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Hitleris atšaukia iš tos sutar
ties vokiečių pasirašymą

TAIP PAT IŠSIŽADA KALTES PASAU
LINIO KARO SUKĖLIME

B

BERLYNAS, saus. 31. — 
Minint savo diktatūros ketvc- 
riu metų sukaktuves, vakar 
Hitleris kalbėjo sušaukto sa
vo parlamento speeiaJėje sesi
joje. Ne tik Vokietija, bet vi- 
vas pa^auls įdomavo, kų Hit
leris sakys, ypač šiais nera
miaisiais laikais Europoje. Tr 
jis pasakė, ko buvo tikėta-! 
ir ko nelaukta.

Jis paskelbė, kad Vokietija 
atšaukia savo parašų iš Ver
salio taikos sutarties, išsigi- 

x K

kolonijas, pareiškė diktato
rius. Vokietija nepripažįsta 
taikos sutarties ir laukia ko
lonijų grųžinimo. Tr nepaliaus 1 
tuo reikalu veikusi.

T. Sąjungos klausiniu Hit 
leris pareiškė, kad tas tarp
tautinis kūnas turi reformuo
tis, kad jame būtų daugiau 
evoliucijos, o mažiau reakei- 
joninio apsileidimo.

Jis atsakė ir Anglijos už
sienių sekretoriui Edenui, 
kurs buvo paskelbęs, kad Vo

na kaltės už pasaulinio karo kietija bus izoliuota, jei ii'*-
sukėlimą, kaip tas pažymėta 
sutartyje, ir pasisako, kad Vo
kietija yra lygi kitoms val
stybėms, turinti lygias teises, 
kaip yra buvę prieš pasaulinį 
karų.

Tuo būdu Hitleris visiškai ševikai yra didžiausi pasaulio 
išsižada ir daugiau nepripa- Karkos priešai. Vokietija ne

norės kooperuoti su kitomis 
valstybėmis taikos palaiky
mui Europoje. Hitleris pažy
mėjo, kad Vokietija pasiryžu
si kooperuoti, išėmus sovietų 
Rusiją, kurios valdovai bo'

GYVULIAI TAIP PAT NEU AMI ISPANIJOS RADIKALAI 
NUŽUDĖ 110,000 CIVILI

NIŲ ŽMONIŲ
LONDONAS, saus. 30. —

Anot oficialaus pranešimo, Is
panijos radikalai nužudė dau
giau kaip 110,000 civilinių 
žmonių. Nacionalistų vyriau
siojo vado generolo Franco 
paskirtas specialus komitetas 
rengia galutiną pranešimų 
(raportą) apie radikalų žiau
rybes Ispanijoje, šis praneši
mas sudarys tris didelius to
mus. I

Gen. Franco diplomatinis 
atstovas Londone markizas 
Del Morai pareiškia:

“Ims daugelį metų nuodug- MANILA, ^Filipinų salos, 
niai ištirti raudonųjų atliktas saus. 31. — (Ateinantį trečia

žįsta tos sutarties tarptauti
niu dokumentu pareikšdamas, 
ka<l vokiečių pasirašymas bu
vo privalomas — ne laisva 
valia. Anot Hitlerio, para
šų padėjo tuometinė silpna 
Vok ieti jos vyriausybė.

Toliau jis paskelbė, kad Vo
kietijos valstybės bankas ir 
geležinkeliai išsilaisvina nuo 
visų prievolių, pažymėtų toj 
pačioj Versalio taikos sutar
tyje, o paskiau užstatytų Da- 
veso ir Yonngo tarptautinės 
paskolos planu.

Versalio sutartyje dar pa
silieka vienas svarbiausiųjų 
straipsnių, tai kolonijų klau
simas. Vokietija atgaus savo

gali būti izoliuota, kadangi ji 
turi padarius draugingumo 
sutartį^.su įvairiomis, greti
momis ir kitomis valstybė
mis. Jis išvardino kelias val
stybes, bet nutylėjo ap;e Lie
tuvą ir Čekoslovakiją, su ku
riomis nėra draugingo c u gy
venimo.

Hitleris kalliėjo apie porų 
valandų. Paskui parlamentoj 
pirmininkas gen. pulk. Goc- 
ringas padėkojo už jo nuveik
tus didelius darbuš Vokietijos 
atstatyme, reiškė jam ištiki
mybę ir parlamentas vienu 
balsu pratęsė Hitleriui dikta
tūros autoritetų iki 1941 me
tų bal. 1 d.

ai Motors korporacija kovoja 
prieš

WASHINGTON, saus. 31.— 
Pereitų penktadienį čia lan
kėsi General Motors korpora
cijos prezidentas Sloan. Jis 
tarės su darbo departamento 
sekretore ir pasiryžo turėti 
pasitarimų su organizuotų 
darbininkų vadais. Paskelbta, 
kad numatoma taika automo
bilių pramonėje. Buvo suda
ryti planai darbininkams ap
leisti fabrikus.

Po to Amerikos Darbo fe
deracijos prezidentas Green
paskelbė savo griežtų prieši
nimusi darbo departamento 
sekretorės reikalavimams, kad 
kongresas pripažintų šiam de
partamentui autoritetų priva
lomai darbininkus taikinti sn 
darbdaviais. Tas reiškia strei
kų uždraudimų.

Matyt, tas paveikė General 
Motors korporacijos preziden
tų. Jis paneigė kitus planuo

jamus pasitarimus ir išvyko 
atgal į New Yorkų. Iš tenai 
jis paskelbė, kad laikosi pir- 
mesnio savo nusistatymo, bū
tent, “sėdintieji” darbininkai 
turi apleisti fabrikus ir tik 
po to korporacija galės turė
ti taikos darybas. •

Darbo sekretorė tiesiog pa
kirsta šiuo įvykiu ir nežino 
kas toliau bus daroma. Nu
stebinti ir darbininkų vadai.

Nukentėjusiuose nuo potvynio plotuose ir gyvuliai 
neužmirštami. Karvės ir arkliai suvedami į saugias 
vietas ir šeriami Vaizduojama, kaip su barža į Mem- 
phis atplukdomi iš ūkių gyvuliai. | (Acme Photo.)

TRYLIKA KOMUNISTŲ 
VADU NUTEISTA MIRTI
MASKVA, saus. 30. —

Trys teisėjai pripažino kal
tais visus 17 komunistų vadų 
ii iš jų 13-ai skyrė mirties 
bausmę sušaudymu, o 4-ms — 
kalėjimų. {

Kalėjimu nubausti: Kari 
Radekas, G. Sokolnikovas, V.
Arnold ir M. Stroilovas.
Trims pirmutiniams teko po 
10 metų sunkaus kalėjimo, o 
paskutiniųjam — 8 metai.

Tarp nuteistųjų mirti yra 
riatakovas, Serebriakovas,
Drobnis ir kiti. Visi jie yra 
buvę arba komisarai, arba so
vietų viršininkai

Daug kas stebisi Radeko iš
likimu. Bylos laiku jis save į- 
kaltino pažymėjęs: “Už mūsų 
nusikaltimus mes turime už
mokėti savo galvomis”. Ma
tyt, norima iš jo daugiau kų 
išgauti, jei jis paliktas gyvų
jų tarpe. • , *

PATVIRTINO VAIKŲ DAR
BO PRIEDĄ

CARSON CITY, Nev. gaus. 
31 — Nevarios legislatnra pa
tvirtino vaiki} darbo konstitu
cinį priedų.

STATYS DIDELIUS 
LAIVUS

LONDONAS, saus. 31. — 
Anglija nusprendė statyti ke
lis didelius karo laivus.
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POPIEŽIUS LAIMINA VISUS, SIUN
TUSIUS PASVEIKIMO LINKĖJIMUS
VATIKANAS, saus, 31. — 

Šventojo Tėvo Pijaus XI ko
jose ir dešinėje rankoje skau
smai polaipsniui mažėja ir Jo 
Šventenybė jaučias daugiau 
gyvesnis.

Popiežius nusprendė suteik 
ti specialų apaštališkų laimi
nimų visiems tiems, kurie pri

siuntė pasveikimo ir kitus lin
kėjai us.

Bus atspausdinti atitinkami 
įvairiomis kalbomis laiškai su 
apaštališko laiminimo žodžiais 
ir išsiųsti linkėtojams.

Vakar Šventasis Tėvas pri
ėmė audijencijon vienų Ispa
nijos vyskupų. Svarstyta Baž
nyčios reikalai Ispanijoje.

POPIEŽIAUS ATSTOVAS 
MANILOJE LAUKIAMAS

visas žiaurybes su civiliniais 
žmonėmis ir rasti apytikrį nu
žudytųjų skaičių. Maskvos nu 
rodymais ir įsakymais vei
kianti radikalų milicija savo 
žiaurybes dažniausia užslepia 
taip, kad sunku pėdsakius ras 
ti. Tačiau po karo bus ieško
ma ir yra vilties viskų suras-

dienį čia atidaromas 33-iasje

radijo stotis jau prirengta. 
Kongreso paskutinę dienų, 
vasario 7 d., sergantis Popie-

larptautinis Eucharistinis kon žilis per radijų kalbės kongre-
gresas.

Laukiamas atvykstantis 
Šventojo Tėvo Pijaus asme
niškas atstovas, Jo Emin. kar 
dinolas Dougberty, Philadel- 
pbijos arkivyskupas.

Jo Eminencija vykdamas į
ti ir iškelti pasauliui raudonų- kongresų atlankė Vatikanu.
jų gaujų terorų.” Priimtas Šventojo Tėvo audi-

_ , ,, . jencijon. Šventasis Tėvas perDel Morai toliau pasakoja, . . . -x. ,„ . . , r . savo atstovų siunčia Eucba-
kad įkišiol tik vienam Madri2 rištiniam kongresui specialų

so dalyviams ir visiems gyvu 
žodžiu suteiks apaštališkų lai
minimų.

Kongreso rengimo komite
tas numato gausingąjį meld- 
žionių supludimų į Manilą. 
Spėjama, kad dalyvaus apie 
vienas milijonas meldžionių.

Iš įvairių pasaulio kraštų 
laukdama apie 100 vyskupų, a- 
pie 500 kunigų ir keleto tūks
tančių pasaulininkų meldžio- 

meldžTonlų

NEW YORK, saus. 31. — 
Šalies ir paskirų valstybių au
toritetai nenori matyti raudo
nųjų propagandos pavojaus. 
Tik vieni katalikai smarkiai 
bruzda, kad pakirtus komuniz
mo įsigalėjimų J. Valstybėse. 
Matyt, autoritetai bus paža
dinti, kaip įsigailėję komunis
tai nusisukę prieš juos su sa
vo raudonuoju teroru.

Tomis dienomis čia apie 
20,000 komunistų, susirinkę į 
Madison Sųuare Garden pra
kalbomis pagerbė Leninų, Sta
linų, Marxų ir kitus savo va
dus. Prakalbomis jie peikė ša 
lies vyriausybę dėl to, kad ji 
neremia Ispanijos radikalų.

Žinome, kas įvyktų, jei kas 
surengtų prieškomunistiškus 
susirinkimus Rusijoje. O fko- 
munistams Amerikoje viskas 
galima.

Toliau taip negali būti. Gal 
katalikų sąjūdis prieš komu-

Visi kaltinamieji prisipažino 1 nizmą pažadins visuomenę
kaltais ir už savo likimą kalti imtis priemonių prieš raudo
no Trockį. Visi apkaltinti už nąjį pavojų.
sąmokslą prieš Stalino reži
mą. Kad sugriovus šį režimą, 
planuota Japonijai ir Vokie
tijai paduoti sovietų Rusijos 
dalis. i

Barcelunoj apie tiek pat, Ma
lagoj apie 10,000. Kitose vie
tose nužudyta šimtai įkaitų.
Rasis dar daugiau tūkstančių į 
jų aukų.

Kas Link bažnyčių išgr.iovi 
mo taip pat dar neturima tik- j 
rojo skaičiaus. Šį kartų rei- ! 
kia pasitenkinti tik tuo, kad 
raudonųjų užimtose teritorijo
se išnaikintos religinės apei
gos. Kunigai vienuoliai ir vie
nuolės išžudyta. Kai kurios 
bažnyčios pakeisto® stačiai ka 
reivinėmis, o( koplyčios — 
smuklėmis. Kiekvienų krikš
čionį ištinka šiurpas girdint 
apie tokius raudonųjų piktus 
darbus. Bet komitetas turi dar 
šiurpesnių faktų apie radika
lų darbus.

Sevilės distrikte Ronda rau
donieji sušaudė apie 800 įkai
tų tik dėl to, kad tie žmonės 
buvo įtarti priešingi} radika
lams nuomonių.

Kartagenoj radikalai suėmė 
t40 karininkų, priklaususių jų 
kariuomenei ir jūros ir oro 
laivynams. Jiems visiems ir 
300 įkaitų iš Valencijos suri
šo rankas ir kojas, išvežė lai- LONDONAS, saus. 31. - 
vu jūron ir sumetė į bangas, j Čia ir Paryžiuje šaltai priirr- 
Kiekvienam mieste miestely .ta Hitlerio kalba parlamente, 
ir sodybose buvo vykdomi mo-, Tik Italija, anot žinių iš Ro

jau atvyko. Iš svetu»M«Av3 ka
sieji meldžionys patalpas tu
rės , laivuose. Salų meldŽio-

Atvykus Popiežiaus atsto
vui, prasidės prieškongresi-. - ,
nės Iškilmės. nims mieste parūpintos patal-

Žiniomis iš Vatikano, tenai pos.
i..

