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EUCHARISTINIS KONGRESAS SI AN 
DIEN ATIDAROMAS MANILOJE

KARIUOMENĖS PALAPINES NUKENTEJUSIEMS

jB H S

Teismas nuspreBde, kad Miliukai 
apleistu fabrikus

ĮSPŪDINGAI PAGERBTAS ŠVENTOJO 
TĖVO LEGATAS

MANILA, vas. 3. — Šian
dien čia atidaromas 33-iasis 
tarptautinis Eucharistinis 
kongresas, dalyvaujant šim
tams tūkstančių meldžionių.

Šventojo Tėvo legatas Jo 
Emin. kardinolas Dougherty, 
įgyvendintas .Filipinų salų 
prezidento puošniuose rūmuo
se.

Vakar šiuose rūmuose lega
tas pagerbtas — surengtas

įspūdingas priėmimas.
Salų prezidentas Quezon y- 

ra kelionėje į J.Valstyhes. Jie 
iš Tokijo miesto per telefonų 
oficialiai sveikino Šventojo 
Tėvo legatų.

Prezidento žmona dalyvavo 
legato pagerbimo iškilmėse.

Kardinolas legatas vakar 
įteikė Manilos arkivyskupui 
Šventojo Tėvo dovanų šiai ar
kivyskupijai — aukso ciborijų.

••'

Darbininkų vadai planuoja 
apeliuoti

POPIEŽIUS VIS PLAČIAU 
IMASI DARBO

VATIKANAS, vas. 2. — Šventenyltė kalbės per radijų 
Pusoficialiai pranešta, kad vasario 7 d.
Šventasis Tėvas Pijus XI per- Kadangi Popiežius atnauji- 
eitų naktį praleido su pasikar- na savo aktyvumų, Vatikano 
tojančiais skausmais kojose. (dienrašty imta skelbti kasdien 
Taip pat pažymėta, kad ligos' rengiamos audijeneijos. Šį 
stovis nepasikeitęs.

Nepaisant to, Jo šventeny
bė kasdieij vis plačiau imasi 
darbo Bažnyčios reikalų 
vedimo. •» ” ,

Šiandien Popiežius kokį lai
kų rengė pranešimų per radi
jų tarptautiniam Eucharieti-
niam kongresui Maniloje. Jo'.ordenų.

kartų audijeneijos teikiamos 
tik aukštiesiems Bažnyčios 
prelatams.

Popiežius pagerbė Italijos 
karalienę ryšium su karaliaus 
ir jos sutuoktuvių 40 metų su
kakties minėjimu. Šventasis 
Tėvas skyrė jai Aukso Rožės

Čia vaizduojamos palapinės sustatytos nukentėjusiems potvyniuose ties Forest Ci 
ty, Ark., Mississippi slėnyje. Nukentėjusieji žyginėja šalimais palapinių ir džiaugiasi, 
kad turės pastogę. Kariuomenė jais rūpinsis. (Acme Photo.)

KUNIGAMS SUNKU PA
BĖGTI Iš KATALONIJOS
LONDONAS. Londono

Universe sausio m. 15 d. pas
kelbė tokių žinių:.

Šiandien praJktiškai neįma
noma kunigui paliėgti iš Ka- 
talonijos, arlia iš kitų radika
li) valdonių Ispanijos sričių.

Pabėgimas tegalimas tik į 
Prancūziją per Pirenėjų kal
nus, kurie vietomis siekia iki 
6,000 pėdų aukščio. Tarpukal- 
niais yra perėjos ir keliai.
Kunigai negali
-— ginkluotų radikalų stipriai svetimšalių darbininkų,
saugojami. Kunigams telieka kurių tarpe daugiausia yra 
žygiuoti stačiai per kalnus ir baitiečiai ir jamaikiečiai dar- 
toi tamsiausiomis naktimis/bininkai. Planuojama juos de- 
kadangi radikalai nardo ir po1 portnoti, kad būtų daugiau

kunigus. Rasti pagrobiami 
ir nužudomi. Kitiems pasisega 
kur nors - pasislėpti, arba iš 
užpulti) namų pabėgti.

Visur visados trankosi ra
ikai ų šnipai kunigų susekimui. 
Mažam kunigų skaičiui pasise
ka paliėgti per Pirenėjų kal
nus.

KUBOJE INTERNUOJAMI 
SVETIMŠALIAI DARBI

NINKAI

HAVANA, Kuba, vas. 2. — 
Kubos vyriausybė internuoja 

naudotis jais' stovyklose daugiau kaip 50,-

RADIKALAI IŠŽUDĖ
KUNIGŲ ISPANIJOJE
VATIKANAS, vas. 2. — 

Ispanų kolegijos Romoje ku
nigai paskelbė Vatikano lai
kraštyje, kad prieš radikalų 
įsigalėjimų Ispanijoje buvo a- 
pie 32,500 kunigų ir 60 vysku
pų. Iš /kunigų apie 40 iki 50 
nuošimčių radikalai nužudė. 
Nužudyta 11 vyskupai, bet jų 
visų identifikavimas dar ne
nustatytas.

Kiti kunigai radikalų valdo
muose plotuose arba slapsto
si, arba įkalinti ir jų likimas 
nežinomas.

Iš dvidešimts trijų vyskupi
jų pranešta, kad kone visos 
bažnyčios sunaikintos — api
plėštos ir sudegintos.

Pažymima, kad palygina
mai nedidis skaičius vienuolių 
seserų nužudyta. Jos išvary
tos iš vienuolynų ir liepta gy
venti privačiuose namuose.

Revoliucijos pradžioje keli 
šimtai kunigų paspruko iš ra
dikalų valdomų sričių ir atvy
ko į Romų. Paskiau iš jų apie 
200 grįžo atgal į Ispaniją — j 
nacionalistų valdomas sritis.

KATALIKU LABDARYBĖS 
ŠELPIA NUKENTĖJUSIUS

INDTANAPOLIS, Ind., vas. 
2. — Daugybė pabėgėlių čia 
suplūdo iš pietinės. Indiana 
valstybės dalies, kurių ištiko 
dideli potvyniai. Atvykusieji 
pasakoja apie katalikų kunigų

SUIMTAS DAR VIENAS 
“MORONAS”

LONDONAS, vas. 2. — Ne
paisant neaiškaus, bet atkak
laus diktatoriaus Hitlerio nu
sistatymo, Anglijos ir Pran
cūzijos vyriausybės ieško ga
limumų, kad patraukti Vokie
tijų prie valstybių nusiginkla-^ir vienuolių seserų didvyriš- 
vimo. ’ kus <lXrbua ir ^pasiaukojimus

Anglijos užs. reikalų sekre
torius Edenas parlamente pa
reiškė, kad jis turi vilties su- žiaus dar ir katalikų labdary - 
siartinti su Vokietija taikos bės pabėgėlius visakuo šelpia,

FLINT, Mich., vas. 2. — A- 
pygardos teisėjas P. V. Gado- 
la šiandien nusprendė, kad 
“sėdintieji” streikininkai per 
24 valandas apleistų Fisher 
Body fabrikus, priklausančius 
General Motors korporacijai. 
Teisėjas nurodė, kad Genesee 
apskrities autoritetų pareiga 
pašalinti darbininkus iš fabri
kų.

Tuo pačiu “injunction” 
prieš darbininkus teismas žy
miai suvaržė ir pikietininkų 
veikimų.

Teisėjas pažymėjo, kad teis
mas nesikiša į darbininkų ne
sutikimus su kompanija. Tik 
žiūri, kad darbininkai neužim
tų neteisėtai svetimos savas
ties.

Darbininkų vadai nusprendė 
šiandien vakare turėti konfe
rencijų ir apeliuoti tiesiog į 
valstybės vyriausiąjį teismų.

kng dfcrbus ir
gelbstint nukentėjusiuosius. 

Čia gi greta Raudonojo Kry

užtikrinimui Europoje.

DIDELĖS AUDROS ŠIAU
RĖS JŪROJE

kaip tik yra įmanoma.
Katalikų labdarybių biuro

direktorius kun. A. Fussene- 
gger asmeniškai tvarko nnken 
tėjusiųjų šelpimų.

Indianapoliso vyskupijos 
vyskupo J. E. Ritterio įsaky-

LONDONAS, vas. 2. ~ Ke
linta diena siaučia baisioe au
dros Šiaurės jūroje ir visais mu pabėgėliams atidarytos vi- 
šiauriniais Europos pakraš- sos bažnytinės patalpos: para-
č’ais.

Pietvakariniuose Norvegi
jos pakraščiuose nuskendo vie 
nas švedų laivas su 18 vyrų į- 
gula. , i

Yra žinių kad audrose žuvo 
apie 100 asmenų.

Nepaprastai didelės audros 
siaučia ir Atlantike ir eilei 
laivų yra pavojaus.

pijų salės, ligoninės, mokyk
los ir kitos įstaigos. Be to, 
vyskupas žymių sumų skyręs 
pačiam Raudonųjam Kryžiui.

Atvažiuojančius į čia speci
alius traukinius su nukentėju
siais pasitinka jei ne kunigai,

kalnus Ispanijos pusėje, me
džiodami bėglius, ypač kuni
gus.

Be vadovo taip pat yra di
delis rizikas leistis į kalnų 
brūzgynus, o vadovai reikalau 
ja didelio atlyginimo. Tai ke
lionei reikalingi pakankamai 
šilti drabužiai, nes kalnuose 
siaučia šalčiai.

Katalonijoje ir kitose radi
kalų valdomose srityse visas 
laikas medžiojami kunigai

darbo Kubos darbininkams.

SENATORIUS BORAH 
PUOLA ADMINISTRACIJĄ

WASHINOTON, vas. 2. — 
Senatorius Borah, resp. iš 
Idaho, puola prez. Roosevelto 
administracijų dėl jos pastan
gų dominuoti vyriausiąjį teis-i 
mų.

Senatorius pažymi, kad ad
ministracija uzurpuoja gyven-

Policija suėmė Maxwell Dow 
dell, 49 m. amž., 6906 Lake- 
wood avė., parko darbininkų 
užveizdų, kurs anų dienų kri- 
minališkaig sumetimais užpuo
lė 10 m. amž.. mergaitę Ro- 
gers Parke.

Užpultoji identifikavo užr 
puolikų ir jis po ilgo išsigini- 
mo išpažino.

Dowriell turi žmonų ir 12 
m. amž. dukterį.

PAVOGTI BRANGINTINI 
PAVEIKSLAI

VITERBO, Italija, vas. 2. 
— Iš vietos katedros pavogta 
keli brangintini paveikslai, 
piešti 14-am šimtmetyje.

Visi Italijos pasieniai stro
piai saugojami, nes policija 
spėja, kad vagys bandys tuos 
meno kūrinius paimti į 
nį.

užsie-

Revoliucijog pradžioje neina- tojų teisę, kadangi tik gyven-
ŪKININKAI ĮSIVEDĖ ELEK

TROS ŠVIESĄ
žas kunigi) skaičius suspėjo lojai savo sprendimu gali mi-
pasislėpti pas gerus žmones, 
persirengę civiliniais drabu
žiais. įtariamus namus radi
kalai dažniausia naktimis puo 
la ir daro kratas, kad rasti

nėtam teisme įnešti reikalin
gas reformas, bet ne kas ki
tas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

PANEVĖŽYS. — Panevė
žio apylinkių ūkininkai nežiū
rėdami sunkių laikų ir bran
gios elektros
į savo ūkius.

General Motors korporaci
jos įsakymu uždaryta čia 
Buidk fabrikas, kuriam darbi
ninkai rengėsi sukelti “sėdė
jimo” streikų. Apie 4,000 dar 
bininkų daugiau neteko dar
bo.

Chevrolet fabrikuose dalis 
darbininkų vykdo “sėdėjimo” 
streikų. Šiuose fabrikuose dar 
bininkai vakar susikovė, kada 
daugelis darbininkų atsisakė 
prisijungti streikan. Daugiau 
kaip 20 asmenų sužeista.

Šiuos fabrikus kariuomenė 
apsupo tikslu darbininkus iš
kelti iš ten alkiu. Darbininkų 
vadai planuoja apgultiesiems 
pristatyti maisto su lėktuvais.

Nepaisant krizės, guberna
torius Murphy iš vienos pusės 
vis dar dirba už taikų, iš ki
tos pusės —čia siunčia dau
giau kariuomenės tvarkos pa
laikymui.

Cm įmestu dar nepraeje 
potvynio pavojos

VARSAS SU MOIESTI- 
MIS CHICAGOS

Cook apskrityje ir Chicago 
mieste turėjo būti sumokėtos 
mokės tys iki vas. 1 d. už an
trąjį 1935 metų pusmetį. Pa
sirodė, kad už visus 1935 me
tus surinkta vog 56 nuošim
čiai.

Šios mokestys (taksos) yra 
už nekilnojamus turtus. Aps
krities ir miesto viršininkai 
aimanuodami pažymi, kad ne
sulaukta tokių sumų, kokių ti-

tai jų skirti atstovai, arba ketas i. Už 1935 metus skirta 
labdarybių viršininkai ir nu

CAIRO, III., vas. 2. — Šis 
miestas vis dar pavojuje, ka- 
dangi Ohio upėje vanduo jau 
vietomis skalandina pylymų 
viršų.

