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SIC DIDELIO DARBO
APIE PUSE MILIJONO ŽMONIŲ 

BUS NUKELTI TOLIAU

Bijoma didelių konkretinių 
užtvankų griuvimo

YVASHINGTON, saus. 27. 
— Milžiniški potvyniai Ohio 
slėnyje dar nepasibaigi, o 
čia jau numatomas naujas pa
vojus Mississippi upės slėniui. 
Potvyniai polaipsniui nusisu
ka i minėtu slėnį, kur yra pa- 
vojufi daugiau kaip pusei mi
lijono gyventojų. Potvynis 
gresia visu Mississippi pau
piu, kada išsiliejusių, upių 
vandenys susimes stačiai į 
pietus — nuo Cairo, III., iki 
Mexico įlankos.

Kad apsaugoti gyventojus 
nuo nelaimių, šalies vyriausy
bės pastangomis bus pašalina
mi gyventojai iš Mississippi
PWio. <w.
pavestas kariuomenei, visu

laikomi iki pasibaigs potvynių 
nelaimės.

Karo departamento inžinie
riai bijo, kad Mississippi 
vandenų spaudimas gali su
triuškinti bilijono dolerių ver
tės konkretinių užtvankų sis
temų. Tuokart ir būtų nelai
mė paupio gyventojams. Kad 
to apsisaugojus ir padaryti 
planai iškraustyti daugiau 
kaip pusę milijono gyventojų.

Tarp Mississippi paupio 
gyventojų reiškiasi pasiauba 
išgirdus, kad kariuomenė im
sis žygių, kad juos nukėlus į 
aukštumas stovyklose. Vyriau 
sybė juos ramina. Pažymi, 
kad bus daroma jų. gerovei

ISSIPPI UPES SLĖNIS
MAISTAS POTVYNIO IŠTIKTIE! 1EMS

paupiu aukštumose bus stei
giamos stovyklos, į kurias 
gyventojai bus paimti ir už-

pio žemumų apleidimas bus 
nereikalingas. Tas pareis nuo 
vandens kiekybės ir užtvankų 
stiprumo.

Si nuotrauką padarytą Portsmouth, O 

inišiol jie jau išvaduoti.

ieste. Potvynio 

(Acme Photo.)

MIRĘS DETROITO VYS
KUPAS RUVO GARUS 
ADMINISTRATORIUS

POPIEŽIUS EINA SAVO 
PAREIGAS

VATIKANAS, saus. 27. —
DETROIT, Mich., saus. 27. rrane5ta> W 

~ Vakar čia įvyko a. a. vys- J086 skausmai ir vėl pasikar
toja. Šį kartų stengiamasi 
skausmus sumažinti su elektri 
kiniais aparatais, kad padidi
nus kraujo cirkuliacijų.

kūpa Gallaghero laidotuvės.
Dalyvavo eilė vyskupų ir šim
tai kunigų.

Miręs vyskupas ne tik pasi
žymėjo kaipo gabus ir suma
nus vyskupijos administrato
rius, bet podraug visados gi
liai domėjosi ir įvairiais vie
šaisiais klausimais.

Velionis, vyskupas kone de- 
vyniolikų metų valdė vyskupi
jų. Tuo laikotarpiu katalikų 
skaičius vyskupijoje nuo 386,
6C0 padidėjo iki 607,434. Tą|En|8t Jjloyd IIarris čift kaJbė.

j Zn7. .8^!p1US damas apie komunizmo pavo-
nuo 246 padaugėjo iki 345, o 
kunigų nuo 254 iki 587. Moki
nių skaičius katalikiškose mo
kyklose nuo 44,436 priaugo iki 
102,395.

Velionio vyskupo pastango
mis 10 religinių bendruomenių 
įsteigė savo namus Detroito

Nepaieant tų visų nepaken
čiamų kojose surėmimų, Jo 
Šventenybė, kaip paprastai, 
kasdien eina savo pareigas 
Bažnyčios reikalais. Turi au- 
dijencijas s.u valstybiniu se
kretorium kardinolu Pacelli 
ir kitais prelatais.

J. Valstybes turi siibrusti prieš kouiu- 
ristu propaganda

SAN FRANCTSCO, Cal., | nuo balsavimo, kad kitoms 
saus. 26. — Buvęs J. Valsty-; partijoms ir gyventojams ne- 
ių konsulas Jrkucke, Sibire, i padarius baimės ir nepažadi-

jų pareiškė, kad ši šalis, kaip 
vyriausybė, taip gyventojai 
turi vieningai subrusti prieš 
komunistų vedamų propagan
dų, kad paskiau nebūtų per 
vėlus susigriebimas prieš rau
donąjį sųjudį.

IIarris aiškino, kad 1917 me

nūs jų kovon prieš raudonųjų 
propagandų. Kas čia gali ži
noti.

Komunistai atvirai skelbia, 
sakė IIarris, kad kaip tiki 
jiems čia, J. Valstybėse, pasi
seks sudaryti sovietų valdžios 
branduolį, tuojau bus įvesta 
proleterijato diktatūra. Tai į- 
vykdžius, visoj šaly pi

tais- jam esant Rusijoje, tenai ūkių, bankų, indėlių

Žiniomis iš nukentėjusių nuo 
potvynių plotų, jau apie vie
nas milijonas asmenų netekę 
pastogės. Be žuvusiųjų skai
čiaus didėjimo, ligos pradeda 
kirsti daug žmonių. Vienų 
ir kitų skaičius nuolat auga.

Visa šalis subruzdo nešti 
pagelbų, kurios šaukiamasi iš 
miestų ir miestelių. Didelė pa 
gelba reikalinga: pinigais, 
maistu ir drabužiais.

LOUISVILLE, Ky., saus. 
27. -— Ohio slėnis šiandien 
vien milžiniškas banguojantis 
cuteršto vandens ežeras, apie 
vienų tūkstantį mylių ilgas ir j

ATSKIROMIS VALSTYBĖ
MIS POTVYNIŲ BAI

SENYBES
OHIO. — Neturinčių pasto

gės apie 103,000; žuvusiųjų 13. 
Cincinnati miestui trūksta ge
riamojo vandens; vanduo tu- 
terštas ir prieš vartosiant tu
ri būti atvirintas; 11 ketvir
tainių miesto mylių užlieta; 
medžiaginių nuostolių kelioli
ka milijonų dol. Kituose Ohio 
valstybės miestuose stovis ne
paprastai rimtas; reiškiasi li
gos. Valstybės legislatūra šel
pimui skyrė 250,000 dol.

išsiliejimo. Shawneetown mie
stelis aptuštėles ir iš dalies 
užlietas. Taip yra ir su kitais 
Ohio paupiu miesteliais.

INDIANA. — Mažiausia 
70,000 be pastogės ir 6 asme
nys žuvę. Kai kurie miestai 
ir miesteliai užsemti. Evans- 
ville miestas, kuriame yra 
daugiau kaip 102,000 gyven
tojų, skubiai apleidžiamas.

ARKANSAS. — Be pasto
gės apie 20,000; žuvusiųjų 18; 
potvynių ištiktuose plotuose 
paskelbtas karo stovis.

MISSOURI. — Apie 15,000 
be pastogės ir 23 žuvę.

TENNESSEE. — 40,000 be

vyskupijos kanceliarijai mo
demiški namai, kuriuose su- 
centruota visi vyskupijos dar-

AUTOMOBILIU PRAMO-
c sSve. Širdies seminarija, kai-

NAUJ AS TAIKOS PLANAS

NĖJĘ
YVASIIING-TON, saus. 27. 

— Darbo departamento sek
retorė Perkine paskelbė, kad 
ji turi naujų planų taikai au
tomobilių pramonėje. Kol kas 
ji neiškelia aikštėn to plano.

navusi milijonų dolerių.

DETROITO VYSKUPIJAI 
PASKIRTAS ADMINIS

TRATORIUS

DETROIT, Mich., saus. 27. 
— Detroito vyskupijai admi- 

Apie savo žygius sdrretorė' nistratorium paskirtas vysku- 
paskelbė pasitariusi su organi PU°® generalvikaras ir kancle- 

i is mons. J. M. Doyle.
Jis valdys vyskupijų iki bus 

paskirtas naujas vyskupas vie 
toj mirusio vyskupo Galla
ghero. n n i

zuojamų darbininkų vyriau
siuoju vadu Lewisu ir kitais 
vadais. v • ;

KENTUCKY. — Daugiau, pa«togės, 10 žuvusiųjų. Iš vi-

NACIONALISTAI ŽNYBIA 
MADRIDO RADIKALUS

vietomia apie 50 mylių platus.
Šis ežeras driekiasi nuo Cai- vusnU'l 
ro, Ilk, iki Pittsburgho, Pa.
Visame slėnyje paupiu užlieti 
miestai, miesteliai ir sodybos.
Viskas išgriauta, išnaikinta 
vandens bangų nunešta. Šim
tai tūkstančių gyventojų nusi
kalę į aukštumas, palikus na
mus ir visų mantų.

Pranešta, kad potvyniai su
simeta į Mississippi upę ir 
eina pavojus šios upės pa
kraščiams. YTisos tributarinės 
upės taip pat patvinusios.

Žiniomis iš Pittsburgho, ten 
npėje vanduo palengva puola. 
Pasirodo, kad potvyniai gra
sina dabar suremti pietines 
krašto dalis.

sų paupiais miestų ir mieste
lių šaukiamasi pagalbos.

mieste karo stovis; federalinė: TENNSYLVANIA. 3 as-
kariuomenė tvarko miertą ir,™3?8 ir nuO18to.lili aPie 
apylinkes; mieato gatvėse van!vwnas
(lens nuo 2 iki 6 pėdu gilu- ™1'}0na8 d°len’’ *
mas; nėra Svies, ir eusisieki- ttsbur«h6 kalP i.200

kaip 300,000 be pastogės; žu-
apie 53. Louisville

mų; maža geriamojo vandens; 
reiškiasi šiltinė, skarlatinas ir 
raupai. Padueah miestas kone 
perdėm užlietas; 14 asmenų 
prigėrė apsivožus valčiai; vie
tomis nukentėjusiems maistas 
iš lėktuvų išmetamas. Kiti 
miestai ir miesteliai baisiai 
nukentėję. ».

ILLINOIS. — Benamių a- 
pie 25,000; žuvusiųjų 3. Iš 
Cairo miesto daugumas gy
ventojų pašalinta; Mississippi

--------------------- ! upėje vanduo kol kas nekyla
PLATINKITE “DRAUGĄ” 'ir nepuola; bijoma Ohio upės

namų užsemta; upėje vanduo 
slūgsta.

YVEST VIRGINIA. — A- 
pie 56,000 be pastogės, 9 žuvę 
Ilutington miestas aplinkui 
vandens apsiaustas — ižo 
liuotas; daug sergančiųjų; yra 
pavojus su geriamuoju van 
deniu.

