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TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ NEVAROMI 
BĖGA KYLANT VANDENIUI

CAIRO MIESTAS DAR LAIKOSI, BET 
YRA PAVOJAUS

Lietus ir sniegas numatomas 
potvynių plotuose

OHIO upės vandenys, kurie 
užliejo miestus, miestelius ir 
sodybas padarius šimtus mili
jonų dolerių medžiaginių nuos 
tolių, polaipsniui nusisuka pie 
tų link — į Mississippi slėnį.

Vakar vakarų pranešta, kad 
Mississippi upė

KOKS STOVIS POTVYNIŲ 
PLOTUOSE

Potvynių srityse atskiromis 
valstybėmis sulyg vėliausių 
žinių stovis toksai;

KENTUCKY — Mirusiųjų
tikrai jau 227; be pastogės 347,000.

pradeda smarkauti susilauku-, OHIO — Mirusiųjų 14; be
si didelės kiekybės vandens iš ’ namių 250,000.

U. S. LAIVYNO LĖKTUVAI NUSKRIDO 1 HAWAli SALAS 
t-te:

• • - • 1 s
Čia vaizduojami J. Valstybių karo laivyno jūriniai lėktuvai. Iš jų dvylika vakar iš 

San Diego, Cal., nuskrido į Honolulu, Hawaii salose. Tolis iš San Diego yra 2,553 my
lios. Ši kelionė laimingai atlikta per 21 va landų 48 minutas. Eskadrono vadas pa r ei J 
kė, kad sklindant buvo blogas oras. Retkar čiais buvo priversti iškilti į 15,000 pėdų auk

t

Ohio ir kitų upių.
Nuo Cairo, III., iki Mem- 

phi«, Tenn., dviejų šimtų my
lių pelkėti pakraščiai išilgai 
Mississippi jau užliejami. Gy
ventojai nevaromi galvatrūk
čiais nešinasi per keliasde- 
šimts mylių į aukštumas.

Už Mempbis .prasideda fcon- 
kretinių užtvankų sistema. Ka 
tluomenės inžinieriai atydžiai 
tėmijasi, ar tos užtvankos bus 
pakankamai tvirtos. Jei bus 
pavojaus, kaip jau sakyta, 
kariuomenė tuojau pradės vi
su paupiu iškraustyti gyven
tojus.

ILLINOIS — Mirusiųjų 11; 
be pastogėsi 50,000.

INDIANA — Mirus 9; be 
namų 75,000.

TENNESSEE — Miros. 
10; be narnųt 125,000.

MISSOURI — Mirusiųjų 
17; netekusiųjų namų 41,000

ARKANSAS — Mir. 25; 
benamį 75,000. '

MISSISSIPPI — Mir. 3; 
benamių 4,500.

ALABAMA — Mirusiųjų 2.

IŠAKYTA MELSTIS UŽ 
HITLERĮ

BERLYNAS, saus. 29. — lkn vakar vakaro Cairo, III., ,T. . £ , ...
vv. . , .. ,iVirj protestantų dvasininkai

ipęJn rtnlrrA£s>iAia anknati rli- ....
Vokietijoje gavo nacių autori
tetų įsakymų, kad rytoj, arba 
sekmadienį, jie sušauktų į sa- 
v o bažnyčias tikinčiuosius ir 
pasimelstų už Hitlerį ir jo 
s and raugus.

Sukanka ketveri metai, kaip 
diktatorius Hitleris valdo Vo
kietijų.

miesto pakraščiais sukasti di 
deli pylymai dar laikėsi prieš 
vandens pajėgas, šiandieji nu
matomas aukščiausias van
dens Iškilimas Ohio upėje. Jei 
pylymai atlaikys vandens1 
spaudimų, Cairo bus išvaduo
tas. Gyventojai paairengę kas 
momentas apleisti miestų.
Tūkstančiai prieš kelias die
nas jau nusikėlę kitur.

Didesnei nelaimei federali
nis oro biuras numato dau- -----------
giau lietaus ir sniego potvy- ŠANGHAJŪS, saus. 29. — 
nių srityse. Tas ne kų gera Nankingo kiniečių centrinė vy 
lemia. Į riausybė padarė dešimčiai me-

Obio paupiu vietomis vnn- tų taikų su Sianfu sukilėlių 
duo slūgsta ir kai kurie mies- radikalų vadais.

NANKINGAS PADARE 
TAIKĄ SU SIANFU

tai tikisi greito vandens Jiu- Tuo būdu uždarytas dikta-

štumas, kad išvengti vandenyno audrų.

NORI, KAD LAIVYNAI 
PATRULIUOTŲ ISPANI

JOS PAKRAŠČIAIS
LONDONAS, saus. 29. — 

Tarptautinis 27 valstybių ko
mitetas nesikišimo į Ispanijos 
pilietinį karų pagaliau nus
prendė, kad geriausia priemo
nė nesikišimui saugoti Ispani
jos pakraščius ir pasienius.

Komitetas tuo reikalu pa- 
riuntė 27 valstybėms atsiklau- 
simų, ar jos sutinka su suma
nymu. Valstybės paragintos 
prisiųsti atsakymus iki vasa
rio 4 d.

Einant sumanymu, Angli
jos, Prancūzijos, Italijos ir

GENERAL MOTORS KO
VOJA PRIEŠ STREI

KININKUS
AVASHINGTON, saus. 29. 

- Čia atvyko General Motors
korporacijos
Sloan. Tarėsi eu darbo depar
tamento sekretore, kuri žadė-

(Aeme Photo.)
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SMARKAUT
POPIEŽIUS ATRODO SVEIKESNIS, 

BH DAUG SUKIS
VATIKANAS, saus. 29. — eitų naktį kitose kūno dalyse 

Mačiusieji sergantį Šventųjį pakilę skausmai neleido mie- 
Tėvų Pijų XI pareiškia, kad goti.
šiandien Jo Šventenybė atro
do daugiau į sveikstantį, negu 
sergantį, tik labai sumenkėjęs 
— didelių skausmų nukamuo
tas-.

Šiandien rytų ypač atrodė 
daug sumenkėjęs, kadangi per-

Nepaisant to didelio nuo
vargio, Popiežius ir šiandien 
gyvai rūpinosi Bažnyčios rei
kalais.

Dr. Amanti meldė Popie
žiaus turėti ko trumpiausias 
audijencijas.

Amerikos katalikio motėm kova so 
so komunizmu

NEĮSTENGIA SUDARYTI 
JAPONŲ MINISTERIŲ 

KABINETO
TOKIJO, saus. 29. — Bu

vusiam generolui Ugakd nepa-

AVASHINGTON, saus. 29. 
— Čia paskelbta, kad J. Vals
tybėse organizuojama šimtai 
tūkstančių kątalikių moterų 
kovai prieš komunizmų.

Šis žygis čia inauguruotas 
Amerikos Katalikių Dukterų 
“Convert League” susirinki
me.

Į katalikių moterų kovotojų

Katalikių Dukterų organizaci
jos narės, kurių yra apie 
200,000.

Šiuo svarbiu klausimu įvyks 
kitas susirinkimas, kuriame 
J E. arkivyskupas M. J. Curley 
iš Baltimore kalbės.

Arkivyskupas pareiškia, kad 
šis katalikių moterų žygis yra 
aktualus, kadangi visas pąsau

’ prieš pircnųMaaJjįa -pakyla kovoti pvieft .jtogro-

prezidentas vyko sudaryti ministerių ka-
binetoi. Imperatorius į prem
jeras pakvietė gen. Senjoro

jo paskelbti pareiškimų. Nu-jHayaši, buvusį karo minieterį.
matoma taika. ----------------------

----------------------- TOKIJO, saus. 29. — Gen.
DETROIT, Mich., saus. 29. Ugaki, militarininkų prieši- 

— General Motors korporaci-i ninkias, neįstengė sudaryti nau 
jos viršininkai šiandien pas- jo japonų ministerių kabineto, 
bejbė, kad neapleidžiantieji fa, kadangi į jo kabinetų, atsisakė 
brikų streikininkai nėra dau-Į įeiti kuris vienas generolų, 
giau šios korporacijos darbi
ninkais ir jie turi apleisti fab-

eiles bus pakviestos Amerikos 1 nizmų.

Rytoj “Orango” mstiiis kentertas 
Lietuvį auditorijoj. Pratoa 5 v. vak.

57 ŽUVO AUDROSE 
EUROPOJE

Vobietijos karo laivai patru- rikus; Tuo reikalu jau kreiPta’ 
liuoja Ispanijos pakraščius ir'6* ^eisman-

puolimo. Kitose vietose van- tnriawj Ciang Kai-šeko pagro- 
dens daugis nemažėja, o kai Į,jp,0 įvykis. Šis susitaikymas 
kur dar papildomas. yrft prje§įngas japonų nusis-

V'sose srityse šelpimo dar- latymui. 
bas vykdomas ir eina atkakli 
kova su ligomis. Kariuomenė 

civiliniai autoritetai turiir
p’lnas rankas darbo.

ĮSTATYMAS PRIEŠ LAI
KRAŠTININKUS

patikrina visus plaukiančius 
laivus į Ispanijų, ar neveža
ma karo medžiaga ir ginklai. 
Pasienius iš Prancūzijos, Por
tugalijos ir Gibraltaro šonų 
saugoja tarptautiniai žvalgy
tojai.

Be to, valstybės atsiklausia
mos ir savanorių siuntimo rei 
kalu.

Tuo būdu norima izoliuoti 
civilinį karų Ispanijoje.

NEIŠNUOMOS KOLONIJOS

NERANDAMA 7 KALINIŲ

FRANKFORT, Ky., saus. 
29. — Potvynis ištiko čia ir 
valstybės kalėjimų, kuriam bu 
vo 2,906 kaliniai.

Kaliniai sukėlė riaušes,

Gen. Ugaki apie tai pranešė 
imperatoriui ir patsai atsista
tydino iš kariuomenės. Spėja
ma, kad imperatorius jam pa
tars kaipo civiliniam valsty
bės vyrui iš naujo mėginti su
daryti kabinetų. Gal šį kartų 
kariuomenės vadai nebus jam

LONDONAS, saus. 29. — 
57 asmenys žuvo siautusiose 
audrose Europos pakraščiais. 
Tzabiausia nukentėję Portuga
lijos pakraščiai.

HITLERIO PARLAMENTAS 
BUS PANAIKINTAS

priešingi. „ „
Matyt, militarininkai ir to- BERLYNAS, san,. 28. -

Kan jam statys klinčių, (fene- B.ktatonm Hitleris snSankS 
rolai pareiškia, kaži Ugaki gū ’wi|on nara? parlamenta š, 

kaip vanduo pradėjo veržtis i drybėmis siekia premje.ro vie-j Hitleris praneš at-
kalėjimo patalpas. Pasisekė tos, kad pakirsti kariuomenės sb’vanls» s -i° nmei -ta per 
kalinins nukelti j saugia vieta.'prestiž,. ketverius diktatūros metus.

SOVIETŲ RUSIJOJE SO
CIALIZMO "LYGYBĖ"
RYGA, saus. 29. — Mas

kvos bolševikai giriasi, kad 
sovietų Rusijoje veikia socia
lizmas, kurio pagrinde yra vi- 
?ų lygybė ir brolybė. Patsai 
socializmo tėvas Marsas yr.a 
nustatęs, kad socializmo vals
tybėje visi žmonės, valdininkai 
ii darbininkai, lygiai apmoka
mi, kad valdininkai nieku bū
du neimtų didesnių algų už 
darbininkus.

Nukeliant dingo 7 kaliniai. 
Matyt, pabėgo. Užlietas kalė
jimas išieškotas ir nerasta 
dingusiųjų.

BAŽNYČIA TURI NUOS
TOLIUS POTVYNIŲ

Kaip gi yra šiandien manti
nėje Rusijoje I Marxo moks
las visiškai paneigtas. Bolše- 

l’askelbs ateičiai savo nusista 1 vikų komisarai gauna šimtus 
tymQ- Į tūkstančių rublių algomis, o

Kalbama, kad parlamentas darbininkai turi pasitenkinti 
po to bus paleistas ir visiškai,kG'*a*a imtais rublių. Komi-

NASITVTLLE, Tenn., saus. 
29. — Tennesaee valstybės se
natas pravedė įstatymų prieš 
laikraščių leidėjus ir vedėjus, 

PARYŽIUS, saus. 28. — kurie politiniais sumetimais 
čia bus statomas paminklas ' rašo įvairius melus apie savo 
pasauliniam kare žuvusiųjų priešininkus.
katalikų kunigų pagarbai. Res Įstatymu numatomos aštrios 
publikos prezidentas Lebran bausmės melagiams laikrašti- 
yra paminklo statymo komite- ninkams, kaipo garbės plėšė-

LISABONA, saus. 29. — 
Portugalijos vyriausybė pas
kelbė, kad ji neturi pasiryži
mo išnuomoti Vokietijai An
gola kolonijų JAfrikoje.

ŽUVUSIEMS KARE KUNI
GAMS PAMINKLAS

to garbės nariu. jams.

NUKRITO BOMBONEŠYS 
LĖKTUVAS

FRONT ROYAL, Va., saus 
29. — Netoli čia nukrito dide
lis kariuomenės bombonefiys 
lėktuvas. Vienas kariškis žuvo 
ir 6 kiti sunkiai sužeista.

