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METAI-VOL

KRAUSTOSI CAIRO MIES
TO GYVENTOJAI

Gali būt išversti paupių 
aukštieji pylymai

CAIRO, III., vas. 1. — Ore- ' kadangi vanduo sparčiai visur 
ta šio miesto Oliio upėje vnn- ' slūgsta.
duo jau pakilęs kone GO pėdų, 
ko dar niekados nebūta. Yra 
vos už 8 eolų nuo kon'kreti- 
nės užtvankos viršaus. Ir nuo
lat kyla.

Pasiekęs užtvankos viršų 
vanduo ims remti paskutinė
mis dienomis sukastų pylymų, 
kurį gali vietomis pralaužti.

Kad taip, tai likusieji gy
ventojai ffiaubiai kraustosi iš 
miesto, kad išvengti pavojaus. 
Nebus laikas, bėgti, kai van
duo pralauž pylymų ir užtels 
į miestų.

O vakar dar turėta daug vii 
ties, kad vanduo nekils aukš
čiau.

Tuotarpu žemiau Cairo mie 
sto Mississippi paupis kaip 
jūra 1 languoja ir kaskart vis 
didesnes sritis užlieja.

Yra 1 >aiinės, kad vargiai iš
laikys užtvankų sistema Missi 
ssippi paupiu žemiau Mem- 
pliis miesto iki Mexico įlankos. 
Kariuomenė pasirengusi nu
kelti gyventojus į aukštumas.

LYGIAI KAIP PlJONlERIŲ LAIKAIS

« ji — r. : - .

POPIEŽIUS REIŠKIA UŽUOJAUTOS 
NUKENTEJUSIEMS POTVYNIUOSE
VATIKANAS, vas. 1. — 

Šventasis Tėvas Pijus XI pa
siuntė J. Valstybių preziden
tui Rooseveltui .užuojautos pa
raiškų dėl pasireiškusių dide
lių potvynių Ohio ir Mississi
ppi upių slėniuose.

Jo šventenybė pereitų naktį 
praleido ba didesnių skausmų 
kojose, oficialiai pranešta.

Vakar Popiežius atliko daug 
įvairių bažnytinių reikalų.
Kresė nustumta prie rašamo- tis.

jo stalo. Popiežius kokį laikų 
rašė.

Šiandien rytų būdamas kre- 
sėje išklausė Mišių. Paskiau 
turėjo pasitarimų su valstybi
niu sekretorium kardinolu Pa
celli ir su Vatikano radijo 
stoties direktorium kun. F, 
Soccorai.

Kardinolas Pacelli po audi- 
jencijos pranešė, kad Šventojo 
Tėvo stovis yra patenkinan-

Pabėgėlių šeima nuo potvynių netoli Caru the rsville, Missouri valstybėje. Pasistatė pa
lapines ir stengiasi iš lentgalių susikalti laikinus namukus, kad apsisaugoti nuo šalčių. Pro
tėviai taip gyveno. (Acme Photo.)

SPRNGFIELD, III., vas. 1. 
— Čia daromi planai atstaty
mui nukentėjusių nuo potvy
nių miestų ir sričių pietinėje 
Illinois valstybės dalyje.

Apsfkaičiuojama, kad vien 
sanitariniams darbams bus

Lousiville, Cinc.innati ir ki- reikalinga daugiau kaip vie- 
ti nukentėję nuo potvynių inie nas milijonas dol. išlaidų, 
štai ir miesteliai Ohio paupiu Vargiai kilo milijono1 dolerių 
jau daro planus atsistatymui, pakaks namų pataisymui.

POPIEŽIUS DĖKOJA 
VAIKAMS Už MALDAS

AIŠKINAMOS POTVYNIŲ 
...PRIEŽASTYS j

Popiežiais legatas iškilmingai 
pasitiktas Maniloje

PRAHA, Čekoslovakija, 
saus. 31. — Jo Emin. kardino
las Kaspar, Prahos arkivys
kupas, pasiuntė Šventųjam 
Tėvui Pijui XI telegramų, 
kad Trijų Karalių dienų šim
tai šio miesto vaikų atlankė 
Kūdikėlio Jėzaus šventovę ir 
tenai meldėsi už Popiežiaus 
pasveikimų.

Jo Emin. kardinolas Pace
lli, Popiežiaus valstybinis se
kretorius, prisiuntė kardino
lui tokį atsakymų:

“Šventasis Tėvas nuošird
žiai dėkoja Jo Eminencijai ir 
vaikams, attikusiems mehlžio- 
nijų Kūdikėlio Jėzaus švento
vėje, Prahoje”.

J. Valstybių Laivyno vetera
nas matematikas ir astrono
mas kap. Thomas J. J. See 
1934 metais per sausras pas- 
kelliė savo numatymus, kad 
1936-1938 metais potvyniai iš
tiks pasaulį.

Šiandien tas pildosi. Ir tas 
įvyksta dėl pasireiškusių sau
lėje milžiniškų joudųjų dėmių. 
Šios saulėje dėmės kas vienuo 
likti metai nusisuka tiesiog į 
žemę ir mūsų planetoje (žemė 
je) sukelia potvynius. Kai 
šios juodosios dėmės atsisuka 
nuo mūsų planetos, mes čia 
turime sausras.

SUŠAUDYTA 13 NUTEIS
TU KOMUNISTŲ

MASKVA, vas. 1. — Ofici
aliai paskelbta, kad trylika 
komunistų vadų, nuteistųjų 
mirti, jau sušaudyta.

Po teismo ištarmės paskel
bimo visi nuteistieji apeliavo 
į komunistų pildomų jį komite
tų, prašydami pasigailėjimo. 
Tas jiems griežtai atsakyta.

Vakar Stalino šalininkų su- 
regimentuoti Maskvos darbi
ninkai sukėlė demonstracijas, 
reikalaudami mirties bausmės 
vykdymo “išdavikams” troc- 
kininSoams.

Aplink diktatorių Stalinų 
padidinta sargyba.

DEMOKRATŲ TARPE 
NESANTAIKA

MINĖJO KUNIGYSTES 
60 METŲ

PARYŽIUS, vas. 1. — Bu-

SUDARĖ NAUJĄ MINISTE- 
RIŲ KABINETĄ

TOKIJO, vas. 1. — Gen. 
Hayaši, militarininkas, sudarė 
naujų japonų ministerių kabi-į

vęs Audio arkivyskupas F. jnetų. Užsienių ministerija te- 
Rieard Liurde minėjo savo ko Hirosi Saito, ambasado-

Nauji nesusipratimai iškilo 
tarp gubernatoriaus Home- 
rio ir Chicago demokratų va
dų.

kunigystės 60 metų 
ves.

sukaktu- riui J. Valstybėms.

LIETUS SULAIKO KARO 
VEIKSMUS

MADRIDAS, vas. 1. — Lie
tus ir pabliurusi žemė nulaiko

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
GRAIKIJOJ

ATĖNAI, vas. 1. — Smar
kus žemės drebėjimas įvyko karo veiksmus aplink Madri-
rytinėj Graikijoj. Dar negauta 
platesnių žinių.

dų. Pragiedrėjus numatomi 
smalkesni nacionalistų žygiai.

ANGLIJA GRASINA J, 
VALSTYBĖMS

PRANCŪZIJA NENORI 
PANEIGTI MASKVOS

WASHINGTON, vas. 1. — 
Britų prekybos boardo prezi
dentas Walter Runciman lan
kėsi Baltuosiuose Rūmuose. 
Visaip buvo aiškinamas sis 
nepaprastas vizitas.

Dabar aiškėja, kad Runci
man įteikė “ultimatumų” J. 
Valstybių vyriausybei. Jis pa
reiškė, kad jei J. Valstybės ka 
ro laiku bus pasiryžusios ne
parduoti jokios karo medžia
gos Anglijai, Anglija tad tai
kos laiku uždaro savo sienas 
Amerikos prekėms.

J. Valstybių vyriausybė da
bar turi apie tai giliai pagal
voti.

PARYŽIUS, vas. 1. —
Prancūzijos socialistų vyriau
sybės uŽ8. reikalų ministeris 
Delbos pareiškia, kad su Vo
kietija bus sunku kooperuoti 
taikos reikalu' Europoje. Tai 
aiškėja iš Hitlerio 'kalbom.

Hitleris pareiškė, kad Vo
kietija pasiryžusi su kitomis 
valstybėmis bendrai veikti nu 
siginklavimo ir taikos reika
lais. Tačiau .nenori nieko ben
dra turėti su sovietų Rusija.

Prancūzijos vyriausybė gi 
pasiryžusi neapleisti Maskvos. 
Min. Delbos sako, kad be Mas
kvos bolševikų laika neįmano
ma.

MANILA, vas. 1. — Jo E- 
min. kardinolas Dougherty, 
Philadelphijos arkivyskupas, 
Šventojo Tėvo legatas Eucha
ristiniam kongresui, šiandien 
čia atvyko laivu Conte Rosso.

Jo Eminencija iškilmingai 
pasitiktas. Įteikti Manilog mie 
sto raktai. Civiliniai autorite
tai aukštai pagerbė Popie
žiaus legatų.

Šeštadienį atplaukė laivas 
Petsdam, kuriuo atvyko tryli

ka vyskupų, jų tarpe ketnri 
vyskupai iš Kinijos, ir šimtai 
meldžionių. Jų tarpe yra žy
musis katalikas veikėjas, fi
lantropas ir Eucharistinių 
kongresų rengimo pastovaus 
komiteto narys, kinietis Juo
zapas Lo Pa-hong.

33-iasig tarptautinis Euchi 
rištinis kongresas čia bus 
darytas šį trečiadienį, vaši 
rio 3 dienų. Tęsis iki vas. 7 
imtinai.^

ŠVIETIMUI REIKALINGA 
RELIGIJA

WASHINGTON (per paš
tų). — “National Conferenee 
of Church Related Colleges” 

Gubernatorius reiškė palan-' įvykusį suvažiavimų preziden-
kūmo, kad Illinois valstybės 
generalinis prokuroras Ker- 
ner, čikagietis, būtų paskirtas

VIEŠOJI PADĖKA
Dienraščio “Draugo” Administracija ir Redakcija nuo

širdžiai dėkoja dalyvavusiems metiniame koncerte ir progra
mos pildytojams: Šv. Jurgio jMir. chorui, Simfonijos orches
trų!, choro ir orkestro vaidui komp. A. Pociui, solistams: M. 
Janušauskienei, J. Giedraitienei, J. Kudirkai ir K. Sa
boniui; taip pat restorano ir baro vedėjams ir visiems 
darbininkams. Dienraščio “Draugo” vadovybė giliai įvertina 
visų savo rėmėjų ir prietelių talkų ir pasižada nepasilikti 
jiems skolinga: atsilygins uolesniu tarnavimu lietuvių visuo
menei.

NACIONALISTAI IZO
LIUOJA MALAGĄ

DIKTATORIAUS HITU 
PAGEIDAVIMAI

SALAMANCA, Ispanija, 
vas. 1. — Nacionalistų karo 
pajėgos baigia izoliuoti radi
kalų valdomų Malaga miestų. 
Belikęs tik kelių mylių platus 
ruožas, kuriuo Malagos radi
kalai pajūriu gali susisiekti su 
kitais radikalų valdomais mie-

------------------- ‘ stais. Greit bus perkirstas ir
PRADĖTA VYRIAUSIOJO | likęs ruožas, kurį radikalai at- 

TEISMO SESIJA Į kakliai gina.

WASIIINGTON, , vas. 1. 
— Vyriausiasis teismas šian
dien atidarė savo sesijų.

ATRASTAS POŽEMINIS 
TUNELIS

ŠPILI

BERLYNAS, vas. 1. — Mi
lijonai Vokietijos gyventojų 
dar nepriklauso nacių parti
jai. Diktatorius Hitleris pa
geidauja, kad jie visi būtų na
cių partijos nariais ir mokė
tų skirtas duokles partijos iž
dui.

Jis tikisi, kad šiemet nacių 
partija tikrai gausingai padi
dės savo nariais ir partijos iž. 
das turės daug pelno.

BAISUS ATRADIMAS

tas Rooseveltas laišku sveiki
no.

Prezidentas pažymėjo, kad 
federaliniu teisėju. Kernerio1 švietimas be religijos nėra pil j mais 
vieton gi gubernatorius pasi- nas švietimas. Mokslui būtinai 

reikalinga religija.ryžęs paskirti nečikagietį. 
Kerneriui išėjus iš valsty

bės prokuroro ofiso, Chicago 
politikieriai netektų “džiahų”, 
kurių tikisi gauti — “džia- 
bai” tektų kitų valstybės da
lių politikieriams.

