikia, tavorš- 
čiai, nors sykį užvesti šneką 
ir apie rimtus reikalus. Na, 
sakysim, daugelis mūsų pasi
genda didelės knygos-istorijos 
apie Amerikos lietuvius ir vi
są jų veikimą. Gyvename ir 
ščyrai procevojame sau ir 
Lietuvai, tėvynei mūsų. Ale 
visa toji mūsų procė tik pro
tokolais surašoma ir gazietoee 
atadrūkavojama. Gazieta tai 
gazieta*. Ji yra vakarykščios' 
dienos pasaulio gyvenimo zer- 
kolas. Nei jas visas surinksi, 
nei ilgai išaikysi. Knyga gi 
— kas kitas. Jei kuris mūsų 
bruzdelninkų užsiimtų tokią 
knygą rašyti, aš pirmas jam 
savo delną ištiesčiau. Tiesa, 
turime Geneičio “Amerikos 
Lietuviai,” bet tai lašas ma
rėse. Dešimts tokių knygų ga
lima būtų išdrūkavoti.

Ne tik daugelis mūsų čia, 
ale ir Lietuvon parvažiavę ir 
apsigyvenę amerikiečiai norė
tų dar prieš smertį pamatyti 
tokią knygą, rekordus mūsų 
nuveiktų darbų. Vienas* geras 
mano tavorščius iš Radviliš
kio štai ką rašo:

“Lietuvos kariškuose žurna
luose daug rašoma atsimini
mų, kaip organizavosi Lietu
vos kariuomenė, kaip ji kovė
si su bolševikais, lenkais ir t.t. 
Amerikiečių; ir gi kovojo tūk-

Ašmenos ,aps*kr.
40) Žizmuose^ (Dieveniškio

Lenkijos valstybei. Nubaus- gtančiai: daug aukų sudėjo ir 
tieji buvę vedėjai bylas per-' Iwliti&kaį veikė. Bet, kažin ko
davę į apygardos teismą nieko nerašoma apie mū-

Nėra paslaptis, kad Maskvos intenacio- 
nalas ne tik Prancūzijos, bet ir kitų kraštų 
komunistams neskundžia pinigų propagan
dai. Maskva ypač yra duosni Ispanijos rau
doniesiems. Socialistų laikraščiai nekartą y- 
ra rašę, kad Maskva pašelpia ir lietuvius 
komunistus Amerikoj.

Prancūzai Apie Baltijos Valstybes

Prieš kiek laiko vienas prancūzų laik
raštis “Journal dės Debats’’ atspausdino 
straipsnį apie Baltijos valstybes, kuriame, 
be kitko, pažymėjo, kad visos trys Baltijos 
valstybės, būtent, Lietuva, Latvija ir Estija, 
deda daug pastangų, kad sudaryti tvirtą 
Baltijos santarvę, kurios sudarymas parmo
ję vietoje turėsiąs labai didelę reikšmę už
sienių reikalų politikos vedime.

Pastaruoju laiku Lietuva, Latvija ir 
Estija užsienių reikalų politiką veda maž
daug vieningai. Šią savaitę, būtent baland
žio 29 d. Kaune įvyks šių trijų valstybių 
užsienių reikalų ministerių konferencija, ku
ri nustatys tolimesnes užsienių reikalų po
litikos gaires.

Savo straipsnio gale “Journal dės De- 
bats” pažymi, kad didžiausią spragą lig
šiol užsienių Baltijos valstybių politikos 
klausime sudarė neišspręstas Vilniaus klau
simas, tačiau pastaruoju laiku ir čia esą 
pastebima žymaus pagyvėjimo. Anot to laik
raščio, Lietuva laukianti konkretaus Len
kijos pasiūlymo, tik, dėjn, lenkai tų klausi 
mą vilkiną.

Vietoj konkrečių pasiūlymų Vilniaus 
klausimui išrišti, lenkai vis labiau to krrš- 
to lietuvius persekioja.

Prenumeruoja LRKSA Istoriją

Yra rengiama išleisti Lietuvių R. K. 
Susivienijimo Amerikoj istoriją. Ji bus iš
leista prenumeratos keliu. “Garsas” džiau
giasi, kad LRKSA istorijos prenumeratos 
plaukia. Kai kurios Susimo kuopos išrin
kusios organizatorius prenumeratų rinkimui 
ir darbas varomas pirmyn.

Sus-mo istorijų Įiarašė prof. kan. F. 
Kemėšis. Ji plačiai aprašo apie tos orga
nizacijos įsisteigimą, .įos augimą ir veiklą. 
Taip pat duoda nemažai žinių ir iš bendro 
sios Amerikos lietuvių istorijos. Knyga bu.? 
įdomi ne vien lik LRKSA nariams, bet 
visiems lietuviams. Ji bus išleista tuomet, 
kai susidarys pakankamas prenumeratorių 
skaičius.

valsč.);
Suvalkų aPskr.

41) Punske (Seinų apskr.), 
42) Žagarėje (Beržininkų va 
lsč.);

Gardino apskr.
43) Dubiniuose, 44) Dar

želiuose, 45) Kapiniškyje, 46) 
Kašėtuose, 47) Marcinkonyse, 
48) Rudnioje, 49) Ratnyčio
je, 50) Randamonyse, 51) 
Šklėriuose, 52) Martfionyse, 
53) Kabeliuose I, 54) Mustei

visas laimėjo.
1936 m. lapkričio 25 d. 

“Ryto” raštinėje ir pas kai 
kuriuos valdybos narius bu
vo padarytos kratos.

Du valdybos nariai buvo 
apsilankę pas Vilniaus vai
vadą. “Ryto” valdvlia nese 
niaį nusiuntė Lenkijos prezi
dentui memorialą, kuriame 
plačiai nušvietė Vilniaus kra

sų darbus. Gal, visa tai neži
noma dabartinieing jauniems 
rašytojams.

“Amerikos lietuviai išleido 
tūkstančius įvairiausio turinio 
knygų, laikraščių, suorganiza
vo daug parapijų, visokių 
draugijų, įsteigė mokyklų, ir 
t. t. Yra pasiuntę, ar įvežę į 
Lietuvą apie šimtą milijonų 
dol. Suvažiavimai Brooklyn,

Vis Dar Uždarinėja

AR LIETUVOS OPERA IR BALETAS 
VYKS Į AMERIKĄ?

Amerikos lietuviai jau ga-jar jis mano suteikti laimės 
na seniai trokšta pamatyti Amerikos lietuviams — išgi 
Lietuvos lialetą ir išgirsti rsti jo balsą. Jis pareiškė,
Lietuvos operos dainininkus. 
Kaip gi nerūpės pažinti ir 
dvasia Įmjusti mūsų tautos 
meno jėgas, gabumus? Kai 
prieš porą metų Lietuvos bar 
letiuinkai pasižymėjo ir nu- 
stebinoMonte - Carlo ir Lon
dono visuomenę, amerikiečiai 
dar daugiau įsidegė didžiu 
troškimu susilaukti šių mū
sų tautos meno jėgų. Be to, 
daugelis amerikonų taip put 
mielai išsiklausytų mūsų dai 
nių duiniaus Kipro Petraus-

“Vilniaus Rytojaus” 26 nr. aprašo ko
vo 21 d. įvykusį Vilniaus “Ryto” draugi
jos metinį susirinkimą. Apie draugijos veik
lą ir darbo sąlygas pranešimą padarė drau- ko ir kitų žymių dainininkų 
gijos pirmininkas kun. K. Čibiras. ir dainininkių ir pasigėrėt ų

1936 m. kovo 2b d. “Rytas” savo ži
nioje turėjo lietuvių gyvenamuose kailinio 
se 74 skaityklas. Nuo to laiko iki š. m. ko
vo 21 d. buvo uždaryta net 60 skaityklų.

Vadinus, ir skaityti lietuviams Vilniu
je yra draudžiama.

visokios rezoliucijos ir t. t. 
Visus tuos darbus amerikie
čiams reikėtų surašyti ir iš
leisti knygą. Tą darbą turėtų 
atlikti katalikai, nes jie dau
giausia dirbo ir aukojo. Ka
talikai vien tik per T. F. su
aukojo $590,099. Tas darbas 
reikėtų tuojau pradėti, kol dar 
gyvi senieji veikėjai. Tą kny
gą reikėtų kuoplačiausia Lie
tuvoje paskleisti ir supažin-l 
dinti šių dienų visuomenę su 
mūsų praeities darbais. Tokia 
knyga būtų vainikas mūsų 
darbų.”

Ką sakysit? Svarbus reika
las, milžiniškas darbas, ale 
kas pasikasotų jį dirbti?

A'ų veikia milijonieriai

Feingoldas turėjo turto už 
visą milijoną. Kaip turtuodis 
nutarė gyventi gana plačiai, 
ir nuo to laiko kasdien keitė 
vis kitus marškinius. Kitas 
turtuolis Faigenbaumas turė
jo turto už du milijonu. Kai
tą draugas jam pasakoja:

— Tik tu žiūrėk, kaip tas 
Feingoldas smarkiai praturtė- 
tėjo. Tu žinai, kad jis kasdien 
velkasi vis kitais marškiniais?