MADRIDAS, saus. 27. — 
Nacionalistai pagaliau smar
kiau pradeda žnybti šio mies
to ginėjus radikalus.

Miesto pietuose ir šiaurva- 
karuose atkirto nuo miesto d i 
dėlės radikalų pajėgas. Prasi
dės tikresnis miesto apguli
mas. ? » ,

VISA VOKIETIJA PRIVA
LOMA KLAUSYTI HITLE

RIO KALBOS
BERLYNAS, saus. 27. — 

Diktatoriaus Hitlerio parla
mentas sušauktas į sesijų šį 
šeštadienį, saus. 30.

Nacių autoritetai tų dienų 
visoj valstybėj trims valan-

būta vos apie 30,000 komunis
tų — Lenino sekėjų. Pereitų 
rnetų rinkimais J. 'Valstybėse 
apie 75,000 komunistų balsavo 
už savo kandidatų.

Leninas su 30,000 komunis
tu pagrobė Rusijos valdymų. 
Tad 75,000 komunistų tikrai 
yra pavojingi šiai šaliai.

Šiandien Rusijoje nėra 
daugiau kaip 12 milijonų ko
munistų. Tačiau diktatorius 
Stalinas su šios partijos pa- 
gclba valdo daugiau kaip 160 
milijonų gyventoją.

Komunistų partijos Ameri
koje vadai sakosi, kad jų par
tija turi daugiau kaip vienų 
milijonų narių, iš kurių perei
tų kartų lialsavo tik apie 75,- 
000. Gal kiti nariai savo vadų 
patariami tyčiomis susilaikė

taupmenų ir fabrikų 
mai.

Pagalvokite kas čia įvyktų 
— pareiškė Harris. Taip būtų 
kaip buvo Rusijoje. Būtų vyk* 
domos baisios žmomių skerdy
nės. Komunistai žino, kas yra 
jų priešai ir tuos visus žudy- 
t,. , .

Komunistai savo propagan
dai J. Valstybėse šiandien 
leidžia apie 300 laikraščių ir 
žurnalų. Maskva šiam tikslui 
nesigaili, aukso, kurio pakan
kamai prisigrobė tik iš vienų 
cerkvių.

Kad apsidraudus nuo komu
nizmo pavojaus, sakė buvęs 
konsulas, nepakanka vienoi ne
judraus budėjimo, bet visų gy 
ventojų susibūrimo ir aktua- 
lės kovos su šiuo raudonuoju 
siaubu.

Chicago miesto majoras Ke
lly su šeima Šiandien vyksta 
atostogauti į Miami Beach, 
Fla. Sakė, kad grįš vasario 
24 d.

Iš CHICAGO PASIŲSTA 
POLICIJA, VANDUO

Iš Chicago pasiųsta į Louis- 
ville, Ky., 50 policininkų su 
vienu kapitonu. To miesto ma 
joras per radijų šaukėsi kitų 
miestų policijos pagelbos, ka
dangi Louisville policija netu
ri laiko nė atsikvėpti.

Į Cincinnati, O., pasiųsta iš 
Chicago 40,000 galionų geria
mojo vandens.

ĮSAKO VENGTI RELIGINIO 
KONFLIKTO

BERLYNAS, saus. 27. — 
Vokietijos nacių autoritetai 
įsakė mokytojams, kad jie mo

dom« sustabdo visokių veiklų tykiose vengtų visokio kon- 
dnoti progų visiems girdėti Gikto su religija, ypač krikš- 
Hitlerio kalhų. Niekas negali
teisintis, kad jis užimtas kokiu 
nors svarbiu darbu ir negali 
klausyti diktatoriaus kalbos 
per radijų.

čionybe. Pažymima, kad na
ciai negali gyvuoti be religi
jos. 1 ; !

ŠIMTAI MILIJONŲ DOL. 
NUKENTEJUSIEMS

WASHINGTON, saus. 27. 
— Kongresas pravedė bilių, 
kuriuo skiriama 750 milijonų 
dot fondas bedarbių šelpimui. 
Šiuo fondu dabar bus šelpia
mi nukentėjusieji nuo potvy-* 
nių. . -

ANGLIJA PRIPAŽĮSTA 
ETIOPIJOS UŽKARIAVIMĄ

LONDONAS, saus. 27. — 
Anglija leidžia Italijai naudo
tis dviem uostais britų Soma
li jo j. Tuo būdu pripažįsta i- 
talams Etiopijos užkariavimų.

VILNIUS. — šiomis dieno
mis medžiotojai Vileikos aps
krityje bemedžiodami nušovė 
keb lų sidabrinių lapių. Iš kur 
jos ten galėjo atsirasti — ne
žinia. Spėjama, kad iš kokios 
sidabrinių lapių fermos kelios 
lapės bus pabėgusios ir miške 
sau apsigyvenusios.

BERLYNAS, saus. 27. — 
Hitlerio ministerių kabinetas 
panaikino Hamburgo miestą 
savivaldybės teisę. Tas pat 
padaryta su Lnebeko miestu.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota ; numatomas sniegas, 
arba lietus; temperatflrt kyla*
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Kelis | Nepriklainafte
VASARIO MfiN.: 16 DIENAI

naminiai reikalai. Kaipo gilus sociologas, ( 
jis daug yra dirbęs visų žmonių socialinei 
ir ekonominei gerovei. Jis puikiai orienta
vus ir politikos klausimais. Dėl to Popiežius 
jį skyrė savo Vizitatorium Lietuvoje.

Keikia tikėtis, kad šį vakarų į Aušros
Vartų parap. salę susirinks užtektinai žmo-l 1918 metų vasario mėn. 16 
nių, kaži Garbingojo Arkivyskupo atmintį d. nepriklausomybės paskel- 
pagerbti ir visuomenės kursų darbų pradėti.' yi< kOTtiIxis ak

muo, ant kurio stovi visos: 
Lietuvos valstybinio gyveni- 
mos rūmas. Ant to akmens 
lietuvių tauta sudėjo daug

DtL NAUJO LENKŲ SMURTO

bė
Vakar pranešėme, kad lenkų vyriausy- 
nusprendė uždaryti lietuvių gimnazijų

Švenčionyse. Sąryšyje su tuo prof. J. Že- brangių |gyvybių, paaukojo 
maltis, tos gimnazijos steigėjas “L. A.” ra- ^aug. savo dvasinių ir me
so:

“Lenkai gerai atmena tuos laikus, kai 
viešose vietose buvo skelbiama: “po polski

ŠELPIMAS NUKENT*JUSTŲ 
POTVYNIUOSE

Didysis .potvynis skaudžiai palietė ke
lioliką valstybių. Vanduo užliejo didžiau
sios žemės plotus, miestus, miestelius, ūki
ninkų sodybas. Virė šešių šimtų tūkstančių 
žmonių liko be pastogės ir be duonos k usnie. 
Pora šimtų žmonių gyvybės neteko. Ištrem
ptąjį ja aavo namų kenčia šaltį ir alkį. Jų 
tarpe plinta ligos. Nors Raudonasis Kryžius 
ir kitos jam artimos organizacijos viskų iš 
savo pusės daro, kad gelbėti potvynio pa
liestų žmonių gyvybę, juos maitinti, gydyti, 
laikinų pastogę suteikti, tačiau visko nepa
jėgia aprėpti. Nuostoliai visais žvilgsniais 
yru dideli.

nti kovoti dėl apsisprendimo 
teisės Lietuvai. Tai buvo pa
skutinis aktingas žygis prieš 
didžiuosius karo įvykius, ku
rie išblaškė lietuvių tautų ii 
Suskaldė jus geriausių jėgų 
veikimų. 1915 metais, vokie 
čiams okupavus visų Lietuvų

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Sveiki, tavorščiai!

Naujienų įdėtų patarlę 
‘'Ankstyvam paukščiui kirmi
nus tenka” ne visados galima

ir paėmus Vilnių, gausingos j Jau girdėjot, kur negirdėsi- pritaikinti, ftlai, iš Kanados 
džiaginių vertybių, kol Lie- lietuvių organizacijos, išbujo jie, kad Rasiejaug balšavikų gavau naujienų, kaži kai Gri- 
tuvos laisvėą žodis tapo kū- jusios tremtinių antplūdžio !“ rpjuj ” vėl bus sušaudyta 17 gultis ten buvo ankstyvas ben- 

metu turėjo užsidaryti. Vii-jmro Stalino tavorščįų už tai, drom. pruntui pamačės gauti, 
niuje liko tik mažas lietuvių kad, einant lygybės ir broly-'jam ten ne tik neteko jokio 
inteligentų bureiUs į kurie j^s rokunda, jie pradėjo mis- “kirmino,” ale negavo net
viešojo darbo pareiškimus vo lyti, jog atėjo čėsasi ir jų vie- kalbos kaip reikia užbaigti, 
kiečių okupacijos valdžia žiu 'j nani atsisėsti į Stalino sostų.' 
rėjo su neapsitikėjimu. Lie kokia gi eia lygybė kai
tuvių spauda buvo visiškai vįenas visų čėsą turi aprėpęs 1 eionalo mokykloje egzaminai, 
uždrausta. Tik Kaune pas;- SOBtQj 0 kitiems nevalia prie Į _ jeį lurėtumei nulijo 
rodė vokiečių okupacines va ,jo nei prisiliesti. Buvusių ca- rublįų, ar pusę aukotumei 1

rų sostu Stalinas, matyt, gerų niunizmo propagandai! 
biznį daro, kad įsako sušau- ‘ 
dyti kiekvienų savo tavorš- 
čių, kuris tik apie tų sostų 
.pumislija.

nu. Tai buvo sunki, daug su
manumo ir ryžtumo reikalau-govorit strogo vospreščajctsia” (NB, už lie-, . .. ... , , .

tuvių kalbos vartosimų mokiniams lietuviams \ ueP u^ammy ėva, 
kabindavo arit kaklo gėdos lenteles!). Dar Lietuvos taut» atvedus. | Sa
buty ne taip bjauru buvę, jei rusai būtų tai varaukiakų gyvenimą. Y ana-
darę savo krašte, kur jie yra tikri šeiminin
kai, o kiti turėtų taikytis prie jų papročių. 
Bet šios priemonės buvo taikomos Lietuvoje 
ir Lenkijoje, kurių ir vardų okupantai ne
norėjo pripažinti, vadindami jas: “Sievero- 
zapadnij kraj” ir “Privislianskij kraj”.

