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ŽUVUSIŲJŲ SKAIČIUS 
POTVYNIUOSE DIDĖJA

Netekusiųjų pastogės skaičius 
peršoka 600,000

O OHIO UPS VIS DAR 
LABIAU PLEČIASI

L

LENKAI UŽDARO ŠVENČIONIŲ 
LIETUVIŲ GIMNAZIJA

VILNIUJE SUĖMĖ LIETUVIŲ 
VEIKĖJĄ STASĮ

Žiniomis iš potvynių plotų, 
žuvusiųjų skaičius didėja ir 
-jau siekia 150 asmenų.

Taip pat ir be pastogės li
kusiųjų skaičius jau prašoka 
600,000.

Raudonasis Kryžius šau
kias aukų. Chieago miestui 
skirta pusė milijono dolerių 
kvota. Visi raginami prisidėti 
gelbėti nukentėjusius nuo pot
vynių.

Aukos priimamos R. Kry
žiaus buveinėje, 616 So. Mi
tingąjį avė.

Federalinė kariuomenė pa
šaukta į potvynių ištiktus plo
tus Kentueky valstybėje.

Visose nukentėjusiose vieto
se daugiau kaip 140 žuvusių
jų ir daugiau kaip 600,000 be 
pastogės,. Vienų ir kitų skai
čiai didėja.

Missouri upės pylymai že
miau Cairo, III., miesto sus-

POTVYNIŲ IŠTIKTOS 
VALSTYBES

Šios valstybės potvynių iš
tiktos :

Ohio, Kentueky, Indiana, I- 
Uinois, Missouri, Tennessee, 
Arkansas. West Virginia, 
re-nnsylvania, Mississippi ir 
South Carolina.

Ohio ir Mississippi upės vy
rauja potvyniuose. Išilgai šių 
upių užlieti miestai, mieste
liai ir sodybos. Šių upių kai, 
kurio,s sų junginės (trihutari- 
nės) upės taip pat išsiliejusios 
ir didina nelaimes.

Šie š’urpūs potvyniai paki
lo dėl dažjiaus snigimo ir lie
taus. Žemė įšalusi ir negalėjo 
sugerti nors dalies vandens.

IL' 11

Vandens tik rytų galima gau
ti per vienų valandų. Ir tai 
turi būti virinamas. Maisto 
ir kuro dar yra. Tačiau turi 
būti taupiama. IŠ šiaurinių

progdinti. Tas nedaug tegelbė • valstybių pristatoma pakanka
mo*. Iš Cairo pašalintos visos j mai maisto. Rus didžiausias
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Gauta žinios, kad lenkų val
džia nusprendė uždaryti lietu
vių gimnazijų Švenčionyse, o- 
kupuotam Vilniaus krašte. Jų 
uždarysiu nuo rugpiūčio 1 d.

Vokiečių telegramų agentū
ros pranešimu, Vilniuje suim
tas buvęs lietuvių tautinio ko
miteto pirmininkas Stasys. Jo 
bute padaryta krata ir po to

jis nugabentas į kalėjimų. .
Vilniaus lenkų laikraščiai 

trumpai paskelbė, kad Stašya 
suimtas už tai, nes pas j^ ras
ta medalių, kuriais, girdi, pa
šiepiama lenkų tauta ir vals
tybė. ,

Okupuotoje Lietuvoje len
kai kaskart vis daugiau šėlsta 
prieš lietuvius.

moterys su vaikais.
Vietomis upėse vanduo iški

lęs daugiau kaip 80 pėdų savo 
normalumo. Dėl to, ir užlietos 
ko plačiausios apylinkės. To
kių didelių potvynių niekad 
nebūta ypač Ohio upės pa
kraščiais.

Alkis, ligos ir šaltis gresia 
nukentėjusiems. Visa Raudo
nojo Kryžiaus organizacija 
pašaukta tarnybon. Iš visų J. 
Valstybių dalių traukiniais, 
busais ir sunkvežimais siun
čiamas maistas, drabužiai ir 
vaistai nukentėjusiems.

I’rez. Rooseveltas užtikrina, 
kad nukentėjusieji visakuom 
reikalingu bus aprūpinti. Pre
zidentas pageidauja, kad vy- 

kriausybės pagelba būtų greita 
Fir atitinkama, kad nebūtų jo
kių “raudonųjų gijų.”

vargas su vandeniu, kai pas
kutiniai mieste vandentiekiai 
bus palaužti. Gazo pakanka
mai ir jo bus, jei potvynis ne
sulaužys vamzdžių.

Karo stovio paskelbimas a- 
tideliojamas. Miesto manad- 
žeris (miestas neturi majoro). 
Dryksta tvarko visus reikalus. 
Karo stovis bus reikalingas, 
jei civiliniai autoritetai nega
lės palaikyti reikalingos tvar
kos, jei gyventojai nepasiduos 
įvairiems paskelbtiems suvar
žymams.

Netoli čia Dayton, Ky., la
bai nukentėjęs. Didesnė mies
to dalis užlieta. Iš 9,000 gy
ventojų apie 5,000 pasprukę į 
aplinkines aukštumas.

Daytono apylinkėse dėl pot
vynio apie 90,000 darbinin
kų netekę darbo.

VISOJ VOKIETIJOJ MEL
DŽIAMASI DĖL KATALI

KIŠKU MOKYKLŲ
BERLYNAS, saus. 26.— 

Visi Vokietijos katalikų vys
kupai paskyrė speciales mal
das bažnyčiose sekmadieniais 
ir kitomis šventėmis, kad Die
vas apsaugotų katalikiškas 
mokyklas, kurias naciai nori 
panaikinti, kad visoje Vokie
tijoje turėjus tik vienas nacių 
bereligines mokyklas.

Savo keliu vyskupai, kiek 
leidžia aplinkybės, kovoja su 
naciais už konkordato vykdy
mų. Nes konkordatu katali
kiškų mokyklų išlaikymas už
tikrintas.

REIKALAUJA MILIJONŲ 
DOL POTVYNIŲ KON

TROLEI

POPIEŽIUS VAKAR NAU
DOJOSI SKAISČIOS SAU

LĖS ŠVIESA
VATIKANAS, saus. 26. — 

Popiežius Pijus XI šiandien 
su epeciale krese buvo paimtas 
į stiklinių sienų kambarėlį ir 
kokį laikų miegojo skaisčios 
saulės šviesoje. Tas žymiai 
sumažino skausmus kojose.

.. -•••••- * i. < i .♦ •»• nĄ <
Jo Šventenybė šiandien ke

letu valandų buvo užimtas 
Bažnyčios reikalais, priėmęs į 
andijencijas keletu at 
prelatų. • ... ...

Nore Popiežiaus 
skausmai sumažėjo, bet Vati« 
kane pripažįstama, kad Ilgos 
krizė dar nepraėjusi.

EPISKOPALŲ
KAS MELDŽIASI UŽ

POPIEŽIŲ
A. a. Arkivyskupas Jurgis Matulevičius, M. I. O., kuris mirė Kaune lygiai prieš 10 

metų, būtent 1927 m. sausio 27 d. Žemiau matome Vilniaus katedrų. Kaip žinoma, velionis 
buvo Vilniaūs krašto vyskupu. Rytoj ryte Aušros Vartų parap. bažnyčioj, Chicagoj, bus 
pamaldos už a. a. Arkiv. Matulevičiaus sielų, o vakare, 8 vai., bus jo mirties sukakties 
paminėjimas. Šiandien šios sukaktuvės minimos Marianapolio Kolegijoj, Thompson, Conn. 
ir Marijonų Seminarijoj Hinsdale, III.

AVASHINGTON, saus. 26. 
— Kongresui įteikti reikalavi
mai skirti milijonus dolerių 
potvynių kontrolėj Ohio ir M i 
ssissippi upių slėniuose.

CINCINNATI, O., saus. 26. 
— Gaisrai ir ligos gresia šim
tams tūkstančįų gyventojų 
šiame mieste ir jo apylinkėse. 
Ohio upės vanduo iškilo dau
giau kaip 80 pėdų. Niekad 
to nebūta. Miestas neturi 
elektros ir švaraus vandens.

Atšaukimas

Vakar per klaidų “Drau
go” koncerto skelbime tilpo 
Šv. Jurgio parap. mokyklos 
klišė, kuriai vadovauja prof. 
A. S. Pocius. Šios dienos 
‘ ‘ Drauge ’ ’ rasite paveikslų 
Pirmos Simfonijos orkestro?, 
kuriai taipgi vadovauja prof. 
Pocius.

LOUISVILLE, Ky., saus. 
26. — Čia prisiųsta federali
nė kariuomenė. Užlietam mie
ste paskelbtas karo stovis.

Apie 90 nuošimčių visų mie
sto namų mirksta. Kai kur 
vandens yra iki 30 pėdų gilu
mo. Nėra šviesų ir jokio su
sisiekimo, išėmus valtis.

Pranešta, kad tarp nukentė
jusiųjų’ reiškiasi pasiauba. 
Mažai maisto, gresia ligos. 
Miesto ligoninė vandens ap
siausta. Gal bus uždaryta. Ki
los ligoninės neveikia; Gresia 
gaisrų pavojai. Šimtai sergan
čiųjų. Sveiki čiepijami n.uo 
šiltinės.

Mieste vykdomi ko griežčiau 
si varžymai. Vizitoriams už-

VOKIETIJA SU ITALIJA
PATENKINA ANGLIJI
LONDONAS, saus. 26. — 

Vokietija ir Italija prisiuntė 
atsakymus Anglijai Ispanijos 
reikale. Abi valstybės pasisa
ko už sustabdymų savanorių 
siuntimo Ispanijon, jei tai da
rys ir visos kitos valstybės.

Italijos vyriausybė be kitko 
reikalauja dar užtikrinimo, 
kad Valencijos radikalai nesu- 
pilietintų turimų savo žinybo
je tūkstančių eavanorių bolše
vikų.

Anglijos vyriausybė paten
kinta atsakymais ir šį klausi
mų įteiks neutralumo komite
tui svarstyti.

drausta lankyti nukentėjusius 
plotus. Kariams ir policijai 
įsakyta vietoje nušauti tuos 
visus, kurie butų nutverti kų 
nore vagiant.

Iš Bostono čia prisiunčiami 
galingi prožektoriai šviesai ir 
dideli radijo instrumentai.

RADIKALAI KURSTO 
MAURUS KARIUS

MADRIDAS, saus. 26. — 
Madrido radikalų lakūnai iš
mėtė maurams kariams atsi
šaukimus nacionalistų pozici
jose aplink šį miestų.