Keletas tūkstančių vyrų va
kar per dienų ir per naktį nu- 
šlapę ir nusikamavę stiprino 
pylymus sn smilčių maišiu
kais. Užtaisė kai kuriuos pra- 
kiurimus ir silpnesnes pyly- 
mo vietas. Daugelis dar ir 
šiandien dirba.

Mississippi slėnyje išilgai 
upės iškyla didžiausi ežerai. 
Ten visur įsigali dideli potvy
niai. Dešimtys tūkstančių žmo

kentėjusius paima į parūpin
tas jiems patalpas. Tenai jie 
aprūpinami drabužiais ir 
maistu.

Yra daug darbo kovoti su 
ligomis, kadangi tarp nuken
tėjusiųjų reiškiasi šiltinė,

apie 139 milijonai dol. mokės-, nių nusikėlę į aukštumas, 
čiy. o surinkta vos apie 78 mi- Ank5čians Cairo, UI., Ohio 
lijonai dol. upės vanduo jau žymiai nu-

Mokesčių nemokėjimo prie
žastys jau seniai žinomos. Mo
kestys labai didelės ir daug 
žmonių neturi pinigų. Už 1933 
metus mokestys buvo grųžin-

plaučių liga, skarlatinas ir tos beveik normalėn vagon. 
raupai. Kovai su ligomis yra Po to imta didinti. Už 1935
reikalingi įvairių rūšių čie- 

1 pai, kurių gaunama iš visų ša
lies dalių.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
HAWAII SALOSE

HILO, Hawaii, vas. 2. — 
Šioje saloje atjausta du stip
rūs žemės drebėjimai. Sako
ma, jokių nuostolių nebūta.

TEISĖJAI PATARĘ 
ZINTAKUI

įsivedė elektrų mai atnaujinti 
linkėse.

MADRIDAS, vas. 2. — 
Pragiedrėjus orui, karo veiks- 

Madrido apy-

Bnvęs Cooko apskrities vy
resniojo teismo klerkas F. .V. 
Zintakas vakar patsai liudijo 
savo byloje. Jis sakė, kad jo 
išlaikomuose fonduose niekad 
nebuvo trūkumų. O jis tuos 
fondus naudojo pašaliniams 
reikalams patariant trims tei
sėjams, kurie sakė, kad fondų 
naudojimas yra teisėtas.

metus pasirodė kone dvigubai 
didesnės. Pranešta, kad už 19- 
36 metus dar daugiau didina
mos.

TRADICINES ARKLIŲ 
LENKTYNĖS

puolęs ir miestai ir miesteliai 
polaipsnini išsivaduoja iš pot
vynių.

Visam Ohio slėny riogso tik 
sugriauti namai ir purvai. 
Kiek tai bus vargo su atsta
tymu ir nusivalymu.

Raudonasis Kryžius dar il
gai turės rūpintis šimtais tūk
stančių nukentėjusiųjų, ypač 
moterų ir vaiki). Vyrai bus 
pašaukti prie valymo ir ats
tatymo darbo.

DUSETAS.— Ant Sartų 
ežero kasmet per Grabnyčias 
(vasario 2 d.) ruošiamos dide 
lės arklių lenktynės, kuriose 
Rokiškio, Zarasų, Utenos ir 
kitų apskr. bėgu nai rodo sa
vo kojų miklumą, šios tradi
cinės arklių lenktynės ruošia
mos ir šiemet

ROMA, vas. 2. — Italija 
pradėjo derybas su Turkija 
tikslu pasitvarkyti Vidurže
mio jūros rytinėj daly.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota ir šilčiau.
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CHORAI K VARGONININKAI

Vakar rattmc apie ineaų pftrapiji, cho- 
rų vaidmenį parapijoj. Tuos choras »«ofco 
ir jiems vadovauja vargonininkai, apie ku
rių veiklų kan. P. Dogeilis “Mūsų Laikraš
tyje” taip rašo:

Ii Tėvų Krašto

-*A»

BA2rf¥6K>8 TURTAI
:as=

Uh. tMiUi

'•“BBMMMMK®

“Mūsų vargoianinkai tikrai yra verti 
mūsų dėmesio. Jog jie tai yra kunigą deši
nioji ranka. Seninti, kai rusai mus spaudė, 
kada mes neturėjome savo spausdinto žod
žio, tai kunigai per savo1 vargonintoktis pla
tindavo knygas ir laitkraščitis, iš Tilžėn sto- [daug. Jei ir būtų daugiau, 
pta atgabentus. Vargonininkas, gavęs ptttt- p*e n»on mano dalykų maža

čius ir tokiems reikalams, iš
k-rrių jie neturi naudos. Čia
iCkia žiūrėti visuomenės labo,

t-s. . atskirų Žmonių norų. O vi-Kitu BaznycoK :urt4 d,!,,

neugdo, kaap gyvas tikėjimas,

(Užbaiga)

sudaro meno dalykai. Bet mū
sų bažnyčiose meno yra no

rk viii1 Ji a.-ii. —-J

T r ‘ ■*<1 -T •c —
-i

stipri dorovė...
be pilietinių dorybių nega

li būti valstybėje ramybės ii 
tvarkos; be tiky bos pilietinės

PO SVfcTĄ PASIDAIRIUS Kad žmonės stambėja: nuolat 
------------ pigiu it svoriu anga. Piktai

Sveiki, t&vorščiai 1 j galimu stt tuo sutikti. Kai ku-
, Jau žinote, kad balšavikų rie žmonės, sakysim Amerike,

S^*ian < r°juje» ’ ttasiejuj, sušaudyta panaikinus probišinų, tiek pa
tekto*, lodė! valstybės Jšloi- 13 buvusių didelių komisarų. augėjo svoriu, kad po dviejų,
dės bažnytiadeuM tikslams q sušaudyti dėl to, kad, kaip trijų inĮrių pirmų syk pnma-
ooogiaa negu apsimoka Kur paaiškėjo, jie pradėjo irrislyti tęs nebegali net pažinti. Kas 

ir veikti priešais carų Stali- link studentų užaugimo 5 een-

ybfiae:«. 'tu; Tri 
760.

PRENUMERATOS KAINA: J. Alherlkoi 
metų — »4
m&iealul •—

Metama — 14.00; Puaat metų' 
Mama — 11.00; Vienai* Mybtae prenumerata: M<
— 14.00

rhua telaa- 
Kitaaa vaf

prenumerata: Matams — ii.Oii Puael matų 
Kopija — .VIC.

[
anaNOS KLAUSIMAI

TARFTAUTIMI8 EUCHARISTINIS 
KONORZSAS

Šiandien prasideda Tarptautinis Lucha-- 
rištinis Kongresas. Katalikų Bažnyčia kas an
tri metai įvairiuose kraštuose švenčia iškil
mingus kongresus, skirtus šv. Sakramento pa 
garbinimui, šiais metais vasario 3—7 dd., bus 
toksai kongresas Filipinų salose, Manilos 
mieste. Šį kartų tasai kongresas skirtas dau
giau geltonoms ir juodoms žtnomių rasėms.

Filipinai yra šiltas ir drėgnas kraštas, 
aiteldedųs iš 8 didelių ir 7,075 mažų salelių, 
karių daugelis net nėra apgyventos. Tas 
kraštas yra penkis kartus didesnio ploto už 
Uettnrų (296310 kv. kilom.) turįs pagal val
diškas 1934 m. statistines žinias 13,636,074 
gyventojų, kurių dauguma (11,537,642) ka
talikai. Tos salos buvo surastos garsiojo

tų lietuviškų knygų ir JaikraŠČių, jrtios išda
lindavo giesmininkams ir giesmininkėms, ir 
tie parnešdavo juos į kaimus. Ir taip spar
čiai platindavusi lietuviškas spBUsditfiaa žo
dis. Žodžiu, \ urgofttotetag buvo talsi koks 
apaštalas, lietuviško žodžio skelbėjas.

“Dabar paimkime vargonininką, kaipo 
bažnyčios tarnų, vargonų vaidytojų, chorų

kas teperfca, išvežti užsienin 
draudžia įstatymas. Pagalimos 
tik barbaras tegalėtų reikalau
ti, kad mfisų kuMtros tartas 
t vienas — kitas brangus pa
veikslas, drožinys, skulptūra), 
Imtų parduotai tarptantiniems vaidantieji neskiria biudžetor/ntų pcBcrturreuis -
UndrahOM. Tokias datykaa,1 ““‘'"N tikybos reikakuus, (tuneliais aukštesniais, negu

Ua tari gaosiai duoti polici- Po antro tokio jų taį yra da to> wvedėjų. Nno jo priklauso bažnytinių 4*k4Mpf‘n •wn gausuu auou pt
pagražinimas. Gražus vargonavimas, *in„ ’ * jai, teismams, kalėjimams
choro giedojimas nuo vargonininko priMaa- "WM nrawejan. |
so. Kaip „uUonu yra Į^ySoje mirt), gir-Į T, paij rėkia Įamky# apie T^, ,„n,tys u«n atėjo 
durt grsran vargoaaojaai Ir chorai giedaat Dabitos kalte da- ,aho„ UsUjtant smaanyuua
lr atšalėliai susigrandina grandžngais var- < kielikOR tjašfcart mons. i
gonų ir giesmininkų bakais’*. fo^riinn 3“^ hkvida-1 jus>o tai ypąg per buvusius

Pas mus, Amerikoj, Vargonininko vieta tetari V*m*' Baznyetos turtų iekšinus būt buvę iššaudyti
dar svarbesnė. Darbštus ir prie savo parai- "“7 jnoovarmiai, wb pa ^m^vimas tttri savo še 

• pasiruošęs vargonininkas tokai *^S^'***'J* /ddatoas^gų gerai

lai- “šiovo,” lietuviški balšavikai nei vienas dabartinių studen-
begalo džiaugiasi, kad ĮAmc-, tų nesimokina tokiose sųly- 

J° rike nėra tokio “rojaus?’ Ba, gose, kokiose mokinosi jų tė-^B 
a6, saiko, jeigu čia būtų toks “ro- vai.
a-1 s I01 imnn KninTtiiiic’ I

auksuotas varis, ar smanras, Lįpim tp.4 šitai šiandien rūoi 1 • 1 n » »•t—. ■ «-*-•» -a-- SIMU sianaien rupi j.lu ,r rapubhkonai, kurie ki-
D_ ,--------------- . k»rs šiandien labai pigruklUm praktiškiems ekonomis- tai mislijo, negu demokra-
akcijoj. Kadangi eborai susidaro tmiis, o teoretikams ideulis- tai? ir net prieg demo-

daug gali pasidarbuoti katalikiškoj ir tau-1
J'Vli I . lai _ ! MZ" _ ^A%. — tt -■ 1-A-A- e-. .tll-L •
giansia iš jaunimo, dėl to savaime vargoni-1” auksinė : jos tik ląstele ir 
ninkas pasidaro jaunimo veikėja® parapijoj, spinduliai tėra iž aukso; ir ta 
Veiklus vargonininkas gali (ir turėtų) daug nupirkta, tokios reikalaujam t 
prisidėti prie jauninu) crganizacijų darbo 'aukotojai, kitokiai nesutinkant 
Y ra daug vietų, kur jaunimas visai neorga- duoti pinigu.
nizuotas, dėl to vargonininkų pareiga SU cho-

portugalų jūrininko Magelano 1521 metais pagalba jaimimų organizuoti ir jį padai- 
ir vėliau pavadintos ispanų Pilypo II vardu. I Lyti.

Šitame krašte yra įsigalėjusi ispanų kul
tūra ir kalba, nes tas salas iki amerikiečių 
— ispanų 1898 m. karo valdė Ispanija. Fo 
to kafo salas užvaldė Jungt. Amet. Vttlsty- 
hto. įveadamos j mokyklas anglų dėstomųjų 
kalbų. Taip pat amerikiečiai bttvo nepalan
kūs katalikybei. Jie išmetė iš mokyklų reli
gijos dėstymų ir išvarė iš Filipinų daug ka
talikų misijonierių.

TačittU liaudis, peršeklbjtffna dėl katali
kybės, liko dar labia® prisirišosi prie Baž
nyčios. Amerikiečiai gera valia atsisa&ė nuo 
tų salų ir paskelbė nepriklausomų Filipinų
rėspublik^.

Filipinų mokslo ir auklėjimo įstaigos 
yta daugiausia vienuolių vedamos. Šiandie 
katalikų kolegijose ir universitete mokosi 
40,000 studentų. Pirmąjį Filipinų, universi
tetų įsteigė vienuoliai domininkonai 1611 in- 
Maniioje. Hiandie tas universitetas yra pa 
vadintas šv. Tomo vardu ir turi 4 fakulte
tus su 3,00C klausytojų. Seserys bettedikti- 
hės vedu garsiausių Manilos konservatorijų. 
Be to vienuolynai aptūpina daugelį ligoni
nių, prieglaudų, našlaičių namų.

6v. Tėvas teikia kongreso dalyvifinig y- 
patingus atlaidus ir palaiminimus, ir dėl to, 
he tik paprasti žmonės, bet įžymiausioji visų 
kraštų diduomenė, vyskupai ir dvasiški ja 
j/httikte plaukė į panašius kongresus. Iš ki
tų kraštų j kongresų atvyko (langiau kaip 
50 ftrldvyfthtfpų Ir vyskupų, šv. Tėvo atsto
vu. tame kongrese yra skirtas kardinolas 
Ijougberty, Filadelfijos arkivyskupas.

