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EUCHARISTINIS KONGRESAS 
UŽBAIGTAS POPIEŽIAUS 

LAIMINIMU
PRIEŠ TAI ĮVYKO ĮSPŪDINGA 

EUCHARISTINE PROCESIJA
laiminimas (benedikcija) ir 
didžiai pavykęs šis kongresas 
uždarytas giedant šventus 
himnus.

Pranešta, kad užsibaigus 
kongresui Jo Emin. kardino-

po įspūdingos las Dougherty su palydovais 
procesijos, ku- greit apleido Manilą.

MANILA vas, 7. — Šven
tojo Tėvo Pijaus XI apašta
lišku biiuinimu per imli ją iš 
Vatikano čia šiandien užsi
baigė 33-sis tarptautinis Eu
charistinis kongresas.

Tas Įvyko 
Eucharistinės
lioje dalyvavo šimtai tūkstan 
čių meldžionių.

Jo Emin. kardinolas Doug
herty, Šventojo Tėvo legatas, 
šiandien laikė pontifikaiines 
Mišias Luneta parke, daly
vaujant kardinolams, vysku
pams, kunigams ir dešimtims 
tūkstančių meldžionių.

Eucharistinė proesija pra
sidėjo 4 v. po pietų. Pasibai
gus procesijai, apie 9 vai. va
karo, sekė Iš Vatikano per 
radiją Šventojo Tėvo laimini
mas.

Po to kalbėjo Popiežiaus 
legatas. Įvyko Eucharistinis

MANILA, vas. 6. — Šian
dien įspūdingai užbaigta vai
kų diena Eucharistiniam kon
grese Luneta parke.

Vakarinėse pamaldose da
lyvavo apie 100,000 meldžio
nių. Visas šis gausingas su
sirinkimas nepaprastai gra
žiai giedojo “Venį Creator,” 
vadovaujant seminarijos 700 
auklėtinių chorui.

Manilos katedroje popiet į- 
vyko kunigams šventosios va
landos pamaldos. Dalyvavo 
daugiau kaip 900 vyskupų ir 
kunigų.

Dabar einasi apie darbininku unijos 
pripažinimą

Kongresas ateita 
f pado teisėja

nuomoKs

rOPIElIAUS joje vykdomas

SV. TĖVAS SVEIKSTA
VATIKANAS, vas. 7. — 

Šventasis Tėvas Pijus XI va
kar kone per dieną išbuvo 
specialėje kresėje ir daug dir
bo Bažnyčios reikalais. Ilgiau 
šia buvo užimtas patvarkymu 
kalbos, kurią šiandien sakė 
per radiją Eucharistiniam 
kongresui Maniloje.

Vakar Jo Šventenybė po
draug minėjo ir 15 metų su

kaktuves, kaip išrinktas P< 
piežium. Šios sukaktuvės 
pakenkė sergančiam Popie
žiui eiti savo sunkiųjų parei
gu-

Dr. Milani pagaliau pripa
žįsta, kad Šventasis Tėvas 
polaipsniui sveiksta. Kojose 
skausmai retkarčiais pasikar
toja. Bet ir šie polaipsniui 
nyksta.

GAVĖNIA - PASNINKAS
Chicago arkivyskupijos baž

nyčiose vakar gerb. kunigai 
aiškino tikintiesiems apie pas
ninką Gavėnios metu. Gavė
nia prasideda ateinantį tre
čiadienį, vasario 10 d., ir bai
giasi Didžiuoju Šeštadieniu, 
kovo 27 d.

Dedame svarbiausias apie 
pasninką ištraukas iš Jo E- 
minencijos kardinolo Munde- 
leino, Chicago arkivyskupo, 
laiško, išsiuntinėto gg. klebo
nams:

Kai kurios Gavėnios dienos 
yra vien pasninko dienos. Ki
tos yra pasninko ir susilaiky
mo dienos.

Pasninko diena yra ta, ku
rią leidžiama tik vieną kartą 
sočiai pavalgyti, kas galima

šeštadienis antrąją Gavėnios 
savaitę (metų ketvirties savai
tė) ir Didysis šeštadienis iki 
pusiaudienio yra pasninko ir 
susilaikymo dienos. Didžiosios 
Savaitės trečiadienis yra vien 
pasninko diena.

Visi sulaukę 21 metų am
žiaus ir pilnai nesulaukę 59 m. 
amžiaus turi užlaikyti pasnin
kus, jei dėl kokių nors prie
žasčių nėra nuo to paliuosuo- 
ti, arba dispensuoti. Nuo pas
ninko pirmoje vietoje paliuo- 
suojami sergantieji ir silpnos 
sveikatos asmenys.

Visi baigę septynerius me
tus amžiaus yra paduoti susi
laikymo tvarkai. Tačiau Šven
tojo Sosto indultu, suteiktu 
Chicago kardinolui ’ K

atlikti -pHrimfcbenį, arba VSka-< .geg1: IR d^nuo

DETROIT, Mich., vas, 7.— 
Automobilių pramonėje dar 
neįvykdyta taika ir “sėdin
tieji” darbininkai ir toliau 
pasilieka fabrikuose.

Valstybės gubernatorius, 
Murphy, kurs energingai dir
ba už taiką tarpininkauda
mas abiem pusėm, reiškia vil
ties, kad rytoj atnaujintais 
pasitarimais bus atsiektas tik
slas.

Šį kartą General Motors 
korporacija nenori pripažinti 
American Automobile Wor- 
kers unijai teisėtumo, kad 
korporacija tik su ja turėtų 
visus reikalus.

KVIEČIA PRIEŠININKUS 
GRĮŽTI NAMO

______ LS'

LENKIJA NUSPRENDĖ 
DAUGIAU 1SIGINGLU0TI

HAVANA, vas. 6. — Kubos 
kariuomenėg vadas pulk. Ful- 
gencia Batistą Visus Kubą ap
leidusiu* savo politinius prie
šininkus kviečia grįžti namo 
ir dalyvauti kongreso rinki
muose,

Jis užtikrina grįžusiems 
laisvę. Taip pat kviečia visas 
politines grupes dalyvauti rin 
kimuose ateinantį rudenį.

DIDELIS GAISRAS 
MUSGEGONE

VARŠUVA, vas. 6. — Fi
nansų ministeris Kviatkovs- 
kis seimui pranešė vyriausy
bės betveriu metų ginklavimo 
si planą. Numatyta 3,400,000,- 
000 auksinų išlaidų. Ministe
ris sakė, kad vykdant ginkla
vimosi programą vienu žygiu 
ir šalies pramonė bus pareng
ta karan.

Karo ministeris T. Kaspr- 
zyckis pareiškė, kad ginklavi
mosi programa bus vykdoma 
ne kokiai nors agresijai, bet 
valstybės saugai.

Prancūzija pristatys Lenki
jai reikalingų ginklų. Ji pri
pažino 63 milijonų dol. kredi
to lenkų vyriausybei.

LIETUVIS — PARYŽIAUS 
FILMŲ BENDROVIŲ 

ARTISTAS

MUSKEGON, Mich., vas. 
6. — Čia šiandien siautė di
delis gaisras. Sudegė Gross- 
jnan ir Klein departamentinės 
parduotuvės. Nuostolių apie 
450,000 dol.

KAUNAS. — Savo laiku 
Lietuvos valstybės dramoje 
dirbo artistas Juozas Miltinis 
Vėliau jis išvažiavo į Paryžių 
ir apie jį nieko negirdėta.

Pasirodo, kad Miltinis sėk
mingai dirba Paryžiuje scenos 
darbą kai kuriuose teatruose, 
o taip pat filmų bendrovėse. 
Neseniai jį matėme ir Kauno 
ekrane — filmoje “Caro tar
nyboje”. Jis ten vaidino re-

WASHINGTON, vas. 7. — 
Prez. Roosevelto sumanymas 
perorganizuoti vyriausiąjį tei
smą ir visus kitus federali 
nius teismus sukėlė daug 
triukšmo kongrese ir kituose 
politiniuose sluoksniuose.

Susidaro dvi galingos gru
pės kongrese — viena už su
manymą, kita prieš. Numato 
ma aštri kova. Sumanymo 
priešininkai šaukia, kad tai 
pirmas žingsnis diktatūron. 
Prezidentas sumanyme nuro
do, kad sulaukusieji 70 metų 
amžiaus vyriausiojo teismo 
teisėjai turi atsistatydinti ir

jų vietą turi būti paskirti 
jaunesnieji. Tas reiškia, nu
rodo priešininkai, kad prezi
dentas siekia sudaryti sau pa- 
ankų vyriausiąjį teismą.

Senatas sumanymą pevedė 
juridiniam komitetui. Šis gi* 
planuoja atsiklausti pačių vy
riausiojo teismo teisėjų nuo
monės apie prezidento pasiū
lymus.

VATIKANAS, vas. 7. — 
Šventojo Tėvo Pijaus XI vai
nikavimo 15 metų sukaktuvės 
bus minimos šio vasario mėn. 
12 d.

Pijus XI Popiežium išrink
tas 1922 m., vas. 6 d.

CHICAGO KARDINOLAS 
MINĖS SUKAKTUVES

MASKVA, vas. 6. — Iš vi
sų Rusijos dalių praneša, kad 
visur vykdomas griežtasis ko
munistų partijos “valymas.” 
Arštuojama šimtai įtariamų 
trockiistų. Jau tūkstančiai

rą, ir tik per šį valgį leidžia
ma vartoti mėsą. Rytmečiais 
galima vartoti kokio šilto gė
rimo, kaip tai arbatos, arba 
kavos, su dviem uncijom duo
nos. Sekantis po sotaus pa
valgymo trečiasis dienos val
gis neturi būti didesnis nž pa
prasto valgio ketvirtąją dalį.

Pasninko ir susilaikymo die 
ną leidžiama tik vieną kartą 
sočiai pavalgyti, tačiau negail

Jo Emin. kardinolas Munde- 
lein, Chicago arkivyskupas, 
rytoj, vasario 9 d. minės 21 
metų sukaktuves, kaip paskir
tas Chicago arkivyskupu.

NACIONALISTAI ŽNYBIA 
MALAGĄ

sukimšta į kalėjimus.
Čia laukiama trečiosios by- Ima vartoti mėsos, arba kokio

MISIJŲ SEKMADIENIS 
CHICAGOS ARKIVYS

KUPIJOJE

Misijų sekmadienis Chica
gos arkivyskupijoje bus šio 
kovo mėn. 20 d. Tą dieną vi
sose arkivyskupijos bažny
čiose bue renkamos aukos mi
sijų — tikėjimo platinimo, 
reikalams.

Sekmadienį, kovo m. 14 d., 
bažnyčiose bus skaitomas kar
dinolo laiškas misijų rėmimo 
reikale.

NUSKANDINO BOLŠEVIKŲ 
LAIVĄ

SEVTLE, Ispanija, vas. 7. 
— Ispanijos nacionalistų pie
tinė armija vis smarkiau žny
bia Malagą' — radikalų vai 
domą svarbų uostą netoli 
Gibraltaro sąsiaurio.

Numatomas greitas miesto 
paėmimas.

voliucinio komiteto nario ro
lę. PLATINKITE “DRAUGĄ* . .  —   .t ■■ I i ■ imi r.—al +
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ios Trockio šalininkams ir 
komunistų vadams, Stalino 
priešininkams. Šį kartą į kal
tinamųjų suolą, sakoma, bus 
pašauktas N. Bucharinas, A. 
Rykovas, A. G. Bieloborodo- 
vas ir kiti. Bieloboroidovas y- 
ra caro su. šeima nužudyme 
žymiausias dalyvis.

NEW YORK, vas. 7. — Mi- 
Elihu Root, 92 m. amž., 

žymus Amerikos valstybės 
vyras, diplomatas ir advoka
tas, du kartu buvęs valstybės 
sekretorium.

re

UŽSIMUŠĖ TRAUKINIO 
“ZUIKIAI”

mėsiško viralo.
Visos Gavėnios dienos, išė

mus sekmadienius, yra pas
ninkų dienos, bet trečiadieniai 
(išėmus Didžiosios Savaitės 
trečiadienį) ir penktadieniai,

VYRIAUSYBES PAGELBA 
VARGUOMENEI

LISABONA, Portugalija, vas
7. — Ispanijos nacionalistų 
nardantis laivas su torpėda 
nuskandino Rusijos bolševikų 
nežinomo vardo laivą Vidur
žemio jūroje, tolokai nuo Bar- 
celonos pakraščių.