RIAUŠĖS CHEVROLETO 
FABRIKE

FLINT, Mieh., vas. 1. ~ 
Riaušės pasireiškė Chevroleto 
fabrike, kai dalis darbininkų 
atsilakė streikuoti. Pasiųsta 
karių kompanija.

26 POLICININKAI DAU
GIAU I LOUISVILLE

Iš Chicago pasiųsta 26 poli
cininkai daugiau į nnkentėju- 
sį nno potvynio Loulsville 
miestų, Ky. 1

ANGLIJOS KARALIUS 
IŠDALINO DAUG TITULŲ

LONDONAS, vas. 1. — Ąn- 
glijos karalius Jurgis VI dau 
geliui asmenų suteikė titulus 
— požymius. Neužmiršo nė sa 
vo žmonos — karalienės, taip 
pat savo brolių. Eilė užsitar
navusiųjų valstybės vyrų pa
neigta.

SUSPROGDINTI NAUJI 
NAMAI

Oficialus Wasliingtonas lau
kia svarbiųjų nuosprendžių 
naujosios santvarkos klausi-

MIRŠTA LIETUVOS 
SENELIAI

ERŽVILKAS. — Parapi
jos kapuose palaidota 106 me
tų senelė Petronėlė Jankaus
kienė. Šioje apylinkėje yra ir 
daugiau didelio amžiaus sene
lių.

VILNIUS. — Sausio 2 d. 
netoli Vilniaus bazilikos, šiau 
irs pusėje, įgriuvo žemė po
roje kvadratinių metrų plote. 
Bcžiūrinėjant įgriuvusių duo
bę paaiškėjo, kad tai būta 
kažkokio seno požeminio tune
lio. Spėjama, kad tai bus se
nas požeminis kelias, kuris 
jungė Gedimino kalno pilį sn

VILNIUS. — Antkainio 
priemiestyje, vienų namų be
gi iandami darbininkai po grin 
d imis rado labai daug griau
čių. Matyti, lavonai po grindi
mis buvo verčiami vienas ant 
kito, nes buvę jų prigrūsta. 
Specialistai spėja, kad tie la
vonai ten užslėpti buvo dar 
prieš Didįjį karų. Policijai

kuriais kitais miesto rūmais.; kvotų bedarant paaiškėjo, kad 
prieš karų tuose ir gretimuo
se prie jo namuose gyveno 
rusų kažkoks generolas Orlo
vas, kuris tuomet daręs kažko 
kius slaptus mediciniškus ban
dymus. Manoma, kad tų ban
dymų rezultatas ir bus tie už
slėpti lavonai, kuriuos žmonės 
surado daugiau kaip po 20- 
lics metų.

Panašūs požeminiai tuneliai 
Vilniuje žinomi keliose vieto
se. Šiuo naujuoju atradimu

Palangoje mirė Apolinaras iSysidomėjo Gedimino kalno pi 
Tapkus 1’2 metų. Žemaičiai jį **CR koservuotojai. 
laikė seniausiu Lietuvos žmo-Į

PLINTA SĖKLŲ AUGI
NIMAS

gUTTU.

GANĖ GALVIJUS

. Su dinamito bomba snsprog 
dinti nauji namai Highland 
Parke — šiauriniam Chicago avis.
priemiestyje.

Policija spėja, kad tas įvykę 
dėl nesusipratimų darbininkų
tarpe.

KAUNAS. 1936 m. pašari
nių burokų sėklų išauginta 
160.000 kg., cukrinių burokų

ŽAGARE. — Šių žiemų, e- 
sant palankiam orui, apie Ža
garę matyti ganant galvijus iri-- 70.000 kg., varpinių paša- 

Bet dėl to “palan-1 rinių žolių — 34.000 kg. eėti-
kaus” oro labai blogi keliai ir nių ir pašarinių morkų — per
todėl brangsta kuras ir kai 
kurie ūkio produktai vietos 
rinkose.

SKAITYKITE “DRAUGĄ

ORAS
2.000 kg. įvairių kitų daržovių CHICAGO SRITIS. — Nu- 
— .per 5.000 kg. Kasmet sėklų Įmatoma giedra; popiet kiek 
auginimas žymiai plečiasi. šilčiau.
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t DIENOS KLAUSIMAI

MŪSŲ KONCERTAS IR PARAPIJŲ 
CHORAI

pnrapijose, ypač ten, kur yra mokyklos, di
desnės ar mažesnės orkestros ar benai su
sidarytų. Tai patrauktų daug mūsų muzi
kalaus jaunimo ir bendrai prisidėtų prie 
mūsų visuomenės kultūrinimo ir prie jauni
mo auklėjimo tautišku atžvilgiu.

ARKIVYSKUPO J. MATULEVIČIAUS 
1 KLAUSYKLA

(Gyvas švento kunigo pa
vyzdys). i

Tai tiek turėjome pasakyti apie dainos šeštadienio vakaras. Po mi- 
ir muzikos meno puotų, kurių turėjome pra- Sparų> Marijampolės bažnyčia 
ėjusį sekmadienį. Tą puotą mums davė pa-j^ be„laž, atuitėjmi. Tik
lapijos choras. Dėl to nuo dabar labiau . k MatnlevUSaus kinu 
.vertinkune parap.,ų chorų darbų lr brtnau k|os 
juos remkime, nes jų vaidmuo musų visuo- 
menės gyvenime yra didelis. moterys.

Grįždamas iš gimnazijor
BEDIEVYBE TAUTAI NEPA8ITA1HAUB1 vieno teatr® repetici

jos, užsukau į bažnyčią pasi-

Praėjusį sekmadienį apie tūkstantis Clii- 
cagos lietuvių klausėsi mūsų dienraščio su
rengto koncerto. Prieš koncertų teko išgirs
ti nepasitenkinimų, kodėl programai pildy
ti nepakviesta kas nors naujo, o pasitenkin
ta parapijos choru ir visiems gerai žinomais 
dainininkais solistais. Tačiau po koncertą vi
sų dalyvių nuomonė pasikeitė. Visi džiaugė
si gražiu Šv. Jurgio parapijos choro daina
vimu ir to choro vedėjo komp. A. Pociaus 
suorganizuota ir jo diriguojama orkestrą. 
Dalyvius patenkino ir dainininkai solistai, 
nes prie savo dalies programoj buvo gerai 
pasirengę ir jų puikiai išpildė. Ir choras, 
ir orkestrą, ir solistai susilankė iš publikos 
didelių ovacijų, kurių jie tikrai užsipelnė.

Mes čia taip rašom ne dėl to, kad tai 
buvo mūsų koncertas, bet norėdami konsta- 

, tvoti faktų, kad ar ne permaža ligšiol dė
mesio kreipėme į savo parapijų chorus, ku
rie veikia beveik kiekvienoje mūsų parapi-

I
joj. Daug kas iš mūsų pačių apie parapijų 
chorus manėm, kad jų vieta tik bažnyčioj 
giedoti, taip kaip “Sandaros” redaktorius 
kad mano, jog malda tik bažnyčioj kalbėti 
tetinka. Kaip klysta “S-ros” redaktorius, 
uždarydamas maldų baži^Fioj ir nenorėda
mas jos išleisti toliau už bažnyčios sienų, 
taip klysta tie, kurie galvoja, kad parapijos 
chorams nevalia kitur pasirodyti, kaip tik 
bažnyčioj.

Jei kui’ turi progos kilti mūsų dainos 
ir muzikos menas, tai prie mūsų parapijų, 
parapijų choruose. Juk į juos sutraukiamas 
rinktinis, balsingas ir muzikalusis parapijų 
jaunimas. Jį moko ir jam vadovauja var
gonininkai, kurie, kaip sakoma, iš to duonų 
valgo. Dėl to susidaro galimybės ir vadui 
gilintis į dainos ir muzikos meno dalykus 
ir ohorams gerėti.

Parapijų chorai ligšiol neabejotinai di
delį vaidmenį suvaidino mūsų religiniame 
ir tautiniame gyvenime. Jų giesmėmis puo
šiame bažnytines iškilmes ir dainomis mar
gume įvairius parengimus. Chorai daug 
prisidėjo prie religiško ir tautiško išeivijos 
įsąmonini mo.

Sąryšyje su dr. Šliupo “naujais” užsi
mojimais “Darbininkas” rašo:

šliupas platina laisvamanybę. Tuo švel
niu žodžiu jis pridengia labai bjaurų daly
kų — bedievybę. Taigi bereikalo nežaiskime 
žodžiais, bet vadinkime daiktus jų vardais: 
— Šliupas platina grynų bedievybę. Iš be
dieviškos jo širdies plaukia nemelaginga jo 
neapykanta tikėjimui. Ta Šliupo bedievybė 
tiek jau arši, vienpusiška, fanatiškai siaura 
ir dvėsuojanti keršto ir griovimo dvasia, kad 
net Lietuvos laisvamaniai ja bodisi ir vis 
mažiau dėmesio kreipia į griežtas, bet jau 
paseilėjusias ir* nusidėvėjusias i*upiik»jo 
bedievinimo pastangas. Jis pats sakosi, kad 
Lietuvoje jam nesiseka, ir prašo Amerikos 
laisvamanių ištiesti jam broliškos pagalbos 
rankų.

Tačiau kiekvienas bent kiek Lietuyų 
mylįs amerikietis, prieš atrišdainas Šliupui 
savo delmonų, staptels pagalvoti, kur nuves 
tautų Šliupo nurodytas bedievybės kelias! 
Subedievinta tauta nebeturi prieš save gy
venimo, jos sekamas žingsnis — supuvimas, 
jos ateitis — be ateities. Bedievybės mokslų 
visados seka visatinis atsipalaidojimas nno

melsti. Visai pripuolamai at
siklaupiau netoli kun. Matu
levičiaus klausyklos. Pabai
gęs paskutinę moterį klausy
ti išpažinties, kun. Matulevi
čius vis tebesėdi klausykloje, 
nors jau gerokai vėlu. Zakri
stijonas nekantrauja laukda
mas, kada galės užrakinti ba 
žnyčių.

Pažvelgiu į klausyklų. Kun. 
Matulevičiaus akys žiūri 
mane. Greitai nusisuku, bet 
jau čia jo malonios akys vis 
tebežiūrinčios. Meldžiuosi, pa
ts nežinodamas kų. NeiŠken 
tęs, net atsisuku. Jis pamojo

— Eik prie langelio.
Priėjau.
— Gal nori išpažinties
— Kati aš nepasiruošęs.
— Tai nieko. Aš galėčiau

padėti.
— Aš verčiau ateisiu kitų 

kartų.
— Bet rytoj Sekminės, šv 

Dvasia mus apšvies. Be to. 
mūsų bažnyčioje 40 vai. at 
laidai. Jėzus bus įstatytas Šv. 
Sakramente nuo ryto ligi va 
karo. Kaip Jis į tave galė 
žiūrėti, jei tavo sieloje niaty; 
nuodėmę! O jei dabar atlik 
tum išpažintį, galėtum eiti 
per visas tris dienas prie Ko
munijos. Jėzus džiaugsis, o 
tu Jį garbinsi.

— Tai gerai. Aš galiu sa
kyti nuodėmes.

— Gerai, vaikeli.

58-59-60. Tamista paheini iš 
gana senes šeimynos, ab ne? 
Tamistos tėvas mibė tuhėila- 
mas apie septyni® dešimts du 

72-73-74-75-76-77-78-80.

Kaip Mozė Kiaušinius 
Skaitė

Senas Mozė biznierius, ped-
liorius. Savo tavorų vežioja
po gatves vežime, kurį traukė me u>
nienkas ai«dys. Kaipo links- ’

- . . , niausią motehi® kokių pažinias senis, „is mėgsta šneku- . H
šluotu, ir, užsiplepėk“, nueitai- naa- Tanusta nMU1 labni » 
tyitavu kiaušinius. Pirkėjos i)hulyJ1- Jau . bu™
gaudavo arini perdaug, arba. Pebgyvenai kaip mibė. 
perniažai. Vieną dieną austo. *1 ne* * uv0 ev}-
jo su savo vežimėliu ties Bar- “*?“ deS,mt8 kai‘>

nurė.
— Aha, jau nebejaunystėj ’ 

buvo kaip mibė. 96-97-98-99- 
100-1-2-3-4-5-6-7-8. Lygiai de
vyni tuzinai ir, štai, da vie

kienės namus. Sena žmona iš
ėjo ir paklausė:

— Ar turi kiaušinių, šian
dien, Moze.?

Atsitraukęs nuo klausyklos — Žinoma, tuhiu, sviezutė-
jaučiau tokį vidinį džiaugs- lių, tik is kabino atvežtų.” 
nių, kaip niekada. Į — Na, tai pirksiu devynis

Eidamas namo svajojau: tuziniĮs; skaityt ir dėt
mane su pirštu. Pribėgu prie Tokiu kunigu tai ir aš tikrai (nian i si 
klausyklos durelių. Į norėčau būti... D. Gebai. 1*3 4-.) 67 J

nas, jeigu beskaitydamas su
klydau.

