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VALSTYBES PASISAKO IK NESHIN- 
TIMA PAGELBOS Į ISPANIJA

SAVANORIŲ SIUNTIMAS SUSTABDO
MAS ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ

Pakraščiai bus blokuojami 
pradėjus kovo 6 d.

>------------
LONDONAS, vas. 16. — 

Tarptautinis komitetas Ispa
nijos reikale Šiandien nuspren
dė, kad savanorių siuntimas j 
Ispaniją gelbėti radikalams, 
arba nacionalistams turi būti 
nutrauktas ateinančio šešta- 
dienioi vidunaktį.

Taip pat nuspręsta, kari Is
panijos pakraščiai ir pasieniai 
turi būti blokuojami pradėjus 
kovo m. 6 d. Blokada bus vyk
doma, kad neleidus iš svetur 
gabenti ginklų ir karo medžia
gos į Ispaniją.

Komitetas rado, kad Ispani
joje kariaujančios pusės turi 
pakankamai savanorių ir te
gul toliau be svetimų šalių ki
šimosi sprendžia savo> vidaus 
reikalus.

Viena Portugalija pasisakė 
prieš aavo ir Ispanijos pasie
nio kontrolę. Kalbama, kad 
šiame atsitikime gal bus sutar
ta blokuoti Portugalijos pa
kraščius.

PRANCŪZIJAI RŪPI ISPA
NIJOS RADIKALŲ LIKI

MAS

ISPANIJOS NACIONALIS
TAI PERKIRTO GELE-

ŽINKELį

PERPIGNAN, Prancūzija, 
va». 16. — Ispanijos nacionalis 
tų lakūnai su bombomis išgrJo 
vė žymią dalį geležinkelio tarp 
Prancūzijos ir Kataionijos.

Tuo būdu nutrauktas iš 
Prancflzijog karo medžiagos 
siuntimas Ispanijos radika
lams.

TAIP GI DVASININKAI!

LONDONAS, vas. 16. — Iš 
Ispanijos grįžo šeši anglikonų 
ir kitų protestantų sektų dva
sininkai, aplankiusieji radika
lų valdomas sritis.

Jie pasakoja, kad Ispanijos 
radikalai nesą nusistatę prieš 
Dievą ir nevykdą jokios be
dieviškos propagandos.

Na, ir kas darius su tokiais 
dvasininkais?

PARYŽIUS. Vas. 16. — 
Prancūzijos socialisstų vyriau 
sybė turi pagrindo veikti Ispa 
nijog reikalu. Ši vyriausybė 
yra nusistačiusi už Ispanijos 
radikalų laimėjimą. Londonas 
gi painformuotas, kad Ispani
jos radikalai jau negali ilgiau 
pakelti kraujamų ant jų nuga
ros smūgių. Ginant Madridą 
ir kitas pozicijas radikalų mi
licininkai ir svetimų šalių sa
vanoriai labai nusikamavę ir 
jų tarpe.ima reikštis visiškas 
susmukimas, gal ir pasidavi
mas nacionalistams. Kitas ra
dikalams vargas, Maskva dau
giau nepristato ginklų ir karo 
medžiagos, o iš Prancūzijos 
apturimų nepakanka. Randa
ma, kad artimoj ateityje mili
cininkai neturės nė amunici
jos.

Ispanijos radikalai šaukiasi 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybės pagelbos. Jie nurodo, 
kad nacionalistai turi visko 
pakankamai, o jie nieko.

Tai svarbiausias pagrindas, 
kuriuo remiantis Prancūzi
jos socialistas premjeras Blu- 
mas suskato grasinti Italijai, 
Vokietijai ir dar Portugalijai 
dėl ispanų nacionalistų rėmi
mo.

Ar prem.. Blumas ką nors 
laimės Ispanijos radikalų nau
dai, artimiausiomis dienomis, 
teks patirti.

AGRARŲ VADAS IŠRINK
TAS SUOMIJOS PREZI

DENTU

HELSINKIS, vas. 16. — 
Suomijos seimas respublikos 
prezidentu šešerių metų ter
minui išrinko agra>rų partijos 
vadą Kyosti Kailio, 63 m. amž.

ANGLIJA GINKLAVIMUISI 
IŠLEIS 7 BILIJONUS DOL.

CHICAGO MAJORAS IEŠ

KO FONDŲ

LONDONAS, vas. 16. — 
(Anglijos vyriausybė iškelia ai
kštėn, kad penkerių metų gin
klavimosi planui vykdyti nu
matyta daugiau kaip 7 bilijo
nai dol. išlaidų.

ITALIJOJ PASKELBTA AM
NESTIJA KALINAMS

ROMA, vas. 16. — Gimus 
berniukui Italijos įpėdinio 
žmonai, Mussolinio vyriausy
bė paskelbė amnestiją politi
niams kaliniame

ISPANIJOS RADIKALŲ VADŲ SĖDYBA

Tai A alencijos miestas, ties Viduržemio jūra, kur yra susispietę Ispanijos vyriausie
ji vadai socialistai, komunistai ir anarchistai, kurie sudaro bendrą frontą prieš nacio
nalistus ir sakosi, kad jie yra “teisėta vyriausybė’’. Čia vaizduojama Valencijos svar
biausioji gatvė.

KALBĖS “DRAUGO” RA
DIJO VALANDĄ

Kun. prof. J. Vaitkevičius

Gerb. kun. prof. Juozapas 
Vaitkevičius, M.I.C., Marijonų 
Kunigų Seminarijos rektorius, [ 
šiandien pradeda per radiją 
kalbų seriją. Kalbės kiekvieną 
trečiadienį '4 vai. popiet 
“Draugo” radijo valandą iŠ 
WEDC stoties (1210 kc.) 
Gerb. kun. rektorius yra gar
sus pamokslininkas misionie
rius.

KIEK ŠIEMET KAUNE BO
SIĄ ALINIŲ IR RESTO

RANŲ

Airiu griežta kova su raudenaisiais 
gaivalais

WASHINGTON, vas. 16. — 
Sužinota, kad Cbicago majo
ras nori gauti 40,000,000 dol. 
viešiesiems darbams Chicagoj. 
Tuo tikslu jia šiandien atlankė 
Baltuosius Rūmus.

PREZIDENTAS RŪPINASI 
MAŽAISIAIS ŪKIAIS

WASHINGTON, vas. 16. — 
— Prez. Rooseveltas kreipės 
kongresan au sumanymu, kad 
būtų duota pagelba mažųjų ti
kiu savininkams.

N. J. GUBERNATORIUS 
PRIEŠ “SĖDĖJIMO” 

STREIKU
TRENTON, N. J., vas. 16. 

— Pramoninės organizacijos 
komiteto (C.I.O.) vadai ruo
šiasi surengti “sėdėjimo” 
streikus ir šiopvalstybėj.

Valstybės gubernatorius Ho 
ffman įspėja darbininkų, va
dus, kad streiko laiku neoku
puotų fabrikų, kaip tas nese
niai buvo daroma Micbigano 
valstybėje ir buvo pakenčiama. 
Kas panašaus nebus pakenčia
ma New Jęnsey valstybėje, pa 
reiškia gubernatorius.

jo, reiškė užuojautos krikščio
niškai katalikiškai Ispanijai ir 
nusprendė burtis į sąjūdį prieš 
krikščionybės priešą komuniz
mą.

Karo pradžią Ispanijoje 
kaip kitur, taip ir Airijoj na
miniai ir importuoti komunis
tai išdrįso agituoti Ispanijos 
raudonųjų vyriausybės nau
dai. Įvairaus plauko demago
gai jiems gelbėjo. Airių visuo
menė smerkė žygius. Tačiau 
griežtojo jiems pasipriešinimo 
nebuvo. Dėl to pasiųsta med
žiaginė ir pinigiška pagelba 
Ispanijos raudoniesiems žudi- 
kams.

Airija tuo būdu tikrai užsi
pelnė didelę gėdą pasaulio a- 
kyse. Tad 1936 m. rugpjūčio 
d. airiai katalikai atlaikė su
sirinkimą, sudarė Airių Krik
ščionišką frontą, suaukojo 2,- 
500 dol. ir už šiuos pinigus 
Ispanijos patrijotams (nacio
nalistams) pasiuntė medika
mentų.

Praėjus penkiems mėne
siams, Airių Krikščionių 
fronto skyriai suorganizuoti 
kone-kiekvienoj Airijos aps-/ 
krityje. Airių Krikščionį 
frontui priklauso vyrai Ir mo
terys iš įvairių politinių par* 
tijų tačiau, fronto organizaci
ja nesikiša į grynai politiškus 
klausimus. Jo tikslas yra ko
voti už krikščionybę ir jos 
principus su komunistais ir ki 
tais krikščionybės priešais. E- 
konomįnėje sferoje Airių Kri
kščionių frontas visados va
duojasi Popiežių Leono XIII 
ir Pijamu XI enciklikose išdės
tytu Bažnyčios mokslu.

DUBLINAS, vas. 13. — Su
daryta airių katalikų organi
zacija vardu “Airių Krikščio
nių Frontas”. Daug kns pra
dėjo tvirtinti, kad ši organiza
cija yra daugiau niekas, kaip 
tik politinė partija.

Atsižvelgus į tai, Airių Kri
kščionių fronto vadai išleido 
manifestą. Išdėsto organizaci
jos tikslus ir pažymi, kad or
ganizacija darbuosis Airijoje 
vykdyti naują socialinę san
tvarką, paremtą krikščioniška 
socialine filosofija, kaip tas 
nustatyta Popiežių mokini
mais.

Manifeste pažymima, kad 
Airija stovi atokiai nuo Eu
ropos žemyno socialinių au
drų ir neturi svarbesniųjų su 
sisieikimo su pasauliu linijų,

; mažai tegaudavo žinių apie 
komunizmą. Airija žinojo, kad 
komunizmas įsigalėjo ir įsigy
veno Rusijoje, kad jis kelia 
galvą Meksikoje, bet nedaug 
težinojo apie jo siekius, meto
dus ir ambicijas kituose kraš
tuose.

Tačiau Airija praregėjo, 
kaip komunizmo sekėjai pra
dėjo siausti Ispanijoje, kaip 
ten komunistu gaujos pradėjo 
žudyti kunigus ir vienuolius, 
plėšti, griauti ir deginti baž
nyčias, vienuolynus, katalikiš
kas mokyklas ir kitas katali
kiškas įstaigas. Pasirodė, kad 
Ispanijoje civilinis karas yra 
iš tikrųjų tikinčiųjų Dievą ka 
ras su netikinčiais Dievą, 
kad krikščionys kariauja su 
savo priešais, kurie siekia iš
griauti krikščionybę. Airių 
tauta tad tuo giliai susidomė

DETROITE PRASIDĖJO 
TAIKOS DERYBOS

DETROIT, Mich., vas. 16. 
— United Automobile Wor- 
kers of (America ir Lewiso Co 
mmittee for Industrial Organi 
zation vadai pradėjo taikos 
derybas su General Motors 
korporacijos viršininkais.

Numatoma, kad derybos tik
rai bus sunkios, kadangi dar
bininkų reikalavimai yra žmo
niški, o darbdaviams žmoniš
kumas su darbininkais ikišiol 
vis dar yra nepakenčiamas.

Darbininkai tarp kitko rei
kalauja: penkių dienų savai-’ 
tės ir 30 valandų savaitės dar 
bo; gyvenimui atitinkamo at
lyginimo, kurio minimumas tu 
ri būti nustatytas; seniau pa

grąžinimo,

Jis sako, kad valstybės au
toritetai yra pasirengę koope
ruoti su darbininkais siekti 
geresnės buities ir teisių. Bet“ šalintų darbininkų
“sėdėjimas” 
kas kita.

fabrikuose yra ir kt.