Ohio upėj vanduo slūgsta, Mississippi 
•-tvinsta

ISPANIJOS RADIKALAI 
SUDEGINO GYVA 

VYSKUPĄ
PARYŽIUS, saus. 30. — Iš1 

Ispanijos vos pasprukęs vie
nas prancūzas kunigas, buvęs 
žurnalistas praneša, kad Tar- 
ragona vyskupijos vyskupų 
pagelbininkų Em. Borras Fer- 
re radikalai gyvų sudegino 
viešojoje aikštėje.

Tad Ispanijos radikalai yra 
nužudę 11 vyskupų.

SALTAI PRIIMTA HITLE 
RIO KALBA

ANGLIJA SUSILAUKS DI
DESNIŲ MOKESČIŲ

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

Cook apskrities kriminališ- 
kam teisme mirties bausme nu 
baustas C. A. Black, 35 m. 
amž. Pripažintas kaltu už sa
vo divorsuotos žmonos nužu
dymą su nuodais pereito spa
lio 8 d.

LONDONAS, saus. 31. — 
Anglijos vyriausybė praneša 
gyventojams, kad ginklavimo-

terų išniekinimai.
Ispanijos radikalai yra Ma

skvos įrankiai. Yra žinių, kad

mos, patenkinta.

ei sumetimais yra numatyti di Maskvon pakliuvo žymi 
dėsni mokesčiai

NUTEISTI MIRTI

HAVANA, Kuba, saus. 31. 
— Teismas nuteisė mirti sep
tynis asmenis už vieno m iii j o- 
nininko pagrobimą.

SOFIJA, saus. 31. — Mi- 
dalis! nedarnas 43 m. amžiaus su- 

Ispanijos aukso atsargos. j kak tu ves bulgarų karalius
Madride ir kitose radikalų Borisas pripažino balsavimo

valdomose srityse naudoja
mo g tik vienos raudonos vė- kakusioms 
iiavos ir girdimos vien “inter 
nacijonalo” giesmės.

teises visoms motinoms, 
21 m. amž.

su-
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ROMA, saus. 31. — Strom- 
boli saloje, netoli Sicilijos, 
pradėjo veržtis ugniakalnis.

Žiniomis iš nukentėjusių 
nuo potvynių sričių, Ohio u- 
pės vanduo sparčiai slūgsta 
ir užlieti miestai, miesteliai, 
sodybos ir apylinkės išsilais
vina iš potvynių. Nuslūgda
mas vanduo palieka vien dum
blus ir visokius nešvarumus. 
Ims gražaus laiko apsausėti 
gatvėms ir išdžiūti namams, 
kurie buvo užlieti ir išliko 
sveiki. Kiek tai valymo ir 
taisymo. Dar daug pagrfbon 
bus reikalinga nukentfijn- 
sieins. 1

Ohio ir kitų upių vandenys 
nusisuko į Mississippi upę — 
į pietus. Šios upės pašaliniai 
plotai jan iki miesto Metn- 
plris užlieti. Į šį miestą, kuria 
yra aukštumoje, tūkstančiai 
pabėgėlių suplūdo.

Kariuomenės inžinieriai bu
di, kas įvyks su konkretinių 
užtvankų sistema toliau Miss
issippi paupin. Nuo tų už
tvankų tvirtumo priklausys, 
ar bus reikalinga gyventojus 
iškraustyti iš paupio.

■ORAS
CHICAGO SRITIS. — Po

piet, ar vakarą numatomas 
sniegas; kiek šilčiau. ,
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DIENOS KLAUSIMAI

PO LKVC SUVAŽIAVIMO

Prašjusių metų pabaigoje Kaune buvu
sia Lietuvos Katalikų Veikimo Centro suva
žiavimas »e tik lietuviu spaudoje, bet angli
škuose ir kitų tautų laikraščiuose buvo iš
garsintas. Lietuvių laikraščių redaktoriai į- 
YBirbi suvažiavime iškeltas ir svarstytas 
mintis komentavo.

“XX Amž.” bendradarbis J. Ambraze
vičius sąryšyje Su buvusiuoju katalikų vadų 
suvažiavimu taip rašo:

Dabartiniame pusaulio gyvenime tai 
vienas iš svarbiausių ir aktualiausių klau
simų. Socialinio teisingumo ir artimo mei
lės stoka sudarė tuos du frontus, kurių vie
nais pusbadžiu skursta, antras maisto per
teklius degina ir skandina. Pirmame, pasak 
Vaižganto, galingai kondensuojasi griauna
moji energija. Kokia galybė gali sulaikyti 
ękspliozijų, jei bus leidžiama tai griauna- 
piajai energijai kondensuotis.

Gydytojai, laikraščių specialūs bendra
darbiai yra konstatavę, kad ir Lietuvoje / 
trūksta socialinio teisingumo; dėl to esama 
daug skurdo, o jis kondensuoja tų griauna-

» I t ’ r ;
Katalikui vadų 'suvažjavimė pasirodė

suprątę, kad negali jie dėtis, nei į vienų nei 
j antrų frontų ir jų stiprinti. Jų uždavinys 
buvo darbais malinti skurdų, guosti dvasių, 
Ihno būdų nuleisti griaunamųjų energijų, o 
skatinti kuriamųjų. Tai nėra vienos grupės 
interesas. Tai bažnytinis, tautinis, valstybi
nis interesas. Ir visai suprantama, kad spau
da plačiai informavo apie katalikų vadų pa-

Ir užsieninėj ir vietinėj spaudoj 
informacija buvo, palyginti, kultūringa. Ži
noma, pasitaikė, kari neatsargus reporteris, 
nepajėgdamas suprasti keliamo klausinio ir 
jo Svarbos, ar gal partiniais sumetimais, iš- 
^rųipinėjo faktus. Ir greičiausiai be pikto 
ųoro jo korespondencijų praleido dienraštis 
kurįs pats kovoja su komunizmu.

Toki smulkūs reiškiniai iš dalies tik ro
do, kaip mūsų žmonėse tebėra įsigalėjęs par
tinis matas; kaip dar nėra susidariusios opi
nijos bet kokių pažangų pradėti nuo savęs. 
Katalikai šiame suvažiavime drįso atvirai 
|r nuoširdžiai save paanalizuoti. Ir kitiems 
tas kelias galėtų būti poaektinas. Savųjų su
lipę supurtydamas, darais teisingesnis ir 
Uitiems, tarpusavio santykiai šmoniškėja, ir 
daugelis problemų savaime išsisprendžia.

Reikėjo gi kitados, kad evangelinėje kū
droje būtų sujudintas vanduo; tik tada jis 
darydavos stebuklingas ir gydydavo ligo
nius.

čionių, Gardino, Lydos ir kitų miestų ir 
šimtų kaimų gyventojus. Jų pagalbos šauk
smai nutyla Lukiškio požemiuose, paskirų 
didvyrių - kovotojų laisvės troškųnas bai
giasi tragišku šūviu tarp kalėjimo sienų, ir 
vos silpni aidai tos kruvinos žūtbūtinės ko
vos atskrieja ir aidi Laisvosios Lietuvos 
laukuose ir miestuose klaikiu šauksmu:
“Gelbėkite, gelbėkite”...

Alės tašome si uos žodžius ir jaučiame 
tūkstančius, šimtus tūkstančių įsmeigtų į 
mus akių, iš kurių trykšta ir skausmas, ir 
pasiryžimas, ir demoniškas pyktis: nugriaut, 
kovot, trempt, kad išnyktų toji barbariška 
būklė tarp dviejų tautų ir... ir vis dėlto 
Šaltas protas diktuoja: dar ne metas. Dar 
ne paskutinis lašas kantrybės taurėje. Per 
kančias ir pasišventimų laisvę laimėjome, tad 
ir šių paskutinę kovų laimėsime.

Apgailėtina, kad lenkai, būdami, paly
ginti su mumis, seni krikščionys, netiki, kad 
tikėjimas nugriauna kalnus.

Vilniaus laisvės tikėjimu persisunkusi 
visa lietuvių tauta nuo Palangos iki Gardi
no, ir nuo Seinų iki Zarasų. Dar daugiau 
Visuose pasaulio kraštuose, kur tik yra lie
tuvių išeivių, jų širdys plaka vienu ritmu 
su mūsų širdimis, jų tikėjimas yra tolygus 
mūsų tikėjimui.

Nepaisome mes lenkų radio Judų ir ne- 
smerkiam jų. Taip lygiai Kristus nesmerkė 
f-avo išdaviko. Jų gyvenimo galas visuomet 
vienodas. Tuo neabejojame. Bet mums liūd
na, kad visa ši didybės ir menkystės kraujo 
ir klastos komedija daroma vėsos lenkų tau
tos vardu. Ne. Tuo mes netikinti. Argi tie 
žmonės, kurie šiandien smurtauja ir siundo 
lenkų tautų prieš Lietuvų, kurių pavardės 
skamba taip nelenkiškai (Obst, Katelbach,
Schummer, Boyerman, Kirtiklis, Birkenma- 
yer, Kaupas ete.), tikrai išreiškia lenkų tau
tos mintis. Ne. Mes tuo netikim. Tikrieji 
lenkai garbino Lietuvų ir jų idealizavo. O 
šie nūdieniai kumščio ir smurto “didvy
riai” — tai košmaras, kuris laikinai slegia 
vargšę Lenki jų. Ir šiuo atveju mes itin 
džiaugtumėmės, kad klaikių figūrų, lyg ma
ro metu, demoniškas siautimas baigtųsi juo 
greičiau.

Prieš kiekvienų lenkų nuodų mes turim 
taip pat lenkiškų priešnuodį. Ir jei mus iro
nizuoja “I. K. C.”: “1% milijomova Litwa’’, 
tai mes atsakome didžiojo dainiaus Micke
vičiaus žodžiais: “Litwo, ojezyzna moję, ty 
jestes jak zdrowie”. Ir jei mums sako “liatu 
luite svajoję apie Vilnių - ten jau kokai”, J įJįįVį'į. gerai vei-
n,eą ateake.ne pnea 30 mei ų apausd.ntaus; kianSios * tingumo,
žodžiais: Lenkų kalbų mano šeimoj nuo ke-

Žmonių Prietelis
Arba

Nųrodyjųai, kaip užlaikyti navų kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun- Ant- M. Karuiiškis

MAUDYNĖS IR MSI 
MAUDYMAS

z?

j busite šaltų maudynę. Nic 
, kad nueikite į jų su praka.
.tuojančiu kūnu ir nebent tai 

Senas priežodis, kad šva-1 bus kokios trys valandos po
rūmas yra arčiausias dievui 
kuinui, turėjo gauti savo pra-

valgių. Jūrų maudynės yiu 
pritinkančios nervuotiems

džių jautime dorovinio paky- j žmonėms. Garų maudynės ir 
limo, kun paprastai eina sy- j turkiškos maudynės yra pa
kiu su skrupulingu kūniniu 
švarumu. Dažnus išsimaudy
mas ugdo' proto ir dorovės 
švarumų. Žmogus, kurs yra 
pripratęs būti kūniškai šva-

tartinos reumatų atsilikimuo
se. — Lig. Darche.

i
Tinkamų* maudymom hadas

Tinkamas maudymosi bū-,
rus įstinktyviai traukiasi nuo das, kad prašalinti išprukai-i 
susidūrimo su visu nešvaru- tavimų iš skūros, tai yra tu
mu. Asmeninis švarumas, kuo rėti gausų minkšto, tyro vn- 
met suauga į įprotį, patrau- j ndeus, gero muilo ir gero iš-
kia paskui save tokių daugy
bę puikumų, kad jis gali bū
ti gerai pavadintas draugiji
ne dorybe. Be jo ištobulin-

sitrinimo įmonių. Žmogus tu
rėtų praustis iki bus švarus;1 
tuomet, jis turėtų persiplauti 
su tyru šiltu vandeniu, tuo

tas susinešimas būtų negali- met sn taškučiu šalto van- 
mp-s; nes jis netiktai nurodo dens dėl skonio sistemai. Nu-
stokų priderančios savigar
bos, bet nepagarbų kitų jau
smams, kas iškalba žemų do
roviniu pajautimo spalvų. Vi
sos tautės bežengiančios pir-

sitrink su gerais maudynės 
rankšluosčiais iki visiškai bū
si sausas, o tikras maudynės 
siekis bus atsiektas. Šaltam 
arba skaudančiam kūno pa-

myn apšvietoje ir mandagu- dėjimui, labai šilta maudynė
mo ištobulinime, rodo padi
dintų dėmesį asmens švaru
mui.

ORĄŽINBIM BRAUTOS GARBĘ

“Mūrų Vilnius” pamini ypatingas su- 
tuves. 1936 m. 24 nr. straipsnyje “Ju

piteris pyksta” rašo: “6tai jau praėjo me
tui nuo tų reikšmingų dvarininkų kūčių Vil
niuje, kur buvo išdirbtas lietuviškumo nai
kinimo planas, ir lietuvių visuomenė aiškiai 
pajuto jų ‘broliškus’ vaisius”. Tie vaisiai, 
tai žvėriškas naikinimas Vilniaus krašte vi
en to, kas yra lietuviška.