Lėktuvas ir Pittsburgbo 
skrido į Langley.

PREZ. ROOSEVELTO GI
MIMO DIENA

Šiandien, saus. 30 d., yra 
prezidento Roogevelto gimimo 
diena.

Visoj šaly ji ypatingai bus 
paminėta. Surengti baliai. 
Gautas pelnas skiriamas “in- 
fantile” paralyžiaus ligos iš
tiktųjų gydyklai Hot Springs, 
Ga.

Atidaryta nauja pašto sto
tis, 4101 So. Halsted gat

PLOTUOSE
'nunnUmtas tu nė npreitn 'sarai ir visi viršininkai gyve- Angliški katalikų laikruMtai P-"**'"*“- •’« 

rašo, kari Katalikų Bažnyčia ln^aJ*
Parlamentų, sudaro 741 na

ciai. Sušaukti sesijon šie ats
tovai tik išklauso Hitlerio kal
bos, pagieda nacių himnus — 
tai visas jų darbas. Tuo tarpu 

Bažnyčios autoritetai daugiau algos padaro didelę išlaidų 
šia užimti visų, te tikėjimo ĮfJUn9-
skirtumo, nukentėjusių žmo- j'—•

(uri medžiaginius nuostolius 
potvynių ištiktuose plotuose.

i
Kaip dideli tie nuostoliai, 

;,ako, šį kartų dar negalima 
patirti ir išaiškinti, kadangi

na didelį perteklių, o darbinin
kai alksta ir skursta.

Tokia tai bolševikų apšauk
ta “lygybė” Rusijoje.

MELROSE PARK

nių gelbėjimu.
,Tik atslūgus vandeniui bus 

daugiau dėmesio nukreipta į 
bažnytinių savasčių nuosto
lius/

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus; temperatūra 
kyla.

Marijonų Rėmėjų susirinki

mas bus rytoj parapijos salė

je tuojau po sumos. Kviečiam 

visus atsilankyti.

Kun. V. Ctiaunkas, M J.C,

premje.ro
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Tie čia suminėti darbai, tiesa, dar 
toli gražu ne visi, reikalauja stiprios para
mos. Kokios paramos mūsų dienraštis lan
kia f Štai kokios: kad “Draugas” ateitų į 
kiekvieno lietuvio kataliko šeimą, kad lie
tuviai biznieriai ir profesijonalai skelbtus 
“Drauge”, kad dalyvautumėte panašiuose 
dienraščio parengimuose, kokį turėsime ry
toj Lietuvių Auditorijoj.

šį savo nusistatymą šiandien pakarto
jome, nes norime, kad po ryt dienos mūsų 
koncerto ir baliaus prasidėtų uolesnis ‘ Drau
go’ platinimus. Šiam darbui dirbti papra
šysime savo prietelius į talką.

Iš Tėvų Krašto

LIETUVOJE IR BUVUSIEJI KUNI
GAIKŠČIAI SARGAUJA

DIENOS KLAUSIMAI

SAVAIS REIKALAIS

Rytoj mūsų dienraščio metinis arba tra-. 
dicinis koncertas. Tikimės, kad kaip kitais 
metais, taip ir šiemet į “Draugo” koncertą 
suvažiuos daug žmonių. Tikimės dėl to, nes 
ž'nome, kad lietuvių visuomenė giliai įver
tina dienraščio vaidmenį kaip religiniame, 
taip tautiniame ir ekonominiame gyvenime. 
Tai žinome iš netolimos praeities.

Ytaieięs'sveikai galvojantiems mūsų tau
tiečiams yra aišku, kad žmogus be religijos 
tai nepilnas žmogus, kad tauta, netekusi re
liginio it dorovinio pagrindo, atsiranda iš
nyktam pavojuose. Dėl to mūsų dienraštis 
nuoširdžiai, be jokių rezervų, remia religi
nę lietuvių veiklą parapijose, organizacijose 
ir visur kitur. Jis stovi priešakyje Katali
kiškosios Akcijos lietuvių tarpe, nes gerai 
(tepranta, kad tas judėjimas šiais laikais 
yra labai reikalingas, kad jo imtis labai ene
rgingai ragina vyskupai ir pats Popiežius 
Pijus XI. Mes gyvename tokiais laikais, kad 
katalikui neužtenka būti kataliku tik iš var
do. Reikia būti veikliu, susipratusiu, orga
nizuotu. Dienraštis kiek tik galėdamas pade
da šviesti, organizuoti ir informuoti visuo
menę visais aktualiais klausimais.

.lįūti geru kątali^u^^kia būti geru 
lietuviu ir tuo pačiu geru piliečiu. Katali
kiškiems laikraščiams nesunku katalikų vi
suomenę įjudinti tautos darbams, nes sąmo
ningi katalikai yra ištikimi savo tautai, savo 
tautos tradicijoms ir papročiams. Jie myli 
ir Lietuvą. Tai parodo milžiniški darbai A- 
iterikoje;.130 lietuvių bažnyčių, apie 60 lie
tuvių mokyklų, keturios lietuvių aukštesnės 
mokyklos, seminarija, ligoninės, prieglaudos 
ir visa eilė kitokių įstaigų. Visokiems Lie
tuvos reikalams Amerikos lietuviai katali
kai sudėjo kelta milijonus dolerių.

Ką yra nuveikę savo tautos gerovei lie 
tuviai katalikai, ne viena kita lietuvių gru
pė, ar ji bus didesnė ar mažesnė, su jais 
tegali susilyginti. “Draugas” per dvide- 

' šimts aštuonis metus nuoširdžiai ir nuolat 
rūpinosi, kad lietuviai kiek galima daugiau 
padarytų ftHudos savo tautai. Tos pačios li- 
nijos jis laikysis ir ateityje.

Mūsų dienraščiui rūpėjo ir rūpi, kad 
lietuviai ir ekonomiškai stiprėtų, kad mūsų 
biznieriams ir profesijonalams sektųs, kad 
lietuviai darbininkai geriau galėtų gyventi, 
hėl to “Draugas” nekartą energingai yra 
vedęs vajų, kad lietuviai remtų savo tautie-j 
filis profesijonalus ir įmonininkus, kad da
rbininkai viens kitam padėtų geresnius ir 
pelningesnius darbus gauti.

Mes taip pat dažnai raginame tautie
čius dalyvauti šio krašto politikos gyveni
me, mūsų politikams padedamu siekti aukš
tesnių valdžioje vietų. Be to, remiame lietu
vių meną ir menininkus, kurie dedasi prie 
mūsų tautos kultūrinės pažangos, kurie ne- 
sišalina nuo tautos gyvenimo, bet eina drau
ge su juo.

“Draugas” gerai supranta ir šių dienų 
gyvenimo reikalavimus. Jis nusimano, kad 
bergždžiai bus kovojama su komunizmu ir 
kitais naujosios gadynės “izmata”, gręsian
čiais sugriauti visą senąją socialinę struk
tūrą, viską paversti chaosu, o per jį įvesti 
absoliutizmą ir valdyti su pagalba kardo lr 
didžiausios priespaudos. Jausdami, kad pa- 
tekmingiausia priemonė kovoje su komuniz
mu yra įsteigimas šiame kraite ir kituose 
pasaulio kraštuose socialinio teisingumo, mes 
yfau frontu tą išganingą sąjūdį remiame ir 
remsime.

DEL ARKIV. MATULEVIČIAUS 
SUKAKTIES MINĖJIMO

Kaune, Nemuno ir Neriee 
santakoje, tarytum užsisvajo
ję apie savo didingą praeitį 
riogso Kauno pilies griuvė
siai. Miesto saviųūldybė lot 
Pil ies liekanas globoja ir jo
ms saugoti laiko da sargu. 
Sako, kad prieUfringi žmonėf 
net nusigąsta, kai kartais prii 
temoje pamato ii pilies išlin

Arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus 10 dusius sargus. Jiems pasiro- 
nietų mirties sukaktuvių paminėjimas, ar do, kad tai senovės pilies gy- 
šiaip ar taip kalbėsime, praėjo be didesnio dvasine klaidžioja. Įdo- 
visuomenės susidomėjimo. Dabar reiktų iš-. mu stt tais Katfto pilies sar- 

dbėtt;

rtą carą mačiau Didžiojo ka 
ro metu viename imperato
riaus rūmų bankiete per Nau 
jus Metus. Tada aš carui, 
drauge su visa Rusijos diduo
mene, linkėjau ilgiausių me
tų.

Mainosi rūbai margo svie
to... Anksčiau buvusieji Ru
sijos kunigaikščiai, grafai ir

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS pasirodyti su pilnomis kišenė
mis dolerių, nes, sakoma, ben
dro prunto organizatoriams y- 
ra pasilikusios neatmokėtos

Sveiki, tavorščiai!
Rasiejų, kuri lietuviški ImJ-

šavikai vadina darbininkų ro- pėdės, taip pat balšavikai yra 
jum, dabar valdo du carai: pasilikę su taksais 8panijos 
Stalinas ir Smertė. Stalinas “liaudies pruntui.”

kitokį aukštais titulais pasi-; Kremliuje sėdi, o Smertė jo i ------------
puošę žmonės, dar gyvena įsakymus pildo. Kiekvienam J Laikraščiai rašo, kad Tu- 

seina Arbino kalnas 16 centi-

siaiškinti, kas tam buvo kaltas. Idėjos prie- gaiš pasikalbėti', kurių vic-
š i ninku spauda pasakys, kad Čia yra atša
limas visuomenės Bažnyčios link. Kiti sa
kys, kad katalikų spauda permažai rašė a- 
pie Arkivyskupą Jurgį ir dėl to nepriruošė 
visuomenės prie šių sukaktuvių paminėjimo.

Į šį klausimą neatsakys nei mūsų idė
jos priešininkų džiaugsmas dėl jų įsivaiz
duoto žmonių atšalimo nuo Bažnyčios nei 
priekaištai katalikų spaudai, čia didžiausia 
bus kaltė trūkumų mūsų organizacijoj. Ne 
tik mūsų eiliniai veikėjai nesirūpino Didžio
jo Arkivyskupo sukakties paminėjimu, bet 
ir tie, kurių yra pareiga tokiais dalykais 
rūpintis, į tai kažkodėl nekreipė jokio dė
mesio. Mes čia neskelbiame kažkokį nusimi
nimo jausmą, tik norime konstatuoti faktą, 
kad mūsų veikėjai pradeda apsileis-ti ir, 
kaip anglai sako, “to sleep on the job”.
Toliau taip negalės būti. Tai yra nedovano
tina praleisti tokias progas, kuriomis patys 
veikėjai gali pasinaudoti, pasimokyti ir pla
čiose miniose paskleisti tas kilnias ir di
džias idėjas, kuriomis gyveno mūsų didieji 
tautos vadai, kurių įgyvendinimui bedirbda- 
v i savo sveikatą sunaikino ir ne laiku šį
pasaulį turėjo apleisti. i Rusijoje, po bolševikų

Visi pripažįsta,.. kad Arkivyskupo Ma-J revoliucijos, buvo nusavinti ir 
tulevičiaus sveikatą galutinai pakirto jo ke- man nieko neliko. Tačiau ma 
iionė pas mus į Ameriką karštąją 1926 me- no tėvas, Rusijoje įsiviešpa 
tų vasarą. Jis čia bevažinėdamas daug dir- tavus bolševikams, greitai pri
bo, nekreipdamas dėmesio į savo sveikatą: 
Šventino lietuvių bažnyčias, mokyklas, įstei
gė kolegiją, sakė pamokslus, paskaitas ir 
kitokius darbus dirbo. Tie darbai velionį 
taip suvargino, kad grįžęs iš po kelionės į 
Kauną ir susirgęs, ligai nebeatsilaikė. Gali
ma sakyti, dėl mūsų tai atsitiko, bet mes ir 
tokia proga, kaip jo mirties dešimtmetį mi- 

i nint, nepasi stengėme didesnį ir reikšminges- 
ip- I nį jo atminties pagerbimą suruošti. Pasiti

kime, kad ateityje tos klaidos nepadarysi
me ir Arkivyskupą Jurgį tinkamiau ir iš
kilmingiau minėsime.

DUOSNŪS NELAIMINGŲJŲ 
ŠELPIMUI

nas rusų viešpatavimo lai
kais nešiojo kunigaikščio va 
rdą ir dažnai lankydavos) 
Rusijos caro rūmuose. Ttu 
buvęs kunigaikštis Giedraiti^ 
caro gvardijos štabo kapito
nas, generolu sūnus. Jo arti
mieji giminaičiai Lenkijoje 
dar ir dabar gyvena ir vai 
do didelius dvarus.