11 ASMENŲ ŽUVO POT
VYNYJE »

PRADĖTA BYLA POLICI
NINKO ŽUDIKAMS

KAUNAS. — Šiais metais 
Kaune būsią 4 pirmos rūšies 
restoranai, 30 antros rūšies ir 
14 trečios rūšies, Alinių nu
matoma 14, bufetų 5, valgyklų 
50. Viso iš šių įmonių — įstai
gų, miestas pajamų mokesčių 
tikisi gausiąs per 100,000 litų, 
iš tos sumos per 90,000 litų iš 
restoranų.

SUDEGE TVARTAI IR 18 
KARVIŲ

GRIŠKABŪDIS, šakių ap. 
— Iš sausio mėn. 20 d. į 21 

dieną naktį Mickų km. gyv. 
Ružo sudegė kluonas ir tvar
tai. Kluone sudegė pašaras, o 
tvarte 18 karvių ir 10 bekonų. 
Žmonės sako, kad padegimas, 
Įvykis stropiai tiriamas^

LOS ANGELES, Cal., vas. 
16. — Pasireiškusiam dėl lie
taus potvynyje čia ir apylinkė 
se 11 asmenų žuvo. Šimtai sei 
mų neteko pastogės.

MIRĖ RUSIJOS TREM
TINYS

MYKOLIŠKIAI. — Po 
trumpos, bet sunkios širdies Ii 
gos mirė Mykoliškių klebonas 
kun. J. Paulavičius. Velionis 
iš Sovietų kalėjimo, grįžo 19- 
33 m. Rusų buvo nuteistas mir 
ti, bet vėliau mirties bausmę 
pakeitė 10 metų koncentraci
jos stovykla. laidotuvėse da
lyvavo velionieg draugai trem

Chicagoj imta nagrinėti by
la policininko M. Toth žudi
kams S. Marowski ir F. Why- 
te.

Abudu paroliuoti iš kalėjimo 
prieš policininko nužudymą. A 
budu teisme pasisakė nekalti.

ŪKININKAS PASISTATĖ 
ELEKTROS STOTJ

VILKAVIŠKIS. — Ūkinin
kas J.uoz. Rimša, gyv. 8 klm., 
nuo Pilviškių geležink. stoties, 
ant Žvirgždas upelio pasista
tė elektros stotį. Tik pirma rei 
kėjo įrodyti, kad upeliu neplu
kdomi sieliai ir kad užtvanka
neapsems kitų ūkininkų žemių, 

tmaai su J. E. vysk. Matulio- xjkininka.8 vartos elekrą trobų 
niu priešaky.

GREEN PRIIMTAS J CHI
CAGOS MUZIKININKŲ

UNIJĄ

WASHINGTON, vas. 16. — 
Iš angliakasių unijos United 
Mine Workers of America pa
šalintas Amerikos Darbo fede
racijos prezidentas W. Green, 
kurą anądien peikė pramoni
nės organizacijos komiteto (C. 
I.O.) vadą J. L. Lewis dėl jo 
susitaikymo su General Mo
tors korporacija.

Green pareiškė, kad tuo su
sitaikymu padaryta skriauda 
darbininkams.

Lewis valdo angliakasių u- 
niją, tad Green ir pašalintas. 
Angliakasių unijoje Green yra 
išbuvęs nuo 1890 metų.

Iš angliakasių unijos paša-

DEMOKRATAI PAGERBĖ 
PARTIJOS VADĄ

WASHINGTON, vas. 16. — 
Apie 2,000 demokratų parti
jos vadų vakar dalyvavo čia 
surengtose vaišėse pagerbti 
partijos nacionalio komiteto 
pirmininko paštų departamen
to sekretoriaus J. A. Farley, 
kurg sėkmingai išvedė prezi
dentinę kampaniją pereitą ru
denį.

Vaišėse dalyvavo ir prez. 
Rooseveltas. Buvo eilė kongre
so atstovų, gubernatorių, mie
stų majorų ir didesniųjų ir 
mažesniųjų iš visos šalies de
mokratų vadų.

NYKSTA TAUTOS 
TURTAS

BAGASLAVIŠKIS. — Apy 
linkėj yra nemaža senų žmo
nių, kurie žino daug pasakų, 
dainų, patarlių ir t. t. Tik gai
la, kad tas tautos turtas nyks
ta — nėra kam jo užrašyt

75,000 GRIŽO I DARBĄ

DETROIT, Mich., vas. 16. 
lin tas Green tuojau priimtas!— Apie 75,000 darbininkų va- 

apšvietimui ir mašinoms sukti. į Chicagos muzikininkų uniją, Į katr grįžo į darbą General Mo
tors korporacijos fabrikuose

ŠIAULIAI. — Mieste prad
žios mokyklų yra 54 komplek
tai, 20 komplektų savivaldy
bės patalpose, o 34 komplektai 
nuomojamose patalpose.

Neturtingiems mokiniams 
savivaldybė duoda visas moks
lo priemones.

ŠIAULIAI — Už tuos 50,- 
000 litų bus įkloti įvairiose 
miesto gatvėse apie 2500 m. į- 
vairių diametrų kanalizacijos 
vamzdžių su kontroliniais židi
nėliais. Taip pat bus išgręžti 
vandentiekiui bandomasis šuli 

’nyg iki 150 m. ilgio.

čia ir kitur, 
daugiau.

Šiandien grįžta

ORAS
CHICAGO SRITIS. —

Šiandien debesuota; kiek šil
čiau.
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PKJOttMUPA'Cue KAIMAI A Amerikon vaistytam:

Metams — H.H; Pusei metų — lite; Trims uiene- 
Šlama — St.SS; Vienuos minestai — t««. Kitose val
stybėse prenumeraU: Metams — S7.M; Pusei metų 
— Il.oo. Kupos — .01c.

Šiais metais sukanka 50 metų, kai iš 
(vairių kraštų pradėjo keliauti išeiviai į Bra
ziliją. ė>ia proga kovo, balandžio ir gegužės 
mėn. Sao Paulo mieste bus surengta didžiu
lė ateivių puroda. Tos parodos tikslas at
vaizduoti bendrai viso krašto pažangų, ir

SmuijK Kupinau Statyta laaji
a

Praeitų spalių mėnesį, mi- kti tiek pinigų kiek reikalau- 
. , , jus pirmajam pirmosios Ame ja statomoji koplyčia, tam

kanu kiekvieną ateivių tauta parodys ku- lietUvis „mhmrijo. ro 'reikta daug aukotojų ir daug
rių laimėjimų išeivijoje ji pasiekė. ktoriui a. a. kun. V. Kulikau- laiko.

Pavarčius lietuvių Ameri- 
KOPLYČIOS statyba koje gyvenančių surašus ra- 

>) statistikos, b) spaudos, c) dainos, d) mu-!bttvo susUMy“- Kuomet vi- ndame, kad vos saujelė lieto- 
aiko«, e) meno, f) iemfa akio, g) pramonės. su0,nenė patyrė kefcu» padė- vių pnsidėjo prie pirmosios

bao Paulo lietuvių kolonijos įvairios or- . . ... .... . . . ,, • , , .. T. ekui, dėl ištuštėjusio statybosgoiutacijos nutarė parodoje dalyvauti. Lie- ” *
tuviai suvo paviljoue turėsiu šiuos skyrius: PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Ivadai, dėl to ir nenuostabu 

kad jie čia darbininkams ro-
Š< akū.s generolai

liabur žinau ir jutus, tavorš- 
čiai, ant savo delno ištlumo- 
čysiu, dėl ko, lietuviški cici- 
listai Amerike, ilgų čėsų fai- 
tavęsi su kapitalistais dėl dar-

jaue neužveda.

Mole rų nesubyt in s itj ir suskubo gausiau aukų Amerikos lietuvių seminarijos 
siųsti ir grįžus iš Romos Ma- koplyčios statymo. Reiškia, 

vieji iš Lietuvos istorijos stambesnių įvykių (n jonų provincijolui, koply- didžiuma savo dalies dar ne- 
paveikslai, dainos, tautiniai šokiai ir kitos čios statyba iš naujo pradėta, prisiuntė. O yra gyvas rei-

Be to, parodos metu bus surengta viena lie
tuvių diena. Lietuvos dienos metu bus gy-

Į DIENOS KLAUSIMAI ĮĮ
DĖMESIO VERTAS DALYKAS

“Naujosios Romuvos” Nr. 4-5 išėjo kai
po specialinis lietuviškos kultūros numeris, 
kurio turinys yra toks: “Lietuvių tautos 
dainos’’ •— rašo J. Keliuotis; “Mūsų prose- 
uovės kultūros taku” — Dr. J. Puzinas;
“Lietuvių liaudies pasakojimai” — J. Cei-
bulėnas; “Lietuvių senovės kultūros pronto- I Ukmergės. Iš jų gyvų nieko nebeliko, o jų 

— Zenonas Ivinskas; * * 1 aętu vi ų meno J '’adcai retas kuris tarp lietuvių tepasirouo.
Mes skundžiamės dėl jaunimo nutautė

jimo. Bet, matyti, kad tuos pačius vargus 
tuo atžvilgiu turi ir kituose kraštuose gyve
nų lietuviai. Rodos, kad Brazilija mažiau 
turi jėgos nutautinti ateivius, ir jų vaikus 
negu Jungtinės Amerikos Valstybės, tačiau 
ir ten lietuviai greit pasiduoda svetimoms 
įtakoms. Gaila. Išrodo, lyg lietuviams yra

# _ prigimta greit išsižadėti visa to kas lietu-
labai įdomūs. “N. R.” redakcija gražų dar- vjška, greit apsiprasti svetimose sųlygose, 
bų atliko, išleisdama lietuviškos kultūros nu- kuomet jie išvyksta iš Lietuvos į svetinius 
merį. Bet ir visi ‘‘N. R.” leidiniai yra įdo- i kraštus. Su šia Lietuvos išeivijos silpna pu
tnūs. Reiktų, kad ir Amerikos lietuvių inte- ye reįkia daugiau, sistematingiau ir griežr 
♦igentijn šį žurnalų prenumeruotų. “N. R.” («jau kovoti.
išeina kas savaitę. Kainuoja 20 litų metams. J______________
Adresas: Kaunas, Laisvės Al. 31 b. Dabar , 
užsisakantieji melams ar pusei metų, gautų ’ 
ir specialųjį lietuviškos kultūros numerį. J 

Šia pačia proga mes norime pastebėti, 
kad mūsų, Amerikos lietuvių, inteligentija 
lietuvių spaudos atžvilgiu yra gerokai apsi
leidusi. Kažin ar surasime jų bent tuzinų, 
kurie prenumeruotų L&tuvoje leidžiamus 
žurnalas. Ypač reiktų, kad kiekvieno inte- 
ligealo namuose rastus kartų į mėnesį išei
nantis moksliškas žurnalas “Židinys” ir sa 
vadinis “Naujoji Romuva”. Taip pat lei
džiama specialiniai atskiroms profesijoms 

moksio šakoms žurnalai. Norėdami sekti 
Lietuvos gyvenimą, sekti jos mokslinę ir 
kultūrinę pažangų, jokiu būdu negalime ap
sieiti be Lietuvoje leidžiamų žurnalų. Tarp 
Lietuvos ir mūsų šviesūnijos turėtų užsi- 
megsti glaudesni ryšiai, turėtų prasidėti ben
dradarbiavimas. Tai sunku bus atsiekti, jei 
vieni su kitais arčiau nesusipa&asime, jei 
vieni kitų nesuprasime. Tik per spaudų ga
lima sueiti į santykius pažinti vieni kitų 
jėgas ir pradėti kultūrinį bendradarbiavimų.

Jei jau ūmesnioji masy Se-iestatjos kar- , iu
ta rodo tendencijos atšlyti nuo Lietuvos kul- T;i.ru; ,i.lt

charakteris” —- Adolfas Valeška; “Archi
tektūra tautos k altu roję” — Areh. V. švi- 
pas; “Lietuvių kalba suvo giminių tarpe” 

-.A. Salys; “Lietuvių tautos muzika” — 
Zs Slavinskas; “Lietuvių audiniai” — A. 
Tamošaitis; “Lietuvių sodžiaus vaidyba” — 
Lrūys Buraeas.