Faigenbaumas nuraudo ir 
piktai atsakė:

— Tai niekis. ;Aš marški
nius keičiu kas valanda.

Paskui tas pat# draugas nu
ėjo pa# Feingoldą ir sako*:

— Tu žinai, kad tas Fai
genbaumas, kuris turi turto 
už du milijonu, kas valanda 
keičia kitus marškinius.

— Tai niekis, aš apie tai 
jau žinau. Bet ar girdėjai, ką 
daro Rotšildas? Jis dabar nie
ko daugiau neveikia, tik įdeda 
ir išima, įdeda ir išima, įde
da ir išima.

— Ką įdeda ir išima?
— Kaip tai ką? Marški

nius! Apsivelka ir nusivelka, 
apsivelka ir nusivelka, apsi
velka ir nusivelka...

bent didesnėse Amerikos lie
tuvių kolonijose! Baisu net ij 
pagalvoti apie tokio dari 
didumą ir sunkumą. Bet jis 
ryžosi patenkinti seną Ame
rikos lietuvių troškimą ir pa
sinaudoti proga — Pasauli
nėje Parodoje, parodyti Lietu 
vos baletą ir gal operą. Tai 
būtų be galo svarbu, naudin
ga ir garbė mūsų tautai. Jei 
toks autoritetas, kaip prof. 
Žilevičius, imasi tokio milži
niško darbo, tai ir Lietuvos 
operos vadovybė pasitikį šio 
darbo sėkmingumu ir yra ti
kra, kad šis sumanymas bus 
garbingai įvykdytas. Tai bus 
labai didelis prof. Žilevičiaus 
nuopelnas.

Betgi tai dar ne viskas. Šis 
didis menininkas ir organi
zatorius dar toliau siekia. Jis 
nori, kad Lietuvos meninin
kų rinktinė pastatytų Ameri
koje ne liet kokias tarptauti
nes operas, liet tiktai lietu 
vilkai operas ir lietuviškąjį 

I baletą. Turime jau tris lietu-
(Tęsinys 3 pusi.)

što lietuvių švietimo reika- Chicagoj; milijonas parašų, 
lūs.

istoriją papuošti dideliu įvy
kiu — Lietuvos operos ir 
baleto atsilankymu Ameriko
je, jis sumanė pakviesti šia.' 
jėgas 1939 m., kai Pasaulinė 
Paroda New Yorke stebins 
milijonus žmonių. Sį suma
nymą išdėstė Lietuvon ope
ros vadovybei. Ir kas gi at
sitiko? Mūsų tautos operos 
direktorius prof. V. Žadeika, 
apsvarstęs šį reikalą ir pasi
taręs su vyriausybe ir meni
ninkais mielai pritarė ir sa
vo laiške iš šių metų valand- 
Žio 2 dienos prof. Žilevičiui 
tarp kitko pabrėžė: “Mūsų 
operos dalyvių vykimas į A- 
meriką 1939 in. yra galimas 
<lalyka». Jjs IJetuvos įtektų 
siųsti tik geriausias jėgas 
Lauksiu apie tai konkretaus 
plano ir žinių”.

Prof. Žilevičius put* buvo 
Lietuvos valstybės teatro di
rektorius ir gerai nusimano, 
ką reiškia siųsti Lietuvos o- 
perą ir baletą net į Ameriką 
ir suorganizuoti vaidinimus

kad labai norėtų pamatyti A- 
meriką ir padainuoti joje gy
venantiems Lietuviams, žino, 
kad ir mes to labai trokšta 
me, bet visa kliūtis yra šL 
jis guli vykti Amerikon tik 
tuo atveju, kai jalui bus už- 
tikrintas suorganizuotas ma
ršrutas.

Tą kliūtį ryžosi pašalinti 
ir šį didį sumanymą įvykdy 
ti ne kas kitas, kaip garsu
sis muzikos profesorius ir ko
mpozitorius Juozas Žilevi
čius. Kaip žinome, jis rašo 
lietuvių tautos muzikos iato

mūsų baleto gabumais. Atro- riją, kuriai renka medžiagą 
do, kad tas guli įvykti 'mūsą jau ilgą eilę metų. Jis sitrin-
visų džiaugsmui.

Prieš apleidžiant Lietuvą,
1939 m. kalbėjausi su Kipru 
Petrausku Kaune ir klausiau,

ko jau gal visus lietuvių mu
zikos kūrinius ir faktus apie 
mūsų chorų ir menininkų vei
klą. Norėdamas šią įdomią
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

KRISTAUS KANČIOS VAIDINIMAI 
NEMAKŠČIŲ BAŽNYČIOJE

KAULAMS LŪŽUS

Kuomi rėmai yra atvniz 
dui, tuomi kaulai yra raume
nims. Atvaizdas, ar tai jis 
būtų ant popieros ar ant dro
bulės, be rėmų savaimi sus
munka. Su raumenimis irgi 
panašiai gali įvykti. Raume
nys be kaulų yra. panašūs tir
štai tešlai. Kuomet kaulai y- 
ra, sveiki ir jie randasi savo 
vietose, tuomet raumenys tū
li savo natūralų pajėgumų, 
kuriuomi žmogus naudojasi, 
liet taip greitai kaip tik bet 
kurioj daly kaulas pasivaro

I
 ir vietos arba nulūžta, ne tik 
toji kūno dalis, bet didžiumo
je visas žmogus lieka bejė
giu. Tokioj padėty jis išbūva 
iki nulūžęs kaulas sugyja. 
Kaulas sugyti gali tik tuo
met, jei lužusio kaulo galai 
rinkamai susisiekia.

Kaulų lūžimas įvyksta kū
dikiuose, jaunime ir senime. 
Moderninė — automobilių ga 
dynė ir neatsargūs automobi
lių vairuotojai daug priside
da prie sulaužymo kaulų. Kuo 
met tai įvyksta, raumenys 
nustoja lygsvaros ir susitrau
kia. Raumenų susitraukimas 
ištraukia iš vietos nulaužto 
kaulo galus. Kai kada kaulo 
galai yra išmušami iŠ vietos 
įvykstant nelaimei. Begalo 
didelė priežastis, kurios dė
lei nulaužto kaulo galai pa
sitraukia iš vietos yra įvy
kus nelaimei, nesųmoningas 
pasielgimas su sužeistu žmo
gumi, teikiant jam pagalbų. 
Gydytojaudamas, turėjau da
ug progos patirti, kad dauge
ly atsitikimų, žmonės, teikda
mi pagalbą sužeistam, pasiel
gia tiesiog nežmoniškai, kuo
met paima žmogų iš nelai
mės vietos jnepasistengdami 
įtverti sulaužytos kūno da
lies ir veža ligoninėn. Supra
ntama, kad toji kūno dalis, 
ypač jei tai būtų koja, ku
rioj yra lūžęs kaulas, dar la
biau užgaunama. Tas kaip 
tik duoda progos nulaušto 
kaulo galams atsiskirti. Kad 
atvaryti kaulus į vietų gydy
tojas kartais turi pavartoti 
daug sumanumo, rūpesčių ir 
darbo. Kitaip, arba kaulas 
nesuaugs, arba, jam sugijus, 
jaliks ranka ar koja trumpe-

Nemakščių bažnyčios sandė ngti vaidinimai tuoj, kai tik 
lyje, tarp kitų religinėse a- buvo baigta statyti pirmoji 
peigose rečiau vartojamų ar- Nemakščių bažnyčia. Toji bu
ba vartoti nebetinkančių dai-

pajėgumu naudotis.
M. B. iš Detroit, Mich. rai

šo: ‘"Mano draugei pataria
nt, išmazgojau galvų keletą ktų, yra keliolika paremtų į
kartų su peroxido. Norėjau, 
kad mano plaukai būtų švie
sesni. Bet, nežinau kodėl, pra 
dėjo niežėti galvų ir atsirado 
šašų. Buvau nuėjusi pas ap- 
tiekorių, kuris pardavė man 
pero.vidę. Jis davė man mos- 
ties ir liepė ištepti galvų, ir 
sakė būsiu viskas gerai. Toji 
mostis nieko negelbėjo. Dabar 
paliko visa galvos oda šašuo
ta. Bijau, kad tos priežasties 
delei nenuslinktų plaukai. 
Nuoširdžiai prašau, daktare, 
duokite man šiame reikale re
ceptų, už kų būsiu labai, la
bai dėkinga”.

Atsakymas. Gydyti per lai
kraštį jokiu būdu nėra gali
ma. Norint pagydyti ligų, rei 
kia jų diagnozuoti ir priskir
ti tai ligai vaistus. Kokios 
rūšies odos liga vargina tam
stų, tuotarpu nėra galimybės 
pasakyti. Tai būtų galima 
padarytį tik nuodugniai i.š- 
klausinėjus ir išegzaminavus. 
Vietos sąžiningas gydytojas 
jūsų reikale galės geriausiai 
pasitarnauti.