Panaši padėtis kartojasi okupuotame 
krašte: užgrobikai taiko lietuviams jų že
mėje metodus, kuriuos pirmas ėmė vartoti 
Muravjovas mūsų kraštui nutautinti ir “su
artinti” su Rusija. Tačiau dabartiniai me
todai iš moralinės pusės tenka vertinti dar 
žemiau: Muravjovo priemonės buvo moty
vuotos krašto gyventojų sukilimu prieš rusų 
beveik šimtametę okupacijų. Dabartinis gi 
permanentinis smurtas daromas prieš pa
grindinę krašto tautų, kuri pasitikėdama lai
ko humaniškesne dvasia ramiomis priemonė
mis ginasi nuo okupantų pasikėsinimo prieš

Prezidentas Rooseveltas kreipiasi į vi- 
$U« gūros valios žmones, kad ištiestų savo 
gailestingų rankų nukentėjusiems potvyny
je. Jis prašo dėti aukas per Amerikos Kau- i jos tautines ir bendrai žmoniškas teises, ne- 
donųjį Kryžių. Nelaimingųjų gelbėjimo, šel- I praėjus ir 20 metų nuo to laiko, kai kraš- 
pimo darbų vesti tuoj reikalinga du mili- j tas tapo negarbingos klastos žygio auka.
jonai dolerių. Bet spėjama, kad šios sumos 
tjli gražu neužteks. Reikės daug daugiau. 
Dėl *to ir mes prašome savo skaitytojų pri- 
sidėti savo dalimi prie sušelpimo nukentė
jusių potvyniuose. Aukas Teikia siųsti 
Amerikos Raudenajatn Kryihu.

rio 16-sios dienos proga, nois 
trumpai peržvelkime tuos lie
tuvių tautos erškėčiuotus ke
lius, kuriais ji ėjo į nepri
klausomybę.

Tik dešimtį metų prieš di
dįjį karų lietuviams teko nau 
dotis spaudos laisve, kuri bu
vo grąžinta po 4 metų drau
dimo. Tai labai trumpas lai
kotarpis, bet per jį lietuvių 
tautos atgijimas žymiai pasi
stūmėjo pirmyn. Kitaip, ve
rgu ar lietuvių tauta didžio
jo karo metu būtų pasiekusi 
tai, kų dabar turi, būtent, 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Lietuvių tauta pamažu budo, 
sąmonėjo, pradėjo suprasti 
pati save ir numatyti savo 
paskirtį viso pasaulio tautų 
bendruomenėje.

1914 metai

ldžios leidžiamas laikraštis 
“Dahartis”, kuris* buvo vi 
siškai svetimas lietuvių tau 
tos siekimams. Visų laik<^, 
greta pastangų lietuvių tau
tos teisėms ginti prieš vokie
čių okupacinę valdžių, dai 
teko smarkiai kovoti ir su 
lenkų noru — būti vieninte
liais Vilniaus ir net visos Lie 
tuvos globėjais.

Komitetas Lietuvių

PRADEDAMAS SVARBUS DARBAS

vakarų Chicagoj (Aušros Vartų par. 
salėj) prasideda paskaitos visuomenės kur- 
-aupse, kurios rengiamos A. L. R. K. Fede- 
raoįjos apskrities iniciatyvu.

Keliuose Federacijos kongresuose buvo 
nutarta, kad bent didesniuose lietuvių cen
truose Amerikoj būtų organizuojami kursai. 
Federacijos centras dažnai paragina tų dar
bų vykdyti. Smagu pažymėti, kad Chicagos 
lietuviai katalikai jau kelinti metai pildo 
Federacijos kongresų nutarimų.

Šiais politinių, socialinių ir ekonominių 
'sukrėtimų laikais iškyla labai daug klausi
mų, su kuriais reikia gerai susipažinti, jei 
norime geriau orientuotis ir pasekmingiau 
kovoti su tais blogumais, kurie paprastai 
saka visokios rūšies krizes. Tam ir reikalin
gą steigti specialiniai kursai.

Mes dažnai nusiskundžiamo, kad mums, 
lietuviams, trūksta labiau išmokslintų vei
kėjų. Ir aukštąsias mokyklas lankiusieji 
nuolat turi gilintis į daugelį šiomis dieno- 
am» kylančių klausimų, papildyti savo ži
nynų, .bet kų kalbėti apie tuos, kurie netu
rėjo progos aukštesnio mokslo siekti. Ir 
vieniems ir kitiems reikalinga lankyti pa
našius 'kursus, kokius įsteigė Federacijos 
apskritys. . ,

Re to, 'mos, lietuviai, turime ir savų 
svarbių problemų. Dažnai rašome ir kalba- 
.me apie tautinius išeivijos reikalus. Rodos, 
viską darome, kud išsilaikyti kaipo lietu
viai. Tačiau pasidaro spragų, kurių užkai- 
Aioti dažnai nepajėgiame ir dėl to lietuvių 
nutautėjimas eina gana plačiu mastu. Su 
šiuo reikalu ypač gerai turime susipažinti. 
Tad lietuviams veikėjams ir visiems rei
kia giliai suprasti tautos siekimai, pažinti 
jos praeitį, gerai suprasti savo tautines pa
reigas. Taigi, ir apie tai turės būti patiek
ta «ili paskaitų.

Kursų atidarymas yra reikšmiugas. Jis 
sujungtas su a. a. Arkivyskupo Jurgio Ma
tulevičiaus 10 metų mirties sukaktuvių mi
nėjimu.

Arkivyskupas Matulevičius buvo didis 
mokslininkas ir didis veikėjas. Jis ypač daug 
Tūphrosi lietuvių tautos religine ateitimi. 
Tačiau jam nebuvo svetimi socialiniai ir eko-

Dera priminti okupantams ir tai, kad 
rusai, pagrobę Lietuvų ir net pačią Lenkiją, 
kelias dešimtis pirmųjų okupacijos metų bu
vo kur kas humaniškesni už juos. Taip an 
tai, XVIII šimtmečio pabaigoje ir XIX š. proceųo įkarštyje, 1914*
pradžioje veikė ir net faktiškai buvo nau- metais prasidėjo didysis ko
jai sukurtas ir Rusijos valstybinėmis lėšo-1 ras, su kurio pirmaisiais Bū
rais gražiai laikomas visai nerusiškas Vii-1 viais konkrečiai iškilo Lie- 
niaus universitetas, kurio žinioje buvo ir tuvos nepriklausomybės vil- 
visos kitos didžiulio krašto mokyklos, tiek tis. Pirmomis karo dienomis 
pat nerusiškos. Jei lietuviams dabartinėje 
okupacijoje būtų palikta tiek teisių, kiek 
patys lenkai turėjo rusų okupacijos pradžio
je, jie neturėtų reikalo skųstis dėl savo lai
kinosios padėties ir galėtų ramiau laukti iki .... .... , . ,T. . - r i • • . 7. • • -v , viltims, bet kartu sudarė abe-Lietuvos ir Lenkijos teritorinis ginčas bus . .. . , A.
galutinai išspręstas. e . _ . .

Lietuviai Vilniaus krašte prieš atvyks- susirūpinti savo krašto 
tant dabartiniams okupantams turėjo apsčiai politiniu likimu. V itniuje su- 
savo mokyklų ir kitokių kultūrinių instituci- sirinkę žymiausieji lietuvių

I

vyriausiojo Rusijos karo vn- 
do Nikolaj Nikolajevičio iš
leistas atsišaukimas į lenku 
tautą davė pagrindo toms 

bet kartu s ūda
j jojimą ir iškėlė reikalą aktin- 

savo

visuomenes atstovai 
pasiųsti deklaraciją

nutarė
Rusijos

jų. Jos okupantų iždui neatsiėjo nė skatiko 
ir tuo tarpu kantriai vykdė jų toli siekian
čius reikalavimus. Kam gi tad prireikė jos' vyriausybei, kad lietuvių ir 
likviduoti? Kodėl gi uždaroma ramiai, tvar- lenkų tautos nerištų vienodu
kingai veikusi ftventėnų gimnazija

Kokie yra šio eilinio smurto akto moty
vui, kiek žinome, nepaaiškinta. Reikia ma
nyti, kad ir šio smūgio pagrinde glūdi nesykį 
pasireiškęs juodais veiksmais noras rauti su » 
šaknimis visa, kas lietuviška ne tik iš es
mės, bet net iš vardo. Juk jau okupacijoje . . .
neliko vardo Lietuvos nei “Srodkowos”, nii ,nos Pirmin*nkui 
kitokios; matyti greitu laiku ji bus “pa
krikštyta” kokia “Szaropolska” ar “Žolto- 
polska” (mat, yra tame krašte kai kur smil
tynų), kaip kad Lenkijos okupuotoji Gudijos 
dalis imama pravardžioti “Bialapolska”, U- 
k rainos — “MalopoLska”.

Kuo gi vis dėlto galėjo įvaryti okupan
tams baimės šiurpų kukli 6ventėnų gimna
zija? Juk jie patys nesykį sakė it skelbė jų 
esant nereikalingų ir greit pačių užsidary
siant. — Matomai okupantai pagaliau įsiti
kino, kad tikrovė nežada jiems suteikti tų 
malonumų, tad griebėsi naujos prievartos”.

Prof. J. Žemaitis savo rašinį taip haigia:
“Mums, neblogai pažįstantiems ftventė- 

nų kraštų ir sekantiems jo erškėčiuoto gy
venimo kryžiaus kelius, yra aišku, kad gim
nazijos pasiektieji rezultatai ir visas jos 
vaidmuo lietuviškajam ftventėnų kraštui, ba
do akis okupantams, todėl jie, matyti, pasi
ryžo įpinti savo negarbės vainikan ir naujų 
nevystamų smurto gėlę: panaikinti vienų žy
miausių lietuviškų kultūrinių įstaigų.

“Mes iš savo visos sielos protestuojam 
pilei tokį harhariiką okupantų žygį. Liaka- 
’r.c įsitikinę, kad kiekvienas ir nelietuvis

likimu. Lietuvos atstovas Ru
sijos valstybės Dūmoje M. Y- 
čas šių deklaraciją įteikė ka
ro vadui Nikolaj Nikolajevi- 
čiui, ministeriui pirmininkui 
Goremykinui ir valstybės Du- 

Rodzianko. 
Tai buvo pirmasis apčiuopia
mas žingsnis lietuvių tautos 
likimui ginti. Maždaug tuo 
pačiu laiku M. Yčas Rusijos 
Dūmoje lietuvių tautos liki
mo reikalais padarė pareiš
kimų, kuriame nurodė, kad 
lietuviai, tarp kitų karo už
davinių mato ir Mažosios Lie
tuvos susijungimų su Didžią
ją Lietuva ir autonominės 
tvarkos įkūrimų Lietuvoje. 