Reikia pasakyti, kad visi straipsniai yra 

kų atliko, išieisdatųa lietuviškos kultūros nu- 1

įvairenybės. Lietuvių paviljonas, numatoma, 
turėsiu* 38 kv. metrus.

Pirmieji ateiviai į Brazilijų atvyko 1888 \ 
m., taigi, prieš 49 metus; tat lietuviai čia at- darbas pradėtas. Ka- gturne.
si rado beveik kartu su kitais atvykusiais iš dangi koplyčios statymo fon-j kuomet koplyčios
Europos ateiviais. Pirmieji lietuviai į Sao'das buvo išsekęs įr patsai ti-’ uty|l|0 ’baųęūnas artinasi 
Paulo, Grando Sul ir į Sentų atvyko nuo nkas bus painus, ornamente- reįkėg Mti<teliotittiai atfcily.

Ite, tat nelengva buvo raeti iv>iriom,
tokių darbramky kūne dar- .orioe
by mokėtų .r atliktų ua pr.-' kad
einamų karnų. Dtaugu prane- Hetuviai sukr„,

Gahitinai susitarta su tin- kalas, kad visi sukrustume it 
kaviuto (plestering) kooipa- tų paminklinį Amerikos lie 
nija ir koplyčios tinkavimo tuvių darbų garbingai užbai-

Mūviu karalystėj — llalivu-
de per Screen Actors gildo*
balių buvo didelių gerklių

,. . . . .. . (big mouth) kontestas. Ikibimnkų rojaus, ne tik kapi- ... .... , , .....r šiol visi nušlijo, kad didziau- talietų nenufaitavo, rojaus ne-l . ... ... , sios gerkles cempijonu yra ar-uzvede, ale, ant galo, patys I.. . . „ . ,. . . it.stas Joe Brown, ale kontes-
sukapitaljstėjo. Svakūs, ta-1. , .. n. . . . • 'te JI aubytino Marina Rayevarsčiai, jų generolai. Nori
te priklodų? Ve vienas.

Bostono lietuviškių cieilis- 
tų generolo Maikio, sinioro, 
senas f rentas, taip pat Mai-

šti, jog šis, didžiausias iš ne-1 Y’1 “7*77 <*u^u ;kis Kriz.nauska* iš Universal,nu, ono, u.uu.ttoi.0 ra u ^yg ajjfcodajm lr k^tUS
.(liktųjų, darbų jau pradėtas gin(ianli sukoti k lyi.iw 
ir pusė reikal&ujuno kaptta- užbaiginnli

Ind., rašo bostoniškių cicilis- 
tų generolui tokią gromatą:

GRAŽUS DARBAS

lo surinkta.
Su šia džiuginančia žinia 

sykiu seka pranešimas, kad 
seminarijos auditorija, kuri 
randasi koplyčios apačioje, 
bus palikta netinkuota ir be 
grindų. Prie šio nuosprend-

Tėvo Jakaičio žodis

Mirus mylimajam Tėveliui 
Kulikauskui, Aukštai gerb. 
Tėvui Jakaičiui teko atsako 
minga pareiga — prižiūrėti 
statybos darbus ir juos už

statymo Fondo Stovis
. . . . Malonu pažymėti, kad Ma-
Praėjusio mėnesio pabaigoj ir šio mene- , , .....*. . T . . .5 rijonų darbų rėmėjai gausiaisi o pradžioj Lietuvoj buvo organizuojamos“ . .. .

•'blaivybės savaitės”. Spauda dėjo gana daug p”’*. ej0 8em^MU’*J°s «- 
ir įdomių raštų šiuo svarbiu klausiniu. “P. P^ycios Gauta ben

kiek aukų iš kiekvieno kam-
“0 vįstik Blaivybė nemirė. Gal ji serga. 'kur «yv«na lietn- 

Tačiau ligonis pagys. Taip, tikrai. Kai kas

G.” rašo:

1 ironiškai šypsojosi, kai draugija pateko į fi- 
' • nansinius sunkumus. Tačiau šiandien, bėdas 

energingai stumdoma, vėl su didesniu užside
gimu imasi darbo.

O, kud liūtų mirusi! Vienok ji, kaip są
žinės balsas, šaukia ir inteligentui ir pras
čiokui: nežudyk nikoliu savęs, savo šeimos, 
tautos ir valstybės!

Nežiūrint į kruopštų blaivintojų darbą 
-- gerėjimo nematyt. K&ip buvo leidžianu 
milijonai svaigalų nuodams — taip ir dabar 
nesustojo. Blaivaus turinio knygos labai ne
mėgstamos. Ne vienas, mylėjęs blaivybę ir 
jai dirbęs, netenka nuotaikos, pasiduoda ben-
Jraiu nusivilhnui> nuįeįdžia raukas. — Ką 

senesnioji musų šviesūnijos kar- n.

turinio gyvenimo, kas kart mažiau ima juo | 
dėmelis, tai ko galima tikėtis iš mūsų jau
nosios inteligentijos. Dėl to laikas į tai rim- 
čiąu pažvelgti ir tų bendradarbiavimui pra
dėti tuojau, pradėti nuo spaudos, užsisakant 
Lietuvoje leidžiamų žurnalų ir taip pat kny- 
e’I-

PO TAUT08 ŠVENTAS

Prieš vasario šešioliktųjų mes dažnai pa
raginome kolonijų veikėjus rengti Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuvių paminėjimų. 
Mūsų raginimas nebuvo veltui. Šiemet labiau 
negu kitais metais į tai atkreipta dėrnėsis. 
Itaiugaiuoje mūsų parapijų minėjo reikšmin
gųjų Tautos Dienų. Vienos parapijos minėjo 
vakur, kitos praėjusį sekmadienį. K&i ku
rios atidėjo kitam sekmadieniuL Smagu yra 
pažymėti, kad šiemet į Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo iškilmes gausingai susi
rinko žmonių. Salės buvo pilnos. Tai džiugi
nantis reiškiays. Neatsiliko iri lietuvių para
pijų mokyklos. Jos ir šventė. Jaunoji karta 
i4Ūp pat sėmėsi tautiškos stiprybės iš savo 
tėvų ir protėvių darbų, kiaušy dama- ‘kalbų 
įr dainuodama: iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia...

Kitais metais Lietuva minės dvidešimtį 
metų savo nepriklausomo gyvenimo. Koloni
ją veikėjai iš anksto turėtų planuoti, kaip 
iškikimtgi&u tą svarbųjį įvykį paminėti. 1938 
ro, tikrai nusikals prieš tautų visi tie veikė
jai, kurie nepasirūpins kų nors didesnio su
rengti vasario 16 dienai.

Tikrai, darbas neduoda tiek vaisių, kiek 
reikėtų. Bet žvilgterėkim į kitas ideologines 
sritis, čia ar daug pažengta. Sunku žmogui 
kilti aukštyn! Kaip čia nugalėt save! Juk 
nuo amžių žinoma tiesa: nugalėti priešų daug 
lengviau, negu nugalėti patį save. lr dėlto 
darbas Joks sunkus. Dėl to atrodo tuščios 
pustangos blaivinti įmirkusius svaigaluose, 
šaukti kurtiems.

Bet ne. Ypač jaunųjų šildys atviros vis
kam, kas kilnu. Jos šiltai priima blaivių 
mintį. Taigi, jaunuomenėj sukrautos mūsų 
viltys. Tegu nors po keletu asmenų blaivy
bės savaitės laimėja — jos save pateisins”.

Jau luikas ir Amerikos lietuvių tarpe 
piudėti dažniau judinti blaivybės klausimą, 
kuris čia visai yra apleistas.

žio privertė statymo fondo pa baigti. Tėvas Jakaitis prane- 
dėtis. .* , 1 1 ga, jog statybos iždas apytu-

viai. Tėvai Marijonai ir se
minarijos auklėtiniai iš to 
daro išvadą, jog Amerikos 
lietuviai įvertina jų nelengvą 
darbų ir, sulig išgalės, pa
deda. Už tai visi Marijonų 
vienuolijos nariai nuoširdžiai 
dėkoja ir kasdien meldžia Au
kščiausiojo gausių malonių 
visiems, kurie savo pinigėliu 
prisidėjo prie šio švento dar
bo.

Kad ir daugelis aukojo, gi 
keletas net stambių aukų pri
siuntė, tačiau statybos iždas 
gerokai šlubuoja. Mat, surin-

Vienas Vilniaus laikraštis praneša, kad 
apie prieš porų mėnesių Vilniaus miesto Sto
rasta sulaikė veikimų dviejų gudų organiza
cijų: Gudų Mokyklos draugijos ir Gudų ūkio 
ir kultūros Instituto. Dėl šio storastijos įsa
kymo gudų draugijų centrai apeliavo pas Vi
lniaus vaivadų.

Sausio 20 d. Vilniaus vaivada pranešė 
gudų centrui, kad jų apeliacijų jis atmetąs 
įr patvirtinus storastijos žygį.

Gudų organizacijos dar galinčios kreip
tis į Lenkijos vidaus roikalų ministerį, ta
čiau ar ten ką laimės — sunku pasakyti.

Žinoma, kari nieko nelaimės, nes lenkai 
yra pasiryžę sunaikinti ne tik lietuvių, bet 
gndų, ukrainų ir kitų mažumų tautinį vei
kimų. ' ,

Tuonii, sako, parodyta, kad] 
didelių gerklių čempi jonai y- 
ra ne vyrai, ale — moterys. 

Atspėjo

Julė Cemcytė nuėjo pas ei- 
gonką savo ateities sužinoti.

— Ar gali iš rankos kų nors 
atspėti!“...ar pameni, kaip mudu 

sykiu pas: ruskį vaiske šiuži-1 — Šiur, parodyk ranką, —
jom Novgorodckoji gubernijoj, sako čigonė.
PetrOTskam pulke, neatrojevoj Pažiurėjtts į C( |1K.yti.s

štis. Tat kreipiasi į visus ge
ruosius rančjna, kad ir tie, 
kurie jau aukojo, bet dar iš
sigalėtų daugiau pagelbėt i, 
labai nuoširdžiai prašomi ska 
biai ateiti į talkų. Tie gi lie
tuviai ka&likai, kurie prie 
šio garbingo darbo dėl nepa
lankių aplinkybių ligi šiol ne
galėjo prisidėti, dabar labai 
nuoširdžiai kviečiami prisidė
ti. Tikimasi, kad šis garbin-

rotojf Gal pameni, kaip buvo 
tas didelis smotras, kaip mus 
sustatė į dvi šerengas, ir kaip 
suvažiavo visokia starša na- 
ča>.°itva?... lr ar pameni, kaip 
jie mus peržiūrėjo nuo galvos 
iki kojų ir paskui nuvarė ci- 
buliarnu maršu į laukus ko- 
pustinių kirminų mušti! Ir ar 
pameni, kokie mes buvom ta
da krabrūs, kaip tas kirmėlės 
mes trypėm, kad net kopūstų 
lapai šlamėjo!”

ką čigonė sako:
— Panytėle palaikai ryšius 

su manikiūrininke, ale raukos 
rodo, kad jau mėnuo kaip ne
si pas ją buvus.

Teatre
— Tamsta savo ambrielių 

gali i>asidėti garderobe, — sa
ko ašerig Jonui Kėdinskui.

— Dėl ko!
Dėl to, kad teatre lietūs 

nelija.
Atsluziję ruskių vaiske ko- . . ..