MAŽEIKIAI. — Sausio 1. 
naktį Mažeikių — Šiaulių trau 
kiniu važiavo be bilietų du 
vyrai: L. Zarumba ir St. 
Zvangauskas. Juodu stovėjo 
lauko pusėje ant vagono laip
telių. Tarp Papilės ir Kuršė
nų, pervažiuojant Ringuvos 
tiltą, abu užkliuvo už tilto tu- 
rėklių ir nublokšti. Vyrai la
bai sunkiai sužeisti ir buvo 
rasti tik kitą dieną Vienas ją 
jau mirė, o kitas dar gydosiLaivu gabenta karo medžią 

ga. Laivo įgula išgelbėta, ' Mažeikių ligoninėj.

cfispenšunjami darbininkai ir 
jų šeimos Gavėnios 
ir susilaikymo dienomis, 
mus visus penktadienius, Pe
lenų dieną ir Didžiojo Šešta
dienio priešpietį. Reikia žino
ti, kad šis dispensas nėra nuo 
pasninko, tik nuo susilaikymo. 
Taip pat nereikia užmiršti, j 

kad jei kai kurie pavieniai šeil 
mų nariai gali pasninkauti iri 
susilaikyti, jie tad ir turi pil- 
nai laikytis ne tik pasninkų, 
bet ir susilaikymų tvarkos.

Visi paliuosuoti, ar dispen- 
suoti nuo pasninko, arba susi
laikymo raginami atlikinėti / 
kokius nors gailestinguosius 
darbus.

POLICIJA IEŠKO MOROI 
ŽUDIKO

Iš Washingtono išaiškinta, 
kad šalies vyriausybės sudary
ta Home Owners Loan korpo
racija (HOLC) gelbėti var
guomenę superkant jų namų 
morgičius, išleido 3,092,870,- 
784 dolerių.

Randama, kad šiandien 1,- 
021,817 namų savininkų yra 
skolingi šiai koorporacijai ne
gali išsimokėti. Iš jų apie 14 
nuošimčių neteks namų — kor 
poracija juos pasiims, o 
nės bus pasiųsti gatvėn.

Lombard miestelyje, Du 
Page apskrityje, pagrobtas 
nužudytas Boger W. Loomis, 
5 m. amž. Vaikiukas iš vakaro 
gatvėje pagrobtas, o antryto- 
jaus rastas pamestas jo lavo
nas. Pasmaugtas.

Policija energingai ieško 
morono žudiko. /

RASTI SEPTYNI LAVONAI

žmo-

AMERIKOS ŽYDŲ AUKOS 
PALESTINAI .

WASHENGTON, vas. 7. — 
Palestinos rekonstrukcijai ir 
tenai žydų kolonizavimui A- 
merikos žydai pereitais me
tais suaukojo daugiau kaip 
du milijonus dolerių.

LOUISVILLE, Ky., vas. 7. 
- Šiame nuo potvynio nuken- 
tėjusiame mieste sprogimas ir 
gaisras sunaikino keletą na
mų miesto centre. Griuvėsiuo
se rasti 7 žmonių lavonai.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus, ar sniegas.
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Įį dienos klausimai
ISPANUOS TRAGEDIJOS PASLAPTYS

“Panevėžio Garso” bendradarbis X. Y. 
Z. Lap svarsto Ispanijos tragediją:
” ■ Net Ispaniją žinantiems yra staigmena 
— bąisi kruvina maudyklė, kurių surengė 
komunistai ir anarchistai. Klausimas, kaip 
<a.t galėjo įvykti, kvaršina visus, kurie ma
tę Ispanijos tragedijų. Viena - kita priežas
tis. tų, neišaiškins; čia veikia ištisa priežas- 
tiu ęįįę. Bet jų svarbiausios tai Ispanijos in- 
dimtriajizacija ir kapitalizacija karo metu.

lig pasaulinio karo Ispanija buvo giy- 
nai žemės ūkio kraštas su patriarchališku 
gyvenimu. Kare Ispanija pasiliko neutrali. 
Tai davė progos Ispanijai, ypač Kataloni jai 
greitai indusųializuotis. Netikėtai išaugusios 
pramonės įstaigos po karo būtų buvusios 
gtęit nukonkuruotos varžytinėse su senais 
pramonės kraštais, jei Ispanija nebūtų įve
dusi griežtų, apsaugos muitų.

Jų dėka Ispanijos ir Kataionijos pramo- 
ujuiukui galėjo toliau be didelio vargo gauti 
gerų pelnų. Ypač Barcelouoje dygo rūmai 
gjetų rūmų. Gyventojų skaičius nuolat augo. 
Butų. mokesčiai didėjo.. Prasidėjo spekulia- 
t’ja. Greta prabangos kišojo didžiausias sku- 
įdas ieškančių uždarbių. Niekas nežiūrėjo 
.projetarų tūkstančių, kurie gyveno biauriau- 
šiuose barakuose,r ’ J . JV f j! - M

Apsaugos muitai pakele karnas visame 
krašte. Pragyvenimas buvo labai brangus. 
Valdininkai gelbėjusi pašaliniais uždarbiais, 
š»aip jau piliečiai susispaudė; darbininkai, 
h pirma skurdžiai gyvenę, dar labiau jautė 
savo skurdų. Taip atsirado žemės klausi
mas; jo nebuvo galima išspręsti paprastu 
žemės išdalijimu.

Kaikuriose Ispanijos srityse žemės re- 
fęųma turėjo, ir turi būti pravesta Bet di
deli žemės plotai netinka dalyti mažais ga
balais (kaip bolševikai pažadėjo po 5 ha ir 
priędo Fordo automobilį), nes jie maža te
turi vandens. Tokie laukai tegali būti dir
bami dideliais ūkiais. Tirštesnių gyventojų 
masių jie negali išmaitinti; todėl tenka vers
tis sezoniniais darbininkais.

Skaičiui vidutinių ir mažų ūkių dau
ginti tėra viena priemonė — didinti drėki
namos žemės plotus. Primo de Riveros dik
tatūra buvo pradėjusi steigti drėkinimo įre
ngimus. Bet jų statymas ir palaikymas rei
kalauja labai didelių išlaidų, nes pasitai
kančių didelių Imtų srovės neša žemyn nuo 
plikų be medžių kalnų begales smėlio ir 
dumblo ir apneša įtaisytus vandens tvenki
nius, kuriuos tenka valyti.

Ispanija ]5er trumpų laikų ūkiškai tiek 
pasikeitė, kaip kiti kraštai per dešimtis me
tų. Todėl suprantama, kad nei Valstybė, nei 
Bažnyčia. nesuskubo persitvarkyti, prisiren
gti prie skubiai besikeičiančių gyvenimo są
lygų. Jos gyveno senais patriarchališkais pa
pročiais, tuo tarpu kad luomų priešingybės 
reikalavo kitokios socialinės santvarkos.

Bažnyčia kiek atsiliko: jos socialinis 
veikimas,, jos sųmoninimas, jos spauda, jos 
katalikų akcija buvo lėtesni, negu sociali
nėm aspiracijos. Bet kalbėti apie asmeninę 
kaltę ar apie didelę nelygybę gyvenime tarp 
dvasiškijos ir plačių liaudies masių yra klai
da. Ispanijos dvasiški ja net prieš atskyrimų 
Bažnyčios nuo Valstybės buvo neturtinga.

siškijos atlyginimas nebuvo ir nėra peraukš- 
las; jis tesiekia vidutinio Vokietijos valdi
ninko algų. Pagaliau ir pati Bažnyčia, kaip 
tokia, nebuvo turtinga. Vienatinis jos tar
tas buvo tai meno dalykai, kuriuos ji be 
raudos sau saugojo tautai.

Rodos, vargšai žmonės ir neturtinga 
dvasiškųjų turėjo geruoju gyventi, bet pasi
darė tarp jų praraja. Nebuvo specialios pa
storacijos proletarams, tikybos dėstymas mo
kyklose buvo su trūkumais, stigo pamokini
mų užaugusiems. Taip tikybinis apsileidimas 
žemesniuose sluogsniuose įsigalėjo; tuo tar
pu aukštesniųjų luomų auklėjimas daugiau
sia vienuolių mokyklose palaikė artimesnius 
"j sius su Bažnyčia. Iš čia dvasiškijos, kilu
sios iš liaudies, artimesni santykiai su švie
suomene.

Taip radosi socialinių perversmų metu 
proletariato nusistatymas prieš dvasiškijų ir 
Bažnyčių, lyg buržuazijos talkininkę. Bet 
visa to nebūtų įvykę be bolševikų agitacijos, 
kuri buvo ypač nukreipta prieš Bažnyčių 
kaip ir Rusijoje. Tačiau ispanų dvasios su
naikinimas rasi dar blogesnis už bažnyčių 
deginimus ir dvasiškijos persekiojimus.

VOKIEČIAI AME BALTUOS 
VALSTYBES

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kum Ant. M. Karužiškis

Grožis

Kaipo žmogiškos būtybės 
mes mylime kas teisinga, gra
žu ir gera. Tiesa ir gerumas 
yra dorovinės ypatybės; gro
žis daugumoje tai kūninė y- 
patybė, bet ji f yra papuošta 
arba labiau padidinta, be abe
jonės, kilnesniais sielos arba 
vidujinio gyvenimo privalu
mais. Dargi grožis yra svei
katos vaisins, o sveikata ne
tyčiomis neateina, ji yra pa
seka linksmaus klusnumo ga
mtos įstatymams ir besidžiau- 
gimo tuja liuosybe, kuri ran
dama tiktai tarnavime su kū
nu ir siela didžiausiam visos 
žmonijos gerui. Grožis yra 

Frankfurter Zeituųg” įdėjo I trW tobulybių, bū
;-Laipsnį, pašvęstų Baltijos valstybėms. Pir
miausia straipsnyje pažymima, kad pastaruo
ju laiku Europos diplomatija buvo užimta 
“didžiausiais klausimais”, jog atrodė, kad 
mažąsias valstybes ji visiškai užmiršo. “Ta
čiau tikrumoj, rašo laikraštis, Baltijos val
stybės jau kuris laikas Europos politinėj 
arenoj užima žymių vietų ir dažnai jų klau
simas aptariamas diplomatų pasitarimuose”. 
Toliau laikraštis reiškia pasitenkinimo dėl 
Baltijos valstybių energingo pasipriešinimo 
Ždanovo pasakytai SSSR atstovų suvažiavi
me kalbai, kurių Maskvos vidaus reikalų 
k on lisari jalas buvo pagaliau priverstas su
minkštinti. “Sveikintinas Baltijos valstybių 
nedviprasmiškas atsisakymas priimti Krem
liaus pasiūlytų neutralitetų, kaip nepagei
daujamų protegavimų. Pastangos sudaryti 
Suomijos — Baltijos valstybių ir Baltijos 
valstybių — Lenkijos blokų ligi šiol ^oJĮ^ių 
taisių nedavė. Suomija pasitenkinu apsiri
bojusi draugingais politiniais santykiais su 
Baltijos valstybėmis, o Baltijos — Lenkijos 
sąjunga sugriuvo atsimušusi į Lietuvos — 
Lenkijos konfliktų dėl Vilniaus. Tačiau rei
kia tikėtis, kad pirmoji — Suomijos — Bal
tijos valstybių — sąjunga visiškai galima, 
nes kultūriniai ir ekonominiai interesai Suo
miją daugiau riša su Baltijos valstybėmis, 
negu su Skandinavija. Apie Baltijos — Ska
ndinavijos sąjungų negali būti ir kalbos, nes 
Stokholmas šitų klausinių galutinai atmetė.

Baltijos valstybių neutraliteto klausimas 
joms pačioms labai aktualus. Jei jos ligi 
šiol pasitikėjo Tautų Sųjunga, tai dabar, 
po nevykusio Etiopijos klausimo išsprendi
mo, jos atsidūrė prieš dilepių: arba aklai 
pasitikėti Tautų Sųjungos globa, arba rasti 
naujų savisaugos būdų. Prieš tokių dilemų 
atsidūrė ne tik Baltijos valstybės, bet ir 
Skandinavija, kuri dabar, rodos, į abiejų 
l lokų susiartinimų pradeda žiūrėti jau ki
tokiomis akimis”, — baigia laikraštis.