Ltatuva tintojo

— Kodėl gi tamsta pas juos 
nevažiuoji T

— To padaryti aš negaliu, 
— pasakoja buvęs kunigaikš
tis. Mano tėvas dar jaunas 
būdamas, dėl karjeros pr'-* 
mė stačiatikių tikybą ir ta 
po caro generolu. Dėl to kiti 
generolo broliai su juo ir jo 
šeima nutraukę visus ryšius. 
Aš taip pat su jais nesu pa 
žįstamas. Mūsų dvarai ir tu

sitaikė prie naujų sąlygų ii 
dabar tutj aukštą valdžios 
vietą. Mane gi bolševikų val
džia buvo nuteisusi net su-

prisiglaudę svetimuose kraš^ korte Smertė stovi šalę pro
tuose ir yra sargai, šoferiai,’sekiuterio. Ir <lal>ar, septynio- 
batsiuviai bei kitokio ver io likai teigiamųjų stambių bal- 
žmonės. Tačiau ir dabar j e šavikų, prosekiuteris Andrius 

Višinskis pasakė:
“Smertė stovi čia su ma

nim, savo baisiomis rankomis 
i..Duodama į jus, su įvairini ir 
mano šalim reikalaudama vie
nintelės bausmės — mirties 
sušaudymu.”

dar labai mėgsta pasakoti a- 
pie savo aukštą kilmę bei ne
šioti savimeilę ir jausti tuš 
čią pasididžiavimą. Tat

Lietuvoje Šelps Nuken
tėjusius nuo gamtos 

nekimiy

rask n tintaisiais metais Lie 
tuvoje įvyko kelios stambiom 
gamtos nelaimės, kurios ūki
ninkams padarė didelių nuos
tolių. Tai potvyniai, audros, 
perkūnijos ir t.t. Palengvinti 
gamtos nelaimių padaryta 
žaizdas, ūkininkams ir kitie
ms ypač nuo potvynių nuken 
tėjusiems gyventojams, buv'.

Tai bent balšavikų “rojus”!

metrų pasidavė į vieną pusę, 
<» Sassio Marcio kalnas per 
t»umpą Laiką paslinko net 32 
centimetrus.

Taigi, ne tik ciciiistai su 
balšavikais, ale ir kalnai ei
na į bendrą pruntą.

K. P. Ganda “Lietuvos Ai
de” rašo:

“Užeini žmogus į kurią val
stybinę įstaigą, pasisveikini, 
labo palinki. Nė žodžio nepra
tarti užėjęs nė neiškęsi. Net 
senoviškiauoi mūsų kaimo! 
žmonelės ir tai neiškenčia į' 
svetimą trobą atėję “labas'* 
nepasakę ar Kristų nepagar-

Vienoj tavernoj prie apsto
jusio bs.ro geria štainą ir Ga
lis Kukulis. Staiga, jis šau
kia bartenderį ir sako:

— Sei, tavo aluje plaukia 
negyva musė.

— E, nori iš manęs pasi
juokti, — atsakė bartenderis. 
— Negyvas daiktas negali 
plaukti.

duota įvairių pašalpų. Tačiau tinę. įstaigoje paprastai sėdi 
tokių pašalpų davimas, kaif keli valdininkai. Į tavo pasi-
dabai aiškina atatinkamo* 
Lietuvos žemės ūkio ir so 

globos,,įstaigos, yra ne 
visai tikslus. Dėl to ieškoma 
kitokių išeičių gamtos pada
rytiems nuostoliams išlygin
ti. Pirmiausia buvo manoma 
išleisti įstatymą, kuriuo vi
si ūkininkai ir kiti gyventu 
.jai turėtų apdrausti savo tu

šaudyti, tačiau Lietuvos vy- runą turtą ir pasėlius n du 
riausybei padarius atatinka
mus žygius, bolševikai mane 
ir grafą V» Zubovą iškeitė į 
Lietuvoje kalėjusius aštuonis 
komunistus.

Potvyniai neatslūgsta, bet didėja, užlie
dami didesnius žemės plotus. Su tuo auga 
skaičius žmonių, kuriuos reikta aprūpinti 
jiastoge, maistu, drabužiais, vaistais ir t.t. 
Tai yra milžiniškas darbas. Iigšiol jis taip1 
sumaniai ir nuoširdžiai buvo dirbamas, kad 
sulyginamai nedaug gyvybių tepraraeta. Rei
kia tik įsivaizduoti koks buvo darbas išgel
bėti šimtus tūkstančių žmonių, juos aprū
pinti pastoge ir kitokiais gyvenimo reikme
nimis. Tai galima padaryti tik ten, kur 
artimo meilės jausmas yra gyvas, kur kiek
vienas yra pasirengęs eiti savo artimui į 
pagalbą.

Bet tuo tarpu tik pirmoji pagalba tėra 
suteiktu nelaimingiesiems potvynio tremti
niams. Didės jų tarpe skurdas, platinsią li
gos, reiks tinkamesnių jiems patalpų, geres
nės priežiūros. Žinoma, jiems ateis į pagal
bą valdžia. Bet to neužteks. Reikia, kad visa 
Amerikos visuomenė gausingiaa aukotų Rau
donajam Kryžiui, kurta taip sėkmingai veda 
gyvybių gelbėjimo ir šelpimo darbą. Nuo 
tos paramos darbo ir mes, lįetuviai, neatai- 
rakome ir neatsisakysime. Šiam reikalui bū
kime duosnūs. I tą darbą tuoj turi įsikin
kyti mūsų labdarių sąjunga ir kitos orga
nizacijos, kurioms rūpi šelpimas nelaimin
gųjų, kurios turi visuomenės pasitikėjimą ir 
aukų rinkimui tinkamų žmonių.

Šia sargo vieta aš esu pa
tenkintas. Man patinka vie 
numa, nes tik joje gali iš
siauklėti dideli išminčiai. Sau 
godamas šią pilį, aš visuo
met prisimenu savo senelių 
didingą praeitį. Man yra ži 
noma, kad mano seneliai šio
je pilyje yra keletą kartų at
lankę Lietuvos kunigaikščius

Buvusiam kunigaikščiui k* 
ibant šiuos žodžius, jame bu
vo juntama atgimstanti savi
meilė if pasididžiavimas. Dėl 
to ir suprantama, kas būtų, 
jeigu istorija nebūtų nuvai
nikavusi šių visų kunigaikš
čių, buvusių visagalinčių val
dovų, baudžiavos laikų pri
spaudėjų...

Bū caru kMbūjęs
• * J »

— Ar tamstai tek© matyt;
Rusijos carą'f

— Carą, — nustebo jia 
Kas aš per kunigaikštis bū
čiau, jeigu caro nematyčiau. 
Ai jį ne tik mačiau, bet ii 
daug kartų kalbėjau. Mūsų 
šeimą caras ypatingai gerbt 
ir mylėjo. Vieaą kartą net 
pati carienė atsiuntė man svei 
kinimą vardinių dieną. Tę 
jos sveikinimą aš ligi šių die
nų Tojau f Paskutinį ka

gamtos nelaimių. Tačiau da
bar toks sumanymas pasiru 
dė ne visai tikslus, nes Lie
tuvoje draudimas yra garnį 
t;.'ngus. Dėl to, dabar svar
stei jus naujas sumanymai, 
kurta, kaip atrodo, galės bū
ti įgyvendintas. Tai būtų į 
steigtas specialus fondas šel
pti nukentėjusius nuo gam
tos nelaimių. Fondą sudary-

sveikinimą tačiau paprastai 
nė vienas nė bumt.”

Išeina, kad visi Lietuvos 
valstybiniai tarnautojai yra 
gimę žvaigždynų, arba zodia
ko, žuvų ženkle. Tajne ženkle 
gimusieji, anot Kauno “Kun- 
taplio” astronomijos ištlmno- 
č i jimo, turi saugotis kalbėti, 
.nes per kalbas jie gali žūti. 
-Moterys, sako, gimusios tame 
ženkle kad ir norėtų kalbėti, 
ale, turėdamos žuvies balsą, 
yra priverstos tylėti.

Girdėjote navynąT Brukly- 
no balšavikai minės Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuves. 
Kalbės Bostono cicilistų Mai
klo tėvas ir bolševikų gazie- 
los redaktorius Mizara. Kvie-
':n visus lietuvius kuogeriau- 

tų vienas milijonas litų. Pusę Liai pasirodyti. Žinoma, turi 
fondo lėšų numatoma gauti
padidinus dviem procentais 
ūkininkų mokamus žemės mo 
kesčius, o kitą pusę lasų fon

Važiuoju aną dien strytka- 
iiu. Prie manęs sėdi selsmo- 
nns. Pavažiavus įlipo kitas 
selmonas ir atsisėdo šalę pir
mojo.

— Ar galiu paklausti, ką 
tamsta parlavinėjif — pa- 
ktausė pirmasis. , - ..

— Asilo ausis! — šiurkščiai 
ai pastarasis.

Apžiūrėjęs pastarojo galvą 
pirmasis sako:

— Baiga1 i, tamsta turi tai 
džial>ą: nei sempelių nereikia 
vežiotis.

Susirgęs ramatu Vincas 
Bedmig nuėjo pas daktarą 
Prasi riptaitį. Daktaras rami
na ligonį:

— Nebijok, tamsta, aš irgi 
sirgau ramatu. Dabar, žiūrėk, 
koks sveikas.

— Ar daktaras negalėtum 
pasakyti koks daktaras tam
stą gydė! — paklausė Bėdu
lis.

Kauno miestui, nes Kaunas, cijai — 97,(MM) lt., susi siek i-
kaipo laikinoji sostinė bei 
didžiausias nepriklausomosios 

las gautų iš valstybės iždo Lietuvos miestas, turi ir dau 
ir iš draudimo įstaigų. giausia reikalų. Šių melų

Kauno miesto biudžetas suda
ryta 13,601,191 lt. sumoje.Artimiausiu laiku šio fondo 

sumanymas bus paverstas į- 
statymo projektu, kurį ren 
gi amas i ateinančioje sesijoje 
perduoti svarstyti seimui. Tai 
gi, galimas dalykas, kad jau 
šiais metais visi nukentėju
sieji nuo gamtos nelaimių bus 
sušelpti naujojo fondo lėšo
mis.

Kauno Miesto 
Biudžetas

Lietuvoje savo metinius 
biudžetus arba pajamų ir iš
laidų Sąrašus sudaro ne tik 
valstybė, bet ir apskričiai, 
miestų bei valsčių savivaldy
bės. Iš vizų aavivaldybių di
džiausias biudadtas tenka

Pajamos yra numatyto* 
gauti:

Miesto gyventojų mokes
čiai — 3,855,000 litų, rinklia
vos — 337,000 litų, pajamos 
iš miesto įmonių — 4,920,000 
litų, pajamos iš turtų ir ka
pitalo — 553,000 litų, skoių 
ir išlaidų gražinimas — 1,- 
215,000 litų, įvairios kitos pa
jamos — 1,717,000 litų.

Šiai r metais Kauno mieste 
savivaldybė numato daryti iš 
laidas tokiems reikalams:

Savivaldybės administraci
jai — 1,099,000 lt, Švietimui 
menui ir kultūrai — 822,00C 
lt., socialinei globai — 921. 
000 it., sveikatos reikalams *-•

mui — 512,000 lt., miestui 
tvarkyti — 2,320,000 lt., ap
saugai nuo gaisrų — 319,000 
lt., fondams ir skoloms — 
801,000 lt., įstaigoms ir ku
rortams išlaikyti — 4,955,000 
lt.

Pernykštis Kauno miesto 
biudžetas buvo sudarytas 12,- 
634,000 litų sumoje. Tokiu 
būdu, šiųmetinis miesto biu
džetas yra arti vieno milijo
no litų didesnis už pernykštį 
biudžetą. T3«.

PRIEŽODŽIAI

Surinko Bėglias

Ui gerą visuomet blogu už
simoka.

PavidB pavydėjo, nė pats 
neturėjo.

Ir giriasi kaip višta padė
jusi kiaušinį: kad, kad jo de- 

740,000 lt., savivaldybos poli šimt, kad, kad po dešimt.
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Kaip Amerika įvertino Rimšos Kūryba į
-------- - ...

Kitos tautos padėjo mums'gelis kritikų laiko pavyzdi-j 
geriau suprasti ir tinkamai niu jo kūriniu. Jis vaizduoja :
įvertinti didį menininkų Čiu
rlionį, kurį laiko genijum, A-

valstietį, sunkiai dirbantį su 
griozdišku arklu ir liesu ar-,

tlanto nugalėtojus Darių ir. kliu; bet vidinė prasmė yra 
Girėnų, didį dainininkų Kip-1 gilesnė negu išviršinė reikš-
rų Petrauskų ir kt. Mes kaž
kodėl negreit pripažįstam sa
vo tautiečius didvyriais ir 
talentingais vyrais. Ir Petrų 
Rimšų didžiuoju menininku 
ir skulptorium pirmiausia pri 
pažino rusai, jau 1911 m. ap
dovanoję jo kūrinius. Po to: 
jau ir lietuviai ėmė laikyti jį 
ne šiaip sau paprastu, bet 
didžiu skulptorium.

mė. Skulptorius savo vaizduo 
tės dėka kiliomis linij|omis 
išreiškė LIETUVOS MOKY
KLOJE: motina prie verpia
mojo ratelio mokina šalia jos 
sėdintį vaikų skaityti. Kūri
nys vaizduoja lietuvių moky
klų tarp 1864 ir 1904 m., kuo
met Rusijos valdžia žiauriai 
draudė lietuvių literatūrų. 
Mokslas kad ir su baime ėjo 
namuose po visų kraštų. SA-1936 , m. didieji Amerikos 

menininkai, skulptoriai ir a- TYRAS IR PELĖDA yra į-
bejingi (“šalti”) meno kriti
kai suteikė Rimšai ir kartu 
mūsų tautai tokį diplomų, ko
kio nenupirktum už jokius pl
ūgus. Štai, kų jie rašė.

spūdinga grupė, o DIENA IR 
NAKTIE labai puiki su įman
tria ornamentacija. PELfcDA, 
mažutė figūra tupinti ant kny 

1 gų» yra žavi. Puikūs knygų

ti

, ... . , . ramsčiai (book-ends) VAIMilijonus skaitytojų turui o .
• j- m v KAS. Bareliefuose yra įsrei-is dienraštis Chicago Tnbune .kšti labai puikus atvaizdai. 