Tame straipsnyje tarp kito ko rašoma:
Mes nepavydime lenkams laisvės.' At

virkščiai, mes nedvejodami džiaugiamės jų 
pasiekimais tvarkant vad. Dancigo korido
rių, džiaugiamės jų Gdynia, kur iš tikrųjų 
yra įdėta ir meilės, ir kapitalo, ir planingo 
darbo, bet mes visuomet su pasibjaurėjimo 
liurpu atsimenam tau krūvių** lenkiškas rą- 
*kas, kurioe smaugia Vilniaus, Seinų, ftven-

lių kartų nekliudo man mylėti už viskų la
biau mano lietuviškų tautybę ir laikyti sau 
garbe, kad prie jos priklausau. (“O praw- 
dzie i zgodzie” 190G),

Sukasi užburtas ratas. Dvi tautos neno
ri viena kitos suprasti. Viena, didžioji varg
šė Lenkija, pasikėlusi garbėn, nebemato že
mės reikalų, o mažoji Lietuva neįžiūri taip 
ankstai iškilusios kaimynės didybės ir ne
nori (jau šešiolika metui) turėti su ja rei
kalų. Bet puikiai yrą žinoma tiesa, kaip sau
jelė graikų ties Termopilais atmušė milži
niškus persų pulkus, taip ir “saujelei” lie
tuvių nebaisūs Jupiteriu gųzdinimai, nes lie
tuviai žino patarlę: “Jupiteri, tu pyksti, va
dinas, tu neteisus!”

Lenkų kulkų pervertas mirdamas Vil
niuje seržantas Bakanauskas pasakė; “Bro
liai lietuviai. Neliūdėkit, kad aš žūnu. Ai 
vįsnas nieko nereiškiu, bet ateis laikas, kada 
tūkstančiai tokių kaip aš stos į manę vietų... 
Až laisvės nesulaukiau, bet mano kapas lr 
ži viųta bu* laisva. Jų išvaduos tie, kuriems 
mas dirbame ir kurių laukiame!’’

Žuvęs dėl tėvynės seržante, nekly<k»|
Mes Vilniui sugrųžinsiin praeities garbę ir 
laisvę.

Tik suglaustom eiles ir ryžkimės lemia
mai kovai!

Neužmirškime, kad jau pradedame va 
šerio mėnesį. Jau laikas ruošti* prie Lietu
vos Nepriklausomybės šventės, vasario lf 
d., paminėjimo. Paminėjimų turi surengti 
visos lietuvių kolonijos be jokių išsikalbėji
mų. Paminėjimo iškilmėse šiemet reikia iš
nešti protestus prieš lenkų smurtų Vilniaus 
krašte. Taip pat neužmirškime, kad šiemet 
vakario 16 d. sueis lygiai 10 metų nuo mūsų 
tautos patriarko dr. Jono Basanavičiaus mir
ties. Įr jo brangių atmintį tinkamu būdu 
turėsime pagerbti.

Pirmadienis, vasario 1, 1937

Žemėlapis dilio ir Mississippi upių klonio. J. A. 
V. oro biuras, Wasliingtone, apvadais parodo, kuriose 
vietose ir kiek colių lietaus iškrito tųrpe sausio 1 ir 23 
d., kas ir sukėlė istorinį potvynį.
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RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karuiiškis

naktį yra naudingo. Sėdė ji- VASARIS ANTRAS MĖNUO 
mas didelėje vonėje su vil-
nonfe užklodė aplink pečius
dvidešimts minutų ar dau-į džiaugsmas ir naujos 
giau yra labai puiki gyduolė j meilės dienos telydi tavo š»r- 
sunkiam šalčiui, arba kaipo dį! — Shakespeare.

Kų, tat, mes sakysime apie 
žmones, kurie, po visa to kės 
buvo pasakyta ir parašytą 
šiuo dalyku, retai aoba niekad 
nesimaudo, kurie leidžia skū
ros skylutėms užsikimšti su 
susimetimn dulkių; į ir išpra
kaituota medega, kas yra 
taip pasekmingas savo keliu 
kaip tinkas namo sięnom&t 
Jei juos tik sykį būtų guli
ma prigimdyti paragauti pa
sigerėjimų, kurie pakyla . m' smagiausiu būdu; nėra nie 

kad geriausiu daiktu raginti

kelių užstojus dalykas po bu
vimo aštriame šaltyje. Bet 
žmogus turėtų tučtuojaus eiti 
gulti po to ir užsidengti fla-1 
nelinėiųis ų^Jodėrais. J

Senyvi žmonės neturėtų bū
ti maudynėse perilgai; tikre
nybėje kiekvienas turėtų mau

škimams, kaip ir tada, kuo
met Jis juos suteikė, — kuo
met Jis perplėšė tavo širdį 
kaip ir tada, kada Jis jų ap- 
rišo. Tu vargšė siela, kuri me 
Įdėsi dėl džiaugsmo, skundė
si dėl džiaugsmo stokos, ilgė
si dėl džiaugsmo, tuomet tu
rėsi džiaugsmo, tiek, kiek ga
li panešti, ir daugiau.nekaip

Džiaugsmas, malonusis prieįtu kada nors ^3^ arba 
tavo širdis troško.

Vasario Pirma Diena

Jis gi baudžia mus “tam, 
kas naudinga, kad daly vau- 
tumėm jo šventume”.

— žyd. XII, 10.'

O koks bus tas džiaugsmas, 
kur siela, būdama tobulai pri-

dytis pageidaujamu ir kuo- i sirengus džiaugsmui, ir džiau 
gsmas Kristaus prirengtas 
sielai, kuriuo bus mūsų da-

taip ir, jautimo dorovinio ly
giai kaip ir kūninio kiltuino, 
kurs eina su pajautimu to 
švarumo, jie tuojaus laikytų 
tų trumpų laikų ir vargų pra
leistų maudynėje, ir pridera
nčioje priežiūroje kūno pa
viršiaus, kaipo laikų ir var
gų labai gerai praleistų.

— Binoerps

Išsimaudymą* būtinai 
reikalingi*

Išsimaudymas yra būtinai 
reikalingas kūninei' žmogaus 
gerovei. Daug ligų buvo pa
gimdytų švarumo stoka, ir, 
jei yra kokis hygienos daly
kas, kurs tori būti neapleis
tas, tai tikrai išsimaudymas.

Maudynės skiriasi jų pasė
kose, ar sulyg rūšies vandens 
vartojamo arba esmės įmai
šytos arba randamos jose.

dai tos maudynės; neturėtų 
būti imamos stovinčiose van
denyse, nė šaltinių vandeny
se, kurie būtų berybiai šal
tu Keturiasdešimta minutų y- 
ra gana kokiai nors šaltai 
maudynei. Raitos maudynės 
padidina stiprumų mūsų or
ganų ir yra labai naudingos 
nusilpnėjimo atsitikimuose. 
Dviejų šaltų maudynių į sa
vaitę užtenka asmenims švel
naus sudėjimo, trijų arba ke
turių bu* gana žmonėms ku
rie džiaugiasi gera sveikata. 
Tačiau, yra kas nors ko nettf-

kokių nors maudynę apsigy
nimui nuo suirusių dirksnių; 
paprastai, jausmai yra sau 
gus vadas. Daug žmonių ims 
šiltų maudynę, kuomet nuva 
rgę, kiti jaučiasi atgaivinti 
šaltųja, gi kiti negali nė pri
siminti jų iki nebus pasilsė
ję ant lovelės. Paprastai, mau 
dymosi kuomet pavargęs, la 
biau išeikvoja jėgas.

— Dr. Greer

lvkas amžinai džiaugtis! Tuo 
met tu būsi }>akankamai įsį- 
tikrinęs, kad tavo Atpirkė
jas tave gelbėjo, lygiai tada 
kuomet Jis pakenkė tavo tro-

Tuomet nauja, dvasinė kū
dikystė ateis, naujesnė gyve-( 
nirno prasmė rasis tuvyje! 
Gyvenimas, kurs nežino nei 
jokio skausmo, nei jokios mi
rties, nei jokio karsto! Ten . 
regėjipaas žinos, kų tikėjimas , 
pirma buvo tikėjęs, ten tobu
las pasitikėjimas kokio tavo 
širdis nebuvo įsivaizdavus, 
ten liūdnos mintys dings, ku
rios čia vargino tavo probj 
Tat Infois to darbo, mano sie
la, kurs tavęs ten laukia, ka 
sdien nešiok savyje tvirtų, 
narsių širdį, neaptemdintų1 
skaudžiomis mintimis, nepri 
slėgtų 1 iipestind.

Kaip Amerika (vertino ffimsos Kmyba

Šaltų vandenų maudynės y- 
ra kenksmingos visose aplin
kybėse, labai jauniems arba 
labai senimus žmonėms; pa 
liegėliams, džiovininkams 
tiems, kurie kraujais spiau- 
do. Nesimaudykite per dvi 
valaitdi suvalgę pilnų valgį; 
mirtis dažnai pasekė dėl nesi
skaitymo su šia regula.

— $r. W. W. HaU

Kasdieninė rankšluostinė 
maudynė labiau užtars ke
lių ligai ir sugražins kūnų į 
jo dorovinį sveikatos padėji
mų, nekaip kokia gyduolė ar
ba būdas dar išrastas. Todė!, 
kasdieninės maudynės turčių 
būti taip nuolatai imamos 
kaip valgiai, ypatingai visų jo8 ^vanų, 
dirbančių žmonių.

— Dr. O°nger

(Tęsinys)

Tame mieste leidžiamas Žu
rnalas Bulletin Index palan
kiai aprašė parodų ir skyrė 
labai įmantrių antraštę: “Di
dysis skulptorius karališkai 
vaišina savo tautiečius išei
viu*. Pittsburgho ' 14,000 lie
tuvių sudaro glaudžiai vieni
ngų tautinę grupę. (Paminė
tos P. Pivarono pastangos 

! Lietuvoje gauti Rimšos kūri
nį Pittsb. Un-to Lietuvių Ka
mbariui). Praėjusių savaitę 
Skulptorių Dr-jos pirm. W. 
L. McDennottas pakvietė 
skulp. Rimšų į Pittsburgų.

Aukščiausių reputacijų sau 
jis (Rimša) laimėjo tokiu kū
riniu, kaip ARTOJAS, kuris 
1907 m. Peterburge laimėjo 
Kusjjos Imperijos Meno Dr- 

ir DIENA IR

motina mokina savo dukterį 
skaityti, su šuniu prie kojų. 
Tai vaizduoja laikotarpį tarp 
1864 — 1904 m., kuomet kny
gos buvo kontrabandos keliu 
gabenamos Lietuvon iš Vo
kietijos. Šuva vaizduoja bai
mę. Kai Rimša pirmų kartų 1 
išstatė LIETUVOS MOKYK
LĄ parodai 1907 m., Lietuva 
buvo Rusijos valdoma, ir pa
sakojama, kad ši skulptūra 
tiek palietė jo tautos despo
tiškų valdovų širdis, kad jie 
sumažino žiaurų draudimų 
mokslo Lietuvoje. Rimša įsi
tikinęs, kad Jungt. V-bių me
nas yra didis, bet biznis me
ta ant jo didelį šešėlį. Rim
šos rėmėjų 32 lietuvių komi
tetas dabar nori sudaryti 
$1000 fondų LIETUVOS MO
KYKLAI pirkti Lietuvių Ka- 
mbariui”.

Kai mūsų tautiečio paroda 
buvo atidaryta Niujorke, lų 
pat savaitę šiame didmiesty 
įvyko 30 naujų meno pandų, 
o tų pat mėnesį vien tik rau- 
ziejuose ir meno kalerijosc 
surengta 69 meno {uuodos. 

(Nukelta ant 4 pusi).

NAKTIB, kuris sukurtas ta
rp popiežiaus Pijaus XI ir 
Lietuvos Vyriausybės sudary 
to konkordato atminimui. Vy
riausybė padovanojo jį Po
piežiui, ir dabar jis tebėra jo 

Kad būčiau pirma žinojęs, raštinėje. Bet galingiausius

PRIEŽODŽIAI

Surinko Bagila*

visų amžių būčiau 
rėtumėte užmiršti £irm nei j tegėręs.

vandenį Rimšos žygis povireiškė LIE
TUVOS MOKYKLOJE —

JI.Su
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Didikas ir Galvočius

Mažųjų Skaitytojų Skyrius
IŠDYKUS BERNIUKAS

Buvo gražus vėlybojo m- buvo mokykloje nė vieno vai- 
dens rytas. Ore draikėsi ii- ko, kuris būtų jj mylėjęs. Vi- 
giausi voratinkliai. Saulė jau Iri jo vengė. Niekas nenorėjo 
nebekaltino taip, kaip vasa-jsu juo draugauti, nenorėjo 
Tą, tik savo spinduliais glos- vienam suole sėdėti, vienoj 
tė žmones. Tokį rytą prieš poroj eiti.
pamokas nė vienas vaikas ne-į Mokytoja jau daug kartų ir 
Bedėjo mokykloje. Atėjęs kiek- barė Juozuką ir geruoju pra-
Vvenas tik greit bėgo į vidų, 
dėjo j suolų krepšelį su kny-

šė susiprasti, Minti elgtis taip, 
kaip kiti mokyklos vaikai ei

gomis ir vėl skubėdamas lėkė giasi. Bet, viskas nueidavo nie- 
į kiemų. O kiemas buvo pilnas kais. Juozukas klausė mokyto-
Vaikų. Mažesnieji sviediniu 
žaidė, krykštė. Mes, vyresnie
ji, šnekučiavomės. Mergaitės 
vienos lakstė, kitos susėdusios 

ievutėje dainelę dainavo.piev

K

jog žodžių tylėdamas, galvų 
panarinęs, bet, lig tik spėjo 
mokytoja nusisukti, — vėl da
rė taip, kaip seniau...