Radikalai kursto* maurus 
grįžti atgal Marokon. Už tai 
žada maurams savyvaldų, ka
da bus “apsidirbta” su nacio
nalistais.

Girdi, pakanka ( vergavus 
svetimiesiems. Girdi, radika
lai kovoja nž Ispanijos ir 
Maroko laisvę.

GENERAL MOTORS ATI
DARO 10 FABRIKŲ

DETROIT, Mich., saus. 26
-- Šiandien policija susikirto 
su pikietininkais ties Cadillac 
fabriku. Sužeista moteriškė ir 
4 vyrai.

NET 6 BILIAI MOKESČIŲ 
IŠRINKIMUI

INDIANA 33 APSKRITYS 
APLEIDŽIAMOS

INDIANAPOLIS, Ind. saus. 
26. — Potvyniai ištiko šios 
valstybės 33 apskritis, kurio
se paskelbtas karo stovis. Ka
riuomenė kone visus gyvento
jus pašalino. Visi keliai užda
ryti į potvynių plotus. Dau
giau kaip 55,000 asmenų be 
pastogės.

WASHINGTON, saus. 26. 
— Prez. Rooseveltas šiandien 
Baltuose Rūmuose turėjo kon 
fcrencijų su organizuotų dar
bininkų vadais dėl General 
Motors korporacijos viršinin
kų atsisakymo dalyvauti nau
juose pasitarimuose.

Darbo departamento sekre
torė Perkine aštriais žodžiais 
puola General Motors virši
ninkus. Ji reikalauja daugiau 
autoriteto savo departamen
tui.

DETROIT, Mich., saus. 26. 
— General Motors korpora
cijos viršininkai nesutinka vy
kti į Washingtonų į naujus pa 
sitarimug su darbininkų va-

Cooko apskrities Ir Chiea
go miesto valdininkai net 6 bi- 
lins pagamino legislatūrai, 
kad sėkmingiau išrinkti už
trauktus mokesčius už nekil
nojamus turtus.

Mokesčiai užtraukti ir ne
mokami, nes per dideli ir daug 
kas neturi pinigų. Su uždir
bamais pinigais vos gali pra
simaitinti.

ATLANTA, Ga. — Epiško- 
palų dvasininkas Rev. dr. G. 
W. Gasąue anų sekmadienį sa
vo bažnyčioje per pamaldas 
viešai iš sakyklos meldėsi UŽ 
Popiežių, kad Dievas grųžin- 
tų Romos vyskupui sveikatų 
ir saugotų jį nuo priešų.

Ir tarp protestantų yra pro 
tingų žmonių.

dais. Darbo departamento se
kretorė juos buvo kvietusi.

Korporacijos prezidentas 
Sloan atsako sekretorei, kad 
su darbininkų vadais pasitari
mai bus galimi, kai darbinin
kai apleis neteisėtai užimtus 
fabrikus. . , Į i

General Motore korporacija 
rytoj atidaro savo dešimts fa
brikų Mich i gan ir Indiana* 
valstybėse. Apie 40,000 darbi
ninkų atšaukiama į dambų. Ma 
tyt, korporacijos viršininkai 
nori patirti, ar darbininkai 
nori darbo, ar streiko.

APIE 100 ŽUVO IR TIEK 
PAT SUŽEISTA SPRO

GIME

ANTOFAGASTAS, Čili, 
saus. 26. — Du vagonai para
ko susprogo ties Chuąuincar 
mata vario kasykla. Apie 100 
darbininkų žuvo ir tiek pat sti 
žeistųjų.

PAKLIUVO RUSIJOS 
CARO ŽUDIKAS

MASKVA, saus. 26. — Če
ką suėmė A. 'G. Bieloborodo- 
va, kurs dalyvavo caro ir jo 
Šeimos nužudyme. Suimtasis 
kaltinamas trockiizmu.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Na* 

matoma giedra; ne taip daug 
šalta.
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GARBINGOJO ARKIVYSKUPO MIRTIES 
SUKAKTIS

Šiandien sueina lygiai dešimts metų nuo 
arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus mirties. 
Šių sukaktį mini ne tik Marijonų Vienuoli
ja, kurių jis atgaivino, bet visa lietuvių ka
talikų visuomenė, visa mūsų tauta.

Arkivyskupo Matulevičiaus asmenyje 
įuūsų tauta turėjo didį vadų. Toli prieš Pa
saulinį Karų jis jau arė įšėlusius mūsų tau
tos dirvonus. Nors daugiausia laiko jam teko 
praleisti ne Lietuvoj, bet svetur, tačiau tai 
jam nekliudė dirbti tautinį religinį ir kul
tūrinį. darbų. Ryšių su Lietuva jis niekuo
met nenutraukė, bet juos stiprino. Visuomet 
gražiai atstovavo lietuvių tautų, sėkmingai 
ir garbingai kėlė jos vardų, kaipo uolus, 
šventų gyvenimų vedus kunigas, kaipo di
dis mokslininkas, kaipo darbo žmonių už
tarėjas ir socialinio teisingumo vykdytojas.

Kad a. a. ark. Matulevičiui rūpėjo lie
tuvių tautos gerovė, rodo visa eilė jo nu
dirbtų darbų. Pirmiausia suminėsime Mari
jonui Vienuolijos atgaivinimų.

Per daug metų rusai vedė aršių kovų 
prieš Katalikų Bažnyčių visoj Rusijoj, o 
ypač Lietuvoj, kurių jie vadino šiaurvaka- 
ijnių Rusijos kraštu. Atiminėjo- katalikų ba- 

> žnyčias, išnaikino vienuolynus, nusavino jų 
turtus, lietuvius vertė melstis iš rusiškos 
maldaknygės, mokyklose vedė biaurių akci» 
jų prieš Katalikų Bažnyčių. Taip jie elgėsi 
dėl to; kad tikėjosi, jog pagriovus Katalikų 
Bažnyčiai pagrindus Lietuvoje, pavyks su-
rneini i visas tas kraštas.

Arkiv. Matulevičius ėmėsi praktiškų 
priemonių kovai su rusų nedorais užsimoji
mais. Slapta jis atgaivino jau seniai nusto 
jMfiių veikti Marijonų Vienuolijų ir slapta 
organizavo armijų kovai su rusifikatoriais. 
Dėl' to jis mota aukštų pozicijų, kurių užė
mė Petrogrado Dvasinėj .Seminarijoj ir vi- 

. mhb atsiduoda vienuolijai. Jis aiškiai nujau
tė, kaip svarbų vaidmenį Lietuvos gyveni- 

. me turės suvaidinti toji vienuolija, lr ne
klydo. Dar prieš didįjį karų marijonai daug 
gero padarė Lietuvai, o kų kalbėti karo mė
toti rr p» karo. Jų visur dirbta, visur nusi
pelnyta.

sulyginamai jaunas būdamas, mūsų tauta 
būtų susilaukusi pirmojo kardinolo. Bet, gal 
Dievas duos, jo asmenyje lietuvių tauta su
silauks naujo šventojo, dar vieno savo glo
bėjo danguje. Mūsų geri darbai ir maldos 
teveda prie to.

NAUJI LIETUVIŲ ĮSTAIGŲ POGROMAI 
VILNIUJE

Arkivysk. Jurgis Matulevičius
Rašo

y
(Ir verkė jo visa tauta, ga- mas ir pavedė vienuoliją 

rsiai raudodama, ir liūdėjo jo kun. Matulevičiaus globon.

“Vilniaus Rytojus” trumpai praneša, 
kad nuo ateinančių mokslo metų, t. y. nuo 
1937 m. rugsėjo 1 d., Vilniaus apygardos 
mokyklų kuratorija uždaro lietuvių gimna
zijų Švenčionyse.

Tuo būdu, 18 metų gyvavusi lietuviška 
švietimo įstaiga likviduojama vienu lenkų 
kuratoriaus plunksnos pabrėžimu.

Švenčionių gimnazija išleido apie 100 
abiturientų, iš kurių šiuo metu jau daug 
yra baigusių aukštuosius mokslus ir daug 
dar studijuoja, įvairiuose universitetuose.

Vykdydami tolimesnį lietuvių įstaigų 
pogromų, š. m. sausio 5 d. lenkai dar sulai
kė veikimų dviejų lietuviškų vaikų darželių, 
esančių Vilniuje: Polocko ir Chocimo gat
vėse. Tų dienų Vilniaus miesto Storasta pa
sikvietė pas save į storastijų Liet. Šv. Kazi
miero draugijos pirmininkų, kum prof. V. 
Taškūnų, kur iš jo pareikalavo žinių apie 
draugijos laikomus Vilniuje lietuviškus vai
kų darželius. Po to pasikalbėjimo kun. Taš- 
kūnas buvo nusiųstas Vilniaus vaivadijon, 
kur jam žodžiu buvo pranešta apie tų dvie
jų lietuviškų darželių veikimo sulaikymų.

“Vilniaus Rytojus”, be to, dar praneša 
apie š. m. sausio pradžioje padarytas lietu*, 
vių įstaigose kratas. Sausio 4 dienų miesto 
sterastijos valdininkai Kviatkovskis ir Kry
mas padalė revizijų Lietuvių Mokslo draugi
joje. Jie peržiūrėjo ten esamas knygas.

Sausio 5 d. lie patys valdininkai revi
zavo lietuvių labdarybės draugijų. Jie do
mėjosi draugijos išlaidomis ir pajamomis ir 
tikrino buhalterijos knygas. Tuo pačiu rei
kalu valdininkai buvo ir Liet. Šv. Kazi
miero draugijos centro valdybos raštinėje 
ir skaitykloje.

Tokios tai naujos žinios iš pavergtojo 
Vilniaus krašto. I r’lfT

per daugelį dienų, sakydami: 
kaip galėjo kristi galingame, 
kuris gelbėjo tautų. — I M*-
kab. 9, 20-21.

Nugalėk blogų gerumu! —

1881 metais miršta ir mo
lina. Dešimties metų našlai
tis Jurgis liekasi prie brolio 
Jono. Kitais metais Jonus. I
veda žmonų ir Jurgis turi gy-K
venti prie brolienės. Vasaro-Arkivysk. J. Matulevičiaus

šūkis). 'mia jum tenka ganyti žųsis
ar bandų.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Prieš dešimtį metų tyliai 
užgeso lietuvių tautos padan
gėj skautus religinis kultū
rinis žiburys, didžiadvasė as
menybė, brangus mūsų Tau-

Atostogų metu iš Maskvos 
parvažiuodavo studentas bro 
lis Andrius. 11382 metais va 
sarų jis pradeda rengti Jurgį

Sveiki, tavorščiai!
Šiandien ant savo delno de

du giesmę apie avinų, kurių 
M. Dagilėlis pagiedojo “ Pa
nevėžio Garse”. Giesmė pra
sideda taip:

uiokai, žmonių mulkintojai ir 
dėl to jų neišvanoja, kai įlen
da i kokių salę, ar draugijų, 
kad pruntų soniacnintų ir au
kų į tų “demokratijos vaduo
tojų” arba kapų kupčių ki
šenes įmestų.