Per kongresų, nuo vasario 3 iki 7 die
nos, visame katalikiškame pasaulyje, ypač 
Bytuose: Azijoje, Auštralijoje ir Afrikoje, 
vyksta ypatingos švenčiausiam Sakramentui 
pagarbinti pamaldos. Indijoje, Etiopijoje ir 
kitur įsakyta tomis dienomis varpais skam- 
tohli ir laikyti šv. Mišias su procesijomis. 
Belgijos Kongo mferonieriai su 120/0) nau
jai krikštytų čiabuvių tomis dienomis žada 
susirinkti į bažnyčias if padėkoti Išganyto
jui už teikiamas žmonijai per šv. Hakraiinen- 
tų malones. '• u • I *4.

LletUva savo atstovų šiame kongrese, 
rt>dos, neturės. Buvo Kailių, Kad vyks J. K.

,Vyskupas Mv Reinys, Vilkaviškio koadjuto
rius, tačiau sužinota, kad jis nevažiavo. Jis 
pitonu vo pdkekyįc į Manilą ir pa« mus už- 
ftthti. Lietuviai amerikiečiai savo atstovus

Jei spaudos uždraudimo laikais Lietu
voje vargoninkai suvaidino svarbų vaidme
nį kaipo knygnešiai ir lietuvių sųmoflės žak 
dintojai, tai dabar mūsų vargonininkai Ame
rikoj tori būti savotiški knygnešiai ir veikė
jai, kad padėti mūsų jaunimai išmokti lie
tuviškai dainuoti, su lietuviais veikti ir lie
tuvių ateitį šiame krašte užtikrinti.

tams, kaip tai rodo paskuti
niai debatai spaudoje.

A-T.Ž. F. G.”

Morta Dramblienė su savo 
visi balšavikai, cicilistai, sy- sūnum Pyteriuku praeitų ne- 

dėlių nuvažiavo į žvėrynų. Pa
matęs didelį gyvulį Py te liu
kas klausia:

— Mama, kas ten stovi!
— Tai stuonis, mano vai

keli.
— Ir tokios didelės ausys... 

Ar jo mama niekad jam už 
ausų netampo f

— Ne, sūneli.
— Gaila,‘tokios didelės au

sy* ir jo mama jų netampo.

kratus, kad juos nuvertus 
nno valdžių# sosto. Balšavi
kai ypač džiaugiasi, kad jiems 
valia čia mislytt kaip hori, 
šnekėti ir veikti kaip jiems 
patinka ir dėl to nei mažiau
sias plaukelis nuo galvos ne
nukrinta. Žodžiu, Amerike, 
kapitalistų “pragare,” balša- 
vife'ai gyvena kaip katė pas 
gerų gaspadorių.

KAIP LIETUVOJE 
PLEČIASI NAMŲ

PRAMONE

Vadinamieji “brangieji ak
menys” yra kelintaeiliai ma
žaverčiai papuošalai, bet daž
niausia pirmaeilių pamėgdžio
jimai. Žinovų apžiūrėjimas ne 
maloniai nustebimo tokių ver
tybių saugotojos, pasijutus in
fliacijos la:kų ‘milijonieriais’. 
Pagaliau kiekvienam, turin
čiam meno skonį, nesmagu 
v

Lietuvai nepriklausomybę 
atgavus, namų pramonė buvo 
palikta privačiose rankose. 
Šia svarbia tautinei dvasia/ 
ugdyti priemone, — namų 
pramonė — pradėta labiau 

artotį fairifiktiotas brango- į rftphitis tįk^ 1930 metais.. Tų 
. nybes ir tai dar kulto tiks-' raetų pradžioje žemės Cki- 

Sovietų Rusijos ambasadorius Amefiko-1 lama, j. Rūmų vadovybė sukvietė ži-
KRATOSI savo vaido

je, kuris dažnai puotauja su didžiaisiais šio Į Noo,teb^ ,,Klula ne- nOTU8 narn,) pra""'
1. . A I * < U I * .- A M A « e •• a-a* * a-e « Iv W Bkrašto kapitalistais, matyt, gėdisi komunis
tų vardo. Štai kų apie tai' praneša “V-bė”: 

“Kalbėdamas komunistų bankiete Bi- 
ltmore viešbutyje Sovietų Sąjungos am
basadorius A. A. Trojanovskij užvakar 
pareiškė, kad Sovietų Sąjunga stivis ne 
komunistiška, tik soctraiiška Valstybė. 
Tas aiškiai pasakyta ir pirmame naujo
sios konstitneijos straipsnyje, kad S5ti- 
cialisthiių Itespublikų Sovietų Sąjunga 
yra socialistiškd darbininkų ir ūkinin
kų valstybė.

“Dėl to, anot Trojahavskio, ir nerei
kia Sov. Sąjungą vadinti komunistiška 
valstybe. Juk Prancūzijos valdžios dau
gumų sudaro socialistai, bet dėl to nieks 
nevadina Prancūzijos sociališka valsty
be.

“Kalbėdamas apie darbo sąlygas “da

draudžia moterims dėvėti bw- 
1 inįų suknių: visi gėrisi grtt-

nės reikalu. Namų pramones 
klausimams aptarti buvo' iš
rinkta komisija iš K. Bieli-

įlomis leatfo dekoracijomis, p «rinieM» ir P. Ga 
gražino jusi brangiais operos j |auu5s. 
artisčių fcoetittoteis, o kai kas 
pavydi bažnyčiai šilkinių apa
ratų. Pamirštama, kad prie 
altoriaus kartojama didžiau
sia pasaulio tragedija, kuriai 
pavaizduoti reikalinga ir fono 
ir spalvos ir tono...

Daf prikišama kunigams

Ctoitėtt Ffaflumei Plėsti

Prie Žemėv Ūkio Rūmų pra 
dėjusi veikti minėtoji nuola
tinė kon isija pirmiausia nu 
statė svarbiausia namų pra
monei plėsti gaires, sudarė 
apskrityse tokias pat komi-

va.l»tybė8 duodami priedai,/sijas, kurioms vadovauja ap- 
bažnyČiom# pašalpos. Tai nė- gkričių agronomai. Tais pa
ra valstybės dovana; tai tikučiais metais per buvusių že- 
fnažas atlyginimas UŽ paimtus r mės ūkio ir pramonės pu.ro 
kitados Bažnyčios tttfttts. Tai
hc kokios didelės “kunigų alrbininkų rojuje’*, Trojanovskis pareiškė,

kad ten “kiekvienas uždirba sulig savojklebonai gauna per mėn. 
gabumų ir sulig darbo kiekio”. Vadinas, j 100, vikarai — 93,38 lt, ttio 
dirbama “nuo Stakių”, ko taip labai nc- tarpu kai valdiškos įstaigos 
kenčia komunistai Amerikoje**. ktoMnargis gauna 150 litų. Ga-
Mes nekartų esame rasę, kad Sovietų! gaĮe priedai mokami ne- 

Rusijos darbininkai ne tik laisvės neturi, Uauiik, kunigams, bet ir
bet jie yra labiau išnaudojami negu kitame 
kuriame krašte. Dėl to nestebėtina, jei bol
ševikų antbasadarius Trojanovskij gėdisi pri 
s i pažint i komunistu.

Amerikos lietuviai bolševikai, prie ku
rių “bendrojo fronto” prisidėjo ir socialis
tai, “Kovoja” dėl atsteigimo demokratijos 
Lietuvoje, savo laiku griežtai protestavo 
prieš sušaudymų penkių komunistų, norėju
sių nuvėrsti Lietuvos valdžių, duba r renka 
aukas politiniams kaliniams Lietuvoje.

Daug kas negali supranti, kodėl mūsiš
kiai bolševikai taip labai jautrūs dėl poli 

twė«j I kongresų išvyk© Federacijos centro ; tiškųjų dalykų Lietuvoje, bet nė žodžio »>esar 
valdybon naiys kum J. Čepukaith iš Kito- t ko apie tai, kad jų “tėvynėj” Soviatų Bu- 
deUijos ir keli kiti kunigai. ) »ijuj siaučia kruvinoji diktatūra, kad Stali-

Pafckutinieji tarptautiniai eucharistiniai no valdžia be jokio pasigailėjimo šaudo so-
kongresai buvo: 1926 m. Chicagoj, 1928 in. 
Australijoj, 1930 in. Afrikoj, 1932 iii. Dubli
ne (Airljej), 1934 m. Pietų Amerikoj. VI- 
nttoMA šluotų kongresuose lietuviai turėjo sa 
vo atstovus.

vo opozicijos vadas. Jei mūsų bolševikai 
yra tokie dideli demokratijos, lygybės ir 
žmoniškumo šalininkai, kodėl jie nekelia pro
testų prieš diktatūrų Sovietų Rusijoj ir prieš 
kruvinus Stalino žygius!

dvasininkams kitų tikybų, ku
rių bažnytinių turtų valstybė 
nevaldo.

Tie priedai nėra valstybės 
malonė, aea dvasininkai pa
tarnauja valstybei: Pirmiau
sia, rašo vestuvių, gimimų, 
mirimų metrikus, kurie ir val
stybei reikalingi; jiems vesti 
reikėtų samdyti valdininkus. 
Antra, kunigai tikybtetoi stip
riu i a tautų; juo gilesnis žmo
nių tikėjimą©, jno tvirtesnė jų 
dorovė, tuo verte&aiife vaisty
to turi piliečius.

Jei kas pasakytų, jog »e 
vienas, aamno nieko nenori ži- 
rtoti apie bažnyčią, todėl val
stybė neturėtų *dttorti pašalpų 
bažnyčioms, tai; tektų atsakyti: 
Tikintieji turi -sudėti • mokurf-

Lietnvos banke 30 langelyje 
dingo 58 tūkstančiai litų. Kau
no “Kuntapilis” negali net 
išfigeriuoti,- kas būt Lietuvos 
banke su pinigais, jei vietoje 
30 langelių, būtų 30 durų.

Amerikos antropologas Ba- 
wlsas paskelbė savo tyrimus,

tų ligi 1937 m. išleista šešios 
“Sodžiaus meno” knygos.

Kilnojami kursai

Vincas: Rūkymas — blogas 
žmonių prasimanymas. Rūkan
čio žmogaus Dievas nesutvė
rė. /

Petras: Kaip tų galėtum į- 
rodytit

Vincas.: .Visai paprastai. Jei 
Dievas būtų rūkantį žmogų 
sutvėręs, tai viršugalvyje bū
tų išvedęs kaminų.

595 lt. Pašalpomis daugiau
sia yra aprūpintos audėjo;. 
192 audėjos yra įsigijusio; 
pagerintas stakles, o kita tiek

Vien propaganda nepasite- audėjų via įsigijusių smul-

dų buvo išaiškinta, kurių na
mų pramonės šakų esama Lie 
tuvoje. 1931 m. jau buvo su
darytas namų pramonės sky
rius.

Premijom liawbes dirbinius

Šis skyrius rūpindamasis 
namų pramonės ugdymu, pi
rmiausia sutvarkė kad namų 
pramonės ir liaudies dirbiniai 
parodose būtų tinkamai pre
mijuojami. Prieš tai gamin
tojai už savo namų pramonės 
dirbinius, išstatytu© parodose, 
susilaukdavo tik iš lankyto
jų pagirimų. Jei geresniems 
gaminiams ir tekdavo kokia 
premija, tai tik R parodos 
metu surinktų lėšų. Dabar na
mų pramonės dirbiniai visose 
*emės ūkio patekt o priima 
mi ir, ,įni yra vjrti, premi
juojami.

Namų pramoninkų dėme 
siu) atkreipti į litui įlies dir
binių ornamentus, raštus, spa-

rtkinta bet pradėta įvairiose 
Lietuvos vietose organizuoti 
kilnojamus audimo ir mezgi
mo kursus. Nuo 1931 ligi 193/ 
m. audimo kursus lankė 2,- 
194 audėjos ir juos baigė 1,- 
650 audėjos. Mezgimo kursus 
lankė 3,452 mezgėjos ir juos 
baigė 1,864 mezgėjos. Be to 
1931 ir 1932 m. buvo suor
ganizuoti mezgimo ir kitų da
rbelių kursai aukštesniųjų ir 
specialių mokyklų mokytoja
ms ir mokytojoms. Juos lan
kė 320 mokytojų. 1932 ir 1934 
ir 1935 m. Viekšniuose ir Kan 
ne buvo keramikos kursai, 
kuriuos lankė 57, o baigė 36 
keramikų. 1934, 1935 ir 193(i 
m. Zarasuose ir Alytuje vei
kė kailių ir odos išdirbame 
kursai. Juos lankė 106 asme
nys o baigė 101 asmuo. 1936 
metų rudenį Obeliuose prade 
jo veikti veltinių dirbimo kn- 
rsai, Ju/.-' <afckė 10 klausyto 
jų. Iš viso įvairius kursui 
lankė 6,139 klausytojai if 
juos baigė 3,972 kluusytojai- 
joa.

kius įrankius, skietus, pytis, 
šaudykles ir kit.

Namų pramonės ir liaudie? 
meno dirbinių premijoms vi
sose parodose yra išmokėtu 
36,551 lt. Jos daugiausia L 
mokėtos už audiniiė ir me
džio dirbinius.

Šiuo metu ir ateityje sten 
giamasi pagal išgales plėsti 
namų pramonę. T’e.