Kartų, pamokos metu, pa- 
ik štai iš mokyklos, pa-'sak°j° mums mokytoja, kaip

gva dairydamasis į šalis, 
išslinko Juozukas. Tai buvo 
vidutinio ūgio, gana stiprus, 
kokių dvyikos metų berniu
kas. Vilkėjo jis paprastais 
dar gana naujais drabužiais, 
kurie tačiau buvo jau bjau
riausiai taukais ir rašalu su
teršti Išslinkęs iš mokyklos, 
jis pirmiausia įsimaišė į ma
žųjų būrį. Čia tuoj ėmęs per
metė jų sviediniukų per 
stogų, vienam sudavė per 
nugarų, kitų pastūmė. Nuo 
mažiųjų Juozukas atėjo pas 
mus. Čia bijojo pradėti 
muštynes, tad atsisėdęs šalia 
ėmė kištis į mūsų kalbų, 
tai išjuokdamas mūsų žodžius, 
tai mus pravardžiuodamas. 
Pagaliau pavarytas, Juozukas 
ėmė lįsti prie mergaičių. Kai
šiojo bėgančiom kojų, stumdė, 
pešiojo už kasų.

Taip Juozukui elgiantis, ne-

ŽIEMA
Ėjo šalta žiema. Vanduo šunys, amžinai lūkuriuoja Jsi- 

nuo šalčio sustingo į ledų. Pa-.segti į vilkų ir paskutinius jo 
tūlų balto sniego apsidengė že kailinius sudraskyti. Žino ši-
mė; ynimis pasipuošė medžiai. tai visa vilkas ir dėlto dar nei
Visas sutvėrimas į užvėjas, į na į namus, dar bijo, norints 
gūštas sulindo; ir namų gyvu- iš tenai visokia šviežiena kve- 
liai ir girios žvėrys ir paukš- pia. Pakreipęs vargšas į vieš
ėjai pasisėlpė visi. Tik vienam kelį ir ausį ir akis, tėmija, ar 
vilkui nesirado užvėjos nie-'nevažiuos kas nors, ar ne seks 
kur, nei prieglaudos jokios, paskui roges koks nors viens- 
Oirioje šalinosi nuo jo visi. itypis šunytis... Bet ir kelias ty 
Iš kaimų trėmė lauk. j Ii, nedunda nuo arklių kojų;

negirgžda nuo rogių sušalęsEina vilkas giria nuo grau
dumo- širdies ir nuo šalčio 
staugdamas. Eina ir keikia 
visu balsu:

• ••O kad juos, juos visus 
ir karaliai! /

Eina toliau ir paėjęs pride-
narsiai gynė kraštų pirmieji 
mūsų kariai, kaip mažas jų 
būrelis laikėsi prieš didelį
priešų būrį. Visi klausėmės — Ir velnių velniai! 
atsidėję. Tuo metu Juozukas I Šalta. Tuščias vilko vėdaras 
ištraukęs iš kažkur tuščių po-'prašo maisto: urzgia.
pierinį maišelį, pripūtė jį ir 
iššovė, kaip Iš šautuvo. Visi 
net krūptelėjom.

Mokytoja, pakilus iš vietos, 
rūsčiai tarė:

— Juozuk! išeik lauk!
Juozukas nekrutėjo: sėdėjo 

tik galvų nuleidęs ir žiūrėjo 
į žemę.

— Juozuk! — atkartojo
kiek palaukęs mokytojas, -- 
susirink savo knygas ir eik 
namo. Tas mokinys, kuris iš 
pamokos daro juokus ir dar 
manęs, neklauso, — man nebe 
mokinys. Na, greičiau!

Niūrūs pakilo Juozukas ta
da iš vietos ir išsinėšino pro 
duris. (Bus daugiau.)

— Ot, kad taip dabar nors 
avutę, nors meitėlaitį, — mis- 
lija vilkas, rydamas seiles.

Bet ir avutė — tvartuose, ir 
meitėlaičiai taip jau gi tenai. 
Kiemuose ties tvartais pikti

sniegas. Tyla. Tiktai žemė, 
šaldama, poška.

Didikas kartų, atspėdamas 
nuo darbo, kalbėjosi apie šį,

1 apie tų su galvočium.
- Sakyk man, sako didikas: 

— tu žmones gerai pažįsti ir, 
iš jų širdžių, kaip iš knygų,’ 
gali skaityti: kaip tat yra,j 
kad mes, kų pradėję, ėmę kų 
drauge dirbti, mokslo ir šiaip
jau draugijas steigti, nesus- 
kombam nė savo darbo pradė
ti, o žiūrėk — ir bekišų savo 
nagus į tų darbų pirmieji ne
mokėliai! Argi visai nėra 
vaisto jiems atsigimti!

• - Kur nebus, yra, tik mes 
nemokam juo, tur būt, naudo
tis, — atsakė jam galvočius. 
Su draugės darbu ir su drau
gijomis yra taip pat (tarp mū 
sų šnekant), kaip su medžio 
namais.

— Kad- nors kokį nors .
žvėrelį, kad ir vilk, pagalia,. . - K»'P ~ klau

kokį nors silpnesnį! — misli- 
ja geiduliaudams pilkasis ir, 
pasukęs, cimpina į girių.

Bet ir giria tuščia. Kelios 
šarkos, liumpsėdamog nuo vie
no medžio ant kito lakiojo. 
Sciles rydamas, žiūri vilkas į 
jas, tačiau kų padarysi . su 
brudu sutvėrimu, — ant že
mės netupia, o jeigu ir nutu
pia, tai ir tai menka nauda: 
arti nesileidžia.

V. Pietaris.

GYVŪNŲ ŽIEMOS MIEGAS

GAILESTINGAS TURTUOLIS IR DE- 
KINGAS BETURTIS

Žiema
*

Iš kur, vėjau, atskridai tu,
Iš kokių kraštų!
Ar atgal sugrįši greitai 
Sukdamas ratu?

Ar čia deimantai pabiro 
Tavo atnešti!
Ar smaragdai, ar safyrai, 
Brangūs ir reti!

Žėri saulėje nušvitę 
Mūsų štai laukai,
Nei apeiti, apmatyti 
Kloniai ir trakai.

Kur pasisuki pažiūri,
Kaip žiedų žieduos 
Kur-ne-kur balta kepurė 
Kyšo iš pusnios.

Čirpauja maža paukštytė 
Krūmuos kur giliai... 
Užnešti apipustyti 
Vieškeliai, kelini.

Ū-ū-ū staiga sukaukia 
.Viesulą baisi,
Pasisuks laukais, palaukėms 
Vėl padebesy!

Vytė Nemunėlis.

IšinisiibitosakiK
arba

Ką mūsų šieneliai pasakoja

Apie Linų Rovėja

Seniai, seniai gyveno žmo
gus vardu Petras. Jis sėdavo 
daug linų. Rūdenop, kuomet 
jau jo linai buvo prinokę, Tau
tini, tai jo moteris eidavo kas
dien į laukų linų rauti.

Petrienė nuėjusi prie linų 
lauko užbrisdavo viena kita 

j brydę, užbridusi sakydavo: 
“Čia rytojui, čia porytojui, 
čia dar porytojui, o šiai die
nai nėra. 9 9

Po paskirstymo palinyje at
siguldavo, atsigulus miegoda- 

| vo lig saulė leidžiu. Ji kas- i dienų taip darė atėjus rauti 
'linų: rytų išeidavo iš namų,
Į pavakary namo pareidavo.

Petras, jos vyras, išėjęs iš 
kantrybės ėjo savo rovėjos 
pažiūrėti, kodėl ji vis tų linų 
nenurauja. Atėjęs į laukų prie 
linų rado visus linus tebesto
vinčius, o pačių bemiegančių.

Petras labai supyko ant sa
vo moters už miegojimų. Nie
kaip jis negalėjo savo piktul
iu o suvaldyti: kišeniniu peiliu
ku pačios sijonų iki pat kval- 
dų aplink nurėžė ir nuėjo na
mo.

Petro žmona pavakary pa
budus nebegalėjo savęs bepa
žinti. Sakė: “Ar čia Petrienė, 
ar ne Petrienė, Bėgilas.

šia neenpratęs didikas.
— Čia yra lygiai taip pat: 

Kure pasistačiau sau name
lius; nesuskubau įsikurti juo
se, o jau svirpliai, klausau va
kar, tik svirpia, tik čirpia sa
vo giesmelę — mano pasista
tytuose gyventi nameliuose...

— Bet aš nemokėlams ieš
kau vaisto, ne svirpliams! — 
sako jam nekantrus didikas. 
— Pamokyk, kad esi galvo
čius.

- - Vaisto ir nemokėliams 
atsiginti ar suvaldyti, žinoma, 
yra, gali sveikas jo turėti 
kiek tinkamas; bet tas vaistas 
reik įvairiai ir, kas svarbiau- 

vartoti: kurie

Puodynė Pieno

Saliute gavo puodynę pieno. 
Miestelis buvo netoli, tai ir 
ryžos mergelė eiti į turgų ir 
parduoti pienų. Per laukus ir 
mieškelius eidama, galvojo 
sau, kų ji pirksiantį, pienų 
pardavusi ?

— Na, — tarė sau, — ko- 
liolikų kiaušinių sau pirksiu;

žiemos dienų, pasi- ro temperatūra nuo 37, 38 C' 
žvalgius po gražias sniego ty-'puola irgi 4,6 C. Jų miegasi ;
rūmas, kyla mintis, kur dingo toks gilus, kad sunku atskirti, j ^ro

1 1 patys prireikus 30 nepavarto
ja, kurie .nemoka jo kaip rei-

li pakęsti ir labai didelį šaltį.
Šikšnosparniai, kabėdami kur

• v ir'°s pastogėje, gali apšalti tekrinta medžių lapai, žoles nu- . . . . .:,dais, o jų Širdys kartais sus- 
tengsta kaip ledas. Bet, papū
tus šiltesniam pietų vėjui, jų 
širdys atšyla, pradeda plakti, 
ir šikšnosepamiai atgyja. Var
lės lieka gyvos atšaldytos net

Šaltų

tie gyvūnai, kurie šiltų vasa-ar tas gyvūnas gyvas ar mi
rų buvo; kur vabzdžiai, kur ręs. Gyvūnai žiemos miege ga 
daugumas paukščių!

Emug pūsti rudens vėjui,

vysta, daug paukščių išlekia į 
šiltuosius kraštus. Bei kur mu 
sės, varlės ir visi kiti, kurie 
pasilieka vietoje.

Pastebėta, kati, artinantis 
žiemai, gyvūno sąmoningu- j. . _ 2g”į 
mas mažėja, ir ateina taip va-

kiant vartoti, tų vienais pamot 
kymais neišmokysi.

Kuo baigėsi šitas jų pasi
kalbėjimas, tikrų žinių aš šiuo 
tarpu pasakėčiai neturiu.

Mergaitė ir Katytė

paskui, sekmadienį, nunešusi j Nepridera Gerais Dar-

Šaltų žiemos rytų beturtis. malkas, kurias taip paslapčia 
Tankpelnis Tomas žiūrėjo nu-'jnm krovė į pašalį, vaisinius . m
liūdęs į mažutę malkų r.ietinė-j'medžius įskiepino kuo geriau-- inamas žiemos nuogas. as 
lę, sukraut, jo lMnelės paša? stos voialėa skiepais ”“<*« 'ra

lėjc. “Dieve tu mano!” tarė
pakėlęs akis į dangų,

Andrius tekinas nubėgo pas 
kaimynų išreikšti jam padė-

‘ šaltis kasdien eina vis didyn, me<i£ių veislės pageri-
o mano malkų vis mažėja. njm^ jr pra&ė jo, kad ateityje 
\ eikiai aš jų visai nebeteksiu, kiekvienoje nelaimėje kreiptu- 
rasigailėk manęs, geriausis ' ; į “Tokiam dėkingam 
Dieve! ’ Ir iš tikro, nuo tos smOgUi”, tarė jis, “jokia me

dienos malkų nemažėjo, o To-. ra(]Arybč negali -būti užtekti- 
mas dėkojo Dievui už tokių na»>
nuostabių palaimų.

^Dievas taip davė, jogei vi-1 
doro darbininko rūpesnį t 

^žvilgsnį į dangų buvo ap-,
sergėjęs turtingas kaimynės)

VAIŠES

našlės sūnus Andrius. Nuo to 
laiko Andrius, motinai prita
riant, kasnakt .uždėdavo ant 
mažutės malkų rietinėlėa po 
tiek pagalių, kiek Tomas die
nų paimdavo kurui. Tomas tai 
matė sykį mėnesienoje.

Tų patį pavasarį Andrius 
iškeliavo į tolimus kraštus. 
Grįžęs po keleto metų rude
niop į namus, išėjo pasižiūrėti 
$avo sodo, kurį buvo palikęs 
gana apleistų: kad medžių ir 
apsčiai buvo, bet vaisių duoda 
vo maža, ir tie patys buvo 
prasčiausios rūšies,
sai nustebo, išvydęs medžius, 
pasipuošusius kuo puikiau
siais obuoliais, kriaušėmis, ne 
tikėdamas savo akimis, “kaip 
tat keista, kaip atsimainė so
das I” Motina jam išpasakojo, 
kaip beturtis kaimynas už

Šuldu-buldu kiemų šluoja, 
Au-au-au tvarkos daboja, 
Mur-ku, mur-ku pelę glosto 
Ir,ūselį pa&išluosto.