Marijampolės gimnazijon. Pei i
tos ir Bažnyčios sūnus — a. vasarų prirengė į pirmųjų 1 Avių būrely avinų nemaža su- 
a. arkivyskupas Jurgis Ma- klasę. I sirado.
tulevičius. Didi ir gera asine-i Gimnazijų Jurgis eina iš ,;la piemenims pavargt atsėjo, 
nybė, kurioj kaupėsi dvasios savo dalies. Tačiau čia jau- {<u< drausmę įvedė jie savo 
galybė, brangūs širdies tur- tenka daug' iškęsti ir pavarg Į. kaimenėje. - • • . 
tai. ■ ‘ ti. Po keturių metų įsimeta pal»ar gyvenimas, rot to, čiau-

Prabėgo jau dešimts metų kojon skaudulys. Pasirodo, 
nuo tos skaudžios dienos. Jis jog tai kaulų džiova. Todėl 
mirė, bet gyvena savo dar- tenka mokslų pertraukti, 
bais, savo mokslu. Mes kaž j 1889 metais parvyksta Jui- 
kaip jaučiame, jog paliktoji gio pusbrolis Jonas Matule- 
vieta vis dar tuščia, dar nie- vičius, Kelcų, Lenkijoj, gim-
kas nėra jos užėmęs... jis pa
siliko mūsų akyse, mūsų at
mintyje — malonus ir kil
nus, kupinas gražiausių no
rų ir pasiryžimų. Prabėgs 
dar daug dešimtmečių, o jie 
į šimtmečius susikaups, bet 
a. a. ai^fki vysk ūpas Jurgis 
Matulevičius . pasiliks su mu
mis ir mumyse.

Netoli Marijampolės yra 
nedidelis kūginės kaimas. Čia 
1871 metais balandžio 13 die
nų pirmų, kftstų išvydo šio 
pasaulio šviesų a. a. arkivysk. 
Jurgis Matulevičius. Arkivy
skupo Jurgiu tėvai — An
drius ir Uršulė Matulytė -

Dėl to tenka pasakyti, kad Federacijos 
protestas, surengtas Chicagoje, buyo pada
rytas laiku ir vietoje. Bet nereiktų tuo pa
sitenkinti. Kadangi uždaroma labai svarbi ... .
Vilniaus lietuvių švietimo įstaiga, visos lie- Matulaičiai buvo pasiturį 
tuvių kolonijos turi šaukti susirinkimus ir 
reikšti griežtus protestus dėl vis didėjančio 
lenkų smurto Vilniuje.

kaimo ūkininkai.

Kuri kolonija tuoj nespės tokio protes
to susirinkimo sušaukti, savo žodį būtinai 
1 arkite vasario 18 d., minėdami Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. O kas tos šventės 
minėjimo nesurengs, užsipelnys didžiausio 
papeikimo.

BE ŠAKNŲ VISKAM MIESTĄ

Tėvas Andrius buvo pavy
zdingas katalikas, kuris dėl 
save malonaus ir sugyvena
me būdo buvo kaimynų my
limas ir gerbiamas; motina 
buvo puikaus charakterio, pa 
maldi ir išmįntinga moteris

Matulaičių šeima buvo gau
si. Jie išaugino aštuonis vai-

Vienas “Šaltinio” bendradarbis rašo, 
kad siaučiant pasaulyje pragaro jėgoms, di
dėjant neupy kantai, artėjant karo pavo-

Nepamiršo Didysis Veikėjas nė mūsų / jams, daugelis rimtesnių žmonių jau ima ieš-
Hfi^ciikiečių. 1943 metais jis- pats atlydėjo 
Amerikon porų kunigų marijonų, kurių 
skaičius greit išaugo, kurie sulyginamai tru- 
ntpu laiku milžiniškus darbus nuveikė. 1926 
m. atvykęs Amerikon įsteigė Lietuvių Ko
legijų, kuYi savo veiklų labai gražiai išplėtė, 
iš kurios net dvasinė kunigų seminarija iš
augo.

Mūsų bendradarbių rustuose jau skai
tėte apie kitus Arkivyskupo Jurgio darbus. 
Nors neilgai jam teko būti Vilniaus vysku
pu, tačiau vilniečiai ilgui minės jo šventų 
asmenybę, je darbus, <

Kaip jis noitorėjo vyskupo garbės (ues( 
lai buvo vienuolis pilna to- žodžio prasme: 
nusižeminęs, kuklus, pamaldus, darhštusr 
drausmingas), neieškojo, nė kitų aukštesnių 
titulų- Tačiau apleidus Vilniaus Vyskupo 
sostų, įis pakeliamus arkivyskupu ir siun
čiamas Šventojo Sosto Vizitatorium į Lie
tuvų. Mat, Lietuvoj reikėjo ne tik Šventojo 
Sosto Vizitatoriaus, bet ir gabaus organi
za trr jaus.) Jam reikėjo įsteigti atskirų baž
nyčios provincijų. Tų uždavinį Aririv. Ma- 
kulevičiua puikiausia atliko. Be to, jau bo 
verfc buvo užbaigtos derybos su Lietuvos 
vyriausybe dėl sudaryti? konkordato. Ta
čiau. mirtia pasiskubino ir neleido to rei
kšto įgyvendinti. Daug kae dabar kalba, 
kad jei Ark. Matulevičius nebūt miręs dar

koli to viso gilesnių priežasčių. Jų ieško 
visur, tik ne ten, kur joti tikrai glūdi. Mi-

nazijos mokytojas. Grįždama? 
jis išsiveža ir Jurgį, kuris 
pradeda lankyti Kelcų kupi- 
gų seminarijų. Čia jam ir pa
vardė sulenkinama. Matulai
tis virsta Matulevičium, bet 
širdyje jis amžinai pasiliko 
lietuvis. 1893 metais rusų va
ldžia Keleų seminarijų užda
ro ir Jurgis patenka į Var
šuvos kunigų seminarijų 
1895 metais Jurgis Matulevi 
čius jau vyskupijos lėšomis 
siunčiamas Petrapilio Akade
mijom Šių jis baigia gauda
mas teologijos magistro laip
snį “cuxn marinia laudae”. 
1898 metų gruodžio 19 d. Pe
trapilyje įšventinamas į ku-

žia kad p aut ledo.
Bet, žiūr, subliovė gan mizer-

nas aviniokas:
--Palauk, tegu tie piemenys iŠ 

mūsų mokosi
Doktorizuosri, bra, — jis tarė: 
Brolyti,

“XX Amžius” rašo kad žv-z »

mus Jungtinių Valstybių ge
nerolas ir vėlesnis preziden
tas Ulysses Grant buvo pa
kviestas pas užsienio <lipl<»- 
mat,us į svečius. Šeimininkė,, 
norėdama parodyti savo n 
zikalinius gabumus, puškami 
no Šopeno As-durpolonėzų ir 
klausia:

— Tiesa, juk yra pasakiš
kai gražu, ponas generole?

- Well! Jei kalbėsim tiesų, 
tai reiks pasakyti, kad tikrai

Tik šitaip galime mes pieme- gražios ir mano žinomos tėra 
ni» valdyti! 'įtik dvi melodijos: pirmoji y-

lr pasišiaušė; baimę pieme- ra “Yankee Doodel,” o an-
niuis įvaiė:

- -Aš daktaras, aš daktaras!—
net. siaubas ima:

Toks mokslininkas! Tiek ap
sišvietimo ! —.

Piemuo bet laiku susiprato 
Ir pagalvojo:
— Gi aš ne daktarų matau, tik 

aviniokų! —
Ir pergyveno striukų:
Botagų čiupęs mulkiui šonus 

išvanojo...
, Ir pas mus, tavorščiai, daug 
yra tokių, kurie visur garsiai

t ros — visai nėra.

Motina, išleisdama jaunave
džius į povestuvinę kelionę, 
sako: “Grįžkit sveiki vaike
liai ir abu drauge.”

Panaktinis: — Kogi tu čia 
riogsai visų naktį prie retora- 
not iI

Girtuoklis: — Norių atker
šyti už); išmetimų. lauk- .Tepa
mato visi, koks čia sionistas 
lankosi.

nigus, kur ir pirmųsias šv. bliauna apie bendrus pruntus
Mišias atlaikė. Į demokratijai atvaduoti, apie

. . t kapų Lietuvoje pirkimų 'save
Baigęs Petrapilio Akaderni

jų, kun. Matulevičius išvyk
sta į Friburgu, kur susiduria 
su jam dar nauja prancūzų 
ir vokiečių kultūra.

1902 metais, gavęs dakta 
ro laipsnį, Matulevičius grįž
ta į Kelcų dijecezijų, kur pa
skirtas kaiman vikaru. Ta
čiau netrukus vyskupo šau 
kia mas Kelcų seminarijon dė-

kus — penkis sūnus ir tris styti kanonų teises, 
dukteris — kurių jauniausias | Vėliau matom kun. Jurgį 
buvo Jurgis. Iš tos gausios Matulevičių profesoriaujantį 
šeimos begyvena tik vienas. petrapilio Akademijoj, o 19(;7 

Busimasis arkivyskupas ir jnetais jau paskiriamas Aka- 
Marijonų vienuolijos atnauji- tjWnijOn inspektorium.
ntojus pakrikštytas baland- Po vienuolikos metų, gruo-

lijona.i žarstomi visokioms priemonėms: švie- žio 20 d. vienuolio marijon«,1 (jyjo i (j. ^eniaičių vyskupas
timui, spaudai, tautiškam auklėjimui, o ne
matoma, ar nenorima matyti, kad viso blo
go šaknys yra šeimoje. Maža įtakos pada-

kun. Jurgio Cėsims. Krikšty
tojas, turbūt, nė nesvajojo, 
jog jo krikštijamasis kūdi-

ry8 iki aukMiaU»io laipsnio iškeltas auklė-; blM jo ksjM 
jnuas, .neko nepadės tobuhaus, ,r gro-zsaan- i uk (
s» įstatymai, jei seimu nebus šventa, nes: .... n ... ..[sketvirtų metų, miršta tėvas. 