Nuo savęs patariu sveika
tos reikalus pavesti savo gv 
dytojui. Aptiekoriai neturi 
nei supratimo nei teisės gy
dyti ligos. Jie yra pasiruošę 
tik gydytojo receptų išpildy
ti. Manau, kitų kart nepada
rysi panašios klaidos.

sienų, paguldytų ant šono, 
ant žemės pasodintų stovylų. 
Stovylos gana didelės. Jos 
vaizduoja Kristų, Marijų, Ma 
rijų Magdalietę, Šv. Veroni
kų, apaštalus ir tuos, kurie 
Kristų kankino ir nukryžia
vo.

AR LIETUVOS OPERA IR 
iBALETAS VYKS 

Į AMERIKĄ?

(Tęsinys iš 2 pusi.)
viškas operas: “Gražina” 
“Trys talismanai” ir “Šarū 
nas” ir kelias lietuviškas ba 
lėto kompozicijas. Tad Ame
rikos lietuviai ir amerikonai 
turės progos išgirsti ne tik 
žymiausius mūsų dainininkus, 
bet ir pamatyti savo tautos 
menų ir tautinius lietuvių šo
kius, artistiškai vykdomus 
geriausių šokėjų. Tai yra dve 
jopa reikSmė. Taigi, girdėsi
me - matysime ne tik žymiau
sius savo meno reiškėjus, bet 
ir lietuviškąjį menų dainoje, 
muzikoje, plastikoje, šokyje.

Visos stovylos padarytos iš 
medžio ir aprengtos atitinka
mais drabužiais. Kristaus sto 
vylų yra keletas, aprengtų 
baltai, raudonai, su erškėčių 
vainiku ant galvos ir nendre 
rankoje, su kryžiumi ant pe
čių. Kai kurios stovylos turi 
barzdas ir plaukus, padary
tus iš linų arba iš vilnų.

Stovylos nėra įvežtos i.š 
svetur, bet dirbtos čia pat 
kokio nors gabaus dievadir
bio.

Šios stovylos Nemakščių 
bažnyčios sandėlyje yra neju
dinamos jau penkeri metai.

Papasakojama ir kam jos 
buvo naudojamos. Pasirodo, 
kad jos tarnavo gana gražiam 
tikslui — atvaizduoti Kris
taus kančiai. Ligi 1932 m. 
Nemakščių bažnyčioje būta 
ruošiamų Kristaus kančios 
vaidinimų, tačiau ne dažnai, 
o tik kartų metuose, didžio
jo šeštadienio vakare. Vaidi
ndavo ne žmonės, o tos sto
vylos, priverčiamos veikti pri 
tyrusių režisierių vielomis ir 
kitomis priemonėmis.

Gal būt, tai buvo savo lai
ku vienintelis šios rūšies 1c- 

j atras Lietuvoj. Kada jis Ne
makščiuose atsirado, negali 
pasakyti net seniausi žmonės. 
Jie pastebi, jog Kristaus ka
nčios vaidinimus matydavę 
dar maži būdatni. Kiti tačiau 
mano, jog jie turėtų būti se
nesni nei šimtas metų. Eina 
kalba, kad stovylos buvo pa
gamintos ir buvo pradėti re-

žnyčia statyta 1636 m.

Vaidinimai buvę gausus vi
same Žemaičių krašte ir ligi 
pačių paskutinių dienų žmo
nių buvo mėgstami. Žmonės 
atvykdavo specialiai jų pažiū
rėti iš 50 kilometrų ir dar iš 
toliau.

Dienomis prieš Velykas ba
žnyčiose jau ir šiaip būna di
delis sąjūdis. Žymiai didesnis 
tačiau būdavo sąjūdis Nema
kščiuose didįjį šeštadienį. Rei 
kėilavo paruošti scenų, pasi
ruošti ir pačiam vaidinimui. 
Scena būdavo paruošiama 
ties didžiuoju altoriumi. Bū
davo sukalama iš lentų gana 
erdvi pašiūrė ir atitinkamai 
dekoruojama. Valdų lėles žmo 
nės prisiglausdavo po scena 
ir už užuolaidų.

Pats vaidinimas būdavo 
pradedamas paskutinės vaka
rienės scena. Kristus su apa
štalais sėsdavo už stalo ir 
tardavo žodį apie artėjan-

>do Į
H

lx-wls ftl adoma Keli* lindo 
I.ewls Kreditan Visiems Duoda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coAtn 
“Draugo” skaitytojams

Keturios dldelBs 
vertybes Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS
VERTYB8

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu uf 
pristatymu.
Lietuvis pardavč- 
Jas I-'rank P. 
Speeeher jums 
patarnaus.

$22.50

Milliam A. Levis
Geležinkelio stoties “burdingierivs/”. Jasper naci jonai iam '4716 S. Ashland Avenue 

parke, Kanadoj, žiemos metu šis elnias kasdien ateina į Geikie į
geležinkelio stotį pietų. Stoties tarnautoja pasitinka “bur-
dingierių”.

čius įvykius. Paskui būdavo 
rodomas Kristus Alyvų dar
želyje. Netrukus atidavo Ju
da, apsirengęs margais dra
bužiais ir skambindamas mai

šiuke tris dešimtis sidabrinių. 
Vėliau sekdavo Kristaus nu
plakimo, karūnavimo erškė 
čių vainiku, apaštalo Petro 
išsigynimo ir kitos scenos,

vaizduojančios visų Kristaus 
kelių ligi Golgotos kalno.

Vaidinimo metu nebūdavo 
praleidžiami nė smulkesni 
Kristaus kančios epizodai. 
Kai kurios scenos būdavo ga-

(Tęsinys 4 pusi.)

Trumpas Laikas
BELIKO PRISIRENGTI KELIONEI I LIETUVį. DOKUMENTUS REIKI* ĮSIGYTI Iš ANKSTU.

KELIONEI Į LIETUVĄ REIKALINGI SEKANTI 
DOKUMENTAI:

Lietuvos piliečiams
Lietuvos užsienio pasas,
Leidimas išplaukti, 
įleidimas sugrįžti.

Amerikos piliečiams
Amerikos užsienio pasas,
Lietuvos viza.

Reikalingus apie kelionę jiaaiškinimus galima gauti 
kreipiantis asmeniškai arba laišku į “DRAUGO“ Lai
vakorčių Agentūrą.

Didelės Ekskursijos 

į LIETUVĄ

knė arini negalės tinkamai jos j Tautinė mūsų dvasia atsigaus

RINKTINĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Balandžio 27-ta Diena

Mes negalime uždegti ka
da norime tos ugnies, kuri 
širdyje gyvena, dvasia pūste
lėja ir nutilsta, mūsų siela 
gyvena sųjausme: bet užda
vinys pramatymo valandose 
gali būti atliktas nykiose va
landose.

Su geliančiomis rankomis
“Einame tikėjimu, ne regė-J *r kruvinomis kojomis mes 

kasame ir krauname, guldo
me akmenį ties akmens; mes 
panešame ilgos dienos na.šrii 
ir karštį ir trokštame, kad 
tas būtų užbaigta. Mes ne
matome visa kų mes pastatė
me iki šviesos valandos nesu- 
,grįžta. — Matas Arnold.

Sekite Dievo apvaizdos mo 
kinimus aklai, jei Jas taip lo 
nori, bet pasižiūrėję atgal gy
venimo pabaigoje matysime, 
kad tai buvo vienintėlis gali
mas kelias mums atsiekti mū
sų geriausia išsivystymo.

jimu”. — 2 Kor. V, 7.
Ne nuotaika, ne tuo kaip 

aš šiandien jaučiuos, arini 
kaip aš vakar jaučiaus, aš 
galiu sužinoti ar aš ištikro 
gyvenu Dievo gyvenimų, bet 
tiktai žinojimu, kad Dievas 
naudoja mane kitiems pagel
bėti. Nė jokia, nuotaika nėra 
taip skaisti, kai jis gali ap
sieiti be to užtvirtinimo. Nė 
jokia nuotaika nėra taip ta
msi, kad, turėdamas tų už
tvirtinimų, jam reiktų nusto
ti vilties. — Phillips Brook s

tarp įvairių partinių ginčų, 
tarpusavio nesantaikoje, po 
sunkios depresijos ir beriklau 
sant kalbų apie Lietuvos vi
daus gyvenimų. O šiemet ga
lėsim gėrėtis Lietuvos sporto 
jėgomis.

Į milžiniškų darbų įsikin
ko mūsų menininkas Žilevi
čius. 3ūsime jam dėkingi už 
tai. Bet ir turėsime stoti jam 
talkon — sudaryti darbštų 
komitetų iš įvairių srovių 
menininkų. Laiko neperdau- 
giausia liko ligi tos didžios 
lietuviškos mena šventės. Lau 
ksime nekantriai ^miausių 
Lietuvos lakštingalų ir leng
vų, lieknų, vikrių šokėjų!

P. Jurgėla

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

1937 m.
GEGUŽES 29 
tiesiog j Klaipėdą

Laivo nemaiuant

MILŽINIŠKU LAIVU BERENGARIA
1937 m. Birželio (June) 19-tą d.

(12 vai. dieną)

IŠ NEVV YORKO I KLAIPĖDĄ
per Cherbourgą

Šią ekskursiją lydės iki Imt Kauno Cunnrd \Vhite Star 
laivyno lietuvių skyriaus viršininkas, Pijus Bukšnaitis.