.. . , . .. ¥. , v \hai iiiioitu (jauna nauja dresępustonių kirmėlių musuno sluz-
bą, abu atvažiavo į Ameriką 
ir sumislįjo užvesti darbinin-

gojo Tėvo Provincijolo žodis kams cšcilistišką rojų.
1 Tokius ir panašius paspor-ras atgarsio ne vieno širdyj.; 

Prašome aukas siųsti sekan
čiu adresu: kun. J. J. Jakai
tis, Mariau Seminary, Hins- 
dale, III.

Žinių apie statomųjų kop
lyčių tilps dažniau “Draugo’ 
skiltyse. Taipogi bus paskel
bti vardai visų aukotojų.

A. V. M.

Pj/ras. Gudnis. Su tokia plo
na drese tu tokiam šalty ma
nai eiti į balių!

Žiauna. Kreizis... Su nauja
tus ir atestatus iš ruskių čė- drese moteriai niekad nebūna 
sų turi visi lietuviškų ciciliatų šalta.

Užsienio Lietuviams Sudaryti Palengvinimai 
Į Lietuvę Atsigabenti Savo Daiktus

Šių metų gausio mėn. pa- negalėdavo gauti. Tai, žino- 
baigoje Lietavoje buvo po- ma, neretai pykdydavo ir do- 
keistas įvežamųjų prekių mui Ivanų siuntėjus ir jų gavėjus, 
tų įstatymas. Juo daugiausia. Ypač tai jausdavo 8. Ameri- 
įyežamasis mpitas sumažintas f kos ir lutų kraštų lietuviai, 
automobiliams. Šiuo žygiu no
rimą sudaryt) geresnes sąly

sų ministerio leidimą, kiek
vienas užsienių lietuvis į 
Lietuvą galės atsikelti gyve
nti net su savais žemės ūkio 
gaminiais. Mat, Lietuvoje, 
kaip ir daugelyje kitų kraš
tų, veikiant valiutų suvaržy- 

i mama, pasidarė labai sunku 
įsivežti sau reikalingus kas
dieninius daiktu®. Šiuo įsta
tymo pakeitimu, be to, galės 
pasinaudoti ir Lietuvos pilie
čiai, užsieniuose gavusieji pa
likimą ir visi tie svetimša
liai, kurie atvyksta į Lietu
vą nuolatiniams apsigyveni
mui. Ypatingai šiomis leng-

gas kraštui niptorizuotis. Mat, 
lyginant su kitais kraštais, 
motorizaicijos srityje Lietuva 
dar yra gerųkai atsilikusi. 
AutomobiliamA muitas yra la 
bai žymiai, net kelis kartus, 
sumažintas. Drauge yra su
daromi galimumai be muito į 
Lietuvą siųsti dovanas ir įsi
vežti įvairius sau reikalingus 
daiktus. Ligi šio laiko būda
vo atsitikimų, kad neretai do 
vuuas iš užsienio gavusieji a- 
smenys neturėdavo kno už jas

kurių giminių yra visoje Lie
tuvoje. Dabar gi sudaromos1 vatomis galės pasinaudoti Ju- 
sųlygos, kad finansų ministe- ngtinių Amerikos Valstybių 
ris gali leisti valstybės ir Į lietuviai. Jie išvengs visų ne- 
labriarybės įstaigoms įsivežti malonumų, kuriuos ligšiol rei-
be muito bet kokių daiktų 
savo reikalams, jeigu už tuos 
daiktus muito išeiaa ne dau
giau, kaip 1,000 litų. Kartu 
finansų ministeris gali leisti 
be muito į Lietuvą įsig&benti 
daiktus ir privatiniems asme
nims, jeiĮgu tie daiktai jiems 
siunčiami kaipo dovanos.

Antras svarbus įvežamųjų 
prekių pakeithnaa, kuris lie-

apmokėti muitų. O juk įvai- čia užsienių lietuvius, yra
rias dovanas dažniausia siun 
čiama kaip tik vargingiesie
ms žmonėiUK ar labdarybės 
organizacijomi. Vargingieu 
gyvenantieji dėl aukštų mui
tų jiems atsiųstas dovanas

tas, kad atsikeliant nuolatos 
gyventi į Lietuvą, kartu bus 
galima atsigabenti ir visus 
savo daiktus, kurie tik yra 
reikalingi namų apyvokos rei
kalams. Veltui gavus fiuan-

kėriavo patirti muitinėse. Lig
šiol pasitaikydavo kad jau už 
gerokai nudėvėtų automobilį 
ant Lietuvos sienos jie turė
davo sumokėti nemažų muitą.

Abu anksčiau paminėti mui 
tų įstatymo pakeitimai buvo 
jau pribrendę ir būtinai rei
kalingi. Tai buvo jaučiama 
ir Lietuvoje ir pas užsienių 
lietuvius. Čia nemažos reikš
mės turi nedidelių dovanų siu 
ntimas be muito. Jų dabar 
bus galima siuntinėti dau 
giau, ypač skatinant, kad ne
didelėmis dovanomis keistųsi 
Lietuvos ir užsienių lietuvių 
jaunimas. Tokios dovanos su-

Iš TėiiKrašto
Ką Atliko Žiemos

Pagalbos Komit' ^s

Pernai metų pabaiguje Kau 
ne buvo suorganizuotas vy
riausias žiemos pagalbos ko
mitetas. Jį sudarė valdžios, 
savivaldybių ir visuomeninių 
organizacijų atstovai. Netru
kus ir kitoae Lietuvos vieto
se įsisteigė 125 žiemos pagal
bos komitetai. Jie prieš Ka
lėdas visame krašte buvo su
ruošę pirmąją žiemos pagal
bą vargšams padėti. Aukomis 
vargšų šelpimų gausiai parė
mė tiek atskiri asmenys, tiek 
įvairios įstaigos bei įmonės. 
Kauno įmonės bei fabrikai iki 
sausio mėn. 10 d. žiemos pa
galbai paaukojo apie 40,000 
litų. Grynais pinigais buvo 
surinkta apie 20,000 litų.

Daug sušelpta vargingų 
irimų

Įvairiose IJetuvos vietose 
pravestoji žiemos pagalbos 
rinkliava davė taip pat gra
žių vaisių. Ligšiol jau paaiš-

(Tęsinys 4 pusi.)

daio labai artimus dvasini 1.4 
ryšius tarp jas siunčiančių 
ir dovanas gaunančių žmo
nių.

i.ru
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chiengos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

M ŪSŲ TautOS švente mintimi pasidalinti su savo 
________ Jaunimo Skyriaus skaityto-

Tik vakar visa lietuvių tau
ta minėjo devyniolikos fnetų 
Nepriklausomybės sukaktu
ves. Kiekvienas prisiminė pra 
eities užmirštų, spaudžiamų, 
kankinamų Lietuvų, bet da-

jaas.

Amerikiečiai šį mėnesį mi
ni dviejų garbingų vyrų gi
mimo dienas “AVaehington ir 
Lincoln”. Lietuviai su skau
smu prisimena vasario 16 die-

baitis- kitokį vaizdų stato nų, nes joje minime mirties
prieš mūs akis. Lietuvio dva
sia stipri, didi, galinga iško
vojo laisvę, šiandien visur

sukaktuves Daktaro Jono Ba
sanavičiaus. Lietuviai jį va
dina Patriarchu, tautos te

plevėsuoja trispalvė vėliava vu> Vilniaus uola; visus šiuos
ir skelbia pasauliui, kad l-’e- 
tuva laisvu.

^sauj<<
vardus jis užsipelnė savo ku
kliu, pilnu nenuilstamo dar
bo gyvenimu.

Basanavičius, dar jaunas 
būdamas, ir gyvendamas su
nkiais spaudos uždraudimo 
laikais pareiškė: “Jei tauta 
gyva, tai jinai turi būti ne
priklausoma”. Jis naudojo 
kiekvienų priemonę kuri vedė 
jį prie tikslo. Viena iš stip
riausių priemonių tai spau 
da. Gyvendamas Prahoje su
redagavo pirmųjį “Aušros” 
numerį, kuris išspausdintas 
Mažojoj Lietuvoj 1883 met. 
Hk per “Aušrų” galėjo gry- 
r. i ausi lietuvių patriotai pil
numoje pareikšti savo mintis. 
Dėlto ir sakome, kad Basana
vičius yra davęs pirmus stip
raus atgimimo ženklus.

Prieš mus stovi visa eilė 
jo nuveiktų darbų Lietuvai. 
Jis dirbo, vargo ir kentėjo, 
nes jis mylėjo savo kraštų. 
Jame degė senos lietuvių tau
to? dvasios meilė, jis dėjo vr- 
„as pastangas atverti patiems 
lietuviams akis ir širdis, kad

Vasario 16 dienų 1918 me
tais, pasaulis stebėjosi, ar gi 
tai galimas įvykis, kad tokia 
aujelė žmonių, drįsta visam 

ulini pranešti savo ne- 
iklausomybę! Taip atsako 

(Rusiai lietuviai: Lietuva lai
sva, nepriklausoma! Iš kur 
gi jis semia jėgų Pergalei j- 
gyii? Tautos vienybė ir pa
siryžimas išgelbėjo mūsų tau 
tų nuo pražūties. Kaip seno
vės Konstantinas, šiuo ženk 
lu — arjžiumi įgijo pergalę, 
taip Aukščiausias suteikė at
sakymų kraujuje ir ašaro.-c 
pasken jusiai Lietuvai.

Šiandien, mes didžiuojamės, 
kad mūsų tauta, per šimtme
čius prispausta sugebėjo iš
laikyti kalbų, papročius ir re
ligijų. (Jau Vytauto Didžiojo 
pavyzdys mums rodo, kad jis 
tik tada pasijuto stiprus ir 
galingas, kada jis nutiesė 
tautai katalikiškus pamatus.
Jo viešpatavimo laikais Lie
tuva nušvito spinduliuojančia 
garbe. Taip ir Nepriklauso-1 paprastų, kas jie yra. Jis ne-
mybė aštuonioliktais metais 
buvo atsiekta.

Taigi, minėdami nepriklau
somybės sukaktuvių dienų, 
pasiryžkime maldauti Aukš
čiausiojo palaimos tautos vie
nybei ir laisvei palaikyti.

Virginija Balnytė, akad.

Mūsų Tautos Atgimi
mo Tėvas Dr. Jonas 

Basanavičius

Dar esu jaunutė ir nesuke- 
bėsiu tinkamai aprašyti mūsų 
garbingo tautos tėvo biogra
fijų, ar jo nuopelnus mūsų 
tautai bet noriu vienų kitų

bėgo nei iš sunkiausių pavo
jų. Lenkams nusileisti prieš 
okupantus ir savo mirtimi į- 
»odė, kad Vilnius yra mūsų 
sostinė ir kad jos neprivalo 
apleisti.

Basanavičiaus aukščiausi 
siekimai buvo Lietuvos lais- 
» ė ir jos kultūra, jis kovojo, 
kad tų laisvę atsiekus, tad ir 
jo mirtis simboliškai supuola 
su pirmaisiais laisvės žygiais. 
Minėdami Lietuvos Nepriklau 
somybės šventę prisimenam 
mūsų tautos seniausių ir gar
bingiausių gaivintojų — Jo
nų Basanavičių.

Jadvyga Raubūn&itė, akad.

Autorius “Mėlynojo Duno
jaus”. Jobann Strauss, kuris 
tarp kitų veikalų, parašė ir 
populerų visam pasauly valsų 
“Mėlynas Dunojus”. Vasario 
14 d. Viennoje, Austrijoj, bu
vo paminėta kūrinio 70 m. su
kaktis ir pagerbtas autorius, 
uždedant vainikų ant jo pa
minklo Stadt parke. “Mėly
nas Ihuiojns”, valsas, skai
tomas žymiausiu visam pa
sauly.

Lietuvos Nepriklauso 
snybę atsventus

Rašo Adolfas

Neperseniai, prieš devynio- 
likų metų, nutilo didžiojo ka
ro audra. Ir, štai, 1918 m., 
vasario 16 d., susirinkęs bū
relis lietuvių inteligentų Vil
niuje parašė aktų, kuriuo pa
skelbė pasauliui, kad Lietuva 
nepriklausoma.