Iš tikro, nematyti, kur bai
giasi šio menininko genijali- 
škumas (mano pabraukta, — 
P. J.). Jis neįmanoma vadin
ti modeminiu ar nemodemi- 
niu, jis priklauso prie nemir
štamųjų”.

Čikagos men© instituto pro 
fesorius, meno istorikas ir ne
linkęs menininkų “glostyti’’ 
C. J. Bullietas tarp kitko ra
šė dienrašty Chicago Daily 
News: “Rimša yra gimęs kai
me ir yra, matyt, svajotojas, 
nes jo vaizduotė siekia nepa 
prasto grožio. Dovanų laimė-

Cbicago
“Rimša yra meninin

kas su vaizduote ir nuostabus 
braižytojas. Jo kūriniai turi 
toki grožį ir jausmingų me
niškumų, kokiu pasižymi se
noji ispanų mokykla. Rimša 
yra padirbęs daugybę meda
lių. Kiekvienas iš jų yra pa
moka ir žavi. Jo medaliai vai
zduoja Lietuvos istorijų, tra- 
gingų istorijų, kupinų pasi
aukojimo ir skausmo. Neuž
miršti didvyriškumo epizodai 
ir garbės bei didybės laiko
tarpiai. Rimša taip pat yra 
sėkmingai sukūręs ir stam
besnių kūrinių. Jis yra sukū
ręs daugybę grupių, kurios 
yra aukštai įvertintos visoje 
Europoje. Viena iš puikiau
sių yra ARTOJAS, kurį dau-

rašė:

RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Už kelių mailių nuo uPės. Ohio upė taip plačiai išsiliejus, kad vanduo pasiekė net už kelių mylių sto
vinčius miestukus. Atvaizde kraštų sargyba Lawrence burge iškelia gyventojus iš vendens apsemtų namų. 
Tūkstančiai žmonių laukia tokios pagalbos. •

1907 m., kai menininkas bu-į dėl nepriklausomybės 1918ĮTOJĄ, didelį bronzinį kuri- Laiškas į Redakcija 
vo 28 m. amžiaus, ir, matyti, m.; lenkų pagrobimų Vilniaus tnį, kuris vaizduoja atkaklias 

■ buvo šviežias ir stiprus savo i ir kt. Parodoje yra ir barei- pastangas. Tas atkaklias pa- 
kūrybiniame entuziazme. Šis jefas atminimui Dariaus ir
kūrinys yra originalios sųvo- Girėno, lietuvių lakūnų, ku-
kos, nematomos paprasto kai- rie žuvo skrisdami iš Jungt. jaučiu arkliu, kurio šonkau-

stangas pareiškia darbštus, “Draugo ’ Redakcija!
basas artojas su besikamuo Atvykau į Amerikų kaipo

miečio at vai davime. DIENA 
IR NAKTIS, vaizduojanti ti-

Valstybių į Lietuvų’

. , , Detroito amerikonų spau-
kyh.m Rinibohzmę, yra kom- atsili imas (ypatinKlli
pilkuota orientahzmo poz.il-Į paminėtas
rin RATVBAS TR PELĖDA . ,kai kuriuose laikraščiuose, to

dėl čia jo nekartosime.

riu SATYRAS IR PELĖDA 
yra iškraipytas (sofistikuo- 
tas), betgi pateisinamas dėl

liai kyšo. Tas vaizduoja bai
sių kovų dėl būties, kovų su 
žeme badui išvengti. Paroda 
kilojama po kraštų kilniu ti
kslu, norint supažindinti a- 
merikonus su Lietuvos me
nu

jęs Peterburge ARTOJAS, su j grožio marginių, kuriuos 1 Plačiai aprašęs parodų ir 
nykęs kaimietis su liesu ar- Į išreiškė menininko gabumai. Į paminėjęs Rimšos biografijų,

D.ngmr.«« kfinmo parodoje lpabržž5; .. visį tfe komplikuo. 
__________________________ 5'ra sukurt, pat-,raižiniai turi tikrą pf#
tiems daiktams, kaip to žmo ; rijotiSki} žygi.) atminimu'; i smę |teu?P|is tnri tukiūs 
gaus tikybinė Įtekmė pereina jie ™‘eikia Rimšos simboi.- motyTaS( kur;no8 -in0 Uk
nuo jo į visus žmones ir dai- z,nui kelių į garbę . Tai yra 1

' nešališkas ir autoritetingas ar<iau pažinę Lietuvos kau

kliu, yra ryškesnis be kata
logo aiškinimo. Jis padirbtas

Sausio Trisdešimti Diena
“Žmogus malonus draugi

joje labiaus mylimas kaip! 
brolis”. - Patarlių XVIII, 24

Žmogus yra išdirbėjas sa
vo paties laimės. Jis tesisau
goja kaip skundžiasi aplinky
bių patvarkymu,

ktus jos apiratyje. Namai pa
lieka .taip persisunkę įtekme 
tų žmonių, kurie juose gyve
na, kati jautrūs žmonės gali 
atjausti tų įtekmę, kaip tik

dies menų. Jų svarba žymiai 
išauga, patyrus kų jie vaiz-

Pittsburgh Post - Gazette

įgaliotinis Jo Ekscelencijos 
Kaišedorių vyskupo, rinkti 
užbaigimui katedros ir kitie
ms diecezijos reikalams. Iš 
penkių vyskupijų Lietuvoje, 
Kaišedorių vyskupija yra ma 
žiausia. Gyventojai daugumo
je neturtingi dzūkeliai. 

Depresija palietė visų pa-
priėjo išvadų: “Žymiausi Ri- šaulį, bet, gal, už vis daugiau

Nežiūriųt sunkių taikų, 
dzūkeliai savo aukomis pa
statė gražių katedrų Kaiše- 
doryse, kurios vienok jau ne
išgali užbaigti.

Viso pasaulio lietuvių oba- 
Isis yra: “Mes be Vilniaus 
nenurimsim”. Kelias į Vil
nių kaip tik ir eina per Kai- 
šedorius, nes toji vyskupija 
yra susitvėrusi iš tos dalies 
Vilniaus vyskupijos, kuri da
bar yra po Lietuva. Gyven
tojai dalinai yra sulenkėję.

Vyskupo darbas šioje vysku
pijoje yra dvigubai sunkus, 
nes jis turi rūpintis ne tik 
dvasios reikalais, bet ir at
gaivinimu lietuvybės bažny
čiose.

Kaišedorių vyskupo Jo Ek. 
J. Kuktos patriotizmas yra 
visiems lietuviams gerai ži
nomas, nes už patriotizmų ta
po lenkų ištremtas iš Vil
niaus.

Amerikos lietuviai nuo pat 
pradžios nepriklausomybės 
rėmė visus tautinius reika
lus. Sudėjo nemažai aukų.

( Dabartinis prašymas Jo Eks. 
Kaišedorių vyskupo yra už 
vis svarbiausias ir todėl, ma
nau, kad Amerikos dvasiški- 
ja ir visuomenė gausiomis 
aukomis parems šį vyskupo 
prašymų.

Aukos bus skelbiamos lie
tuviškuose laikraščiuose. Au
kas galima siųsti kun. A. De- 
ksniui ar kun. A. Orvidui 
kaipo tos vyskupijos kuni
gui, 16 N. College st., Sche- 
neetady, N. Y.

Kun. A. Dekanys,
Želvos klebonas

mšoe kūriniai yra Artojas, 
Lietuvos Mokykla ir Satyras 
ir Pelėda”.

(Daugiau bus)

Lietuvų.

Jr

ŠOKIAI

PLATINKITE “DRAUGĄ’

UŽKANDŽIAI

jie įeina. — WiUiam Denton.
Sausio Trisdešimts Pirma l8**8 RiniSos kūrinys tarp vi

sų stambių ir smulkių meda
lių yra bronzinis ARTOJAS, 
kuris laimėjo dovanų Rusi
jos Imperijos Meno Draugi
joje 190Z ni. Kita# bronzinis

įvertinimas.
Cleveland Plain Dealer pa

žymėjo: “Puikiai išreikšta du°ja- Mes Parinkom AR 
skulptūra vaizduoja tautinius 11 ZZZ
skulptoriaus jausmus. Geriau

SKAITYKITE IR RLATIN 
KITF "DRAUGA”

%

Diena

“Mylėkite kits kitų brolių 
meile” — Rom. XII, 10.

yra

KAIP MOŠŲ BOČIAI DAINAVO

Senovės Dainos, Užrašytos Bėgilo
J?

Mūsų atsiminimuose
nes tai daugiau sukrovimo nekaip kūrinys LIETUVOS MOKY- 

pats savo patvarkymų jis1 mes galime pasakyti. Ir Die K LA vaizduoja kaimo mote- 
kaltina. Jei sis yra rūkšlus, j vas yra taip nuostabus, kad r*‘škę, kuri prie verpiamojo 
arba tas šiurkštus, arba kitas kas yra nieku kaipo vaizdas, otelio mokina vaikų kalbos, 
status, jis tepagalvoja, jei tai' a.nba įvykis, gali pasirodyti kuriw’ mokymas buvo caro 
ėra jo darbas. Jei jo žvilgs I labai brangus kaipo atsimi- uždraustas. Vėlesnis kūrinys 

nis užgauna visas širdis, j s nimas. — Wm. Mourttford. SATYRAS IR PELĖDA yra 
tenesiskundžia šaltu priėmi-j Deja! Aš neištariau jo, to j įžymus dėl nepaprastų ir fa-

• • •• VI I • • „ ti/. XI*.. 2-m Mvrvrnmu; jei jis šlubuoja savo ei
senoje, jis tenemurma dėl ke
lio šiurkštumo; jei jis yra 
silpnas kelyse, jis tenevadina 
kalnų stačiu. Šis yra šerdis 
parašo ant sienos švediškame 
viešbutyje, “Rasi Trochate 
puikios duonos, mėsos, ir vy
no; jei tu juos atsineši su sa
vim”. — Thore&u

Kaip pečius skiriasi su sa
vo karščiu, kad įtraukus vi
sus aplink esančius į savo į- 
kaitintų stovį, taip mes pi

mažo, malonaus žodelio; aš utastiškų žmogaus ir gyvu- 
leidau kokiam rūpesčiui užvil do dekoracijų. Medaljoaiai ir 
kinti jį nuo ausų, kurios bū- bareljefai vaizduo.,a Lietuvos
tų klauRUsios.

Ir pereitų naktį tyloje, ;r 
pereitų naktį nykume, mirtis 
ėjo pirma ir įėjo į tų liūde
sio aplankytų kambarį.

šį rytų aš stoviu su pirš
tais ant apdaužytų vartų — 
o maži, balti, nusigandę vei
dai — o kūdikiai visi apleis
ti!

Aš bučiau galėjęs nuneši i
liečiant tuos,' kurie aplink1 Di«T« žiniaa "»»'i™.inu.«iame 

‘ sakinyje arba maldoje, aš

istorinius įvykius: Vytauto 
Didžiojo valstybę nuo Balt’ 
jos ligi Juodųjų jūrų; kovą

Išėjo brolis į vaiskelį, 
Paliekt seser mažutėlę,
Ole, ole, ole, le, le, le,
Paliekt seser mažutėlę.

Parėjo brolis iš vaiskelio, 
Rand seselę už stalelio, 
Ole, ole, ole, le, le, le, 
Rand seselę už stalelio.

Klaus sūnelis matušėlės,
Kas ta yra do panelė,
Ole, ole, ole, le, le, le,
Kas ta yra do panelė.

Oi tai tavo seserėlė,
Kur palikai mažutėlę, 
Ole, ole, ole, le, le, le, 
Kur palikai mažutėlę.

, Kad aš būčiau tų žinojęs,
Būč parsiuntęs dovanėlių, 
Ole, ole, ole, le, le, le,
Būč parsiuntęs dovanėlių.

Aukso žiedų ant rankelės 
Ir olendrų vainikėlį,
Ole, ole, ole, le, le, le,
Ir olendrų vainikėlį.

Oi eisiu, eisiu,
Aš čia nebūsiu.
Čia ne mano nameliai.

Čia juoda duona,
Nei tos neduoda, 
Svirnelyje užrakinta.

mus. Netikriau rožė pasklei
džia savo kvapsnį, kaip žmo
giškos būtybės paskleidžia 
savo įtekmę, kur tik jie ei
na... Ar žmogus yra tikybi
nis! Nctikriau saulė perduo
da savo garbę aplink esan-

būčiau galėjęs duoti vandens 
lūpoms, kurios ten žuvo.

Bet molis ant pagalvės; 
mano žingsniai suvėluoti, ir 
dabar — aš stoviu su pirštais 
ant aplaužytų vartų.