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA 
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO Liepos 2

Motorlaiviu. New York—Klaipėda
“GRIPSHOLM” Per Gothenburgą

Amerikos piliečiai gali dar suspėti šiam išplaukimui. 
Taipgi suspės ir tie Lietuvos piliečiai, kurie nemano 
grįžti Amerikon.

PAVASARINE EKSKURSIJA
LAIVU EUROPA

Gegužės (May) 16 d., 1937

“DRAUGO” IAIVAKŪRCIŲ AGENTŪRA - 2334 St. Oakley Avė.
Telefonas CANal 7790 Chicago, III.

Dean CarrJ3ASH PIXQN
Oot AND DAftH ARE DOOMED
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PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO

DRAUGAS

VIETINES ŽINIOS I |Š PUOŠ buko
PAULO, Braz. — Ba- me rajone yra labai daug fa- 
lutų koncertas Brazi- brikų, kuriuose lietuviai gau 

lietuvių laikraščio ‘Lie- davo darbo. Bet paskutiniu 
redakt. St. Vaneevi- laiku lietuviai iš čia ėmė l»ė- 
inieiutyva sušauktas gti. Kraustytis iš šio rajono

Jos tautų kolonijų veikė- lietuvius verčia butų ir pra- 
pasitaiimas bendradarbip- gyvenimo brangumas. Antrąjį 

reikalu. Dalyvavo lot- ne mažesnės reikšmės aksti- 
Ir-jos pirmininkas ir k<»- nas, tai noras įsigyti kokį ne- 

sekretorius N. Oze- judomų turtų, kas Mokoje
estų organizacijos “Uus labai sunkiai prieinama. Jau 

u” pirmininkas P. Welt- šiais metais iš Mokos išva- 
ir tos dr-jos vienas vai- žiavo virš dvidešimts lietu

os narys, “O Baltico’’ re- vių šeinių.
torius J. Abolin, vienas 
ių dr-jos v-bos narys, Lie 
)s Konsulato sekretorius

Iškilmingai pašventinti

Jiuvinskas ir “Lietuvio” 
aktorius St Vancevičius. 

,ilpsvarsčius Baltijos kolo- 
ių bendradarbiavimo reika-

Lietuvių bažnyčios varpai
Naujoje lietuvių bažnyčioje 

iki šiol dar nebuvo nei vieno 
varpo. Lietuvos 'Konsulo p 
P. (Jaučio ir Klebono kun.....................................................

lų pirmoj eilėj nutarta sure- Bagažinsko iniciatyva šiomis

Auga L. Vyčių 
36 Kuopa

BRIGHTON PARK. — Vy
čių 36 kp. susirenkime, bala
ndžio 19 d., vadovaujant pi- 
rmin. D. Varnui, aptarta kuo 
pos darbuotė ir išklausyta ra
portai. B. Kitimas ir K. Za- 
romskis plačiai kalbėjo apie 
veikalų “Pražydo nuvytusios 
gėlės”, kuris bus vaidinamas 
gegužės 2 d., parapijos sve
tainėj, 7 vai. vak. Įžanga 33c.
Pelnas skiriamas bažnyčios 
malevojimui. Nauji rakandai 
veikalui supirkti iš Peoples 
Furniture krautuvės.

Zig. Vyšniauskas pranešė,
kad vaikinai, malantieji žai- Unkime jam
sti bolę, kreiptųsi į jį. O. &.«- toliao vegti žmoneg
gaitė, merginų sporto direk-

Misijos Lietuviams IŠ 12 WAKD LIET. DEMO 
KRATŲ KLŪBO SUS-MO

MELROSE PARK, ILL. - 
Nuo balandžio 11 iki 18 d 
italų Marijos Škapliernos ba
žnyčioje turėjome misijas, ku
rias vedė marijonas kun. V. 
Čižauskas. Žmonės skaitlin
gai lankėsi. l>aug 'matėsi ir 
tokių, kurie ilgus metus nė
ra buvę bažnyčioje. Jie visa.s 
misijų dienas lankė bažnyčių 
ir šjo prie Sakramentų. Gar
bė kun. Čižauskui. Be gra
žių pamokinimų, kun. Čižau
skas atgaivino tris draugijas: 
Škapliernos Karmelitų, Šv. 
Pranciškaus ir Maldos Apaš
talystės. Dėkingi esame mi 
sijonieriui už pamokinančius 

ir

liais važiuotojams. Ir daug 
daugiau dalykų bus apsvar
styta kolonijos labui.

Pirm. Juškos pranešimu, o- 
rganizacijos pastangomis dar 
vienas lietuvis gavo miesto 
darbų — county klerko ofi
se, būtent Stanley Gurskis. 
Su j>agalba teisėjo Zūrio ir

Antradienis, baland. 27, 1937

organizacijos, manoma, dau
giau darbų gauti šiame war 
de. Jei nuolatos veiksime ir 
organizuosJinės, be abejonės 
priversime komitemanų duoti 
lietuviams daugiau darbų.

Korespondentas

PLATINKITE “DRAUGA”
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akys egzaminuojamos — akinta 
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0583

LIETUVIAI DAKTARAI

Rez.:
24C6 W. 69 St

Tel. Ofise:
LAFayetto 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 

pagal sutarti

Balandžio 21 d., llolly wood 
svetainėje 12 Wardo Lietu
vių Demokratų Organizacija 
laikė mėnesinį susirinkimų,!” 
kuriame įsirašė penki nauji I 
nariai, jų tarpe ir brighton-į 
parkiočiams automobilių “da-į 
ktaras” J. Blauzdis. Vadi- į 
nas, organizacija auga ir sti
prėja.

Kadangi nuo žieminių pa
rengimų ir šokių liko daug »\ 
dovanų, kurias biznieriai su
aukojo, nutarta jas sunaudo
ti per būsimų piknikų, ku
riam rengti išrinkta komisi
jon: J. Kaminskas, S. Gurs
kis ir Frank Krasauskas. Or
ganizacija ačiuoja visoms į- 
staigoins, aukojusioms dova
nas.

Nutarta sekantį susirinki
mų šaukti skaitlingų, nes bus 
gatavos peticijos alderinonui 
Hartnett reikale nuolatinio 
gatvaičių vtalymo, draudimų 
pedlevoti gatvėse kas ypač 
vasarų kenksminga ne tik 
vaikučiams, bet ir automobi

LIETUVIAI DAKTARAI

fel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA DR. P.. ATKOČIŪNAS
dienomis įgyti du gražūs var 
pai lietuvių bažnyčiai. Did
žiajam varpui nemažas su
mas paaukavo p. Konsulas ir 
konsulato sekretoriai bei 
šiaip keletas asmenų. Mažes
nįjį varpų, kuris kainavo virš 
2000 milreisų paaukojo lie
tuvių pp. Varnauskų šeima, 
gyvenanti V. Zelinoje.

Praeitų sekmadienį naujie
ji lietuvių bažnyčios varpai 
buvo pašventinti. Nors buvo 
blogas, oras. U’ smarkiai lyjtb 
į iškilmes suvažiavo daug 
žmonių visų B. Paulo miesto 
rajonų. Varpus pašventino S. 
Paulo Kurijos G ener. vikaras 
Ernesto de Paula. Ta prog* 
pasakė kalbų klebonas kun. 
Kagažinskas ir Generalvika
ras E. de Panlo. General vi
karas savo kalboje labai iš

narų. Tyrė S. Paulo lietuvių kata-
Tinkamai surengti vaidini- likų visuomenę ir prašė lie-

Ugti didelį bendrų koncertų, 
ĮJkurio pelnas bus paskirti lie
tuvių, latvių ir estų esamų 
nokpklų naudai, 
t Koncerto programoje daly
vaus pačios geriausios visų 
trijų kolonijų jėgos.

Iš Mookoa lietuviai bėga 
Sao Paulo miesto Mookes 

nas iki šiol buvo triščiau- 
lietuvių apgyventas. Šia-

KRISTAUS KANČIOS 
VAIDINIMAS NEMAKŠČIŲ 

BAŽNYČIOJ
'7 .

(Tęsinys iš 3 pusi.)

/įspūdingos. Šv. Petro Ver
nas, šv. Veronikos užbėgi- 

už akių ir kruvino Kri
tus veido nušluostymas, Ma 
)s gailestis Golgotos kai 

Ine sujaudindavo nevienų ligi

mų nebūdavo lengva. Žmo
nės, tvarkų scenas, turėdavo 
būti pakankamai miklūs ir 
sumanūs. Savo pareigas jie 

tlikdavo gana vykusiai, kad 
t stebėtis reikėdavo, jog 
i buvo darbas paprastų 

jononių, kurie ne tik niekur 
tudijavo lėlių teatro tecli- 
os, bet neturėjo progos nė 
Įžiūrėti, kaip lėles galima 
versti veikti. Vis dėlto 
plaus kančios vaidinimas 
įeidavo labai sklandžiai, 
vodėl šie vaidinimai nebe- 
Igiaini dabar, sunku pasa- 

■į’ti. Tik ne dėl to, kad Liuo
bs jų nemėgtu. Žmonės vai- 
Rninių pasigenda ir dabar.

tuvių kolonijai bei Lietuvai 
Aukščiausiojo palaimos.