Lietuva pabudo iš ilgo mie
go, numetė svetimų jungų ir 
dėjo valstybės pagrindus ant 
karo išteriotos lietuvių žeme
lės.

Lėtai slinko sunkūs atsi
statymo metai. Lietuviai, 
krauju laisvę atgavę, kibo į 
kūrybinį darbų. Bematant, vi
sa tauta sutartinai žengė pla 
čiuoju laisvės keliu, skynė ir 
naikino svetimų pasėtas pikt- 
žoJes-

bės kovas, vargus ir laimėji
mus. Baigus kalbėti, visi, pa
ti ijotiškūmo pagauti, ilgai plo 
jo.

Apsidairiau. Sale sėdi se
nukas, kurio akyse ašaros, 
raukšlėtame jo veide išskai
toma liūdesys. Pasiryžau bū
tinai su juo užmegsti kalbų, 
nes rūpėjo žinoti, kodėl jam 
taip liūdna šioj linksmybės 
valandoj.

Niūriomis gatvėmis einu Ha 
įnų link, o ausyse tebeskam- 
ra senio skundas.

Ar atspėsi, lietuvi, kas jo 
širdį griaužė!

Senis aiškino man apie tuos 
laikus, dešimts ar daugiau 
metų atgal, kada susirinkda
vo tiek daug žmonių į lietu
vių parengimus, kari salėje 
netiipdavo. Dabar, sako, mes 
seniai nykstame, o jaunieji, 
nors ir baigę lietuvių mokyk
las, neužima mūsų vietas.

Prisipažinsime, senis pasa
kė daug tiesos. Nedaug eiagi- • 
mių lankėsi Lietuvos nepri
klausomybės paminėjime.

Gerai, kad seniai neužmirš
ta tėvynės Lietuvos, tačiau 
to negana. Iš jų niekas to lie
tuviškumo neatims. Už deši
mties metų daugumas ateivių 
išnyks. (Jų vaikai tikrai iš
tirps nutautėjimo bangose, jei 
nesirūpins lietuviškumu.

Vardan Lietuvos, visų tų 
patrijotų, kurie nenuilstamai 
kovojo, idant lietuvybė ne- 
žlugtų, sėkite lietuviškų sėk
lų savo vaikų Mielose, ugdyki 
te juose patriotiškumų, tada 
būsite tikri, kad jūsų ainiai 
pasiliks lietuviais.

Neužilgo, balandžio mėn. 18 
d. vakare Sokol Hali — 2Žnd 
Kedzie avė., Liet. Vyčių cho
ras rengia milžiniškų persta 
tymų. Vyčiai vien apie tai 
dabar tekalba. Nenuostabu. 
Choristai rūpestingai lavina
si ir, kiek teko išgirsti, muz. 
Rakauskas rengiu tikrai ne
tikėtų dalykų. Net ir dabar 
choras mokosi naujų dainų, 
kurios nebuvo dar Chicagoje 
dainuotos.

Vyčiai Sportuoja

Phillips Gymnasium, Jack- 
son BLvd. and Kedzie avė., 
įvyks pirmo Vyčių krepšia- 
ariedžio turnyro rungtynės.

Pasiteiravus sužinojau, kad 
tumyse dalyvaus astuonios 
vietinės vyrų komandos ir 
dvi mergaičių — Brighton 
Faik 36 kuopos ir Bridgeport 
16 kuopos.

Laikykitės, nes Dayton, 0- 
hio, Vyčiai priėmė kvietimų 
’.r rungsis prieš čikagiečius. 
Atvyks sportininkai ir iš Ga
ry, Ind.

Mergaičių Vyčių 36 kuopos 
ir ±6 kuopos rungsis kovo 7 
ri., Phillips Gym., 1:30 p. m. 
Įžanga tik 25c.

Sekantį kartų paskelbsime 
visų turnyro ir atskirų ko
mandų rungtynių programų.

Iki pasimatymo.

dainavo iškilmei pritaikintas 
dainas.

Sekančių programos dalį iš
pildė northsaidiečių grupė, k u 
riai vadovavo P. Maskolaitis.

Reikia stebėtis jų sugebė
jimu taip realiai, artistiškai 
suvaidinti veikalėlį — Tautos 
sūnūs ir išgamos. Kiekvienas 
karakteris vykusiai parink
tas, veikiantieji asmenys ge
rai atliko savo roles. Pats vei
kalas nepaprastai įdomus, in
triguojantis. Labai ryškiai n- 
kcentuota pagrindinė idėja - 
konfliktas tarp lietuviškumo 
ir lenkiškos įtakos. Neslūgo 
komiško elemento, kurs visus 
gardžiai prajuokino.

a
Pertraukose kalbėjo kun. I 

Albavičins ir vėliau atsilan 
kęs Liet. konsulas Chicagoje 
dr. M. Bagdonas.

Visa 4 Vyčių kuopos val
dyba reiškia širdingiausių pa 
dėkų atsilankiusiems. Vyčiai 
linki visai Maskolaičių gru
pei (P. Maskolaitis, O. Sand- 
ers, V. Rėkus, A. Salukas, A. 
Seriūtė, J. Lebcžinskas, J.1 
Ramoška, 0. Ramoškaitė, E. 
Maskolaitienė, A. Rugienis, 1 
ir P. Cesokas) geriausio pa 
sisekimo ir tikimės vėl grei 
tu laiku pasimatyti.

Vakarui pasibaigus, artis
tams iškelta karališka vaka-’, 
rienė.

vardų mest, o kito ieškotis! 
Ai, ai! Tačiau aš nuoširdžiai 
patariu nepatenkintai “Lai
mai” savo įsakymų paskelb
ti visai lietuvių tautai, nes 
Šiose dienose daugelis tėvų 
savo vaikams prie krikšto, be 
šventojo globėjo vardo, dar 
prideda ir kitų, tautiškų va
rdų, kurių mes, lietuviai, be
gales turime. Pavyzdžiui, Lai
mo, Aldona, Birutė, Rūta, Mei 
lutė, Skaistė, Žiedūnė ir t.t 
Tai kuom aš kalta, kad man 
buvo duotas vardas Laima?! 
Taip kaip ir Tamsta nesi ka
lta, jog pakrikštijo Ona, Elz
bieta, ar Katarina ir pan.

Be to, kų reiškia vardas, 
jei rožė ir kitu vardu pava
dinta išduoda tų patį saldų 
kvapsnį! -

Tad, laikykis, sveikutė, sa
vo garsų pseudonimų “Lai
mų”, o aš pasirašysiu:

Laimutė, akariemikė

r Smalku* litrynimaa — 
malonumu lr palengvini- ( 

mae knomet muskulai 
geliami.

- PAIN-EXPELLER .
Clnomae lietuvių lelmome 
jau per trle gentkartea.

•* O M t 0 • A M C. J 1
L I N I M E N T

PROFESSOR NOODLE
ARISTOCRATIC PIGS

Te&r Professor
Some pids, theu sau,

_  are Ihoroutfhbred—
a hi$h brow sort 
of ąuadruped..
I can’t dėt this 
thln£ throujjli. 
rruj head.— 
vvhat mate s a 
pid s thoroudh 
bred. ?

A. Snout
OM ' OM

[RV MOHMKPUL
becomes^

Kiekvienai Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimo me
lais, Chicagos lietuviai iškil
mingai minėdavo tų dienų. Vi 
.•uomet skaitlingai rinkdavos, 
klausydavo patrijotinių kal
bų, nešykštėjo nei pinigų Lie
tuvos labui aukoti.

Prieš dienų, kitų visi Chi
cagos lietuviai minėjo Lietu
vos devynioliktus nepriklau
somybės metus. Neiškęsiu ne 
aprašęs vienų įspūdį, kurs 
uan giliai į širdį įsmigo.

Sėdžiu salėje, kuri pilna 
susikaupusių klausytojų. Scc 
noje žinomas kalbėtojas, ku
ris įsikarščiavęs vaizdžiai pie
šia Lietuvos nepriklausomy

Liet. Vyčiai, praeityje ir 
dabar, daug riuveikė lietuvy
bei palaikyti. Vyčiai — gry
nai lietuviška, tvirtais kata
likiškais pamatais grįsta or
ganizacija.

Lietuviai, jaunuoliai, stoki
te į Vyčių eiles ,ten jūsų lau
kia kilnūs žygiai. Jau laikas, 
kad mes kitų tautų organi
zacijoms įrodytumėm, jog lie 
tuviai sugeba išsilaikyti tin
kamoje aukštumoje.

Vyčiai rengia šokius, įdo
mius vakarus, kuriuoB jaunit 
ji mėgsta lankyti.

Liet. Vyčių 4 Kuopa
Minėjo Lietuvos Ne

priklausomybės šventę
Vasario 14 d., Dievo Ap

vaizdos parapijos salė pilna. 
Pakyla uždanga ir programa 
pradėta

Parapijos choras, vedamas 
K. Sabonio, kuopuikiausiai

Atsakymas Nepaten
kintai “Laimai”

Vasario 10 d. Jaunimo Sky
riuje “Laima” skundėsi, kad 
; jos visiems žinomų pseudoni
mų “Laima” kas nors išdrį
so pavartoti. Tad, davė grie
žtų įsakymų nevartoti vardo 
“Laima”.

Nelaimė man, turėsiu savo

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Sulphur ir Shower 

Maudynes,
Elektros Trytmentai ir Masožai

VVRV SKVRirS 
1IHH> Clyboara Are. 
Pirm., Tre* . K.tOr. 

Ir SeM
1:3* ryt. Iki 10 rok. 
Antr. Ir Prsikt. 7:30

MOTKItV SKYRIUS 
1IKH N. Halatrd St.

Antr. Ir Ketyir.
» ryto Iki S vak. 

Moterį*
■tol* MKTU

CLASSIFIED
Pa'RDAVTMU NAMAS

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS

B kamb-”-hi namas. J .etas 50'tl20'. 
f 1200, |300 (mokčtl. likusius 320 Į 
rnėnes|. Saukite CBDarerest 1125 
dčl platesnių Informacijų. 10724 S. 
Whlpple St.

REIKALAUJAMA DARBTNINKfe

Jei pritruksite OLD GOLD CI- 
GARETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 
stojimo Formų- galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai Šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
tumeriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingą kiekį Mįslių Paveikslų per 
speciali siuntinį. Primename, kad 
užsimokės laikyti užtektinai Old 
Gold Cigaretų stake, kad ir jų 
nepritrūktų.

TO REGAIN ENERGIf 
AFTER THE FUI

Wh«a th« Fin tini Itft yoo 
wni and dncouragcd you 
need aomechin* to aut l 
keeo edae oa your įppetite 
and to brace up your di- 

system, to turo your 
food into ytrencth-civint red blood. HostetteJt

fe.”““aprecoT«y. You'ŪCeelnet- 
tet «ith the (irat dose 
Phone your dm* store right 
t«ay and etc started qnick 
ly Amence't tonit ainca 
U„. Tattes good, doet 
good. įaoa. bottle. |1 50

MtTETTETt MTTEIS

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7700

Reikalaujama prityrusi Rurroughs- 
Moon Hopklns kn'-gvedyatča masinos 
operelterka. AtfeMaukite McVlttle. 
l>nn q ct-ntn St.

Reikalaujamos moterys sortuotl sku
durus. Prityrusios. Nuolatinis dar
bas lr geras užmokesnts. 1801 No.

Reikalaujama mergina skalbimui Ir 
ftrosljlmul su mašinomis. Box 508, 
"Draugas,” 2384 So. Oakley Avė.. 
Chicago.

REIKALAUJAMA mergina pagelbė
ti prie namu darbo ir nrlžlflrėtl vie
no vaikučio. Saukite KEYstone 9764.