Po kelintos dienos Burbie
nė sako savo vyrui;

— Jonai, man regis mes
---- 10. O kaip tam tavo sūnui se-l turėsbn Matildą atstatyti. Ma-

KA DABAR VEIKIA DR-GIJA UŽSIENIO ,kaei mokytis? j tomai, jį vagia pienų ir kiau-
c r •>. -r« »» x > m — Laitai gerai. JiLIETUVIAMS REMTI

Pirmieji tampresni ryšiai nies Žemėje yra lietuvių, ku-

gerai. Jis jau aš- ainius. Apie vogimų kiaušinių 
tuoniolikos metų. Mokslus jau' esu tikra, nes pati stovėjau ir 
užbaigė ir dirba banko je. į mačiau, kaip Mozė skaitė. Ten

visados seka visatinis atsipalaidojimas nuo, ' i • iv m 4 \.i„r,^;„i;L-„r. buvo lygiai devyni tuzinai,bet kokią doroviniu principą. Žmogus gali!*"? Ll8‘“TO8 >r užsienio be- r.ems re,km. padėti. Taip pat - Astnon.ol kos metą ir jau _

suklysti ir nupulti, bet jei jis dar pripažįsta 
dorovės principus, tai jam atvira® kelias pa
sitaisyti. Bet kada žmogus, bedievybės ve
damas, patį nedorumų ir nuodėmę skaito sa
vo gvvenbno principu, tai jam jau nebėra

tuvių kolonijų jau yra užme- 
gsti. Tačiau tuos ryšius rei
kia dar daug kartų stiprinti, 
juos plėsti ir nuolatos rūpin
tis, kad tarp užsienio lietu-

išsigelliėjimo. Gi visos tautos subedievinimas ; vių nenyktų, o vis didėtų lie-
kaip tik veda prie tokio susmukimo. Tad 
Šliupas, per visų savo gyvenimų besisten
giąs lietuvius sūbedievinti, daro mūsų tautai 
neapskaitliuo jamus nuostolius.

Tik lietuvių tautos neprieteliai gali re
mti Šliupo sumanymus.

KLEK LENKAI UŽDARĖ LIETUVIŲ 
IŠTAIGŲ

j. A.” paduoda žinią, kiek lenkai už
darė lietuvių įstaigų Vilniaus krašte.

Šv. Kazimiero dr. skyrių likviduota 459, 
skaityklų — 10, “Ryto” dr. mokyklų už
daryta 138, skaityklų — 80, skyrių — 11; 
“Ūkio” dr. skyrių uždaryta 23; “Kultū
ros” dr. skyrių uždaryta 11. Iš viso 723.

Prie to dar reikia pridėti uždaromą lie
tuvių gimnaziją Švenčionyse. Be to, pasta-

“1

lietuvių yra Indo Kinijoje, dirba bankoje! Tai da gheitai 
Australijoje ir kitur. Kiek-j tas laikas bėga. 18-19-20-21-22- 
vienų vasarų Draugija užsie- 23-24. lh ta tavo duktė, ne-gi 
nio lietuviams remti rengia jau pilnai buvo suaugusi kaip
vaikų kolonijų ir užsienio lie
tuvių mokytojų kursus. Šią

tuviškunio sąmonė ir Lietu- vasarą iš Amerikos Jungti- 
voe meilė, šio darbo plačia 'nių Valstybių,prganizuojamos 
vaga ėmėsi Draugija užsie-' specialios jaunimo ekskurt;-
nio lietuviams remti. Kų ji 
dabar veikia! Su šiuo ir ki
tais klausimais, “Talkos” 
spaudos biuro redaktorius 
kreipėsi į Draugijos užsienio 
lietuviams remti pirmininkų 
udv. lt Skipitį, kuris aiškiau 
nušvietė dabartinę draugijos 
veiklą.

Apie Pietų Amerikos 
Lietimus

Pirmiausia adv. K. Skipi
tis buvo paklaustas kodėl 
taip tarp savęs pešasi Pietų

ruoju laiku yra suimami Vilniaus lietuvių Amerikos lietuviai? Į tai at
žymesnieji veikėjai, kurie greičiausia bus 
ištremti i što krašto.

Panašių faktų akyvaizdoje, kaip rašo 
Parapijų chorų vaidmuo ir dabar nėra ! “L. A.”, mes Vilniaus lietuviams tik gali-

sum&žėjęs. Nemažės jis nė ateityje. Tik šie 
laikai cltorums ir jų vedėjams stato naujus 
reikalavimus. Mat, gyvename radio gady
nėj. Klausytojų ausis išlepino simfonijos or
kestrų koncertai, transliuojamos operos, pa
saulio garsių chorų dainavimai ir t.t. Šian- 
<fien jau nebeužtenka mūsų žmonėms bet 

ir bet kaip padainuoti ir pagroti. Kad 
pasirodyti publikai, chorai turi tikrai ge
rai pasiruošti. Gerai išlavintas choras be
galo daug gali (ir turi) prisidėti prie ka
talikiškos ir tautiškos akcijos.

Praėjusio sekmadienio mūsų dienraščio 
koncerte komp. A. Pocius parodė, kaip šian
dien reikia su choru pasirodyti. Šv. Jur
gio parap. choras sunkias ir gražias dainas 
dainavo taip gražiai, kad visi juo susižavė
jo. Ypač smagu pažymėti, kad dainos išmok
tos atmintinai. Orkestros pritarimas dainoms 
taip pat daug prisidėjo prie dainavimo ver
tingumo. Ir jei dar choras būt pasipuošęs 
tautiškais kostiumais, tai dar geresnį įspūdį 
būt padaręs į savo klausytojus, 

v Komp. PociuR ir tų įrodė, kad mūsų 
parapijose ir orkestras galima turėti. Jis 
jts turi net dvi. Tiesa, kuri mūsų koncerte 
-grojo, labiau yra padaras jo paties vedamos 
konservatorijos, tačiau parapija davė gali
mumo orkestrai susidaryti ir savo veikimų 
praplėsti. Kaip būt gera, kad visose mūsij-

me pasakyti: “kantriai kentėkite ir stip 
rinkitės dvasioje, nes žmoniškumo, teisių 
gerbimo, bet kurio pasikeitimo geresne link
me bent tuo tarpu iš okupantų nesusilauk
site”.

Žinoma, čia yra geras patarimas būti 
kantriems. Bet mūsų šventa tautinė parei
ga persekiojamuosius savo brolius okupuo
to j Lietuvoj paremti ir morališkai ir me
džiagiškai.

KIEK LIETUVOJ DRAUGIJŲ

Lietuvos laikraščiai praneša, kad drau
gijų registrui nuo 1936 m. pradžios iki tų 
metų gruodžio 31 d. (imtinai) patiekta pa
tvirtinti pesftvarkytų ir naujai steigiamų 
draugijų įstatų statistika.

Viso patiekta 686, iš šio skaičiaus iš
spręsta 511, teigiamai išspręsta 507, neigia
mai 6, dar neišspręsta 173. Įrašytų draugi
jų registran draugijų, žiūrint jų tikslo bei 
tusibūrusių žmonių tautybės, yra: lietuvių 
244, kultūrinių 152, profesinių 92, žydų 122 
(kultūrinių 119, profesinių 3); latvių 17 (ku
ltūrinių 17); rusų 16 (visos kultūrinės); es
tų 1, vokiečių 2, totorių 1, ukrainiečių 1, 
mišrių tautybių 7, savanorių ugniagesių 96. 
Naujai įsisteigusių draugijų yra 42, draugi
jų padalinių įrašyta 828.

aš ją anuomet mačiau.

— Mary!, ”11108 dabar žaisl
ine zoologijos sodą, — taria 
Jonukas. ,

— Na, o kaip? — klausia 
Marytė.

— - Taip, Moze, jau trisde
šimts dviejų metų ir augina 
sūnų' i* dukterį. .

— Tbisdesiants dviejų metų 
įi augina sūnų ir duktebį! 32- 
33-34-35-36-37-38. Tai nepa-

atvažiuoti apie 2,900. Jaunu j Phasta’ kiwl tuhi tokis w‘nus 
menės ekskursijų skaičius vaikus, o pati neathodai dau- p,e šilką ir vilnas? 
jeigu tik lėšos leistų, galėtų K’a,u ketuhias-desiints metų.

jos. Nonnaliai tos jaunuom; 
nės į tėvynę vien tik iš Šiau
rės Amerikos kasmet turėtų

— Aš būsiu beždžionė, ir tu 
mane maitinsi savo pyragai
čiais.

Krautuvininkas atėjusį per- 
sisamdyti pardavėjų klausia:

— Ar tamsta nusimanai a-

sakydamas, Draugijos užsie
nio lietuviams remti pirmini
nkas nurodė, jog tarp užsie-

— Na, jau mėgini mane gir
ti, Moži. Kaip žmogus pereini
penkias-dešimts du metu, 

Man pačiam teko Amerikoje »» 
aplankyti apie 3,000 vaikų Į

dar padidėti. Norinčių aplai: 
kyti Lietuvų yra gana daug.

— O taip, visų gyvenimų aš 
su jais praleidau.

— O ,apie lovos , baltinius, 
linines paklodes ir apklotus?

— Aš juose ne.t gimiau, po-
Peaikias dišimts du, tai'ne krautuvininke, — su džiau-

lietuv iškošė mokyklose. I a- į jau netikiu. 52-53-54-55-56-57- gsinu drožia samdomasis, 
klausus, kas iš jų nori vykti 
į Lietuvų, neatsirado nė vie
no, kuris šio noTO būtų ne
pareiškęs. Tada kun. Kazė
nas Pitsburge pareiškė, kad

kuriuos praėjusiais metais 
nuveikė jo vadovaujamoji o- 
rganizacija. Tačiau į tai bu
vo atsakyta, kad draugijos 
centras dar neturi tikslesnių 
savo skyrių praeitų metų vei
kimo apyskaitų ir dėl to da
bar plačiau nušviesti praeitų 
metų draugijos užsienio lie
tuviams remti veikimą dar

nės likimo užsieniuose. Visos j taUtinįa atžvilgiu laukia liū-1 negalima. Tačiau artimiausiu 
senosios lietuvių išeivių kar-|dna ateitis. Visose užsienio 
tos, kad ir kažin kur ji būtų, lįetuviy mokyklose, kuriose 
niekas neįstengs nutautinti,1 nors kiek pranioko tietuviš- 
nes jie lietuviais gimė, lietu- kai> vįso lietuvių vaikų 
viais ir mfo-s. Bet daug sun- moko8į tik 4 procentai. Be 
kiau su jaunuomene, kuri nė-i jokjų kliūčių, kur niekas ne-

mo sąmata siektų apie 10 mi 
lijonų litų. Gerai darbą su
organizavus, šitų visų pini
gų iš Lietuvos nereikėtų duo- 

jo didžiausia svajonė yra su, ti Tačiau tam tikrą dalį ii
visa mokykla atvažiuoti į j j^rmą užsienio lietuvių švie-

nio lietuvių didelė nelaimė Lietuv»; Tai&‘ DrttUK1>J už‘ tiino darbo organizavimą bei 
yra ta, kad kai, kuriose koio- 8,6,110 Sluo l iniciatyvą turėtą duoti Lietu-

nijose vadai yra prastesni už
minių. Pietų Amerikoje yra 
keli žmonės, kurie niekaip ne ! 
gali tarp savęs susikalbėti.
Aš nenoriu tikėti, kad tarp 

Pietų Amerikos lietuvių dau
gumo būtų tokia neapykan
ta, kokių dabar stengiasi rei
kšti tie keli asmenys, jog tai 
neapykantai vystytis nėra pa 
grindo ir nėra reikalo jų ke
lti tarp savęs svetimame kra
šte.

J&animo Ekskursijos
Šiuo metu, sako Skipitis — 

dirbame kasdieninį darbų.
Kiek išgalės leidžia, siunčia
me užsienio lietuviams kul
tūrinę pagalbų. Tačiau mūsų 
teikiama pagalba sudaro vos 
▼ienų proeehtų to, kų turėtu
me duoti. Iš visų kolonijų 
lietuviai tiesiog verkte prn-

metu yra didžiausias rūpestis lVtt šlttip žyn,io8 dalies lie- 
dėl lietuviškosios jaunuome-! tuvių> gyvenančių užsienyje,

laiku daviniai jau paaiškės 
ir tada adv. R. Skipitis pa
žadėjo plačiau nušviesti vi
sus Draugijos užsienio lietu
viams remti nuveiktus dar 
bus. Tsb.

ra mačiusi Lietuvos. Ypeč 
svarbu išlaikyti lietuvių kal
bą. Bet tai labai sunkus už
davinys, nes jų niekas lietu
viškai neišmoko, o antra, kaip 
jie gali lietuvių kalbos išmo
kti iš tėvų, kurių žodynas 
yra kelis kartus mažesnis už 
vaikų, yphč einančių mokslus, 
žodyną. Begalo svarbu, kad 
jaunuomenė išmoktų skaity
ti spausdintų lietuvišką žodį.