VISAS PASAULIS DOMISI VILNIAUS 
BYLA

Pa.'k u tini uo j u metu, kaip praneša Tsb., 
kai lenkai žiauriausiu būdu pradėjo smaug
ti Vilniaus krašto lietuvius, naikinti lietu
viškas kultūros ir mokslo įstaigas, Vilniaus 
reikalas vėl plačiai skamba per visų žemės 
rutulį. Visų kraštų politikos ir kultūros vy
rai į Kaunu kasdien siunčia šimtus laiškų, 
kuriuose prašo teisingos informacijos apie 
šiandieninę Vilniaus krašto padėtį, nes taja 
informacija, kurių jiems duoda lenkai, j'e 
netiki ir mato, kad ji yra persunkta melais, 
šmeižtais ir lietuvių tautos koliojimu. Šiuos 
laiškus daugiausia gauna Vilniaus vadavimo 
sųjunga. Jie plaukia ne tik iš Europos val
dybių, bet siunčiami iš Japonijos, Kinijos,

Tikrasis grožis daugiau 
nekaip odos storuma

Tikrasis grožis yra daugiau 
nekaip skūros storuma. Bū
ti patogiu yra vienas daly
kas, bet gražiu yra visai ki
tas dalykas. Patogus veidas 
gali būti sudarkytas negra
žiais randais uždėtais ant jo, 
kad jie yra tikrai atstupiian- 
ti; gi mažiau tvarkiai sufor
muota išvaizda gali būti pui
kiai žibanti nuo karakterio 
grožio pasislėpusio už jos 
Gerumas, sveikata, kūno to-

tent: sųmatuino, spalvos ir 
veikimo. Sųniatumas yra ma
tematiškas tobulumas, ir yra 
tiktai kitas vardas tobulai fo
rmai; graži spalva yra meno 
tobulumas, bet jis randamas 
tiktai gamtoje; o tobulas vei
kimas tai paseka tiktai tobu
los sveikatos.

— Dr. Jurgis Duton 

Vėk ka$ ynt-
Grožis, sako vėl Dr. Dut- 

ton, yra sųuiatumo, spalvos 
ir veikimo trejybė. Šie suda
ro grožį. Tobulam veikimui 
mums reikia sveikatos ir gra
žumo. Sųmatinnas ir spalva 
yra po valdžia nustatytų sko
nies įstatymų. Įgyti ir užlai
kyti grožį yra, todėl, lengvu 
daiktu logikoje. Bet nėra jo
kio jaunystės ir grožio elik
syro, kurį galime įgyti vienu 
gurkšniu.

Nėra nieko tikrai brangaus 
lengvai ir be vargo įgijamo.

Gudrumas gali dažnai pa
slėpti darnumų ir tų, kas 
biauru, bet grožis, prie kurio 
šventęvės tielę daug leųkiasi, 
yra įgijamas ir užlaikomas 
tiktai savęs suvaldymu ir klu 
snumu Gamtos įstatymams.

Dėsnių nėra daug, pamoki
nimai neklastingi, bet pra
tybų turi būti stropi ir ne
perstojanti.

Sveikata yra grožio vers
mė, o grožio praradimas yra 
dažnai pirmtakūnas sveikatos 
praradimo. Grožis neturi jo
kios draugystės su liga. Svei
kata ir grožis yra beveik vien 
prasmės. '

bul urnas arba grožis; ir ma
lonumas, veiklumo grožis.

— Dr. J, H. Kellogg 

Tikras grožis

Maža svarbos ar jie tamsūs 
ar jie šviesūs, gražūs veidai 
yra tie, kurie nešioja, visa- 
sielį ten atspaustų teisingu
mų. i

Gražios akys yra tos, ku
rios rodo, kaip kryštolo stik
lai, kur ugnyno ugnys dega, 
gražias mintis, kurios dega 
už jų.

Gražios rankos yra tos, ku
rios dirba darbų, kurs yra 
uolus ir drąsus ir tikras, va
landžiuke po valandžiukės per 
išti.-ų ilgų dienų.

Gražios kojos yra tos, ku
rioj. fina šen ir ten prie gai
lesti’ go patarnavimo, žemiau 
šia i s keliais, jei Dievas taip 
nork i

Gražūs pečiai yra tie, ku
rie paneša neperstojančias na
mines rūpesties naštas su ka
itrumu ir kasdienine malda.

gražūs gyvenimai yrax tie, 
kurie laimina, — tie tylūs lai
mės upeliai, — kurių paslėp
tus šaltinius tiktai keli gali
atspėti. — Rašytojas.

tsIemKrasta
Gyvai Svarstomos 
Lietuvos Elefetrofi- 

lęacijos reikalas

Lietuvos elektrofikacijos 
klausimas gyvas nebe nuo šia
ndien. Daug jau buvo svars
tyta, nemaža gražių, nors ir 
brangiai kaštuojančių projek
tų buvo paruošta, Kaunę kar
tų dėl pęr brangios elektros 
buvo streikuota — ir šiek 
tiek laimėta. Šiandien tas

klausimas vėl iš naujo iškel
tas. .

Elektros klausimas Lietu
voje dalintinas į dvi dalis, 

i Viena jo pusė daugiausia lie
čia b aunu, kuris šiuo metu 
priveistas naudoti labai bra
ngių koncesininkų belgų tei
kiamų elektros šviesų ir ene
rgijų. Čia visi vieningai su
tinka, kad padėtis yra neno
rmali,. Kaunas yra labai tam
sus miestas, nęs koncesinė e- 
lektra yra brangi, palyginus 
su kainomis kitų valstybių 
sostinėse bei miestuose — ne
paprastai brangi.

Antra klausinio dalis Lie
tuvos elektrofikacija. Tai y- 
ra svarbesnis klausimas, ku
ris turi gyvo ryšio su Lietu
vos kultūros ir civilizacijos 
kilimu. Provincijoje elektra 
taip pat perbrangi, jos yra 
tik miestuose ir miesteliuose

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Vasario Aštunta Diena
“Kiekvieno darbas paaiš

kės” - 1 Kar. m, 13.

Ariik pats savo darbų. Ne
prašu k i.ė jokių malonių nuo 
nięk'' o tau geriau seksis ne
kaip tam, kurs visad maldau
ja kū no nors globojimo. Nie
ku..’ nepagelbės tau taip, kaip 
tu pagelbėsi sau, nes niekas 
nebus taip nuoširdžiai susi
domėjęs tavo reikalais. Pir
mas Žingsnis gal nebus tokis 
ilgas, bet, iškirsdamas savo 
kelių aukštyn kalnu, darai 
tai, kad kiekvienas žingsnis 
vetla prie kito, ir stovi tvird

ir tai ne visuose. Lietuvos so- tai ant to iki kitų išsikerti. 
džius dar be elektros. Taigi 2nw.ės, kurie yra atlikę ke-
Lietuvai reikia elektros fa
brikų, kurios pigiausiai galė
tų varyti upių vanduo — rei
kia hidroelektrinių stočių, tei
kiančių pigių energijų ir švie 
sų kraštui. Hidroelektrinės 
stotys būtų įžanga į Lietu
vos elektrofikavimų. Tačiau 
Lietuvos elektrofikacija! rei
kia stambių kapitalų, siekia
nčių net keliasdešimtis mili
jonų litų. Tai stambi suma, 
kuriai suorganizuoti reikia 
daugiau laiko. Bet sumanymo 
atgaivintojai ieško būdų ir 
šiam sumanymui klausymui 
išspręsti. Vieni siūlo įsteigti 
akcinę bendrovę, kurios kapi
talas sudarytų Lietuvos ir už
sienių lietuvių sudėti kapita
lai. Kitįi siūfo šių sumų su
rinkti aukomis. Dar kiti pa
taria nevengti ir užsienių ka
pitalo. Vis dėl to viršų ima 
nuomonė, kad Lietuvos elek
trofikacija reikia pagrįsti tik 
lietuvių kapitalu.

Kaip matome, Lietuvos ele- 
ktrofikacijos klausimas jau 
yra visiškai pribrendęs. Į jo 
tinkamų išsprendimų manoma 
įtraukti ir užsienio lietuvių 
kapitalų. Šiaip ar taip o Lie
tuvos elektrofikacijos reika
lai jau yra pribrendę, kų ro
do ir dabar taip gyvas klau
simo, kėlimas bei jo sprendi
mas. Tsb.

liones nėra tie, kuriems bu
vo duota penki tūkstančiai 
dolerių, su kuriais pradėti, 
bet puikiai pradėjo su gerai 
uždiibtu doleriu arba dvie- 
jais. įmonės, kurie savo pas
tangomis pasiekė pagarsėji
mo nebuvo įstumti į popui ia- 
rybę papūtimais, kurie buvo 
užmokėti arba kurie buvo duo 
ti prięteliškoje dvasioje. Jie 
ištiesė savo rankas, ir pasie
kė visuomenės širdį. Sakyk 
drąsiai “laimėsiu” ir neku
riu dienų apgalėsi. Niekad ne
leisk nei jokiam žmogui sa
kyti, “aš tave užtrukdžiau”.. 
Perdaug prietelių užgauna 
žmogų daugiau, nekaip kuo
met nėra nei vieno.

— Greenwood

Senovės Daina

Laksiu skraido baltos snaigės, 
Lyg plaštakės tarp žiedą; 
Laksto, žaidžia, šokinėja, — 
Milijonai jų...

Linksma snaigėms šokinėti, 
Linksma gaudyti kitas... 
Snaigių dienos— valandėlės: 
Ryt sau kapą ras...

J. Kuzmickas Gailius.

uvv&u&u&ri: ir mūsų veiklos'

Matyt, kad šiais njetais “Mūsų Vil
nius”, Vilniui Vaduoti Sųjungos leidžiamas 
žurnalas, pasiryžo eiti dar turiniogesnis, ri
mtesnis ir gražesnis. 1937 Nr. 1-2 išėjo tik
rai rimtas ir žymiai pagražintas vaizdais iš 
Vilniaus krašto, gražiais viršeliais ir vin
jetėmis, Šiame numery rašo: prof. F. Kemė
šis, prof. St. Šalkauskis, VI. Sidzikauskas, 
J. Nezahitaųskas, P. Ruseckas, dr. Matusas,

tuvių darbai dėl didžiojo visos mūšų tautos 
reikalo — Vilniaus vadavimo.

KOKIU TIKSLU

Prieš porų savaičių lenkai ėmė laužyti 
administracijos linijų, nukeldami linijos gai
rę toli į Lietuvos pusę. “L. A.” sako, kad, 
lenkų priešlietuviškos akcijos kitaip negali
ma paaiškinti, kaip noru išprovokuoti Lie
tuvą imtis represinių priemonių. Bet kadangi

Persijos, net Australijos ir Afrikos. Tarp, 
Normali klebono padėtis net tuokart nebuvo . kitų, Vilniaus vadavimo sųjunga neseniai 
geresnės kaip žemiausio Vokietijos valdiniu- I gavo Persijos susisiekimo ministerio Kazein 
ko, Šiandien vidurinės Europos geležinkelio j Haffuri laiškų, kuriame prašoma informaci- 
sargas gauna didesnį atlyginimų, negu Ispa
nijos klebonas.

Metinis 1000 pezetų atlyginimas apie 
šimtų; lijų mėnęijui niekam negali sukelti 
pųyydo. Tik didesnėse miestų parapijose tu
ri didesnių pajamų. Ir aukštesniosios dva-

nių leidinių apje Lietuvą ir Vilniaus byių. 
Iš viso pereitais metais tokio turinio laiškų 
Vilniaus vudavhiio sųjunga gavo kelis tūks
tančius. J visus laiškus pasiunčiama reika
lingos informacijos ir teisingai išdės ton ms 
Vilniaus reikalas.

dr-. K. Uj.jna8, .Ir Raulinaitis ir kiti Jie |jgžiql |enkŲ veįkamai u#taToj. su.
vis. .aso, įvairiau Vilniaus klausųn^ia. Tik, bįiatikdavO tik paniekos ir .pasipiktinimo, — 
liiu^ l,ian),Į,iu, bere.kalo, pradediyna 8iau- visuomet Rtb^ždavo,

kad lunku smurto akyvaizdoje ji neketina

O kame tu buvai,
Pijokėli mano?
Karčiamoj, karčianioj,
Širdele mano.

G kų tu ten gėrei, 
Pijokėli mano?
Arelkų, arelkų 
Širdele mano.

O kada tu mirsi,
Pijokėli mano.
Pėtnyčioj, po pietų 
Širdele mano,

O kuom aprėdys tave, 
Pijokėli mano?
Žydelkos padelkoms 
Širdele mano.

O kuom pazvanys tau, 
Pijokėli mano?
Čerkelėms, plečkelėins 
Širdele mano. '

O kur palaidos tave, 
Pijokėli mano? 
Karčiamoj', po slenksčiu 
Širdele mano.

(Šių dainų dar vaiku bū
damas girdėjau vyrus dųinuo 
jaut. Neseniai panašių dainų 
skaičiau “Drauge”. Ši daina 
nieko neturi bendro są tilpu
sią “Drauge”. Kas jų para
šė, nežinau. Aš Kaltinėnų pu- 
rapijoj girdėjau dainuojant ir 
yra jau senį laikai. Šioje dai
noje nieko nėra perdėta. Ir 
šiandie nuo gėrimo daugelis 
netaiku išeina iŠ svieto).