REIKAIAUJAMAR DARBININKAS
Relkalautamas Jaunas 25-28 m. sm
ilaus vyras. Amerlkonas-lletnvls, pa
imti įsteigtų iftveilojlma skalbinių 
(laundry route) Clceroj. Svarus, gra
žiai ISrodantls ir geras darbininkas. 
Centennlnl Laundry. 1417 W. Roo- 
sevelt Rd.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

Reikalaujamas vidutinio amžiaus 
darbininkas prityręs OkAs darbuose. 
Box 511, "Draugas," 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago.

PARDAVIMUI KAn.INIAI PAI/TAJ
48 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui 36.00. 
Pirmosios steltt, pirmiausiai gaus. 
Economical Sectlon. Miller Pur Com- 
pany 168 N. Michigan Avė. Atdara 
vakarais

OLD PEOPLE find 
way t o keep breath 
> wholesome
Mtesb (bad brauto) ųpicMyjMds 
to Ustoriaa, sato «tfacpU« aad Lietuviškas Krupnikas

The 7 
Kraft 

Cheese 
Spreads

now i n n«w-ek«ign 
Swankyswig glattesl

i
A pili
a thorouJhbred 
as sooub your 
auto Knocka 
him. dead.
He’a alweĄ/s thert 
a blue-blood beast, 
and. worth, 
one hundred bucks 
at leaat ! 

Prof.Noodle

• Sparklinc flaaaea atreira with 
bright atara... the tuu> Swanky- 
nriga. VouTl want to collect a 
whole aet And whlle you’re dofog 
it, get acquainted 
wlth all aeven 
of the dclicioua 
Kraft Cheeae 
Spreada. They’re 
marveloui for 
«andwichea,«alada 
and appotiiera.

> ot atomach dlatarbaaeea, Iroč 
atloa. <* tha vaaring oi laba tMth. old 

ato halltaaU (bad braath). 
sUar thaaa a bnfaaaaa.
I fotiad that tha ragnlar 

aoa of Ltatartao will ofton ovorootM adaaalra 
month odon duo to the lenMatatloo of tlny 
bitą of food oa mouth. tooth. gr daatal pats I 
aorfaeaa.

This aafa aatiaaptle and
vorha guleUy. It claaaan a „ ___
gum anrtaaaa. Balu f* maniai Iiw and antra

Try aaiagUataKnaavary tiro orthraa day* 
Baa boa mueh moto ohalmomi |t laarm ynai 
month. Ha* lt airaataaa yonr hraath. Lambart 
Pharmaeal Co., 6*. Lonfa. Ms

Don’t offend others • Chock 
halttosis witli LĮSTI

necnle lraqs«atly bato I

Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas 

MES PARDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

«*..n,.
/e

nr:



RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 
T DIENAI

Vertė
Kun. Ant. M. Karui.ški?

Vasario Septyniolikta Diena

“Neškite kits kito naštas”.
— Gftl. Vi, 2.

Aš pasitikiu pereiti per šį 
gyvenimų tiktai sykį. Todėl, 
kų aš galiu padarytų ar kokį 
malonumų aš galiu parodyti 
kokiai nors žmogiškai būty
bei, leisk man tai dabar pa
dalyti. Neleisk man tai ati
dėlioti arba apleisti, nes as 
kitu syk neisiu šiuo keliu.

— Nežinomas

Tavo išmaldos teeina pir
ma ir palaiko dangaus var
tus tau atdarus, arba abu ga
li ateiti pervėlai. —Herbert.

Gailestingumai, kurie nu
malšina ir pagydo ir palai
mina yra išbarstyti prie žmo
gaus kojų kaip gėlės.

— Wordsworth

Daryk kų darai lyg dan
gos būtų pavojuje, o kad tas 
veiksmas būtų paskutinis 
prieš teismo dienų.

— Nežinomas
t

Nesiisėkis! gyvenimas pra
lekia; daryk ir drįsk pirm 
nei mirsi. — Goethe.

Pagelbstantis žodis žmogui 
varge yra dažnai kaip išsisu
kimas ant gelžkelio — tiktai 
Vienas colis tarp susidužimo 
ir švelniai besiritančio ger
būvio. — Beecher.

Ne su viltimi kų nors aptu
rėti, ne ieškanti lyginimo, 
bet kaip Tu mane myli, o vi
sad mylintis Viešpatie!

— Nežinomas

IS TĖVŲ KRAŠTO

volais žiemos pagalbos dar
bai dar nepasibaigė. Aukų 
linkimas, lygiai kaip ir var
gšų Šelpimas, tęsiamas toliau. 
Išleisti tam tikri žiemos pa
galbos ženklai, kurie dalina
mi viešoms įstaigoms bei į- 
nionėnis ir visuomenė kviečia
ma juos pirkti. Antroji did
žioji žiemos pagalbos rinklia
va bus visoje Lietuvoje i t- 
rengta kovo mėti. pradžioje ir 
vargšai antrų kaitų didesnė
mis aukomis bus sušelpti dar 
prieš Velykų šventes. Tsb.

Už Kiek Pernai Išvesta 
Iš Lietuvos Mėsos 

Gaminių

Lietuvoje mėsos gaminių 
apdirbimu ir išvežimu į už-Į 
slėnius rūpinasi akcinė ben 
drovė “Maistas”. Jį išveža 
ir gyvus gyvulius bei paukš
čius. Tai yra viena stambiau
sių Lietuvos eksporto įstai
gų, kurios veikimas ir apy 
vfcrt
čiasi. Daugiausia “Maistas” 
gyvulių ir mėsos gyvulių į 
užsienius išvežė 1931 metais. 
Ckiškųjai krizei sunkėjant, iš
vežimas mažėjo ir 1935 me
tais pasiekė tik 32,720,(XX) li
tų sumų. Tačiau praėjusiais 
metais Lietuvos gyvulių ir 
mėsos gaminių išvežimas be
veik pasiekė 1931 metus. Iš 
viso 1936 metais į užsienius 
gyvulių ii mėsos guminių bu
vo išvežta už 42,030,000 litų.

(Tęsinys iš 2 pus,.)
kėjo, kad provincijos komite
tai surinko apie 20,(XX) litų 
grynų pinigų, apie 150,000 
kilogramų įvairių javų, apie 
T6JJ00 kilogramų bulvių, a- 
pie 2,000 kilogramų mėsos, 
apie 1,200 kilogramų įvainų 
maisto produktų, apie 1,000 
įvairių rūbų, keliasdešimt me
trų malkų ir t.t. Visos šios 
aukos vargšams buvo išdalin
tos dar prieš Kalėdų šventes. 
Vien tik Kaune buvo sušelp
ta apie 4,000 vargingai gy
venančių šeimų.

Šiomis įvykusiomis rinklia-

Paskelbus streiko paliaubas. Vaizdas Flint, Mich., paskelbus streiko paliau- 
lios. Darbininkai suruošė didžiausias demonstracijas, džiaugiasi laimėjimais.

■ - > ---- -------------------- -- ---------------—■----------

Trečiadienis, vasario 17, 1937

i visas tinkamas kiaules. Iš vi- VOKIEČIAI ALKAZARĄ 
Įso buvo supirkta 465,944 kiau LAIKO ftVENTV DAIKTU
1 lės. Be to, buvo supirkta 18,- ' -----------
1070 raguočių galvijų ir avių, Po didvyriško Alkazaro pi- 
i.80,160 žųsų, 24,400 ančių, 48,- lies Ispanijoj gynimo Alkazs

or oork _ . i. . << .

-ų-į-

790 viščiukų, 25,380 kalaku
tų ir 39,640 triušių. Už visus 
gyvulius bei paukščius per
nai buvo mokamos jau daug 
ankštesnės kainos. Tsb.

-    .......................-

ĮSIGYKITE

Gavėniai reikalingų 
knygelę:

Atspausdinta iš maldaknygės 
“Ramybė Jums“

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

ras virto tiefndrtlitgu didvy
riškumo simboliu. Todėl Vo
kietijoje -išlei«)taF įsakymas, 
knriuo draudžiama Alkazaro 
vardu vadinti bet kokias pa
silinksminimo vietas.

GALITE LAIMĖTI 
$100,000 TURTĄ

OLD GOLD KONTESTAS
duoda jums auksinę

PROGĄ

Bekonų į užsienį buvo iš-mybų bei eksportų. Tiems ga- Jų pernai buvo eksportuota 
vežta už 19,830,000 litų. Gy-j Uliniams buvo surasta naujų už 1,110,000 litų. Naujau pra- 
vų kiaulių išvežimas užėmė. rinkų. Kiaulienos mėsos, kaip dėta į užsienius išvežti ir gy- 
antrų vietų, nes jų Ibuvo išve- kumpių, šoninių ir t.t. pernai vus raguočius. Jų pernai iš

buvo išvežta už 2,080,000 Ii- vežta už 1 milijonų litų. Ki
tų. Konservų išvežta, už 1 mi- tų “Maisto” gaminių buvo 
lijonų litų. Taip pat išaugo išvežta už 3,520,000 litų. 
paukščių ir triušių išvežimas.I Pereitais metais “Maistas” 
: ‘■‘i—.tf.,.*.* —y įš Lietuvos ūkininkų supirko

žta 102,918 štukų už 12,170,- 
ai’ta'kfcmiet.'fiiarkjai Tu-!0? W Pa'"Ura^aia

Maistas” labai išplėtė kiau
lienos mėsos ir konservų ga-

........-............ ——■- ---------------

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRINRH'8 ELIXIR 
OF BITTER WINE

Nebukū

Nevirikinimo

Vergais

PRASTO DYKAI
Triner** Blttev Wla« Oa.
844 S. We«4 BU Cfcl«4co. B. 
Prikąsk sampeli dykai

Vaistinėse

ir

Gavėnios GiestrICJ

10c.
DRAUGAS PUB. OO. 
2334 So. Oakley Are. 

Chicago, Illinoist..u i >-1   r* t - trr ■ ...i
LIETUVIAI DAKTARAI

lietuviai Advokatai m
te iki 8 vakar 
ttiailicniiig ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
Teleplioiic:

JOSEPH J. CRISH
□ANUOK:

BOUIevard 28001 9 rvte iki 8 v"karc 8,k

Galite luiničl vieniu IS *1,1)00 rasit 
dovanų IS viso >200,000 įstojant į 
Ol.fl UOhO CfOAltKTV Kontėatą. 
Pirma du\aaa yra >100,000. Taipgi 
yra 9U9 kitos dovanos. Šis koiltea- 
tas yra išrisimas mįslių. Nuoikit 
pae artiiniausį clgaretų pardavėja

I ;r paprašykite jo dėl oficialių Old 
Gold Puzsle Plctures, DYKAI, su 

Į stataib ir pilnom inforntacijotn apie' 
i kontestą. Nėra jokių apgavysčių.
I Tik Jūsų išrisimas laimės. Dvigu- 
bai-švclndb Oid Gold siūlo jums vi
so gyveninio progą. Skaitykite 
••Drauį.ąĮ' dėj tolimesnių pranešimų.

LIETUVIAI DAKTARAI

Res.:
2168 W. 89 81

EKSKURSIJ0S1LIETUV4-
Gegužės 29 d. Mvu “Gripholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų 

Liepos 2 d■ asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gothenburgę laivu “Gripsholm”

LIKTL.'VIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rnckwell Street 
Tekphone: RFl’ublic 9723

Namai: 6439 S. Rocfrtvetl St 
Telefonas REPnMk 9000

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak ftoad
Metropolitan State Ba/ik name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nno 0 iki 9
Telefonas OANal 1175

DANTŲ GYDYTOJAS 
3259 S. Halsted Street

_______CHICAOO, ILL.

DR. A. J. SHIMRUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 Š. Fairfleld Avė.
Tel LAPayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Tre^ladienaia ir Sekmadieniais

Tel. Ofiso:
LAPayette 1017 

l'elt namų.
HEMtock 628€

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4M2 Archer Avenue 
Oiisb vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M.