Kriu-kriu-kriu pyragų minko, 
Oir-ga-ga-ga arklį kinko, 
Kva-kva-kva važiuos svočiutės, 
Atsivežt rudos laputės.

Pečių kair-kar-kar kūrena, 
Mū-mū malkas jai gabena 
Meška neša saldų medų 
Ir ant stalo korį deda

.Vilkas ropes rauna rauna,
Ožka jas į krūvų krauna, 

Kaip ji- šankia povas lyg apkvaišęs —
Tai bus vaišės, tai bus vaišės!

Kakaryko kai suriko,
Viskas ėmė ir pakriko. 
Kud-kudaku, kud-kudakstė 
Į visus kampus išlakstė.

Vyte Nemunėlis

miegas yra ypatingas 
gyvūnai miega ilgiau, kiti 
trumpiau; vieni išbunda, kiti 
gi išmiega visų žiemų. Miegąs 
gyvūnas gyvybę palaiko per 
vasarų sutaupytais savo kūno 
riebalais. Užtat bemiegoda
mas nustoja kartais net treč
dalio savo svorio ir atbunda 
pavasarį abai išvargęs, suly
sęs. Išsilaikyti taip ilgų laikų 
be maisto padeda ir tai, kad 
sulėtėja gyvūnų kvėpavimas 
ir kraujo tekėjimas. Dėl to gy
vūnų kūno temperatūra žy
miai sumažėja. Alpių kalnuo
se yra nedideli gyvuliai, pana 
šus į mūsų kates, kurie žiemų 
užmigę bekvėpuoja į minutę 
vietoj 90 tik 8-10 kartų, o kū-

Kaip gyvūnai išmiėga? Mu
sės lenda į plyšius ir ten ap
miršta visai žiemai. Varlės 
lenda į dumblų ir ten sustin
gsta. Šliužai prieš žiemų pa
sidaro patys sau kiautus. Lar 
Lines bitės rudenį išnyksta, 
lieka tik motinėlė, buri pralei
dusi žiemų, deda kiaušinėlius 
ir prisiaugina bičių. Driežai 
susibūrę iškasa urvų, iškloja 
jį samanomis ir sugula: senes
nieji apačioj, o jaunesnieji 
viršuj. Ežiai miega landose, į 
kurias savo dygliais prineša 
samanų, lapų. Įdomiai miega 
lokiai. Jie, artinantis žiemai, 
nutunka, pasidaro minkštų 
guolį ir ten miega visų žiemų. 
Miegodami iš nuobodumo čiul
pia savo kojų. Seni lokiai iš
būna kartais ir visai be

— Katyte! — Miau, miau!
— Ar tau nesakiaai:
Tu nesmaližiauk kur nereikia! 
Dabar negražu —
Gavai su ražu,
(Visi tave bara ir peikia.

Kamaroj seniai
Yra lašiniai,
Tai betgi ne tau, smalsuolėlel 
A škic pas peles,
Pagauk bent kelias!
Girdėjau! Jos triukšmų pakėlė.

— Katyte? — Mru — mru...
— Prie pečiaus ramu,
Kai gauni mėsos ir pienučio. 
A škic iš tenai,
Katytei gerai,
Netinka tiek daugel miegučie!

Jonas Kuzmickis.

kiaušinius į turgų, brangiai 
juos parduosiu ir už tuos pi- j 
r.igus galėsiu jau porų vištų 7 
nusipirkti. Vištos išperės man 
daug viščiukų ir daug daugiau 
kiaušinių sudės. Kada užaugs 
mano viščiukai, aš juos par
duosiu ir, uždirbusi mažinu
sia dešimts, gal ir penkiolika 
litų, pirksiu sau du gražiau
siu paršiuku. ‘

bais Girtis

Vienas galvočius skaitė va
kare atsidėjęs knygas. Kada 
po geros valandos pakėlė akis, 
du jo sūnų miegojo, o trečia
sis didžiuodamasis tarė: “Ma
tai, tėveli, jie miega, o aš mel
džiuosi“.

—■ “Mano sūnau!“ atsakė
v. . tėvas: -‘geriau yra miegoti,

- Paprakus, tvartely už- girtis.
danuai ir gera. juos .speuė- Ps>i imajt ir (lar,,us
jum turguje parduosiu ir gra- nW!#h ,ia..; 
žiu žalų karvytę nusipirksiu.

Karvytė kasmet man atves 
veršiukų, ir po kelerių metų 
mūsų tvarte bus daugybė kar- 
vių ir jaučių. Tai bus džiaugs
imo!

Ir Saliute i? didelio džiaug
smo taip pašoko aukštyn, kad 
puodynė iš rankų iškrito ir 
pienas išsiliejo... Graudžiai 
apsiverkė mergelė, nes drau
ge su pienu pražuvo jos vištos 
paršiukai, karvytės ir jaučiu
kai.

Geras Mokinys

Antai kambarėlyj 
Žiba žiburys:
Ten prie knygos sėdi 
Geras mokinys.

Jisai skaito, rašo — 
Šviečiasi gražiai:
Žino — laimėn veda 
Darbo tik keliai.

Ad. K ėraitis.

go arba miega labai jautriai. 
Jaunieji gi miega daugiau ir 

mie- J gilesniu miegu. K. Bijūnas

Mįslė. Pilna marška trupi
nių ir šmotelis lašinių.

Ats. Žvaigždės ir mėnulis.;

Mįslė. Aukso lenta praski
lo, visi žmonės sukilo.

Ats. Saulė teka.

/THE GOOFUS FAMILY
WHy oon‘tw 
you do

HAtMK.VVILL XX> 
PLEA5E HANG 

llMB PtCTU&E UP? 
VOUtL FINO THE 
MNL3AND HAMMER. 
IN THE KlTCHEN. •

By H. T. ElmoS

IT, DEAft-t 
YOU KN0W 
1 ALV/A73 
SMASH MY 
ANGEftfl

VVHEN X 4 
HAMMEQ 
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žiai giedojo. Varpui duotas 
šv. Povilo vardas.

1 Po pašventinimo gražų pa
mokslų apie varpo isterijų ir 

' jo reikšmę pasakė kun. J. 
Kvagždys. Po pamokslo buvo 
palaiminimus šv. Srkramen- 
tu.

Iškilmes aprašė ir nufoto- 
• grafavo Lagle Tribuja*> laik- 
. rairio r ‘porteris ir fotogra
fas.

Šio: iškilmės vietos lietu
vių bi s ilgai minimos.

KAIP AMERIKA ĮVERTI
NO B IMA 03 KUBYBĄ

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Betgi tų parodų gausumus ne
nustelbė Rimšos didybės. Jo 
kūryba buvo ne tik ameriko
nų pastebėta, .nors ši paroda 

, nebuvo skelbta amerikonų 
Į spaudoje, bet ir aukštai įve- 
, rtinta. Parodų aplankė žy
mūs amerikonai, skulptoriui,
menininkai ir meno kritikai,

Svečias ^nr*’I ra^tai įlieti svarbioje
_____________  vietoje ir skyrė Rimšai dau-

r -i n c • ivT £‘au dėmesio, negu kitiems
L/^l Daug SlbegO INet žymiems menininkams. Nt-

Latdotuves Reikėjo j daugelis lietuvių matė tunu
Atidėti rašinius, kurie pravartu č.j
____________________  paminėti.

SI()l’X CITY, lOVVA. --Į New York Herakl Tribūne
Į Sausio G d. Šv. Vincento Ii- rašė: “Lietuvių skulptorius 
; goninėje mirė Ema Jbkniū- Rimša atstovaujamas Tarp

te, 21 m. amž. Pulko nuliu- tautiniame Meno Centre, lš- 
dime motinų, seserį ir tris statyta bronzinės grupės, re 
brolius. Kadangi la dotuvių alistiniai atvaizdai ir kompo 
dienų, sausio 8 d., buvo di- zicinės figūros su turtingais

Pylimas apsaugoti miestų nuo potvynio. Pylimo siena išilgai Ohio upės prie Cairo, III. Dešinėj garlaivis Ohio upėj, atgabenęs valčių 
iš Atlantic City, iškelia į vagonus, kuriais gabenamos į reikalingas vietas.

—r: „B1.... . j ir-jB.',1/: j.-.į: ' ,■ : .. ., ..„t... y; ■■ ■•■:

A. Bartkaus, Ant. Gailiušio kurie net po .50 dol. Ir grei-

į deli šalčiai, tad daug žmonių 
negalėjo dalyvauti, Šv. Kazi
miero bažnyčioj kun. J. Cės- 
na at'aikė mišias, bet j kapi
nes nebuvo galir.a važiuoti

Arti 500 Svečių Kult. 
Darželio Bankiete

Dar gauta telegrama su 
sveikinimu nuo M. J. Šimo
nio iš Detroito, kad atsiun- 

S. Karpius, Darželio Sųijun-1 Juozo Babrausko, kurie ne- čia aukų. Daraelietis

papuošalais dekoracinėse sniu 
Ik menose. Šis priešingumas 
stiliaus tęsinyje sunku įver
tinti. Didelė grupė medalių 
ir medaljonų, išstatytų paro
dai, vaizduoja atmintinius į-

gos sekretorius, paskiau, Dr.' mokamai grojo šokiams, Izid. 
Gerber, naujasis apskrities, Šamo, Jurgio Sidabro, P. Yo- 
koronerius, Jonas T. DeRigh- nilienės, P. Kubilio, Čiapų, B.

'Tietuvių Kultūrinio ros atstovas. Po šito, toast- Baltrukonienės, K. Stonio,
inasteris perstatė eilę pažy- Bi 11 Haefele, O. Mihelichie-'
mesnių vietos asmenų ir au
kotojų, ir paskutinį kalbėto-

nes, K. Magilienės, J. Bra
zausko, P. Vasiliausko, P. V.

, iš priežasties daug sniego__ , _______  _________
tu laiku reikalinga suma su- (negulima buvo davažiuoti). I vykius Lietuvos istorijoje ir 
aukota ir nupirktas varpas, Jos kQp^ buvo net kitų sa-' reiškia didelį gabumų bei pa
kuos sveria 700 svarų. Į vaitę palaidotas. tyrimų ir tam tikrų skirtin-

Sausio 24 d. prie iškilni in Misijos gumų šioje srityje. Medaliai,
go varpo pašventinimo visi šv. Kazimiero bažnyčioj į- k. a. skirti atminti Vilniaus 
iš anksto rengės. Sekmadieni į vyko misijos nuo sausio 11 seimui ir bažnytinės provin- 

1 per visas mišias klebonas iki 17 d. Misijas vedė kun. J. cijos įsteigimui Lietuvoje, y- 
j'škėrtST' bažnyčioje- iškilimų -■ ir'i IFrtr/.tkasr-S.- J.<4ki misįjų-o- ra labai stipriai 4wudelizuu‘i 

PAftVIgNTTNTMĄg ĮVYKO !varP° šventinimo tvarkų. ! ras buvo labai šaltas, ibet per savo esminėse smulkmenose,

Lawrencc Katalikai 
sigijo Varpa

SAUSIO 24 D.

LAAVRENCE, MASS. j žnyčių, o kiti, aukotojai,
jų, Vokiečių Darželio atsto • Cesnulio, J. Blaškevičiaus, J. Gausio 24 d oo Dietų Šv Pra-( , .T___ iT p ų ’ ' peigų dalyviai į svetainę.

t, . , , misijas Dievas davė tinkamų puikiai išdirbti pagrinduosePo piet apie 3 vai. daug, , , v . ... t, .... orų, kad žmones galėtų atei- (fonuose) .(žmonių susirinko: vieni į bo-i.. . , - ¥. . ... ..tl i bažnyčių, todėl didelis

Darželio bankietas įvyko Šv.
Jurgio parapijos salėje. Ja
me dalyvavo apie 450 žmonių 
— mažai trūko iki J. Blaške
vičiaus reikalautos kvotos.

Programų pradėjo Darželio 
Sųjungos pirmininkas adv. P.
Česnulis, kuirs perstatė kom. [ adv. Česnuliui atnešta bukie- 
pirm. J. Brazauskų. Šis po tas gėlių ir padovanota ra- 
trumpos kalbos vakaro toast-; soma plunksna ir paišelis nuo 
misterio pareigas pavedė adv.' moterų, kurios dirbo bankie-
Česnuliui, kuris, pasakęs jža- 
nkinę kalbų, kvietė kalbėto-

(Daugiau lūs)
skaičius žmonių dalyvavo mi- i 
sijose. Paskutinę dienų buvo' 
šeimyniška Komunija: tėvai, 
sykiu su vaikais priėmė šv. I 
Komunijų. Tas darė didelio i 
įspūdžio. Misijų užbaiga įvy-.

didžiausia Naujoje Anglijoje. | vįckienė įg svetainės proce k° 8eknb’ 3 VuL P°piet- B&Z' 
lau 14 metų kai pastatyta, sįjoje įėjo į bažnyčių. Visie

vų ir visų Darželių Lygos J. Versecko, Roversteino,' nciškaus parap. bažnyčioje' Prieš pat pašventinimų, alto 
pirmininkų ChųrĮes. J. Wolf- Gobi Boml alausjtomp^jos, Į buvo nepaprastos iškilmės: riaus tarnautojai, ministrais
rara. teiuo atveju pirmininkui |f ICIf UICIJ A | UnTCDCI šventinimas naujo varno. tai &u žvakėraį8 ir varpo kū.