NACIAI IMASI SPAUSTI 
VOKIEČIUS DIDIKUS

Nite 1932 m. namų pramo
nė du bulių gamintojams to 
bules’iieu.s įrankiams įsigyti 

Ivttr ir kt. buvo išleisti tam | yra duodamos pašalpos, š.ny 
tikri leidimai. Nuo 19R1 n. j-' pašalpų jau yra išmokėta 37,-

BFRLYNAS, saus. 36. — 
Visa eilė vokiečių didikų, kaip 
lai pramonininkų, prekybininkų ir profesijonalų, iki šio 
luiko stovėjo nuošaliai nuo 
nacių sąjūdžio ir neturėjo 
.lieko bendra su nacionalsoci
alistų partija

Nacių vadai dabar imasi žy
gių, kad tuos visus vokiečius 
didikus įjungus nacių part.i- 
jun, taip kad visi Vokietijos 
gyventojai sudarytų vieną na
cių partiją ir liitlerį Viriai 
pripažintų tautos ir vuJslybės 
vyriausiuoju vadu.

Reikia laukti nepaprastų į- 
Įv^kių Vokietijoje, kadangi 
daugelis didžiūnų, kaip spėja
ma, priešinsis šiai prievartai 
if mėgins kov/tti už savo tei
ses ir politinę laisvę.
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

LAIKAS — DOVANA

— Sveikute! Na, kaip eina
si po švenčių! Ar žinai kų! 
Gavau puikių dovanų — džiau 
gdanios gyrėsi Gintautų link
smoji Liuda sutikusi savo nuo 
Širdžių bičiulę Judytų mergai
čių būry akademijos auditori
joj.

— Laiminga tu! O aš... aš 
nieko negavau nič nieko! — 
liūdnai nusiskundė Judyta.

— Judyčiuke, nekalbėk taip. 
O kaip tu pernai sunaudojai 
savo brangių dovanų, gal nei 
ačiū nepasakei davėjams! A!/ 
•— kvotė Liūda.

— Kad aš nei pernai nieko 
►gavau, tai kam! aš dėkosiu! 

lš tokia nelaiminga!... Manęs 
niekas nemyli — pradėjo ver
kti Judyčiukė.

— Na, ar aš nesakiau! Tik 
nebūk maža, neverk, ana, ka
pelionas ateina... — drųsino 
Liūda.

Kapelionas linksmos nuotai
kos ugdytojas akademikių ta
rpe, nuosekliai sekiųs mergai
čių kalbų, atėjo į pagalbų.

— Ir man skaudu, Judy
čiuke, — aiškino kapelionas 
— nes ši dovana kurių gavai, 
buvo specialiai dėl tavęs pa
daryta ir tau įteikta. Jei tu 
jos nesunaudosi niekas kitas 
jos negalės įsigyt.

— Tėveli, aš nežinau apie 
kų jūs kalbat, nes jokios do
vanos nesu gavusi. Keista. 
Tur būt, koks menkniekis, ku
rio niekas nenorėjo tai man 
primetė, o aš nė nepastebėjau.

— Aš nesakiau, kad kiti tco 
dovanos nenori. Sakau, kaa ji 
buvo specialiai dėl tavęs pa
daryta. Tiesa, yra milijonų 
milijonai žmonių, kurie ati
duotų visų savo turtų jei ga
lėtų įsigyti nors mažų dalelę 
tavo dovanos.

— O! Tėveli, būkite toks 
geras, pasakykit kur yra tie 
žmonės ir kas yra ta dovana!

— Kur jie yra? — pakar
tojo gerasis kapelionas — kai 
kurie yra... yra danguje, ki
ti —/ skaistykloje, o kiti — 
pragare!

— Oho! Pasakykit, Tėveli, 
kas ji yra, greit pasakykit. 
Tur būt kurio Šventojo pavei-

slėlis, ar ne!
—- Tai yra laikas. Tavo do

vana — tai viso meto laikas 
turįs 366 dienas, o kiekviena 
diena — 24 valandas, o kiek
viena valanda — 60 minučių. 
Kiek iš viso minučių! — už
klausė kapelionas.

Įgaliu suprasti kaip viena mi
nutė laiko šiame pasauly tiek 
daugi reikštų sieloms danguje 
ir skaistykloje esančioms, — 
susidomėjus užklausė Liūda.

— Tu nesupranti vertės vie
no laipsnio amžinos garbės, 
kurių galime padidinti geru 
sunaudojimu vienos minutės 
laiko. Nesupranti kaip neap
sakomai apgailėtinos yra tos 
sielos dėmės, kurios sulaiko 
Dievo mylėtinius nuo regėji
mo Jo veido, o tas dėmes taip 
greit galima nuplauti viene- 
riais visuotinais atlaidais, mei 
lės aktu, šv. Komunija, — vie 
noj minutėj laiko. Sielos dan
guje ir skaistykloj supranta 
vertę vienos minutės laiko, ku
rių Judyčiukė begales pragai
šino be naudos.

— Pirm negu mesiu akmenį 
į Judyčiukę, turiu prisipažin
ti, kad ir aš gavau 527,040 
brangių talentų, bet kaip aš 
juos sunaudojau! ar sutaupiau 
juos bankoj! — kalbėjo mate
matikė Rymutė.

— Nežinau apie kų ta “ad
vokatė” kalba, bet jei ji kal
ba apie laiko gaišinimų tai ir 
aš negeresnė už Judyčiukę — 
numojus ranka pasislėpė už 
kitų draugių kuklioji Aldutė.

Akimirksny pasigirdo iš vi
sų kerčių prisipažinimai: “Ir 
aš negeresnė, ir aš 
laikų”, — tik viena Judyčiu
kė tylėjo. Ji mųstė. Į jų pa
žvelgus pamanytum, kad ta m e 
rgaitė bėga gyvenimo taku, 
kaif^plaštakė po gėlynų, nesi
rūpindama rytojum. Ret iš ti
krųjų Judyčiukė buvo rimta 
mergelė. Prieš pradedant kokį 
veikimų ji giliai apsvarstyda
vo, o kartų nusistačius ji tie
siai ėjo prie tikslo. Tokio tad 
tipo buvo mūs Judyčiukė. Ta
čiau-dabar... dabar Judyčiukė 
sumišo — kryžkely sustojo.

— Tėveli, pasakykit man 
kas iš tikrųjų yra laiko gai
šinimas! Ar yra laiko gaiši
nimas noveles skaityti, juda
mus paveikslus lankyti! Ar 
yra laiko gaišinimas jei aš 
valgau pietus visų valandų kai 
galėčiau pavalgyt į dešimt mi. 
nučių! Ar mes laikų gaišina
me dabar kalbėdamies! — su
sirūpinus užklausė Judyčiukė.

— Gaišinimas laiko yra tai 
vartojimas laiko tiems daly
kams, dėl kurių mums Dievas 
nepaskolino laiko.

kare, einame j Mišias, Komu
nijos, ir t.t. Bet kas reikia 
daryti su atlikusiu laiku! Ar 
galime daryti su juo kų nori
me! — nekantravo Liūdo.

— Tai jau negalite daryt, 
kų norite nei sd viena minute 
laiko; tik tų kas tlievui pa
tinka. f)ievas tave sutvėrė kad 
Jį pažintum, mylėtum įr Jam 
tarnautum. Ar yra kas aukš
tesnis už Dievl ir kilnesnis už 
žmogų, kuriam buvo duota ga
lia pažinti, mylėti ir tarnauti 
taip didžiam Dievui!

— Ne! Tačiau tas kilnus 
tvarinys juk turi, karts nuo 
karto pavalgyti, mokytis, dir
bti, turi pasilsėt, miegot, žaist 
ir pasilinksmint. Tai jei mes 
turime atlikti visus šiuos da
rbus, tai kaip mes galime 
kiekvienų minutę Dievų my-
lėti

kė.
— tęsė toliau Judyčiu-

— Aš išmokau, kad manoj juokiau taip, kad mano nno- 
Naujų Metų dovana turi 527,-j taika pasikeitė.

minučių, kiekviena mi- Gal jr tau bus įdomu, tai040
nntė turi būt sunaudota my
lint ir tarnaujant Dievui t. 
y. darant visa tų kas /ra ge
ra su gera intencija, ir esant 
Dievo malonėje, — greitai at
sakė Judyčiukė.

— Puikia! — pagyrė ka
pelionas.

Skambutis suskambo. Men

nors trumpai aprašysiu. 
Šiauliuose artinosi vakaras.

Jonas Kraukšlys su savo šei
mynėle rengėsi eit gult. Visi 
nuvargę nno dienos darbo grei 
tai užmigo.

Jonas užmigęs sapnavo, kad 
plėšikai jį užpuolė. Išsigandęs

v. . ... . Jonas pradėjo šaukti iš visos
ga,tss nuoširdžiai padėkoju- . ((WMkjt
sjos kapelionui išsiskirstė į
klases.

' Laima, akademike

— Tu gali mylėti Dievų net 
ir valgydama, miegodama, 
žaizdama, ir kitus darbus di
rbdama, tik turi būti visuo
met Dievo malonėje. O malo
nė pakeičia net ir paprasčiau
sius darbus antgamtiniais ir 
įkainuoja juos amžina verte. 
O antras dalykas, tai paau
kokite ryte visus savo dar
bus Dievui, pav., “Mano Die
ve, vienybėje Jėzaus meile, 
kentėjimais ir nuopelnais au- 

| kojų Tau šiandien save ir vi- 
i sus mano darbus, mintis ir 
žodžius”.

— Tai mes galime paaukot
* Dievui mūsų kasdieninius da- gaišinau , erbus!

— Galite, išskyrus jei jūs 
darbai nebūtų Dievo valiai 
priešingi.

— Ir valgį!
— Ir valgį, jei tik neįier- 

sivalgysate.
— Ir miegų!
— Taip, ir miegų, jei tik 

nemiegosite kai reikia keltis.
— Net teatrų, novelę ir šo

kius!
— Šių dalykų ribas greit 

galite peržengti, todėl turite 
būti atsargios. Tinkami ir su 
saiku vartojami pasilinksmi
nimai dėl poilsio yra naudin
gi kūnui, protui ir sielai ir 
Dievui malonūs. Tik atsimin
kit, mergaitės, kad jie turi 
būt padorūs ir saikingi. Pa
silinksminimai yra gyvenimo 
prieskoniai, ir kaip visų prie
skonių mažų kiekybę vartoja
ma, kad nesugadintų valgio, 
panašiai pasielgkit ir su į- 
vairiais pasilinksminimais.

Elenute Laimėjo

Mokinamės laiškus rašyti. 
Seselė mums nurodė taisykles, 
formų ir per dvi savaites ra
šėme įvairius laiškus. Užbai
gus mokytis “Draugiškufno 
Laiškus” Seselė davė kelias 
pastabas:

1. Rašant laiškų, reikia im
ti dėmesin, kam jis rašomas.

2. Laiškas turi būti įdomus, 
mandagus, tvarkingai parašy
tas ir turėti, tinkamų išvaizdų.

3. Iš laiško galima pažint 
pats jo rašytojas, kuris jį ra
šydamas, save gerai arba blo
gai užsirekomenduoja.

Vienų dienų Seselė sako: 
Užbaigtuvėms šios pamokos 
skelbiu kontestų. Ta, kuri įdo
miausių, taisyklingiausių laiš
kų parašys laimės dovanų.

Stengėmės visus. Komisijai 
buvo sunku spėti kuris geriau
sias. Aukštus pažymėjimus ga
vo Ona Šveikauskienė, Adeli- 
na Vaikutvtė ir Eufr. Miksai 
tė bet premija teko Elenai Ra- 
zbadauskaitei.

Klausiam SėsėlSš, kur dova; 
na!

— O ji rimtai atsako: — 
Laiškas bus atspausdintas 
“Drauge”.

Tokia netikėta dovana mus 
labai nustebino bet labai pa
skatino prie geresnio rašymo. 
Kuri mergaitė nenori, kad jos 
gražūs rašto darbai spaudoj 
pasirodytų!

Eufrazija Mikšaitė, akad.

Štai laiškas.
Chicago, Illinois

1937 m. sausio 29 d. 
Mano mieloji Danute,

O kokia diena! Kaip man 
liūdna! Širdį taip skauda, ro 
dos kad mamytė ar tėvelis bū
tų mirę. Atsisukau radio. Ne
patinka muzika. Drama, rodos

Kraukšlio šeimyna išgirdus 
tų šauksmų tuojaus pabudo ir 
atbėgo pas jį. Klausinėjo kas 
jam pasidarė. Jonas išsiaiški- 

! no jog sapnavęs, kad plėšikai 
jį užpuolė.

Jo žmona jam liepė netikė
ti sapnams ir gulėt ramiai. 
Nieko nepaisydami, visi vėl 
sugulė.

Už kokios pusės valandos 
kažin kas, iš kažin kur šovė, 
kaip iš anuotos. Visi iš išgąs
čio pabudo. Manydami, kad iš. 
tikrųjų koks nors plėšikas juos 
užpuolė, apsiginklavę su na
miniais įrankiais, išieškojo vi- 

I sus kampus. Nieko nėra. Vi
durnaktis. Kraukšlys tebelau
kia plėšiko. Išaušo rytas iš tos 
baisios nakties, bet šeimyna 
nepasiduoda ir laukia plėšiko 
manydama kad jis yra pasi
slėpęs kur nors. O kaip to plė
šiko nėra taip ir nėra. Nuva
rgusi Kraukšlienė, pradėjo ga
minti pusryčius. Atidarius spi ■ 
ntos duris išsigando. Kas spi- ! 
ntoje yra? Guli sudužęs bute- ( 
lis, o kamštis net kampe atsi
dūręs. Tai namų gira ir bu
vo jų plėšikas.