Iškilmingas pamaldas at'.ai 
kė klebonas kun. P. Raga- 
žinskas. Laike pamaldų labai 
gražiai soio giedojo p. V. Lau 
rinaitis. Taip pat ir lietuvių 
choras.

Po pamaldų buvo suruoš
tos malonios vaišės pas Kie 
bonų, kuriose dalyvavo Ge
neralvikaras Ernesto de Pau
lą, Lietuvos Konsulas P. (Jau 
čys, Konsulato sekr. St. Re- 
menčius su ponia, Vainaus
kai, “Lietuvio” redaktorius 
St. Vancevičius, mokytojai S. 
(Bakšys ir St. Jurevičius bei 
dar keletas asmenų.

tore patiekė rezignacijų. Į 
jos vietų išrinkta: S. Pauli fi
lė, B. Klimas. A. Žilius pra
nešė apie laivu ekskursiją. 
Diena dar nenustatyta.

Nauji nariai balandžio m. 
įsirašė: A. Vailutaitė, A. Ba
ranauskaitė, P. Erčius, S. 
Pauliūtė, H. Vyšniauskienė, 
A. Nevedomskaitė, S. Neve- 
domskaitė, M. Bagdonaitė, A. 
Andrekus, I. Vyšniauskas, N. 
Jabaris, F. Kisielius, Kviet- 
kiūtė,-E. Mikalauskas, V.-Na
vickas, P. Nevedomskis.

Džiuginantis reiškinys, kad 
jaunimas Brighton Park skai 
tlingai rašosi į Vyčių eiles. 
Matydami tėveliai per dvide
šimt metų Vyčius dirbant 
Dievui ir tėvynei, pataria sa
vo sūnams ir dukterims ra 
šylis prie jaunimo, palaikan
čio lietuviškumų. Šiandie tu
rime kunigų, gydytojų, advo 
katu, žurnalistų, inžinierių, 
kurie mokslus eidami darba
vosi Vyčių eilėse, kėlė lietu
vybės dvasių.

Kitų sykį parašysiu apie 
tuos profesionalus, kurie dar
bavosi 36 kp. Koresp.

išganymo keliu. Ilgai nepa
miršime tų pamokinimų -in 
stengsimės atlikti savo kas- 
dieninias pareigas.

Korespondentas

Demonstruodamas
Jėgą Krito Negyvas

George Karkei, 40 nn. amž., 
saliūne adr. .16 N. Dės Plai- 
nes st., norėdamas kostume- 
riOiris jMidėmobgtrtloti jėgų*iš
kėlė viena ranka paėmęs už 
kojos kėdę. Tuo taapu užėjo 
širdies atakas ir jis krito ant 
vietos negyvas.

LIETUVIAI ADVOKATAI

DANTŲ GYDYTOJAS 
3259 S. Halsted Street

CHICAGO. ILK

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayetto 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pa ct I s u t a r t i.

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
Utam., Keh. ir Pitn. 10—9 vai. v.

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

Įsigijo Dar Vieną 
Gaisrui Gesinti 

Laivą

Chicago miestas šiomis die 
nomis įsigijo dar vienų nau
jų laivų gaisrui gesinti. Lai 
vo greitis 15 mylių į valan
dų ir per minutę gali išpum
puoti 10,000 galionų vandens.

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAI

Iš W I N D (560 kyloc.)
Margutis pakeitė laikų ra

dio programų iš AVINI). 
Vietoj 7 v. v., dat>ar girdė
site antradienio, trečiadie
nio, ketvirtadienio ir šašta- 
dienio vakarais lygiai de
šimtą valandą (Chicagos 
laiku). Ten, kur nėra day
light savings time — 9 v. v.

Pirmadieniais, penktadie
niai ir sekmadieniai progra
mų iš WIND nebus per va
sarų.
IšWHFC(1420 kyloc.)

Sekmadieniais iš \VHFC 
Margučio radio programai 
būna 1 vai. popiet (CST). 
Ten, kur nebus daylight sa- 
ving time, girdėsite valan
dų ankščiau.

Kitais vakarais — 9 vai.

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonai CANai 1175 

i Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonai REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subntoj nno 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
i Rez. TeL Republic 5047

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 5286 
Vai. ]>agal sutartį

6322 So. Western Avenue 
________ PROapeet 1012 ______

TeL OANal 8345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tet OANal 0403

Res. 6924 Sa Talman Ava 
Rea. Tel. GROvenilI 0617 
Office Tel HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Subatoma ClceroJ 
1446 So 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayctte 3051 8519 W. 43xd tt.

Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

naga) an tarti 
Ofiso tel. Cicero 2573

Tel. Ofc. REPubllc 7St«
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketviilad. ii uenktadienlair 

9-12 v. ryta; 1-5 P- PI •-» v. v.
ŠeStadlenialH nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadvrav 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo
10 v. r. iki 9 vni. vakaro 1 4 jj/* o j aii zya • tu

fiefttadienlais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 1446 S. 49th Ct., ClCCTO, III,
Sekmadieniai, p^ral au.artie------  Td

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

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. LAFayetto 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIock 3977 
Trečiatl. ir Sekmad. pagal sutartį 

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

Tel. HEMIock 4848

AMERIKOS LIETUVI” DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IŠ- 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI. ...LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Cravvford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

TeL YARda 0994 
Rea.: TeL PLAaa 8400 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
O1T6AS

4729 So. Ashland Avė.
2 tabot

CHICAGO, ILL.
Telefonu MHhray 8880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NedMioraie nuo 10 iki 12
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vni. po jiietą ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

JAU SUGRĮŽO U KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja S0 metu

Reumatteaaa lr ilrdlett llgoa Jo 
* pertai ) M

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-R P. M 
Gyvenimo vieta IAM Ho. AOth Avc. 

Pilone Cieero 3115a 
Office 4839 Weat 13th Street

Office Phone Rea. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. Ir 7-2 vak. CANai 070«

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedėltom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartj

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGB0N 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanllba

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. OANal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

Tek CANa' 0257
Ree. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vaL 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 ■atarti

Tai. Ofise BOUIevard 5913-14 
Res. KENivood 5107

DR. A. J. BERTASH
)fiao vai. auo 1—3; nue 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti

Tel. Office Wentworth 6330
Bes. Hyde Park >395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir veikų ligų gydytoje 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 »»o pietų, 7—8 v. vak.■♦.Irirm. 5—4 po p 
..rednir.ii« ir anhatnmia

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip Je pripažino American 
Medicel Association ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Cla^s A 
rtiiea. Tai yra, ankičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikalo naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th 81., 
tel. HEMIock 6700.

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



Antradienis, baland. 27, 1937

VIETINES ŽINIOS
Gausinga Publika Matė 

Gražy Vaidinimą

MARĄUETTE PARK. - ■ 
“Kaip sau norit, gražiai va:-

Moterys Pakviestos I 
Talką

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas, kuriam vadovauja

dino ir gražiai dainavo” — adv. J. B. Borden, ir kurio 
kalbėjo žbnonėg, skirstydamas1 tikslas yra, kad tinkamai pri 
iš Gimimo parap. salės prnė-rėmus atvykstančius sportini-
jusį sekmadienį. Reikėjo pri
pažinti, kad teisybę kalbėjo.

Parapijos choras, muz. B. 
Janušauskui vadovaujant sta
tė operetę “Sylvia”. Pastatė 
jų taip, kaip mažai kas tikė
jos. Solistai savo roles gerai 
mokėjo, o svarbiausia — ge 

dainavo ir gerai vaidino 
^■arbesnes roles turėjo šie: 
Wnlolfas Zamb (bridgeportie- 

tis), Antanas Jokūbaitis, An
tanas Benaitis, Konstancija 
Skelly, Ona Juozaitis. Maže-

nkus iš Lietuvos liepos mė
nesį, nutarė pasikviesti Chi
cagos lietuves moteris į tai 
M*.

Tuo tikslu buvo sušauktas 
susirinkimas pereitų penkta
dienį, balandžio 23, McKin- 
ley Park Fieldhouse. Nors 
buvo laiškais gana daug kvie 
sta, vienok atsilankė paly
gint mažas skaičius. Adv. J. 
Bordenas paaiškinęs susirin
kimo tikslų, užleido moterį 
ms vadovauti. Tuojaus išrin-

.... * kta laikina valdyba, kuriasnes: Aldona Maroziute, An-i . ,
o vi -x- * * i- sudaro: pirm. S. Sakahenė,tanina Poskaite, Antanas Ke- . .

, v o -.ir i x t c vice pinu. Irene i onaitis, ra- leeius, Sue \Vikert, Juozela r ’
jBardauskaitė, Bronė Nikšai
tė.

Gerai savo dalį išpildė cho
ras. Ir dainavo gerai ir savo 
judėjimu sudarė gražų vaiz
dų. Choristai žinojo, kad jie 
ne tik turi dainuoti, bet ir 
vaidinti.

Dėl gero vaidinimo kreditų 
reikia atiduoti rezisorei p. Ge
novaitei Giedraitienei, kuri, 
pasirodo, šioj srity yra tikra 
specialistė.