A 8-9 t*. H.
Trečiadieniais ir Sekiuadieniaia 

lwwwi sutarti 

1

DR. R., ATKOČIŪNAS
r>A«rrtfrt*Aft

1446 So. 49th Ct.. Cicero, III.
litam., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vaL v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
P«ned.. Sered. Ir Nutolt. mir 2—0 V.

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor-

macijų ir kainų
aro •

KAL & ZARgTškV’
ATTORNKT8 AT UAW 
erta tm. WeseeM Aro. 

ValMndos: kasdien nuo 8:»t pd plet
iki 8:80 v. Vak. Subatoj di c Ii iki 

0:00 vakare 
188 W. Kandolph 81. 

Valandos: kandęn nuo 9:00 ryto 
IK) 2:00^ po pigt

CLEMENT J. SV,LOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

• Chicago
Telcphone CENtral 1840 
Vakarais if ŠeStadieniaia

6322 So. Western Avenue
_______  PBOspect 1012 ,

AKIŲ GYDYTOJAI 
±ax=Btt±=zsz8*<

METŲ PRITURIMAS 
sgaaminuojamos — akinta’ 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel OANal 0633

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Telcphbne HEMlock 2001 Res. 6024 So. Talman An

DR< JOSEPH KEtLA ' - «ZSžą$J2S
DRHttSfAS

' 6608 South VFeatetn Aveatte
Veletidoe:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais

.u.itarims
Tel. Offiee W48ttrorth 0330 

Rez. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterį} ir vaiitj Bgij gydytoja 
6900 So. HAIsted St

Valandos 2—4 po pietą, 7—8 v. vak. 
,, i^k.v.m9.rge,rfdflmia .ij..Į>uXatj-jnia^

:iaBscpS£pta,c
1 A. R. LAURAITIS

DENTISTAS 
9428 W«M Mamnette Road

Antrad., ketvlilad. ii senktadlenl&li
»-lB v. rytą: t-8 p. p.: •-• v. v. 

ftefttudlenlalc nuo 9 v. r. iki 1 p. p.
161 Btoadtray 

MELROSE PARK, ILL.
Plrtntidlcniala Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. HO 9 vai. vakaro 
A>«ttadlenlala nno t v Iki 9 v. v 

Sekmadieniais pagal su tarties

nrice *ei. rojunuoca toto

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VV. Marųuette Road 
Vai. 2—4 it 7—9 vak.

Ketv. T . snaitarne

TAI. GANAI 3346

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

K et vergais pagal sutartį
2305 SU. Leavltt St.

Tel OANal,,0408 ,b. « n i M « « «■> >r ■«.» » ■

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1113 4070 Archer Aro
V alau Jos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAPayette 3051 2819 < 43rd SI
ValsmlotĮ: 9—19 ryto ir 8—0 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
niurni ■ntarf,

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR, MADRICE KAHN
GYDYTOJAS IR CfitRURGAB 
4631 Sa Ashtedd Avė. 

Tel Y ARO 0994 
Am.: Tel PLAm 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 t. ryto; 3-3 ir 7-9 ♦. rok.

Mod<Ahom«« 9W»» 1H

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Sa Ashland Are.
2 luboe

CtttCAOO, ILL.
Telefonu BIDiray 2000

OFISU VALANDOS: 
rokftro. Neričlimnia nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 rol. ryto, ano 2 iii 4 
rot rw» ,M»tn tv nuo 7 tirt 4 ?80 «. •

JAU NCGRtAO M KALtTORftlJoft

DR. J. SHINGLMAN
Prakttkudj* mčtt,

Ketintatirntae ir Mrrtlea 1I0«M Jb 
epe<lMlyl>č

Valandos 11-lž A. M. 1-4. 7-1 P. M. 
Gyvenimo vieta 1428 So. tO Aro.

oracs 4&30 w«*t

Office Phone
PROnnoct !«*♦ 8359 S. Leavltt St
Vai. 2-4 pp. Ir 7-8 vak. C’ANal 0708

OR. J. J. KOWAR
(Nowaonab) 

GYDYTOJAS IB CHJRURGA8 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

N ėdė l to m Ir Trečiadieniais
Pagal Sutartį

Ree. and Offiee Tel OANa* 0387
Ree. PTtOepect 605j

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artceian Avė. 
VALANDOH: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and 8URGBOM 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiao Telef. BUOIevard 7820 
Namų Telef. PBOspect 1930

Tai OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomia ir Nedčl. pagal nutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
TolafOiM RSPobUc 7808

TM. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

TaL Ofise BOUIevard 6913-14 
Ree. KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 0:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiao Tel. VIRglnia 0036 

Reaidence Tai. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• 4157 Archer Avenue 
Ofiao vai.: 2—4 lr 0—8 p. m.

Reatdenctja
8939 So. Olaremont Aro 

Valandos 9-10 A. M
Ne^ėįioau pagal ntarte
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LABDARIŲ DIRVA
Teisingumas ir Meile

“P. G.” bendradarbis J. 
Gs. gvildena tokį klausimu, 
su kuriuo mūsų labdarių vei
kėjai turėtų būti šiek tiek 
plačiau susipažinę. Jis sako:

Teisingumas šalta dorybe. 
Ji nurodo, kas mano, kas ta
vo^ Jinai sako: Savo nepa
leisk, kito nenorėk; šito ne
liesk, nuskriausi, mokėsi bau
dų, eisi kalėjimam.. Teisybė 
nesako: Gyvenkime broliškai, 
padėkime vienas kitam, kai 
vargas kų prispaus.

Teisingumas nevienija šir
džių. Jei tau kitas atiduoda 
kas tau priklauso, tai nejun
ti jokio dėkingumo, nes sa
kai sau: Turėjo duoti, kitaip 
darydamas būtų blogas žmo
gus; būčiau privertęs jį grų- 
žinti... Bet kai nelaimėje a- 
teina. tau kas su pagalba, ta
da paverkia tavo širdį, nes 
matai, kad tave myli.

Teisybė neįstengs visko pa
daryti, nes nemokės taip že
mės turtų padalyti, kad kiek
vienas turėtų tiek, kiek jam 
reikalinga, ir būtų aprūpin
tas ligoje, nelaimėse. Perdaug 
įvairus žmogaus likimas, kad 
ribotu savo protu galėtumėm 
visa pramatyti. Gyvenimas tu 
retų būti tvarkomas teisybe 
ir meile.

Tiesa, įstatymai gali suma
žinti tarpų, kursai skiria tu
rtingus nuo vargšų; bet daž

nai esti, kad žmonės, ar tai 
savo kaltę, ar dėl netikėtų 
smūgių, įpuola skurdan; iš 
jo tegali mus gelbėti jautrio
ji artimo širdis. Nuoširdi mei
lė švelnina teisybės griežtu
mų. Taip, anot Psalmininko. 
“Pasigailėjimas ir ištikimy
be susitinka; teisybė ir ramy
bė bučiuojasi” (134, 11).

Tikroji ramybė daugiau (ta 
reina nuo meilės, kaip nuo 
teisingumo. Visuomenėje ne
galima visiškai pašalinti ne
turto, nes yra blogos valios 
žmonių, kurie patys save stu
mia vargan, ir be kaltės ne
sykį staigios nelaimės kai kų 
perbloškia. Dėl to Kristus y 
ra pasakęs: “Beturčių jūs vi 
suomet turite su savim ” (Mt

I 26, 11).

, Bet skurdas netalp plačiai 
bujotų, jei žmonės turėtų dau
giau meilės ir teisybės. Į tuos 
santykius, kuriuose šiandien 
gyvename, atvedė mus tai, 
kad pamiršome Viešpaties }- 

1 sakymų: “Mylėk savo artimų,
1 kaip’ patsai save”. “Neda
ryk to kitam, kas tau nemie
la”.

Mūsų laikais yra skriaudų, 
šaukiančių dangaus keršto. 
Nors nežinau, kaip būtų sa
koma, tačiau nebus geriau, 
kol žmonės neturės gailestin
gumo ir teisingumo, kol kie
kvienas nepanorės atiduoti ki
tam, kas jam priklauso, kol 
nepasiryš mažinti kitų skur

do, kol nejaus daugiau širdies
artimui.

Didžiausias priekaištas, ku
rs daromas žmogui, tai kad 
jis bešiidis, šaltas, kaip le
das, kietas, it akmuo, žmo
nių širdims suminkštinti, rei. 
kia turėti atmerktas akis ki
tų skurdui, matyti kas ap
link darosi. Nenugręikit akių 
nuo žmonių, prisidengusių 
skarmalais, žiūrėkit į dreba
nčius nuo šalčio, įsižiūrėkit 
į veidus, išblyškusius nuo 
skurdo, įdubusius skruostus 
iš bado.

t

Neužsikimškite ausų deja- 
v imams nusiminusių gimdy
tojų, kurie nebežino, kaip iš 
maitinti sk&itlingesnę šeimy
nėlę; įsiklausykite į vaikų 
aimanavimus, kuriems karinis 
stinga net juodos duonos plu
tos. Paklausykite sielvartavi
mų ligonio, kurs purvinoje 
lūšnoje dūsta, iš niekur ne
gaudamas pagalbos.

,Ypač turtingesniems būtinai 
susiartinti su neturtėliais; be. i,
to niekad neturės supratimo,'. 
kiek širdį veriančio vargo y- 
r& žmonėse, nes “sotus alka
no nenumano”. Kiekvienas 
žmogus turėtų jausti, kų ki- 
tam skauda, kad, kiek galč-

^,020,400,000
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Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminiu ų ir 
Grabnamių 
- ■ -o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■■ ■ e ■ -

Suvirš 50 metų prityrimo
-------o ■ ■ .

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o ......
Mes atlikome darbų daugeliai žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORfiTWESTERN AVĖ.
arti Orand Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĘ LYGIOMIS TEISĖMIS” 
LIETUVIAI REIKALAUJA SĄŽININGO 
IK MANDAGAUS PATARNAVIMO’”---

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 

DIENĄ IR NAKTf SAUKITE TELEFONU
YARds 1741-42 — 4605-07 S. Hermitage A v. 
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mūsų Lietuviškų radio programų Pirmadienio 
vakarais, 10:00 v. v. iš W.H.F.C. stoties (1420 K.) — 
Pranešėjas Povilas Šaltimieras.

“ALL-BRAN PALAIKO 
SAVO REPUTACIJA”

Jei jūs bėdavojalės paprastu nevirš
kinimu, paskaitykite panelės Bundy 
entaziastidką laiiką:

“Visuomet jausdavau* blogai — 
tik nojėgia ir negyva. Perskaičius 
skelbimą apie ALL-BRAN, nusipir

SUSIRINKIMAI

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų apskrities susirin 
kimus įvyks ketvirtadienį, va
sario 18 d. 7 vai. vak., apskr. 
pirm. Marijonos Sudeikienes 
namuose, 1632 W. 46 st. Su
sirinkimas bus labai svarbus.kau taksą. Nuo ta la ko jis man 

gelbsti.“ Mias Mary, Bundy, Bcn- ■ Malonėkite visi skyriai atsių
sti atstoves į šį susirinkimų. 
Visi veikėjai prašomi susiri
nkti, nes yra svarbių dalykų 
svarstyti. Valdyba

nett-ville, S. C.
Laboratorijų bandymai prirodo. 

kad Kellogg’» Aim. BR A N atneša 
“kietumą“ išmankštinti vidurius; 
vitamino B sustiprinti žarnas.,

Kūne, AUrBRAN sugeria du kart
savo svorį vandeniu. Ši minkšta am pipomv   IS nriaržaatios
sa Švelniai išvalo vidurius saugiu, C1CLKO. Is piiezastięS
uaLuratišku būdu — be pilsų ir vais- Lietuvos nepriklausomybės 
tų silpninančio veikimo. šventės, susirinkimas Namų

Tik suvalgykit du šaukštus jo Savininkų perkeltas į ketvir- 
kasdieną sunkiuose atsitikimuo e t^ęnio vakarų, vas&rio 18
su kiekvienu valgiu. Duokite jį kat- • .. . .. .
po cerealą su pienu ar vaisiais, arba d., parapijos svetainėj. r&Si-

EHGLAND FRANCE JAM (TALYRUSSIA
Šis braižinėlis parodo didžiųjų valstybių ginklavimosi ei

gų. Čia matome kiek kuri vals-tybė turi gyventojų ir kiek 
pinigų skiria apsiginklavimui.