— Marijona M. Bowden

/ /M t
S)

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUViŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
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

VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI ATVYKTI 

Į P ARĘ PAMINĖJIMUI

VIENŲ METŲ SUKAKTUVIŲ MŪSŲ 

SALES ATIDARYMO

Šeštadienį, Sausio-Jan.: 30 d., 1937 
TALMAN AVĖ. TAVERN 4500 S. TALMAN AVĖ.

P. VENGELEWSKIS, sav. Pradžia 8 vai. vak.

Truly o blessing on your heod it Fom-ol. rito new 

shampoo discovery vebich lokes drob. siekly hair 

and transforms ii lo o bright and flattering halo. 

Fom-ol it an omazing foaming oil shampoo, superfine 

and non-irritating to the most tender skin I jm-oi 

leaves your head dear. and your hair Jovvingfy 

heaJthy. Fom-ot is so economkal; a little goes o long 

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

write for a generous trial bottle. endosing 10c to 

cover packing and postoge.

Moru (h«n • sfcampgg — « tr aatmefitf

CiAMOU m, m **«. Su Verk. N. T. į
t •aclara 10c Ssr aaa Mai lis* boMa a< *—■ 1

A<Mrau ■
Lc»- 1 — Stata ==-J

.*** T-' /**-<*« ./ Y,
j
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KONCERTAS
Rytoj, Sausio

• •<- •

3133 South Halsted Street

Įsigykite 

Tikietus 

Iš Anksto

Visi
v • *• •Kviečiami

Atsilankyti

w Pirmas Simfonijos Orkestras, kuris sugros klasiškus žy mių kompozitorių kūrinius. Jam vadovauja prof. A. S.
Pocius.

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

Kastas Sabonis Justas Kudirka
taipgi dainuos gražiausias lietuviškas dainas

PROF. A. S. POCIUS taipgi dalyvaus su SV. JURGIO PARAPIJOS DIDŽIULIU CHORU

Koncerto Pradžia 5 VaLVak. Šokiai Po Koncerto
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Grabnyčios

KENOSHA. — Antradienj, 
vasario 2 d. pripuola Švč. 
Panos Marijos Grabnyčių šve
ntė. Šioji šventė vadinama 
dviem vardais: Grabnyčios ir 
Švč. Panos Marijos Apsiva
lymo šventė. Ji vadinama 
Grabnyčių švente, nes šioje 
dienoje iškilmingai šventina
mos vaškinės žvakės ir už
degtos nešamos procesijoje. 
Šioje dienoje švęstas žvakes 
katalikai naudoja mirties va
landoje. Jos primena Kristų 
visos žmonijos Atpirkėjų, 
Švč. Panelę ir šv. Juozapų 
laimingos mirties Globėjus. 
Antrasis vardas yra Apsiva
lymo šventė. Marija, Dievo 
Motina, šioje dienoje nuke
liavo į Jeruzalę išpildyti ap
sivalymo įstatymų, paaukoti 
Kūdikėlį Jėzų Viešpačiui ir 
duoti nuskirtų aukų Jo išpir
kimui.

Grabnyčių šventė, kuria bai 
giasi kalėdinis laikotarpis ir 
prasideda velykinis, teikia 
mums apsvarstyti svarbiųjų1 
tiesų, kad Kristus vos spėjo 
įžengti šiame pasaulin, tuo
jau pasiaukojo dangiškųjam 
Tėvui už mus nusidėjėlius irK
išpildė šių aukų po trisde
šimt trijų metų ant Kalvari
jos. Šioji šventė primena 
mums pareigų paaukoti savo 
Dievui, kad Kristaus nuopel
nų dėka pelnytume malonę 
ir išganymų.

Grabnyčių šventėje žvakių 
- šventinimo apeigos prasidės 

S vai. ryto, išdalinamos žmo
nėms ir laikomos iškilmingos 
šv. Mišios. Ijabai pageidau
jama, kad visi. nedirbantieji 
tų dienų ateitų bažnyčion, 
Švč. Panelei Marijai tarpini
nkaujant pasiaukoti Dievui ir
įsigyti Grabnyčių žvakę.

Pirmadienį 3 ir 7 vai. va
kare bus klausomos išpažin
tys ir Grabnyčių šventėje di
rbantiems, 5:30 vai. ryto, bus 
išdalinama šv. Komunija.

Pirmas Penktadienis

kovoje už Lietuvos nepriklau
somybę. Po pamaldų, 12:30 
vai. įvyks trejopo® reikšmės 
parengimas: Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo meti
nis paminėjimas, buvusiųjų 
lui esančiųjų parapijos komi
tetų pagerbimas ir užsigavė
jimo balius — pietūs, kuriuo
se dalyvaus garbūs iš Chica 
gos svečiai — kalbėtojai Lie
tuvos Amerikai konsulas, My
kolas Bagdonas ir adv. Ch. 
Kai. Taipgi, bus įžymių as

ODOS NEGERUMAI 
DAŽNAI PAEINA

NUO NEVIRŠKINIMO
Negraži, pageltlonėjosi oda ir 

neblisgančios, negyvos akys dažnai 
l«rodo, kad paprasto* nevirškini
mas yra užkilta jūsų sistemą. Jau
čiate blogai ir nerangiu, gal skau
da galvą.

Šis stovis dažniausiai paeina nuo 
trūkumo “kietumo” valgiuose. At- 
naujinkit žį “kietumą” su Kellogg’s 
ALL-BRAN.

Kūne, ALL-BRAN sugeria dukart 
savo svorį vandeniu, padaro minkštą 
įnašą švelniai išmankština ir iš
valo sistemą. Ar ne šis eerealo bū- 

>das geresnis negu šturmas silpni
nančių pilsų ir vaistų f

Pamėginkite Kellogg’s ALL-BRAN
menų ir iš Kenosha miesto, dčl savaitės. Jei nepatenkina, Kel- 
, , , _ logg Company sugražina jūsų pinirknne dalyvaus musų paren
gimė. Be to dar, bus marga, 
kaip genys, programa, kurių

gus.
Duokite ALL-BRAN kaipo cerea- 

llų su pienu ar vaisiais, arba re-
, i ii i • centuose. Tik suvalgykite du šaukš-sudaiys kalbos, damos, mu- j dieną. Tris kart į dieną sun-

zika ir deklamacijos. O va
kare kas tiktai norės, galės 
pasišokti kiek jo kojos kels.

Susituokturvės. šiandien 9 
vai. ryto, jauna porelė liau- 
rynas Ladousa ir Ona Vil
ki ūtė, Šv. Petro bažnyčioje, 
susituokė priimdami Motery
stės Sakramentų. Jaunaved
žių intencijai buvo atlaikytos 
šv. Mišios. Jaunai porelei li
nkima daug Dievo malonių 
ir gražaus gyvenimo.

PARAPIJOS SUS-MAS

RAGINE, W1S. — Sausio 
24 d. Šv. Kazimiero parapi
jos buvo metinis susirinki
mas. Kleb. kun. J. S. Mart’P, 
atidaręs susirinkimų, pakvie
tė parapijos sekretorių T. Zi-

kiuoae atsitikimuose. Visose groser- 
nėse parduodamas. Daromas ir ga
rantuojamas Kellogg Battle Creek.

Parap. mokestis palikta ta 
pati. Kiti dalykai pavesti va
ldybai ir klebonui įvykdyti.

Mok. E. Kumpytė įnešė, 
kad būtų atlaikytos parapi- 
jonų vardu šv. Mišios už šve
ntos atminties buvusį kleb. 
kun. A. Balinskų.

Taip pat buv. varg. J. Ku- 
mpytei paskirta iš kasos $20 
nupirkimui dovanėlės nž dūle 
liūs nuopelnus parapijai. Ap
linkybių verčiama ji turi at
sisakyti iš užimamos vietos.

Klebonas bažnyčioj prane
šė, kad šįmet Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį minėsi
me 14 d. vasario. Draugijų 

zminskų perskaityti užrašus I veikėjai jau darbuojasi, kad 
ir visų metų įeigas bei išlai-'.geriau prisirengus prie tau- 
das. Susirinkę parapijonai la' tinės šventės ir kad progra- 
bai nudžiugo, kad parapijos. ?n,a būtu įvairi, pa&ijotinc. 
skola sumažėjo iki $500. Sko
los beliko tik $351.65. Dabar 
nuoš. reikės mokėti tik $25 į 
metus. Tai tikrai maloni ži-

r bus.Esu tikras, kad taip 
Taigi, raciniečiai ir apylin
kės lietuviai nepamirškite 14 
d. vasario. Paminėjimas įvytts 
parap. svetainėj, 4 vai. po 
pietų. Mūsų, lietuvių gyve
nančių Amerikoj, šventa pa
reiga nepamiršti tėvynės, Lie 

knikai gerai pasisekė. Mat, L, gn drauge 
racinieč,ai sutikime gyvena ir ir linksmintiS) sn drauge 
vieningai dirba su savo kle- jįyjėti B V
bonu. Tai ir sėkmės geros.

Šįmet mūsų parapijoj pri
puola rinkimas valdybos pa
gal diecezijos patvarkymą.

ma

Mūsų parapijai 1936 melui 
l uvo laimingi: bazaras ir p-

Vasario 5 dienų pripuola (Renkama kas 2 metai). At 
pirmas penktadienis. Ketvir ' smakrus sekretoriui T. Ziz

Rengiasi Prie Išleistu
vių ir sutiktuvių

CICERO. — Šv. (Antano 
Ziz- parap. komitetas jau rengia-

tadienį, 3 ir 7 vai. vakare bus! minskui, jo vieton išlenkta si prie Užgavėnių vakaro. Ga-
klausomos išpažintys. Penkta
dienio rytų, 5:30 vai., bus iš-

Jokūbas Siminavičius. Atsi 
t-akius kolektoriui A. GaliŠan-

dalinama dirbantiems šv. Ko- stui, jo vieton išrinkta P.
munija. Penktadienį, 8 vai. 
Mišiose Maldos Apaštalystes

lvoja, kaip būtų tinkamiau
siai priimti Kanapickų ir at
sisveikinti su Lašinskiu.

Žinoma, tarpe Lašinskio ir 
Kanapicko įvyks smarki ko-,

Karaliūnas. Kiti pasiliko <•»«• 
patys. Taigi komitetų sekaii- 

galintieji nariai bei narės be- tiems dviems metams atida-' va. Įdomu bus žiūrėti, kaip 
ndiai priima šv. Komunijų, ro. sekr. J. Siminavičius, ižd.1 jiedu grumsis už savo vietas. 
Šios Mišios bus laikomos Ma- A- Urbušas, knygų prižiūru-, Bus ir daugiau visokio juo
kios Apaštalystės narių inte- tojai: B. Vaiskus, T. Zizmin I ko. Kad visų pamatyti, kų 
nei jai, ir tas bus daroma kie- skas, B. Pepolis, kolektoriai, mūsų komitetai ruošia užga- 
kvieno mėnesio pirmųjį pen-, F. Karaliūnas, S. Urbonas. 1 vėnių vakarų, visi eikime į
ktadienį pagal praeito mėne
sio susirinkime narių nutari
mų. Taipgi, penktadienio va
kare, 7:30 vai., bus bažny
čioje prie Švč. Jėzaus Šir
dies pamaldos ir po pamaldų 
Maldos Apaštalystės narių 
parap. salėje susirinkimas.

Sodalietės. — Vasario 7 die 
nų, 8 vai. Mišiose visos so
dalietės bendrai priima šv. 
Konn.rijų. Po Mišių, Dariaus 
ir Girėno kambaryje laiko 
mėnesinį susirinkimų.

Trilinka® parengimas

Sekmadienį, vasario 7 die
nų, 11:30 vai. bus atlaikytos 
šv, Mišios už žuvusius karius

Visi pasižadėjo vieningai da- parap. svetainę pažiūrėti. 
rbuotLs' su klebonu^ Kitaip! PASTABA: Eidami pašiltu 
ir negali būti, jei norima tu- kitę visi po ekstra diržų, nes 
lėti pasisekimo parapijos rei-ne vienam jie truks iš juo
kai uose. ' ko.

n
ATEIKIT VIENAS! ATEIKIT VISI1

Širdingai kviečiame Tamstų ir draugus atsilankyti

GRAND OPENING
(Iškilmingas Atidarymas)

NEW DEAL TAVE R N
Šeštadienj, Sausio-Jan. 30 d., 1937

Naujose rankose
p. PAPLAUSKAS, sav.

2424 S. Westem Avė. Tel. CANal 9581
Muzika — Šokiai Visiems ‘good time.’

Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Pavyzdingi Veikėjai Surišti Moterystės Ryšiu

r • —

T0WN OF LAKEI — Lapkr. 25 d., Šv. Kryžiaus bažny
čioj susituokė B. Kalvaitė su Pranciškum Cicėnu. Per šliūbų 
solo giedojo S. Jurgaitė. Pats kleb. kun. A. Skripka surišo 
moterystės ryšiu ir abiem įteikė po dovanėlę. Bažnyčia buvo 
gražiai seselių išpuošta.

Vestuvių bankietas įvyko svetainėj, kurioj dalyvavo daug 
dvasiškijos. Per vakarienę sudėta daug linkėjimų. Buvo svei
kinimas jaunavedžiams ir nuo seselių Pranciškiečių (tele
grama). B. Kalvaitė yra visiems žinoma, daug pasidarbavusi 
draugijoms ir parap. labui. Priklauso daugeliui idėjinių 
draugijų. Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų dr-jos skyr. yra rašt. 
ir uoli darbuotoja per daugelį metų. Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų skyr. rašt. Labd. Sųjungos darbuotoja, Moterų 

4r*st Maldos ir Marijonų Rė
mėjų skyr. rašt. P. Cicėną® taipgi uolus aukotojas ir rėmėjas 
parap. ir draugijų. Išmintingas ir pavyzdingas jaunikaitis.