Bėgilas

inti “M. V.” skyriuj iš kitų kraštų lietu
vių veikimč Vilniaus reikalais. Kas kart 
mažiau matome žinių ir iš mūsų, Amerikos 
lietuvių, veiklos. Rodos, kad ypač lankantis 
čia p. Uždaviniui mūsų veikla nesumažėjo, 
let padidėjo. Mūsų manymu, nereiktų gai
lėtis vietos aprašinėjimui išeivijos judėjimo 
dėl Vilniaus krašto atvadavimo. “Mūsų Vil
niuje” turėtų atspindėti viso pasaulio lie-

iiųtis represijų, kaip nesuderinamų nei su 
teise nei su teisingumu nei su kultūringos 
tautos garbe”, — tai lenkai, matyt, pasiryžo 
griebtis kraštutinumų, kad tik savo tikslo 
pasiektų, t. y. išprovokuoti Lietuvą.

Keikia pabrėžti, kad provokacijos ne
privers Lietuvos taikintis su Lenkija.

PAMOKSLŲ
Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus
pamokslus.

Kaina $1,75 
DRAUGO KNYGYNE

Chicago, UI.
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KĄ JONUKAS GIRDĖJO BAŽNYČIOJE ?

Mažųjų Skaitytojų Skyrius
-X.

IŠDYKĘS BERNIUKAS

( Pabaiga )

Praslinko keletas dienų, ir 
į mokyklų atėjo suvargusi mo
teriškė. Raukšlėtas jos veidas 
buvo nubalęs, kaip poperius.
Akyse spindėjo ašaros. Tai 
buvo Juozuko motutė. Ji atė
jo pamokos metu. Įėjusi į kla
sę, tiesiog puolė prie mokyto
jo ir raudodama ėmė prašyti, Į žmonių. Kai kuriems jų ant

kentėjo dėl Juozuko.
Pagaliau ji sūkiai susirgo

ir numirė.
* * *

Praėjo kliolika metų. Vienų
rytų mes su draugu ėjome 
gatve. Staiga pamatėm prieš 
mus slenkantį būrelį. Viduryj 
ėjo keletas pilkai aptaisytų

kad priimtų Juozuku atgal į 
mokyklų.

— Pone mokytojau, — mal
davo ji. Pasigailėkit manęs, 
senos motinos. Priimkit atgal 
Juozuku... Paigailėkit...—čia ji 
dusdama užsikosėjo. — Aš ne
ilgai jau begyvensiu, — tarė 
atsikvėpus, — ir man bus 
lengviau mirti, jei žinosiu, 
kad Juozukas bent kiek pasi
taisė. Pasigailėkit...

— Sėsk į vietų, Juozuk, — 
perkirto mokytojas, kreipda
masis į stovintį prie durų iš
dykėlį. — Negerais darbais 
žudai savo motutę. Atmink, 
kad ne laikas bus gailėtis, kai 
jos neteksi.

Man rodės, kad mokytojo a- 
kyse pastebėjau ašaras. Mums 
visiems buvo labai jo gaila ir 
gėda.

Taip Juozukas vėl buvo pri
imtas į mokyklų. Tačiau jis 
nė kiek nepasitaisė: kaip pir
ma ,taip ir dabar, vėl nieką 
nesimokė, tik mušėsi su vai
kais ir neklausė mokytojo. 
Motutė dar daug daug prisi-

rankų ir kojų buvo uždėti ge-

amžinai gyventi. Ir išėjo jis j 
girių kaimynų aplankyti, su 
kuo nors pasižinti, pasišnekė
ti. Girioje kų berasi, be vilkų 
arba lokių? Taip ir šiuo kartu 
buvo: atsiskyrėlis lokį didžiu
lį sutiko. Kų bedarys žmoge
lis: nusivožė kepurę, nulenkė 
galvų — sveikinasi su kaimy
nu. Kaimynas, tas lokys šlei- 
vys (baublio brolis), atkišo 
jam letenų, ir ima juodu, žo
dis po žodžio, kalbėtis, pasi
žįsta, paskui bičiuliaujas, pas- 

ir ima

Žuvyte

ležiniai pančiai. Jiems iš ša- , ,. ....... i kui nebegali atsiskirti
lių ėjo ginkluoti sargai. Tai , .. . . ,, ' drauge gyventi. Ąpie kų juo
buvo varomi kaliniai. Mes su-

Radus sliekų upėje, mažytė 
žuvytė

gailėjosi širdingai, kad ne
gal praryti;

pasitraukė į šalį, pamačius 
lydekų,

kuriai sliekas, o su juo ir 
— meškerė teko.

Regėdama žuvytė, kaip ga
lėjo žūti, —

“Gera,” tarė, “kai kada ir 
mažytei būti.” P. Arminas.

du kalbėjosi, apie kų ir kaip 
plepėjo, tikrų žinių aš netu
riu: atsiskyrėlis buvo nešne
kus, lokys šleivys, kaip žino
me, irgi tylus, netarškus, tai 
maža juodu ir kitiems apie 
bendrųjį savo gyvenimų kal
bėjo.

Ar šiaip ar taip, atsiskyrė
lis labai džiaugėsi suradęs 
kaimynų. Visur jig buvo su 
lokiu, be lokelio jam ilgu, juo 
džiaugiasi kaip brangų radinį 
radęs, juo negali atsigėrėti, 
atsigirti. Susibičiulavo.

Vienų kartų ėmė ir sugalvo
jo bičiuliai — buvo karšta die
na — pasibastyti po krūmus, 
po pievas, po slėnius, po kal
nus; bet kadangi žmogus sil
pnesnis už lokį, tad ir atsisky
rėlis veikiau pavargo, kaip lo-

stojome pažiūrėti tų nelaimin
gųjų. Kaliniai buvo visokio 
amžiaus, ėjo nuliūdę ir nu
vargę.

Man krito į akį vienas dar 
jaunas kalinys. Jis atrodė la
biau už kitus nuvargęs ir nu
siminęs. Ėjo palengva, žemyn 
sulinkęs. Kai, praeidamas pro 
ašlį, pakėlė galvų ir pažiūrėjo 
į mane, — man šiurpas per 
kūnų perėjo. Aš pažinau Juo
zuku, tų patį Juozuku, su ku
riuo mokėmės pradžios moky
kloje, kuris išdykavo pamokos 
metu, mušėsi, neklausė moky
tojo.

Nejučiomis nusekiau paskui 
kalinius. Kai jie pranyko už 
sunkių geležinių kalėjimo var
tų, aš nuėjau į raštinę pasi
tikrinti. Taip, tai buvo Juo-,. . . ..... ,,

, ,. I-, ii- kys, ir eme nuo jo liktis. Ma-zukas. Jis nuteistas kelenems l , ..
.tydamas ji pavargus, lokys 
/buvo sumaningas) sako:

metams už žmogaus sužaloji
mų.

ATSISKYRĖLIS IR LOKYS

Nors kito pagalba reikale 
mums labai yra brangi, bet ir 
jų ne visi mokam vienas ki
tam teikti. Kvailių bičiulių ir 
paslaugos reikia saugotis; pa
slaugus kvailys ir už nenau
dėlį pavojingesnis.

Kitų krrtų gyveno atsisky
ręs nuo kitų žmogus, gyveno 
vienai vienas, toli nuo miesto, 
girioje.

Apie atsiskyrėlio gyvenimų 
kad ir kaip gražiai rašytum, 
bet ir jo turima vargo, ir ne 
kiekvienas mokam j» vargti:

ramu mums ir čia, be to gi
rios vargo, malonu paplepėti, 
pasiskųsti, paliūdėti, pasidžiau 
gti. To girioje negausi. Vie
nas kitas man pasakys; “Gi 
pievutė, gi raistelis tamsusis, 
klonių kloneliai, girios upeliai 
ir žali jos žolynėliai?” — Gra 
žūs tie dalykai, kų, besakys! 
Bet vis dėlto nusibos, jei ne
bebus su kuo žodelio tarti, 
paplepėti, pajuokauti, — galė
čiau jiems tuoj atsakyti.

Taip ir šitam atsiskyrėliui 
atsitiko — nusibodo vienam

Vaikų darželis

JONUKUI parėjus namo po Mišių, moti- 
tina jį pasišaukus užklausė kų jis gir

dėjo bažnyčioje, nes pati buvo ant ankstyvų 
Mišių, ne girdėjo pamokslo; ir kaipo gera 
motina norėjo įpratinti savo vaikų, kad jie 
pasimokintų ir jaustų pareigų ne žiopsoti, 
bet klausyti ir naudotis Bažnyčios mokslu 
iš pat jaunystės. Praeitų sekmadienį Jonu
kui per pamokslų teko svajoti apie sniegų 
ir jo gražumų, todėl ir nesuprato nemato
mų dvasinių dalykų, taigi ir ne daug kų 
galėjo; pasakyti savo motinėlei. Bet šiandien 
jau žinojo, kad jo motina jį vėl klaus, ir pa
mylės jį, jei jis šiaip taip kų atsimins.

“0 mam! labai daug kų kalbėjo klebonas, 
bet gerai, kad ir seselės mokytojos mums 
ir daug apie tų patį mokino ir mes turėjom 
rašyti apie tuos dalykus egzaminuose, ir už
tat aš galėjau suprasti viskų. Nelabai kų 
girdėjau pradžioje, nes nebuvau ištempęs 
ausų kai kokius užsakus ir Mišias garsino. 
Bet po tam kalbėjo labai garsiu balsu ir 
aiškiai pasakojo apie pasninkų; sakė, kad 
trečiadienį prasideda atgailos laikas; kad vi
si katalikai kurie turi 21 metus iki 60 metų 
nuo trečiadienio, Pelenų Dienos, jis vadino, 
iki Velykų turės po nuodėme tik vienų kar-

Pažiūrėk — vaikų daržely 
puikiai linksminas vaikeliai.
Daug mergaičių, daug berniu- tų per dienų valgyti. Sakė, kad ligoniai ir
kų
daug čia žaislų ir žaisliukų.
Į darželio smagų būrį 
vaikas devyniomis kuria.
Kas vaikų darželį lanko, 
gauna laiminančių rankų.

Mokos žaisti, piešti, siūti, 
čia išmiklina vaikutį, 
čia išmoksta mandagumo 
ii tėveliams paklusnumo. 
Dailiai žaidžia padirbėję, 
žaidžia apės ar vežėjo, 
ar lazdas pasibalnoję, 
iš tiesų į Vilnių joja.
Ii gimnastikos, baleto 
mokosi vaikai iš lėto.
Tu, darželi, tu gyvuoki 
ir vaikučiams spinduliuoki!

M. Origoniis.

tie, kurie jau sveiksta neturi pasninkauti; ir 
tie, kurie sunkiai dirba; kuriems pasninkas 
kenktų išpildyti savo pareigas, tiems irgi 
nebereikia pasninkauti. .

Paskui kalbėjo dar apie susiturėjimų nuo 
mėsos. Pavartojo tokį “f,unny” žodį, kurio 
aš negalėjau suprasti. “Ar sakė Ketvirčių 
metų,” užklausė motina. “Taip mam, taip 
skambėjo, sakė, kad tų pasninkų turėsime 
trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį, ir kad 
tomis dienomis nevalia valgyti mėsos, bet 
priminė, kad valia kepti ir ruošti valgį su 
taukais.

Paskui paaiškino, kaip žmogus gali supras
ti, kada jis pasninkauja. Sakė, gali valgy
ti pilnai tik vienų sykį, ar tai bus per pie
tus ar tai per vakarienę; o per pusryčius 
gali išgerti puodukų kavos ar arbatos su 
šmotuku duonos, gali net ir pieno dėti į 
kavų. O per pietug ar per 'vakarienę kas 
pasirinko sau ne pilnai valgyti, tas gali 
valgyti ketvirtų dalį pilno valgio. Sakė: tie
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— Brolau, glustelk ir pasil
sėk, sustiprėk, o jei nori ir pa
miegok; aš turiu laiko, slaugy
siu tave ir galėsiu, kol miego
si, pasergėti...

Atsiskyrėlis buvo sukalba
mas žmogus, paklausė: atsigu
lė, pažiovavo ir tuoj ėmė knar
kti. O lokys, kaip žadėjo, sar
gybų ėjo, be darbo nebuvo. 
Bičiuliui ant nosies musė nu
sileido — jis mostelėjo ir nu
baidė musę; žiūri — musė pa
lūpy fcų veikia; nubaidė, bet 
musė tik gakt ir vėl ant no
sies rados, ir juo toliau — ji 
vis įkyryn ėjo. Lokelis, nė 
žodžio nesakydamas, pasiėmė 
į savo gniaužtas kamenį, pri
tūpė, išsižiojo, nustojo ir kvė
pavęs, vis galvoja: “Žiūrėk, 
kad gausi, visa sutrupėsi!” 
Kaip galvojo, taip ir padarė: 
pasergėjo musę nutūpus bičių 
liui ant kaktos, tik pokšt jam 
akmeniu per kaktų! Taip sma
giai drožė, jog bičiulio ir gal
va sutruko, ir jis paskui nc- 
beatsikėlė — liko lokių žemė
je gulėti!