IHVIkRkt 1 Ijawrence lietuvių katalikų lnai; p Baronas, M. Buivy-
bažnycia yra gražiausia ir (iaįtė, S. Uždavinys ir E. Na-

to rengimo komisijoje.
Baigdamas programų, pir-

STOVI PRIEŠ AKIS 
ŠIS KLAUSIMAS

BIZNIERIAI, bArtSINKl- 
"DRAUGE” _

LIETUVIAI ADVOKATAI

jus, kariais buvo: kleb. kun., mininkas dar • įteikė dovanas 
V. G. Vilkutaitis, Clevelando1 seniausiems bankiete dalyviu 
mąjoras Burton, kuris paša- Uis: Katrei Skodienei ir Pe 
kė, kad jo planas yra pava- trui Komerui - Kamarauskui, 
sarį sujungt paežerių nuties- Po valgio ir kalbų, didu- 
tu vieškeliu vasaros Didžiųjų nia pasiliko salėje ir šoko - 
Ežerų Parodų su Gordon Pa- linksminosi iki po 12 vai. na-
rku, kuris važiuojančius at
veda į darželius, taip kad Pa
rodos lankytojai turės progos 
aplankyti ir darželius. Po jo, 
kalbėjo miesto parkų direk
torius Varga; toliau, Darže
lio Sųjungos I vice pirminin
kė Ona Mihelichienė, po jos. 
Italų Darželio iždininkas, tei
sėjas Celebreze, Čekų DarŽe-

kties.
Dovanos Bankietui

Be Juozo Blaškevičiaus di 
dėlės dovanos, komisijos pa
sidarbavimu dar gauta kitos 
tam bankietui reikmenys iš 
sekančių:

St. Clair Bakery, Povilo 
Šukio, “Dirvos”, muzikantų

Kaip aš iarodau kiliems žmouėmaT 
Tiek moterų rizikuoja savo gražį 
neprižiūrėdamot; nevirškinimų. Jis 
dažnai yra priežastimi neveiklumo, 
sausos odos., beblizgių akių, spuo
guotos odos.

O paprastą nevirškinimą galima 
taip greit užbaigti. Tik suvalgykite 
du šaukštus Kellogg’s ALL-BRAN’ 
su pienu ar vaisiais kasdieną, tris 
kartus į dieną sunkiuose atsitiki
muose. Šis skanus gatavas-valgymui 
cerealas priduoda “kietumą“ reika
lingą išmankštinti sistemą — ir vi
taminą B jmgelbėti sustiprinime žar
nų ilgi

bet iki šiol neturėjo varpų.

Lietuviai, atvykę iš Lietu
vos čia augę iš mažų dienų 
pripratę prie varpų balso, ku
ris juos šaukia į bažnyčių, 
o mirus palydi į kapus, ne
jaukiai jautėsi, kad jų baž
nyčia kurčia, kad niekados 
negirdi šaukiančio balso eiti 
į Dievo namus. Daugelis ge
ros valios parapijiečių pra-

ms sustojus, kūmai ištiesė per 
eiles kaspinus ir padavė juos 
laikyti dalyviams, kurių bu
vo apie 200. Kaspinus išties- 
sus, kūmai sustojo aplink gra 
žiai papuoštų varpų sanktu- 
ariunie pųie didžiojo alto
riaus.

Po to, iš zakristijos išėjo 
būrys ministrantų, paskui 
juos klierikas J. Padvalskis,

Kūne, ALL-BRAN sugeria du kart d£jo rūpintis, ir prašyti kle- kun. J. Švagždys, kun. J. Žu

lio atstovas, teisėjas Arti, K. iAlf. Aleknos, A. Kavarsko • Kellogg’o Battie Creek.

savo svorį vandeniu, lengviau iivaly- . .
darnas vidurius. Jis niekuomet ne- bono, kad nupirktų nors ie- 
veikia kaip netikras pilaų ir vaistų tarpą. Klebonas sutiko 
veikimas, kuris dažnai yra be pa- ... \sėkmės. parapijiečių reikalavunus pa-

Kcllogg’s ALL-BRAN, matote, y-
ra maistas — ne vaistas. Jis atlei
džia paprastą nevirškinimą kaip 
Gamta norėjo — tad jo pasekmės 
yra garsios. Pirkite jį pas savo gros 
šerniuką. Padarytas ir garantuotas.

tenkinti bet patarė pirma tani 
tikslui surinkti pinigų.

Nieko nelaukdami žmona* 
pradėjo gausiai aukoti, kai

hulionis: ir klebonas kun. 1 
Juras šventinti naujo varpo. 
Per apeigas parap. choras, 
vedamas varg. Vismino, gra-

nyčia buvo pilna žmonių. j Tek-phone: BOUIevard 2800 
žmonės sako, k«,l tai bu- j jgjįpjj j. gpĮJĮJ

vo geriausios misijos is visų, 
kurias mes turėjome. Džiau
giasi ir Dievui dėkoja.
31 d. ĮCoresp.

Skaudamos gtrinoa? Gau
kit* malonų Ir greitą 
palengvlnim* m keliais 

Išsitrynimais.
* PAIN-EXPEILER
pilniausiu pasisekimu nau- 
dojamas auo 1817 metą.

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU
SIO MENESĮ, EMIL DENEMARK, INC. 3860 
OGDEN AVENUE, DUOS SPECIALI! NUOLAI
DĄ 10% ANT BILE VARTOTO KARO JŲ STA- 
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.

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TMNER'S ELIX1R 
OF BITTER W1NE

Kaipo
Skilvio 
V ai t tat

S44 B. W«lto Chk*»e. IU. 
Prtavk MPtll dykai

Visose
Vaistinėse

LIKP'VIS ADVOKATAS 
d»3l 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 t Iki t
Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais nuo • Ud • 
Telefonas OANal U7&

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Trletonstf. KfcPublIc B1H» 

rttate «S»0 Prospect 101*
KAL 8C ZARETSKY

ATTOHNETS AT LAW 
eaaa So. Weetern Ase.

Valandos: kasdien nuo l:<0 po 
Iki 8:80 s. sak. Subatoj nuo 12 II

0:00 vakare 
188 W. ftan.lolph St. 

Valandos: kasden nuo 0:00 ryto 
Iki 8:00 po piet

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Stroet

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais 

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

IOVSKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo.
PRANK VIZGARD, Savininkas

4611 Sa Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470



Pirmadienis, vasario 1, 1937

Kvietimas

CICERO. — Sv. K. A. Rė
mėjų 9 skyriaus svarbus su-1 
sirinkimas bus antradienį, va' 
sario 2 d., paarpijos mokyk
los kambaryje. Valdyba pra
šo narių, veikusių draugijoj 
per 10 metų be pertraukos, 
atsinešti mokesčių knygutes.■ 
Šiais metais manom užvesti 
naujų tvarkų ir sužinoti, kiek 
narių turim, kurios yra na 
rėš dirbusios per 10 metų, 
taip pat kiek yra amžinų na
rių ir kiek garbės narių. Pra
šomos šį pranešimų įsidėmė
ti, kati paskui neišeitų kokių 
nesusipratimų.

Visos narės, visi parapijo- 
nai, bulvariškiai, dėmesio! A- 
teina vėl labai svarbi diena. 
ARD komisija ir valdyba pra 
šome visų talkos. Mūsų dar
bas šįmet yra sunkesnis, kaip 
kitais metais dėl to, kad šį
met seselės visų savo menkų 
uždarbį skiria padidinimui a- 
kademijos pataipų.

Ar žinote, kokį sunkų dar
bų jos ant savo pečių užsi
traukė. Visų metų menkų už 
darbį aukoja statybos fondui. 
Taigi, kaip jos apmokės kitas 
skolas, kitas išlaidas? Taigi, 
reikia joms pagelbėti. Reikia 
visoms ir visiems rašytis į 
ARI) dr-jų. Taipgi prašomos 
tos, kurios yra buvę nariais, 
grįsti atgal. Gal mes kurias 
supykinoin nemanydamos, 
kad negerai dirbom, tai at

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

Grabnamių
-o-

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

Suvirš 50 metų prityrimo 
------ o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

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

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

K

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyseDykai

GAUT, IND. I.AflMVrcVlV DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Onrlaunlaa patarnavimu — Moterį* patarnauja 
Phone »0O0 MO W. IKth

t.in

siprašom; gal, koks nesusi
pratimas išėjo, tui prašom, 
pamiršti. Prašom būti narė-Į 
mis per šį vajų; jei visos, ku
rios yra buvę narėmis, gi įš- 
tų atgal, laimi daug narių tu-i 
rėtuiiiėm. I

Moterys, visos prisiruši-Į 
kun. Būkim narėmis. Sav> 
vyrus, savo dukreles prim- 
šykim. Kurios dar yra 8 sky
riuje, arba bigh school eina, 
toms yra jaunamečių skyrius. 
Jos moka tik 25c į metus. M o 
tinėlės, raginkit savo dukie- 
les rašytis į šių draukijų, ku
ri dirba gražius darbus;

Prašom nepamiršti ateiti j j 
susirinkimų ir įsirašyti. Vi-. 
sos mes dirbam dėl seselių, Į 
kad palengvinus joms sunkių Į 
naštų. E. Kelpšienė, rašt.

Sodalicijos Veikla

CICERO. — Neapsakomai 
malonu veikti tarpe narių to
kios draugijos, kaip Nek. Pr, 
P. 6. sodai ie i ja. Priklausyda- 
mos sodalicijai mergaitės ne 
tik įgyja dvasinių nuopelnų, 
bet jos prisideda prie parapi
jos reikalų, turi sporto rate
lius, lanko sergančias nares, 
teikia joms dovanų, užprašo 
Mišias, dažnai surengia dorus 
pasilinksminimus ir t.t. So- 
dalietės yra plačiai žinomos 
ir užima pirmų vietų tarp*' 

' įvairių jaunimo draugijų.
Vadovaujamos pirm. O. Ta- 

Tzūnaitės, Cicero sodalietės 
laikys susirinkimų vasario 2

d., 7:45 v. v., parap. mokyk
los kambaryje. Mergaitės šios 
kolonijos, baigusios pradžios 
mokyklų, kviečiamos atsilan
kyti.

Ciceros sodalietės šiuo me
tu turi stiprų besketbolo ty
mų, kurio kapitonu yra E. 
Vaičūnaitė. Tymus priklauso 
C. Y. O. lygai. Be to, nieki
nusi dramų, kurių neužilgo 
ruošias vaidinti. Sykiu ruo
šiasi prie šokių vakaro, ku
ris įvyks geg. mėnesį. Yra 
užsiėmusįos ir kitais įvairiais 
darbais.

Atsilankydamas į susirin
kimus dvasios vadas, kun. S. 
Valuckis, suteikia daug pa
mokinimų, patarimų. Džiau
giasi sodalicija turėdama dva. 
sios vadu užsitarnavusį dr- 
jos veikimu.

Anastazija Daukšaitė

North Side Žinutės

Lietuvos Vyčių Vytauto 5 
kuopos balius - šokiai įvyks 
6 d. vasario, parap. svetainė
je. Į vakarų pakviestos visos 
Vyčių Chicagos apskr. kuo
pos ir tikimos, kad jos atsily
gins mūsų kuopai už mūsų 
kp. lankymąsi į jų parengi
mus. Be to, būtų labai gražu, 
kad Vyčiai susilauktų gausios 
paramos ir iš parapijonu bei 
tėvelių. Už tai ji© nepamirš 
atsilyginti.

Visi į Vyčių vakarų.

Politikos klūbas kas met 
per užgavėnes rengia šokių 
vakarų. Kiek žinoma, ir šį-1 
met klūbas mano tokį vaka
rų rengti. Tarp valdybos ir 
egzekutyvio komiteto narių 
eina pasitarimai, kaip praš
matniau tų vakarų rengti, 
kati visus patenkinus. Vaka 
ras turėtų įvykti 9 d. vasa
rio, parap. svetainėje.

Mūsų kolonijos jaunimo pa
silinksminimo vakarai įvyks
ta kiekvienų antradienio va
karų ir būna sėkmingi. Pas 
kutinis prieš užgavėnes va
karas įvyks vasario 2 d. Į tų 
vakarų jaunimas kviečia at
silankyti visus northsaidio 
čius: jaunus ir senesniuosius 
Reikia paremti jaunųjų pas 
tangos.

Mūsų parap. sumažėjo ke
letu parapijonu. Nelabai se
niai mirė veiklus parap. ir 
draugijų darbuotojas J. Kiš
ka. Už savaitės mirė gera pa 
rapijonka Beržinskicnė. Pras
linkus savaitei vėl mirė Rad- 
zvilienė, o po dviejų dienų 
apleido šį pasaulį kitas lietu
vis, kuris palaidotas lenk'iA ' 
koše kapinėse. Šių savaitę mi 
rė Martinkienė.