Jaunavedžiams linkime pasisekimo ir daug laimės nau
jame luome. Dalyvis

Vajus Nukentėjusiems 
Nuo Potvynio

Baud. Kalius dabar veda M ZolPi'‘"e; Pas.«

Jeigu kas norėtų pasi dar- Aukos Nukentėjusiems 
buoti šiame momente ir iš- Potvyniuose
kelti lietuvių vardų tarpe sve '
timtaučių, prašomi kreiptis

Viešas Atsišaukimas

Amerikos Legijono Dariua- 
Girėn&s Post No. 271 atsišau
kia į visuomenę.

Kurie turite atliekamų dra
bužių, atneškite juos į vienų 
šių vietų:

John Yuška, 2419 W. 43
B. R. Pietkiewicz, 2608 

47 st.
Justice Electris Shop, 4H 

Archer avė.
Thotnas Maženis, 3857 

Kedzie avė.
Stanley Mažeika, 3319 S. 

Lituanika avė.
Naujienos, 1739 S. llalstcd 

st.
Butkus Undertaking, 710 

W. 18 st.
Progress Furniture Co., 

3222 S. Halsted st.
Frank Vaičkus, 634 W. 35 

st.
Frank Gudas, 901 W. 33 st. 

J. Judickas, 2206 S. Oakley* 
avė.

Anton Cėsna, 4501 S. Pau
lina st.

William Kareiva, 4644 S. 
Paulina st.

Draugas, 2334 S. Oakley 
avė.

Stanley Petka, 1410 So. 41 
st., Cicėno.

Margutis, 6612 S. Westem, 
avė. f J

Sandara, 814 W. 33 st.
Narvidas, 2424 W. 69 st.
Kartanas, 2555 W. 69 st.
Ežerskis, 10734 S. Michi

gan avė.

Peoples Furn. Co., 2536 W. 
63 st.

Dr. V. S. Nares,
Post Comm&nder

WUliam B. Sebastian/
Adjutant

vajų sukėlimui pašalpos nu- 
kentėjnsiema nuo potvynio.

ma gauti reikalingų informa
cijų, dėžučių ir kepuraičių

Chicagai tvata dabartiniu lai rinkėjom. Kas bus surinka 
ku paskiru vienas milijonas r"'r Lict«vii| Moter, Fiheėmj 
dolerių. Bet jei potvynis ne. bl“ kredllas vlMe[nE
slūgs, tai kvota bus padidin
ta, nes nukentėjusių nuo pot
vynio yra suvirš milijonas. 
Daugely vistų pradėjo siau
sti įvairios ligos, daugelis ne 
turi nei uŽklodų, nei šiltų rū 
bų, nei- medikalės pagalbos.

Raud. Kryžius atsišaukia į 
Lietuvių Mdterų Piliečių Ly
gų prašydamas paskirti kele
tu moterų, kad jos pasidar
buotų įvairiose įstaigose. Tuo 
jau liuosnoriai apsiėmė šios 
narės: R. Mazeliauskienė, P. 
Reinienė, E. Nesteckienė, J. 
Andrulienė, M. Zolpienė. Šios 
narės dabar renka aukas Rau 
donajam Kryžiui Sears Roe- 
bucč krautuvėj, prie 63 ir 
Halsted gatvių kas dienų iki

lietuviams.

M. Z°lpi«nė,

Raud. Kryžiaus įgaliotinė

bus surinkta paskirta kvota. ■ „ ■ ■ o ■

REUMATIZMAS . 
SAUSGELE J

lteslkankyklte savęs skaua- ■ 
niala: Reumutimu, Sausgėla. 
Kaulų OSIImų, arba MMIun- ™ 
Siu — raumenų sunkumu: nes ■ 
skaudtjtniai naikina kūną gy
vybe ir dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo. _

CAPSICO COMPOUND mos- ■ 
tis lengvai praAallna vtržmlnt- g 
tas Ilgas: mums Šiandien dau- 
gybė žmonių siunčia padSko- ■ 
nes pasveikę. Kaina SOo per a 
paStę Sic. arba dvi už Ii.06. " 
Knyga: “BALTINIS SVEIKA- ■ 
TOS“ augalais gydytis, kaina 
50 centą. •

Justin Kulis
3259 80. HALSTTO ST. 

GUcago. HL

JOHN P. lAVAI D '*
LOANS and INSURANCE " :

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio arba
apdraodoaį Auo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:'

840 \Vcst 5 3rd Street
TELEFONAS: YAFds 2790 arba 2791 '

KtISlUCIO SKOLINIMO IR BiiDAVOJlMO B-VĖS
KANTINĖJE

4"

M. Zolpienės surinktos au
kos — Antanas Genzbiles $5, 
Uršulė Galeckienė $1, Minnie 
Jacomas $1, M. Aleliūnienė 
$L, P. Baleckienė $1.

R. Mazeliuuskienės iii P. 
Reinienės surinktos aukos 
Bear# Roebuck krautuvėj 
prie 63 ir Halsted gatvių. 
(Rinkimas tęsis iki šeštadie
nio vakaro). Julia Linkienė 
$1, Jonas Embergis $5.

P-lė Nelson, menedžeris Hi- 
linan krautuvės, prie 63 ii 
Halsted gatvių $5.

Smulkių aukų, šešios dėžu
tės, kurios bus atidarytos ir 
perskaitytos Raud. Kryžiaus
įstaigoj.

KELIONES I LIETUVĄ

ŠVEDU

viNUk

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Oothenbuzgų, Švediją

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortės V

Išplaukimai laivų M New Torko

DROTTNINOHOLM, Vasario lt, 
kovo 13.
GRIPSHOtiM................ Kovo t®
DllOTTNINGHOLM, . . Bai. 18.

Platesnes žinias apie kelionę telkia 
nemokamai Ir. parduoda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
Ir visi švedų Amerikos Linijos skyriai.

SWED1SH AMERICAN LINE 
n.tn Firth Avė. and 4. W. Rišt St. 
Rockefeller Oentcr, New York City. 
Clvlcago, III., 181 M. MIcliiKaa Avė. 
Boston. Mass. IM Roylston St.
Detroit, Mich.. 107 Cllfford st

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiqiiorCo.
4707 S. Halsted St

T«L TAROS MM

t



DRAUG A S įeJt&dienis, sausio 30, 1937

[š šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų Centro

Laiškanešiui dar nebaigus 
įipti t repai s nuo Raubų ve- 

Įos, Lucille greit išbėgo 
pažiūrėjo, kų jis atnešė.

kitų laiškų, kurie buvo 
mainytei ar tėtukui, vie- 
buvo jai. Kaip nudžiugo 
Širdis pamačius, kad iš 

ademijos, nes ji rašė ten 
ausy m ų apie reikalingus 

daiktus ateinantiems mokyk
los metams. Greit atplėšia 
vokų ir skaito. Bet, šypsena 
pavirto j liūdesį. Perskaičius 

ižkų pamažu jį sulenkė ir 
įėjo j vidų. Mamytė apmačiu- 

[si jų nuliūdusių, paklausia,
kas atsitiko.

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes

Aštuoniolikiečiai ateinantį 
sekmadienį skaitlingai ruošia
si dalyvauti “Draugo” kon
certe. “Draugas” kasdien tu 
plauko mus ir mes nebūkime 
jam skolingi, karts nuo karto 
taip pat aplankykime jį.

Jau netoli parapijos ren
giamos Užgavėnių linksmybės. 
K. Sabonis smarkiai lavina 
savo artistus ir iš anksto per
spėja, kad reikės gerokai su

sijuosti, nes bus daug ska
naus juoko. Šeimininkės pa
vaišins svetelius skaniais bly
nais, nes be jų ne r/j-vlnės.

Gražu, Pavyzdinga 
Mūs Kolonijoj

MARĄUETTE PARK. — 
Šioj kolonijoj randasi gra
žiausių gyvenamųjų namų. Jų 
savininkai gauna didesnes 
nuomas, negu kur kitur. Tas, 
žinoma, priklauso nuo pačių 
savininkų, kaip jie savo na 
mus apžiūri, visur švarų pa
laiko, šalygatvius nušluoja, 
sniegų nukasa ir t.t.

Pažvelgus į kitas kolonijas, 
kurios 10-15 m. senesnės, už 
Marąuette Parkų, gauni ki
tokį vaizdų.

Draugijos pas mus ne nyk
sta, bet visos auga.

t e (JAUNIMAS Photo.)
Lietuvių jaunimų remia žymieji Chicagos liet. profesionalai 

bei biznieriai. Paveiksle matome dalį publikos JAUNIMO 
basketbolo žaidimus sekant. Jų taipe matytis — Teisėjas Jo
nas T. Zuris, jo žmona, Mikas Jovarauskas (Roosevelt Fumi- 
ture Co. savininkas), Bailifas Al. Kumskis, jo žmona ir kt.

JAUNIMO basketbolo lygoje kaip Zuris, taip ir Roosevelt 
Fumiture Co. turi įstątę savo ratelius ir sekantį sekmadienį 
— Sausio 31, jie susitiks. Žaidimai vyksta kiekvienų sekma
dienį, 2 v. p.p. St. Pliiliph ’s gimnazijoj (Jackson Blv. ir Ked-
zie Avė.).

Parapijoj skolų kas met senesnieji, tai nėra jaunųjų, 
mažinama. o kada rengia jaunuoliai, tai

Parapijos choras pralenkia

— O, mamyt, aš taip norėjau 
įeiti į Akademijų mokytis, o 
'dabar, štai, laiške praneša,

Kun. A. Kiškūnas kelioms 
dienoms buvo išvykęs atos- 

kad negalėsiu, nes nėra ui* i togų. Sako, aplankęs su gerb.

Baznvcių turun gražių, ne ... .. , v. .
. . A o i- x kdŲ parapijų chorus. Gražiaiseniai išdekoruota. Sale sva- , . . . , TT» x .. . . bažnyčioje gieda. Už tai gsr-n. Mokyklos kambariai gra- ® _ T

. ’ . u •• te choro vedėjui varg. B. Ja

1 nėra senesniųjų.

“Draugo” skaitytojai Pranas 
ir Paulina Kačinai minės 25 
m. vedybų sukaktį. Jubiliatui 
yra žemaičiai, gyvena nuosa
vam gražiam name (bunga- 
low), 7213 So. W’(aahtenaw 
av. Turi vienų sūnų.

Laimingai jiems sulaukti 
auksinio jubiliejaus. Juozas

Gerai Pavyko

Iš Town of Lake Bus 
Gražiai Atstovaujama
Mūsų kolonijos biznieriai, 

sužinoję, kad Chicago koloni
jų biznieriai bus “Draugo” 
metiniam koncerte, šokiuose 
ir baliuj, sako: “Ir mes vu- 

1 Žiuosim”. Taip pareiškė: Čė- 
snai, Peržinskai, Bžerskiai, 
Belunskiai, Kinčinai, K. Bu-

CICERO. — Sausio 23 d.! raH> Tunkiai, Pivariūnai, Sa- 
C. Y. O. šokių vakaras gerai mavičiai, Vaiskiai, Juodikiai, 
pavyko. Pelno padarė neina- Reipai, Kareivai, Laminai, 
žai. Kasierius E. Misius st>' Kaminskai, Barškiai, Besas- 
kė, kad visas bilas apmokės, paj-įgų Jakubauskai, Urbe- 
“Draugų” atnaujins ir dar lįaj| Juozaičiai, Karkleliai, 
bus ko į kasų padėti. Kavalčikai, Stakauskai, Ge-

Šv. Antano parap. C. Y. O. 
besketbolo tymas gerai va
rosi. Dar nei vieno žaidimo 
nepralaimėjo. Jei taip seksis 
iki galo, tai ir šįmet cicerie- 
čiams teks čempijonatas.

Antanas Mališauskas, sū
nus Mališauskų, 5541 S. Pau

tektinai vietos, kad priimti 
daugiau naujų mokinių. 0, 

.kodėl ji© nestato didesnių a- 
;ademijai mūrų?

Taip, kodėl nestatoma di- 
akademijai mūrai... Le- 

ra pasakyti, “taip, staty
te”, bet jei nėra fondo 

dideliam darbui pradėti, 
ip gali tuos mūrus pasta- 

di. Kad pradėjus tokį dar-
fondas turi būti didelis 

Štai, vasario 14 d., Šv. Ka- 
liero Akad. Rėmėjų cent-
rengia iškilmingų bankie- 
kurio pelnas skiriamas 

statybos Fondui. Nuoširdžiai 
sate kviečiami atsilankyti į 

puotų ir savo atsilankymu 
tža dalele prisidėti prie to^ 
įelio darbo. Rėmėja

kun. Vaičūnu Detroitu ir vi
sas jo įžymybes. Žodžiu, tu
rėjęs gerus laikus.