Kai šaknys esti supuvusios, tada1 Nesveikuoja ir motina. Ji
griūnu tvirčiausi ųžuolai, didžiausi li- 
bano kuliai. Kai žmonijos šaknys -- 
šeimos — esti supuvusios, tada griūna 
amžiais stovėję karalių sostai, iš isto- 

' ' rijos lapų dingsta galingosios valstybės, 
ir jų nuo tus pražūties neapsaugo nei 
skaitlingus liariuumenės, nei aukšta kul
tūra”.

Tikra tiesa. Be šaknų viskas sugriūva, 
išnyksta. Ir ištikro, kas gali šeimai priduo
ti patvarumo, pasiaukaviiuo, kai iš ten reli
gija, viso ko sultinis^ yra išstumta.

Geriausias iv tikriausias šeimoms vais
tas, kuris tik vienas tegali šeimas iš puvė'- 
sių. pagydyti ir jas sudorovinti, yra Kris-, 
taus- išneštoji ręligija ir dorovė. Pagydžius 
šeimų — viso gyvenimo pamatų, tdo pūčiu 
pagys ir visas valstybinis, visuomėninfa fr 
dorovinis gyvenimas.

daugiau guli lovoje, negu vai
kščioja. Jų pavaduoja vyres
nioji sesuo Emilija, kuri ta
da teturėjo tik 12 metų, bet 
jautri jos širdis mokėjo at
jausti našlaitį savo brolį.

Paūgėjęs lanko Marijampo
lės pradžios mokyklų. Moky
tojas buvo lietuvis ir vaikų 
nerusiuo, bet griežtai prisi
laikė ministerijos nustatytos 
tvarkos ir visus dalykus dės
tė rusų kalba. Tik kartų į 
savaitę būdavo lietųjų iv ti- 
kvlsM pamokos. Tikybos tar 
da dėstė iiaskutinysi* senųjų 
marijonų gnųeretae, kua. Y- 
Senkus, kuris prieš iuu'da-

Eidami & mokyko» du vai
kai kalbasi:

pasilaidoti, apie laisvamanis- - Bil, tu žinai, kodėl viš- 
kų “kultūrų” ir kitokį “ap- čiukai rita iš kiaušinių? 
Švietimų”. Tik mūsų žmonės! -— Šiur, žinau! 
nepamislija, kad visi tie blio-i — Tai pasakyk...
vikai yra ne kokio apsišvieti- — Jie bijo, kad mama jų
mo atstovai, ak* paprasti avi- nc’švirtų sykiu su kiaušiniais.

buvo priverstas išsikraustyti. 
Pas vyskupų buvo daromos 
kratos, be to, kartais būda
vo ir rimtesnių susikirtimų 
tarp vyskupo ir kom i sari juto. 
Pavyzdžiui, ikomisarijatui 
pradėjus organizuoti priešti- 
kybines paskaitas, vyskupas 
pasako katedroje pamokslų 
apie pasaulinės valdžios už
davinius, fluidui yitainas, jog

Pranciškus Karevičiua konse- nepridera jai kištis į tikyba, 
lcruoja jį vyskupu ir 1918 
met. gruodžio 8 d. Jurgis Ma
tulevičius padarė ingresų į 
Vilniaus katedrų, kurioye jis 
pasakė i agresinę gauytojo ka
lbų ir lietuviškai. Tai buvo 
pirmoji nuo XV šimtmečio* in- 
gresinė kailio, pasakytu lietu
viškai.. > '

Jurgis MstoietočMs 
vyskupas

Matulevičius tapo Vilnium* 
vyskupu, kai Lietuvoj© buvo 
|>atys neramiausi laikai. Tie 
visi neramumai ypač teko 
pergyventi Vilniaus vysku
pui. . .

19-tų dienų po ingreso Vil
nių užėmė bolševikai, kurie 
ėmė savotiškai šeimininkau
ti. Į vyskupo rūmus susikrau
stė švietimo kom Išari jutas, 
kuria, tiesa, vėliau liaudies

dalykus.
Per Velykas Vilnių užėmė 

lenkai. Nu© tadu ir prasidėjo 
pačios sunkiausios vyskupo 
dienos.

Per ištisus septynerius sa
vo gyveninio Vilniuje metus 
vyskupas Matulevičius buvo 
vienintelė lietuvių užuovėja 
Vilniuje. Tai pripažįsta ne 
tik katalikai, bet tų jautė lr 
sakė net visai nereligingi lie
tuviai.

Vėliau, dėl susidėjusių ap
linkybių ir sumenkėjusią? 
sveikatos, 1925 metais Matu
levičius atsistatydina ir pn-' 
lieka Vilnių. Jis permato, jog

rėmėjas, lenkų rūpestingas 
ganytojas, Bažnyčios teisių 
sargas.

Jurgis Matulevičius, lietuvis 
Ū* vimiMtuftnininka-ą

Kiekvieno žmogaus gyveni
me įtakos turi jo vaikystė ir 
jaunosios dienos, nes tada ji > 
kaip tik giliausiai persiima 
visomis jam teikiamomis ic 
jomis, j jį labiausia veil 
aplinkiniai reiškiniai ir įvy
kiai, kurie vėliau nustato jo 
idėjas, tikslus ir pasiryžimus.

Matulevičiaus jaunutė sie
la augo lietuviškoje Šeimoje, 
iš tėviškės jis išsivežė žino
jimų, jog esųs lietuvis ir ka
talikas. To jau iš pat mažens 
motinos įlieto krūtinėn jaus
iu© neįstengė palaužti, nė gi
mnazija, nė vėliau seminari
jos grynai lenkiška dvasia, 
nė Petrapilio rusiška aplin
ka. Dėl to lietuviškumo ne
kartų teko jam nukęsti Pet- 
rapilyj ir vėliau .jau vyskupu 
esaiit Vilniuj nuo lenkų šovi
nistų.

Vilniuje jis “buvo lietuvistolimesnis jo būvimas Vilnių-.
je gali atnešti .bu* „ueeta-;'^“P” l««tuVĮa.nH, guda.,
Utį ir tbžuyčiaft ir lietuviams.! 8ud'u,,s ,r

Bemlrai, Jurgis Matulevi- į J'» .nebuvw "el
x. , i tarnas šovinistas. Vilniuje bucuis Vilniuje vyskupaudamas
buvo lietuvių gynėjas, gudui (Tęsinys 3 pusi.)
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ARKIVYSKUPAS JURGIS 
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(Tęsinys iš 2 pusi.)

vo lietuvių nekatalikų ir vi
sai netikinčių žmonių. Jie y- 
ra liudininkai, kad lietuviartis 
Vilnių valdant, Matulevičius 
nebuvo lietuvybės šovinistas, 
bolševikams valdant jis ne
buvo demagogas ir lenkams 
valdant jis buvo lietuvių už
tarėjas ir globėjas”, — taip 
sako apie jį vysk. Būčys.

Vyskupas Matulevičius pir- 
• miausia pasirūpino, kad lie

tuvių parapijose būtų ir lie
tuviai kunigai. Jam vyskupi
jų valdant gudų kunigų skai
čius žymiai padidėjo. Ir len
kų jis neskriaudė. Jų dvasios 
reikalai buvo gal net geriau 
už kitų aprūpinti.

> Jis visur dalyvauja lietu
vių studentų draugijose. Tai

<
Petrapilio Akademijoj ir ve
lku Friburge “Rūtoje”. Čia 

skaito draugams straips
nių, dežuruoja skaityklų ir 
panašiai. Pavyzdžiui, Petra
pilyje jis už tokį straipsnį, 
parašytų lietuviškai būtų į- 
kliuvęs rusams, jei ne Aka
demijos inspektorius J. Klo- 
patovskis.

Vėliau J. Matulevičiaus 
tautiškumas aiškiai pasireiš
kė pasirenkant vienuolijų. Jis 
nesikreipė į pasaulinio gar
so didžiuosius ir galinguosius
vienuolynus, bet pasirinko Is P81 m8zena ■>,s 8US° P8’ 
menkotę ir silpnu kongrega- P™-^l '^rbo žmonių aplin- 
djfc kurios paskutiniame na-!ko'’ V?I,8U ,Sm,rus t5v8ms > 
mė paskutinis new vienuo-, p8J",° varK°’ kokio p8'i"nta 
lis. Ir Štai vėliau ta vienuo-' P8^8 n^inpans!.
Ii ja tapo mylimiausias ir di-

Kas Girdėt Kitose Am. Lietuvių Kolonijose

Parapijos Veikimas

CAMBRtD T, MASS 
usio 10 d., klebonas ktin.

Juškaitis išdavė metinę 
lapijos apyskaitų. Pasiro- 
, kad pe? pr raitus metus

gražiai vieningai su :»vo kle
bonu darbuoja <s.

Parap5 jos choras

Parapijos choras dtibuoja- 
si, kad šukė5n? fondų įtaisy
mui naujų, gerų vargoių. Sau 
šio 9 d. buvo surengęs ba-

ižai putaimų, jt&ifcjla nau 
dalykų. Skolos parapija 

rišo fcelur> tik do skutau-
Prie šio altoriaus Aušros Vartų bažnyčioj a. at Ark. Čius dolerių v’rų sk. $ kle- 

bu-gisB. Matulevičius, M.I.C. paskutinį kartu Chicakoj, 1926 bona, r«reiaks .oria „moks. 
metais, sv. Misiąs laike. , ...ti iki vasarų < d., etines 

larapijos va^a ••eirts. Tuomet 
ius viešai sudeginti visi pa- 
apijos mortg eitu

Apie dvidešimts imtų at- 
jal niekas n?: sapnu • nesa
pnavo, kad k.’omet nors Ši 
parapija gaiė" iš skoi.) išbri
sti. Senas skolas jau Mn.ai 
itmokėjo. Įsig dama daugiau 
įuosavybės, <3. erinis mokyto
joms namų vienuoly n užsi
traukė daug a u skoio* Tos 
skolos jau bėra tik $?3000.00. 
Garbė Cambndge J etuviarns 
parapijiečianu, kirie taip

Prie šio altoriaus Aušros Vartuose, Cbicagoj, šį rytų 8 
vai. bus laikomos iškilmingos šv. Mišios už a. a. Ark. Jur
gį B. Matulevičių, M.I.C.

džiausiąs J. Matulevičiaus 
kūrinys, kuriame jis įžiūrėjo 
gyvenimo uždavinį ir vertę. 
Kai kuriems nepatiko jo tau
tinė programa vienuolijos ko
nstitucijoj. Anot jų, atnauji
ndamas marijonus, jis turė- 
jęs padaryti jų grynai lietu
viška bo lenkiško ar kitokio 
priemaišo, bet Matulevičius 
kūrė katalikiškų vienuolijų. 
Marijonai yra konkretus Ma
tulevičiaus bandymas suderi
nti patriotizmų su kataliky
bės tarptautiškumu.