Komiteto pagerbimo balius 
įvyks vasario 7 d. Kviečia
mi visi parap. skaitlingai su
sirinkti ir pagerbti komitetų,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

D R ž t G I S

--tdttjiF

Visag miestas vandeny. Tai Louisville, Kentucky, miesto centras, kuris šiuo metu iki pusiau apsemtas 
ištikusio potvynio. Visam mieste tamsu, nes nutraukta elektros gamyba. Sustojus visokia prekyba. Apie 200,- 
000 gyventojų netekę pastogės. Benamiai traukiniais gabenami į artimuosius miestus. Plinta visokios ligos, 
ypač tarpe vaikų.

kaip pagerbė per metinį pa- Frank Gudas, 901 W. st.
rap. mitingų, užgirdami jį ir 
šiems metams. Jaunime, ir tu 
atsilankyk! Linksmai laikų 
praleisi. Pasišoksi prie rink
tinės muzikos. Lauksim visų, 
visų. Lietuvytis

Viešas Atsišaukimas

Amerikos Legijcno Darius 
Girėnas Post No. 271 atsišau
kia į visuomenę. I

Gelbėkite nukentėjusius nuo 
potvynio. Prašome gelbcli 
tuos, kurie yra išbėgę iš na-j 
mų pusnuogi.

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

John Yuška, 2419 W. 43 st.
B. R. Pietklewicz, 2608 W. 

47 st.
Justice Electris Shop, 4104 

Archer avė.
Thoinus Maženis, 3857 So. 

Kedzie avė,
Stanley Mažeika, 3319 S. 

Lituanika avė.
Naujienos, 1739 S. llalsted 

st.
Butkus Undertaking, 710 

W. 18 st.
Progress Furniture Co., 

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

st.

A.
ONA STANKEVIČIENĖ

(PO tėvais Aust ai 14)

mirė sausio 29 d., 1987. 12:23 
vai. ryto, sulaukus pusės am*.

Kilo lft Telftlų Apskr., Gadu
navu miesto. Amerikoje Išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Wllltam, 3 sūnus: Petrą 
Ir marčią Anna, Walter lr 
marčią Rtellą, 2 anūkus, sese
rį Domicėlę Petkienę lr gimi
nes.

Velionė buvo narC Keistučio 
PaAelpos kllūbo Ir Av. Prąn- 
cUkaus Tretininkų dr-jos.

Kūnas paėsrvotss III Wo»t
34th Place.

Laidotuvės įvyks antradieni, 
vasario 2 d. I* namų S vai. 
ryto bus atlydėta , ftv. Jurgio 
parap. batnyčlą, kurioj |vyks 
gedulingos pamaldos ui velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta | •*. Kaslmlsro kapines.

NueAtrdital kviečiame visus 
gimines, draugus-iges Ir paftys- 
tamua-maa dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, sAnfls, Mar
čios, Anūkai, Mosuo ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mateika Tei. VAJU* 1138.

J. Judickas, 2206 S. Oakley 
avė.

Anton Čėsna, 4501 S. Pau-j 
liną st.

Williarn Kareiva, 4644 S. 
Paulina st.

Draugas, 2334 S. Oakley 
avė.

Sandara, 814 W. 33 st.
Narvidas, 2424 W. 69 st. 63 st.

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

’ffl

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

laMcž ir Sunai
J. Lnlevicius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
S. C. ladianiK

S. M. Skodas
IJJolp
Ezerskis ir Šiuos

Stanley Petka, 1410 So. 49 
st., Cicero.

Margutis, 0812 S. Western 
avė.

Kartonas, 2555 W. 69 st. 
EžerskLs, 10734 S. Michi

gan avė.
Peoples Fum. Co., 2536 t' .

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Pbone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

Minėti agentai, gavę dra
bužių, šaukite legijono head- 
ųuarters: Lafayette 5424. Mes 
juos paimsime.

American Legion Darius - 
Girėnas Post No. 271

Dr. V. S. Nares,
Post Commander

William B. Sebastian, 
Adjutant

CICERO. — Sausio 24 d. 
garnys užnešė gražių dukrelę 
žymiems biznieriams J. ir J. 
Rubiams, 1308 So. 49 avė. 
Dabar Rubiai turės du sūne
lius ir dvi dukreles.

■ .................... f.................—>

RADIONAS
Naujas moderniška^} radio, 
pagaunantis visas tolimas 
stotis ir išduodantis stebė
tinai gražų balsų. Graži iš
vaizda. Greitesnis negu lai

bas.

Kaina 6 tūbų gražiame 
kabinete .... #38.50 
8 tūbų už .. $55.00
n tam .... #75.00 

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

Jos. F. Sudrik, Ine
3417 S. Habted St. 

Tel. Bonl. 7010
Puikūs programai Nedėliomis —



E Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
ATSISAUKIMAS I KOLONIJŲ VEIKĖJUS m iP'aukimo atžvilgiu, rako- 

rdų laikė 1935 metai. Tais

Garv, Ind., Žinios

Jono Mikėno Šeimyna pa
didėjo dar v jenų nariu: susi
laukė sūnaus, kuris sausio 24 
d. Sv. Kazimiero bažnyčioje 
kleb. kun. S. Draugelio, pa
krikštytas. Kūmais buvo Au
drias Vaško ir Stella Bra
zauskaitė. Andrius Vaško, 0. 
Brazauskienės sesers sūnus, 
turįs stambų ūkį Michigan 
yal., kame gyvena jo tėveliai 
ir sesuo; Stella tų pačių gar
bingi) Garys lietuvių Simono 
ir Onos Brazauskų duktė.

Mikėnai tų dienų turėjo 
pas save pietus, kuriuose da
lyvavo visa Brazauskų šei
myna, Mikėninės tėvai, kle
bonas, kuris tuo pačiu atliko
ir parapijos lankymo parei
gų ir dar keletas kitų svečių, i mingiausia motina. Be galo 

Naujam šeimynos nariui Į džiaugiuosi, kad mano duk
relė ištekėjo už lietuvio. Daug 
valandų esu praleidus karš
tose maldose prašydama Die
vo pagalbos. Ir Dievas mane 
išgirdo. Ieškodama Jo pagal
bos, buvau pasižadėjusi: pa
aukoti dovanėlę vienai, ar ki
tai bažnyčiai. Štai, ir teikiu 
savo nedidelę dovanėlę Sv. 
Baltramiejaus naujos bažny
čios statymo fondui. Turėda
ma ir kitų syk paaukosiu. 
Mano duktė ir žentas d-ras 
Jonas Žekas kas sekmadienis 
eina šv. Mišių išklausyti ir 
pri e Sakramentų ’ ’.

Besiklausydamas tos atvi
ros lietuvės motinos pasako
jimo nutariau kilnesnes min
tis užrašyti ir nusiųsti ‘Drau-

duotas vardas Viktoras.

Budriko radio per dvi sa
vaites skelbė, kad “Makalų” 
šeimyna susilaukusi dukters 
ir prašė radio klausytojų pa 
tiekti gražiausi jai vardų, ža
dėdami už tai dovanoti radio.

Skelbta, kad įvairių vardų 
buvo patiekta šimtai. Tačiau 
pasirodo, kad “Makalams” 
patiko vardas Nastutė. Gi lų 
vardų pasiūlė A. Nenienė iš 
Gary, Ind.

Sveikiname garietę, kad 
sugebėjo patarnauti “Maka
lams” išrinkdama tinkamų 
vardų, ir gavusių dovanų —
radio. Dabar lauksime, kuo
met visus Gary lietuvius pa-JgnJ’, kad atspausdintų kaipo 
kvies pas save per tų Budri-* girtiną jr sektinų pavyzdį ki-
ko radio paklausyti to pa
ties jo programų.

Simonas ir Ona Brazauskai 
pereitais metais prie kampo 
15tb avė. ir Lincoln st. pasi
statė savo lote gražų namelį, 
kame ir patys persikėlė gy- 

pventi, gi pirmykštį savo taip
gi puošnų namų paliko tik 
vedusiam savo sūnui Bruno, 
kuris nuo Naujų Metų įren
gė ir delikatesų krautuvę. Be 
to, piliečių klūbas nori ten 
pat patalpų gauti. Galimas 
dalykas, kad ir jis ten įsi
kurs. Tuomet pasidarytų Ga- 

rs lietuvių kaip ir centras.
Garbė Brazauskams, kad 

taip sumaniai sugeba visus 
dalykus vystyti ir plėtoti.

Dieve jiems padėk!
G. U. 6iv<>tis

Pašnekesys Su Lietuve 
Motina

WAUKRGAN, ILL. — Vie 
nų sekmadienio rytų išėjęs su 
klebonu iš bažnyčias korido
riuje sutinkam Eleną žeko- 
trienę, kuri prabilo:

— Kunige klebone, čionai 
bažnyčioje per pamaldas aš 
ne tik meldžiausi, bet ir gė
rėjausi lietuviškomis giesmė
mis, mažulėlių choru, Evan
gelija lietuvių kalba, viskuo, 
viskuo. Jau daug metelių, kai 

i esu svetimųjų apsupta Baž 
nyčioje, į kurių tenka eiti sek 
madieni&is, pamokslai ir vis-

kalba. Kad žinotumei, kaip 
aš ilgiuosi lietuvių kalbos. 
Čia gi kas kita. Tik sunkiai 
atsidūstu... kaip anksti tio Phone Boulevard 7589

mokyklos kambarėliai. Tėvai 
ir jų vaikučiai turi ankštuo
se suoluose garbinti pasaulio 
Sutvėrėjų. Ištikrųjų, skauda 
širdį.

“Kuomet savo dukterj iš
leidau už lietuvio vyro, nuo 
mano širdies nuslinko kaip 
didelis akmuo. Likau be bai
mės, be rūpesčio. Dėl savo 
dukters nerjmau, rūpinaus, 
bijojau, kad duktė nepakliū
tų į svetimtaučio rankas.

“Aš gerai žinau, kad ma
no vienos saugojimas ir rū
pestis nebūtų dukters apsau
gojęs nuo paklydimo, nuo 
pražūties, nuo neįsimaišymo 
svetimtaučio j mūsų tarpų. 
Fats Dievas man gelbėjo. Jis 
Išklausė mano maldavimo. 
Šiandie galiu sakytis esu lai

toms motinoms, kad galima, 
su D\”o pagalba, apsaugoti 
savo vaikus nuo paklydimo, 
nuo pražūties. Bėglias

Vincas Uždavinys Ir 
Mus Aplankė

Seselės - mokytojos daug 
kartų mums pasakojo apie 
Vincų Uždavinį, ragino skai
tyti jo raštus, o per paskuti
nius kelis mėnesius “Drau
gas” skelbė jo misijų Ame
rikoj. Įdomu buvo sužinoti, 
kas jis toks. Tik štai, visai 
netikėtai, ketvirtadienį, pas
klido žinia Akademijoj, kad 
Vincas Uždavinys lankysis 
pas mus sekančių dienų. To
kia žinia, nudžiugino visas, 
nes mums visuomet yra malo
nūs ir laukiami Lietuvos sve
čiai.

Su mūsų mylimų Seselių 
pagalba, sugebėjom tinkamai 
priimti brangų svečių. Mūsų 
gerbiamam Vilniaus Vadavt

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

optometricai.lt akiu 
8 PEČIAI,IRTAS

Palengvinu aklų įtempimą. kuris 
esti priefcasttml aalvoa akaudėjhao 
vvatglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karsti. atltatno 
trumpareryata Ir tollreryst* Priren
gia telalngal akinius. Viauoae atsiti
kimuose egsamlnavimaa daromas sv 
elektra, parodančia mažiausias kiai-

k,s mažai teaupnmtama man
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlioJ nuo 10 iki 11. Daugely sv- 
stllktarų akys atitaisomos be akinių 
Katama pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ

mo Sųjungos delegatui aka- 
demikės pateikė savo trumpų 
bet tikrai lietuviškų progra
mėlę. Aldona Dambrauskaitė 
pasveikino ir pareiškė džiau
gsmo svečio apsilankymu mū
sų pastogėn. Dramos artisčių 
grupė, orkestras, choras ir 
lietuvaičių baletas labai gra
žiai pasirodė. Pakartojant 
svečio išsireiškimų: “Akade- 
mikių programa mane sujau
dino ir įspfldys kurį padarė
te pasiliks visada”.

Po programos gerb. kape
lionas kun. B. Urba persta.t? 
svečių ir pakvietė pakalbėti 
į mergaites. Gerb. delegatas 
pasisakė džiaugiasi akademi- 
kių būrelyje, jų gražia pasi
rodymu ir lietuviška dvasia. 
Po to labai vaizdžiai ir įdo
miai papasakojo porų legen
dų surištų su Vilniaus mies
to įsteigimu, Vilniaus miesto 
reikšmę mūsų tautai, Vilniaus 
katedras ir bažnyčias ir bai
gė pabrėždamas liūdnų šian
dieninį stovį mūsų sostinės. 
Klausėmės jo kalbos. Įvairūs 
jausmai ir mintys kilo mu
myse, bet neapsiriksiu saky
dama, kad išėjome iš salės 
su didesne meile ir užjauti
mu mūsų broliams ir sesėms 
Vilniuje.

Savo atsilankymo proga, 
Vincas Uždavinys paliko A- 
kademijai keletu savo knygų. 
Ačiū jam, nes tai naująs dai
gas, kuris padidins mūsų mo
kslo akiratį. Programai užsi
baigus Seselės išsivedė dele- 

l gatų Uždavinį, parodyti visų 
i akademijos namų.

Virginija Balnytė, akad.