Žmonių į vaidinimų prisi
rinko tiek daug, kad ir vietų 
pritrūko. Ypač. jaunimo buvo 
daug. Nemažai ir iš kitų ko
lonijų. Publikoj matėsi be
veik visi tMcagos lietuviai 
vargonininkai.

Bravo, Gimimo parap. cho
rui ir jo vadui! Daugiau to
kių vakarų, tuomet jaunimui

štin. A. Sftnutienė ir ižd. Va-
, nagaitienė. Nutarė pasivadi
nti Amerikos Sporto Komi 
teto Moterų Skyrius.

Buvo nutarta kiek galima 
prisidėti prie šokių, kuriuos 
rengia Amerikos Lietuvių 
Sporto Komitetas Lietuvių 
Auditorijoj penktadienio va
kare, balandžio 30 d.

Kitas Moterų Skyriaus su-

ir “down town” nereiks va-

I

DRAUGSS

Nauji vyriausybės rūmai.
Federal Reserve bank boarj

Šiuose, baigiamuose statyti, rūmuose, Washingtone, busi 
of directors ofisai.

Pranešimai
BRIGHTON PARK. - Fe

deracijos 19 skyrius laikys 
susirinkimų baland. 27 d., 
7:30 valandų vakare, 'mokyk
los kambary. Visi draugijų 
delegatai ir komisijos būti 
nai turite 'atsilankyti. Rei
kia rengtis prie vakaro ir 
aptarti ‘Lewiso’ dovanų.

Valdyba

Litl maniau Deni. League of 
Cook County šankia regulia 
rį susirinkimų balandžio 27 

sirinkimas šaukiamas antra- d., 7:30 vai. vak., Lietuvių 
dienio vakare gegužės mėn.'auditorijoje. Susirinkimas bus
2 d. 7:30 vai. pas “Margutį” 
6812 So. Western avė. Kurios 
esate gavusios pakvietimo lai 
skus ir negalėjot dalyvauti 
šiame susirinkime, malonėki
te atvažiuoti į kitų.

Pasibaigus susirinkimui vi- • 
sos buvo pavaišintos skania 
kavute ir pyragaičiais.

Visos išsiskirstė gera nuo
taika ir noru kiek galint pa

svarbus, todėl kaip valdyba, 
taip ir egzekutyvė komisija 
ir visi, kurie turi miesto dar
bus, malonėkite atsilankyti.

Korespondentas

RADIO
Šiandien Peoples Bendrovės 
programa naujų dainų ir

visokių įdomybių

Peoples radio programos 
visuomet pasižymi turtingu 
turiniu, nes jose dalyvauja 
geriausi talentai. Taip ir šį 
vakarų dalyvaus jų grupė su 
naujom ir gražiom liaudies 
dainelėm ir rinktinėm kom
pozicijom. Prie to, bus malo

nu kiekvienam pasiklausyti 
gražios muzikos, svarbių pra ( 
nešimų, o svaigiausiai bus Į 
įdomios žinios iš Peoples j 
krautuvių 21 metų sukaktu- į 
vių išpardavimo, kuris dabar 
eina abiejose krautuvėse di 
džiausiu pasisekimu ir baig
sis šių savaitę. Duodama vi
siems progos susipirkti na
mams reikmenų su dideliu pi
nigu sutaupymu. Patartina 
kiekvienam pasiklausyti.

A. J A 
KAZIMIERAS

EISINAS
Mirė balandžio 26 d.. 166 7 

m., 4:20 vai. ryto, sulaukęs
pusę amžių us.

Kilo li Hasclnly apskričio. 
Stulgių parapijos lr mlesiutlo.

Amerikoj lftmveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moter) Aleksandrą. po tėvais 
Noiniontaltė. dukterj Joan. 
sūnų Raymond, gimines, drau
gus ir pažįstamus.

Kūnas puftarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Lituanica Avė.

Laidotuvės Jvyks ketvirtadie
ni, bai. 29 d. Iii koplyčios 
7:45 vai. ryto bus atlydėtas

J Sv. Antano, Cicero, parap. 
bažnyčią, kurioj jvyks <edu- 
llncos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vijus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stnmus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sū-
uus ir Gimtai.

laidotuvių direktorius Ma
salskis. Telef. BOUIevard 4139.

t.A. B A 

JONAS BUZA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bai. 25 -d.. 1:10 vul. ryto, 1937 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs I lasei u i,ų apskrity, Viduk
lės parapijoj, I'aliepių kaimo.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi dukteris Oną Stankūnas 
ir žentą Walteirj, Veroniką 
Garuckas ir žentą Adolfą, tris 
sūnus Benediktą. Petrą ir mar
čią Onų ir Pranciftkų, devynis 
anūkus, du pro-anūku ir gi
mines.

Kūnus pašarvotas Mušeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Avė.

laidotuvės Jvyks ketverge, 
bui. 29 dieną, 8 vai. ryto ift 
koplyčios j ftv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o ift ten bus nuly
dėtas j ftv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. JONO BUZOS gi
minės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Kūnai, Žentai, Mar

ti, Anūkai ir kiti Giminės. 
Laidotuvių direkto-rius 8. P. 
Mažeika. Tel. YAItda 1138.

VENHIAN MONUMENT CO., INC.
lšdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių — o- —
Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj 

---- --- o—
Suvirš 50 metų prityrimo 

o -
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 
-o-

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

liuoti, kail geresnių vaidini-|dirbėti) kad atvyk8tantiejį 
mų pamatyti. . sportininkai iš IJetuvos bū-

Liet. Moterų Piliečių Ly 
gos susirinkimas įvyks bai. 
3S d., Sandaros salėje, 7:30 
vai. vak. Narės malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug sva
rbių dalykų svarstymui.

Valdyb3
Buvęs Choristas

Vaikai Apsiginklavę 
Vedasi Mergaites

A. Fosco, 14 m. amž., ir 
jo kompanijonas D. Dadumo. 
15 m. amž., išsivedė dvi taip 
pat jaunas mergiščias į She- 
ridan parkų. A. Foscui užd

uotas revolveriu pademon 
(įloti. Mergiščioms sukly

as, tuoj pribuvo policija, 
kuriai vaikas bandė priešin 
tis. Tačiau greit nuginkluo
tai.

1 IUa
The Glass of Milk

yoor bsby reaehet for to t
haa it haan paateuriaad?
No eommunity could eat itaalf a 
tar coal than tha 100 par eaat 
tennzatlon of all railk sold to 
zumeri.
When all railk la pszteurized. from 
* to 10 per cent of tha source of 
tuberculoaia infection ia remored. 

Protect your oran body.

UNCOVFR TUBERCIUOSIS BY 
MODBRN M8THOM

Ltt tkt Jotlor ke f9*r fHe 4=

tų tinkaimai ir gražiai priim
ti. Rašt.

PLATINKITE “DRAUGI” 
KITĘ “DRAUGA”

AMERIKOS GERIAUSI
Šia

kaina!

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uaiikictants — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Phone LAFAYETTE 5800

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GAKV, IND. IjAIDOTIJVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Geriausios patarnatfmaa — Moteris petaroauje 
rbooe ZOOO S3fl W. lAth Are

A. H A.
ANTANAS RUDAUSKAS

Mii-ė balandžio 24 d., 1937 m., 4:15 vai. po pietų. 
Kilo iš Kauno rėdybos, Šiaulių apskričio, Maže

lių kaimo.
Amerikoje’ išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį llelenų, sūnų 

Jonų, marčių Jozefinų, ir sūnų Leonų, tris dukteris: 
Paulinų ir žentų Povilų Baltutį, Emilių ir žentų Jonų 
Eudeikį, Onų ir žentų dr. St. Biežį, anūkus, anūkes 
ir daug kitų giminių. ,

Kurias pašarvotas 4005 So. Hermitage Avė. 
I^aidotuvėg įvyks seredoj, balandžio 28 d., 1937 m. 

iš koplyčiom 8 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Dukterys, žentai, Anū
kai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas 
YABds 1741.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. W, Foersteris

Žemesnės klasės yra tos, ku
rios nieko nedaro žmonijos la
bui. //, Marion

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IiDIRBtJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 West t llth St., 

Telefonas BZVerly 0000
skersai dv. Kazimiero kapinių vartų.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTOR1U8

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

AUDIII A M PC PATARNAVIMAS HIYlDULAriUL DIENĄ IR NAKTĮ

n V V A T KOPLYČIOS VISOSEJU I MIESTO DALYSE

A. Masalskis 3307 Litnanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

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

S. M. Skudas 718 West 18th Street
Phone MONroe 3377

1 7nln 1646 We8t 46th street1. J. Luip Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULhnan 5703Ezerskis ir Senis

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lachavricz ir Sūnai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