Skaičiau — vienas kunigas čiai, lenkai ir rusai — ir pa
yra aprašęs tokį atsitikimų.

Vėlų vakarų keli plėšikai už
puolė vienų gyventojų. Namie 
nieko nebuvo, tiktai viena šei
mininkė su mažu vaiku. Trio- 
boje kūrenosi pečius duonai 
kepti. Plėšikad pareikalavo:

— Tuojau atiduok pinigus, 
arba mes tavo vaikų įmesime 
į pečių!

Vargšė motina nusigando:
— Žmonės, pasigailėkite! 

Pinigų aš neturiu!
— Ne tiesa, turi! Pažiūrėsi

me, ar neturi!..
Ligi motina kų atsakė, plė

šikai pastvėrė jos vaikų ir 
siūst į pečių.

Suriko motina nesavu balsu, 
atstūmė plėšikus nuo pečiaus 
nepaprastu stiprumu ir ištrau
kė vaiką dar gyvų, bet kiek 
apsvilusį.

• • •
Kaip su ta motina, taip bu

vo atsitikę ir su mūsų Lietu
va. Prieš devyniolikų nf, mū
sų kraštas pradėjo tvarkytis 
laisvas būti. Bet tada į Lietu
vų įsiveržė plėšikai — vokie-

reikalavo;

— Atiduok mums savo lais
vę arba naikinsime tavo žmo
nes kardu ir ugnimi!

Pasidarė labai bloga. Prie
šai veržėsi krašto gilumon iš 
trijų šonų ir bjaurai šeiminin
kavo. Užvirė lietuviams krau
jas. Tuojau susidarė būriai 
savanorių vyrių ir šoko su 
ginklu rankose priešų varyti 
is Lietuvos. Įvyko kruvinų ko
vų. Priešai buvo stiprūs. Bet 
lietuvių pasiryžima« gelbėti 
gimtų kraštų buvo stipresnis.
Gerasai Dievas laimino lietu
viams: mūsų savanoriai įvaikė 
priešus ir apgynė kraštų, iš
gelbėjo Lietuvų Lietuva susi
tvarkė ir ėmė gyventi laisvu 
gyvenimu.

Kovose dėl Lietuvos laisvės 
daug gynėjų padėjo savo gal
vas. Patys pirmieji žuvo du 
vyrai kovų laukuose; ties Kė
dainiais — kareivis Povilas 
Lukšys, Alytuje — karininkas 
Antanas Juozapavičius. Abu-

Šiemet vasario mėnesio 11 d. 
tie pirmieji žiuvę karžygiai 
buvo iškilmingai paminėti Kė
dainiuos'', Kaune. Kėdainių 
laukuose, kur žuvo Lukšys, y- 
ra pastatytas įdomus pamink
las, primenųs sunkias dienas,

kurie nežino ar pasiliuosoti nuo pasninko, ar 
ne, gali pasiklausti klebono ar savo nuodėm
klausio.

Pelelių dienoje bus barstymas pelenais po 
kiekvienų šv. Mišių ir 3 vai. ir 7 vai. vakar 
ne su pamaldomis. Atsimenu, mam, kaip 
pernai Viena mergaitė paklausė mokykloje, 
ar yra nuodėmė, jei, kaip kitose bažnyčiose 
uždeda pelenų ant kaktos, prieš einant iš 
Bažnyčios kas nuvalytų sau tuos pelenus. 
Mokytoja atsakė, kad nėra nuodėmė.

Paaiškino kunigas paskui, kodėl taip mes 
pradedam gavėnias. Dėl to, kad kunigas, kai 
barsto pelenais kiekvienam sako: “atsimink 
žmogau, kad dulkė esu ir į dulkę pavirsi,” 
kad atsimintumėm mirtį ir mūsų pradžių, 
kad iš nieko prasidėjom ir pavirsime į niekų, 
taip kaip šio pasaulio tuštybės. Ir kad pe
lenai yra ženklas atgailos nuo seniausių lai
kų.

Motina pastebėjo, kad vaikas gerai viskų 
atsiminė ir ilgokai kalbėjo be jokių klaidų, 
kų buvo girdėjęs. Ji žinojo, kad jam buvo 
labai sunku susilaikyti, kad ne bėgtų prie 
poperų žiūrėti į “funnies”, dėl to užklau
sė jo tik vien kų jis aiškiausiai atsimena iš 
pamokslo, ir kų jis sau pritaikino. Jonu
kas atsakė, kad kada kunigas aiškindamas 
Evangelijų apie Kristaus pranašavimų apie 
savo kančių, sakė; kad nors Jėzaus žmogiš
ka širdis labai nenorėjo tų kentėjimų; visgi 
Jis pasidavė Dievo valiai ir kantėjo už mūsų 
nuodėmes. “Tai ir aš noriu taip,” Jonu
kas sakė, “kaip Jis nepaisyti sunkenybių, 
bet eiti pagal Dievo valios. Žinai, mamyte, 
kad aš turi vilties būti kada kunigu. Aš 
nuo šios dienos per visų gavėnių pradėsiu 
atgailos gyvenimų, kad būčiau panašus į 
Kristų, sekti Jį savo išsižadėjimu: man. ne 
valia pasninkauti, bet seselė mus pamokino 
mokykloje kų mes galim daryti kad būtumėm 
tikri katalikai be pasninko. Per gavėnių, 
mama, nereikės tau mane prašyti, kad ei
čiau į krautuvę, ar kad šunukų išvesčiau, &š 
tų darysiu kiek vienų dienų be prašymo.”

Pabučiavęs motinos rankų, Jonukas nubė
go prie savo “funnies”.

O motinai ašaros pasirodė akyse, kurių ji 
pati negalėjo suprasti, ar tai buvo ašaros 
džiaugsmo ar gailesčio. V. G.

■■■ , j .......................... .. .................................3
prie viršugalvio, ant uodegos 
pasikabina, pauosto, palaižo, 
— bet iš akinių kaip nėr, taip 
nėr akims nados.

— Ir kokie jie kvaili, tie 
žmonės! — sako. — Kvailiai 
plepa, prasimano, tik kitiems

kurias mūsų kraštas yra išgy- klaidinti... Kaip ir man, tik 
prišnekėjo apie tuos akinius, 
tik primelavo, o naudos iš jų

venęs prieš penkiolika metų.
Garbė tiems Žmonėms, ku

rie gera darė Lietuvai, gynė 
jų nno priešų ir kraštų padarė 
laisvų.

Mes visados gerbsime Tėvy
nės Lietuvos gynėjus, melsi
mės už juog Dievuliui ir aug- 
sime gerais lietuviais. M. D.

Kaip Beždžionė Aki. 
nius Sau Taikėsi

Kartų beždžionė į senatvę 
ėmė akimis skųstis.

Iš žmonių ji buvo girdėjus, 
jog toji liga yra pagydoma: 
reikių tik įsitaisyt akiniai, ir 
akys būsiančios kaip reikiant. 
Todėl, kiek padejavusi, ryžos 
ir ji gydytis.

Sučiupusi kelerius akinius, 
ėmė juog ir šiaip ir taip var-

— nė kiek nesama!
Beždžionė, piktumu nebesi

tverdama, visus tuos akinius
— kad sviedė į akmenį, net 
kibirkštys sužybsėjo!

* * *
Žmonės, deja, ųe geriau 

kartais padaro: kad ir kaip 
naudingas rodos daiktas, — 
nemokėdami jo kaip reikiant 
suvartoti, neišmanėliai ne sa
ve vainoja, bet tuos, iš ku
rių patį tų daiktų yr gavę. 
Žuvytė

Jonukas: — Mamyte, kiek 
tas šimtakojis turi kojų?

Motina: — ftimtų, vaikeli. 
Jonukas: — O arklys tik ke

turias.
Motina: — Taip, Jonuk!
Jonukas.-— Tai iš šimtako- 

du nušovė rusai bolševikai, tyti, dėstyti: prisispaudžia jo išeitų arkliai. J. Gilaite.

LITTLE BUDDY By Bruce Stuart \
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Dar Apie Lenkų Tero
rų Vilniuje

Paskutinėmis dienomis len
kų valdžios varomas teroras 
Vilnin.ug krašte pasiekė savo 
aukščiausias ribas, lie visos 
eilės naujų kratų ir pagromų 
prieš lietuviškas organizaci
jas, lenkui ėmėsi naikinti ir 
lietuviškuosius švietimo židi
nius. Štai, šių metų pradžioje 
lenkų švietimo vadovybė nuta
rė nuo 1937 metų rugsėjo mėn. 
1 d. uždaryti Švenčionių lietu
vių gimnazijų. Tokiu būdu, 18 
metų gyvavusi lietuviška švie
timo įstaiga jau galutinai lik- 
vidnojamau Švenčionių lietu
vių gimnazija išleido apie 100 
abiturientų, iš kurių šiuo me
tu jau daugelis yra baigusių 
aukštuosius mokslus.

Konstantino Stalio areštavi
mas yra nepaprastai skaudus 
smūgis okupuotiems lietu
viams. Tsb.

Vykdydami tolimesnį lietu
vių įstaigų pagromų, sausio 
mėu. 5 d. lenkai sulaikė dvie
jų lietuviškų vaikų darželių 
veikimų Vilniuje. Tų dienų 
Vilniaus miesto storosta pasi
kvietė Šv. Kazimiero draugi
jos pirmininkų kun. prof. V. 
Taškūnų, ir iš jo pareikalavo 
žinių apie Vilniuje laikomus 
lietuviškus vaikų darželius. 
Be to, sausio mėn. pradžioje 
dar buvo padaryta visa eilė 
kratų lietuviškose įstaigose. 
K raita buvo padaryta ir Vil
niaus lietuvių mokslo draugi
joje. Lenkų slaptosios polici
jos valdininkai smulkiai per
žiurėjo mokslo draugijos bib
liotekoje esamas lietuviškas 
knygas. Dr auge darų kartų bu
vo padaryta krata Šv. Kazi- 
mero ir lietuvių labdarybės 
draugijose.

l^askutiniuoju*metju iš Vii-’ 
niaus krašto nepriklausomųjų 
Lietuvų pasiekė vėl šiurpios 
žinios apie prasidėjusius Vil
niaus krašto lietuvių veikėjų 
ari'štus. Pi nniausia areštuo
tas buvęs Vilniaus lietuvių 
Tautinio komiteto pirminin
kas Konstantinas Stasys. 
Kaip žinoma, neseniai lenkų 
valdžia Tautinio Vilniaus lie
tuvių Komiteto veikimo sus
tabdė. Konstantinas Stasys 
kelerius metus buvo šio komi
teto pirmininku. Kaipo Vil-

Atsiminus “Draugą” 
Koncertą

Visada yra malonu prisi
minti gerai pasisekusius įvy
kius ir parengimus. O praė- 
jusis “Draugo” metinis kon
certas visais žvilgsniais šau
niai pavyko. Todėl ir yra la
bai malonu prisiminti atvejų 
atvejais parengimų.

“Draugo” koncertas pavy
ko tuo žvilgsniu, kad buvo 
daug publikos ir ta publika 
susidėjo iš rinktinių vyrų, 
moterų ir jaunimo. Antru 
žvilgsniu “Draugo” koncer
tas pavyko tuo, kad progra
ma visi buvo labai pau akin
ti. Koncerte buvusieji visose 
kolonijose plačiai kalba apie 
įvairų ir gražiai išpildytus 
programo punktus. Plačiai 
šneka apie tas programo da
lis, kurios buvo išpildytos po 
vadovyste kopm. A. Pociaus. 
Mat tie punktai buvo origi
nališki ir gerai išpildyti.

Toliau “Draugo” parengi
mu reikia džiaugtis dėlto, 
kad po programo gausiai pri
sirinko jaunimo į šokius.

Smagu buvo matyti jau
nuolius linksmai skraidant 
rendvioje salėje, o senesniuo
sius linksniai laikų pralei
džiant bufete ir restorane.

Bufete buvo gera tvarka 
uolus patarnavimai; čia

kolonijų uolių biznierių-rėmė- salėje generalę tvarkų. I’iie 
tikietų atėmimo buv > westsi- 
diečiui Longinas Jusevičius, 
Kaz. Boguslovas, Amanas 
Kūnickas, Petras Fabijonaitis 
ir Ant. Fabijonas.