Gal ir jūs, brangioji Dana 
te, jaučiatės kaip ir aš. Tačiau, 
tegul šis mano laiškelis palin
ksmina ir tave.

Jūsų mylima draugė 
Elena Razbadauskaitė

vakaras. Rengimo komiteU 
buvo po vienų atstovų iš kie 
kvieno choro. Komitetas danj 
darbo įdėjo surengimui t< 
vakaro.

Jaunimo buvo iš visų Chi 
cagos dalių. Gražiai papuoš 
ta salė buvo pilna. Dalyvavo 
ir chorų vadai - vargoninin
kai. Paskirtų dovanų choru;, 
kuris skaitlingiausiai daly- 

! choras, vadovaujamas varg. J. 
Kudirkos.

Dėl vakaro pavykimo nuo
pelnai priklauso darbščiam 
komitetui.

Dabar reikia laukti kito pa 
našaus parengimo. Nereikia 
vaus laimėjo Brigbton Park 
ilgai laukti, nes jaunimas no
ri darbuotis. Koresp. J. S.

L. V. “Dainos” Choro 
Pratyba

L. V. “Dainos” choro pra
tyba bus trečiadienį, vasario 
3 d., 8 vai. vak. Aušros Vartų 
parapijos svetainėje, 2323 W. 
23 placc. Choras pradeda ruo
štis prie didelio, lietuviško, 
muzikalio spektaklio, kuris į- 
vyks balandžio 1.8 d. Sokolų sa 
Įėję 2337 So. Kedzic avė.

Visi buvusieji nariai kvie 
čiami įsirašyti, nauji irgi kvie 
čiami prisidėti Per “Schubert

virs

— Tėveli, ne tik Judyčiu-‘ įdomesnė, bet ir ta nemiela 
kė, bet mes visos daug išmo- Lauke lyja, niūru, nei kur pa-

Puikiai Pavyko L.R.K. 
Vakaras

Chicagos lietuvių parapijų 
chorai, susiorganizavę į aps
kritį, pradėjo smarkiai dar-

— Nepaskolino! Ar tai lai
kas ne mūs nuosavybė! — nu
stebus sušuko Aldutė.

— Nedaugiau paskolino kai
— Iš viso 527,040 minučių, | vien9> ar du, ar pemkius ta- 

- taoj atsakė Rymutė paai-.lCTtus PMkoKoo tarnams, a-
žymėjus matematikė.

— Taip. Daugiau negu pu
sė milijono minučių brangaus 
laiko. Ano gyvenimo sielos už 
vienų minutę laikot mielai ati
duotų visų savo turtų, kurį 
turėjo pasauly gyvendamos.
Ir, tu, Judyčiuką sakai, kad 
negavai nei jokios dovanosi

— Tėveli, suprantu, kad lai
kas neįkainuojamas sieloms 
(pragare, nes jei joms būtų 
duota viena minutė laiko, tuo 
laiku jos galėtų atlikti išpaži
ntį, arba padaryti tobulų gai
lestį, ir šiuo būdu išsigelbėtų
iš pragaro kančių. °t, tik ne- Į lu; mes meldžiamės ryte ir va-

kome apie Naujų Metų dova
nų, ir esame Jums labai dė
kingos, — atsiliepė mažoji 
Aldutė.

— Gerai, Judyčiuke, pasa-

s:dėt. Skaitau laikraštį, nieko 
įdomaus Pasiėmiau žurnalų. 
Žiūriu antraštė “Baisioji Na
ktis”.

Hm... atrodo įdomu. Skaitau
kyk kų tu išmokai! — už-1įr tiek užsiinteresavau, kad 
klausė kapelionas. ' vj8ą perskaičiau. Gerai pasi-

pie kuriuos mini evangelija. 
Atsimeni, kai Viešpats sugrį
žęs pareikalavo griežtos at
skaitos iš sunaudotų talentų! 
Ir iš mūs Dievas pareikalaus 
griežtos atskaitos iš sunaudo- 

1 to laiko. Laikas yra Dievo, o 
ne mūs.

— Tai kų Dievas nori, kad 
aš daryčiau su laiku! — vėl 
užklausė Judyčiukė.

— Dievas nori kad sunau
dotum laikų Jį mylėdama ir 
Jam tarnaudama.

— Klausykit, Tėveli, ju!: 
mes vartojame laikų tuo tiks-

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškli

Vasario Trečia Diena
ir <. .

“Visuomet džiaugkitės”.
— 1 Tesal. V, 16.

Yra nemaldinga geram žmo 
gui būti nuliūdusiam.

— Shakespeare

Nušlaostykime savo ašaras, 
pakelkime savo galvas ir atsi 
duokime drąsiam ir linksmam 
darbui. Savo laiku palmosa
vimas ateis; poilsis taip sal
dus, kuomet darbas yra už
baigtas; garbė taip skaisti 
tamsai praėjus; laimėjimas 
taip puikus, kad mes nenorė
sime, kad kovos būtų buvu
sios mažiau žiaurios, arba die 
nos pavojai mažiau gausingi 
arba skaudūs.

Širdis, besidžiaugdama Die
vu, turi pasigerėjimo visoje 
Jo valioje ir yra tikriausiai 
aprūpinta kuotvirčiausiu 
džiaugsmu visais atžvilgiais, 
nes jei niekas negali atsitik
ti be Jo valios arba prieš Jo 
valių, tuomet ta siela negali 
būti suerzinta, kuri turi pa

5 sigėrėjimų Jan.e ir neturi nėto Swing” matėme per
šimtą balsą chorą. Valdyba ii Ijokios valios kaiP tik Jo>. bel 

• • i , , i t seka Jį visais laikais, visaisnariai daro pastangų, kad su J ‘ ’
darius chorų per virš du šim
tus lialsų. Kviečiame visus!

S. Rakauskas, vedėjas 
Z. Vyšniauskas, pirm. 
B. Petraitis, rašt.

Chorų Apskrities 
Choras Kviečia 

Užsigavėti

BRTDGEPORT. — Užgavė 
nių vskare, vas. 9 d., Šv. Jur 
gio choras rengia šokius 
Grieš Art Dunne’s, viena ge
riausių Chicagos orkestrų.

Komisija dirba: tikietus pla 
tina, svečius kviečia į šį ne
paprastų vakarų.

Kviečiame visus parapi jo j

atsitikimais; ne tiktai kuo-
[ ’.iet Jis skaisčiai šviečia ant 
jų, bet kuomet jos aptemdin
tos. Ta gėlė kuri seka saulę, 
tai daro net tamsiose ir de
besį uotose dienose: kuomet ji 
nešviečia, ji vienok seka jos 
paslėptų kelių ir judėjimų. 
Taip siela, kuri eina paskui 
Dievų laikosi to kelio, kuomet 
Jis paslepia savo veidų; yra 
patenkinta, taip, net linksma 
iš Jo valios visris atžvilgiais 
arba sulygino arlia įvykiuo- 

R Leight°n.se. -

paskutinis iki Velykų. Nepra
leiskite šios progos. OnntS

buotls. Kad sutraukus jauni 
mų vienon krūvon, sausio 23 nūs ir kitų kolonijų choristus 
d. surengta bendras šokių atvykti į šį vakarų, nes ta?

žili plaukai 
plaukai.

yra išminties

■b

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 GAUTT

International Wine&LiquorCo.
4fil 1

FRANK VIZGARD, Savininkas
So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

THE GOOFUS FAMILY
VJBV.U C3F AUUTHtNGS,
DlO VOu» 
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PRA uola Trečiadienis, vasario 3, 1937

Neskamba muzika, nešoka poros,. Viena Meinphis miesto šokių sale, kurioj rado laikinų prieglaudų pa 
bėgėliai nuo potvynio arba iškraustyti iš gyvenamųjų vietų, kurioms gresia potvynis. Raudonasis Kryžius
aprūpina drabužiu, maistu ir teikia medikalę priežiūrų.

Kas Girdėt Kitose Am. Lietuvių Kolonijose
Įspūdžiai Iš Kelionės i kad pradžia bus 7 vai. vak. Į Vakarienės rengėjams, žei- 
Į Niagara Falls, N. Y.

•^JORX)NT(), CANADA. — 
Sausio 24 d., Toronto lietu-, 
vių parapijos suruošta eks
kursija į Niagara Falls, kad 
dalyvauti kun. Geluinbio, lie
tuvių parapijos klebono, 1(1 
metų kunigavimo sukakties

Apie 6 vai. pradėjo rink 
tis publika. Salėj stalai bu- 

j vo parengtį vakarienei. Pra- 
, dėjo rinktis svečiai ir vieti
niai. Iš Rocbesterio atvyko 
kun. Bakšys ir keli parapijo
nai, taip pat gražus būrelis iš 
Buffalo. Girdėjau, skundėsi 
rocliesteriečiai, kad dėl blo
go ojo negulėjo » atvažiuotipaminėjime. •' , , . o , v

Sausio 24 d. ekskursantai;daus,au-^k0’ buvo paslre"- 
gę apie o0 žmonių.viso 38 žmonės, linksmu ūpu 

išvyko į Niagara Falls. Eks
kursijos vadas P. Motejūnas, 
kun. V. MoGivney, kiti išva
žiavo savais automobiliais. 
Kelionė truko apie 5 valan
das. Visu keliu eksk. daina
vo, juokavo, dalfoosi įspū
džiais ir nei nepamatė, kai 
pasiekė Niagara Falls.

Privažiavę sienų, pereina
mų punktų, valdininkai pati 
krino pilietybės popieras. Vi- 
tus lengvai jierleido, nes kle
bonas paaiškino tikslų ir pra
nešė, kad vėl visi tų pačių 
dienų grįš atgal.

Niagara Falls pasiekėm 5 
vai. vak. Privažiavę prie pa
rapijos salės visi išsiskirstėm 
susipažinti su miestu, pavai
kščioti po Amerikų, nes į sa
lę dar buvo per anksti eiti.

Vakaro vedėjum buvo M. 
Ajauskas. Per vakarienę iš
pildyta programa. Dainavo 
vietinis choras, vedamas muz. 
E. Laudz. Paskui dainavo vie 
na panelė solo, mažamečiai

mininkėms, priklauso didelis 
ačiū už tokias vaišes. Ypač 
vakarienės pirm. M. L&utz 
už pavyzdingų tvarkų.

Po visam buvo šokiai grie
žiant lietuvių muzikai.

Apie 12 valandų torontie
čiai turėjo apleisti salę. Visi 
atsisveikinę susėdo į autobu
sų, kurį Rocbesterio Idebonaa 
palydėjo ir palinkėjo laimin
gos kelionės. Be to, žadėjo 
prie progos aplankyti Toron
to lietuvius.

Vėl dainuodami, patenkinti 
visu kuo nei nepamatėm, kai 
atsiradom Toronte.

Torontiečiai jau trečių eks>

Programoj huvo pažymėta, | linkėjimus ir dovanas.

vaikučiai padeklamavo, pašo- kursijų buvo suruošę į Suv 
ko ir įteikė klebonui vainikų.
Kalbėjo iš Toronto kun. V.
McGivney, V. Danielius, visų 
ekskursantų vardu sveikino 
ir palinkėjo ilgiausių metų, 
vietiniai trys svetimt. kuni
gai, vietinės dr-jos pirm. j.
Žuklys ir parapijos pirm. Vy
šniauskas, kuris klebonui į- 
teikė dovanų nuo parapijonų.
Gražių kalbų pasakė iš Ro
cbesterio kun. Bakšys. Ant 
galo kalbėjo kun. Gelumbis 
(anglų kalba). Dėkojo vi i 
siems už gausų atsilankymų, i

Valst. Toronto parapijonai 
draugiškai sugyvena: kur vie
nas, ten ir visi.

I^ai gyvuoja tarpe toron- 
tiečių vienybė. Genys

skaičius sumažėjo. Universi
tetų yra lankę kun. L. Pras- 
palius, dabartinis Daytono 
klebonas, kun. A. Baltutis, 
kun. J. ŠI įkas, Petras Dauž- 
vardis, P. Oesnulis, dr. Ra
kauskas, ir daug kitų. Visų 
negaliu suminėti. Šiandie jie 
yra žymūs darbuotojai lietu
vių tarpe. Visi profesijona 
lai. Ir man teko tarne univer-

dalinn saldainius. Tas įvairi
no kelionę.

ŽYDŲ LABDARINGUMAS

ROK1AKIS. Šiemet žydai 
Fort Huį/si; Ind. gausiai aukojo žiemos pagal-

J važiavus į miestų pasirodė komltetan. Bostone, mie- 
Kalėdų papuošalas. Judėjimas stui atsiunčia įvairių daiktų 

už 15,000 litų. Jie bus išdali
nti miesto varguomenei žy
dams ir lietuviams.