Tačiau, kad visi, kas tik no
ri galėtų lankyti mokyklas, 

šo kultūrinės paramos. Pūvyz-! reikia jų nemaža pristeigti, 
džiui reikia Rietuvių moky- Taip pat reikia įvairių kur- 
tojų Prancūzijoje, Škotijoje, Įsų . Apskaičiuojama, kad me- 
Charbiue ir kitur. Net Ug-1 tinė užsienio lietuvių švieti-

varšo, jeigu tik medžiagiškai 
pajėgtume, galėtume į lietu
viškas mokyklas pritraukti a- 
pie 50 procentų visų užsienio 
lietuvių vaikų.

— Iš viso to, ką čia trum
pai paminėjau, matome, kai 
Draugija Užsienio lietuviams 
remti dabar daugiausia siun
čia lietuvių kolonijoms kul
tūrinę pagalbų ir sielojasi už
sienio lietuvių švietimo bei 
tautiniais reikalais, — baigė 
savo pareiškimą alv. R. Ski
pitis.

Draugijos užsienio lietuviu 
ms remti pirmininkas dar f'U- 
vo paklaustas ir apie darbus,

MIESTO TARYBOS 
NUTARIMAI

ZARASAI. — Miesto tary
ba nutarė duoti darbo tik 
tiems darbininkams, kurie Za 
rašuose išgyveno ne mažiau 
kaip 2 metus. Miestas atper
ka iš Krasniakovo trobesius 
kuriuose bus įrengta prieg
lauda. Nutarta sutvarkyti e- 
žero krantus, nes dabar kiau
tų gyventojams vanduo daro 
nuostolius.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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Rašo Dr. A. G. Rakauskas

KŪDIKIO AUKLĖJIMAS to klusnumo laikytųsi visa
dos Išeis kūdikio sveikaton.

Ypatingo dėmesio reikia 
kreipti j kūdikio dantukus ir 
nuo pat jų pasirodymo užlai
kyti juos švariai. Pastebėjus 
nors ir mažiausių dantuko iš- 
gedimų, reikia kreiptis prie 
dentisto. Dantų egzaminam ja

(Tęsinys)
Kūdikio drapanos turi būt 

tokio didumo, kad jos būtų 
galima lengvai užvilkti ir nu
vilkti; kad rankoms ir kojo
ms duoti) pilnų liuosybę, o 
taipgi, kad jos lengvai skalb- 
tųsi. Drapanos visados turi du sykiu į metus privalėtų

nušviesti šitų klausimų.
Tik paminėsiu seniausius

laikus, kaip atsirado Bažny
čios turtas. Jau Kristus turė-1 
savo kelionių kasų, kurion bu
vo dedamos tikinčiųjų aukoR; 
jų, tvarkė apaštalas Judas. 
Bažnyčioj pradžioje parapi-Į

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. KaruJHikis

Vasario Antra Dienajiečiad laisvai dovanodavo 
Bažnyčiai savo turto dalį mai-1 “Aš vesiu aklus j kelių, 
dos namams statyti, pamal- kurio jie nežino”.

Parodų aprašė ir kiti ame
rikonų laikraščiai ir dėjo Ri
mšos atvaizdų ir kai kuriuos 
jo kūrinius. Reikia pažymėti, 
kad ši paroda nedavė apmo
kamų skelbimų amerikonų 
spaudai, kuri vis dėlto teikė
si jų palankiai ir aukštai įve 
rtinti ir nemaža vietos skilti 
savo puslapiuose. Taigi, ir a- 
merikonai pažino lietuvių nie

Kaip Amerika Įvertino Rimšos Kūryba
(Užbaiga) | gimė jo kūdikystėje ir jau-

v>. x , - v i v • natvėje, ir tarnaudamas pri-Rimšos kūryba yra labai ,
skirtinga ir nustebino ameri- f’,p«ta-’ai saV° tauta1’ knr,0‘' 

i komis, kurie negali net su- ideal? "^^ino sunkus ve- 
prasti jos ypatybes. Tas žyT-1 r^av’mfts RVetimie.*:riems, jis 
mu dienraščio New York Ti-, PU^l,r^ Šiuos bronzos ir ak
ines pastaboje: “Man rodos,: mena. kurinius. Vienas iŠ ge- ________ ______
jaučiama viduramžių grafi- riaušių 0° kūrinių ARTOJAS «r tautos buitį, o R.«- 
kos įtaka šiai kūrybai, kur, laimėjo keletu dovanų užsie- Į nišų laiko didžiu skulptorium 
atrodo, daugiau dėmesio krei- n*uose- Jo statulos dvynu- įr aukJtos klasės menininku.

kai DIENA IR NAKTIS, ku rpaį yra didelis ir labai reikš- 
rių antrininkai išstatyti šioje n,jngas lietuvių laimėjimas — 
parodoje, priklauso prie Va- , pįrnias toks laimėjimas mūsų 
tikano meno kūrinių rinkinio. menui Tautinjs lietuvių me- 
Parodoje yra daugybė biustų nag iSgarsintaa be išlaidų.

— Is&ijo XLII, 18.

Vienas iš palaiminčiausių 
prižadėjimų Šventame Rasle 
tai šis: “Aš vesiu aklus į 
kelių, kurio jie nežino, ir pa
darysiu, kad .jie vaikščiotų ta
kais, kurių jie nežino: aš pa
versiu ties jais tamsybę svie- į nukenčia plastikos forma, 
sa ir kas kreiva tiesiais ke
liais”. Ištikro čia yra kas

doms laikyti, kunigams gyven
ti, vargšams šelpti. Buvo iš
rinkti diakonai Bažnyčios fi
nansams tvarkyti.

Ciesorius Konstantinas Di
dysis, tapęs krikščioniu, pas

likti papročiu kiekvieno žmo 
gaus gyvenime pradedant nuo

tos, o vasarij - visiškai leng- kūdikystės. Kreivi dantukai "iminyMųir ' jas
vutės, šviesaus, kalto, reto, reikia atitaisyti, kuomet lut i apd„vanojo turtais. Senato- 
nudeklo. Kūdikio avalynė rei tai pastebima. Daugelis zmo- riu- vflyvesnis pop^ Gre

būt sulyg sezono: žiemų sto
ros, tankaus audimo — šil-

kia parinkti tinkama: ruimin
ga, su labai žemomis kurku- 
temis.

Geri) papročių reikia mo
kyti kūdikų iš pat mažens.

’rie to labai lengvai palen- 
'kianti net ir jaunučiai kūdi
kėliai. Reguliarūs valgymo 
papročiai yra labai svarbūs. 
Per visų augimo laikotarpį 
reikia duoti kūdikiui užtek
tinai pieno — nuo dviejų iki 
keturių stiklų per dienų, ši 
pieno kiekybė nebūtinai turi 
būt išgeriama- Jo dalį gali
ma pavartoti su kitomis mai-

nių yra tos minties, kad i • r,-, • . ..1 ’ . . 1 gorius Didysis iš savo turtų
pirmutinius kūdikio dantų-
kus nėra reikalo kreipti dė
mesio, nes esu, jie vis tiek 
iškris 1 ei bus ištraukti1. Ne
retai todėl tenka pastebėti 
tuos taip vadinamus pieninius 
dantukus blogoj padėty. To
kis iš tėvų pusės mintijimas 
yra blogas, peiktinas. Tiesa, 
antrieji dantys išaugs, bet 
daugely atsitikimų jie turi 
progos užsikrėsti puvimu nuo 
pirmųjų dantukų, kurie yra 
gedimo perų židiniais. Be to, 
kūdikis, neišmokęs prižiūrėti 
pirmuosius dantukus, neturės

pastatė šešis didelius vienuo
lynus ir pats įstojo vienuoly- 
nan. Vyskupas Paulinas iš No 
los visų didelį savo turtų do- 
dovanojo. Bažnyčiai- Štai, Baž 
nyčios turtų pradžia...

Kaip kituose kraštuose,

nors kų asmeniškai mes ga
lime be klausimo pasisavinti. 
Nes mes esame Ištikrųjų ak
li. Mes nieko nežinome, kas 
yra prieš mus; mūsų akys 
yra visiškai nenaudingos pra 
našavime arba gero arba pi-

taip ir Lietuvoje, įveda, kata kt0; jr> būdanli ak|i

Fto reikmenimis. Kūdikiui supratinw, ir nematys reika-
įteikia prirengti atajtinkama 
kiekybė maisto ir jis turi jį 
visų suvalgyti ir sykiu išmo
kti tuo valgymu turėti did- 
žiausį pasitenkinimų. Jam au

lo kreipti dėmesio į antrųjų 
dantų sveikatingumų, kuris 
priklauso nuo geros priežiū
ros. Kūdikio dantukai yra ma 
ža jo kūnelio dalelė. Jei jie

gant, jis privalo būt išmoko-Į bug prižiūrimi> §varfis> ir svei 
mas pasiimti ir valgyti pat- tog ypatybėS atspin- 
sai be kitų pagalbos. Tokio, vjsarne kūdikyje, 
pat papročio jis turi būt iš
mokomas apsirėdime ir žai
dime. Kūdikio maiste turi būt 
daug vaisių ir daržovių. Įgy
vendinti švaraus, šalto van 
dens gėrimo paprotį ir padrą
sinti jo nuolat laikytis. Van
dens gėrimas iš ryto ant tuš
čių vidurių, paakstina vidu
rių > išsituštinimų po pusry
čių. Į tai reiktų kreipti ypa
tingo dėmesio kiekvienai šei
mai. Prišlapinimas lovos ir 
drapanų yra nereikalinga po 
to, kaip kūdikis sulaukia ke
lių mėnesių amžiaus. Šio da
lyko reikia mokinti kūdikį iš 
anksto. Čiulpimų nykščio ar 
pirštų traukimų plaukų rei

(Bus daugiau)

BAŽNYČIOS TURTAI i, I v »

Kartkartėmis kalbama, net 
imama rašyti apie Bažnyčios 
turtus. Tai paprastai daroma, 
nurodant į Kristaus ir Apaš
talų neturtų, nuo kurio esu nu
tolusi Bažnyčia. Todėl esu rei
kalinga grįžti atgal ir, vado
vaujantis socialiniu teisingu- j aprūpinti. Tačiau suskaityta, 
mu, Bažnyčios turtus išdalyti; kad tų žemi,ų nedaug tėra. To-

pioma į grožį ir linijos dai
lumų nekaip į plastikos for
mų”. Kritikui atrodo, kad 
skulptoriui kreipiant daugiau 
dėmesio j ornamentikų, kiek

ir bareljefų, o taip pat meda 
Bet ši išvada bene bus per ’ Njonų serijas, kurios vaizdu o 
drųsi. Ir kito dienraščio Nern 1 ja Lietuvos įvykius ir legen-

Turime tuo džiaugtis. Bet 
Amerikos lietuviams ateina ir 
svarbi pareiga: pasirūpinti, 
kad svarbesnieji Rimšos kū
riniai liktų didžiuose Ameri-

dasYork Post meno kritikas ne
įsigilina į talimos tautos dva
sių ir jos sūnaus kūrybų, ku
rios nesuprato, gal paskubom 
apžiūrėjęs parodų; jis tarp 
kitko pastebėjo: “Kūriniai la 
bai skirtingi, pradedant lite- 
raliniu realizmu ir baigiant

mums galima žinoti katras viduramžiuose simbolizuotais

Kitas populiarus ir rinitas
meno žurnalas Art News, ap- kos meno muziejuose. Tuo jau
rašęs parodų, pažymėjo: “Pa 
sireiškia stiprus moderninis

rūpinasi Pittsburgo un-to Lie 
tuvių Kambario komitetas,

elementas ir taip pat stipri niujorkiečiai ir bostoniečiai.

nėra
likų tikėjimų, Vytautas Didy
sis, vėliau didžiūnai statė Baž-, • • * i —° ’ yra geriausias takas mums
nycias, steigė vienuolynus,
juos apdovonajo namais, že
mėmis, miškais... Už duotus 
turtus uždėjo dvasiškijai pa
reigas kasmet laikyti šv. mi
šias, giedoti ekzekvijas, šelpti

tendencija turtingai ornamen
tuoti lietuvių liaudies menų.