=ž! S. P. Mažėta 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

ž



B nn \rc \ Antradienis baland. 27, 1937

IŠ MARIJONŲ RĖMĖJŲ KOLONIJŲ 
SKYRIŲ VEIKLOS

Praeitą; sekmadienį Marijo
nų Rėmėjų Draugijos įvyko 
keletas parengimų ir vienas 
susirink Pinas. Susirinkimas į- 
vyko Melrose Park Marijo
nų rėmėjų 1 skyriaus, kuris 
buvo labai skaitlingas ir iš 
raporto, kurį patiekė Anta
nina Švilpauskienė, paaiškė
jo, kad melroseparkieeių ta
rpe pastaruoju laiku begalo 
didelis sujudimas. Melrosepa- 
rkieeiai, kaip žinome, tuščios 
garbės neieško, jų pasiryži
mas ir darbų vaisiai aiškiai 
įrodo, kad jų užsibrėžtas tik
slas, įamžin’J.nui Melrose Park 
lietuvių vardo, Seminarijos 
koplyčioj įdeda spalvuotų la
ngų už 500 dol. Ši suma yra 
gana didelė, bet jie pilnai 
pasitiki, kad su rengiamu ba- 
nkietu gegužės IG d. jų kvo
ta būtinai turi būti užpildy
ta. Ištikrųjų, aš nesistebiu, 
kadangi man teko dalyvauti

jų susirinkime, kad jųjų tar
pe randasi tokių darbščių vei
kėjų, kaip tai; Janušauskie
nė, Bacevičienė, Švilpauskie
nė, Skodžienė, Pocienė, Šima
nskis, Kantautas ir daugelis 
kitų, reikia pasakyti, kad 
tai yra tikras pamatas mel- 
roseparkiečių. Jos ne tik dir
ba, plutina tikietus, bet ir 
savo žymiomis aukomis pri
sideda. Už tai reikia tik pa
sveikinti melroseparkiečius ir 
palinkėti kuogražiausių sėk
mių ištverti iki galo.

Marąuette Park Marijonų !tai:

' nariai su kun. V. č’ūžausku, 
kuris tiesiog nustebo, pama
tys tokį gražų būrį žmonių, 
padėkojo apskr. ir Tėvų Ma
rijonų vardu darbuotojoms ir 
atsilankusiems svečiams, bet 
už vis daugiausia dėkojo p. 
Navickienei, kuri tiek vargo

Neužmirškime Svar
baus parengimo

rėmėjai turėjo kauliukų žai
dimo pramogėlę, kuri gana 
gražiai pavyko. Pramogėlėje 
dalyvavo apskr. pirm. A. Ba
cevičius ir kun. V. Čižams-

šiai publikai, kurie taip gra
žiai remia Marijonų reikalus.

Reikia priminti, kad Mar 
ąuette Pai^.e skyrius labai 
gražiai įsijudina, turi gana *r darbo turėjo panešti 
darbščių veikėjų, pav., kaip 
Aleksandra Jonaitienė ir Ma-

YVest Side Marijonų rėmė
jai irgi turėjo vakarėlį, kuris

rcijona Dargelienė prirašė labai gražiai jiavyko. Žmonių 
net 7 naujas nares: Kotrinų 4©lei šalto oro atsilankė ne- 
ALijošienę, Aleksandrų Puke-Į penlaugiausiai, bet visgi nuo
lienę, JBarborų Brazauskienę, 
Marijonų Samoškienę, Mortą 
Idželienę, Albinų Žagūnienę, 
ir Marijonų Zarumbienę, ir 
ateity žadėjo vis surasti dau-

vakarėlio atliks gražaus pel
no. Turiu pažymėti, kad į va
karėlį atsilankė labai daug 
jaunimo, kaip iš vaikinų taip 
ir mergaičių, kurie labai gra- 

iki vėlyvos

Trečiadienį, baland. 28 <1., 
Lietuvių Auditorijos salėje, 
3133 So. Halsted st. įvyks a. 
a. Miko Petrausko mirties 
•minėjimo vakaras.

Velionis buvo vienas žy
miausių lietuvių muzikų ir 
kompozitorių. Minėtame pa
rengime žymiausios Chicagos 
lietuvių muzikėlės jėgos dai
nuos velionius kūrinius, o 
Chicagos lietuvių muzikai pn- 
kalbės apie velionius kūrybų.

Visi kviečiami tų vakarų 
atsilankyti į Lietuvių Audi-i 
toi ijų. Vienas iš daugelio

1 Kazanauskas sako, kad namų 
pirkimas kasdien gyvėja ir 
transakcijos daromos be svy
ravimo.

iglau naujų narių. Jos visos žiai linkkUrinotd 
i užsimokėjo savo metinius mo-j nakties, 
į kesčius. Taipgi mokestis at-, Tarpe vietinių, matėsi sve- 
;naujino ir senieji nariai, kaip jsįų į§ Melrose Park, Tov.n 

Adolfina Rimidaitė, dr. ■ of Lake, Brighton Park ir
J. Poška, Rapolas Andreliū
nas ir Antanas Šadbaras. Vi
si pinigai randasi pas iždi
ninkų Petrų Gailių. Iš tų ki- 
Inaširdžių darbuotojų tik rei-

kas, MIC., kuris taipgi paša- :kia pasidžiaugti ir palinkėti,
kė gražių kalbų ir nuošird 
žiai dėkojo visoms ir visiems 
darbuotojams ir susirinku-

i.

Jau Visi Matome

3-jii DIENŲ PERSIKĖLIMO 
IŠPARDAVIMAS

Viena iš Budriko krautuvių yra perkeliama į kitų vie
tų... prekės tur būti išparduotos.
Pečiai, lovos, matrasai, gražūs parlor setai, karpetai, 
dulkių valytojai, skalbiamos mašinos. Kad padaryti 
vietų ir kad nereikėtų mufuoti.
Didelis sutaupymas perkant dabar.

Jūs sutaupysite daug ant 
elektrikinės ledaunės.
Kainos nuo $79.50 
ir aukščiau.

/

r

Magazine rack po 
vertas $1.50.
Tiktai 2 dėl kostumerio.

kad ir ateity gražiai ir vie
ningai tęstų tų kilnų, bet ka
rtu ir sunkų darbų.

Brighton Park Marijonų rė
. mėjai irgi turėjo kauliukų 

žaidimo pramogų p. Navic
kienės namuose, kuri© buvo 
perpildyti sveteliais, kad ir 
pereiti nebuvot gal'Ana. Kiek 
čia kilnios širdies parodyta 
pp. Navickų užleidus savo 
namus tokiam parengimui. 
Reikia pažymėti, kad p. Na
vickienė yra ne jauna mote
ris, nors jos žila galvelė jau 
kreta, bet jinai su savo duk
relėmis ir žentais visa siela 
atvira visokiems gražiems da- 
rbamas. Jei gelbėjo ir (lan
gelis kitų uolių veikėjų, kaip 
tai: Norbutienė, Atroškienė ir 
kitos, kurių aš tikiu vietino 
skyriaus valdyba nepamirš 
pagerbti per spaudų. Brigh
ton parkas, matot, tai pasi
žymi visokiais būdais ir ma
tyt, brightoinparkiečiai pri
pratę dirbti, nes jie yra įga
vę gražų pavyzdį iš savo 
gerb. klebono kun. A. Briš- 
kos, kurio vadovybėj parapi
ja pastatyta ant gražių pa
grindų. Tat ir nestebėtina, 
kad ir šioji Marijonų r&nėjų 1 
35 skyriaus pramoga visais 
žvilgsniais pavyko. Į pramo
gų atsilankė apskr. valdybos

net tolimo Roselando. Šis be-' 
ndradarbiavimas ir svečiavi
masis vienų su kitais, rodo 
gražių ateitį. Užtai jiems vi
siems priklauso nuoširdžiau 
sias ačiū.

Negaliu praleisti nepadėko
jęs Mr. and Mrs. Higgins, 
Juozui Misevičiui ir Mykolui 
Jasnauskui, kurie savo do
vanomis prisidėjo prie pa,vy
kimo šio vakarėlio. Taipgi 
labai ačiū laidotuvių direk
toriams I^akavičiams, kurie 
atsilankė ir žymiai parėmė

ir ant galo dėkoju visiems 
darbininkams, tikietų platin- 

, tojams ir šeimininkėms, kaip 
tai: Kulbienei, Pocienei, Šlio
gerienei, Dačiolienei, Balčiū
nienei, C. Drukteniui, Fabi
jonui, Ig. Kryževičiui, L. Ju- 
sevičiui, Stumbriui ir visie
ms, kurių gal nepastebėjau, 
prašau atleisti, nes kad ir 
prie geriausių norų, sunku 
viskų matyti ir atminti, la
bai atsiprašau ir dėkoju už 
parodytų gražių širdį. Nėra 
galimybės, jums brangieji, 
atidėkoti, nes aš gerai žinau 
ir suprantu, kad jūs dirbate 
neieškodami tuščios garbės, ’ 
tik jausdami kad gražaus da
rbo reikalas jumis prie to 
traukia. Jonukas

Traukiama teisman. Grace 
Moore, Metropolitan operos 
artistė, kurių, kaip praneša
ma, viena Oklahoma City, ()- 
kia., impresario Mrs. Eran- 
ces Potter Houser, traukia 
teisman už neatsilankymų ko
ncertuoti praėjusį mėnesį,
kaip buvo sutarta. Metropoli
tan Opera Co. sutartim, ar
tistė tų dienų turėjo daly
vauti vienoj operų tuo metu, 
kada Oklahoma City buvo 
rengiamas jai koncertas. Rei
kalaujama $50,000 
nio.

pavogta 12 srutų nuovadų da
ngčių (sewer covers). Nuos
tolių miestui padaryta 120 
dol. Manoma, kad dangtys 

, parduotos gelžgalių rinkimo 
! firmai.