PEI-ES PAKORĖ ŽMOGŲ

L'IENA. Patošinės km. sau

buvo irgi nemažas. Vž vieno 
bloko nuo sustojimo vi?tos, 
staiga pasigirdo netikėtas tre
nksmas ir sujudimas sėdinčių 
viduje. M ilsų busui {rastojo

sitete du metus praleisti. Va- kelių ūkininko trekas ir už- 
i Iparaiso many paliko ne sdii- pakuly jo prikabintas dar ki- šio mėn. 2 d. staiga dingo
įdomų atmintį, ypač kad čio-Jtas mažas trokelis Mažas už- ūk. J. Simonaitis 65 m. am-
‘ nai buvo mokinama lietuvių pakalbus trokiukas subyrėjo į žiaus. Tik antrų dienų jis 
kalba. Keleivių skaičius čia Šipulius. Prigūžėjo pusė tuzi- buvo rastas savo jaujoj pasi- 

| tiek padidėjo, kad prisėjo ant r,o policijos ir minia žiopso- koręs. Ištyrus savižudybės 
tako kėdes statyt, ir, kad bu- tojų. Busas nuo susidūrimo priežastį, jiaaiiškėjo, kad šį 
tų minkštesnės, ant jų pade-, nenukentėjo, o ūkininkui įsa- žmogų žudytis privertė... pe-
ta paduškaitės. Nors tai ne- kyta važiuoti į National Sys- lės. Pasirodė, kad tas ūkinin-
buvo patogu, bet nerasta ki- |eni> kur surašyta protokolas, kas, kaip ir daugelis senų 

i lekios išeities. j čionai sustojome 15 minutų žmonių, savo pinigus, kurių
Išvažiavus iš Valparaiso pava]gytį. buvo 4,750 lt., susukęs į ma-

»langus apsiniaukė ir prade-1 ’ {aikė jkižęs stagan. Po
t Bus daugiau)lynoti.

Žydai
Keleivių didžiumų sudarė

kiek laiko pamatęs, kad

IS CHICAGO SVEP 
’GMS Į DAYTON, O.

Artinantis Kalėdoms pas Į 
žmones yi|ri papratus išva 
žiuoti kur nors pas gimines, 
ar pažįstamus. Taip ir aš nu 
tariau išvyti į Dayton, Oj 
Gruodžio 23 d. rytų busu ap
leidau Chicagų.

Hacunond, Ind.

Pirma mūsų stotis buvo 
šitame mieste. Sustojom kele- 
tai minutų. Užkandę, paėmę 
didelį rišulį siuntinių kitiems 
pakeliui miestams, pasileidon 
toliau.

Valparaiso, Ina.

Čionai sustojom 10 minu 
tųJ Buvo pietų laikas. Sku 
botai užbėgom į vairių krau 
tuvę šio to užkandžiui.

Valparaiso yra universite 
tas, kurį yra lankę ir daug 
lietuvių. Prieš pasaulinį ka
rų jame, buvo 6,000 studentų 
iš viso ^asaulio kraštų. Vėliau

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER'S ELEKIR I 
OF BITTER WIME A

Rekomenduojamas
Kaipo
Skilvio
Vaistas

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Šiemet Lietuvoje 
visai šalta. Prieš Kalėdas 

žydai, kurie vyko New Yor-1 Kauno apylinkėse susprogo 
kan į konvencijų. Jie jautės, kai kurie krūmai ir karklai, 
lyg būtų busų užvaldę. Pra- per naujus metus Lietuvų žy
dėjo dainuoti. Viena žydukė 1 dintieji sodai puošė. , 
buvo vadas visos grupės. Po ( •
dainų eidavo ir abiem pusėm Į

», pinigu maišely pelės vaiki
zipnin iip * *

augina, o iš banknotų telikę
tik skuteliai. Tokiu būdu iš 
didelio susigraužimo jis ne
beišlaikė ir pasikorė.

LIETUVIAI DAKTARAI
LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI ADVOKATAI «
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 Iki 6 
Panedėlto. 8eredos ir Pėtnyčlos

vakarais nuo t iki 9
Telefonas CANai 117*

darnai: 6459 S. RockvveTI S
Telefonas RgPubllc 9S00

ATTORNETS AT LAW 
S322 So. Weetern Avė.

Tel. Caiuniei F 97 4 On^o vHtan.Ton | 
9 ryte iki 8 vakare

ifiaklrtant sek 
utauieuiua 1. 
trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJA8 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL

OR. A. J. SHIMKUS
i GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1 OFIHAR
| 4.100 S. Fairfield Avc.

Tel. LAFayette 8016
VALANUUa.

2—4 popiet — 7—9 vakare 
TrejUadieaiain ir Sekmadieniais

pairai sntarti

8:00 vakare 
108 W. Raiidolph 81. 

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

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Salio Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais

6322 So. Western Avenue i
PROspeet 1012

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pri taikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ree.:
8458 W. 80 8k

Tel. Otiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:

HEMiocK 626C

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
(Įtinu vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofbto vai.: 10-12 A. M-

& 8-8 P. ' M.
Trečiadieniais tr Sekmadieniais 

mesi sntarti 

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—0 vai. V.

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

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

j 6558 South Western Avenue
Valandos:

Nno 9 ryte iki 8 vakare 
| Sekmadieniais ir Šventadieniais

nni.nl nunitnrime

Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvenlU 0817
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėlionra nusitarus

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietį,, 7—8 v. vak. 
k iSakvrns seredomis ir snbiit<’mis

Tai. CANai 2346

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

Ket vergais pagal sutari,
2305 So. Leavltt St.

Tel. CANai 0402Tel. Ofc. REPnblic 76»«
1 Melrose Park «2O

j DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąnette Road
Antrad., ketvhlud Ii uenktndienlalt 

i1 0-12 v. ryty: 1-6 p. p.: 6-9 v. v.
fiefitudlenlal.s nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvvay
MELROSE PARK, ILL. 

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

AeStadientaln nuo 2 v Iki 9 v. v
Sekmadieninis pairai nutarties

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRguia 1116 4070 Archer Ava.
V alau Jos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nnpni nutarti

AMERIKOS LIETUVT’T DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Office Phone Res. and Offiee

PROspeet 1028 2359 S. Leavitt 8t.
OANal 0706

Tel. CAN*' 0267
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
(K0WARSKA8) 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 Po. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARds 0994 

Rok.: TaL PLAza 2400 
VALANDO8:

Nao 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-1 v. vak.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAOO. HA 
Telefonai MIDvay 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 iki 4 
•vi rv, wi«tn •• n«w» f >W 8:80 • •
JĄi; NLGItlftO I* KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 80 melu

KeanuiUauuui tr Unito. Ugoe jo 
specialybė

Valandoa 11-12 Ą. M. 1-4. 7.8 P. M. 
Gyvaalmo vieta 1(28 8o r.O Avė.

Phone Cicero 2<5(
Office (980 Wes» IStta Street

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandoa

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820
Namų Telef. PROspact 1930

Tel. BOUlevard 7048

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto Iki 8 vakara
______Seredoj pagal nutarti

T«L CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti
rezidencija

0631 S. Calffomla Avė. 
Telefonu REPnblic 7888

Tel. Ofiso BOUlevard 881A14 
Ree. KENvoed 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1—2; nno 8:98—8 J6

756 West 35th Street
Oftao Tel. VIRginia OOSft 

Residence Tol. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rertrtendja
8889 So. Oterament Ava

Valandoa 9-10 A. If. 
Nedėliojai* pagal (atarti*
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LABDARIŲ DIRVA
lej) daug kalbėjomės, kaip MQTlUflQ 
sėkmingiau tą fondą auginti. "HHHHrF 

Naujų priemonių tuo tarpu
dar nesugalvota. Mat, ir be i

ATSAKOMINGOS
8U8BLPKIME NUKIRTĘ stoti į talką ir šelpti neisi-1 naujų dalykų bus darbo prie Suimyua part-u
justos nuo potvynio nungnosins.

. Labdarių kuopą veikėjai 
Nereikė dang rąžyti apre ,„„j turSllJ 8llsinejti S(1 Anle.

t, didžiu nelaimę, kok,a .š- rikos RaiMionojo Kryžiau- 
tiko Bfcte Šamo žemę. Apie ar jų įKaliotiniais. ir
bafeęji potvynį beveik k,ek.' ti į darbl>. rbtkti aukas j, 
vtaų valandę girdite per fa, rftbug Mes turfme organizaci-
dio, skaitote žinias dienraž- turime veiksjŲ>
čioose, matote potvynio atvai- darbininkl!j dsl to Įgirta,., 
zdos, girdit raginimas ražai- bowfchne neiaimingųjų ditKio. 
ptl potvynio tremtinius. |jo auk,f SLŠeIpillnli.

Į tradicinių parengimų: gegu
kės 31 d. (rinkliavos tv. fci- 
simiero kapinyne, pikniko Vy 
taute darže) ir prie birželio 
13 d. iš važia vim ? j labdarių 
ūkį.

Tenka pastebėti, kad kuo
pos rengiasi prie savo paren*

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Vanduo, užliejęs didelius 
žemės plotus, išvarė iš namų 
virš milijoną žmonių, kurie 
buvo priversti apleisti savo 
namelius, viską juose palik
dami. Amerikos Raudonajam»

Labdarys

KĄ VEIKSIME ŠIAIS 
METAIS?

Rodos, kad ir klausti ne-

Jytujui užlaikyti jų svoikatą. Jus 
galite ių>«nugoti nu« daug figų ir 
NirnktM sveikatos/ apsaugojant iruo 
paprasto nevirškinimo.

Dauguma nevirftkiiiimo paeina nuo 
nepilnų maistų valgių su inažni 
“kietumo.” Šį stovį galima taip 
lengvai ir mafoniai pata.avti-

Kellogg’■ ALL-BBAN duoda sau
gų būdų upsaugojimui nuo nevirfi- 

. .kinimo, priduodaųt, ‘‘kietumo*’ vai- 
girnų kolonijose: 3 kuopa (Ct'gįnoue. Kftne, ALL-BRAN sugeria 

du kart savo svorį vandeniu, pada
rant minkštų masų, kuri švelniai iŠ- 
vafo sistemų.

Kellogg’s ALL-BRAN taipgi pri
duoda vitamif.o B ir geležies. Jis 
tiek daug germani*' negu dažnas šei
mos dozavimas su darytais pilsais 
ir vaistais. »

Du šaukštu kaįdien kaipo cerea-

Gerai Pavyko

WACKKGAN, ILL. — &v 
Onos dr-jos “Masųuarade l)a 
nce”, sausio 10 d., Lietuvių 
Auditorijoj, gerai pavyko.

Ką Draugijos Turi 
įsidėmėti

Kasmet atsitinku, kad kai 
kurių dr-jų parengimai supuo Kas trečiadienio vakarą... 
Ia su ‘Draugo’ koncertu ir M««<> Martini radijo, kino ir 

Andre

LIGGEfT & MYERS TO- 
BAKO KOMPANIJA KVIE
ČIA JUS PASIKLAUSYTI

Pirmą dovamj gavo B. Ze-; * Dr.g(>, piknikais. Tokiam at- s*™8 žvai«^ė> 8tt
lenikienė ir Kubaičifttė, ant- sitikime jų parengimai negali Kostelaaiete ir jo 4o dalių or-
r« Kiškienė ir PnlnefeiPTiA fre a a l- . • kęst ra ir thestertield Choru,™turėti tokių gerų pasekmių pep yisas Columlria stotis 9

Kryžiui tenka aprūpinti ne- reikia, ką veiks ntūsų, labda- 
laiminguosius pastoge, drabu rių sąjunga, kuri praeityje 
žiais, maistu, vaistais (nes tiek daug kilnių ir didelių da- 
daug dėl susirūpinimo ir per- rbų nuveikė. Aišku, kad kiek 
šalinio yra sergančių, šimtai galėdami stengsimės šelpti 
jau išmirė, daug potvyniuo- suvargusius savo tautiečius, 
se žuvo). |pildysime savo organizacijos

Pats Jungtinių Valstybių seimo nutarimus, auginsime 
seimo įsteigtą Prieglaudų Fo
ndą.

Per keletą paskutiniųjų me

Prezidentas kreipiasi į pla
čiąją Amerikos visuomenę 
prašydamas, kad ji būtų duo- 
sni kilnų darbą dirbančiam 
Raudonajam Kryžiui.

Lietuvių R. K. Labdarių 
' Sąjunga, tiesa, rūpinasi tik

ceroj) turėjo vakarą ir ruo
šiasi prie “kauliukų” žaidi
mo vasario 17 d.; 5 knOpa su
rengs ką nors didesnio po 
Velykų; 5 ir 6 kuopos ren
giasi prie vakarų gavėnios 
metu; 8 kuopa minės 20 me
tų savo gyvavimo sukaktį st 
perstatymu ir kalbomis va
sario 28 d.; 10 kuopa darbuo-

čią Kiškiūtė ir Pahickaitė. 
Taip pat buvo surengtas

vakarėlis pagerbimui senos 
ir dabartinės valdybos ir
dviejų narių, iš buvusių val
dyboj per dešimtį metų, bū- go’* šių metų pirmutinis pik- 
tent kasin. B. Lušienės ii nikas įvyks gegužės 30 d. Vi- 

i la» su pieuu ar grietine, arba recep- fin. rašt. S. Butkiūtės. i lniaus Kalneliuose, katalikio-
tuose, paprastai, nžtenka. Sunkės- | Komisijoj vakarėliui suren- laikraščių raporterių
niuosc atsitikimuose tris kartus į 
dieną.