Slaptos Lietuvių Centras

Vilniuje įsisteigė slaptas 
lietuvių centras tautos reika
lams ginti. Tas centras pla
čiu laišku kreipėsi į Ameri
kos lietuvius, iškeldamas mi-

Visų pažiūrų lietuviai vei 
kėjai Vilniuje išrinko komi 
tetų lietuvių reikalams atste 
vauti. Tas komitetas, pirmiau 
šia stengėsi išnaudoti karo 
sudarytas sąlygas Lietuvos 
apsidraudimo teisei gauti, pa
lengvinti Lietuvos gyventoja- 
ms. 'Tariau šiam būreliui bu
vo sunku kalbėti su vokie
čių okupacine valdžia, kun 
jausdamosi visagalė, tada su
prato tik kardų ir patrankų 
kalbų. Gi Lietuvos laisvė: 
kovotojų būrelis, galingm 
dvasia ir tvirtas savo vienin 
gurnu, neleido vokiečiams už
miršti, kad šiame krašte jie 
yra tik laikini atėjūnai.

Naujas kovos sąlygas su
darė Lenkijos nepriklausonty 
bes paskelbimas, įvykęs 1910 
m., lapkričio mėn. 5 d. Lenkai 
manė, kad atgijusi jų nepri
klausomybė iš numirusių ke 
lia ir Liublino uniją. Jie tuo
jau pradėjo tiesti rankas į 
Lietuvų. Tuo laiku Rusijoje 
įvyko bolševikų revoliucija n 
prasidėjo rusų fronto kriki- 
mas. Rusų kareiviai fronli 
kalbėjo tik apie taikų. Buvo 
aišku, kad teks pradėti tai 
■kos derybas, kuriose iškilo 
okupuotųjų kraštų likimas. 
Žodis tenka jau Ir diploma
tijai. Tačiau čia negana tik 
paties užgrobimo fakto. Rei
kia pasiteisinti užgrobtųjų 
kraštų prijungimų.

(Bus daugiau)

— New Yorke per Kast ir 
Ilarlem upes atidarytas 17 ir 
pusės mylių ilgio gelžbetoni
nis tiltas. Tilta® .jungia tris 
didžiojo New Yorko priemie 
sčius.

Neseniai Bruklyno Bimbos 
gazieta gyrėsi, kad New Yor
ko jauni bulšavikaį išgelbėjo 

(nuo sudeginimo elektros kė
dėj kelig žmogžudžius. Kur 
tie jauni balšavikai, kad ne- 
g irdėt puolant gelbėti savo ta- 
vorščių, kuriuos Stalinas ren
gias dabar sušaudyti? Ar tai 
lokia i>as balšavikus lygybė?

Sandarietis J. R. sakosi ži
nąs Čikagoj vieną spulkų, ku 
rios direktoriai leidę sekreto
rių pasimokanti gekretoriavi-

(XX) Komunistų intema-

— Taip, tikrai!
— Jei turėtumei 100 akrų 

žemės, ur pusę paaukotume! ? 
— Būtinai!
— Jei turėtumei du švarku, 

ar vieną paaukotume!?
-- Ne.
- - Tai dėl ko!
— Nes aš du švarku iš tik

rųjų ir turiu.

(XX) Varduvių proga pro
fesorių pasveikinti susirinko 
draugų ir artimųjų būrelis. 
Profesorius, kuris visuomet 
mėgdavo pajuokauti, klausia 
savo svečius;

- Kaip mes gersim, ger
ino tam tikslui paskirdami pi-. 1 iamieji: kaip žmonės, ar kaip 
ni^ų. Sekretorius, sako, “mo-J gyvuliai ? 
kinosi” tol, koi mokslui skir
tus pinigus pravalgė ir dabar — Žinoma, kaip žmonės,

, , , ... 'atsakė kažkas iš artimųjųveda knygas taip, kad ne tik
direktoriai, bet nei jis 
negali jų suprasti.

Laiminga spulka.

pats

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Lazda turi du galu, vienu 
man, kitu tau.

kultūringo® žmogus ne kitaip įvertins šį 
naują smurto aktų. Istorija .didelėmis raidė
mis įrašys jį į savo juoduosius gėdos lapus 
greta Muravjovo vartotų “kultūrinių” prie
monių “indrodoams” nutautinti”.

-- Na, tai neužteks degti- 
įnės, — atsakė profesorius: — 
Reikia siųsti tarną, kad dar 
daugiau parneštų.

Sausio Dvidešimts Aštunta 
Diena

“Tu gi, kada meldies, įeik 
į savo kambarį ir, užsidaręs 
savo duris, melsk savo Tėvą 
slapta” — Mato VI, 6.

“Nuošalumas tai yra uos
tas, kuriame žalos užtrauktos 
ant žmonijos atvirų jūrų, ga
li būti atitaisytos”. Kuklus 
karakieris, neklastingas gy
venimas, būtų visai sutriuš
kintas, jei jis neturėtų šių 
sustiprinimo metlaikių. Kaip 
miegas pasilsina pavargusius 
narius ir atstato išeikvotą si
stemą, taip nuošalunian pa
sitraukimas priduoda spėkų 
protui perdaug apsunkintam 
žmonijos reikalavimais, “nu
malšina sukiršintą būdų ir 
užgautus jaunatis”. Nuošulli
mo siela randa ramybę, ran
da taipgi didumų.

“Jei parinktoji siela nie
kad negalėtų būti viena gi-

! liame viduriniame tylume, su 
Į atviromis durimis Dievui, nė 
i jokis didumas niekad nebūtų 
buvęs Išsapnuotas arba atsie
ktas. Tarp atbukusių širdžių 
pranašas niekad neaugo; pil- 

1 nai suaugusių sielų auklė tui 
nuošalumas”.

Tai labai puikus planas tu
rėti kokių vietų, kurion nu
eiti būti tykiam, kuomet da
lykai mus erzina arba užduo
da liūdesį. Šiame mūsų gy
venime yra labai daug siu 
kių laikų, bet mes juos ga 
me visad panešti, jei praši 
me pagalbos teisingu būdu.

— Panelė Alcott
Tasai, kuriam stokuoja lai

ko raudoti, stokuoja laiko pa
sitaisyti; amžinybė tą patai
so. Tai negera gyduolė gyve
nimo bloginusiems nesveiku
mams, neturėti laiko juos 
jausti. — Enrikas Taylor.

PRIEŽODŽIAI
Surinko Bėglias

Aišku, kad reikia protestuoti. Mes va
kar ąpie tai rašėm. Jei ne anksčiui, tai bent 
vasario 16 d. visos lietuvių kolonijos Ame
rikoje turi griežtai užprotestuoti dė, naujų 
lunkų smurto žygių Vilniaus krašte.

Ir giriami kaip višta padė
jusi kiaušinį: kad, kad f>o de
šimt, kad, kad po dešimt.

Tyla gera byla.
Tai pagyrų puodas.
Per tris Karalius diena il

gesnė jier gaidžio žingsnį.
Kas turi — valgo; kas ne

turi — pasi žvalgo.
Ačyroji mergelė ir ncš’i.a 

ir vedina.
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Na, O Kas Čia?

NUGI ŽINIOS IS SV. KA
ZIMIERO PARAPIJOS

Praeitų sekmadienį jyyko 
Šv. Rožančiaus draugijos me
tinis susirinkimas, kuriame 
patvirtinta ta pati valdyba 
šiems metams. Į valdybų j- i 
eina: Sikorskienė pirmininkė, 
Klimaitienė raštininkė ir Ži- 
nųiickienė iždininkė. Kad į- 
vykdyti gyveniman šių metų 
obalsį: “Būti uolesniais mal
doje”, vienbalsiai visa drau- 

kgi.ja pasižadėjo per visų me- 
rtų, kas penktadienis, kalbėti 

vienų dalį rožančiaus, kad 
ne tik draugijoje, bet ir vi
soje parapijoje pasireikštų 
didesnis uolumas maldoje. 
Tai labai gražus pasiketini- 
mas. Dieve duok, kad jis gy
venime prigytų. Narė

kti aukas išlaidoms apmokė
ti. Mūsų klebonas įgaliotas 
šių savaitę visiems parapijo- 
nams pasiųsti tikietus ir pa
kvietimus į vakarienę, kuri 
sako bus labai šauni. Įžanga 
tik 50c. Svarbu žinoti, kad 
vyriausi vadai ir darbuoto
jai yra biznieriai, pasižymė
ję ir visi gerai visiems ži
nomi žmonės. Todėl, drųsiai 
galime tikėtis, kad vakarienė 
bus šauni. Koresp.

P R X TT O A S

Istorinio potvynio žemėlapis. Oliio upės klonis, kurį per šešias valstybes ištiko istorinis potvynis. Strė
lėmis pažymėti miestai yra daugiausia nukentėję. Šimtai tūkstančių žmonių neteko pastogės. Visas kraštas 
skuba gelbėti nukentėjusius.

Lietuvos Filmai Tr 
Produktai

Broliai M. ir K. Motuzui 
rodys paskutinį kartų Chiea
goj savo filmus iš Lietuvos. 
Filmai yra spalvuoti ir pa
matyti verta kiekvienam lie
tuviui. Paskutinis rodymas 
penktadienį, sausio 29 d., Chi 
cago Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted st.

Tų patį vakarų lietuviams 
bus proga susipažinti su Lie
tuvos produktais. Lietuvis 
importeris J. P. Rakštis, sa
vininkas Baltic Import Co., 
turės išstatytus Lietuvos Mai
sto produktus. Kiekvienas at- 

! silankęs gaus paragauti Lie
tuvos Maisto produktų, kurie 
yra taip gardūs, kad net bur
noj tirpsta.

Klebono paraglntmas baž
nyčioje padarė labai parapi- 
jonams gražų įspūdį, nes pra 
eitų sekmadienį didelis skai
čius atsilankė į bingo.'Jei 
mūsiškiai ir toliau taip rems, 
tai aišku, kad netrukus kle
bonija atsistos savoje vieto
je. Taip ir privalo būti Šv. 
Kazimiero parapijoje.

_______ l Jaunime šiemet irgi pasi
rodė daugiau gyvumo. Atsi- 

Praeitų pirmadienį iškilmi- rado net du nauji bingo dar- 
ngai palaidotas vienas Pitts- buotojai: Povilas Kvederis ir 
burgho pirmesniųjų lietuviu Bernardas Bernotas. Abu jau 
a. a. Jonas Urlakis. Kurian- ni, energingi. Pasitikima, kad 
tis Šv. Kazimiero parapijai jie, kartu su kitais, gražiai 
ir pirmaisiais • jos gyvavimo' pasidarbuos klebonijos fon- 
metais velionis yra daug pa- dui.
^darbavęs- Blulvo įvairiose 
komisijose organizuojant pa
rapiją. joms raštininkavo ir
t.t. Taip pat buvo pirmu pir
mininku Lietuvių Budavoji- 
mo ir Paskolos Bendrovės. 
Pastaraisiais metais išimti
nai darbavosi Mokslo draugi
jos naudai. Laidotuvės įvy
ko iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
parapijos kapinėse šeimyninia 
me sklype. Amžinų atilsį 
duok jam, Viešpatie! TJB.