1926 metais besilankyda
mas Amerikoj, jis atliko ne
tik apaštalo, bet ir lietuvybės 
veikėjo uždavinį. Tas užda
vinys buvo nelengvas. Bet ar-

Todėl
ir visų gyvenimų darbo žmo
nės jam buvo suprantami ir 
brangūs.

Matulevičius gynė nuo len
kų Giedraičių klebonų lietu
vį, kurį okupantai buvo su
ėmę ir išvežę. Jis sulaikyda
vo seminarijos vyriausybę, 
kuri šalindavo lietuviškai ap
sisprendusius lietuvius klie
rikus. Nekartų teko jam gin
ti ir užtarti lietuvių reika 
lūs viešėjusiems Vilniuje pa
saulio diplomatams. Pagaliau, 
jis pats ir per tarpininkus 
ragino Lietuvos vyriausybę 
sudaryti su Šv. Tėvu konkor
datų, ir nuoširdžiai remia a- 
teitininkų judėjimų. Jis yra 
Lietuvos Bažnytinės provin
cijos įkūrėjas. Tikrasis Mo-

miųjų asmenų atgimusios Lie 
tuvos visuomenininkų tarpe.

Tai toks, trumpai peržvel
gus, tos didžios ir garbingos 
asmenybės a a. arkivysk. Ju
rgio Matulevičiaus gyvenimas. 
Čia neperžvelgta nė dešimtoji 
dalis tų darbų, tų pergyven
tų valandų, kurias jis paliko 
Lietuvai. Drųsiai galima tvi
rtinti, jog tai buvo šventa as
menybė. Dievui padedant, 
mes gal ir susilauksim savo 
šventojo A a- arkivyskupo 
Jurgio asmenvj. “St. Ž.”

— Dr. Charles G. Abbott' 
Smithsonian Institute, Wash- 
ingtone, padirbo mažų garinį 
inžinų,' kuriam naudojama 
saulės jėga.

kivyskupas savo erudicija, , _ _ . , _
, . , , ... - . ,terų Kultūros Dr-jos kūrėjas.malonumu ir tolerancija jste- j * d

ngė kliūtis nugalėti. Žodžiu, jis buvoi vienas žy-

PROFESSOR NOODLE
FORSAKES•

De^r Profeasor
My wife and 
chauffeur hawc 
oi op e d !
Lašt w«ek thei, 
both denarted.l
And I have 
si£hed and cried 
and moped—

TInou^n įt’s not 
easy to forget,
! m aure this £rief 

can be withstood.
It shouldnot, 
be so bard \ 
to £et — \
» no t K e r \ 
chauffeur 1 
just aa good! | 

Prof. Noodle

ie tris tūkstunčins dolerių 
olos atmokėta. Padaryta ne su 5okiais- Nemažai po 

darė pelno. Dabar vargonų 
fondas siekia virš $800.00.
Klebonas, vargonininkas ir 
choristai būtinai norėtų Ve- 
lykose išgirsti naujų vargo
nų balsus. Tas bus galima re
alizuoti, jei ateis kas nors su 
gausesnėmis aukomis pagal
bon. Iki šiol gausiausias au
kas yra teikę: kun.' F. Juš- 
kaitis ir Adomas Jankaus
kas po $100.00 kiekvienas.

Kun. J. Plevokas, Gailevičie- 
nė, ir N. N. po $25.00, Jonas 
Gailevičius choristas $10.00. 
Yra keletas aukojusių po ma
žiau. Jų vardai bus vėliau 
paskelbti.

Parapijos mokyklos 
alumnai

kinains. Misijų pamokslus sa
kys kun. Mačiulionis, mari
jonas. Visiems bus gera pro
ga gavėnių naudingai pradė
ti. Katalikas

Iš Mūsų Padanges

GARY, INDIANA. — Vie
tos lietuviai rūpestingai ruo
šiasi prie iškilmingo paminė
jimo Lietuvos Nepriklauso-*

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis 
r. ■ > * flh i i i a........................ „į .

Sausio Dvidešimts Septinta 
Diena

Jūs “...Viešpaties tarnai”.
— Psalm. CXXXin, 1.
visi gali būti pirmai

siais vadais, nes kai kurie tu
rį užpildyti eiles; bet nė vie
name atsitikime nereikia nie
kam bijoti padėti savo ge-mybės devynioliktų sukaktu

vių paminėjimo, vasario 16-d.' riausias pastangas. Istorija 
Girdėjau, pakviesti keli kai
bėtojai ir iš Chicago. -

Zarinskių romuose b'iVo 
surengta puota 15 111. vcdyhi- 

1 nio gyvenimo sukakčiai po 
npnėti. Dalyvavo apie 70 kai
mynų, draugų ir giminių. Za- 
rinskiai gra;i.«i augins savo 
šeimynėlę.

Čia pliene įabrikai dabar 
gerai dirba. Jauni vyrai ir 

, nauji darbininkai gauna dar
bus. Kelios lietuvių šeimy
nos yra atvad avusios iš kitų 
miestų.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

“ŠEŠIS METUS 
KENTĖJO 

NEVIRŠKINIMU“
“Per šešis metus kentėjau nevirš

kinimu, ir nutariau išmėginti ALL- 
BRAN. Apie keturis metus valgiau 
jį vieną kartą į dieną, ir iš tikrųjų 
jis atliko darbe.“ — Mrs. Hermau 
Futrell, 905 W. Oak Avė., Jones- 
boro, Ark.

Sausio 17 d. parapijinės 
mokyklos alumnai vaidino 
gražų veikalų “Gražuolė”. 
Vadovavo Seserys Jėzaus Nu
kryžiuotojo. Visi aktoriai ge
rai savo roles žinojo. Vaidi
nimas puikiai išėjo. Žmonės 
gėrėjosi. Pelno uždirbo apie 
$60.00.

Vasario 7 d. Užgavėnių 
Sekmadieny

Įvyks metinė parapijos va
karienė. Šeimininkės turėjo 
porų susirinkimų. Vienbalsiai 
nutarė ruošti kalakutų vaka
rienę. Bus taipgi ir graži pro- 

Įžanga: skaniai pa
valgyti, gražios programos 
pasiklausyti tik vienas dole
ris. Patariama visiems iš an-

Išbandymai pri rodo, kad Kellogg’s 
ALL-BRAN .yra saugus ir veiklu? 
pataisymui paprasto nevirškinimo.

Kūne, ALL-BRAN sugena dn kart I Kraina 
mvo svorį vandeniu, ir švelniai iš
mankština ir išvalo vidurins. Jis 
taipgi priduoda vitamino B nnstn* 
tymui vidurių, ir geležies kraujui.

Tik valgykite-du šaukštus kasdie- i ksto įsigyti tikietus. 
ną, kaipo eerealą su pienu ar grie
tine, arba virtuose valgiuose. Sun 
kiuose ataitikimnosą tris kartus j 
dieną. Rasite ši maistą daug go
resnį už paprotį darančius pilaus ir 
vaistus. AJaL-BRAN parduodamas 
visose grosernėse. Daromas Kellogg 
Battle Creek.

Misijos
Nuo vasario 8 iki 14 d. bus 

skelbiama moterims - mergi
noms misijos, o nuo 14 iki 
21 d. vasario vyrams ir vai-

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNEMOS
Pagamintos iš 
PIRKIT

4611

žiedų ir šaknų—80 Proof 
PAS MUS GALITE GAUTI

I Wine&LiūuorCo.
VIZGARD, Savininkas

me ’ Phone Boulevard 0470

FinIV. IVt 1 
M»V*R SCO) 
omf Bcroce 
8<JT X k»OVU 
rru. sesers 

Fu»V.

Šv. Kazimieio lietuvių pa
rapijų pavyzdingai gyvuoja. 
Kleb. kun. S «. Draugelis sė
kmingai darbuojasi. Visi pa- 
rapijonai pcL nkinti jo nuo-

turi reikalų svarbiausiai 
pagarsėjusiais vardais, bet 
tautos širdies plakimas nevi- 
sad jaučiamas vientik jos gal
voje. Veikimo vienumas sie
kia galybės centralizavimo; 
nes žmonės visad stengėsi su
nkiau pakilti žmonijos svars
tyklėse. Ilgėjimasis jų idea
lo yra išmokinęs juos statyti 
savo teorijas ant tvirto pa
mato, o ne ant besikilnojan
čių smilčių, kurias didžiosios 
abejonės jūros nuplauna šen 
ir ten. Žemas idealas visad 
buvo pažeminantis savo įtek
mėje, gi, iš Ritos pusės, aukš
tas siekis visad yra ugdųs ge
riausias pasekmes, nes jis 
siekia dalykų aukščiau o ne 
žemiau. Niekad nebuvo pasi
žymėjusio žmogaus, kurs negirdžiu darbu. Parapija, turi 

tikiu vadų h nenuilstanti vei sistengė lipti laiptais iki jų 
! aukščiausio laipto, nes tai 
tik nuo tokių aukštumų jis

kėjų.

Dienrnšt1.-, ••Draugas” yra 
gana plačiai skaitomas šiame 
mieste.

Adv. N. Vslasina

gali žiūrėti virš galvų dide
lės žemiau minios, ir pate- 
myti neramių tėkmę, kuomet 

(Tęsinys 5 pusi.)

y Truly o blesting ©n your head it Fom-ol, the new 

thampoo diteovery which lakei drab, tiekly hair 
l and trontformt ii to a bright and flattering halo.

* Fom-ol it an amazing foaming oil thampoo, tuperfine

and non-irrkatlng to the moti tender tkin. Fom-ol 

leovet your head clear. ond your hair glovringly 

healthy. Fom-ol it to economkol; a little goet a long 

way. Atk your druggist for the regular 50c (iže. Or, 

vrr'rte for a generous trial bottle, enclosing 10c to 

cover packing and postage.

More tfcan • iheapoe — a traatmaatf

F" ClANtOL. mc.. IS3 U(Mt 4Mh t» Va«e M Vcumoi. rec., UI WmT «em St.. tUw Tedų N. v.

t encloM lOe lot ««• trlel rfse baitla ai Faa ak

vyeuv. wov^ 010 
you u»kk -rpe 
Balu gamb ?