Baigiant šių metų * Drau
go” koncerto aprašymų pri
mename, kad ateinančiais 
metais “Draugo” metinis 
koncertas įvyks sausio mėne-

jy.
Restorano vedėjos buvo 

townoflakietės sųjungietės, 21
kp. narės, p-nios Sudeikienė, 
Jadvyga Čepulienė, V. But- 
nienė, Julijona Stugienė, Sta
nislava Šimkienė, Ona Sriu
bienė, Juzefą Aitutienė. Joa 
visada pagamina gerus val
gius, o šiuo sykiu, tai ypač

POPIEŽIAUS SVEIKATA 
GERĖJA

VATIKANAS, vas. 6. — 
Šventojo Tėvo Pijaus XI svei 
kata tiek pagerėjo, kad apie 
kokį pavojų negali būti kal
bos.

Dar prieš porų savaičių pat 
sai gydytojas d r. Ainanti 

šio paskutinį sekinad»<i.t. fų sprendė,‘kad nėra vilties Švendarė pastangų, kad viskas ko
geriausia būtų atlikta Sve- primename dėlto, kad visų 
čiams labiausia patiko virti-' kolonijų dr-jos ir pramogų 
niai pyragaičiai ir lietuviš-' rengėjai nieko tų dienų ne
kas kugelis. Todėl restoranas rengtų, o vai ateitų “lliau- 
turėjo daug ir gerų kostume- gui” į talkų, nes “Draugas” 
rių. Vien Buickų pardavėjai visiems talkininkauja.
D. Kuraitis ir K. Sabonis vai
gydami su savo kostumuiais

ir
darbavosi p-nia Rozalija Ma- 
ziliauskienė,, A. Bud*ts, An
tanas Valonis, Jnrijonas. Ki- 
levlčius, Kliučinskas, I. AJe- 
liūruis, Bužinskas, Janušaus
kas, Giržaitis. Šitame skyriu
je biznį darant ypač*, pasižy
mėjo bridgeportiečiai p. O- 
beliunas su sūnumi, Džimis 
Vaičekauskas, M. Senkevi
čius, p-nia Medelinskienė, P. 
Vaičkus, Buickų pardavėjai 
Kuraitis ir Sabonis, iš Cice- 

Petras Paliulis ir Edv.ro
Misius, iš 18tosios gatvės ko
lonijos aptiekorius P. Rakš
tis su žmona ir p-nai Cuk- 
rai, iš West Sidės, Ben. J. 
Kazanauskas, p-nai Šturmai, 
p-nia Jasnau.sk ienė, graborius

užmokėjo apie $20. Restorane 
buvo ir lietuviški muzikan
tai — Antanas Gestautas, 10 
49 So. Talman avė., Jack A- 
bramytė, Jr., 4152 So. Arte- 
sian avė. ir Ant. Budris, 23- 
39 So. Hoyne avė. Jie visus 
svečius taip įsmagino, kad 
kilo sumanymas pašokti. Sve
čiai ir viešnios tam pritarė 
ir prasidėjo linksmas skrajo
jimas. Po šokių p-nui Sabo
niui vadovaujant svečiai, vie
šnios ir šeimininkės užtraukė 
lietuviškų liaudiškų dainelių. 
Dainininkams pritarė muzi
kantai.

Kitų darbininkų tarpe pa
sidarbavo bridgeportietės p- 
nios U. Gudienė ir J- Šaite- 
nienė, Joe.yedę^bųpį, 
mis, saldainiais ir sūriai-! ir 
nuolat turėjo gerų kostmne-1 
rių. O brightonparkletis F. 
Gubista su Rūtos saldainiais 
turėjo gerų pasekmių.

Restorane prie gėrimų pa
sidarbavo Westsidiečiai l’r 
Žebrauskas, Jonas Vyšniaus
kas, Vfleltfvaš "Brazauskas.

West Sidės mergaitės Ma
rijona Brazauskaite, Joana 
Daniunaitė, Ona Usaitė ir 
Eugenija Nausėdaitė ii kitos 
išvedžiojo svečius ir viešnias 
į sėdynes.

1 r'.e drabužių pasidarbavo 
bridgeport ietis S. Trumputis 
su dukterimi Sofija ir kitais 
pagelbininkais, o Jonas Dim- 
ša su Budrevičium pridabojo

Ačiū visiems darbi r inkams 
ir visiems parėmusiems šių 
metų “Draugo” koncertų.

Naujas Sumanymas

Kai kurie “Draugo” drau
gui, matydami, kad po šių 
metų “Draugo” koncerto la
bai daug gražaus jaunimo su
sirinko į šokius, sakė, kad 
“Draugui” reikėtų surengti 
skyrium šokių vakarų. Tada 
keletas sumanių veikėjų išsi
tarė ,kad reikėtų dar šiemet 
rengti Jurginius Šokius “Dra
ugo” naudai. Tų darbų tu
rėtų atlikti visų Chicagos ir 
apylinkių kolonijų jaunimo 
vadai ir dr-jos. Pamaiysime, 
ka siš to sumanymo išeis.

Vienas iš komisijos.

niaus lietuvių delegatus jis Lachavičius, iš Brighton par-
dažnai važinėjo į Varšuvos 
esančias lenkų anklčiausias įs
taigas, kuriose gindavo perse
kiojamus okupuotuosius lietu
vius. Taip pat jis Vilniaus lie
tuvius atstovaudavo tarptauti
nėse mažumų konferencijose.
=

PROFESSOR NOODLE
Hou'Re so ,10 me!

i SPiHPTMBFT- 
lArj MI

ko automobilių mechanikas 
Jurgis Kamaras, iš Town of 
Lake biznierius Kaz. Duras. 
Iš Peoples Rakandų krautu
vės ved. M. Kežas su žmo
na. Taipgi matės adv Chas 
Kai su žmona. Buyo ir iš kitų

tųjam Tėvui pagyti. Šiandien 
jis stebisi nepaprasta atmaina. 
Popiežiaus širdies veikla 
grįžta normakunan, kojose 
skausmai mažai jaučiami.

Dienrašty Osservatore Ro
mano apie Popiežiaus sveika
tos stovį štai kų oficialiai skel 
bia:

Popiežiaus širdies akcija po 
laipsniai grįžta nonnaluman. 
Kraujo apibėga gerėja ir žaiz
dos kojose gyja.

Šventasis Tėvas pageidauja 
šiemet anksčiau nusikelti į va- ( 
sarinius rūmus, kad ir gegu-' 
žės mėnesio pabaigų. Tačiau 
susekta, kad vasariniai rūmai 
— Castle Gandelio, apie tų 
laikų bus dar perdaug drėgni

J5ear Profeasor
My 8weetie 
taKes me to 
swell shows- 
artd dancesev 
ery rti^bit. 
Bu.t wKe re 

wed,
o you Suppose 

he’ll always 
treat me. 
n^Kt ?

ulie

r c

PLATINKITE “DRAUGĄ’ 

AKIU GYDYTOJAI

LIETUVIS
OPTO.MJETKJCAI.lv AKIU 

SPECIALISTAS 
Palengvins aklų Įtempime, kuri:

He’ll treaL you'

ri^ht, I have 
no fe ar— 
būt th,is I 
will avow—
L b. a t h.e won’t
treat
of te n., dear,

Ke
k s doirt^
rtovz

t. Prof. Noodle
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LIKTU VIAI DAKTARAI LIETUVIAI DAJKTARAJ

1'eL Calumei On.M> varag'Ue 
9 ryte Iki 8 vakar. 

Skiriant eek 
macHenius * 
trečiadieniu*

Tel. Ofiso:
LĄFayjBttf 4017 

Tel. namų:
HEMiock 088f

Rea.:
5*458 W. 69 St

LIETUVIAI ADVOKATAI Dfi. A. P. STULGA BR. A. G. RAKAUSKAS
Telephone: BDUlcvard 2800

JOSEPH J. GRISU
LIET’TVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avjenue 
Res. 6515 S. Rockuell Street 
. Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BARBĖK
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank narna 
Valandos kasdien nuo 9 Iki B 
Panedėllo. Seredos lr PėtnyCtos 

vakarais nuo • iki 8
i Telefonas CA.VaJ U76
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telęfooa^ RKPnblIc MĮOO

DANTŲ GYDYTOJAS 
3259 So. Halsted Street

CHICAGO. ILL-

0«. A. J. SUROS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFT8AP
4300 8. Fairfjeld Ava 
Tel. LAFavette 8010

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakaro 

Trečiadieaiai* ir Sekmadieniais
oeeal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Ofipo vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M.

4 8-9 P. M.
Tre^adieaiais ir' Sekmadieniais 

nagai ‘sutarti '■

DR V*=OPT- kals zareT&ky !
ATTORNEY8 AT LAW 
asai Mo. wes(ern Avė.

l. ju. _ Valandos: kasdien nuo 4:»0 po pietį
'.Sio^S:: ,kl v- Tak 8"batoJ DU0 11 ““

<:0Q vakare 
W. Kandotph 81.mo. skaudamu aklų karšti, atitaiso 

trumpa.reffystę Ir totlre^ystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsei
kimuose egsaminavimas daromas si 
elektra, parodančia ma?.iausia.i klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos valkus. Kreivos akys aU- 
talsomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely nt- » 
sitikki-ų akys atitaisomos be akinių
w sr «« avė.

Phone boulevard 7589

188
Valandoa: kaudėn nuo 9:0U ryto 

iki 8:00 po piet

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North L* Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 Bo. Westeru Avenue 
_________ PROspeet 1012

AKIŲ GYDYTOJAI

-—i—

EMIL DENEMARK, be.
BUICK, CADILLAC, LA SAITE

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

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

BR. JONU SMETANA,
OPTOMETRISTAS 

1804 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien* nuo 9 iki 12;

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

................ : 'i........ v. ■

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Dfi. MAUflICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0994 
les.: TeL PLAaa 2400

VALANDOS:
Nno 10-12 t, ryto; 2-3 ir 7-8 r. vak. 

SadAlinmla, <*nn 10 19

DR. CttRRUS SCGAL
OFISAS

4729 Sa Ashląnd Avė.
2 laboa

CHICAGO, ILL
Telafonaa l^IDiray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomia nno W iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
»•! nn ni«tn ir nnn 7 iki M-30 ». v 

JAU SLOKIftO 18 KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 80 meti)

ReuniatUnian Ir iirrile» llgiv. J<. 
i>p«-lalyhė

Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta ie»ft So. 50 Ava.

Phone Cicero 2868 
Office 4*80 Weat 181* Stnet

Telephone HEMiock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Wėstera Avenue 
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieninis ir Šventadieniais

murai susitarimą.

DR. P., ATKOWAS
DANTISTAS

1446 So. 49th,CU Cicero, III.
Utam., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St, Chicago
Paned.. Sered. iy Subat. npo 2—9 v

Rea, 6924 So. Talman Avęs.
Rea. Tel. GROvenjll 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarua

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

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

' Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
i išskyrus seredomis ir subatomis.

i Tel. Ofc. REPublic 7898 
i Melrose Park 820

DR. A R. LAORMTIS
DENTISTAS 

2423 West Marųuette Road 
Antrad., k et vU luti. U uenktadlenlalt 

8-12 v. rytų: 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

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

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

TaL CANal 2346

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

Ketvertais pagal autartj
2305 So. Leavitt St. 

Tai, OANal 6402

DR. L 1 MANIKAS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

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

vakare
REK1DENCIJA

LAFayette £051 25L9 W. 43rd Sk
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutarti

AMERIKOS LIETUVA” DAKTARŲ DRAUGIJOS VARIAI
Office Phone

PROąpect 1023
Res. and Offiee Tai. CANa' 0257

2369 S. Leavitt St. 
OANal 0706

6661

BR. J. J. KOWAR
(KOWARSHAS) 

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

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

Bunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PKYSICIAN and SURGSON 

4645 So. Ashland Avęnue 
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliotnis pagal sutarti

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Talaf. FROapect 1930

T«L OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandoe: 1—8 ir 7—8 /
Seredomia ir Nedėl. pagal sutartį

REZIDENCIJA
6631 S. Catffomla Avė. 

Telafonaa REPnhllc 7868

Res. PROspeet

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesiųn Avė. 
VALANDOS: 11 ryto ‘ki 2 |>opįet 
________6 iki 8 vai, vakaro________

Tai. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZa'iS
DANTISTAS

4645 Sa Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tai. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Ras. KENvrood 5107

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso TaL VIRglnia 0036 

Residence Tai. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

. , 41 £7.Archer Avenue
' 'Ofiso kai.: 2—4 ir 6—8 p m 

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandos 9-10 A. M.
Nedčhoaua pagal sutartie

Jasnau.sk
OPTO.MJETKJCAI.lv
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Pirmadienis, vasario 8, 1937

Iš Lietuvių Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj*

Gražiai Auganti Ir 
. Veikianti Draugija

WAUKEGAN, 1LL. — Dr- 
gija Šv. Antano metiniam su
sirinkime, be kitų dalykų, iš
rinko valdybų 1937 m. Pirm. 
šeštom metui išrinktas Jonas 
J. Jakutis, vice pinu., J. E- 
vinskas, nut. rašt. J. Šimuly- 
nas, finansų rašt. Kaz. Bur
ba, kas. Jonas Bakšis, kasos 
globėjais Pr. Sadauskas, P. 
Kasdalevičia ir A. Vasilius, 
maršalkos F. Sedaravičia ir 
Pr. Kapturauskas, vėliavos 
globėjas S. Urbonas, organo

Šv. Baltramiejaus Atletikos Į rūpinti, nes, jei tas atsikartos
klubas, kurio tikslas yra, kad 
daugiau patraukus čionai gi
musio jaunimo į bendrų vei
kimų ir sulaikius nuo išsi- 
mėtimo po svetaines, pakam-

kitų sykį, tai, gal, reikės mo
teris ir į bažnyčios komitetų 
rinkti.