Mūsų lietuviai biznieriai ne 
juokais ruošiasi pri© metinės 
vakarienės, kuri bus Užgavė
nėse, vasario 9 d. Praeitų se
kmadienį turėjo susirinkimų, 
kuriame išrinko Jonų Cliubį 
ir Stanley Simonavičių vy
riausiais vadais parūpinlmui 
virėjų, muzikantų, darbinin
kų ir darbininkių. Adomas 
Marčulaitis iit Konstantas 
Wosliner paskirti atsilankyti

Po naujų metų Pittsburgbo §įs . Tas IŠ West End lto tur^° draugiškų vakarėlį,
lietuviai katalikai smarkiai 
sujudo. Vieni organizuoja ra
dio pusvalandį, kiti kuria 
naujų laikraštį, kiti smarkiai 
remia dabartinės Pittsburgho 
Žinias. Kas iš to viso išeis, 
tik ateitis parodys. Bet sma
gu visiems girdėti, kad smar
kiai veikiama. PTK.

Kad kiek būčiau pamiršęs 
pranešti plačiom pasauliui, 
jog mūsų paj^ipijos choras 
skubiai ruošias prie vaidini
mo “Moterims Neišsimeluo- 
si”. Diena dar nepaskirta, 
manau, kad prieš užgavėnes 
jau nebesuspės, tai, tur būt,Sausio 31 d. pripuola jnė- 

nesinės bingo dovanos — net į Dus tuojau po Velykų. Pasi 
penki dideliausi kumpiai, sekimo. Koresp.
“Prosperity Bingo Night r‘
teikiama nemažiau $3 kas va
karų, bet kaip nieks $3.00 ne
ima, tai greitu laiku susideda 
didesnė suma. Ir taip vienų

Rašant šias eilutes, Pitts- 
burglie beveik jau kartojasi 
toks pat potvynis, kaip kad 
buvo praeitų kovo mėnesį. Su

sykį laimingas gavo net $27,! judimas didžiausias. Daug 
kitas $16.00, o dabar kam * pavojų gyvybėms ir t.t.
nors klius $9.00, gi kitam $3. Į 
Verta atsilankyti. O kitokių 
dovanų irgi galybės. Rinkis 
kų tik nori. Koresp.

Visi klausinėja, kur dingo 
Rautas su Jonu. Rodos, jie 
dar gyvi, nes jei būtų mirę, 
tai būtume girdėję. Man ro-

Raporteri3

Švento Kazimiero 
Aukštesnės Mokyklos

Žinutės

Pittsburgho Padangės

Sausio 7 d., Šv. Vincento 
moterų klubo buvo metinė 
“parė”, į kurių pasikvietė 
ir savo mylimus vyrus. Be

I kuriam skanaus užkandžio 
parūpino Kukuč.ionienė ir Ur
bonienė.

Sausio 23 d. staiga pasi
mirė V. Gudelis. Velionis be-

, . , . , . kraustydamas nuo potvynioskanios vakarienės, kurių pa- , . ...J . daiktus is savo krautuvėlės

Štai Ką 

Darykite 

SLOGOMS

negu senoji, medinė, kuri su
degė sausio 7 d., 1936 m.

Nepaisant bedarbės ir pot
vynio praeitų pavasarį, kuris 
padarė didelius nuostolius 
šioj kolonijoj, parapijonai da 
rbavąs visus metus: ibngė 
balius, card parties ir baza- 
rą, taipgi aukojo pinigais.

Visi lietuviai džiaugiasi sa 
vo nauja bažnyčia, nes išra
do gražiausia iš visų apylin
kėj. i

Klebonas kun. J. Herdegen,' 
naujoj bažnyčioj laikys sumų 
per visų savaitę už gyvus ir 
įnirusius geradarius.

Po pašventinimo ir mišių 
parapijos moterys patieks pie 
tus. Mergaitės sodalietės pa
tarnaus prie stalų. Pietūs bus 
Šv. Kazimiero svetainėje.

Paimkite 1 
f Bayer Aspirin 

tabletua au 
pilna stikline 
vandens pasi
rodė lūs slo
goms.

rūpino Sherman Zosė su sa
vo pagelbininkėmis, Ibuvo ir 
programa. “Parėję” dalyva
vo ir svečiai: kun. J. Misius 
ir kun. J. Skripkus.

Pirmas kalbėjo klebonas, 
kuris pagyrė klūbietes, kad 
jos ne tik moka draugiškus 
vakarėlius, bet ir parapijos 
labui sėkmingas pramogas su 
ruošti.

Kun. J. Skripkus pagyrė 
klūbietes ir pareiškė, kad 
jam tekę daugely pokylių ds 
lyvauti, bet tokių gražių mo
terėlių niekur nematęs. Žino
ma, moterims tai labai pati
ko ir rankų plojimu išreiškė 
kalbėtojui padėkų.

Kun. J. Misius taipgi pa
gyrė klūbietes ir pasakė, kad 
moterys visuomet yra pasi- 

I žymėjimo pamatu. Jeigu ku
riam vyrui statoma pamink
las, tai vis nuopelnas mote
ries. Vyrai, kalbėtojas sakė 
valdo: pasaulį, !b<^t moterys 
valdo vyrus.

Klubo pirm. Ieva Miller pa 
gyrė rengėjas ir ragino, kad 
ir ateityje jų tarpe žydėtų 
meilė ir vienybė.

Dainininkas Sadauskas A. 
dviem atvejais padainavo so
lo. Per vakarienę griežė or-

staiga susirgo už poros va
landų mirė. Liko dideliame 
varge ir nuliūdime žmona 

su dideliu būriu vaikučių. Kai 
dotuvės įvyks sausio 26 d. *iš
Šv. Vincento bažnyčios. Am
žinų jam atilsį.

Girdėjau, kad plaučių už
degimu sunkiai serga J. Jen- 
kevičius. Linkime jam kuo- 
greičiau pasveikti.

Šiuo metu daugelis 
šalčiu.

serga

Šių metų potvynis palietė 
ir lietuvius. Spirgutis

2 Jei . kauda 
(re-Mę t,ar- 
salluokit du 

kart «u Bayer 
tnhletalH 1-3 mi
klinta vandens.

Greitas Palengvinimas su 
2 Bayer Aspirin Tablets

Moderniškas būdas palengvinimui 
nuo slogų yra toks. Du Bayer 
Aspirin tabletai kaip tik jaučia
te slogas. Pakartokite. Jei rei
kia, j dvi valandas. Jei taipgi 

•»-j_ a TT.ul-Ljm. skauda gerklę nuo Šalčio, iStir- 
JOUn A. Uroan /: pinkite S Royer tabletas Į 1*2 stik

linės vandens ir du kart garga
liuokite su juo. Bayer ' Aspirin, 
kurj prarijote veiks praAalinimui 
karSčlo. gėUmo, skausmų, kurie 
dažntausiul e: na su Šalčiu. Gar
galiavimas duos palengvinimų 
nuo skausmo ir aStrumo gerklėj 
kuone akymirksny. Jūsų dakta
ras. jaučiame tikri, patvirtins SJ 
modemiškų būdų. PraSykite sa
vo vaistininko tikro Bayer As
pirin jo pilnu vardu — ne vien 
vardu ••aspirin."

“Tauta”

“Tautos” administracija 
prašo- mus pranešti, kad šis 
žurnalas laikinai sustabdytas, 
kol bus sutvarkytas agentų 

j ir skaitytojų atsiskaitymas. 
Šio žurnalo išėjo iš viso 4

Pašventinimas Švento 
Kazimiero Parapijos 
Naujos Bažnyčios

RAST VANDERGRIFT, 
PA. — Sausio 31 d., 10:30

, numeriai. Daugelis skaitytojų
i pasigenda “Tautom”, kuri 

vai. ryto bus pašventinimas; gražlai tarnavQ tautiniam ir 
naujos lietuvių Šv. Kazimie-ku|(f]riniam tikslui. 
ro parapijos bažnytėlės. Į ____________

Pontifikatas Mišias laikys GARSINKITĖS ^DRAUGE*' Maždaug lc už Tabletę, 
kun. Alfred Kocb, O. S. B.,1 ’ •

Sutikus aukštesnės mokyk
los studentų, jo veide paste
bime nepaprastų šypsenų, kad 

dos, kad jie yra išvykę kur, jau pasibaigė vidurmetiniai 
kvotimai. Kvotimai galima 
sakyti pasisekė.

Pontifikales Mišias laikys 
pusmetį, kaip buvo minėta, 
įvesta du nauji kursai: geo-

nors “vikeišinui”. Kaip pa 
silsės, tai ir vėl pradės pa
sikalbėjimų. Kad tik kartais 
jų koks krokodilius nepagau
tų... Tai jau būtų kaput Rau-

pas visus biznierius ir surin- lui su Jonu. Žingeidė

PROFESSOR NOODLE
Dear Professor:

I thinK that somronr skedd 
tkuDottor Couč 

' thcorj/.For whtn 1 s&y I 
n««l a drtS3 my Rusband 

i spraKs likę this to nu.:
*Hy dear; if you vould only 
3aųX nominif.noon and 
eurntide.Tm $ettin$ ntw 
dailus ewry day,’ tkei pou 
wdd soon k satisf iėd”
I tear my hair end best my

metrijos mokosi antramečiai 
ir trečiamečiai, o trumprašy- 
bos (shorthand) trečiamečiai. 
Visiem patinka mokslo šakos 1 
ir džiaugiasi naujomis pamo
komis.

Šv. Kazimiero bernaičiai 
gražiai pasirodo losime bas
ketball. Tikimės, kad sezo
no pabaigoj, mūsų mokykla 
pasirodys geriausiai.

iš Šv. Vincento Arcbabbey, 
Latrobe, Pa.

Pakviesti visi apylinkės ku 
kestra. Visų dalyvavusių vtu ' nigai, taipgi miesto ir aps-
karienėj nutrauktas paveiks
las. '

Tad, Šv. Vincento klūbie- 
čių metinė didžiulė “parė” 
labai gerai nusisekė: daly
viai skaniai pasivalgė, pasi
klausė kalbų ir dainų ir pra
leido vakarų linksmai.

Sausi© 21 d. klubas laikė 
mėnesinį susirinkimų ir po

krities valdininkai, Vander- 
grifto biznieriai ir profesijo- 
nalai, kurie labai parėmė su 
sav© aukomis ir už tai lie
tuviai yra labai dėkingi.

Giedos Šv. Kazimiero jau
nų vyrų choras. Varg. Mar- 
garet Kalb.

Naujoji bažnytėlė pastaty
ta iš baltų plytų. Didesnė,

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERKTS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

UŽ TUZINĄ 
2 PIJAI TUZINAI UŽ 25c.

Troly a blessing on your head is Fom-ol, the new 

thampoo discovery which takes drab, siekly hair 

and transforms it to a bright and flattering halo.