Tas reikia būtinai įvykdyti 
ne tiek Rimšos, kiek visos

Figūros, tokios kaip antai joj mūsų tautos garbei 1

pasirinkti gyvenime. Ir dėl 
to Dievas sako: Aš pervesiu 
jus saugiai per šiuos kelius, 
kurie yra tamsūs ir nežino
mi jums; tais takais, kurie 
yra taip abejotini, kurie guli

vargšus... Tas pareigas kuni-j tikrai pavojingose vietoSe, 
gai ištikimai ėjo ir dabar te- L vegiu> Tflt meg galime tę 
belaiko mišias už geradarius. )>erįbij). prižadėjimo paguodų 

Lietuvų užkariavę rusai pa- paimti į niūsų širdis. Nors 
ėmė savo žinion Bažnyčios meg egame jr šiurkštus
turtus, parapijoms paliko že- norg kuriuo vaikščio
mės maždaug po valakų, miš- jame, mūsų Vadas žino taką 

tobulai; ir netiktai gali per
vesti mus per jį saugiai, bet 
taipgi duoti mums didelę pa
guodų ir gerų linksmumų ke
lyje

Viešpatie, aš norėMau pa
imti Tavo rankų į savo, ir 
niekad nemurmėti arba neiš- 
mėtinėti, būti patenkintas.

kuose davė medžiagos ir mal-
> kų ir iš paimtųjų turtų pelno 
kasmet pažadėjo bažnyčioms 
ir kunigams mokėti tam tikrų 
pinigų sumų, kaip atlyginimų.
Tokios tvarkos laikėsi karo 
ractu ir okupantai vokiečiai.

Laisvoje Lietuvoje Bažny
čios turtais buvo susirūpinęs 
Steigiamasis Seimas, leisda
mas Žemės reformos įstatymų. kokį likimų matysiu, kadau
Tada buvo pasiūlyta Bažny
čios žemes imti žemės fondan 
bežemiams ir mažažemiams

beturčiams.
Tas klausimas iškilo net pa

skutinėje K.V.C. konferencijo
je, kuri n,e vienų geros valiosi kūnijos bažnyčios, bendrai

kia nedaleisti iš pat pradžių, Į žmogų, bet nuodugniai imant, teturi maždaug po va-
C__ r.:, « ^„įvibm ««u ldk<L dldeInI beneficijų tėra

keletas. Suvalkijos bažnyčios 
teturėjo po 3 dešimtines. Tų 
žemių dalį užima bažnyčios, 

! šventoriai, kapinės, klebonija, 
j kiti trobesiai, sodai, rinkelė 
žmonėms sustoti. Apskaityta, 
kad, atėmus bažnyčių žemes, 
patiems žmonėms kunigų išlai
kymas būtų brangesnis.

Todėl nusistatyta Suvalki
jos bažnyčioms, kaip mažaže
miams, pridėti lig 8 ha. Kai 
buvo daroma žemės reforma, 
norėjo žemės gauti beveik visi

kitaip šio blogo papročio iš-Įnajitį dalyko, gali suklaidinti, 
mokęs, kūdikis jo laikysis. (Kaipo Bažnyčios turtas išvar- 
Žodžiu, įdiegtas į kūdikį klu- (dijamas — bažnytinės žemės, 
snumas iš pat mažens, ir nuo-(auksas, šilkai... Keliomis ben- 
latinis prižiūrėjimas kad jis dromis pastabomis norėčiau

PROFESSOR NOODLE
EXTRA
OPttAT'«M

Dear Professor
U"e heard. so muckabout 
„hese who chan^e our 
facial mops-thinKs I some 
sur^eon nuųht revise nų 
ovn fair nw<f perkaps. I 
t kere fore tkou^bt I’d writ< 
to you, and asK your 
Kind advice. Vkere can 
I f ind a surdeon who 
will fix me ai 1 up uice? 

Adolph J. Apdilo

dėl pamatyta, kad jomis ne
daug kų teaprūpinsi.

gyvuliais ir geometriniais sti- | SATYRAS IR PEIJfcDA nuo 
liais moderniniame meno vai- į gaĮvos jįgį kojų papuoštos fa

ntastiškais sutartiniais pieši
niais. Žymiausias jo kūrinys 
yra ARTOJAS. Ši grupė vai

kui praeities kunigaikščiai ir į Z(]uOja artojų, darbinį arkų 
senų veikėjų biustai ir ba- jr narnų darbo arklų. Tai yra 
reljefai, matyti, tikrai pada
rė niūrų įspūdį. Betgi talen
tas vis dėlto pastebėtas.

zdavime. Nežiūrint techniško 
talento, bendras įspūdis niū
rus”. Paviršutiniškam kriti-

Meno žurnalas Art Digest 
Stiprus tikrojo moderrašė: “

sųmoningas simboliškas kūri
nys, gyvai vaizduojantis ūki
ninko drųsų ir pasiryžimų, 
nukreiptų prieš sunkųjį sve
timų jungų. Taip pat grafiš-

nizmo elementas pastebimas kas, nors ir liudijantis minkš
lietuvių skulptoriaus Rimšės 
70 skulptūrų, bareljefų ir me- 
daljonų rinkinyje, išstatyta
me parodai Meno Institute, 
Niujorke. Rimšos širdis pla
ka Lietuvos kaimiečiams ir 
jis dažnai naudoja juos savo 
skulptūros temoms. Kaipo ne
paprastos frafiko jėges me
nininkas, jis taip pat gamina 
ornamentines linijines skulp- 

ki tai mano Dievas, kurs ma- > turas, nuo galvos ligi kojų
ne veda. — J. Gilmore. 

laimingas yra tasai, kurs
sutinka būti vedamas neklai 
dingusios rankos.

bežemiai ir mažažemiai. Šian
dien, kai ekonominė krizė pris
lėgė ypač žemės ūkį, nevienas, 
gavęg žemės, jų parduoda, by- 
tik kas pirktų. O iš bažnyčių 
žemių minta netiktai kunigai, 
bet ir šiaip jau žmonės, tar
nai, darbininkai

(Pabaiga bus)

— Nuo šių metų pradžios 
Lietuvoj yra. įvestas laikraš
čių apsimainymas per paštų 
su Norvegija. Visuose Lietu
vos paštuose galitna užsipre
numeruoti Norvegijos laikra
ščius. Taip pat Lietuvos lai
kraščiai gali1 būti prenume
ruojami Norvegijos paštuose.

THE GOOFUS FAMILY

P. Jurgėla

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

papuoštas fantastiškais pieši
niais. Kaip ūkininko sūnus 
svetimųjų valdomame krašte, 
Rimša gyveno ir dirbo tarp 
savo tautiečių. Vadovaudama

tesnę technikų, yra LIETU 
VOS MOKYKLA — motina 
kuri slaptai mokina savo vai 
kų, sėdėdama prie verpiamo
jo ratelio su ištikimu šuniu 
prie kojų. Kalbama, kad šis 
kūrinys, vaizduojantis Lietu
vos “mokyklų” nuo 1864 li
gi 1904 m., žymiai pagelbėjo! 
lietuvių tautai gauti daugiau 
teisių mokslui. Jo dvipusė-, 
statulos DIENA IR NAKTIS 
įeina į Vatikano rinkinį. Be 
to, daugybė atvaizdų biustuo
se ir bareljefuose, taip kaip 
ir nepaprastos braižybos ir 
grožio medalijonų serijos vai
zduoja ištisų Lietuvos istori-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kandlen nuo 9 Iki 6 
Panedėlto. Se rėdos lr Pėtnyčloa

vakarais nuo • tki 9
Telefonas OANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 9«oo

State 4(99 Pronpect 1019
KAL 8C ZARETSKY

ATTORNETS AT LAW 
•322 So. West«-m Avė. 

Valandoa: kasdien nuo t: 10 po plet 
Iki 8:10 v. vak. BubatoJ nuo 12 lkl 

4:00 vakare 
188 W. RaiMlotph St. 

Valandoa: kasden nuo 9:00 ryto
, Iki 8:00 no ni«t

sis giliausiais jausmais, kurie! jų ir legendarinį mokslų”.

CLEMENT J. SV1LOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
83 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012

I hi<jhlj recommeni 
to you my barker— 
bes the wian! Vhat 
sur^eons ne’er could 
hope to do, my 
barbcr sūrely can f 
One daų he chan£ei 
me so complete-M 
such <#/>ejrr« de- 
ęOees-t hat 
Wun Bum Lun^f, upon"1 
ou'- Street, ad- 
dr- č.ied mt in 
čbinese!

Prof. Noodle
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Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LEIUVISKOS TRDOS 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

By H. T. Elmo
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Arkansas ūkiams apsaugoti. Pylimas išilgai Mississippi upės, kuris apsaugo
ja nuo užliejimo ūkių Arkansas valst. Išgriovus tų pylimų, kad apsaugojus Cai- 
ro ir kitus miestus nuo potvynio, į šiau rius nuo New Madrid būtų užlieta 134,001) 
akrtj žemės. Inžinieriai visa seka, o kirtudmeirė pasirengus iškraustyti gyventogūsj

dideles tautas. Mes norim jas' Brolių Motuzų atvažiavime 
toli palikti užpakalyje! Pri- visi laukėme, nes visi apie 
siųskit savo dovanų, pagel- tai iš anksto žinojome, bet 
besit muma!

Dovanos priimama ir pini
gais. Visi aukotojai gaus da- silankymas. Jis atvažiavo su 
rželio vaizdelį. • , broliais Motuzais gerokai sv

0. L. K. Darželio Valdyba šalęs, nes tų dienų staiga pri-

visai netikėtas mums buvo 
žurnalisto V. Uždavinio at-

P. P. Muliolis, ižd.
6606 Snperior avė.,

K. S. Karpius, sekr.
6820. Superior avė.

Cleveland, Ohio.

Paveikslai Ir 
Prakalbos

Į
SPR1NG VALLEY, ILL. J 

Mūsų kolonija mažai kam ži
noma, mažai kas apie jų ka
da parašo, mažai kas pakai- . 
ba, dar rečiau kas aplanko. 
Gyvename ramiu niainierių 
gyvenimu, slėnin įlindę ir pa
sislėpę. Turime savo parapi
jėlę, turime nedidelę bažny
tėlę, neblogų svetainę, beveik 
visi dirbame ir neblogiausiai 
laikomės. Tarp savęs sugy
vename, nesipešame, kaip ki
tur taip ir čia neretai susi 
rinkę išsigeriame. Išsigerti 
mėgstame visi, nors per daug 
girti nebūname.

snigo ir pašalo. Jo atsilai
kymas netikėtas bet labai 
malonus. Jis dviem atvejais 
papasakojo mums plačiai a- 
pie pavergtų Lietuvos dalį, 
nupasakojo apie vilniečių va
rgus ir apie atvadavimų Vi
lniaus krašto. Jo kalba niun.- 
padarė nepaprastų įspūdį. G y 
vi buvo paveikslai, nepapra
stai derėjo prie jiaveikslų ir 
gyva V. Uždavinio kalbu, nes 
ir verkėme ir juokėmės.

Nenorėdami užmiršti bro
lių vilniečių ir mes suauko
jome jų kultūrinėms kovoms 
paremti 15 dol. 29 ct. Po do 
lerį aukojo: kun. A. J. Rup
šy, J. Gruodi, M. Tarasevi
čius, M. Gailius, J. Saulins- 
kas, P. Martusevičius, Ag 
Mazurkienė ir V. Burba.

Visi trys sveteliai mums 
taip patiko, kad mes nenoru 
jome jų iš savo slėnio išleis
ti, vaišinome alučiu, bet nie 

| kaip užlaikyti negalėjome, iš
sprūdo iš m ūsų rytojaus ank

Matėme Savo 
Tėviškes

H AUKEGAN, ILL. — Kai 
atvažiuoja kas iš kitur Wat;- 
kegan, 111. lietuvių kolonijom 
tu,i visi stebisi mūsų nepapra
stai puikia svetaine. Ir mes 
jiatys ja didžiuojamės. Ne* 
viena kita tauta mūsų pada
ngėje neturi tokios gražios 
svetainės, kaip mes, lietuviai.
Svarbu ir tui, kad svetainė 
beveik visiškai be skolų. Sau- 

I šio 23 dienų, šešeadienį, mfl- 
I sų svetainėje įvyko gražios 
I iškilmės, tautinė šventė. Tų 
dienų atvyko pas mus trys 
svečiai iš Lietuvos: Vilniaus 
atstovas V. Uždavinys ir du 
broliai Motuzai su filmais L 
Lietuvos. Pirmasis svečias pu 
pasakojo mums daug įvairi: 
žinių iš pavergtos Lietuvos, — OI AND1JA. Ryšium su 
nupiešė vilniečių vargus, o olandų sosto įpėdinės Julija- 
mes, vilniečių vargams palen- nos vestuvių iškilmėmis, kaJ 
gvinti, sudėjome 20 dol. 77 ct. ralienė suteikė amnestijų vi- 
aukų. Po 1 dolerį aukojo šie: sai eilei sunkiau ir lengviau 
V. Bukšas, (1. Grinius, L. Sa- nusikaltusių kalinių, 
vukynas, J. Pocius, V. Pet-. -

ruškienė, P. Soblys, J. G rik
šas, J. Jocius, K. Paldauskas, 
Ig. Povilaitis, ir T. Švarnba- 
ris.