-w *e«r dne > 
•H ~ftv Baszbbaul. 
CAMS VVAS -TWe 
FrrcrtCftU HC HlT 1 
THF S«T CVCftV / 

T»M®n y
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Įsigykite 

Tikietus 

K Anksto

3133 South Halsted Street

Visi

Kviečiami

Atsilankyti

i
•i

Pocius.““ Si“fO”i,i<’s Orie’t“S’ tampautorių kariaįuu. J*«, vadovauja prof. A. S.
. ' v

m m .. .. ‘ \ *i. .• ’• ;
M. Janušauskiene G. Giedraitienė

Sios Chicagos lietuvių gražiabalsės linksmins koncerto dalyvius gražiomis dainomis.

Kastas Sabonis
taipgi dainuos gražiausias lietuviškas damas Y...*.1

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

ii ••/* <W

Koncerto Pradžia 5 VaLVaL Šokiai Po Koncerto

i ’ * * V
5.. y ’’
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LABDARYBE — BOTUtAS 
DAIKTAS

“Vargšė toji širdis, kurioj 
labdarybė neturi vietos”. 
Taip sako vienas garsusis fi- 
lozofus.

Ir bėda tai jiarapijai, ar 
tam klebonui, kurio parapi
joj nėra Labdaringos kuopos. 
Labdarybės darbas yra taip 
tampriai surištas su bažny
čia, kad jų niekas negali at
skirti. Ir ta parapija, kuli 
neturi Ijabdarybės kuopos, y- 
ra taip, kaip gėlė be kvapo.

Žinoma, mūsų klebonai, 
kur nėra Labd. kuopos, yra 
užimti įvairiais darbais. Bet, 
kur yra noras, ten atsiranda 
ir galimybės.

Vieni sakys* kad mes turi
me kuopas prie kiekvienos 
parapijos, bet kas iš to, kad 
centro susirinkimuose nesi
mato kai kurių kuopų atsto
vų per ištisus metus.

Teisybė, susirenka gana 
skaitlingas būrelis darbuoto
jų, bet tik iš keletos kuopų, 
ir kiekvienų susirinkimu vien 
tie patys veikėjai. Gi kuopų 
vra, ant kiek žinoma, 23, bei 
didesnė pusė apsnūdusios, 
miega.

Todėl, mano nuomone, dva 
sios vadai, su pagalba vie.ti- 
nių veikėjų, turėtų pažadin 
ti apsnūdusias kuopas, kad 
jos darytų susirinkimus, kad 
siųstų atstovus į centro susi
rinkimus, o ten bus surasti 
būdai, kaip įkvėpti gyvybės 
į tas mirusias . kuopas.

ka ud gyvaaaaiųjį iiaaoa
neles kambarį kas mėnuo po 
$2.

Centrui per pereitus metus 
priduota .$12A2ft fiarigaau Ce
ntrą vaidyboje kuopa turi

Labd. Sųjunga yra inkoi-po- žymų savo veikėjų J, (ledvl- I, egi ta* skyrius rengia vaka 
ruota net 3-josfe valstijose,'^ kurie yra iždo rwštiwinko. ,-ienę sekmadienį, vasario 11

Čarterio bei atskiro leidi
nio kuopoms nėra reikalo* nes

t. y. galima tverti kuopas Il
linois, Indiana ir Wisconsino 
valst.

Tad prašyčiau visų kuopų 
ir draugijų atstovų atvykti 
šiandie vakare, sausio 27 d., 
centro susirinkiman, kuris į 
vyks Aušros Vartų parapijos 
mokyklos kambary, prie 23 
pi. ir Oakley avė., Chicago j.

Pr. J. Vitkus

IS KUOPŲ VEIKIMO

, 10-ta kuopa, West Pulhnan,
j turėjo knygų revizijų iš 1936 
I metų Štai trumpas raportas.

Vasario 16 d. kuopa ne tik 
paminėjo Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį, bet- tuo pa
čiu sykiu padidino ir savo 
iždų. Turėjo surengusi gražių 
programų, o paskui šokius. 
Tani vakare parduota už $18 
Vilniaus pasų, o kuopai liko 
$49.10 pelno.

Gegužės 30 d., t. y. Vaini
kų dienoje, kuopa turėjo ‘bū
dų’ prie kapinių, kurioj pa
daryta pelno $51.00. Gi tuo 
pačiu kartu rinkikės surinko 
$74,26 aukų O centro pikni
ke kuopos darbininkai dirbo 
paskirtų, darbų. Centro rude
niniame išvažiavime kuopa 
padarė $18.70 pelno.

Gruodžio 13 d. buvo sure
ngus “bunco party”, kur ir
gi padarė pejno. Kuo

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

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbieagoj 
9 i .........

Suvirš 50 metų prityrimo 
»■ •

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o
Mes atlikome darbų daugeliai žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVL
arti Orand Ava,

Telefonas SEEIey 61OS
Chicago, Illinois

Fhniinės 
Žuvusia Už Lietuvos 

Nepriklausomybę
.. ■ųt’ ■

Dariaue - Girėno American

Jis gmžiai tvarko knygų i t j tL pagerbimui kareivių, žu 
yra daug pasidarbavęs Labd. vašių už Lietuvės nepriklau

somybę.
►Sykiu bus pagerbtas ir na- t

Sų-gai.
Per seimų 1936 metais kuo

pa pridavė $100, pralenkda 
ma daugelį didesnių kuopų.

Malonu yra dirbti ten lab
darybės darbų. Rap.

5-ta kuopa yra Bridgepor 
te. Nora ir silpnai gyvuoja, 
bet Dunšos nieks negali pra
lenkti labdarybės darbuose.

6-ta kuopa, North Side, su 
A. Bacevičium priešaky irgi 
nemano pasiduoti kitoms kuo
poms-.

Pranešimas

Šiandie vakare, sausio 27 
d., 8 vai., įvyksta Labdarin
gos Sųjungos centro susirin
kimas Aušros Vartų parapi
joj- Valdyba

ruunAnnirCmCAGOJE
Gražios Vestuvės

rys teisėjų® J. T. Zūiis. Va
karienė bue HoOyvrocd sakj, 
24111 W. 43 st. Pradžia 7 vai. 
vakare. Vakarienėj taip pat 
dalyvaus ir vaikų benas uni
formose.

Tikietų iš anksto galima 
gauti pas narius, Progrese 
Fumiture Store, 3224 S. Hal
sted st.; Kollywood Tttvern, 
2417 W. 43 st., Pfetkievricz 
Real F s ta te, 2608 W. 47 st.

• i
Adomas M. Makaras

Iš Moterą Sąjungos 
2 Kuopos

CICERO. — Sausio 20 cL 
sųjungietės skaitlingai buvo 
susirinkuwae Lazdauskienės 
namuose, kur dalinosi savo 
rankų darbais. Namų šeimi
ninkė Lazdauskienė visas pa
vaišino. s;

Sausio 27 d. 1 vai. po pit-
B1UDGEPORT. Elena Leš-į tų kursai įvyks A. Katkienės 

čauskaitė, duktė Leščauskų, ' namuose,“1420 So. Cicero ar.

Sužeistas T. Stelmnl

BR1GHTON PARK. — Be.- 
einant į darbų sunkiai sužeis
ta* automobilio Tadeušas Ste-. 
Įmuk. Guli Šv. Antano ligo-’ 
ninėj (kamb. 323).

T. Stelmuk yra geras ka-- 
talikas ir Draugo’’ skaityto
jas. Draugai prašomi aplan-, 
kyti. Bliv<

RINKTINUS MINTYS K 
VIENAI DIENAI

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
ji sukyla savo žiauriame įtu-' 
Šime.

Būk kuo išrodai; gyvenk’ 
savo tikėjimu; iškelk žemėj 
dieviškų žibintų; būk tuo, kuo 
meldi, kati būtumei padary
tas, tegul didžiojo Viešpaties 
žingsniai būna tavo.

— Horatiua Beaar

PRIEŽODŽIAI
Negirk dienos be vakaro.- 
Kurios kojos baltos, o ran

kos juodos yra gaspadinė.
aa

Kastas Sabonis, baritonas, “Draugo” koncerte links
mins klausytojus mėgiamiausiomis lietuviškomis dainomis. 
Retai kas gali taip sudainuoti lietuviškas meliodijas, kaip 
Kastas Sabonis.

SPARDAI
Mažiukai Radios 5 tūbų 

vertės $20.00 po

gyv. 3358 So. Union avė., bai
gusi Šv. Bernardo ligon. slau 
gių kolegijų, sausio 23 d. sur 
situokė su pavyzdingu jauni 
kaičiu.

Šliūhas

Visos narės nuoširdžiai kvie
čiamos atsilankyti.

Sųjtmgietė

Mišias. Svečių, draugų ir pa
žįstamų buvo pilna bažnyčia.

Per mišias artistiškai gie
dojo M. Dulevičiūtė, kuri tai- ; 
pgi yra baigus Šv. Bernardo I 

j lrgon. slaugių kolegijų. M. 
Dnlevičienė priklauso Šv. Ju
rgio- parap. chore^ yra smu, 
kininkė, narė Chieagos sim
fonijos orkestros ir taip pat 
Šv. Bernardo, slaugių orkes
tras. • i

Pagyrimo vertos lietuvai
tės, kurios- kad ir būdamos 
profesijonalės dalyvauja lie
tuvių veikime. Jaunoji Leš- 
čauskaitė ir M. Dulevičiūtė 
yra pavyzdys daugeliai lietu
vaičių.

Bridgeperto gyventojas

25 d.. 1927 m., 
amžiaus.

Hilo 15 Tauragės aph-Rrlčio. 
Kražių parapijos.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame rrullūdtme 

moterį Marijona po tėvais Bu- 
drlkaltė. 2 dukteris: Ona Ir 
Adelą, a nū aus 3 Btanislovą Ir 
Bronlnlovą, žentą Charles Wa- 
sUc Ir daug kitų giminių; o 
Uetuvoje hrollua Ir sesorin.

Kūnas paūarvoeas »«3 So. 
Wood. at.

Laidotuvės (vyks ketvirtadie
ni, sausio 28 d. lė namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J 6v. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rio! įvytas gedulingos pamal
dos už velionio sielą- Po pa
maldų bus nulydėtas j Sv. 
Krusim iero kapines.

Kuoėlrdžiat kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
starnus-as dalyvauti žios*- lai
dotuvėse.

Nuiiūdę: Moteris, Įrtklerys,

Mirt ■ui

ANDRIJAUSKAS
Mirė uwaio 2 
h uit Aparta 
Kilo iž Taur

Sdmbi.

5-tos Kuopos Vakaras

PLATINKITE “DRAUGĄ” I PLATINKITE “DRAUGĄ”

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

r,.V#CJ

1937 Philco Radio 
atvaizduota pagauna 
mas stotis už

Č3&.00
Grunow Radios verti

^59eOO

hoove:
WORKMANSHW 
IN THESE

mm*.
/. r,

M41.