■ Fom-ol is an amazing foaming oil shampoo, superfine
and non-irritating to the most tender skin. Fom-ol 

leaves your heod dear. ond your hair glowingly 

healthy. Fom-ol is so economical; a little goes a long 

way. Ask your druggist for the regular 50c size. Or, 

wrhe for a generous trial bottle, enclosing 10c to 

cover pocking and postage.

'ore (Aon e shampoo* a trtatmintl
CLAMOU rac.. UI W««t ««M> S«.. tUw

t *nrt*t* 10c for em Irtai tlt* bottl* Fom-ol.

r■

Cttv--- -Stalą.



M. Janušauskienė G. Giedraitienė
šios Chicagos lietuvių gražiabalses linksmins koncerto dalyvius gražiomis dainomis.

taipgi dainuos gražiausias lietuviškas dainas



Trečiadienis, sausio 27, 1937

Pakvietimas

“Duok man siela.-, vinu k i 
tu atsiimk!”

Toks yra šūkis mūsų laikų 
šventojo kun. Jono Bosko, 
kuris vardu mūsų parapijoje 
skelbs Dievo žodį specialiai 
misijoms ruoštis Italijoje Lie
tuvos Saleziečių atstovas, 
kun. Albinas Drazdys.

I
Misijos prasidės vasario 10 

d, (Pelenų dienoje) 7:30 vai. 
vakare, Sv. .Jurgio bažnyčio
je. Ta proga kviečiu visus pa ) 
rapijonus dalyvauti iškilmių- Į 
gani misijų atidaryme, taip . 
jmt ir visuose misijų pamok
sluose, kurie bus sakomi ry-, 
tais po 9 vai. šv. Mišių ir j 
vakarais 7:30 vai.

Misijos baigsis Šv. Tėvo 
palaiminimu vasario 21 d.

Misijų -dienos — mūsų pa
rapijos dvasinio atgiayjno die 
nos. Manau, kad nelnm nei 
vieno parapijano, kuris tikiu 
nepasinaudojęs šiomis, Dievo 
malonių dienomis. Taipgi, 
prašau parapijonu pakviesti 
savo draugus, kurie yra atsi
tolinę nuo Dievo ir Bažny
čios. Lai Dievo žodis krinta 
ir ant jų sielų, duodamas jo
ms malonėje gyvumo.

Prel. M. L. Krušas, kleb.

Sykį į Metus

Dienraštis “Draugas” kas
met žiemos metu rengia pra
mogų, kurion atsilanko sve
čiai iš visų Chicagos ir apy
linkių lietuvių kolonijų. Ta 
pramoga paprastai būna ne
trukus po Kalėdų — sausio 
mėnesio pabaigoj, arba vasa
rio mėnesio pradžioj.

Šį sezonų “Draugas” jau 
turėjo vienų koncertų. Tai 
buvo jubiliejinis “Draugo” 
koncertas Chicagos Civic o- 
peros salėj. Bet paprasta 
“Draugo” metinė pramoga į- 
vyks savo keliu. Šiemet ta 
pramoga bus sekmadienį, sau 
šio 31 d. Bridgeporto koloni
joj, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted st.

Ši “Draugo” metinė pra
moga duoda Chicagos lietu
viams — biznieriams, profe
sionalams ir darbininkams su
eiti, pasimatyti, pasikalbėti, 
pasilinksminti, o mūsų jau
nimas turės prVgų smagiai 
pasišokti. Per jubiliejinį kon
certų publika turėjo gražaus 
progos išgirsti lietuvaitę, o- 
peros dainininkę p-lę Kaskas-

Katkauskaitę, bet neturėjo 
progos paaiimoaėti, o jauni
mas neturėjo progos pašoku. 
Dalau-, per metinę “Draugo” 
pramogų, išgirsime gražų pro 
gramų, senesnieji turės pro
gos pasižmonėti, o jaunimas 
prie geros muzikos iki soties 
prisišoks.

Plačiai Chicagos visuome
nei pranešame, kad Lietuvių 
Auditorijoje yra atnaujinta, 
garsių artistų išdekoruota, 
bufetas veik dvigubai padi
dintas. Dabar Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj ir svetim
taučiai rengia dideles ir gra 
žias pramogas ir sako, kad 
mūsų auditorija yra tinkama 
vieta koncertams, baliams ir) 
kitokioms pramogom^.

Lauksime gausios publikos.
Vienas iš Komisijos

Ciceros Žinios

biltfois

..Vanduo potvynio ištiktoms vietoms. Chicago gaisrininkų inžinas pumpuoja 
vandenį į vagoninius tankus. Vanduo skubiai gabenamas į potvynio plotus, 
kur, dėl stokos tyro vandens, pasireiškė visokios ligos, ypač. tarpe vaikų. Nuken- 
tėjusiems nuo potvynio iš visur gabenama ne tik maistas, drabužiai, bet ir vanduo.

Iš Melrose Parko 
Padangės

šioje apylinkėje gyvena n« 
mažas būrelis lietuvių. Jie 
yra išsimėtę net trijuose mie 
sčiukuose.

Darbai čia truputį pagėrėJ 
jo. Iš lietuvių beveik visi di-j 
rba.

Lietuvių čia yra politiko-) 
je, biznyje ir kitokiuose už
siėmimuose.

Veikimas lietuvių tarpe ne
mažus visokiuose reikaluose.)

Yra keletas pašalpinių dr- 
gijų. Didelės draugijos Šv. 
Jono Krikštytojo ir Lietuvių) 
Susivienymo Provaizo Apy
gardos, nutarė sykiu rengti) 
pasilinksminimo vakarų, ku
ris įvyks sausio 30 d., Eaglet- 
Hali, 145 Broadway. Pradži 
8 vai. vakare. Grieš Deai 
Colby orkestrą. Bus užkan
džio ir pasivaišinimo.

Kviečiami visi apylinkės 
lietuviai atsilankyti. Ns

Bridgeporto Sodaliečių 
Vakaras

Šv. Jurgio parapijos soda- 
lietės rengia “Bam Dance” 
parapijos naudai. Šokiams

grieš Bucble Busters Barn 
Dance Radio orkestrą, ir Tom 
Owens W. L. S. Bam Dance 
Star. Vakaras bus parapijos 
svetainėj, sausio 30 d. Pra
džia 8:30 vai. vak. Tikietai 
35c. Kviečiu visus į pasilink
sminimo vakarų.

Emtty ZemguĮis

Vasario 6 d. Lietuvos Ka
reivių draugija rengia pasi
linksminimo vakarėlį, J. Še- 
meto salėj prie 15-tos ir 49 
avė.

Lietuvos Kareivių draugija 
yra verta paramos, nes drau
gija visur prisideda. Ji la
bai gražiai pasirodo mūsų 
bažnyčioje Velykų naktį.

Marcinkevičius deda pasta
ngų, kad šis pasilinksmini
mo vakaras pasisektų. Nepa
mirškim jų šokių.

kymas gautas į antrų dienų 
po susirinkimo).

Kasoje yra jau $75. Taip 
pranešė knygų aprokavimo 
komisija.

J mokyklų reikalu rezoliu
cijas dar negautas atsakymas. 
Nežinia, kų tie ponai mano 
daryti? Kaip girdėt, jie no
ri gauti didesnes 1937 metų 
išlaidas.

pranešė, kad iš

Nariai ir narės prašomi bū- likimas įvyks sausio 26 d., 
tinai susirinkti, nes yra labai 
svarbių dalykų nutarimui.

MD.

7:30 vai. vak., M. Katauskai- 
tės name, 4423 So1. Honore. 

Mėnesinis susirinkimas į-

Sausio 19 d. įvyko Namų
Komisi, 

mūsų

Sutvarkė

Sodalicijos Veikla

WEST SIDE. — Juozas ii 
Barbora Kaminskai, 2306 W. 
24 st., taip mokėjo sutvarky
ti Gold Shield Bakery (ke
pyklų), kad visose Chicagca 
lietuvių krautuvėse reikalau
ja jų duonos. Patyręs per 30 
metų išvežiotojas Br. Daugė-

VENETIAN MONUMENT CO, INC
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir

Orabnamių
o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj 
o —

Suvirš 50 metų prityrimo 
------- o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o ■ —
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4005-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

mas. Atsilankė į susirinkimų 
ir miestelio asesorius H. 

i Sehwarzelas. Jis daug naujų 
1 dalykų papasakojo, būtent, 
kati bus šviesos įvestos, 52- 
ros gatvės tiltas pravestas, 
16-ta gatvė praplatinta ir į- 
vesti kitokie pagerinimai, ne 
iš mūsų taksų, bet iš valsty
bės iždo.

Klūban įsirašė 10 naujų 
narių. Klubas rengia didelį 
koncertų. 50 muzikantų be
nas duos koncertą, dalyvaus 
ir Šv. Grigaliaus choras. Po 
koncerto bus šokiai. Pusė pe
lno skiriama parapijai. Ta
me vakare kalbės prokuroro 
pagelb. adv. C. Kai. Įžanga 
į koncertų ir šokius nemoka
ma. Klubas kviečia visus at
silankyti vasario 7 d., parapi
jos svetainėn.

Buvo nusiskundimas, kad 
40 Ct. gatvė, netoli 16-os, iųa 
žai apšviesta. Tuomi žadėjo 
pasirūpinti pirm. Taip pat 
nusiskųsta, kad policija, kuo
met būna iššaukta, po valan
dos ir pusės teatvažiuoja pa 
žiūrėti. Nutarta pasiųsti po
licijos kapitonui laiškų.

Gautas laikas iš ^’ūblic 
Service Co., kad ji jau patai
sė 16-tos gatvės šaligatvius, 
o su pavasariu sulygins že
mę.

Rezoliucija pasiųsta mies
telio valdybai, reikalaujant 
prašalinimo F. Brazo (atsa-

LAIDOTUVIŲ DIBEKTORCD8

vyks vas. 14 d., 1 vai. po piet.
Svarbu, kad visos narės at-i ia kasdien gauna naujų kos 
silankytų. Bitė1 tumerių. Rap.T0WN OF LAKE. — Nau

jos narės įsirašiusios pereitų 
mėnesį: B. Kumpickaitė ir L. 
Juškaitė. Laukiame, kad vi-' 
sos mūs < parap. lietuvaitės

party pelno liko^Vtt’Š 16 metų amžiaus įsiru-,

Susirinkime baigta išlahnė 
jimas — $5.00, kurio pelnas 
buvo skiriamus nupirkimui 
refrigeratorio į seserų namų. 
Sesuo M. Veronika, ištraukė 
laiiningųjį numerį. Dovana 
teko A. Runišienei, o $150.00

• 77. • įteikta seselėms dėl naujo re-
Ciceros . respublikonai ren

gia naujų kandidatų užtvir
tinimo vakarų sausio 30 d.,

ntrų bunco party. 
Taip pat pranešta, kad klū 

bas sutar^nai dirba pu Cice
ros miestelio “Tax payers” 
komitetų, kuris darbuojasi, 
kad miestelio valdyba Niepa- 
didintų savo išlaidų.