Valuckių šeimynų ištiko 
liūdesys, nes sunkiai susirgo 
Agnietė Valuckienė, kun. Sta 
nislovo motina. Ji buvo vi
suomet pasišventusi parapijo
je darbininkė ir rėmėja. Lin
kime ligonei greičiausio pa 
sveikimo.

AKIŲ GYDYTOJAI

>us Koncertas, Bus Ir 
Šokiai

Kada “Draugas” minėjo 
ivo jubiliejų Civic Operos 

|ame, Šokių nebuvo. Dauge- 
klansė, kodėl nėra šokių 

įbar, kad patenkinus visus

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti. atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sv 
elektra, parodančia mažiausias klai
dos. Speclalė atyda atkreipiama , 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 9 v. 
NedėlloJ nuo 10 iki 12. Daugely nt- 
sltikisr-ų akys atitaisomos be akintų.

4K7'|2“Ž6':U ASHLAND" AVĖ.

Phone Boulevard 7589

žūs ir švarūs. Klebonija di 
dėlė. Klebonų turime darbš
tų, taip pat vikarus.

nušauskui.

Parapijonai darbštūs. Daž
nai surengia visokių pramo- 

LIETUV1A1 ADVOKATAI i gų. Nėra to sekmadienio, kad 
nebūtų kas naujo.

Kolonija pilna
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street 
Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno • lkl S 
Panedėllo. 8eredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais nuo • lkl • 
Telefonas OANal 1176

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 9»0<i

State 4#2S Prospect 1019
KAL 8i ZARETSKY

ATTORNET8 AT LAW 
1119 80. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo 6:20 po plet 
1U 8:10 ▼. vak. Subatoj nuo 12 lkl 

0:00 vakaro 
188 W. Randolpb St. 

Valandos: kasden nuo 8:00 ryto 
lkl 8:00 po plet.

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North L* Salio Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais 

6322 So. Westem Avenue 
PROspeet 1012

Nors kolonija jauna, bet'
randasi žmonelių ir pasenu-, ., . .

t^„ . , . , . : liną st., leidžia smagias ato-sių. Daug yra tokių, kurie ’ . >
mini sidabrines vestuvių su
kaktis. Pav., sausio 31 d.

LIETUVIAI DAKTARAI

stogas Floridoj.

LIETUVIAI DAKTARAI

jaunimo. 
Tik gaila, kad jame nešima 
to lietuviškos dvasios nei ba 
žnyčicj, nei prie bažnyčios. 
Kada kokių pramogų rengia 

AKIŲ GYDYTOJAI

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egiaminnojamoa — akinia* 

pri taikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
ToL OANal 0623

Tel. C&lumet 6974 Orino vaiancoa 
9 ryte lkl 8 vakare

Išskiriant sek 
madlenlus b 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL. ____

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016 

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieaiaia ir Sekmadieniaia 
pagal antarti

Tel. Ofiao:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 628C

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

nagai sntarti

2453 We%9 St

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

{VAISOS DAUTARAI

ivo rėmėjus, “Draugas” me
;iniam parengime turės gra- 

koncertų ir šokius.

h Ciceriečiai katalikai žinc, 
[kų jiems reiškia “Draugas”, 

ii to skaitlingai dalyvavo 
liliejiniam koncerte, be a- 

tjonės, daug bus ir meti-
parengime.

Tikietų galite gauti pas 
dutugnešį.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELDOR 
OF BITTEE WINE

Dainai GelbM 
yirikinti ir nua 

Ulkietljlma

MA B.

VISOM
Vaistinėse

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

ToL YARds 0994 
Rot.: TaL PLAsa 2400

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

kJostnbnmia ano 10 19 Himi*

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL 
Telefonas MIDvay 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
»al no n.atn iv nw» 7 iki 8:30 v. v 

JAU SUGRĮŽO IS KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metų 

Reumatizmas Ir širdies ligos Jo 
specialybė

Valandoa 11-12 A. M. 1-4, 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta ISIS So. 60 Avė. 

Phone Cicero 3666 
Office 4030 West 18th Street

Telephone HEMIock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniaia ir šventadieniais

nagai snsitarima

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyros seredomis ir snbatomis.

Tel. Ofc. REPublic 7888 
Melrose Park 820

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 Weat Marąuette Road
Antrad., kctvlrlad. Ir senktadienlalr

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
šeštadieniais nuo 9 v. r. lkl 1 p. p. 

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL 

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

šeštadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties.

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Ree. 6924 So. Talman Avė.
Ree. Tel GROvenlH 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitartu

TaL OANal 2346

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St. 

Tel OANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2619 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
murai antarti

AMERIKOS LIETUVI” DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Ree. and Office Tel CANa' 0267

PROspeet 1028 2369 8. Leavitt St.
OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

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

Res. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS

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

Snnday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
t Ofiso Valandoa 

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sntarti 

Ofiao Telef. BUOlevard 7820 
Namų Talaf. PROipect 1930

TaL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—8 ir 7—6 

Seredomia ir Nedėl. pagal antartį 
REZTDEN  OI J A

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

niui, K u jtečia i, Belskiai ir ki
ti.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

ĮSIGYKITE 
Gavėniai reikalingą

knygelę;

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

ir
Gavėnios Giesmės 

Atspausdinta iš maldaknygės 
“Ramybė Jums”

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

Chicago, Illinois 

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HEAI.TH-MOR 

Matykite II šiandien!
Reikia tik pašaukti CENtral 9061 
arba rašyti laišką, o HEALTH-MOR 
ekspertas atvyks pas jus. Ir per ke
lias minutes Išaiškins HEALTH-MOR 
magtką. Saukite pardavėją J. F. 
DANIH, Room #18. 202 No. Wa-
bash Avė., Chicago.

CLASSIFIED
NAMAI MAINYMUI

Nariu mainyti biznio namą ant 2 ar 
S fletu. Jeigu bus reika’as. nrldėsiu 
pinigais, šaukite. Vincentas Stankus 
HEMIock 0707

RBlKAT.AtlJAMOR DARBININKAS

Reikalaujamos prityrusios preas- 
glrla American Cleaners & Dyers, 
6260 West I.ake St

Reikalui lama ekspertė beautv one- 
rator. Turi gyventi apylinkėj. 3970 
Archer. LAFayette 7282.

IEŠKO DARBO

Ieško nepersnnkaus darbo prie na
mu. Atsišaukite: Anastazija Frel- 
tikaitė, 1936 So. Strlng St.

IEŠKO KAMBARIŲ

Trys nuaugę įmonės (tėvai Ir sū
nūs). Ieško didelio kambario arba 
2 mažu kambariu, su nteam best. 
South S1d*j. Teisingi žmonės. Bot 
97 A, 2834 S. Oakley Avė., Chicago.

PARDAVIMUI BIZNIAI

PARDAVIMUI “Shoe Repai,r" ma- 
šinoa bu viralą Įrankiais Ir "atakų. ' 
Jei nemokate amato, išmokinsiu. Ra- 

j vtninkų matykite vakarais Ir nedė- 
‘ Mo, visą diena. A. O. 4049 South
Talman Avė. Kampas 40th PI.

PARDAVIMUI NAMAI

Pardavimui moderniškas mūrinis 2 
fletu namas R Ir 6 kambariu, plela- 

_ -J •• oann a . . . z terluotas belsmontas. uždaryti por-Rerideneija: BollO Bo. Arteaian Ava. čia.;, ratvė ir elė išmokėti. 2 kari, 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet gar&džlue. Kainavo 918.000. Paleisiu 

už 16.960. Atsišaukite 6138 8. Al-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

TeL BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

bany Avė. Agentų nenoriu.

Pardavimui moderniškar mūrinis 2 
fletu namas 6 Ir 6 kambarių, pieta- 
terluftee belamnntaa. uždaryti por- 
člal. entvė Ir elš Išmokėti. 2 kari, 
garadiltiR. Arti 64 Ir Kedzle gat. Kai
navo 213.00(1. Paleisiu už 86.960. 
Savininkas 6188 3. Albany Avė. A- 
gentų nenoriu.

PARDAVIMUI KAILINIAI PAI7TAI

TeL Ofiso BOUIevard 691314
Rea. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1—3: nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street

48 vartoti fur kotai, priimti mai
nai* — Greitam pardavimui 25.00. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai gaus. 
Economlcal flectlon. Mlller Fur Com- 
panv 188 N. Mlchtgan Avė. Atdara 
vs kerais.

IFŠKO PIRKTI

Ofiso TaL VIRginia 0036 
Reaidence Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resldenetja
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartis

Taškoma pirkti maži vargonlukal 
(reed organ). Turi būti geram ato* 
vy. Bov 81 A. "Draugas”.

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas
Pervilkimas, baldų taisymas, per- 

matiavojimas, išvalymas. Darbas ga- 
rantnojamas. Apkainavimas dykai 
Žemiausios kainos mieste. Superior 
Upholstering Co.. 327 Ro. Kedsie 
Avė., NEVada 7717.
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PASKUTINIS PRANEŠIMAS APIE 
“DRAUGO” PRAMOGĄ

Visi žinokite ir atsiminki
te, kad “Draugo1” metinė pra 
moga įvyks sekmadenį, sau
sio 31 d , Lietuvy Auditorijoj, 
3133 So. Halsted st. Pradžia 
bus 5 v. v. Pramoga susidės 
iš keletos dalių. Pirmiausia 
įvyks koncertinė dalis, kurios 
programų išpildys geriausios 
Chicagos lietuvių artistinės 
jėgos. Šiuo programų susiža
vės visi.

Antra “Draugo” pramogos 
dalis bus šokiai jaunimui prie 
keriausios muzikos po vado
vyste Ijongino Labanausko.

Visiems svečiams ir

prašė daug pažįtsamų biznie
rių ir profesionalų iš savo ko
lonijos it kitų kolonijų. Pra
šo, kad visi apsilankytų į jų 
vedamų restoranų. Pereitų 
metų lame restorane darba
vosi per “Draugo” koncertų 
Bridgeporto šeimininkės po 
vadovyste p-nių Šaltenienčs 
ir Uršulės Gudienės. Kai kas 
atsimena, kad tuomet kugelis 
ypač visiems patiko.

Vienas iš komisijos

“Draugo” koncerto, šokių 
ir baliaus tikietai šįmet nėra 
brangūs. Visi dienraščio bi-

'les čiuliai, rėmėjai prašome tikie- 
moms rengiamos vaišes - už uis apsirūpinti. Ki-
kandžiai, gėrimai naujame |tiemg nupirkite iš vakaro, 
bufete prie salės ir apačioje kad sekluadienį nereiktų prie , 
mažesn.ojoj salėj, kur rabda- kasos langelio eilgj stovėtį. ! 
si virtuvė. Šioj žemutinėj sa- Jaunimas ir senieji šokių 
lej bus stalai, kur svečiai iv, mėgėjai turi dėvėti patogius

Visi Rengiasi

Cicero lietuviai biznieriui 
taip pat laukia “Draugo” ' 
metinio koncerto, šokių ir bu 1 
liaus, būtent: Bernadišiai 
Putrimai, Miliauskai, dr. A. 
(iussen, J. Keserauska-s, Shc- 
metulskis, dr. Atkočiūnas, Ja 
škūnai, V. Kemtienė, Joe Sha 
met, O. Valaitis, T. Brazis 
A. Zvalauskas, J. Navickas 
Zigmontai, Balčiūnai, Heler 
Spiltis, Blozis, Vasiliauskai 
Maseliūnai, Paterebai, J. Gri 
gas, A. J. Janušauskas ir ki 
ti.

viešnios galės ramiai užkan
džiauti ir pasišnekėti. Bus 
galima gauti šiltų valgių ir

šokti čeverykus.

Patartina kreiptis pas Jo-
šiltų gėrimų — lietuviško ku- n4 Pikelį? 1818 S. Halsted st. i
gelio, virtinių, pyragaičių su 
baravykais, kopūstų su lietu
viškais kumpiais, naminių de
šrų su agurkais, furmeriškų 
sūrių, “Rūtos” saldainių, ka
vos arba arbatėlės, šioje vir
tuvėje ir saliukėje darbuosis 
ir ves šį restoranų sų'jungie- 
tės iš 21 kuopos po vadovys-i 
te ponių Marijonos Sudeikie- 
nės ir Jadvygos Čepulienės. 
Šitos šeimininkės yra pasižy
mėjusios parapijos piknikuo
se ir paskutiniame “Draugo” 
piknike. L’abar “Draugo” 
metinėj pramogoj jos šeimi
ninkaus pi imu sykiu. Jos pri

arba pns Antanų Zaleckį, 33- 
37 S. Halsted st. Ten rasite 
didelį bargenų.

Biznierka J. Krikščiūniene 
su Geležiniais leidžia atosto
gas Kalifornijoj.

MIRĖ JUOZAS MARTIŠIUS
Juozas Martišius, buvęs 

“Vyties” administratorius, 
mirė vakar Hines Memorial 
ligoninėj. Velionis sirgo per 
pastaruosius šešis metus. Pa
liko žmonų ir sūnų.

GARSINKITĖS “DRAUGE’
„ _ v/“

VENETIAN MSNUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
• o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj 
-------o ■ -

8uvirš 50 metų prityrimo 
------- o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

- - -o----- —
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVL
arti Orand Ava.