SENIAUSIA IR DO2IAUSIA
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ava.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 

Chicagos dalyse

NORTH SIDE. Vasario 6 
d. L. Vyčių 5 k u epą rengia 
šokių vakarų, parap. salėjo, 
1644 Wabansia avė.

Kviečiame visos Vyčių kuo 
pas ir chorus, nors žinom, 
kad visi neatsilankys. Neži 
notum kur sutalpinti, jei vi 
sos jaunimas norėtų šokti 
mūsų salėj tų vakarų.

Ilgas laikas, kaip mūsų 
Vyčiai nėra surengę tokio va
karėlio, tad nepraleiskit šios 
progos. Būkit sveiki iki to 
vakaro, (žangu 35c. H. J. S.

Dykai
PLATINKITE “DRAUGĄ.’

LAJDOTU¥IŲ DIREKTORIUS

«AMV, CiAinOTLVIV DIKFHTUtOAl
KELNES, — PRUZ19

n-rtaudlaa patarnavimu — Motarla patarnauja 
Ph<Mi« wmm «m w; 15Ui Avė. I

JUOZAPAS

UDEIKI
rtVAS

PuMio a34QJ

MORTA K2N2ZIK
(po tėvais Ručinskaitė)

mirė Bausto 24, 1*87, 1:80 vai. 
ryte. sulaukus pusės amž.

Kilo 1A ftiautlų Apskr., 1T5. 
minčlų parap. Amerikoje Išgy
veno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą. Joną. dvi dukteris; Pet
ronėlę ir Bronislovą Ir žentą 
Fellx Ammicak. pusscscr] Bls- 
Fcllx Annlcks, ptisseserį El»- 
bletą Balsytlenę Ir Jos Seimą

Kūnas pašarvotas 5224 Ho, 
Paulina st., Chicago, III.

Laidotuvės Jvyks Trečiadieni 
Sausio 27 d., 1837 m. ift namų 
8 vai. ryto bus atlydėta į ftv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku- 
rloje įvyks gedulingos pamal
dos ui velionės stelą. Po pa
maldų bus nulydėta j Sv. Ka. 
■Imlero kapines.

Nuoėlrdžial kviečiame visus 
gimines draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti ėiose lai
dotuvėse.

latamiKirS
I I inlp virins/■ LIUluilulUJ

S. P. Mažėto 
A. Masalskis 
S. C. Lachanriez 
A. Petkus 
S. M. Skydas

2314 West 23rd Plaee 
Phone Canal 2515

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572.

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

1410 So. 49th Ct, Cieero 
Pbooę Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

ONLY

Nuli

lAldotttvi 
Eudeikis.

Mę Vyri 
tiiMancrė

9 direkt, 
ei. TA

»ra* Dukterys,

rtrlus J. F.

LtZolp
Fivrdik ir PilnutLAul vaitu II OttlIUu

[P. I. Rite

1646 We»t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

$

9xil2 Karpetai verti 
155.00 po

£29.50
Floor lempos vertos $UJ 

po

£6.50

Jos. F. Budrik,
3417 S. Hakted St.] 

Tel. Boul 7010

Bocbdko prnffnunąi Nedėl 
W. C. f. L., 7 iki 8 vaL vak. 
nedorais ir BKnydtmuia 

|A,>. 3:30 po pietų Ketv; 
\Jw-iutua W.l.rC;, bu® 7 ik 

vai. vakare.
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DIDELES VILNIAUS IŠKILMES 
BRIDGEPORTE

Priimtos Rezoliucijos Del Vilniečių Persekioji
mo. Įstegtas VVS Skyrius. Nepaprastai Įdo
mi V. Uždavinio Trijų Valandų Kalba

■ CHTCAGO, ILL. — Bridge 
porto lietuvių kolonijoj, baž
nytinėje svetainėje, kun. J. 
Petrausko, kun. A. Valan
čiaus ir Anast. Valančiaus i- 
nieiatyva sausio 24 dienų su
rengtos iškilmingos prakalbos 
Vilniaus reikalais. Susirinki
mų trumpa kalba atidarė kun. 
Valančius, pakviesdamas ve
sti susirinkimų V. Balandų, 
kuris gražiais žodžiais pri
statė kalbėti svečių iš Lietu
vos V. Uždavinį.

V. Uždavinys savo kalbų

Be V. Uždavinio dar kal
bėjo Anast. Valančius, dr. A. 
P. Stulga, J. Dimša ir kiti. 
Priminta sausio 17 d. Brigb- 
ton Parke priimta protesto 
rezoliucija, apie kurių tos 
dienos ‘Chicago Daily News’ 
plačiai parašė. Susirinkusieji 
vienu balsu pritarė tai rezo
liucijai ir prisidėjo prie ben
dro Chicagos lietuvių prote
sto. i 4

kviesti vasario 7 d. Visi na
riai pasižadėjo į tų susirin
kimų atsivesti kiekvienas dar 
bent po vienų naujų narį.

Tokios gražios ir didelės 
Vilniaus iškilmės mūsų pa
dangėje senokai bebuvo. 
DžiaugiamėR, kad atsirado ge 
rų norų, kuriems nepaprastai 
gražiai pritarta. Dėkingi c- 
same parengimo organizato
riams. Tikimės, kad sudary
tasis naujasis skyrius ir iš
rinktoji Vasario 16 dienos 
minėjimo komisija ir toliau 
judins musų tautiškų veiki
mų.

Sausio 24 dienos sekmadie
nį mes ilgai minėsime.

Laimos Brolis

KOfcMAL W,0TH 0F,RlveftAfXwS6aS MILE
NORIAAtWlOTH OP^tVER

Map •/ tba Obio and Miaaiadippi thrtr vallapa aboariag tri būt a rita wbicb art fttdiag tht wattr iata tht ftood arta. The dotttd liata 
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1 puolęs labai susižeidė. Dak- 
; tarama, sakė, išmokėjęs apie 
tūkstantinę. Dabar jau svei
kas ir vėl pradėjo dirbti.

Ligoje Vincas pamylėjo 
“Draugų” ir “Laivų” ir da
bar liko nuolatinis skaityto
jas ir rėmėjas.

Simano Daukanto 
Federalės Spulkos 

Susirinkimas

Apskrities Sus-mas

Moterų Sąjungos Chicagos 
apskrities susirinkimas įvyks 

Sausio 29 d., penktadienio. šį penktadienį, sausio 29 d,

Kovojantiems vilniečiams 
paremti susirinkusieji sumetė 
46 dolerius ir 39 ct. Stambes- 

pradėjo nuo labai paprastų nieji aukotojai buvo: prof.
reikalų, nuo Amerikos lietu- muzikas A. Pocius — 2 dol.> kyklos Ačiū Dievui, jau svei- 
vių gyvenimo, nuo savo kūdi- St. Petrauskaitė — $1.50. Po j ksta 
kystės atsiminimų, kai jis [dolerį aukojo: V. Balanda, 
pats buvo Amerikoje, kai jis J. Gedminas, J. Dimša, dr. A. 
grįžęs čia ir kaip jam atro- Stulga, Al. Rokas, R. Stočkus,

Traupi Anie Viską
Rekašių šeima, Brighton 

Park, dar vis negaluoja nuo 
didelio išgųsčio. Visai šeimai 
išėjus į bažnyčių, į jų namus 
įsilaužė plėšikas. Kai motina 
su dukterim grįžo namo, pa
matė plėšikų iš namo lendant U. Lulevičius, 812 W. 33 
pro langų. Abi labai persi- j st, šiomis dienomis gavo lai- 
gando ir nuo td*net susirgo, škų iš Lietuvos, kad sausio 6 

d. mirė jo motinėlė V. Dule- 
viČienė, Pamančių km., Vaš
kų parap. Amerikoje paliko

Metinio “Draugo” konccr 
to, šokių ir baliaus tikietus 
platina Stanislava Petkaitė,! 8^ų marčį ^įstami

Sunkiai buvo susirgęs A. 4343 S. Rockwell st., Teklė | pražomi pasimelsti už velio-
Naruševičius, 4328 S. Tal- 
man avė., mokinys parap. mo

Norbutienė su dukterim, 4540 
S. Washtenaw «ve,

LIETUVIAI ADVOKATAI

danti Amerika ir lietuvių gy
venimas, perėjo prie tolimes
nės lietuvių tautos praeities, 
primindamas tuos sunkumus 
ir vargus, kuriuos lietuvių 
tauta turėjo pakelti kovoda
ma dėl spaudos laisvės, nuo
lat stiprėdama ir atgimdama 
tautiškai, kaip pagaliau pa
siekė valstybinės nepriklauso
mybės ir kaip buvo pagrob
tas Vilniaus kraštas... Toliau 
jis statė du klausimus: kas 

altas, kad Vilniaus laikinai 
etekome. ir ar galimas Vil
iaus atvadavimas. Šiuos du. I u
lausimus atsakydamas, pla
tai aiškindamas įvairias ap- 

cybes ir galimumus Vil
tus kraštui atvaduoti, smil
iai ir tiksliai nupiepdamas 
ilniaus krašto lietuvių gy- 
inimų ir jų kultūrines kovas, 
nant savo tautines teises lė
tų okupacijoj. Kalbėtojas 
įprastais įtikinančiais fak-
;is savo ilgoje, tris valandas 
įkusioje kalboje, įrodė klau 

ytojams, kad Vilniaus krašto
įtvadavimas nėra tuščia sva 
jonė, bet netolimos ateities 
■ealybė. Svarbiausia, kad V. 
Išdavinio kiekvienas pareiš- 
cimas plaukė iš gilaus jo pn- 
įes įsitikinimo. Todėl, nega- 
ėjo nepaveikti ir klausytojų,

įgalėjo neįtikinti visų. Ir 
’gus jam kalbėti klausyto- 

dar nesiskirstė, bet laukė
iau.

A. Banys, A. Railiukė, P. Kr; 
pas, I. Pupauskas, K. Joni
kas, J. Puišis, K. Kaspariū- 
nas, M. Jankauskienė, A. Bu- 
ibnienė, J. Mlačeikienė, M. 
Paulavičiūtė, A. Pakeltis, M 
Slumbienė, J. Kavolaitis, St. 
Šuzas, U. Gudas, L. Vilkas, 
T. Šimaitienė, V. Čepauskas, 
P. Stazinskas, St. Stočkus, J 
Janutis ir J. Oomuliauskas.