Iš patiekto raporto pasiro-
,, . Y. , , .. ,dė, jog praeiti metai buvo sopius. Iki šiol draugija spar- , . . . , , .. ,f. . . , kimngi. Atmokėta daug skomai auga ir daro gražių pa- . , , .„ m - v , , los ir «ar balansas geras li-zangų. Turi basketball, base- , ,v, , ., ,...... v . ko. Darbštumu gerb. klęb.o-ball ir kitus tymus. Neužmir-! 

šta ir naujos bažnyčios sta
tymo fondo, sulenkdami va
karėlių. Vienas klubo narių 
yra kun. V. Urba, jaunas pu- 
rapijos asistentas, kuris pri
duoda daug gyvumo klubo

no, tikimės ir šiuos metus sė
kmingus turėti.

Naujos bažnyčios statymo 
fondas auga sparčiai. Bet dar 
nėra užtektinas, kad galima 
būtų darbas pradėti. Tikimės,

veikime. Girdėjau, klubas re- kad, pavasarėliui išaušus, fo-
ngia kų tai nepaprasto va-

prižiūrėtojai A. J. Sutkus ir | sal.įo y j, Lietuvių Audito- 
G. P. Bukantis.

Šv. Antano draugija, vado-
njoj.

ndas tiek padidės, kad bus 
galima pradėti statymas taip 
laukiamos bažnyčios.

Enrikas

PHAtroĄ.a

AR IŠJOJO! OLB GOLD 
BOAN,

Galite Laimėti Turtus 
Kortesu

(sm«s« tautosakos
arba

Ką mūsų seneliai pasakoja

APIE JAUNA PAČIA IR 
KATĘJei dariicįstojpte Ok} Oojd Kpn- 

testan, padarykite šiandien. Kon- 
testas tik prasidęd*. 1,000 dovanų 
sudarančių $200 COf) bus duodama 
laimėtojams. Kontestas yra atspė
jimas paveiksluotų mįslių. Pirma 
Dovana yra $100.000. Nueikite pas 
savo cigaretų pardavėjų ir papra
šykite jo dėl seto ottciąjm Old ėįold. , . . ....
Mįslių Paveikslų, dYkaI, kartu au papratusi vis guloL ant pe- 
piluomia iulormacijoinia Lr įstatais ' ALnn^ 
apįe koutęgtą. Priaiųakite eavo įs
tojimų formų tuojau. Neatidėliokite.
Dvigubai-Švclnūa O Lik QOLD siū
lo šį kontestą kaipo pįauų padaryti 
daugelį naujų draugų. Skaitykite 
‘‘Draugų’*- dėl tolesnių pranešimų.

Seniai, seniai jaunas vaiki
nas ved,ė, jaunų pačių. J tušai 
buvo papratus savo trintoje 
laikyti katę. O ta katė buvo

I i...
431 SODŲ AUGINTOJAS 

GAUS 11,080 LITŲ
PREMIJŲ

7

^Draugo” Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30, 

IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

vaujant gabiam pirmininkui 
J. Jakučiui, turėjo sėkmingus 
praeitim metus. Dr-ja ne vien 
skaitlinga nariais, bet ir jos 
turtas siekė virš penkių tūk
stančių dolerių. Daug jaunų 
vyrų priklauso draugijai. Pa
tartina ir kitiems įsirašyti.

Nutarta ir šiais metais pa
laikyti “Draugų”, draugijos 
oficialiu organu. Nariai, no
rėdami užsisakyti, arba at
naujinti “Draugų”, gali krei 
ptis į įgaliotus narius, kurie 
patarnaus. Pageidaujama, 
kad kiekvienas narys skaity
tų “Draugų”. Daug kalbėta 
apie veikimų šiais metais, nes 
draugijos tarpe randasi jau
nų, pajėgų. Be abejonės, kad 
galėsime daug kų nuveikti.

Savo sidabrinį 25 metų ve
dybų jubiliejų F. Sedaravi- 
čiai, seni ir pavyzdingi šios 
paiapijos gyventojai, minėjo žodžius ir melodijas parašė 
Lietuvių Auditorijoj. Poky- Seirijų Juozas 
lin susirinko didelis skaičius' į _ Adventinės ir
svečių palinkėti jubiliatams Kalėdinės giesmės, harm. J. 
ilgiausių metų. Įteikta ir si- Žilevičius. 34 giesmės 5Cc 
dabro dovana. Kalbėjo kun. R da,is _ (^nios ir Ve- 
V. Urba ir kiti.

NAUJAS GIESMYNĖIIS
KAUNAS, Pavyzdingų so

dų augintojų skaičius pernai 
pasiekė iki 431. Pagal pavyz
dingų sodų sodinimo taisyk
les premijas tegauna tik tie 
ūkininkai, kurie turi nedau 
giau kaip 20 ha žemės ir ap
sodina premijuojamų sodų ne- 
inažesnį kaip iš 20 pavyzdingų, 
obelaičių, Pirmoje eilėje pre
mijuojami tokie sodai, kurie 
turi 60 nuoš. žemės ūkio rūmų

Sausio 31 d. klebonas kun. 
J. č’užauskas sušaukė Šv. Bal
tramiejaus parapijos metinį 
susirinkimų Lietuvių svetai
nėje. ,

Parapijonų susirinko neina 
žai, bet daugiausiai moterys. 
Mat, moterys daugiau rūpi
nasi parapijos likimu, negu

Jau bene bus antri metai, vyrai. O kur vyrai buvo? Tu- 
kaip šioj parapijoj gyvuoja retų ir vyrai daugiau susi-

lykų giesmės, bariu. Al. Ka-
čanauskas. 30 giesmė? 50c. ... , ,nustatytų obelaičių atmainų, 

III dalis-a) Gegužės ■>««>• 0 w nuož. pasiriaktM
giesmės, bariu. Al. Kacanaus- atlnainų premijoa
boc iyQ iri nmc

Netrulkug jo vestuvių vienų 
rytų išeidamas arti, savo ka
tei sakė garsiai, kad ir jo 
nmteris išgirstų: “Išvirk pus
ryčius.” Sugrįžęs iš lauko 
pusryčių valgyti rado savo 
žmonų tebemiegant, o katę be
gulint ant pečiaus. Tuoj pik
tai katę išbarė; pats išvirė 
pusryčius, visi pavalgė. Išei
damas arti sakė kalei, kad iš
virtų pietus.

Beųpant atėję pietų laikas. 
Grįžo namo valgyti pietų, ra
do pietug nevirtus, žmonų lo
voje, katę aut pečiaus,

Alkanas artojas perpykęs 
kapt strango galų, kyšt į van
denį, kad mirdamas būtų

kietesnis, kietesnis yra skau
desnis. Su tuo strangaliu bar- 
damae mušė katę: “Ar nevir
si pietų! ar nevirsi pietų! ar 
nevirsi pietų!” Katė dryk 
nuo pečiaus, šmurkšt po lova; 
jia pačiai lovoje činkt! činkt! 
činkt! per šonus, per pečius; 
pati stryk iš lovos, suriko: 
“Susimildamas daugiau tos 
vargšės katės nemušk, aš pa
ti visuomet išvirsiu. ” Bėgilas.

SPROGSTA KRŪMAI

ALYTUS. — Alytaus aps
krityje dėl šilto oro užu vejose 
daug kur pradeda sprogti aly
vos ir kiti krūmokšniai, o 
taip pat želti žolė. Tokiais 
gamtos reiškiniais visi stebisi, 
nes nė vienas senesnis žmogus 
neatsimena, kad gruodžio ir 
sausio mėn. gamta darytų to
kius prajovus.

MALDAKNYGES
%

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paųiinkių ir 

Grabnamių 
---- —O------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj
o

Suvirš 50 metų prityrimo 
■ o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

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

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F

kas. 28 giesmės 35c 
III dalis-b) — Švenč. Sak

ramento giesmės, harm. Al. 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, liarm. Al. Kar 
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV’ dalis-a) — Giesmės į 
Dievų harm. Al. Kačanaus
kas. 18 giesniių~25c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

arba pas autorių

KUN. J. ŽIDANAVIdUS 
260 Rast Mįain Street

Amsterdam, N. Y.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ
nupiginta kaina — Piano $1., 
kitiems instrumentams po 
50c.

neprašoka 50 litų sumų. Pa
vyzdingus ir premijuotus so
dus pasodinusiems ūkininkams 
išmokama 11.080 litų.

BIZNIERIAI. GARSINKI-
TĖS

mCAIN ENER&'.

When the Hu ha, teft you 
weaS and discouraged you 
need something to put < 
keeo edae on your appctite 
and to brace up votie di, 
gestive System, to turn your 
food into strength-giving. 
red plood. Hostetrcr s 
Stomachic Bitter; jpeed; 
uprecorery. Y ou’ll feel oet- 
tet «>th the first dose 
Phoneyourdrug store righr 
away and yet started qunk 
ly Amėnca'; tonit sinet 
18)3 Tastes good. doe« 
good i8oz DOttle tl 30

į miEną’t nnfft į

Fr »1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

PAULINA ČEBETARIONAS 
(po tėvais Krcncaltė)

Mirė vasario 4 d., 1937 m.,
8:25 vai. ryto, sulaukus pu
sės amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio,
Kaltinėnų parap., Ruslių km, 

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Suzaną Suski ir žentą
Louls, sūnų Joną, anūkę 8u- 
zaną. 4 brolius: Juozapų, Ka
zimierų, Aleksandrų. Ir Jurgi 
lr jų Šeimas, 2 seseris; Oną 
Best tr Joaną Mačernis lr jų 
šeimas, švogerj Joną čebetarlū- 
ną, sesers dukterj Emiliją 
Hwa.ner Ir sesers sūnų Aleksą 
Kalią; o Lietuvoj brolj Pran
ciškų lr Jo šeimą, lr gimines.

Kūnus pašarvotas 4623 So. 
Falrfleld Avė.

Laidotuvės Įvyks antradieni, 
■ vasario 0 d. Iš namų 8 vai. 

ryto bus atlydėta J Nekalto 
Prasid. švč. P. Mar. parap. baž
nyčią, Brlghton Parlc. kurtoj’ J- 
vyks gedulingos pamaldos nš 
vėlionės sielą. Po pamkldl) bus 

r nulydėta j šv, Kazlmtero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
1 gimines draugus-ges tr pažy

stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Kūnus, žen
tas, Broliai, Seserys, Auūkė, 
fttogeris tr Glmlnėa.

Latdotuvh) direktorius A, 
Petkus. Tel. Cicero 2108.

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GARY, IND. IiAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Oerlauilag pgtarnavlmag — Moterie patarnauja 
n„ UH'.n «9V W. Išth Ava.

fcltdis
LAIDOTUVIŲ niIUHSTOBIUŠĮM| JUOZAPAS

UDEIKI
TfiVASRC Rublio

Buy gloves w.Mi whaf 
it savęs

Nereik mokėti 50c už 
dantų mostj. Listerine 
Tooth Pašte gaunama po 
25c. Tėmyk, kaip gerai JI 
veikla. Ją vartodamas per 
metus sutaupai >8.00.

LISTERINE 
TOOTH RĄSTE

3#

dbeczautfOy tartor meuce, 
-not/wuj iūub T$aJci/uq

T\»wdiĄ....Cofvt\oUe£ibu

4economy and 
SATISFACTION ūse 

Doubk Tėsted/'DoubkAdionf
BAKING

UlV powder
Šame Price Todayis45YearsAqt 

25 ounces for 254 
Full Pack ••• No Slack Fillind

M'LtiONS ,->F PO’J ’JDS HAVE BrCN 
USED BYOUk GCVERNMENT

k’*'

i*1 *'* ov'

TrUy a btesting on yovr h*ad it Fom-ol. »k« new 

thampoo diteovory which (aką* drab. tickly hoir 
and (rantformt H (o a bright and flattering bala.

'* Fom-ol it an amazing foaming oil thampoo, superfine

and non-irritating to the moti tender tkin. f ym-of 

leavet your heod clean and' your hair Jowingly 

healthy. Fom-ol it to economical; a little goes o long 

way. Atk your druggist for the regular 50c tižo. Or, 
wrfto for a genergut Iriai botflą, encloting 10c to 

cover pocking and pottago.