Telefonas SEEley 6*103
Chicago, Illinois

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Falrfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GAUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

flerlaaslas patarnavlsiaa — Moteris patarnaują
Phone

MARQUETTE PARK. - 
Mūsų kolonijoj randasi sta
mbių biznierių ir visi rengia 
si būti “Draugo” metiniam 
koncerte, šokiuose ir baliuj, 
būtent: Šambarai, Poczulpai 
Pužauskai, Dargelai, Pudžiu 
vėliai, Miniotai, Patrikai, F* 
trauskai, Sondamaviciai, P.x 
sevičiai, Ališauskai, Dulk • 
niai, A. Petkus, J. Matki" 
F. Druktenis, J. A. Urmoną., 
(i. Benošius, A. Kartanas, J. 
J. Vilimai, dr. Lauraitis, A 
Dalgis, Jonikai, C. J. Gervi-

smoia

Prof. Antanas S. Pocius, žymus muzikas ir ko- 
npozitorius, kuris vadovaus Šv. Jurgio parap. 
chorui ir Pirmam Simfonijos orkestrui “Drau
go” koncerte Lietuvių Auditorijoj sekmadienį. 
Tai bus pirmas didysis pasirodymas Pirmojo 
Simfonijos orkestro. O Šv. Jurgio parapijos cho
ras jau nuo seniai atsižymėjęs savo puikiu dai
navimu.

Laidotuvių Direktoriai 
Nutarė Rengti 

Bankietą

Lietuvių laidotuvių Direk
toriai sausio mėnesio susirin
kime nutarė surengti bankie- 
tų gavėniai pasibaigus.

Susirinkimas buvo Mažei
kos patalpose.

Dalyvavo visi nariai, išė
mus vienų, kuris pirmiau pa
sitraukė iš Laidotuvių Direk
torių Sąjungos dėl susidariu
sios aplinkumos, kuri jam bu
vo neišvengiama.

Bankieto rengimo komisija 
I išrinkta iš sekamų narių; J.
1 Liulevičius, S. P. Mažeika, 

A. Petkus ir B. Lachawicz.
laidotuvių direktoriai ne

turi tikslo padaryti pelno iš 
būsimo bankieto, tiktai nori 
arčiau susipažinti su žmonė
mis.

Kur ir kada tas bank i etas 
įvyks, bus pranešta lietuvių 
spaudoje kada rengimo komi
sija turės sudariusi visus pla
nus. Koresp. P. Ridikas

Pranešimai
lis, J. Kuodis, Mondžejaus-
kai, Firafičiai, Petkai, Mu- žiams taisyti. Darbų atlieka (ngia jubiliejinį vakarų sek-
reikai, Marcinkai, Pilipai, Ra 
jauskai, J. Baltutis, J. At- 
roškevičius ir kiti.

R. Andreliūnas Naujoj 
Vietoj

lt. Andreiiūno brangenybių 
krautuvė dabar randasi nau
joj vietoj: 6324 S. Western 
avė.

gerai ir prieinamomis kaino- į madienį, sausio 31 d., Dievo 
mis. J Apvaizdos parap. didžiulėje

Aplankykite naujų “Mar 
ųuette Jeweky Store”, sus*-

svetainėje. Pradžia 6 vai. va
kare. Įžanga 25c asmeniui.

pažinkite sn R. Andreliūnu iPuiki nuBika’ va,an<l<’s
Krautuvės atidarymas bus v. 5okia1“3- Visus kviečia ~ 
sario 9 d. A. P. B,

Šiomis dienomis susirgo bi 
znierius Jonas Kinčinas, 4441 
S. Honore st. Bizny pavaduo- 

R. Andreliūnas lietuvių ta- ja jo motetts Anelė, duktė 
’rpe yra plačitrr-žfnonras. Se Cecilija ir bfenierius J. Lau- ' 
niau jis yra darbavęsis Bri- rinas. Serga ir Kinčinų sū- 
ghton Parke, o dabar Mar- nūs Jonas. Linkime greit pa 
ųuette Parke. Yra uolus rė
mėjas draugijų, organizacijų 
Labdariai irgi jaučia jo pe 
galbų.

Jo krautuvėj galima gau 
ti visokių brangenybių: pui
kių deimantinių špilkų, žiedų, 
gražiausių laikrodžių ir ra 
dio, taip pat gintaro karolių 
ir kitokių dirbinių. Turi mo
derniškus įrankius laikrody

JONAS JUCIUS
Mlrfi sausio 28 d.. 135T m., . 

vai. popiet, sulaukęs 2* mėtų 
amžiaus.

A. a. Jonas gimė Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime 

motinų Oną. po tavais Venc
kaus. lėvą Juozape, dėdes: Ka
zimierų Jucių Ir Kazimierą 
Venckų, domeną Marijoną Ur- 
botlenę. pusbroli Simoną žibų 
ir Jo žmoną Marijoną. Ir gi
mines Ir drauerus.

Kūnas pašarvotas 7201 So. 
Maplewood Avė.

lAldotuvSs Jvyks pirmadieni, 
vasario 1 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J Gimimo 
Pan. švč. Marijos parap. baž
nyčią, M a rq uet te Park. kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos ui 
vėllonio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. K ašimi e ro kv 
pinea.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, dmugtis-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotu v Ase.

Nuliūdę: Motina. TCvas, Dč- 
«Ičm, DMtena, Pusbrolis lr al
iuto**.

tjaidoluvią direktorius Pavla- 
\h'-ta VuriertaklUK Go., Ine. 8. 
Mitehell, 1.1c. emhalmer. Tele
fonas PftOrtpect S242.

sveikti.

Rėmėjų Pramoga

MARŲUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjos 8 skyriaus rengia 
bunco pafty sausio 30 d., 1 
vai. po pietų parapijos sve 
tainėje. Nuoširdžiai kviečia
me visus parapijonus atsilan 
kyti. Visas pelnas eis Vienus 
lyno patalpų praplėtimo fon
dui. Įžanga 25c. Valdyba

SIDABRINIS JUBILEEJU3

Draugystė Susivienijimas 
i Brolių ir Seserų Lietuvių re-

laidotuvių oi Rektorius

JUOZAPAS

UDEIKI
TfiVAS

REPublic 8340

A.
f

ONA STANKEVIČIENĖ
(po tėvais AustaJtė)

mirė sausio 29 d., ĮMJ, 12:22 
vai. ryto. sulaukus pusės amt.

Kilo Iš Telšių Apskr.. Gadu
navu miesto. Amerikoje Išgy
veno 3 S metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Wtlllam. I sūnus: Petrą 
Ir marčią A n na, Walter Ir 
marčią HteBą, 2 anūkus, aeee- 
rj Domicėlę Petkienę Ir gimi
nes.

Velionė būvą narė Keistučio 
Pašei pos kllflbo Ir šv. Pran
ciškaus Tretininką dr-jaa.

Kūnas pašarvotas 221 West
34th Place.

laidotuvės |vfka antradieni, 
vasario 2 d. B namų t vaL 
ryto bus atlydėta | šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Pa pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kasimiem kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draagus-ftea Ir pažys
tam u a-m aa dalyvauti žtosa lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyta*. Mtaūs, Mar
čios, Anūkai, Sesuo Ir Giminė*.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mateika Tel. YARds 1138.

lų svarstymui. Nauja valdy
ba užims vietas. Taipgi, pra
dedant šiuos metus, stiprin
kime savo jėgas, įrašydami 
kuodaugiausiai fciaujų narių

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Agotos dr-ja rengia sausio 31 
d. parapijos salėj balių. Pra
džia 6 vai. vak. Bus dovana 
prie durų, gera muzika ir da
linami žiedai pasižymėjusio
ms narėms. Komisija

RADIO
Rytoj, 11 valandų prieš 

piet pastangomis Progresą 
Furniture Co. krautuvės, 322o 
So. Halsted st., įvyks rega- 
liarė nedėldienio radio pro
grama. Šiose programose vi
suomet dalyvauja žymūs dai
nininkai ir muzikai, taipgi 
kalbėtojai. Taip ir rytoj jų 
malonūs balsai ir geras pri
sirengimas pilnai sužavės kie
kvienų. Patartina nepamiršti 
užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES minėtu laiku.

Rap. J.

MARQUETTE PARK. — 
Lietuvių Piliečių klubo meti
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, sausio 31 d., 2 va
landų po pietų, parapijos sve 
tainėj.

Būkite visi pažymėtu lai-

ŠV. MI6I0S MIRUSIŲJŲ 
NARIŲ ATMINČIAI 

Brighton Park
Sausio 31. Nekalto Prasid. 

bažnyčioje bus laikomos šv. 
Mišios už 2 mūsų narių sielas 
— Sofijos Baisaitčš ir Agnie
tės Stončiūtės, kurias mirtis iš
plėš? iš mūsų tarpo 1936 me
tais. Sofija mirė grescužfia 17 d., 
o Agnietė spaliui 24 d.

Visos Theta Beta Sigma na
rės priims šv. Komuniją sau
sio 31 d., 8 vai. Mišiose, o per 
sutną bus Mišios už jas. Po
piet visos narės važiuos ap
lankyti jų kapus.

Prašome visas jų pažjsta- 
mas ateiti ir pasimelsti už jų 
sielas.

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

RADIONAS
P. I. Ridikas 
Ladiawicz ir Sunai
1. LMendis

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

S. C. Lacknricz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

A. Petkus
S. M. Skabi
IrtZolp
Ezerskis ir Šunis

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

718 W«it 18th Street 
Phone MONroe 3377

1640 West 46th Street 
Phone BOUlevard 6203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

Naujas moderniškas radio, 
pagaunantis visas tolimas 
stotus ir išduodantis stebė
tinai gražų halsų. Graži iš
vaizda. Greitesnis negru žai
bas.
Kaina 6 tūbų gražiame 
kabinete .... $138.50 

8 tūbų už .. £55.00 
11 tūbų .... £75.00

Dykai demonstruojame jū
sų namuose. Didelė nuolai
da už senų radio ar pianų.

les. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted Su 

T«l. Būni TO10
Puikūs programai Nedėliomis — 
WCFL nno 7 iki S v. vak. Ket- 
vergais WHPC nno 7 iki 8 vai. 
UI k
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Cincinnati “ RiverviewVienas Cincinnati pasi

linksminimo įMirkų, kurio “roller coaster” tik viršū
nės kišo iš vandens. Viskas kita po vandeniu.

TV.
> T

3**

•m

Evansville Ind.

Taip dabar atrodo miesto centras išsiliejus Ohio upei. Susisiekimas galimas tiktai laiveliais. Nuostoliai siekia šimtus milijonų dol.

Incpsktuoja tvarkdarius. Nacijanalės Gvardijos ka
reiviai inspektuojami viršininko, pažymėto striele, 
Flint, Mich., tvarkai palaikyti tarp streikuojančių Ge- 
aeral Motors darbininkų.

*

-M *•*

a
MSa

Normaliu metu. Baltas ruožas yra gelžbetoninė siena išilgai Ohio upes B- 
vansville, Ind., kad apsaugojus miestą nuo galinio potvynio. Siena pastatyta 
WPA projektu. Dabar toji siena, kaip ir visas miestas, vandeny.

Visas miestuke paskendęs. Iš lėktuvo nutrauktas vaizdas Paducah miestelio, Kentucky vai. Miestelio 
centre, kur matosi aukšti rūmai — Irvfrig Cobb viešbutis — vanduo siekia nuo 5 iki 6 pėdų.

Population 454.700.
Tbo dty at mouth oi Mtoda- 

afppt which to woll pretoctod by 
!•▼••• and dikoa. Enginoora 
minimiia dangor.

Population 14X100. 
Workznon build bulkboad oa 

latro*. Etracuation continuoo. 
Obio laito. būt rtoo ta otcpoctod.

Population 13.400. 

Miaalaaippi aido high and not la 
dangor. Louiaiana low aad ua- 
aalo.

Populatloa 30.700.
Tho Louiaiana Capital whlch 

to maldng adeguato proparationa 
lor high arator.

Populatloa 14.800.
First largo towa la Miaalaaippi 

arhich arould bo la patb of 
“supof* Bood. Officiata adopt 

proparodnoas attitudo.

Population 22.900.
Htotoric city <>1 ciril war daya. 

oors boro minimiso dongo* 
lood tragody.

Population 2.300.
Town in diroct patb oi Bood 

arators. Moat oi rosidants boro 
ūad or ordorod oracuatod.

Population 8.300.
Tbto town to oxpoctod to ba 

out oi tho roacb oi Ilood tratom 
trhon Miaatoaippi riaoa.

Population 1.400. 
Roaidonta proparlng lor airy 

omorgoncy. Roady to tako caro 
oi roiugaaa. irom othor placoo.

fc-

Josephine Arnold iš Los
Angeles, Calif, 
kuri užvakar į 
teismą patraukė 
vieną Chicago 
grožio salioną 
(beauty shop, 
5508 S. Halsted
St.) Raitant jai 
plaukus nude- 

kakta, kas,
sako ji, paken
kė karjerai, kai
po ekstra ar
tistei judžiuo 
se. Reikalauja 
$20,000 atlvgini-

Population 253.000.
City built mcdnly on blgb 

blulto and not belioTod in dan- 
Proparoa to caro lor 50.000 
raiugoos.

Tamsus ruožas parodo Mississippi klonį tarpe Cairo ir Meksikos įlankos, iš 
kurio J. A. V. kariuomenė pasiruošus evakuoti visus gyventojus.