Popiežius Pijus X, katali
kiškosios spaudos karštas gy
nėjas ir uolus rėmėjas vieną 
kartų katalikų žurnalistui ra
šė: “Tavo plunksna, mano sū 
nau, yra galingesnė nekaip 
tūkstantis vyrų!”

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA"
AKIŲ GYDYTOJAI

S0 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egaaminuojamoe — akinta 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

TeL TARda 0994 
Rea.: TeL PLAaa 2400

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

brp tA ’V-J 1°

DR. CHARLES SE6AL
OFT8A8

4729 Sa Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ni.
Telefonu MIDiray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Noo 10 iki 12 vai. ryto. nno 2 iki 4
«ml nri nietr, Iv nrw» 7 tiri ta -AO « •__ _____ »
JAU RUORI8O IM KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 90 metų 

ReamaUamaa ir Mrdiea ligos Jo 
specialybė

Valandos 11-12 A. M. J-4. 7-8 P M. 
Gyvenimo vieta 163S 8o. 50 Avė. 

Phone Cicero 3656 
Office 49X0 Went lMh Street

BHJUoSs

Reikale Sportininkų Sutikimo
Cbicagoj suorganizuotas A- vietinius komitetus Lietuvos

merikos Lietuvių Sporto Ko 
mitetas 1935 m. pasiuntė į 
Lietuvų viennolikų Ajnerikos 
lietuvių sportininkų, kurie, 
rungtyniaudami su Lietuvos 
sportininkais Pasaulio Lietu
vių Kongreso metu Kaune, 
padarė ten labai gilų įspūdį. 
Apie tai jau visiems žinoma 
iš lietuviškų laikraščių, kaip 
Amerikos, taip ir Lietuvos.

Revizitą Į

1936 m. Amerikos Lietu
vių Sporto Komitetas . Lio 
tuvų pasiuntė savo pirminin
kų adv. Jonų Bagdžiūnų- Bo
rden, įgaliodamas jį pakvies- jų veikėjus kreipti domę į šį
ti Lietuvos sportininkus ut
vykti Amerikon parungty- neatidėliojant sukviesti vieti 
niauti 1937 m., kų adv. Bag- nių organizaeijų veikėjus ir 
džiūnas ir padarė. Lietuvos i visų reikalų apkalbėjus, su- 
sportininkai pakvieĮimų pri- (daryti vietinius komitetus, 
ėmė mielu noru ir jų būrelis , kurje imtųsi darbo, nes laiko 
jau rengiasi sekančių vasarų turime neperdaugiausia; ne
atvykti Amerikon. Rungty- ’ truks prabėgti mėnesis ir ki- 
nės, kurios tęsis per kelias įas jr prisiartins vasara, su 
savaites, įvyks Chicagoje, nes kuria pasirodys ir Lietuvos

Lietuva jau keli metai tu
ri sudariusi su Sovietų Rusi-

____  r_____ ja prekybos sutartį. Tačiau
Cbicaga yra didžiausia lie- [ sve£iaj} kurių visa Amerika kiekvienų metų pabaigoje ta 

' tuvių kolonija, o sportininkų yra išsiilgus.
rungtynes surengti daugiau į

Am. Liet. Sporto Komitetas
2201 W. Cermak Road 

Chicago, III.

kaip vienoj kolonijoj būtų ne 
tik kad nepatogu, bet ir la
bai sunku. Lietuvos sportini
nkai iš Rytų keliaudami Chi-
cagos link, pakeliui atlankys! 
žymesnes Amerikos lietuvių 
kolonijas, jeigu tų kolonijų 
lietuvių organizacijos ir vei
kėjai sutiks surengti tinka
mas svečių priėmimui pra
mogas. Amerikos Lietuvių 
Sporto Komiteto valdyba nu
mato sekamas lietuviu kolo 
n i jas: New York, Balti mare 
Wasbington, Pittsburgh, Cle 
veland, Detroit ir Boston. 

Reikia iš anksto susirašyti

Kokioj dienoj į kurių ko
lonijų Lietuvos sportininkai 
galės atsilankyti, dabar po- 
sakyti dar negalima, apie tai 

i bus pranešta vėliau. Tačiau 
' Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas labai pageidauja, 
kad aukščiau minėtų koloni
jų veikėjai ir organizacijų 
atstovai, kaip greit galima 
tarp savęs pasitarę sudarytų

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Ofiso: Rea.:
LAFayetta 4017 2458 W. 69 8t

Tel. namu: .
HEMlock 628f

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A 8-9 P. M.
Trečiadieaiaia ir Sekmadieniais

Tel. Calume* 6974 Ofiso vavansoe 
• ryte Iki t vakare

Haklrtant sek 
madlenlus h 
♦eeMadlenlua.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL- ___

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas
4300 8. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—0 vakart 

TmJiadietaiaia ir Sekmadieniais 
pagal sutarti 

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Wostern Avenne 
Valandos;

Nno 9 ryte Iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir iventadieniaia

pagal saaitarimg

metais buvo įplaukę 1225 lai
vai. Gi 1936 metais į Klaipė
dos uostų įplaukė jau 1371

svečių pasitikimui ir prieini- laivas. Paskutiniųjų penkerių
mui, ir susirašytų su Ameri 
kas Lietuvių Sporto Komite
tu, žemiau paduotu adresu, 
kad bendrai pasitarti priėmi
mo reikalu. Amerikos Lietu
vių Sporto Komitetas visiems 
kolonijų veikėjams ir vieti 
niams komitetams mielai su
teiks visas informacijas ii 
nurodymus tolimesniam vei
kimui.

Steigti vietose komitetus

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas nuoširdžiai kvie
čia aukščiau minėtų koloni

mūsų atsišaukimų, ir laiko

Nauji Rekordiniai 
Metai Klaipėdos 

Uostui DANTISTAS
------------ j 1446 So. 49th Ct, Cicero, 111.

1936 M. Į UOSTĄ ĮPLAUKĖ Utam., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

1371 LAIVAS

Praėjusieji! metai Kpajipė 
dos uosto judėjime pasižymė
jo kaip nepaprasto gyvumo 
metai, sumušę ligi šiol buvo 
sius visus laivų įplaukimo re 
kordus. I.igi 1936 metų, lai

TeL Office Wentwor*h 6330 
Ree. Hvde Park 3395

DR, SUSANNA SIAKIS
Motam ir vaikn ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
iSskvms neretomis ir anketomis

Tel. Ofc. REPublic 7 BBS 
Melmse Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DZNTISTA8 

2423 West Marųnetta Road
Antrad., k.-tvlilad. lt oenktadlenlab 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 8-9 v. v. 
fteStadlenlaln nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELR08E PARK, ILL. 

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

ftefttadlenlala nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieninis parai sutarties.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. OANa' 0257

Res. PROapeet 6669

DR. P. 1. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rer.ideneiin: 6600 So. Artesian Avs. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

8 iki 8 vai, vakaro 

TeL BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
erti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
__ Seredoj pagal rotarti

Office Phone 
PROspect 1023

Ree. and Office 
2369 S. Leavltt 81 

OANal 0700

DR. J. J. KŪWAR
(K0WAR8KA8)

GYDYTOJAS IR OHIRUROA8 
2403 W. 63rd St, Chicago-

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

flnndav bv Appolntment

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis navai sutarti 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir NedSl. pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. Callfornla Avė. 
Telefonas REPublic 7868

metų laivų įplaukimas į uos* 
tų taip atrodo:

1932 metais įplaukė .1113 
laivų, 193.3 metais įplaukė 
1069 laivų, 1934 metais įplau
kė 1030 laivų, 1935 metais j- 
plaukė 1225 laivų, 1936 nic 
tais įplaukė 1371 laivų.

Kaip matome, per paskuti
niuosius trejus metus laivų 
įplaukimas į Klaipėdos uos
tų vis didėja. Tai, be abejo, 
turi reikšmės ir Klaipėdos 
uosto nuolatinis plėtimas bei 
tobulinimas, kad atplaukę vi
sų rūšių laivai galėtų nesun
kiai patekti į uostų. T?b.

Nauja Prekybos 
Sutartis Su Sovietų 

Rusija

sutartis atnaujinama būsi
miems metams. Prieš tai a- 
biejų kraštų atstovų pasita
rimuose -- derybose padaro
ma einamųjų metų prekybos

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P.. ATKOČIŪNAS

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

Ros. 6924 So. Talman Ar».
Rea. Tel. GROvenill 0617 
Offlca TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedaliomis anai tanu 

TeL CANal 2345

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

Ketvertais pacral sutartį
2305 So. Leavltt St.

_________ Tai, OANal 0402_________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZTDENCTJA

LAFayette 3051 2519 W. 4Srd Bt
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. j 

Trečiadieniais ir Sektnadieniais Reikalai,lamos 
murai sutarti giria,

TeL Ofiso BOUlevard 6913-14 
Ree. KENvood 6107

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

756 West 35th Street
Ofiso TsL VIRginla 0036 

Reeidenee Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resldendja
8939 8o. Olaremont Avė.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedaliomis pagal sutartie

Pirmadienis, vasario 1, 193’

sutarties įvykdymo revizijų 
ir žiūrima, kokios pozicijoj 
išnaudotos, kuo jas reikia 
pakeisti ar papildyti ir ko, 
kias naujas įrašyti. Ir praei
tų metų pabaigoje panašiose 
derybose — pasitarimuose bu 
vo peržvelgta ligšiolinė Lie
tuvos - Sovietų Rusijos pra
kybos sutartis. Lyginant st 
1936 metų padaryta preky
bos apyvarta, šiais metais 
numatyta įvežimų iš Sovietų 
Rusijos į Lietuvų padidinti 
apie 10 nuoš. Jam išlyginti 
numatyta iš Lietuvos į So
vietų Rusijų daugiau išvežti 
gyvų kiaulių, raguočių ir kui
lių. Tuo bud.1, kasmet Lietu
vos ir Sovietų Rusijos pre. 
k''1;.? santvkiai vis plečiami.

Tsb.

POETUI VAIČAIČIUI STA 
TYS PAMINKLĄ

Sintautų viscę organizaci
jos ir visuomenė rūpinasi pa
statyti poetui Pranui Vaičai
čiui paminklų Sintautuose, po
eto tėviškėje. Paminklo pro
jektų sukomponavo dail. Gry
bas. Paminklas kainuosiąs a- 
pie 4,000 litų.

ATIDUOSIM PASKUTINI 
PATARNAVIMĄ

BBTDGEPORT (Chicago). 
— Po sunkios ir ilgos ligos 
mirė Teofilė Stankevičienė, 
šv. Kazimiero Vienuolyno rė
mėjų 2 skyriaus amžina narė. 
Todėl visos mūsų skyriaus na
rės prašomos susirinkti an
tradienį, vasario 2 d. 8 vai. 
ryte, 831 W. 34 PI., sutekti 
velionei paskutinį patarnavi
mų. Narės prašomos ateiti su 
ženkleliais (baltomis gėlėmis).

Valdyba.

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
. HEAI/TH-MOR

Matykite Ii Šiandien t 
Reikia tik paSauktl CENtral 9051 
arba raflyti laiškų, o HEAI.TH-MOR 
ekspertas atvyks pas Jus, Ir pe.r ke
ltas minutes ISnlSklns TTEALTH-MOR 
msglką. Šaukite pardavėja J. F. 
DANIS. . Room 61 R. 203 No. Wa- 
bash Avė.. Chicago.

CLASSIFIED
NAMAI MAINYMUI

Nariu molnvtl biznio namą ant 2 ar 
3 fletn. .Tolau bus ’-oika’as, pridėsiu 
n'r|<-o|s. fiauk'te. Vincentas Stankus 
HEMlock 0707

i REIKALAUJAMOS DARBININKES

prityrusios press- 
Amerlcan Cleaners A- Dyers. 

4250 Wcst Tjike St.

llclkalaulama ekspertė beauty opp- 
ratrtr. Turi gyventi apvllnkėj. 3970 
Archer. LAFayette 7282.

PARDAVIMUI BIZNIAI

PARDAVIMUI -Shoe Repatr" ma- 
ftln-oe su visais trankiais ir “atakų. 
Jei bemokate amato, išmokinsiu. Sa
vininkų matykite vakarais Ir neda
lioj visų diena. A. O. 4049 South 
Talman Avė. Kampas 40th PI.

PARDAVIMUI NAMAI

Pardavimui modernlSkar mflrlnls 2 
flefų namas 5 ir fi kambarių, plels- 
tarlurtns belsmnntns. nedaryt, por- 
dlal, e-OvS Ir clff ISmokStl. 2 karų 
garadžliis. Arti 54 Ir Kcdzle Kai. Kai
navo 913,000. Paleisiu uS 95,950, 
Savininkas 6138 3. Albany Avė. A- 
rentų n'noriu.

PARDAVIMUI KAILINIAI PALTAI
48 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui 9S.no. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai yaus. 
Economlcal Rectlon. Miller Fur Com- 
pany 188 N. Michigan Avė. Atdara 
vakarais.

IF.6KO PIRKTI

TeSkoma pirkti ma»1 va ruoniukai 
(reed oryan). Turi bfltt geram ato* 
vy. Bov 81 A, “Draugaa“.

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas
Pervilkimas, baldų taisvmaa, per- 

maliavoįimaa, išvalymas. Darbas ga- 
rantnojamas. Apkainavimas dykai 
Žemiausios kainos mieste. Siiperior 
Upliolstering Co./ 327 8o. Kodais 
Avė., NEVada 7717.

optometricai.lt