Parduodamas visose grosernėse —
jasi, kad ką nors surengti įr Kellogg’o garantuojamas Battle 
dar prieš Velykas. Visos kuo-iCrcek- 
pos visokius savo parengimus
turi parapijų salėse. 

Praėjusiame susirinkime nu
tarta pakeisti susirinkimų 
vieta. Nuo dabar labdarių są 
jungos susirinkimai bus Die
vo Apvaizdos parap. salėj kie
kvieno mėnesio paskutinį tre-

tų visomis savo jėgomis dar- čiadienį. Ši pamaina padary- 
bavomės, kad savojo ūkio • ta, nes sąjungos iždininku da 
skolas išmokėti, Pemykštieji bar yra gerb. kun. Ig. Alba-
metai buvo tuo laimingi, kad 

savo tautiečių šelpimu, ta- pajėgėme sudeginti visus ū-
čiflu šiame atsitikime ji turi 
stoti į darbą, kad kuo tik 
galima (darbu, pinigais ar

kio morgičius ir tuo būdu a- 
tidarėme kelią kitam svar-

vičius, Dievo Apvaizdos par 
klebonas.

Beje, praėjusį susirinkimą 
labai pasigedome labdarių pi

deikienė pinnininkauja 1 kuo 
pai. Gražiai veda susirinki
mus, gražiai darbuojasi lab
darybės srityje. Kad daug 
turėtumėm tokių moterų, ne
būtų vargo ir nusiskundimo. 
Kur jinai stoja į darbą, daug 
padaro. Garbė labdariams tu
rėti tokią darbščią pirm. 
Džiaugiamės, kad Sudeikienė 
pasiliko toliaus su mumis da
rbuotis.

O. Norkienė, kuri per daug

biam darbui — prieglaudų rmos kuopos ir dešimtos kuo
drabužiais) prisidėti prie su-! steigimui. Seimas įsteigė Pne pos atstovų. Jau antras mi-
šelpimo nukentėjusiųjų nuo glaudų Fondą, tad šiais me- 
potvynio, nes artimo meilė,

tingus kaip jų nematome. Nilo 
tais ir pradėsime jį auginti, širdžiai prašome juos atvyk- 

labdarybės darbai neturi tau- Praėjusį labdarių centro su į ti į sekamąjį susirinkimą. Ki
tų visų labdarių kuopų atsto-tifrių skirtumų. Panašiose ka-1 sirinkimą, (jis buvo sausio 27 

tastrofose visi žmonės turi d. Aušros Vartų parap. sa-

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

Grabnamių
■■ o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■ 9“ ■

Suvirš 50 metų prityrimo
•o ■ ■■

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

------ -o
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chieagos Lietuvių

527 NQKTHWEŠTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

&

7' ^1

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

OAItY, IND. LAIDOTVYIV DtRRKTOltlAl 
KELNER — PRUZIN

(Inrtaiiataji patarnavimai — Ifotaria patarnauja 
MO» «9O W. IMh

vai susirinkime dalyvavo ii 
rimtai svarstė organizacijos 
reikalus. Labd.

Iš Metinio Labdariu 
1 kp. susirinkimo

TOWN OF LAKE. — La
bdarių Sąjungos 1 kuopos 
metinis, skaitlingas susirinki
mas įvyko sausio 24 d.

Pirm. M. Sudeikienė pra
nešė, kad svetainė vakarui 
jau paimta.

O. 'Norkienė išdavė rapor
tą iš knygų peržiūrėjimo. Pa
sirodė, Labd. 1 kp. gerai gy
vuoja ir daug yra pasidar
bavusi. Nuvesta į centrą virš 
$200. Daug yra sušelpusi žmo 
nių savo kolonijoj. Komisija 
padėkojo pirm. M. Sudeikie- 
nei už malonų priėmimą ir 
vaišes. (Visada malonu daly-, 
vauti pas Sudeikius).

Nutarta pagelbėti seneliui 
Sadauskui, kuris randasi li
goninėj. Pirm. M. Sudeikie
nė daugiausiai juo rūpinasi 
ir lanko.

Valdyba išrinkta: dvasios 
vadas kun. J. Juška, pirm. — 
M. Sudeikienė, vic© pirm. — 
J. Čepulienė ir R. Urboniene,' 
nut. rašt. — J. Razbadaus- 
kaitė, fin. rašt. — A. Martu- 
šienė, ižd. — 0. Vaznienėj 
iždo globėos — M. Martušie- 
nė ir V. Kataaskienė, koresp- 
— B. Cieėnienė.

Jau 9 metai, kuip M, Su

kaip reikėtų. Dr-jos privalo vftL rytiniu laiku; 8 vai. Cen- 
tėmyti “Draugo” koncertus tral laiku; 7 vaJ. Mountain tai- 
ir piknikus ir nerengti savo ku ir G vai. pacific aiku. 
parengimų tą pat dieną. Pra .dienį įę
šome įsidėmėti, kad “Drau- I ^as antradienio ir ketvirta-

gti buvo O. Docienė ir O. Sta
niulienė.

Vakarėlis buvo gražus. Ja
me dalyvavo ir dvasios va
dai: kun. J. Čužauskas ir kun.
V. Urba, taipgi d-ras J. Že-Į tauto Parke, 
kas.

Žaidimą “Winno” vedė O. 
Docienė. Laimėtojai gavo do
vanų.

Programą vedė pirm. Petro 
šiene.

Kleb. kun. J. Čužauskas, 
kun. V. Urba ir d-ras J. Že
kas pasakė kalbas.

Finansų rašt. ir kasin. dė-
metu ėjo rašt. pareigas, atsi jkojo komisijai ir visoms na- 
sakė. Kuopta jai padėkojo if j rems už atsilankymą ir sutei- 
prašė pasilikti veikėja kaip ktas dovanas. Koresp.
ir buvus. Jos vietą užėmė vei ...... ■
kėja. J. Razfoadauskaitė.

Žodžiu, visa valdyba yra' 
įdėjusi širdį į labdarių vei ’ 
kimą. * _Brangūs lietuviai! Prisira
šykite prie labdarių ir rem 
kit jų parengimus.

Iš centro pranešimą pada 
rė P. Dorša. Labdarys

su
Chicagos ir Cicerps biznie
riais liepos 18 d. taipgi Vil
niaus Kalneliuose, o rudeni- 

“ Draugo” piknikas Darnia
bo Dienoje, rugsėjo 6 d. Vy-

Adm.

Vyčių Kuopos šokių 
Vakaras

dienio vakarą ... Alexander 
Woolcott, The Town C rie r, 
ant Columbia viso-krašto tink
lo, 7:30 vai. rytiniu laiku; 
6:30 Central laiku, ir pakarto
jimas viso programo 10:30 
vai. Mountain laiku ir 9:30 
Pacific laiku.

Kas penktadienio vakarą ... 
Ilal Kemp’s orkestrą, su Kay 
Thompson ir Rhythm Singsers 
ant visų Columbia stočių, 8:30 
vai. rytinių laiku; 7:30 vai. 

j Central laiku, ir pakartojimas 
programos 9:30 vai. Mountain 
laiku ir 8:30 Pacifie laika.

Skelbimų kanrpanija veda-
ROSELAND. — Roseiando nia šiame laikrašty dėl CHES- 

Vyčių kuopa rengia šokius TERF1ELD yra atvira ir aiš-
’T™? M

kituose vigaretnose nerasite.Vakaras vadinsis “St. Valei; 
tine’s Swing”. Grieš Dean 
Colby’s orkestik- Pradžia

Tai yra “skonis.”
Skelbimai pabrėžia švelnes-

8:30 vai. vak. Tikietai du už jnius ir geresnius tabakus var-
50 centų, o viens už 30c.

Koresp.

PAGERBĖ VERONIKĄ 
BALSIENĘ

BRIDGEPORT. — Sausio 
23 d. įvyko gražus pokylis 
pagerbimui V. Balsienės. Da 
lyvavo apie 100 draugų ir 
pažįstamų. Tvarkos vedėfJa 
buvo Mary Armon. Vakarie
nės toastmasteris buvo St. Na 
rks. Kalbėjo P. Kailis, N. Ma 
dalinskienė ir K. Valaitis 
Ant galo pati V. Balsienė dė
kojo visiems dalyviams parei
kšdama, kad niekad nesitikė
jo turinti tiek daug draugų.

Steponas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
____ r TĖVAS
REPublic 8340

ALBKaAKDRAS
MATULEVIČIUS

Mirė raaarla 1 d., 1937 m.. 
8:3t vai. vakaro sulaukė* 70 
metų amCiaua.

Kilo IA Kauno rėd.. Pane
vėžio apokrtčlo.

Amerikoje išgyveno apie 29
nietua

Paliko dideliame nuliūdimo 
dukterj Birute Akavlckaa ir 
lenta Julijona, anftkua: Juli
jona |r Tereaę. tr gtmteeo; Plo
tinėj Amerikoj aflnu Jono Ir 
Jo Scdma; <r almlnaa MertaroJ.

Kūnas paAarvuotas koplyčioj 
204« W. SIrd St.

laldotuvėa Jvyka penktadlonl. 
vunarlo S 4. M koplyčia* 9 vai. 
ryto bua atlydėtas J 
Vartų parapljna bateyi 
rloj Jvyka <ednMu_ . _
už vėllonlo Meliy. Po 
bu* nulydėta* J iv. Kaslmiero 
kHtdnen.

NuoAIrdltal kviečiame vtaua 
pintine*. drau(ua-pea tr poly- 
Mtamua-aa dajyvaotl 
dotuvėae.

Nuliūdę: Duktė, 
ta*. AnAkal Ir Giminė*.

laidotuvių direktorė Mary 
Ooottert. T«. C ANOT 0W7.

v vai. 
į AuAra*

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P.J.Kttas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

lackawicz ir Sunai 2314 We8t 23rd Place 
Phone Canal 2515

L Utiniais
S. P. Mažeika
A. Masalskis
S. C. lackaMo
A. Peiki
S. M. Skite
I. J. Zlip
Ežerskis ir Siutus

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 We«t 18fh Street 
Phone MONroe 3377

1640 Weat 46th Street
Phone BOClevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlcnaa 6703

tojamns CHESTERFIELD ir 
maišymą brangių Turkiškų ta
bakų su mūsų pačių Amerikoi- 
nišku tabaku tinkamuose kie
kiuose, kad ištraukus abiejų 
geriausias kokybes. Tai išaiš
kina CHESTERFIELD obalsį 
“Žymūs nž Švelnumą ir Ge
resnį Skonį — Jie Patenki
na.”

RADIONAS
Naujas moderniškas radio, 
pagaunantis visas tolimas 
stotis ir išduodantis stebė
tinai gražų balsą. Graži iš
vaizda. Greitesnis negu, žai

bas.

Kaina G tūbų gražiame
kabinete .... 038.50 
8 tūbų už .. 055.00 
11 tūbų .... 075.00

Dykai demonstruojame jū
sų namuose. Didelė nuolai
da už seną radio ar pianą.

Jos. F. Bteik, Ine.
3417 S. HaUtetl St. 

TeL Boul. 7010
Pnikfm programai NadėlMmin — 
WCTL nuo 7 iki s v. vsk. pI.- 
vorjfMiH WH?C HOO 7 iki 8 vai. 
vtifc. ; ‘
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E Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
Federacijos Susirin- j nyčioj prasidėjo 9 dienų no

r* T*nnnlnn iZlny Tvena prie Panelės Av. Liurdo.
Pamaldos būna 7:30 v. va-

, kare. Pamokslus sako vienas Ketvirtadieni, vasario 4 d.,
įvyks LRK Federacijos Cbica- ' žymiųjų pamokslininkų. Mi- 
go apskrities susirinkimas Au-: šios būna 7, 7:30 ir 8 vai. ry- 
šros Vartų parap. salėj, 7:3O to. Visi prašomi naudotis ypa- 
val. vakare. Susirinkimai nuo ' tingomis Dievo malonėmis, 
šiol bus laikomi ne kas pirmų ■ Novena baigsis P. Av. Liur- 
trečiadienį, l>et ketvirtadienį Į do šventėj, vasario 11 d. 1 ž- 
kiekvieno mėnesio. Fed. skyrių ( baigimo vakare bus procesija.

bus, jei tai padarysite per

kimas

smulkiai paaiškįnua parap. at 
skaitų, kuri tapo vienbalsiai 
priimta, pasidžiaugta ir pa
reikšta padėka klebonui ir ko 
mitetui, kad taip ekonomiš
kai vedė parap. reikalus. At-

ms. Bankietas įvyks vasario 
7 d., parap. svetainėje. Jau 
paimta gera orkestrą.

Lietuvytis

vakarienę.
Girdėt, rėmėjų skyriai ir'mokėta dalis parap. skolos ir 

kai kurios draugijos, net ir dar liko ižde netoli tūkstan- 
pavieniai asmenys, žada pa-Uis dol
sirodyti su dovanomis.

Lietuvių Nadjonalis 
Aero Klubas Auga

Iš So. Chicago 
Padanges

Praeitų sekmadienį įvyko 
Av. Juozapo parap. metinis 
susirinkimas. Susirinko nema 
žas skaičius parapijonų. Kl. 
kun. Pr. Vaitukaitis vedė su
sirinkimų ir paaiškino daly-

organizacijų skyrių ir draugi
jų atstovai prašomi tai įsidė
mėti.