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

UABV, INO. LAIDOTUVIŲ hlRFiTORUI
KELNER — PRUZIN

Geriausiu patarnavimu — Moteris patarnauja 
Mionr MIMO «S0 ęg. Iftth

JUOZAPAS

UDEIKI
TCVAS

REPublic 3340

Odd Fello^s Temple, prie 55

frigeratorio.

Ačiū visoms darbininkėms 
ir komisijai: M. Kataus^pti-

ir 25-os gatvių. Į vakaro ren-ltei, S. Motuzaitei ir J. lOr- 
giino komisijų įeina ir lietu- kickaitei.

Sodalietės kviečia visut 
draugus - rėmėjus į “sočiai”, 
kuris įvyks vasario 5 d., po 
pamaldų, parapijos salėje. 
Bilietas 25c. Komisijų suda
ro: B. Salnaitė, C. Vaznaitė

viai: J. Kimbarkas ir J. Ber- 
tašius. Rap.

CICERO. — Labai svarbus 
Vyčių 14 kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, sau
sio 29 d., lygiai 7:45 vai. va
kare, Vyčių kambaryj.

ir II. Balčiūnaitė.
Laikraštėlio vedėjų susiri-

t
a. a a

POVILAS
GRIGALIŪNAS

Mirė sausio 26 d., 1937 m.. 
2:15 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Kilo Iš Upytės parapijos. Ir 
Ilgą lalkij gyveno Panevėžy.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Barborą, po tėvais Tur- 
sklūtė; 2 dukteria: Nancy (sa
vininkė Ueauty Parlor — Lie
tuvių Audlt.) Ir Antaniną; du 
žentus: Krank Speecher Ir Nel- 
son Meeker, brol) Ambrasą, 
seserį Elzbietą; o Lietuvoj — 
brol| Petrą, seaerj Agniešką Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Pavlavl- 
ėluus koplyčioj. 6823 S. W est
ėm Avė.

Laidotuvės (vyks šeštadienį, 
sausio 30 d. Iš koplyčios 8 
vai. .ryto bus atlydėtas J Gi
mimo Pan. MarIJoe parap. baž
nyčią, kurioj (vyks gedulingos 
pamaldos ui vėllonto stelą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Av. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona. Dukterys 
ZrtiOil, Itrullnl, Sesuo Ir Gi
ntinai**..

Laidotuvių direktorius Psv- 
lavlčln Cnderlaklng Co., Ine. 
H. Mltchell, Dlrector. Telefo- 
fttts PROspeol 1242.

ALEKSANDRAS
ANDRIJAUSKAS

Mirė sausio 25 d.. 1937 m., 
sulaukės pusės amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Kražių parapijos.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moter] Marijoną po tėvais Bu- 
drlkaltė, 2 dukteris: Oną Ir 
Adelą, 2 sūnus: Stanislovą Jr 
Bronislovą, tentą Charles Wa- 
slk Jr daug kitų giminių; o 
Lietuvoje brolius Ir seseris.

Kūnas pašarvotas 4409 So. 
Wood St.

Laidotuvės Jvyks ketvirtadie
ni. sausio 28 d. It namų S vai. 
ryto bus atlydėtas J Av. Kry
žiaus parapijas bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingo* pat 
dos už vėllonlo stelą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Av. 
Ksalmlero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, 
Mūnk.-, Žentas Ir OJniteės.

Eudeikis,
uvių dl 
i. Tel. Y Alkis 1741.

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

tachawicz ir Sanai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

S. P. Mažėto 
A. Masalskis

Lackamcz

S. M. Skadas

Ezerskis r Sius 
P. I. Ridikas

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572 «

3319 Lituanica Avė.
Phone YARda 1138

—■

3307 Lituanica Ave^ 
Phone BOUlevard 4139

42-44 E. 108th Street 
Phone PULhnan 1270 
arba CANal 2515

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

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Are. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089
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ŠIANDIE ARKIV. J. MATULEVIČIAUS 
MIRTIES SUKAKTIES PAMINĖJIMAS

Taip Pat Prasidės Visuomeniški Kursai

Šį vakarą, sansio 28 d., ties ruošiami visuomeniški 
7:30 valandą vak., Aušros kursai. Prelegentu bus kun.
Vartų parapijos salėj įvyks M. Urbonavičius, M. I. C. Vi-
arkiv. J. Matulevičiaus 10 i si Federacijos skyrių veikė
metų mirties sukakties pami-, jai, veikėjos, visi stovį mūsų
nėjimas. Bus svečių kalbėto-; visuomeninio judėjimo prie-
jų, kurie nušvies velionio nuo i kyje skai,ling„i sn.
pelnus Lietuvai. . . ..... , . . , . sinnkti.tų vakarų taip pat prasi-Į
dės Feder. Chicago apskri- F. Chic. aPskr. V-ba

West Pullmano 
Naujienos

Sausio 17 d., parap. svetai
nėje įvyko Šv. Petro ir Pau
liaus parapijos metinis susi
rinkimas, kuriame parapijo
nai labai skaitlingai dalyva
vo. Raštininkas J. Savičius 
perskaitė pereitų metų meti
nio susirinkimo protokolų ir 
vienbalsiai tapo priimtas. Kle 
bonas kun. A. Linkus pers
kaitė parapijos pereitų metų 
įplaukas ir išlaidas. Pasiro
dė, parapija yra finansiniai 
kuopuikiausiame stovyje. At
mokėta nemaža parapijos sko 
los ir padidinta - pagražinta 
parap. svetainė. Parapijonai, 
pagerbdami savo klebonų už 
pasišventimų ir gražų para
pijos tvarkymų, sustoję triu
kšmingai delnais plojo.

Šįmet parapijos piknikai 
Vytauto parke bus: geg. 9 
d. ir rugpiūčio 1 d.

Šiems metams į parapijos 
komitetą pateko sekantieji vy 
rai: J. Dočkus, Ad. Šiužąs, 
V. Šimkus, L. Konstant, F. 
Peters, P. MikolaitLs, M. Kiu- 
pelis, Jr., V. Daugintas, A. 
Sabel, J. Peredna, J. Andru- 
ška, P. Čiapkinas, K. Alešau- 
skas, W. Jucevičius, J. Cic- 
siūnas, J. Mockevičius, B. Ra- 
davičius, V. Savičius, J. Sa
vičius ir S. Piktužis.

Bus gera muzika ir kitokio 
įvairumo prieš gavėnių. Cho
ras kviečia visus dalyvauti. 
Įžanga tik 25c. Rap.

Sausio 10 d. pas kp. vice 
pirm. ir finansų rašt. M. Ai- 
tutienę bei T. Aitutytę įvyko 
kuopos valdybos ir komisijos 
finansų knygų patikrinimas.

Po atlikto darbo M. Aitu 
tienė, bendrai susidėjusi su 
savo sesute kp. pirm. R. Ma- 
zeliauskiene, vaišino visas 
susirinkusias skania ir turi
ninga vakariene.

Kadangi tų dienų pasitaikė 
Aitutienės vardinės (šv. Mar
ei jonos), ta proga susirinku
sios sųjungietės sveikino sa
vo kuopos darbuotojų įteik 
damos atminčiai dovanėlę.

BHJTTGlš

M. S. 55 Kp. Veikla

Sausio 31 d., Lietuvių Au
ditorijoj įvyksta dien. ‘Drau
go’ koncertas su šokiais. Kaip 
garsinama, matyt programa 
bus gražiausia. Be abejonės, 
visi dalyvausime.

įBliudžiai, J. Manikas, N. Kli
mas, Mileriui, P. Saehauskis, 
J. ® darutis, Vengelįauskai, 
Vaitkai, J. Koncevičius, Ru
pšiai, Vertelkai, Abaravičiai, 
St. Prihodskis, Lukošiai, Na- 
vakauskiai, James Market, M. 
Dzimidas, J. Baltutis, Fere- 
fičiai, Popeliai, Giedraičiai, 
J. Janušauskas, A. Kazluos-1 
kas, Onos Beauty Shoppe ir 
kiti. '

Iš West Side: Kaminskai, 
Šturmai, Linauskai, Kaupai, 
St. Fabijonas, B. J. Kaza- 
nauskas, Jasnauskai, Beržan- 
skai, Dobrovalskiai, Gold 
Sliield Bakery, Pet. Mankus, 
Melekai skai, dr. G. Bložis, J. 
Balsevičius, S. A. Mankovs- 
kis, A. Lenartavičius, J. Ale-'

VI. Ivanauskas, J. Juodikis, 
Balčiūnai, Žurkausk&i, J. Ra- 
domskiai, J. Misevičius, Ta- 
manauskai, Suninai, Masio- 
kai, Kalbiai, Karlavičiai, A. 
Šemežis, P. Demskis, A. Bra- 
zauskis, Lekavičiai ir kiti.

Rytoj Svarbus Metinis 
Susirinkimas

Apskrities Sus-mas

Rytoj, sausio 29 d., renka
si visi Simano Daukanto Fe- 
deralės spulkos šėrininkai į 
West Hali, 2244 W. 23 place, 
7:30 vai. vakare, šis susirin
kimas yra metinis ir begalo 
svarbus, tat ir pageidaujama 
jame skaitlingai dalyvauti.

Simano Daukanto Feder,v-
Moterų Sąjungos Chicagos 

apskrities susirinkimas įvyk.* i 
šį penktadienį, sausio 29 d. spulkos sekr. Ben. J. Ka- 
Šv. Antano parapijoj, Cicero, Danauskas išsiuntinėjo pakvie

tunus — laiškus visiems šėri- 
ninkams. Jei gu kurie negali
te dalyvauti prašomi siųsti 
pažymėtame laiške (proxv, 
viršminėto sekretoriaus var
du ar bent kurio kito direk
toriaus vardu, pažymėdami 
savo vardą ir pavardę, ir su
teikdami pilnų įgaliojimą ta
mstą atstovauti šiuo adresu: 
Ben. J. Kazanauskas, 2202 AV. 
Cermak Road. <

fsitėmykite, kad Siame su
sirinkime bus renkami direk
toriai ir patiektas metinis ra
portas. Svarbu visiems!

m.
Iš priežasties “Draugo” 

koncerto, sus-mas iš sekma
dienio, sausio 31 d., atkelia
mas į penktadienį. Tuo būdu 
duosime progos visoms sųjun

liūnas, J. J. Stegnit, Neve-'8'*’45"’“ 'gyvauti “Drango" 
domskiai, J. Vištortas, J. Ži- »”‘™an,e koncerte.

„ . lis, Ad. Dulskis, P. Rainis, 1, Visos kuopų atstoves pra-
nas lietuvių radijo valandas., Vaičiūnai> A1 shjnkunas> K> | šomog tai įsidėmėti ir šį pen-

• a ju ”1 • • » i * Marozas, Akaviokai, S. Ši- ktadienį laiku, t. y. 7:30 vai.
vių. ud ori joj, ir • I x Maaevižiu8t p; Bl, J vakare, atvykti susirinkiman.