Pavogtos Srutų 
Nuovadų Dangtys

Nuo Kolin ir Ki Įdare a v., 
tarpe 4G ir 47, vienų naktį

50 vėlinusių gražių parlor setų po $/^Q.5O ir $*y Q.5O; 
tikra vertė dviguba.
Ant brangių skalbiamų mašinų nuolaida $25.00, papras
tos skalbyklos po.........................................$27«5O
11 tūbų radios 1037 metų po....................^39 5Q

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010
Budriko žymus programas
Nedėlioję WCPL 970 Kil., 7:30 vai. vakare. 
Ketvergais WHFC 1420 Kil., 7 iki 8 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

J

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS 
ŠVELNUS ARTISTŲ 

GERKLĖMS

Jei tfllų asmenybių praeity
je balsai būtų buvę kitokiais, 
istorijos įvykiuos© būtų buvus 
didelė permaina ir galimas 
daiktas tai būtų palietę ir pla. 
tų jį pasaulį. Beveik kiekvie
nos tautos istorijos įvykiai 
parodo, kaip net ir viena pa
sakyta kalba gali dalykus nu
sverti, ir dažnai pasukti visa 
istorijos kryptį.

Tštikro, balsaR yra žmonijos 
didžiausiu palaiminimu ir kai
po toks užsitarnauja geriau
sios priežiūros^ Šiame atsiti
kime įdomu pastebėti, jog dau
gelis operos, scenos, filmų ir 
radio artistų, kurių balsai vra 
jų turtu, neseniai pareiškė, 
kad iš cigaretų jie labiausiai 
mėgsta langvų užsirūkymą, 
kuris yra švelniu jų gerklei. 

jTr kaipo pasėkų to, jiems la
biausiai patinka Lucky Strike 
eiga retai.

Podraug gamta ir mokslas 
padaro Lucke.s lengvu užsirii- 
kymu. Luckies yra pagaminti 
iš puikiausio tabako, kurį ži
novai su didžiausiu rūpestin

gumu didžiausios© pasaulio 
rinkos© išrenka.

Bet tik su šiuo geriausio ta
bako supiekimu Luckies išdir
bėjų pastangos suteikti rūky
tojams geresnį cigaretų nesi
baigia. Šiam tabakui tinkamai 
išnokus ir išsistovėjus, jis per
leidžiamas per garsųjį Lucky 
Strike “It’s Toasted” proce
su

Šis ‘ ‘ toasting ’ ’ procesas 
prašalina tūlas šiurkščias vi
sokiam© tabako randamas 
priemaišas. Ir šio proceso 
vienu žingsniu yra tai panau
dojimas ultra-violetinių spin
dulių. Kiekvienas parinktas 
Luckv Strike lapas netiktai 
gauna reikalingų saulės švie
sos kiekį, bet ir dar toliau 
nokinama sustiprintoj ultra
violetinių spindulių šviesoj.

Taigi, ačiū gamtai ir mok
slui yra gaunama Lucky 
Strike eiga retuose lengvas už
sirūkymas, kuris yra taip švel
nus greklei. Ir tai yra vienin
telis cigaretas, kuris suteikia 
“Toasting” proceso gerklės 
apsaugai. Tų pačių gerklės 
ipsaugų gauna ir operos, sce
nos, filmų ir radio artistai, 
kurių balsai yra jų turtu, ir 
kurie pasirenka Luckies kaipo 
savo cigaretų. i

Dabar jau visi matome ir 
daugelis jaučia, kad real es
tate biznis Clbicagoj įstojo į 
naujas vėžes. Visi žinome, 
kad nuomos pakilo ir kad tu
šti fintai veik išnyko. Namu 
savininkų 1/ėdos veik dingo, j

Depresijos laiku namų kai-1 
nos buvo visai nupuolusios, 
bet žmonės ir prie pinigo bū- j 
darni tada nenorėjo namų pi
rkti. Manė, kad namai bus 
dar pigesni arba manė, kad 
namų biznis yra amžinai žiu 
gęs. Bet dabar jau aiškėja, 
kad taip nėra. Nuomos šuo 
liais kyla ir namų kainos ir
gi šuoliais pradės kilti. Ne
užilgo. gal ne vienas prie pi
nigo būdamas sakys: kur

atlygini-j buvo 'mano akys, kur buvo 
mano protas, kati nenusipir
kau namo, kada jie pusdy
kiai buvo parduodami.

Įdomių ir teisingų žinių a- 
pie dabartinio real estate bi
znio stovį galima gauti Sinia
no Daukanto Federalinės Sko 
lininio ir Budavojimo B-vės 
ofise, 2202 AV. Cermak Rd. 
Bendrovės vedėjas p. Ben. J.

Naimų savininkai, kurie dar 
turi šiokių ar tokių bėdų, ge
rai padarys, jei atsilankys į 
Siniano Daukanto ofisų. Jei 
kam reikia paskolos, ten jų 
gaus pagal nuosavybės ver
tę. Jei namų reikia taisyti, 
o pinigų nėra, gaus paskolų 
pataisymui. Jei kas abejoja 
ir nežino, kas geriausia būt 
padaryti su turimu namu, tai 
Siniano Daukanto ofise gaus 
nurodymų. Toje bendrovėje 
taupomieji pinigai yra vald
žios a. pdrausti iki $5,000. Tau 
pytojams moka 4 nuoš.

Taigi dabar, kada real es
tate biznis kasdien gyvėjd-J 
tai pinigų taupymo ir narnų" 
pirki’mo ir paskolos reikalai.-, 
reikia kreiptis į Siniano Dau
kanto Federalinę )l-vę, 2202 
\V. Cermak Rd. Kostumeris

KAS NEGERIA KAVOS'
Gal vienas iš kelių šimtų nege

ria kavos. Šis pranešimas taiko
mas šeimininkėms, kurios turi vir
ti kavų ne vien sau, bet ir visai 
šeimynai.

Kaip žinote, yra daug būdų iš
virti gerų kavų. Y’ienas geriau
sių, tai “drip” būdas. Štai 
“DRAUGAS” kaip tik ir siūlo 
tokį “drip” puodų kavai daryti, 
kaipo dovanų.

Puodas aluminjs, visuomet gražiai išrodo ir per ilgus 
metus tarnauja. Rankenos padarytos iš nedegančios me
džiagos. Džiaugsitės turėdami tokį puodų kavai virti.

Kas lengviausia, tai būdas šį puodų įsigyti. Reikia 
tik prikalbinti ir užrašyti “DRAUGUI” naujų skaity
tojų metams, ir atnešti arba prisiųsti “DRAUGUI” jo 
vardų, adresų ir $G.00. Gausite puodų dovanai už pasi
darbavimų.

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Auto Sales
PIRMA IR 
GENERAL

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ

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

Išmokam

DIVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVTNGS & 
LOAN ASSOCIATION OE

CIITCAGO.
2202 YVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
.REIK AI.INO A MERGINA AK 

MOTERIS

Reikia merginos ar moters vidu
rinio amžiaus prie namų moftos. 
Tuoj atsiSnuktl 6541 So. Campbell 
sve,. tel. PPfl.n^t 226R.

TUADON 4 KAMBARIAI

4 Šviesūs kambariai rendon už
mėnesy. Kreipkitės ) 2-rų aukštų 

| užpakaly, 2324 W. 24th St._________

I

VIENINTELE LIETUVIŲ 
MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKUS

RITCKRNft IR OROKERNfc 
PARDAVIME!

Parduosime buėemę Ir grosernę už
pirma teisingų pasiūlymų. Randasi 
lietuvių Ir lenkų upgvventol vietoj. 
Biznis išdirbtas per 30 metų. Par
davimo priežastis — važiuojam ) 
T.letnvų, Tuoj kreipkitės adresu: 
34U1 l.ituanlra.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini. Palendvitsa. I, loto rv lai. 
Baravykai. Agnirknl, Saldainiai ir 
kiti skanumynai 14 Lietuvos. Par
duodam Ir krautuvėms AVIiole- 
sale.

RAI,TTC IAIPORT CO.
805 WrM 1»th H4., Cbieago. 

Te\ HAYmarket S555

Kaip Jaučiate?
*1 V«k»r>—“Hvnlyklt Viduriu*"—Jmimklte

Gerinu Rytoji
Meeklte nunvnrrj Duokite Oarfleld Ar
batai Išvalyti ncmumnltu* likučiu*. Velki* 
rreltnl Ir malonini. Garkite kaip pnpra*- 
tą arbatą. 10c — 2Rc.

|Wm „ FKt SAMFlt oi Oo.S.,J 
’ HMdoclM

O^sFItLO TtA CO.. H.m. 1, MOOKLVN. N. y.

— Visa, kas parašyta, yra 
mųstančių žmonių mintis.

• zb » Carlyle