Nenorėdami bridgeportie- 
čiai ir toliau Vilniaus reika
lus užmiršti, nutarė įsteigei 
Vilniaus Vadavimo Sųjungos 
skyrių, prie kurio prisirašė 
per 40 narių, pasižadėdami 
mokėti narinę mokestį ir di 
rbti Viniaus vadavimo darbų 
Bridgeporto kolonijoje. Vai 
dybon išrinkti: pirmininku 
V. Balanda, vice pirm. muz. 
A. Pocius, sekretorium O. A- 
leliūnienė, antruoju sekr. A. 
Stočkienė ir iždininku dr. A. 
P. Stulga. Pirmų skyriaus 
narių susirinkimų nutarta su

Telephone: BOUIevard 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 nuo • Iki 6 
PanedAUo. Seredos lr Pėtnyčloa 

vakarais nuo ( lkl 9 
Telefonas CANal 117*

Namai: 6459 S. Rockvvell St
Telefonas REPiibtlc —OO

State <199
K AL & Z ARI

ATTORNET8 AT LAW 
6199 So. Westem Avė. 

Valandos: kasdien nuo t:JO po plet 
Iki 8:JO ▼. vak. BubatoJ nuo lt Iki 

9:9* vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:90 ryto 
Iki 1:00 po plet

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

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarai* ir ŠeStadieniaie 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu
TRINER’S ELI 
OF BITTER WIME

► « i

Dainai Gelbtti 
yirikinti ir nuo 

VUrietijima

nūn aaifrauo dykai 
s«« s. w«n» ba.

Visona
Vaistinis*

West Side — Vladas Mik- 
šis, 2241 W. 23 pi.

North Side tikietų galima 
gauti pas J. Kupčiūnų, 2918 
N. Rockwell st..

Visose kolonijose tikietų 
galima gauti pas “Draugo” i
agentus. . - j*

nės sielų, 
nstavičių.

LIETUVIAI DAKTARAI

Vincas Darmarkas, 4431 S. 
Talman avė., praeitais metais

Takiųgypytojai

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egsaminnojafcoa — akini*' 

Pril

M-
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1 ;30 iki .CvaL vak.
Tat 0AW

Tel. Calumet f 27 4 orm Taranuos 
9 rytetkl 2 vakare 

Maklrtant sek 
madlenlus ii 
trečiadieniui.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. m

Rosideneo 6609 S. Artesian Avė.
PROspect 5403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

nvTRAS
4300 S. Fairfie’d Avc.
Tol. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Treėiadieaiaia ir Rekmadieniais 
pagal nutarti

Telephone HEMiock 2061

DR. JOSEPH KELLA
ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
4631 So. Ashland Avė. 

T«L YARds 0994 
Res.: Tel. PLAaa 8400

VALANDOS:
Nno 10-12 Y. ryto; 2A ir 7-8 ▼. vak. 

VnJSUnmis 10 ’V’ ’O

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nno 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

nscrsl •nsifsrima

vakare 7:30 vai. West Hali, 
2244 AVest 23rd place, įvyki 
Simano Daukanto Federalės 
spulkos metinis susirinkimas. 
Šėrininkai privalo įsitėmyti, 
kad tik vienas į metus toki? 
susirinkimas yra šaukiamas, 
ir privalo jame skaitlingai da
lyvauti.

Šiame susirinkime bus ren
kami direktoriai, išduotas me
tinis raportas ir padaryti ki
ti svarbūs pranešimai.

Šv. Antano parapijoj, Cicero, 
III.

Iš priežastie* “Draugo” 
koncerto, Kiin-maK iš sekma
dienio, sausio 31 d., atkelia
mas į ĮH-nkta/lienį. Tuo būdu 
duosime progos visoms sųjun 
gietėrns dalyvauti “Draugo” 
metiniame koncerte.

Visos kuopų atstovės pra
šomos tai įsidėmėti ir šį pen
ktadienį laiku, t. y. 7:30 vai. 
vakare, atvykti si.sirinkiman.

Valdyba

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Sa Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefoną* MIDvray 9880

OFISO VALANDOS: 
m kuro Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 rai. ryto. nno 2 iki 4 
• » no mietu ir «»n 7 iki 8:311 n. e

JAU SUGRĮŽO TA KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja S0 metų

Rninutl/nu? Ir Širdies ligos Jo 
specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-2 P. M 
Gyvenimo vieta 1(22 Ro. 60 Avė. 

Phone Cicero 3654 
Office 49SO Wcst ISth Street

Tel. Office Wentwor*h 6330 
Res. Hvde Park 5395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
iSskvms seredomis ir »nhnt*mis

Tel. Ofc. REPnblks 7822 
Mrlrw Park «2O

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 We«t Maranette Road
Antrad., k<*lvlilad. Ii senktadlenlalr 

9-12 v. rytą; 1-6 p. p.; 2-2 v. v. 
fiefit&dlenlals nuo 9 v. r. lkl 1 p. p.

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL. 

Plrmadlonlala lr trečladlrtilala nuo 
lo v. r. Iki 2 vai. vakaro 

fteltadlentai* nuo t v Iki 9 v. v. 
Sekmadlenlnk* narai autarttaa.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Ofiso: Rei.:
LAFayette 4017 2468 W. 69 St

Tel. narni):
HEMiock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M.A 8-9 P. M.

Trečiadieniais ir Rekmadieniais 
narM>1 mtarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Petn. 10—9 vaL Y.

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

Ros. 6924 Sa Talman Avy.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

2423 W. Marquette Road
Vsl. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Ncdėlionra sunitams

Tai. OANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTO.TA8 IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvereais pacral sutarti
2305 So. Leavltt St.

Tel. OANal 0402

BRIDGEPORT. — Bučerių 
ir Groserninkų Sųjunga Bri- 
dgeporte laikys metinį susi
rinkimų sausio 28 d., 7:30 v. 
vakare, Ūkelio salėj, 3436 Li
tuanica avė. Šiame susirinki 
me bus svarstoma keletas sva 
rbių reikalų. Taipgi bus rin
kimas naujos valdybos. Todėl, 
biznieriai nepamirškite ats* 
lankyti. Valdyba

PA!N-EXPHLER l„į|

PstlkStlnaa linlmentas, 
palengvina gėlimus lr 
skausmus nuo litampy- 

mų lr iisinarlnlmi).
PAIN-EXPELLER

• valsbaženklis Inkras 
tlnomas vaistinėse.

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HEALTH-.MOR 

Matykite ii šlnmlien!
Reikia tik pasaukti CENtral 90 51 
arba raSyti laiškų, o HEALTH-MOR 
ekspertas atvyks pas Jus, Ir per ke
lias minutes tSalSklns HEALTH-MOR 
magi ką. .Šaukite pardavėją J. P. 
DANIS. Room 618. 203 No. Wa-
bash Avė., Chicago.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

VIRrini* 1116 4070 Archer Ava
Valandos: I—3 popiet ir 7—8:30

vakare
RFZTDENCT.TA l

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St Į

CLASSIFIED
IKftKO DARBO

leSktį nepersnnkaus darbo prie na
mų. AtsISauklte: Anastazija Frei- 
tlkaltė, 1935 Uo. String St.i .L.

IFAKO KAM B ARI V

Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. , Trys suaugę žmonės (tėvai Ir su-
m . r, e j. » • nūs), leSko didelio kambario arbaTrečiadieniais ir Sekmadieniais 2 mažu kambarių. su steani hent.

nsoal an+sr+i South RldėJ. Teisingi žmonės. Box
t 97 A, 2334 R, Oakley Avė., Chlcag->.

AMERIKOS LIETUVA” DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone 

PROspect 1028
Ras. and Office 

2369 8. LeiYttt 8t 
OANal 0706

EMIL DENEMARK, Ine.
DR. J. J. KOWAR

(K0WAB8KAS) 
OVBYTOJAR IK OHIKUKGAS

2403 W. 63rd St, Chlcago-

PARDĄVIMFI “Sboe Repą’,r" ma-
Aln-oa au visais (rankinis ir “staku. '
Jei nemokate amato, ISmoklnsht. Ra- 
vlntnką matykite vakarais ir nedė- 
lioj vmą dieną. A. O. 4049 South 
Talman Avė. Kampas 40th PI.

REIKALAUJAMA DARBININKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS " ~ :------k L

1ft91 Halc+orf Orooi Reikalaujamas pntvręs toreh-man 
IIWI 30. naisiea aireei pinnatvti metalą. Vien prityręs te-

A.L J?" Ar- ntaiSaukia. North Halsted Junk 
VALANDOS: 11 rvto iki 2 popiet Rh 2649 No Halsted St.

Tai. CANa' 0257
R r. PRfl«TMM-t 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

BUICK, CADILLAC, LA SALLE

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU
SIO MĖNESĮ, 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
MINKIME ! 10% ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ! 
BET TURITE ATSINESTI SĮ SKELBIMĄ.

Offiea Honra 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
finnday hv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir ntx> 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sntarti 

Ofiso Telef. BUOievsrd 7820 
Namą Telef. PROspect 1930

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

TeL OANal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—8 Ir 7—8 

Seredomis ir Nedfll. pagal sutartį 
REZTDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telafonaa REPnbUc 7868

TeL POUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

PARDAVTMVI NAMAI
Pardavimui modernIAkaa mūrini* 2 
fletu namas 5 Ir 6 kambariu, pleln- 
terluotaa belvmontaa. uždaryti por
ėtai. mtvė Ir elė išmokėti. 2 karu 
garadžlu*. Kainavo ii 3.000. Palelnlu 
ui 15,950. AtsISauklte 51 SS R. Al- 
bany Avė. Agentų nenoriu.

PARDAVIMUI KAILINIAI PALTAI

TaL Ofiao BOUlerard 5913 14
Res. KENvrood 5107

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

756 West 35th Street

48 vartoti tur kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui 15.00. 
Pirmosios ateiti, ploniausiai raus. 
Keonomlcal Seetlon. Miller Fur Com- 
panv ISO N. Michigan Avė. Atdara 
v. Vnrnle.

IF.SKO PIRKTI

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reaideneo Tai. BEVarly 8944

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rertdenelja
8939 So. Olaremont Ava 

Valandoa 9-10 A. M. 
Nedaliomis pagal antartia

TeSkoma pirkti mali vargonlukal 
(reed organ). Turi būti geram sto
vy. Bos 91 A., "Draugas”.

UPH0L8TERING

Rakandu Taisymas
Pervilkimss, baldų talsvmas, per- 

maliavojimas, Išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai 
fcemiansios kainos mieste. Rnnerior 
Upholsterinr Co.. 327 Ro. Kedrie 
Avė., NE Vada 7717.