Brolių Motuzų paveikslui, 
V’. Uždavinio paaiškinimais 
lydinti, jiadarė mums kuo gra 
žiausio įspūdžio. Nors kai k u 
rie išsigėrusieji ir neramumo 
kiek kėlė, bet visi buvome 
patenkinti, daugelis ir ašarė
lę išspaudė. Ypač džiaugėsi 
tie, kurie pamatė savo tėviš
kes, savo parapijos mieste
lius. Kiekvienas pageidavo, 
kari ir jo apylinkė būtų bu
vusi palodyta. Visi prašė bro
lius filmininkus kitų kartų 
atvykstant atvesti ir jų tėvi
škes nufilmuotas parodyti.

Juozas Savukynas

LIETUVIAI DAKTARAI
LIETUVIAI DAKTARAI I

Vasario 15 d.: Kalbės išgūžė konsulato langus, Bu- ; Darželio parėmimui gali, ir
Lietuvos Generalinis d™u ten e8ant- 
__ f Budrys pirmų kartų atvy-
Konsulas J. Budrys ko Amerikon ir tik pereitų

----------- rudenį apsigyveno New Yot-
CLEVELAND, 0. — Klai- ke. §įs kus jo pirmas apsi- 

pėdos atvadavimo vadas pul- lankymas Clevelande. Jam 
kininkas Jonas Budrys, da-prakalbas rengia Clev. Lie- 
b&rtinis Lietuvos Generalinis tuvių Darželio Sųjunga.

’ konsulas New Yorke, sutiko po pietų, vasario 15 d., Bu- 
atvažiuoti kalbėti Clevelande jrys aplankys Liebuvių Dar- 
Li e tuvos Nepriklausomybės želį, o vakare, 8 vai., Lietu-
19 metų minėjime. vių salėje pasakys kalbų. Į-

Budrys vadovavo Lietuvos 2anga nemokamai visiems. 
Sukilėliams prijungimui Klai Rap.
pėdos prie Lietuvos, kaip bu
vo prez. Wilsono programe 
skirta. Užėmė Klai pėdų ir
įvedė lietuvių valdžių sausio

-15 d., 1923 metais. CLEVELAND, O. — Cie-
Budrys vėliau buvo Klaipė-Velando Lietuvių Darželio Sų 

doe gubernatorium, paskiau jUnga rengia bazarų sukėli- 
Lietuvos konsulu Karaliau-mUį pinigų mokėjimui darže- 
čiuje, laike audringų metų, ,į0 įrengimui padarytų sko« 
kada vokiečiai rengė perver-jų.
amus Klaipėdoje. Karaliau- Bazaras bus Lietuvių salėj 
čiuje kelis kartus vokiečiai vasario 19, 20 ir 21 d.

prašomi, prisiųsti ajfoa prr- 
duoti įvairias dovanas Clevc- 
lando ir visoe Amerikos lie
tuviai, kas tik gali kų pada
ryti ar nupirkti, iš ko bus 
galima uždirbti doleris - ki 
tas.

Dovanos reikia prisiųsti 
iki vasario 10-toe. Siuntėjai 
prašomi pridėti prie jų save 
pilnų vardų ir adresų. Ui 
dovanų bus prisiųsta pakvi- 
tavimai.

Clevelando lietuviai savi 
darželiu pralerke kitas net k

Sausio 21 dienų turėjome 
£ kžių pramogų, apie kurias stų lytų. Matyt, jie visur lan 
visi dabar kalbame ir galvy- kiumi sveteliai. * 
jame, kada vėl panašių pra
mogų susilauksime. O jos la 
bai Reikalingos, jos mūsų si5 

gyvenimųpagyvi
na, atgaivina. Tų dienų save 
parapijinėje svetainėje matė
me brolių Motuzų rodomus 
Lietuvos paveikslus, kurie 
mums visiems labai patiko.
Iš mūsų kolonijos po Karo 
Lietuvoje labai mažai kas 
buvo, o ir tie kurie buvo nc-

Martinaitis

Kun. J. Bružiko, S. J., 
Adresai:

Bazaras Darželio 
Naudai

galėdavo mums nieko ypatin
ga papasakoti. Lietuvos pa
veikslai su muzika ir kalbo
mis mums parodė tikrų Lie 
tuvų, ne vienas ir apsiverk
bežiūrėdamas į senų “krajų”, 
nors dėl šio žodžio “krajaus” 
svečias V. Uždavinys mus iš
barė. Jis pasakė mums, koks

Tel. Calumet f-974 Ott.o vBtan,'o<- 
8 ryte Iki 8 vakare

IŠHklrtant ne k 
uiatiieniua », 
trečiadieniu*

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. halsted Street
CHICAGO. tu. ‘

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS
4300 S. Fairfielil Avc.

Tel. Ofieo:
LAFayatts 4017

Tel. namų:
HEMiock S28f

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJ 4.8 .IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: ,2-4-ir 6-8 f. M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A. 14.

A 8-9 P. M. . . :
TreAi«di«Hiai(k ir Sekmadieniais 

paimt antarti '
——

Res.:
2453 W 69 St

Nuo savario 1 iki 7 d.: St I J*®1/ ?š^1*?ycttc 8016 
Andrew’s Novitiate, Poukl -1 
keepsie, N. Y. (poilsis), 

f Nuo vas. 7 iki 21 d.: 64-2.’ | 
i Peny Avė., Maspeth, N. Y

Nuo vas. 22 iki 28 d.: 16

2—4 popiet — 7—H vakare 
Treėiadieaiaia ir Sekmadieniaia 

migai antarti

Telephone HEMiock 2061

DR. JOSEPH KELLA
Chandler Avė., Wilkes-Barre, 
Pa.

Nuo kovo 1 iki 7 d.: 12 St. Į 
Casimir’s St., Westfie4d, | 

' ' Mass.
Nuo kovo 7 iki 14 <1.: 260 

Kast Main St., Amsterdam, 
N. Y.

Nuo kovo 15 iki 28 d.: 3426

DENTISTAS
6558 South Western Avenue

Valandos:
Nuo 9 ryte iki 8 vakare 

Sekmadieniais ir Šventadieninis
pairai snsitnrima

Tel. Office Wentwor<h 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

ton “krame” nėra lokio ‘kra --------------------------------------------------- 6900 S°‘ Ha,sted St
ten k aj , .1 Parthenais St., Montreal, Ca- Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.

fiL T.ia£iivo kajn išskyrus seredoiųis ir »nbwt<»fni*.

Nuolatinis adresas: Re v.
J. Bružikas, S. J., 259 N. 5t*i 
St., Brooklyn, N. Y.

jaus , yra tik Lietuva, kam 
savo žemę vadinate svetimu 
vardu.

Tel. Ofe. RF.Publte 7 S 06 
Melrose Park 620

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct.. Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. tO-—9 vaL v.

3147 So. Halsted M., Chicago 
Paned.. Sered. ir Snhat. nuo 2—9 v.

i Ras. 6924 Sa Talman Ava 
i Res. Tel. GROvenill 0617 
' Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis Husitams

Tai. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St.

TeL CANal 9402

DR. A. R. LAURAITIS OR. A. J. MANIKAS
NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER'S ELI23R 
OF BITTER WINE

AKIŲ GYDYTOJAI

Rekomenduojamas
Kaipo
Skilvio
Vaistas

VKA8TK SAMTELIO DYKAI 
YMaar** Bltter W»n» O •M •- WeU« (H.. Chlrao. m.

Visose
Vaistinėse

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL CANa] 0523

DENTISTAS 
2423 West Marąuette Road 

Antrad., ketviilail. U oenktadlenlali 
9-12 v. rytu: 1-5 p. p.; <5-9 v. v. 

Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 
161 Broadvzay 

MELROSE PARK, ILL. 
PlrmadlnnialH Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. iki 9 vai. vakaro 
Aefttariientais nuo ž v iki 9 v v 

Sekmadieniais pairai sutarties

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Ava.

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

REZIDENCIJA
LAFayette 3051 2519 W. 43nl 8t
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
na pu i arrtarti

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Office Phone

PROspeet 1C28
Res. and Office Tel. CANa* 0257

2359 S. Leavltt St. 
CAN ai 0706

EMIL DENEMARK, Ine. ĮVAIRŪS DAKTARAI I

BUICK, CADILLAC, LA SALLE

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU
SIO MENESĮ, EMIL DENEMARK, INC. 3860 
OGDEN AVENUE, DUOS SPĖČIAU 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! 
BET TURITE ATSINEŠTI ŠĮ SKELBIMĄ.

DI. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland A ve. 

T«L YARds 0994 
Rea.: Tai. PLAza 2400 

VALANDOS:
Kuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 

nvw» IA 1°

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL 
Telefonas MIDvray 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakare. NedSIicmia nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
'•I no niatn iv n«w» 7 iki 8-30 « •

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

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

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

9
• » 860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

JAU NLGHJ8O 18 KAI.ITORN MOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja S0 mėty 

Beu n ui Ūmias Ir Mrriles ligos Jo 
specialybė

Valandos 11-12 A. M 2-4, 7-8 P M. 
Gyvenimo vista 1688 9o 50 Ava 

Pbore Clcoro 866«
Ottlce 4680 Wee« 18th Street

Tel. CANa’. 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. Caiifornia Avė. 
Telefonai REPublic 7868

Res. PROspeet 6650

DR. P. Z. ZALAT0R6
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rcridenci.įa: 6600 Ro. Arteaian Avc. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUIevard 7042

DR. 6. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 8813-14 
k KENvrood 6107

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

756 West 35th Street
Ofiso TeL VIRglnla 0036 

Residenee TsL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rerldendja
8989 8o. Claremont Ava.

Valandos 9-10 A. IT. 
Nedaliomis pagal sutartis
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DIENRAŠČIO “DRAUGO” METINIO 
KONCERTO PASIKLAUSIUS

Mūsų dienraštis ‘Draugas*į jos orkestrai ir jos vedėju: 
įgyvendino tradicijų — keri komp. A. Pociui! 
met ruošti po vienų koncertų,| Šv. J urgio parap. 
kuriame, be veteranų Chiea
gos lietuvių dainininkų-ių, 
duoda

i M. Janušauskienė (pasiren- 
; kant dainas), J. Kudirka Va
nagaičio “Mamytė” ir Floto- 

; wo dainų iš operos “Mar- 
itba“, K. Sabonis Gounodo a- 

• / rijų Valentina iš operos ‘Fau-
’st”, Capua “Serenadų” iikurį veda irgi komp. Pocius,' 

taip pat publikai teikė dide-
oda progos pasireikšti ir. lio pasitenkinimo puikiu iš- . *' «**•

jauniems, augantiems ir besi- p.klynu kūrimų Choras su |iet„ reikalaujant,
vystantiems dainos ir mun- orkestrą pirmoj daly padai- 
kos meno talentams, o tie, navo Vanagaičio — “Vil-

Gen. Giedraitienė Bleichman 
no “Meilė” ir Gounodo ari-

būsimieji solistai, didelių or
kestrų dalyviai, gauna pro-

nius”, Pociaus “Pamylėjau 
vakar” (akapela), ir “Piau I

liet’
visi atliko dar keletu “bisų”. 
Solistams akompanavo A 
Pocius, B. Janušauskas ir L. 
Sabonienė.