Kovo 14 d. šaukiama Chi
cagos ir apylinkių kolonijų ka 
talikų konferencijai. Jau at
spausdinti draugijoms manda
tai. Skyrių atstovai ir kolo
nijų veikėjai prašomi atsilan
kyti į šį susirinkimų ir pasi
imti kvietimų savo kolonijos 
draugijoms.

Varg. V. Daukša taip pat mo
kina chorų ypatingij Marijos 
garbei giesmių.

Stotis T.O.F.L.

Sv. Kazimiero A.R.D. 
Vakaras

Vakariene įvyks Av. Kazi
miero Akad. auditorijoj. Po 
vakarienės bus graži progra
ma.

Kadangi vas. 14 d. pripuo
la Av. Valentino diena, tiki
mės, kad visuomenė parodys 
savo gerų širdį atsilankymu 
ir parama, kad Statybos Fo
ndui vakaras būtų sėkmin
gas. E.

f Sausio 25 d. Sandaros sve- 
Priėjus prie rinkimo komi-, tainė je įvyko antras Lietuvių Į kų stovį. Pasirodė, parapija

teto, parapijonai gausiu ran
kų plojimu prašė, kad buvu
sieji vėl sutiktų šiais metais 
darbuotis parap reikalams. 
Ilgų laikų buvusiam nariui A. 
Šakiui griežtai atsisakius ir 
F. Vaškūnui tebesergant, į 
jų vietų išrinkti nauji: J. Ra-

t

moška ir V. Mučekonis. Se
nieji pasiliko Šie: M. Karec- 
kis, V. Kavaliauskas, V. Dar
gužis, K. Rauskinas, V. Rė-

Naci jonnlio Aera klūbo mė- Į kas met atmoka nemaža sko- 
riesinis susirinkimas, į kurį l los. Reikia tikėtis, kad neuž-
at si lankė didelis skaičius nan 
jų narių. Tarpe atsilankiusių 
buvo trys medicinos dakta
rai, vienas lakūnas ir vienas 
muzikantas.

Susirinkimas daug laiko pa 
šventė prisirengimui prie su
sipažinimo bankieto, kuris į- 
vyks vasario 6 d., Sandaros 
patalpose. Manoma, kad ja-

ilgo visos skolos bus išmokė
tos.

Parap. komitetas vienbal
siai perrinktas tas pats.

Po susirinkimo parapijonai 
skirstėsi namo kupini ūpo 
daugiau darbuotis parap. la
bui.

9 Dienų Novena

T0WN OF LAKE. — Va
sario 3 d., Av. Kryžiaus baž-

Kaip jau visi žinote, vasa
rio 14 d., 7 vai. vakare, įvyk
sta A. R. D. metinė vakarie- 

Valdyba nė. Kadangi dabar eina Sta- 
_ 'tybos Fondo vajus, tai šios

vakarienės pelnas skiriama? 
tam tikslui.

Kurie manote įstoti į gar
bės ar amžinus narius, gražu

Iš Metinio Parapijos 
Susirinkimo

kus, J. Kupčiūnas, J. Draz- _ nie dalyvaus visa Chicagos 
dauskas, A. Slauta, T. Stan- lietuvių, taip sakant, smeto- 
kus ir B. Kizelevičius.

NORTH SIDE. — Sausio 
24' d. įvyko metinis parapijos 
susirinkimas, kuriame daly
vavo skaitlingai veiklieji pa^ 
rapijonai-ės. Aptarta svar
biausi parapijos reikalai. ,, ... -™,.. .

Klebonui per skaičius’ ir skinamas parapi jos ; reikalą

Nesenai įvyko K. A. Rėmė
jų susirinkimas. Svarstyta

nėlė. Bankieto tikietai smar- daug naudingų dalykų. Išri- 
kiai platinami. | nkta nauja valdyba, kurių su-

Nutarta prieš pat užgavę- Paaiškėjus, kad klube ran-, daro: M. Vištartienė — pirm., 
nes surengti didelį naujų lr dasi narių, kurie sugeba ve- i Stabulionienė — vice pirm., 
senų parap. komiteto narių orkestrų, susirinkimas pa- • Paulikienė — sekr. ir A. Bal- 
pagerbimo bankietų, kuriam reiške pageidavimo artimoje tuškaitė — finansų rašt. Ka- 
pasižadėjo dalyvauti visi pa- • ateityje sutverti savo orkes | sierium — kleb. kun. P. Vai- 
rapij<wi, ne# vąkato pelnas kuri galės pasitarnauti tukaitis.

kaip klūbui, taip ir plačiajai 
lietuvių visuomenei.

Po susirinkimo buvo arba
tėlė.

Modemiškoj Photo 
Studijoj Apsilankius

Teko aplankyti Condrott 
paveikslų traukimo studijų, 
kuri įrengta snlyg vėliausios 
mados. Studija randasi adre
su 420 W. 63 st. Kadangi toj 
vietoj visuomet būna didelis 
judėjimas, {todėl Condrotas 
visuomet būna busy. Darbų 
atlieka aukštos rūšies ir už 
prieinamų kainų.

Condrato studijon atsilan
ko angliškų laikraščių rapoi- 
teriai ir prašo paveikslų savo 
laikraščiams.

Condratas visuomet yra pa 
si rengęs lietuviams geriau pa 
tarnauti, net nemažų nuolai 
dų padaro. Jo puošnios stu
dijos sienas puošia Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių veikėjų 
paveikslai. Be to, Condrotų 
matome visuose didesniuose 
lietuviškuose parengimuose 
bei masmitinguose, kuriuo? 
užrekorduoja nuotraukomis. 
Tas darbas jam nemažai kai
nuoja.

Kas nori turėti gražių fo
tografijų, apsilankykite pa? 
Condrotų. Lietuvytis

tHUI EBFltV.0 /

r^uomet cigaretas 
rūkytojams suteikia ko jie 
nori . . . kuomet suteikia 
milijonams rūkytojų gerų* 
jų daigtų, kuriais jie džiau* 
giasi — lengvumo, priim- 
naus skonio ir kvapsnio 
—tai yra NUVEIKIMAS •

4..

Spaudos komisijos pirm. M. 
Vaidyla pranešė, kad jam te
kę neseniai lankytis rytinė
se valstybėse ir kalbėtis rei 
kale steigimo Lietuvių Naci- 
jonalio Aero klūbo įkyrių. 
Tas dalinai jam pavyko, tik,

KAIP ILGAI BUS LIKVI
DUOJAMI BANKAI

anot jo, reikalinga čarteris, o 7d. Tai bus “Masquerade 
klūbo skyriai pradės gyvuo- Šokiai parap. svetainėje. Iš-

Av. Juozapo parap. choras
smarkiai darbuojasi. Ne tik __ ,

v. . .j , y -. . . . I Mo 1930 metų daug bankųgražiai gieda bažnyčioje, bet “ r“,. I nedaryta Chicagoj. P?r anglis- ir visuomenes gyvenime dir- , ,. ..L-n c- Iflibrut/diiG niiunntū in&imi
ba, kruta. Dabar choras ren-, 
gia pasilinksminimų vasario

ti. Pranešimu susirinkimas 
pasidžiaugė. Toliau spaudos 
komisijos pirm. pranešė, kad 
klūbo pastangas remia dien
raštis '“ftftttt&as”, “Marin
tis”, “Tėvynė”, “Garsas”, 
“Vytis”, “Jaunimas”, “Sa
ndaroje” manoma įvesti net 
nuolatinį klūbo skyrių.

Plačiai diskusuota apie a- 
teinantį pavasarį rengiama 
lietuvių aviacijos dienų, kuri 
turės viršyti visas iki šiam 
laikui buvusias lietuvių avia
cijos dienas. Dr. J. Poškos 
klūbo pirm. pranešimu, tų die 
nų ne tik lietuvių lakūnų pilė 
niniai sparnai raižys padan
ges, bet ir ant žemės bus į- 
vairiaus sporto programa. Lie 
tuvių visuomenė manoma, 
skaitlingai dalyvaus.

lietuvytis

rinkta darbšti komisija: T. 
Radžius, Al. Baltuška, Rama
nauskaitė. Bus įvairių dova
nų tiems, kas bus gražiau ap
sirengęs ir iš kur didesnis 
būrys ateis. Taigi, visi reng- 
kitės atvykti pas mus pasku
tinį sekmadienį prieš gavėnių. 
Šokiams grieš Dean Colby’s 
orkestrą. Įžanga 25c.

Nemuno Sūnus

kils laikraščius nukentėjusieji 
klausia, kaip ilgai tęsis bankų 

„ likvidavimas. Atsakoma, kad 
t.dp ilgai, kol uždaryti bankai 
bus pelningi politikieriams, 
kaip nebus galima toliau iš
spausti iš tų bankų jokio pel
no, likvidavimas bus uždary
tas. t

200 KILOMETRŲ ARKLIAIS 
VEŽfi PARDUOTI BA

RAVYKUS

Vakaras Šv. Marijos 
Kolegijos Naudai

KAUNAS. — 'Vakar į vienų 
Kauno rinkų sentikis Stepo
nas Jefimovas atvežė parduo
ti apie 50 kg. džiovintų liara- 
vykų. Žmogelis iš Zarasų ap
skrities išvažiavęs sausio 2 d. 
Kaunu tepasiekęs tik vakar. 
Jefimovas baravykus parda
vęs po 5 litus už kg ir labai

Av. Marijos kolegijos, Wi- 
nona, ir De La Šalie mokiniai 
rengia card, bunco ir šokių va 
karų vasario 5 d. 8 valandų džiaugęsis, nes Zarasuose ir 
vaOcare, Morrison viešbuty, Ca- bituose miesteliuose tegauda- 
meo Room. hk po 3,50-4 lt. uz kg.

Leidžiamas didelis “Frigi- ELEKTRINIAI VALYTUVAI 
daire” ir duodama 50 durų HEALTR-MOR
, _ , .... Matykite M Šiandien!dovanos. Be to, bus dainų ir Reikia tik pakaukti CENtral 9061 

, ,, . . . . .. *rba raSytl latSką. o HEALTH-MOR

tflp dancing . Žada atvykti ekspertą* atvyks pas Jus. Ir per ke- 
. __ , _ T_ ..." llas minutes ISaiSklns HEALTH-MORir Ed Kraus - Kraučllinas, marlką. Saukite pardavėją J. F.

DANIS. Room 618, 203 No. Wa-

Metinis Koncertas Tr 
šokiai Dykai

CICERO. — Sekmadienį, 
vasario 7 d., Sv. Antano pa- 
rapijos svetainėj įvyks Namų 
Savininkų klūbo metinis ko
ncertas, o po koncerto šokiai.
tt K°ncer^* dalyvaus Morton lotinų klubas iš De La Šalie, »*• LAFayette 7700 

nų. Dalyvaus ir Sv. Grigą- Paaugu, kad vakaras PARDAVnnTl kait<iniai paltai

baus choras. Šokiams gneši 
7 muzikantų kapelija.

Sis koncertas bus vienas 
didžiausių vakarų, kokio Ci- 
ceroj dar nėra buvę. Mano
ma, kad atvyks mūsų proku
roro pagelbininkas adv. C.
Kai.

Įžanga į koncertų - šokiai 
visiems nemokama.

Klūbas kviečia v i m g į S) J 
vakarų. Pelnas eii parapijai.
Kas atvyks anksčiau, gaus 
geresnę vietų, t. y. arčiau sce
nos. Rap.

Football coacb iš Winona.

Visi Ed. Kraus draugai tu
rės progos ru juo pasimatyti, 
ypač sportininkai.

bash Avė., Chicago.
Jfc

CLASSIFIED
PARDAVIMU MALKOS

Brolis A-lzier iš Winona, ir 8u,lautyto" b“1(,ų dė*A". ~’ lodė vienas tonas — |5.00. Telefo-

68 vartoti fur kotai, priimti mai
nau — Greitam pardavimui f 5.00. 

Av. Marijos kolegija Šven-1Pirmosios ateiti, plrmlaualal gaus.
1 Eeonomlcal Sectlon. Miller Fur Com-

penv 166 N. Michigan Avė. Atdara 
.

čia 25 metų jubiliejų. Vakaro 
pelnas eis išdažymui kolegijos 
koplyčios.

Komisija

PAI ‘i 1 [F
" I I f—V T-yHT ■

PLATINKITE “DRAUGĄ

Palengvinimu 
irabinanilt) 
atarai gi Joa akanamų —, 

gaunamas tnojaua.

PAIN-EXPELLER 
bonkntt tik tie. tr 70* 

TtoOM vaUtlnfae.

IEŠKO PIRKTI

Teftkoma pirkti mali va rgon Inkai 
(reed organ). Turi bfltl geram ato- 
vy. Bok 81 A, "Draiigaa”.

ukholstkruto

Rakandu Taiaymaa
Pervilkirnaa, baldt) taiavmaa, per- 

maHavoumaa, ilvalymaa. Darban ga- 
rnntnniamnn. Apkainnviman dykai 
Jte»n«nnn>«a ka>non miente. Snnerior 
UpknlnteT-iug Ca.. 027 Ro. Kad nie 
*ve_ NEVada 7717

ANGLYS

ViMaakvklte aau anglla dabar — 
Black Oold T.nmp 88.00: Mine Sun 
18.76: Screenlnga 16.76: Orundy Min
ing Company. Tel. CANal 7467 arba 
CEBarereat 1111.