Msrs efesu a sfeasppoo — <rsstigpsjitl

I eade«k l«t ter eae Mel »Ue tente et teeM*

I 3^
-Siete-

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ............................. $3.75

Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ................................. $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap, kraštais ........................................ $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pauk............................  $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš.........................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš....................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ...,....................................................... $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis .............. $2.50

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. ' ” Chicago, Illincis

z:

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

oincfiiunifll

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

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

*

taMcziSni 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

I. Liidem
S, P. Mažeika
A. Masalskis
S. C. laibamicz
A. Petkus
S. M. Skitas
LLZolp
Ezerskis i Sens

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 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weat 46fh Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

J



Pirmadienis, vasario 8, 1937

Vasario 14 Diena 
Akademijoje

Beliko vos keletas dienų 
iki ypatingos dienos, kuri 
daug reiškia S v. Kazimiero 
Akademijos rėmėjoms ir vie
nuolyno prieteliams. O ką jūs 
darote, kad pagelbėjus rėmė
jams tą dieną padaryti ypa
tingu įvykiu. Ar esate jau 
įsigiję bilietų dalyvauti tos 
dienos puotoje! Jei dar ne, 
pasiskubinkit nusipirkti nuo 
rėmėjų. O, gal, nežinai, kas 
atsitiks tada! Atydžiai skai
tyk.

Vieną kartą į metus Aka
demijos Rėmėjų centras ren
gia bankietą vasario mėnesy
je, per kurį oficialiai prade
da vajų, kuris tęsiasi iki sei
mo, gegužės mėnesio. Per tą 
laiką kiekvienas skyrius, sa
vo parapijoje, rengia įvairias 
pramogas ir prirašinėja nau
jus narius, paskui visas pel
nas atiduodamas vienuolynui. 
Bet šių metų vajaus laikas 
ypatingai svarbus, nes vis^ 
kas skiriama Statybos Fon
dui. Taigi, vasario 14 dieno
je įvyks metinis bankietas, 
per kurį atidarys vajų ir pra

Herbert Marshall sako:
" s ,. - , v. *

“...lengvas užsirūkymas yra 
gerklei

r/’-

.Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų,
A ' j
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 

pasisakė rūką cigaretus, 87% pareiškė, jog ypatiškai 

jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

; To. pamėgimo protingumą patvirtina p. Marshall 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 užsirūk y mo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzi

nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” 

proceso gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei!

dės didelį darbą — kėlimą 
Statybos Fodo. Mažas paukš
tukas pranešė man, kad se
sutės rengia ypatingai gra
žią iš akademikių programą 
toj puotoj.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
atsilankyti akademijon vasa
rio 14 d., pasigėrėti gražia 
programa, pasisotinti ir pa
dėti rėmėjoms atsiekti tikslą 
— praplėsti rūmus mokslui.

Rėmėja

Seseles Pranciškietės 
Lankėsi Chicagoj

z
Motina M. Baptistą ir se

selė Petronėlę šiomis dieno
mis lankėsi Chicagoj. Seselės 
M. Petronėlės brolis Gečia y- 
ra sunkiai sužeistas ir guli 
ligoninėj. Tad seselės atva
žiavo iš Pittsburgho jo ap
lankyti. Ta proga aplankė kai 
kurias rėmėjas: skyr. pirm. 
M. Sudeikienę, Gečienę, Auk- 
sutienę, Pukelienę, Gedvilus, 
Šimkus, Cicėnus^ Ogentus, 
Navickus, Norbutus. Abi bu
vo apsistojusios pas seselės 
Petronėlės tėvelius Gečus, 
2502 W. 45 pi.

Rap.

?>' . 
# i.t .

*•.... •••

asm SO .J

■ ■ ••• • •• 1

Daktarai Svečiuose

Skaitlingas svečių daktarų 
dalyvavimas Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugijos meti
niame susirinkime padarė ge
ro įspūdžio. Tinkamomis kal
bomis įvesdinus naują valdy
bą, grašiai save anglų kalba 
užsirekomendavo naujas drau 
gijos prezidentas, d r. M. T. 
Strikol, pareikšdamas daug 
gražių vilčių draugijos atei
čiai ir sveikino naujus dakta
rus - svečius.

Iš atsilankusiųjų preziden
tas pirmą pakvietė dr. O. A. 
Viltrakį, iš Elgin, III., State 
Ilcspital proto ligoms, jauną 
bet gabų chirurgą ir Loyola 
universiteto lektorių. Jis bu- 
vo įdomus ne vien savo tru
mpos kalbos turiniu, bet ir 
gražia lietuvių kalba. • Lietu
voje augęs, Austrijoj Medici
nos mokslą baigęs, o dabar 
praktikuojąs Šv. Kryžiaus li
goninėj, dr. B. Zubrickas, 
taip pat, naujovine lietuvių 
kalba, reiškė gražių minčių 
ir jautėm linksmu svečiuose. 
Buvo malonu išgirsti ir dr. 
Simonaitį, dr. Eisen, dr. Mo- 
ntvydą, dr. Zalatorių, dr.

**Priei mano į iiq ialį atkeliavimą 
man labiau patiko angliiki cigaretai, 
net jie buvo kietai prikimiti. Ame
rikoje ai bandiiau įvairių popularių 
iidirbimų cigaretut jieikodamat tos 
geroi ypatybei. Lucky Strike 
vitiemt vadovavo. Ir kat dar daugiau 
— ai veikiai atradau, jog Luckiet 
buvo lengvai uitirūkymai ir tikrai 
gerklei diiaugtmat.”

-J

HERBERT MARSHALL 
GARSUS RKO RADIO P1CTURE8 ŽVAIGŽDE

Paukštį, dr. Greičiūną ir eks 
prezidentą dr. Makarą. Vis? 
jautėsi “kaip namie” ir ve
rtino draugijos vaišes.

Paskiausia trumpai kalbėjo 
dr. K. Drangelis, prezidentas- 
elektas, aukštindamas drau
gingumo principą.

“Friendship is a shėlterlng 
tree wher© we may find rc- 
fuge from all the stonus of 
life”, buvo jo vaizdi ištrau
ka.

Priminęs, kad dentisterijos 
nariui teks 1938 metais pir
mą kartą šiai draugijai pre
zidentauti. Dr. Drangelis, už 
savo kolegas tą faktą vertin
damas, kvietė juos. dar dau
giau pasidarbuoti ir mokytis. 
Pavyzdžiui, priminė a. a. dr. 
G. V. Black pareiškimą: pro- 
fesijonalas neturi kitos tei
sės, kaip tik būti nuolatinir. 
studentu”. « ■,

Išsiskirstyta aušrinei pate
kėjus. J.J.K.

Linksmai Užsigavtkim

NORTH SIDE. — O kad 
to atsiekti, tai, štai, gera pro 
ga: Moterų Sąjungos 4 kuo
pa rengia linksmą vakarą an
tradienio vakare, vasario 9 
d., parap. svetainėje, 1644 
Wabansia avė. Bus trumpa 
bunko party, o vėliau lietu

viški šakiai iki užsigavėsime. 
Taipgi bus daug gražių do
vanų. O kas svarbiausia, mū
sų sąjungietės visus atsilan- 
kusius pavaišins lietuviškais 
blynais ir kitais Užgavėnių 
skanėsiais.

Tat, nepraleiskite šio links- 
maus vakarėlio. Visi atsilan
kę pilnai bus patenkinti. Pra
džia 7:30 vai. vak. Jžanga 
25c. E. Maskolaitienė

Iš Chicagos Išvyksta 
Lietuvos Svečiai

Vasario 5 d. penktadienį 
VVS delegatas V. Uždavinys, 
draug su filmininkais broliais 
Motuzais išvyko į Omaha, 
Nebraska, kur sekmadienį Šv. 
Antano parapijos svetainėje 
V. Uždavinys kalbės Vilniaus 
reikalais, aplankys jo įsteig
tą VVS skyrių, o broliai Mo
tuzai rodys Lietuvos filmus. 
Visi trys Chicagon grįš vasa
rio 10 d., tą dieną pakalbės

, 1937 METŲ
SKALBYKLOS
THOR, MAYTAG, ABC, ir kitos

Didelis skaičius iškrautas pamatymui BUDRTKO 
krautuvėje. Kainos ant naujų skalbyklų po *49.50

_.. . ir aukščiau.

Prosijimo mašinos po .. 

Lengvus išmokėjimai po

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

BUDRIKO Programas iš W. C. F. L., 790 kil., Nedėliomis 7:00 
vai., vakare. Ketvirtadicnj iš stoties W. H. F. C., 1420 kil., 
7:00 vai. vak. Panedėliais ir Penktadieniais iš stoties W. A. 
A. F., 920 kil., 3:30 vai. po pietų.

ir parodys paveikslus Mel- 
rose Parke ir išvyks iš Chi
cagos visiškai. V. Uždavinys 
vyksta į Detroit, Mich., kur 
dalyvaus vasario 16 d. iškil
mėse. Br. Motuzai žada va^ 
žinoti į Canadą.

Popiežiaus paraginti, atrem- 
kime atūžiantį žiaurios bedie
vybės pavojų visokiais priei
namais būdais, ypač remiant 
katalikiškąją spaudą.

GABSIMKITfR “DRAUGU 
PLATINKITE “DRAUGI"

: PAIN- E XP
< t

ELLER :
t. _________ 1

1 A 7
:o

a %

. m. o.

Tūkstančiai rado paleng
vinimą gellantlema Ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimai*.

PAIN-EXPELLER 
raisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 met

*29.50 ir aukščiau. 

* 1.00 į savaitę.

J

KAZIMIERAS ŠIMKUS
mirt*' vasario e, 1937, 6:00 vai. 
vak. aula u kęs pusės amžiaus.

Kilo lft Šiaulių Apskr., Vai
guvos para p., A balčių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
brol) Antaną; brolienę Stanis
lavų; 2 broliu dukteris: Jad
vygą ir Magdaleną ftlmkus; 3 
puaeserls. 3 pusbrolius ir 
daug kitų giminių; o IJetuvoje 
tėvą Juosapą; pamotė; 2 se
seris; 2 brolius Ir giminės.

Kūnas pašarvotas Zolp kop
lyčioj 164 6 W 46 st. 
Laidotuvės Įvyks trečiadienį, 
vasario 10 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydė.tas i Ne
kalto Prasidėtlmo ftvenč. P. 
M., parap. bažnyčia, kurioj )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio e*elą. Po pamaldų 
bus nulydėtas 1 Sv. Kazimiero 
kapines.

NuoŠirdžai kviečiame vleus 
gimines, draugus-ges ir pažvs- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Tė'AS. Pamotė, 
Brolai. Seserys. Brolienė, Bro
lių Diiktervs. Pusseserys, Pus
broliai Ir Giminės.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

CHICAGO SURINKO VIE
NĄ MILIJONĄ DOL. 

NUKENTĖJUSIEMS NUO 
POTVYNIO

Daugiau kaip vieną milijo
ną dolerių Chicago suaukojo 
nukentėjusiems potvyniuose.

ĮSIGYKITE 

Gavėniai reikalingą

knygelę:
Atspausdinta iš maldaknygės 

"Ramybė Jums”

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

ir

Gavėnios Giesmės 

10c.
DRAUGAS PUB. C0.
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, Illinois

ELEKTRINIAI VALYTUVAI

Atl’eka 32 Darbus 
HF.M/TH-MOR 

Matykite -, U šiandien!
Reikta tik pašaukti CENtral 9061 
arba rašyti laišką; o HEALTH-MOR 
ekspertas atvvks pas Jus. Ir par ke
ltas minutes Išaiškins HEALTH-MOR 
maglką. šaukite pardavėją J. F. 
OANIS. Room 618. 203 No. Wa-
bash Avė., Chlcaro.

CLASSIFIED
PARDAVIMU MALKOS

Sulaužytos baldų dėžės — paprasta 
lodė vienas tonas — |5.00. Telefo
nas LAFayette 7700.

PARDAVIMUI KAILINIAI PALTAI
48 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui IS.OO. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai gaus. 
Economlcal Sectlon. Mlller Fur Com- 
pany 166 N. Michlgan Avė. Atdara 
vakarala.

UPHOLSTERING

Rakando Taisymas
Pervilkimas, baldų taisymas, per- 

maliavojimas, išvalymą*. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai 
žemianaios kainos mieste. Snperior 
Upliolsterinar ūo.. 327 So. Kadai* 
Ava.. NFVada 7717

PUIKIAUSIAS TABAKAI- 
“DERLIAUS GRIETINE*

Lengvas Užsirūkymas 

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

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TOS 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

iciįjImI