Dienr. adm. kun. M. Urbo-gos papraktikuoti prieš skai- ti linksma”. Antroj daly Mo- 
tlingųjų publikų, kas yra nau zarto “Gloria”, Strauso ‘Ka-I '
nALL., ;5 na™ padėkojo programos

•rr ' -. -■* -^***' * ■ .M-Įę*"*1’ T'.M* Si--**

dingą talentų auklėjimui. ržygis’ iš operos “Cukrinis
. , , v | Kareivėlis” ir Friml “Vaga-|Kurie manė, kad šių melų , , ,, , ..... .... , bond king” (angliškai) sumetinio “Draugo” koncerto 

programa nieku nesiskirs nuo 
buvusių programų — dalyvių 
ir kūrinių atžvilgiu, apsiriko. 
Pirmiausia didžiausio pasige
rėjimo teikė Pirmoji Simfo
nijos orkestrą, suorganizuota 
iš Bethoveno Muzikos konser
vatorijos mokinių ir vedamu 
paties konserv. direktoriaus 
komp. A. Pociaus. “Poet and 
Peasant overture” (Suppe), 
“The Golden Sceptre” (Scli- 
lepegrell) antroj daly ir bi- 
sui kiti kūriniai puikia tech
nika ir darniu išpildymu pub
likoje sukėlė entuziazmo. Or- 
kestros pasiektieji vaisiai pa
rodė, kiek buvo įdėta darbo 
jo vedėjo komp. A. Pociaus. 
Bethoveno konservatorija y- 
ra didelis pliusas mūsų kul
tūriniam gyvenimui ir dėl to 
verta visokeriopos paramos. 
Taigi, valio Pirmai Simfoni-

solistais Jule Kiškaite, Albi
na Urbaite ir J. Čnru. Ir čia 

I komp. A. Pocius parodė gra
žių savo darbo vaisių. Cho
ras su orkestrą skambėjo pui
kiai ir begalo imponuojan
čiai. Pirmoje dalyje “Vilnių” 
turėjo net antru syk pakar
toti.

dalyviams ir publikai, o red. 
L. Šimutis padarė lyg ir tru
mpų atsakymų Hitleriui, ku- 

| ris savo kalboje keturių me
tų diktatūros sukakties pro- 

i ga Lietuvų įskaitė į eilę ne-1 
(baugingų valstybių, jog A- 
merikos lietuviai budės su

Žiūri, kaip vanduo naikina jų turtų. Gyventojai Wyatt, Mo., žiūri į savo gyvenamąsias vietas, kurias užlieja vanduo 
palikus Mississippi upei. Apskaitoma, kad vanduo yra užliepęs 131,1)00 akrų žemės.

MARŲUETTE PARK. — 
Sausio 22 dienų naujausioje 
Chieagos lietuvių kolonijoje,

visa l'Ltūva."k“ul ffiuZrig’įj 

Lietuvos valstybę nei kojos

Vilniaus Prakalbos k>’tį nuo Vilniaus darbo, nei, mis» taiP ir Vilniaus - Seinų Jonaitienė, B. Nenartonis, J. 
vienas negali pasiteisinti, kad I kraštas bus atvaduotas tik 
jis turi kitų reikalų, o Vii- bendromis visos lietuvių tau-
nirnn tesirūpina tie, kurie tos jėgomis. Todėl tas jėgas šius, Janonis, E. Vilkas, P. ši 
daugiau laiko turi. “Lietuvių! reikia kaupti, kad tinkamai , A. Janonis, E. Vilkas, P. Ši- 
tauta nėra didelė milijonais,' valandai išmušus galėtume mas, V. Minelga, Šveikaus- 

kienė, J. Juraška ir Ona Jus-

Svenciskas, E. Kamauskieaė, 
Mrs. Kelia, O. Kirienė, Vilki-

pttM-Koncertus lankančiai 
likai naujiena buvo antifn 
nalis mergaičių choras su O 
na Yalangaite. Choras bega
lo sutartinai ir žavėtinai iš
pildė Moniuškos “Vakaras" 
ir “Už giružės”. Pianu a 
komp. koinp. A. Pocius.

Vadinas, didesnė progra
mos dalis teko priruošti ko- 
mpoz. A. Pociui, kuriam art 
galo sukelta ovacijos.

Kitus programos numerus 
išpildė jau plačiai žinomi Chi1 
cagos lietuvių dainininkai-ės

svetainėje įvyko gražus Vil
niaus parengimas, gražios
prakalbos. Vietos klebonai i’bti vieningų visai tautai nau 
kun. A. Baltutis tų dienų pa-■ dingų darbų — kalbėjo V. 

Pasiklausyti gražaus meti-1 kvietė ši’uo metu Marąuette Uždavinys — nevalia nei vie
nio koncerto publikos susiri-! Parke gyvenantį svečių iš Lie nam nuo lietuvių tautos ka- 
nko nepaprastai daug — pil- tuvos V. Uždavinį. Susinu

ncįkeltų.
Programų vedė lg. bakalus.

na auditorijos apačia ir bal
konas, o į šokius susirinko 
dar daugiau jaunimo.

Taigi, metinis dien. “Drau 
go” koncertas visais atžvil
giais kuopuikiausia pavyko.

Rap.

skaičiumi, už tai kiekvienas pasiekti tai, kas lietuvių tau
lietuvių tautos narys turi di- tai šventai priklausot..”

Be V. Uždavinio ir kun. A. 
Baltučio kalbėjo dar L. Simu
tis ir dr. A. Rakauskas.

cius.
Toliau dr. A. Rakauskui 

vadovaujant įsteigtas WS 
skyrius. O. Aleliūnienė

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

Grabnamių 
-o-

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj
■ o

Suvirš 50 metų prityrimo
o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

o
Mes atbkome darbų daugeliui žymesnių 

Chieagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVĖ.
arti Grand Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Akademijos Rėmėjų 
Pramoga

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Kazimiero Akad. Rėm. 1 sk. 
rengia kortavimo ir kauliu
kais žaidimo pramogų vasa
rio 7 d., 3 vai. popiet, Ogen- 
tų name, 5648 S. Justine st. 
Bus gražių dovanų. Po žaidi
mo bus kontestas. Laimėto
jams teks gražios dovanos.

Rengimo komisija ir Oge- 
ntai nuoširdžiai kviečia visus 
atsilankyti.

Namų Savininkų 
Vakaras

E.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

CICERO. — Žiemos metu 
būna įvairių - įvairiausių pa
rengimų. Tas pats yra ir Ci- 
ceroj. Kas šeštadienį ir sek
madienį visos Ciceros svetai
nės užimtos tai vienokiu, tai 
kitokiu parengimu.

Liet. Narnų Savininkų Po
litikos klubas, kad nepaken
kti pašei pinėms ir labdarin
gom draugijom, nutarė savo 
pramogų rengti paprastų va
karų.

Klubas neilgia bunco ir 
card party trečiadienį, vasa
rio 3 d., Liuosybės svetainėj. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 25c.' 
Laimėtojai gaus gražių dova
nų.

Klubas tikisi turėti daug 
svečių, ne vien lietuvių, bet 
ir kitataučių.

Ant galo bus šokiai ir pa- 
sivaišinimas. Klūbietis

ko nemažai klausytojų ir žy
mesnių vietos lietuvių, kaip 
dr. A. Rakauskas, red. L. ši
mutis, vice red. Ig. Sakalas, 
P. Čižauskas, J. Mickeliūnas, 
Kai, Kirienė, dain. E. Rakau
skienė, importeris Rakštis b 
kiti.

Pirmas kalbėjo kun. A. Ba
ltutis, nupasakodamas vilnie
čių vargus ir primindama.■> 
reikalingų amerikiečių pagal
bų kovojantiems vilniečiam?. 
Jis šiltais žodžiais pristatė 
kalbėti svečių V. Uždavinį, 
kuris nepaprastai gražiai nu-A >•
siteikęs, savo ilgoje, gražia,' 
paįvairintoje kalboje nupasa 
kojo Vilniaus krašto lietuvir 
gyvenimų, iškėlė mintis dė! 
Vilniaus atvadavimo galimu
mų, pats stipriu tikėjimu pa
reikšdamas, kad Vilniaus at
gavimas yra netolimos atei
ties faktas, kad sunkumai, k u 
riuos tenka Vilniaus fronte 
pakelti, artimu laiku bus nu
galėti, kad Vilniaus krašto 
atvadavimas yra visos lietu
vių tautos reikalas, vistiek 
kur lietuviai begyventų: Vi
lniuje, Kaune, Chicagoje, Bue 
nos Aires ar kur kitur. Nei 
vienas lietuvis negali atsisa-

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

A.
t

Dykai koplyčios visose 
Chieagos dalyse

Ph«>ne 9000

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PEUZIN

OerlaualM patarnavimu — Mntarta patarnauja

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDE
, TBVAS

REPublic 8340

H

ANTANAS KILKUS
Jau sukako vieni metai, kei 

negailestingoji mlrtla atskyrė 
ii mūsų tarpo mylimą sūnų lr
broli.

Netekome savo mylimo sū
naus lr brolio sausio 30 -j , 
1930 m. Nora laikas tęsiasi, 
mes jo niekados negalėsime 
už m i riti. Lai gaileatlogu Die
vas sutelkia jam amžiną attlsj.

Mes atmindami tą jo liūdną 
prasliallnlmą ti mūsų tarpo, 
yra užpraiytos gedulingos iv. 
MiAlos ui Jo sielą trečladlen], 
vasario 3 d.. Gimimo Pan. iv*. 
Marijos parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Park, 7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti iloae pamaldose.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
suo, BruILs Ir Svogerls.

Vilniaus vadavimo darbui
mieno nutolti, nevalia užmir-į paremti suaukota 30 dol. 29 .'7.'?'.^----’T’’ J
šti vargo ir nelaimėje savo,ct. Kun. A. Baltutis paauko- mirijonterių boardo pirminiu į

Chicago parkų dist rikto ko-

tikrų brolį. Kaip Lietuvos ne- jo 5 dol. Po vienų dolerį au- 
priklausomybė atstatyta vi- kojo: Majorienė, Žibraitė, E- 
sos lietuvių tautos ilgomis'pa J ndrikienė, A. Rimdaitė, J. Mi- 
stangomis, vieningomis kovo- ckeliūnas, P. Čižauskas, A

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. I. Ridikas 
lachamjcz ir Šatai

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

2314 We8t 23 rd Place 
Phone Canal 2515

J. 4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

A. Petkos
S. M. Skilias
LJ.Zolp
Ezerskis ir Suuos

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

kas R. J. Dunliam išeina iš 
Illinois Works Progress admi
nistracijos ofiso.

Dunham pareiškia, kad jis 
norįs daugiau laiko paaukoti 
parkų reikalams. Bet žinovai 
aiškina, kad pree. Rooeevel- 
tas jį sikiria į diplomatinę tar/ 
nybų, gal ambasadorium Vo-|j 
kietijai.

8 tūbų už 

11 tūbų ..

:!

RADIOLAS
Naujas moderniškas radio, 
pagaunantis visas tolimas 
stotis ir išduodantis stebė
tinai gražų balsų. Graži iš
vaizda. Greitesnis negu žai
bas.
Kaina 6 tūbų gražiame 
kabinete .... £38.50

?55.OQ-- 
#75.00

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

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted St.

Tat Benį. 7010
Puikūs programai Nedėliomis — 
WCFL nuo 7 iki 8 v. vak. Ket- 
vergais WHFC nuo 7 iki 8 vai.
wk. ■'/ „ < •• /.uM



tam labai pritarė ir ryžosi nei Reikia pasakyti, kad Mel-

BHJttoSs

IS su
MELR&sE PARKE

Praeitų sekmadieni, sausio 
d. Melrose Parke įvyko

5vų Marijonų rėmėjų 1 sky-

ftik‘ 'vajuj pasidarbuoti, bet 
ir pramogą, tam tikslui sure
ngti. Tuo reikalu daug kal
bėjo įžymi Melrose Parke vei
kėja, katalikiškos spaudos 
platintoja ir uoli darbuotoja 
visokiose draugijose Agnietėlūs susirinkimas, į kurį at

pilankė skaitlingas būrys, na l gvilpauskienė. A. Švilpauskie- 
nė, galima sakyti, yra visasrių ir jų tarpe dalyvavo kun.

J. Jenčius, kun. V. Čižauskas 
ir Tėvų Marijonų Rėmėjų 
apskr. rašt. Susirinkimų ati
darė kun. J. Jenčius, įžangine 
kalba, apibudindamas dabar
tiniu laiku, Tėvų Marijonų 
užsibrėžtus darbus ir kvietė 
susirinkusius melroseparkie- 
Čius stoti į pagalbų. Ta pačia 
proga kalbėjo kun. V. Č'žaa- 
skas gana plačiai apie nuvei
ktus rėmėjų darbus ir jų gau
sia^ aukas, kuriomis jau šia
ndie susilaukėme daug jau 
nų kunigų Marijonų, kurių

ros© Park lietuviai, nors ir 
prisiglaudę prie italų para
pijos, bet jie savo tautiniuose 
reikaluose neprasčiau stovi 
chicagiečiUs. Jie g rajai susi
organizavę į draugijas ir va
dovybėj Tėvų Marijonų, gra
žiai susiklauso ir veikla, da
rbe už tai Melrose Park lie-

pagrindas melroseparkiečių. tuviams. * į
tarpe. Jei prigelbsti daug vi-Į Siems metams Tėvų Mari- 
sokiuose darbuose — K. Ka-|j°nų rėmėjų 1 skyr. valdybų 
ntautas, M. Janušauskienė, K. sudaro šie asmenys: K. Kan- 
Žvirblienė, O. Skodžienė, P. tautas pirm., Agnietė Švilpau- 
Bacevičienė ir kitos. i skienė rašt., Morta Janušau-

Kaip gražu ir malonu du- skienė iždin. ir kun. Jonas 
lyvauti tokiuose susirinkimuo Jenčius dvasios vadas, 
se, kaip Melrose Parke. Pas Nesiradus daugiau reikalų, 
juos kuogražiausia nuotaika susirinkimas baigtas,

Antradienis, vasario 2, 193'

DRJOS “LIETUVOS ŪKININKO ’ ORGANIZATORIAI IR JUBILIEJAUS RENG. JC0-TA3

’ Iš kairės į dešinę sėdi: S. Zičkus, kon. rašt.; K. Mikšaitė, kon. rašt.; J. Žurkauskas, pirm.; 
I. Lukošiūtė, fin. rašt.; A. Linkus, nut. rašt. Stovi: V. Duoba, ižd.; J. Kaminskas, org.; A. Ka
minskas, org.; M. Kaminskas, org.; J. Žilis, org. (Organizatorių: B. Kazanausko ir M. Juškos 
paveiksle nesiranda).ir pasiryžimas dirbti.