Genovaitė Giedraitienė, žy
mi soprano, linksmins “Drau
go” koncerto dalyvius sekma
dienį. Jos malopus, išlavin
tas balsas gerai Žinomas Chi- 

Per vakarienę, vadovaujant jr apvlinftiĮI lietuviams,
. Sakalienei, pasakyta gi a- nc^ dažnai dainuoja per įvai-

žiu linkėjimų. Ta pati

Užkviesti į Baliu

BRIGHTON PARK. — MflWEST SIDE. — Sausio 12 «•
d. įvyko kuopos skaitlingas 
susirinkimas. Išklausyta eilė 
gražių raportų, pasidžiaugta 
knygų patikrinimo komisijos 
patiektu raportu. Kuopos fi- 
nansiniu stoviu reikia tik 
džiaugtis, nes ižde randasi 65 j JŪSElH Ji GRISH 
dol., nežiūrint, kad per pe- j-jettWTS ADVOKATAS 
reitus metus turėta nemažai

bei baliui, kurie bus po kon
certo. Gražiai žada pasirody-

sų kolonijos temena, uolia, sje bin,iwiai. M Vertelka, 
rengiasi į “Draugo metu,, y A y Pauk5tis, j.
koncertų, saus,o 31 d„ Lietu.' R Oksa. Bartkai> Kšiai> Ju.

LIETUVIAI ADVOKATAI

rdulis, V. Neffas, S. Balio 
kas, J. Burinskas, Budaičia’.,:

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Calumel E974 Ortao vrian-jj

9 ryte Iki S vakare 
Išskiriant sek 
madlentus Ii 
trečiadienius.

Valdyba

LIETUVIAI DAKTARAI

ir išlaidų.

Vasario mėnesį nutarta re
ngti parapijos salėj bunco lo
šimų, kurio pelnas eis para
pijos reikalams.

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
T TK”PTTVTQ

OPTOMETKICAEI.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų (tempimų, kuris 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamų aklų karšti. ntl’niso 
trumparegystę ir tollregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas si’ 
elektra, parodančia mažiausios klai
dos. Špeclalė atyda atkreipiama i 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nito 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely nv- 
sltikkuų akys atitaisomos be akinių 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

ŠŠ. Petro ir Pauliaus pa
rapijos chorą”, kuriam vado
vauja S. Raila, vasario 7 d., 
r»arap. svetainėje, rengia ko-

^yncertą, vaidinimą ir šokius.

Z

škai, Jovaišaitės, M. Biago.
Marozai, J. Enčeris, Vaidžiū- 
nai, Juškevičiau J. Spitlis, Į 
Julias Restaurant, J. S. Jo |
naitis, Jokantai, M. Ežerskis, Į Halslte'Street

4631 South Ashland Avenue j Kamaras, Naureckiai, Fr. į ohioago. n.i,
Res. 6515 S. Rockwell Street Smygis> m. Rdlinskienė, Br.
Telephone: REPublic 9723 »(;otanta.s. Mikolojūnai, Šatai,

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki S 
Panedėllo. Seredoa Ir Pėtnyčlos 

vakarais nuo ( Iki 9 
Telefonas OANal 1176

Namai: 6459 S. Rockvvell St
Telefonas REPublic MOO

State 4499 Prospect 191»
KAL & Z ARETSKY

ATTORNETS AT LAW 
•939 So. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo 9:90 po plei 
Iki S:>0 ▼. vak. 8ubatoJ nuo 12 Iki 

9:00 vakare 
188 W. Raudolph 8t. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 9:00 po plet

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADV0KATA8 
SS North La Salio Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012

AKIŲ GYDYTOJAI
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akyi egzaminuojamos — akinta 
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki'8'val. vak.
TOL OAMjl 0688

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURIC
'OJAS l/<

£ KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

ToL YARde 0994 
Rez.: ToL PLAza 2400

VALANDOS:
"fno 10-12 v. rvto; 2-3 ir 7-8 v vak

V /\/lolv rkvw4«> IO ’Vs in

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OTDYTOJAS

Rcsidcnce 6600 S. Artcsian Avė.
PROapect 3403

OR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OPTRA P
4300 R. Fairfie’d Avc.
Tel. LAFayette 8016
VALANDO8:

2—4 popiet — 7—9 vakare . 
Trežiadieaiaia ir Sekmadieniais

pagal sutarti■ — ■ — i. — — ~ — - T —
Telephone HEMlock 2061

DB. JOSEPH KELLA
D^lftlSTAB

6558 South Wentcrn Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais

nacral vnnitsrims

Tel. Ofiso: Res.:
LAFayette 4017 2458 W. 69 St

Tel. narna:
HEMlock «*R6

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Ofiso vnl.: 2-4 ir 6-8 P M • 
Rea. ofiso vai.: 10-12 A. M.

& 8-9 P M.
Trečiadieniai* ir R*kmadieniai» 

nagai sutarti

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELIXIR 
OF RITTER WINE

Dainai Gelbtti 
V iri kinti ir nuo 

Ulkietėjimo

mm sampzlio dtkai 
Trtasr's Bitter Wtes Cg.•44 i. WeU« BU

VIsooo
Vaistinėso

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto. nno 2 iki 4
• t R-30 > •

JAU RVGRftO Iš KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metų

Reumatizmas Ir Širdies Ilgos Jo 
specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P. M 
Gyvėnlmo vieta 1628 So. 60 Avė. 

Phone Cicero 3468 
Office 4990 Weet ĮSih Street

EMIL DENEMARK, Ine,
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU
SIO MENESĮ, EMIL DENEMARK, INC. 3860 
OGDEN AVENUE, DUOS SPECIALŲ NUOLAI
DĄ 10% ANT BILE VARTOTO KARO JŲ STA
RE.... NE VIENO KAINA NEBUVO PAKEL
TA... .PRIEŠINGAI, VISŲ KARŲ KAINOS BU
VO STEBĖTINAI NUŽEMINTOS... .ATSI- 
MINKTE! 10% ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ 1 
BET TURITE ATSINEŠTI SĮ SKELBIMĄ.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

TeL Office Wentworlh 6380 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SIAKIS
Motėm ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išakvma aeredomia ir ■nhRt''mia

Tel. Ofc. RF.PnblIc 7S»«
Melroae Park <20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTI8TAS 

2423 Weat Marųuette Road
Antrad., k <-t v h ln.1 ii uenktadlentalr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
šefttadienlala nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvrav 
MELROSE PARK, ILL. 

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

šefttadienlala nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Rekmnritentnla pagal antartlea.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.
Dtam.. Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St, Chicago 
Paned., Sered. ir Snbat. nno 2—9 v

Res. 6924 So. Talman Ava
/Res. Tel. GROvehill 0617

Office TeL HEMlock 4948

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

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

Ketv. ’T Nedėliom’’* anaitsms

Tel. OANal 2345

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

Ketvertais pagal antarti
2305 So. Leavltt St.

Tel. OANal 0402

SKAIfYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”
ĮSIGYKITE^

Gavėniai reikalingą 
knygelęj

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

ir
Gavėnios Giesmės 

Atspausdinta iš maldaknygės 
“Ramybė Jums”

10c.
DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, Illinois 

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HKAI7TH-MOR 

Matykitu U Slniitflenl 
Reikia tik pašaukti CENtral 9051 
arba raSytl latakų, o HEAUTH-MOR 
ekspertai ktvyka pas Jus, ir par ke
lias minutes IftalSkina HEALTH-MOR 
magikų. šaukite pardavėją J. F. 
DANIS. Room 818. 203 No. Wa-
baah Avė., Chicago.

CLASSIFIED
DR. A. J. MANIKAS IEŠKO DARBO

Ieftko nepersunkaus darbo prie na
mų. Atalftauklte: Anastazija Frei- 
tlkaltė, 1935 So. String St.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginis 1116 4070 Archsr Avė

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 
vakare

REZIDENCIJA . _ M A
2619 W 43rd St Trys "mugę žmonės (tėvai ir su

IEŠKO KAMBARĮ V

LAFayette 8051 xoxv n. voru o». ' „„a), teAko didelio kajnbarlo arba 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak., 2 mažų kambarių, su ateam hent.

Tridieni™ • ffgSSSS*

AMERIK08 LIETntr” DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI
Office Phone 

PROapect 1028
Rea. and Offiee Tel. CAN»’ 0267 

2359 S. Leavltt 8t.
OANal 0706

DR. J. J, KOWAR
(KOVABSEAS) 

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

FAItDAVIMl I BIZNIAI
PARDAVIMUI "Shoe Repalr" ma- 

ftlnoe su visais įrankiais Ir "staku. ’ 
Jei nemokate amato. Išmokinsiu. Sa
vininką matykite vakarais Ir nedė
lioj vi«į dieną. A. G. 4049 South 
Taltnan Avė. Kampas 40th PI. 
REIKALAUJAMA DARBININKAI'

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

Rnnday bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiao Valandoa

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
NedJUiomie pagal antartj 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1930

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Beredomia Ir Nedėl. pagal autartį 
REZTDENCIJA

6631 S. California Avė.
. Telefonas REPublic 7868

Rea PRO«neet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 8 . a .

1821 So. Halsted Street Reikalaujamas prityręs
" AT* atsišaukia. North Halsted Junk 

VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet No Halsted St.

TeL Pnuievard 7042
ZSg---------------------------------------------

PARDAVIMUI NAMAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Reredoj pagal sutarti

Čardavlmul modemiškas mūrinis 2 
fletų namas 5 Ir <i kambarių, pleis- 
terluotas iK'lamontas. uždaryti por
ėtai. gatvė Ir elė Išmokėti, 2 karų 
ganulžlim. Kainavo 913,000. Paleisiu 
ui 96.960. Atslftauklte 5198 S. Al- 
bany Avė. Agentų neivoriu.

PARDAVIMUI K A n, INI AI PALTAI

ToL Ofiso BOUIevard 591114
Ret. KENvvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—S: nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street

48 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui 95.00. 
Pirmosios. ateiti, pirmiausiai gaus. 
Economical Sectlon. Mlller Fur Com- 
pany 186 N. Mlchlgan Avė. Atdara 
vakarais.

IEŠKO PIRKTI

Ofiao ToL VIRginis 0036 
Residence Tai. BEVerlv 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reefdenetja
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandoa 9-10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartis

Ieškoma pirkti maži vargonlukal 
(recd organ). Turi būti geram sto
vy. Rm 81 A, "Draugas".

UPHOL8TERING

Rakandų Taisymas
Pervilkimas, baldų taisymas, per- 

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai, 
žemiausios kainos miesto. Snperior 
Upholstering Co., 327 8o. Kedsia 
Avė., NE Vada 7717.