Taipgi susirinkimas suren
gimui pramogos išsirinko ko
misijų, kurių sudaro — K. 
Kantautas, K. Žvirblienė, O. 

tarpe yra ir patsai prelegen- Į Skodžienė, P. Bacevičienė ir

Po susirinkimo turėjome 
progos aplankyti p. A. Švil- 
pauskienės namus, kur mu’ 
labai gražiai pavaišino. Ta

tas, kun. V. Čižauskas, kun. 
J. Jenčius ir kiti. Jo kalba 
sukėlė gilaus entuziazmo su 
sarinkusiuose. Tašpgli keletu 
žodžių tarė ir apskr. rašt. Jo 
kalba buvo nukreipta į da
bartiniu laiku tęsiamų Tėvų

A. Švilpauskienė.
Iš apskr. susirinkimo ra

portų patiekė A. Švilpauskie- 
nė. Taipgi lankyti apskr. su
sirinkimus išrinko nuolatines 
atstoves — K. Kantautų, A. 
Švilpauskienę ir K. Žvirblic-

Marijonų vajų. Susirinkimas nę.

pačia proga plačiai apkalbi-'nkas”• sulaukus 30 mt. am- 
jome, kaip geriau ir tiksliau šiauš, vasario 7 d., West Side 
išjudinti Tėvų Marijonų Rė ' svetainėje, 2244 W. 23 place, 
mėjų Draugijos veiklų. La:- iškilmingai minės jubiliejų, 
kas greitai prabėgo ir nepa- tenka džiaugtis drau-

Draugija ‘‘Lietuvos Ūkini- jos išeivijai. Jubiliejaus va- 30 metų jubiliejaus progra-| gai)—A. Tviragas ir A. Sa- 
karo programoj telpa dr-jos mų minėti organizatoriai bus lukas, Ickus, žydas krautuv-
i.stori  ja, kur smulkiai apru- gražiai pagerbti ir bus įteik- ninkas — A. Rugienis, Poli-
šyti draugijos darbai. Drau- ta gražios dovanos atminčiai, cistas — P. Cesokas. Taipgi
gija ne tik rūpinosi savo na- “Tautos Sūnūs ir Išgamos“ bus jaunimo, muzikantai ir
rių šelpimu, pomirtinių išmo- Jubiliejaus programoj kiti pamarginimai.

sijutome kaip atėjo 5 vai. va
karo. Labai dėkingi A. Švil-
pauskienei už vaišes išsisko-

Draugo koneerl.-j. Ckminkas” per 30 meti) yra 
______ ' daug gera padaręs tautai ir

gijos jubiliejum, kiek jos nu
veiktais darbais. “Lietuvos

binome į

Metropolitan Operos Žvaigžde

pasisako, kodėl jis labiau mėgsta lengvą užsirūkytną

-Neseniai buvo padaryta neprigulmingas tyrinė

jimas tarpe profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, 87% pareiškė, jog asmeniai 
jie labiau mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p.Melcbior ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 

Jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzi
nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” 
proceso gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs jūsų 

gerklei!

Lauritz Melchior sako:
“Aitriausias bandymai, koletam ai 
galiu cigaretą pavesti yra tai stebėji- 
mat, kaip jis po ilgų sunkaus pratimo 
valandų mano gerklei atsineša. Ai atra
dau, jog lengvas uiairūkymaa išlaiko 
tą bandymą. Ir todėl, norą ir nesu nuo- 
latinia rūkytojaa, savo gerklės labo 
dėlei labiau mėgstu Lucky Strike. 
Taipogi atsitiktinai ir mano imoha. 
Kuomet mes vykstame atgal į Europą, 
niekad neuimirstame pasiimti su sa
vimi gero kiekio Luckies.“

kėjimu, bet dideli jos nuo
pelnai yra ir Lietuvos švie 
timo ir kultūriniam darbe.

Paveiksle matome kai ka
riuos pirmuosius organizato
rius, kurie iki šiai dienai 
daug veikia. Jie niekuomet 
nemanė, kad jų pradėtas da
rbas taip aukštai iškils.

1906 metais jie, ir keli ki
ti jų draugai, kurie buvo ne
seniai atvažiavę iš Lietuvos, 
pasiryžo susirišti į vienybę 
ir broliškų meilę, idant galė
tų bendrai darbuotis tėvynės 
ir savo labui. Jų sumanymas 
buvo suorganizuoti draugijė
lę. Ir, štai rugsėjo 17 d. 1906 
m., suorganizuota draugija 
“Lietuvos Ūkininkas“. Per

Lietuva Mums Tikrai 
Kalbėjo..:

Programoj dalyvaus north- 
saidiečių artistų grupė, vado
vaujant Maskolaičiams. Vai
dins “Tautos Sūnūs ir Išga
mos“, 3-jų veiksmų dramų. 
Veikiantieji asmenys bus: Kli 
mas, miesto viršininkas — P. 
Maskolaitis, Vanda, jo antro
ji žmona — O. Sender, Aldo
na, jo podukra (Klimo duk
tė) — A. Seriūtė, Vladas, Va
ndos giminaitis — J. Lebe- 
žinskas, Ignas, Vlado drau
gas — J. Ramoška, Jonas 
Giedraitis, (mokytojas) — V. 
Rėkus, Teta Rožė (Jono te
ta) — E. Maskolaitienė, Ka
triutė, Aldonos draugė (Jono

Muzikalė programa
Po vaidinimo prasidės nri- 

zikalė programa. Dainuos dvi 
gubas kvartetas, pritariant 
publikai. Dalyvaus talentuo
tos lietuvaitės šokikės: J. Ka- 
sinauskaitė, L. Cinskiūtė, .1. 
Matecun ir J. Katkus. Taip
gi dainuos žinoma daininin
kė Ona Juozaitienė. Vakaro 
akompanistė bus muzikos mo 
kytoja, Elena Zogiūtė, kuri 
neseniai atidarė antrų muzi
kos mokyklų, 2435 Wi '69th 
str.

Po programo bus šokiai. 
Grieš Henry Peters’ orkest-

giminaitė) — O. Ramoškaitė, ra, vadovaujama draugijos na- 
Petras ir Baltrus (Jono drau rio P. Rudako. I. Lukošiūtė

V. Vaicekauskis, P. Kondro- 
tienė, O. Vaicekauskienė, Al. 
Šeputis ir J. Kinčinas.

Pranešimai
BRTDGEPORT. — Saldžiau 

Džiaugtumės, kad taip da- sios Širdies V. J. draugija 
T0WN OF LAKE. — Gerb. žnian mums Lietuva gyvais laikys mėnesinį susirinkimų 

kun. Al. Skripkus mums vaizdais ir žodžiais pakalbę- šį yfckąrų, vasario 2 d., 7:30 
Town of Lake lietuvių kolo-' tų. Sušiltume nauju lietuviš- valandų-yakare, Chicago Lie- 
nijos lietuviams padarė tik- kurnu, o tos šilimos mums tuvių Auditorijoj. Malonėki- 
rų džiaugsmui, kai jis sausio Į taip trūksta. Pivoriūnienė te visi nariai atsilankyti. Yra

PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINĖ"

5 dienų pakvietė parapijos 
mokyklos svetainėn tris sve
čius iš Lietuvos. Tai buvo du
broliai Motuzai su filmais iš CICERO. _  Amerikos Lie- ELEKTRINIAI VALYTUVAI
Lietuvos ir Vilniui Vaduoti tuvių Katalikių Dukterų klū-i

Ir Vėl Šoksim
daug svarbių dalykų svarsty
mui. Nut. rašt. Frank Bakutis

HEAT.TH-MOR 
Mntykltu 1| šiandien!

Sujungęs atstovas V. Uždą- bas vasario 6 d. rengia So- £££*%£« uSK™ SM 
vinys. Lietuvos vaizdai kai- kius parapijos salėje. Komi- HRAUTmMOR

matfkn. • Saukite pardavėte J. F. 
DANIS, Ftoom ei 8, 20S No. Wa-Lėjo apie Lietuvos pakilimų siją sudaro: A. Jurgelaitė, F. 

per mūsų akis, o V. Uždavi- Jurgelaitė, A. Bilaitė, A. 
nys savo gyva kalba ėjo į smauskaitė, S. Baubkiūtė ir 
mūsų širdis primindamas, g. Gerdvilytė. Visos dariiuo- 
kad ne visa Lietuva laisva, jasi, kad vakaras pavyktų.
kad trečdalis jos teritorijos , Norima truputį parapijos se- ‘ 
ir per milijonas gyventojų y- 
ra svetimų pavergta ir terio- 
jama. Susirinkusieji nepapra- vak. Įžanga 35c. Kviečia vi
štai buvo patenkinti gražiais gUR komisija ir visiems užti- 
filmais brolių Motuzų rodo- krina gerus laikus. Narė 
mais, džiaugėsi Lietuvos pa-

M. BIAGOS 48 VALANDŲ 
BIRTHDAY P ARTY

CLASSIFIED
DARBININKĖ

. ,. ~ . y Reikalaujama ne teima moterte a-seles paremti. Unes gera mu- heinam namu darbui. Geri namai.
a , • • • j- o i 8808 8- Artesian Avė. HEMIockzika. Šokiai prasidės 13 vol. 41,40.

PARDAVIMO BIZNIAI

Lengvas Užsirūkymas 

“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga
PRIEŠ KNITEJIMUS-PRIEŠ KOSULĮ

r>^rri»i imt. n* a—hi cmk*,

žanga ir reiškė užuojautų pa
vergtiems. Kad užuojauta bu
vo tikra rodo ir jų sudėti 42 
dol. 84 ct. vilniečiams parem
ti. Mykolas Garla aukojo 2 
dol. Po vienų dolerį aukojo 
šie lietuviai: St. Lukošius, A. 
Laurinavičius, St. Landt&er- 
gis, P. Mankus, A. Šilingas, 
J. Kaulinaitienė, J. Martin- 
kienė, D. Zaleckis, O. Bra
zauskienė, D. Birbilaitė, EI. 
Kadžius, A. Raudys, Br. Bla- 
žaitė, L. Nemunas, S. Ažu
kalnis, Pr. Toliušis, M. Petru- 
šaitė, JT. StukienS, K. Šukys,

BRTGHTON PARK. — Sau 
šio 23 ir 24 dd. įvyko M. 
Biagos birthday party jo j- 
staigoj, 4358 So. California 
avė. Pokylis tęsėsi 48 valan
das. Dalyvavo šimtai žmonių 
ne tik iš Chicagos, bet ir iš 
apylinkės miestukų.

Muzikas griežė visų laikų. 
Buvo graži programa. Tarp 
žymesnių žmonių matėsi ir 
Justinas Mackevičius.

Steponas

PARBAVTMT’T "Stue Repą kr” ma
linau mi vl-ate Imnklalu Ir 'teteln. ' 
JpI nemokate amato. ISmnklnatn Pi
rininku matvklte vakarais Ir nrdA- 
ltot vik> dieni. A. O. 4049 South 
Talman Avė. Kampai 40th TU.

PARDAVTMITI KAITINTAI PALTAI

48 vartoti fnr kotai, priimti įmi
nate — Oreltnm pardavimui $R no. 
Plrmoaloa afalt, pl-mteuntel mum. 
Feonomleal Rcctlnn. Mllter Fur Com- 
panv 10d N. Mich lira n Ava. Atdara

IFJtKO PIRKTI

TaAknma pirkti, malt var»onliikal 
(reed nrimn). Turi bflti caram at©' 
vv. Bot 81 A. "Prauraa".

TTPHOT.RTPRTNG

Rakandn TaicrraiM
PervilVimna. bnTfln taiavmna. per- 

maliavniimaa, ilvalvmaa. Darba* ca- 
rantnojamaa. Apkninavimaa dykai 
femianaioa kainoa mieote. 8nnerioT 
Upholnterinar Co.. 327 So. Kcdaia 
Avė., NEVada 7717.

<