GuRMAHY
įdėkite jį į receptus. Atsiminkite 
— ALL-BRAN yra maistas — ne 
vaistas. Pirkite jį grosernėse. Kel- 
logg’o daromas Battle Creek.

Pagerinta Vaiky Sveikata Karštais Mokyklose 
Užkandžiais

kyklose 7,000 darbininkų, pa
imtų nuo pašalpos surašo, sa
mdomi gaminti ir dalinti ka
rštus valgius mokyklų vai
kams. Jie žymiai prisideda 
prie viešosios gerovės ir pa- 

. , gerinimo sveikatos didelės da
. ’ . , lies musų jaunimo,jant,. Nėra nė y.ano z,„agavą, yorko

kurs negalėtų kokiu nors bu-
du artimui padėti, jei turi 
širdies, mato ir girdi, ko ki
tam stinga.

Kiekvienas, jei tik turi ge
ros valios, ar jis ūkininkas, 
ar darbininkas, ar ponas, ar 
tarnas, ar kunigas, ar valdi
ninkas, pradedant mažiausio 
valsčiaus viršaičiu, baigiant 
vyriausybės atstovais, turi 
prisidėti prie to, kad nebūtų 
nei vieno naudotojo, nei vie
no naudojamo^ kad būtų pa
šalintos pirma neteisybės, o 
paskui žiūrima, kur dar yra 
vietos gailestingumui.

Niekam neleista raminti sa
vęs gailestingais darbais, ku
rie tam sykiu gydo žaizdas, 
bet nenaikina ligos priežas
ties. Tai ypač turėtų atminti 
visuomenės viršūnės, žinoda
mos priežodį, kad “teisybė 
kelia tautų” (14, 34); jų pa
reiga ,kad teisingumas visie
ms lygiai būtų taikomas, kad 
būtų apsaugota netiktai nuo
savybė, bet ir pragyvenimas, 
sveikata, darbo pajėga, ne
darbas būtų globojamas...”
Tuip kalba mūsų Ganytojas 
ir geri katalikai jo klauso.

WPA projektu J. A. V. mo riuos keturi vaikai susėda.

346 žmonių dirba prie suvirš 
1,000 mokyklų, kurias lanko 
keli šimtai tūkstančių vaikų. 
Rekordai rodo, kad sveikata 
vaikų, kurie naudojasi too 
patarnavimu, žymiai tapo ge
resnė, ir kad geriau mokina-

ug mylių į mokyklų ir jie su
grįžta namo jau temstant.

Visur tas pripažintas būti
nai reikalingu daiktu. Fo 
dviejų metų veikimo, progra
ma aiškiai pasirodė naudin
ga ir dabar daugelio valstijų’ 
švietimo viršininkai bando jų 
priskaityti prie mokslo pri

žadėjo dalyvauti J. Perutka, 
ir išaiškinti apie vandens sto
vį. Taip pat šiame susirinki
me bus svarstoma apie $1,- 
500,000 bondsų išleidimų, ku
rį nori išleisti miesto valdžia. 
Raportų išduos iš “Tax pay- 
ers council”. Valdyba

TURKIJOJE 55 LAIPS
NIAI ŠALČIO

Be to, visur bandoma gražiai 
patarnauti ir pratinti vaikus 
gražaus apsiėjimo prie stalo 

Valgis pradedamas ir bai
giamas malda. Po to, vaikai 
tvarkingai apleidžia stalų.

Pačios mokytojos sumanė gramos 
idėjų duoti vaikams karštų 
užkandžių mokyklose, nes jos, 
bemokydamos ištisų dienų, 
patėmijo, kad kai kuriems 
vaikams buvo šalta. Kiti vi
sų dienų buvo alkani ir visai 
nenorėjo mokytis. Neužilgo 
ta idėja tapo tautine progra
ma, kurių remia WPA federa

Einant ta programa, šimtai 
tūkstančių išdžiūvusių vaikų 
veidelių atsigaivins ir šimtai 
tūkstančių menkų mažų kū
nelių pariebės, bus sveikesni.

WPA

Žiniomis i» jAnknros, Ana
tolijoje dabar yra 55 laipsniai 
šalčio. Nuo tokių baisių spei
gų jau sušalo 60 ūkininkų. 
Vilkai gaujomis puola į kai
mus ir piauna gyvulius". To
kių šalčių čia niekas nebeat
simena.

Mokytojai praneša, kad lės valdžios projektai.
pikti mokiniai tapo linksme- 

* sni, stipresni ir vikresni, dau
gumoje atsitikimų ir protin
gesni. , -i : • ,

Valgis mokyklose duoda
mas paprastas. Jis susideda 
iš LJiudeyMot Sutintos mėsos 
arba sriubos su mėsa ir dar
žovėmis, stiklo pieno, duonos 
su sviestu, arba iš sandvi
čiaus, tai yra dviejų riekučių 
duonos, tarp kurių įdėta mė
sos, sūrio ar ko kito, ir ko
kių nors vaisių.

Įvairios vietos vartojamos 
užkandžius gaminti. Mažes
niuose kaimuose vartojama 
vietos, kur vaikai pasideda 
drabužius, o miestų mokyk
lose — didelėse gerai įreng
tose kafeterijose. Kai kurio
se vietose valgis būna padė
tas ant ilgų lentų per visų 
kambarį, kitose ant gražiai 
papuoštų stalelių, aplink ku-

Po Pamaldų į Svetainę1

CICERO. — Vasario 17 d. 
vakare Lubdarių 3 kuopa re
ngia bunco ir card party. Pe- 

! Inas skiriamas sušelpimui vie 
j tiriu vargšų. Komisija turi 

daug brangių dovanų pririn 
kus nuo geraširdžių biznie 
rių, užteks visiems. Kviečia 
visus t parapijonus dalyvauti 
ir paremti labdarių darbuotę.

Labdary*

BIZNIERIAI. 6ARSINKI- 
TĖS “DRAUGE”

OAKV, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER - PRUZUT

Oerlauslas pa tam*vi 
Phone ZOOO

LAIDOTUVIŲ DtMgTOBIUB

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

Išvystymas mokyklų užka
ndžių programos parodė, kad 
milžiniškas skaičius vaikų, 
net ir. geruose laikuose, buvo 
netinkamai maitinami. Dau
gelis vaikų gyveno per toli 
nuo mokyklos kad kasdien 
vyktų namo vidurdienį pavai
kyti. Kitų vaikų tėvas ir mo
tina dirbo, kitų motinos ne
buvo susipažinusios su tinka
mu parinkimu vaikams valgio 
ir kaip maistų gaminti augan
čiam vaikui. Visos tos prie
žastys prisidėjo prie netinka
mo vaikų augimo, visokių li
gų ir t. p.

Karštas mokyklose valgis 
išrišo svarbių problemų grei
to pagerinimo vaikų sveika 
tos, jeigu ne pagerinimų ap
linkybių namuose, kurios ve
dė prie to. Šis darbas ypa
tingai svarbus kaimuose, kur 
mokiniai pirvalo keliauti da-

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
. DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. J. Rite 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

*

AGNIETE VALUCKIENE 
(po tšvaia UmUM)

Mirė vasario 14 d., 1937 m., 10 vai. vakaro, sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo iŠ Tauragūa apskričio, Laukuvos jauraj)., Palokisčio kaimo.
Amerikoje išgyveno apie 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Pranciškų, 3 sūnus: kun. 

Stanislovų, Pranciškų ir Kazimierą, seserį Julijonų Baitieuę. 2 
pusbroliu^: Petrą Narbutų ir Mateušų Pankauskų, pusseserj Ve
ronikų Žeuigulienę, ir gimines; o Lietuvoje 2 seseris: Emiliją 
Painedytienę, ir Oną.

Velionė buvo narė 8.LBJuA. 101 kuoj*os, Tretininkų, Maldos 
Aimėtalystės,. Amžinojo Hožančiaus, ir Sv. Onos dr-jų, Šv. Ka
zimiero Akad. Rėin. ir Labdarių kuopos.

Kūnas pašarvotas 725 \Vest 19th St. ,
Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 19 d. li ua«nų 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, kanoja 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvizšiaate visus gimines, draugus-ges ir pažysta
mu s-ps dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs ir Giminės.
Laidotuvių direktorius S. M. Skudas. TaL MONroe 3377.

Lacbawicz ir Smi
J.Lufevigss
S. P. Mažeika
* Uaealelriefl. mŽSUlSKIS
S. C. Latkanig 
A. Petkus 
S. M. Skutas

Ezerskis ir Sudus

2314 West 23rd Plaee 
Phone Canal 2515

4348 So. Caiifornia Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YAEds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

42-44 E. 1081 h Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

1410 So. 49th Ct, Cicero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 6203
r . n,. . , *

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj

šiandie Svarbus 
Susirinkimas

Šiandie, vasario 17 d., Tė
vų Marijonų Chicagos aps
krities rėmėjų susirinkimas j- 
vyks Aušros Vartų parapijos 
mokyklos kambary, 7:30 vul. 
vakare. Visų kolonijų skyrių 
atstovai, ir visi, kurie tik už
jaučia Tėvų Marijonų dide
liems ir kilniems, Šiuo laiku 
vykdomiems darbams, prašo
mi nuoširdžiai imti dalyvu- 
mų, suteikiant gražių ir nau
dingų projektų, kaip geriau 
ir sėkmingiau vykdyti šiuo 
laiku tęsiamų seminarijos ko
plyčios statymo vajų.

Apskr. rašt. J. K.

“Tikėkime Tuo Ko 
Siekiame, Dirbkim 
Tam Kuo Tikime”

(V. Uždavinio atsisveikini
mo žodis pasakytas per ‘Drau 
go’ radio vasario 10 d.)

Gerbiamieji “Draugo” ra
dio klausytojai! Daugiau kaip 
prieš du mėnesiu, tik kų at
vykęs Cliicagon kalbėjau, ko 
čia atvykęs, kų veiksiu*. Pra

buvęs per du mėnesiu, šian
dien, vėl kalbu atsisveikin
damas su maloniais “Drau
go” radio klausytojais, dabar 
jau daug artimesnis, nes su 
daugeliu jūsų asmeniškai su
sipažinęs, pasikalbėjas, su 
daugeliu jūsų susidraugavęs..

Turbūt, ne vienas jū*ų ma
ne klaustumėte dabar, jei ga
lėtumėte čia pat per ralio 
paklausti: kokie mano įspū
džiai. kaip man patiko C'bica- 
ga? kaip patiko Chicago* lie
tuviai T

Ir aš visiems atsakyčiau: 
mano įspūdžiai kuo giežiau 
si, esu visiškai patenkintas 
chicagieČių priėmimu, patiko 
man pati Chicaga, nors gyve
nau čia sunkiausiais nepasto
vios žiemos laikais.

Labiausiai tačiau aš džiau
giuos tuo, kad Chicagos lie
tuviai nėra nutolę nuo Vil
niaus idėjos, kad jiems rūpi 
gyvai Vilniaus reikalai, kad 
visur mielai rinkosi žmonės 
klausyti mano prakalbų, kad 
visur radau gyvo pritarimo 
mano misijai, kad rėmė ma
ne ne tik gyvu žodžiu, gra
žia užuojauta, bet ir aukomis 
broliams vilniečiams.

Nėra čia daug laiko, kad

galėčiau viskų smulkiui at
pasakoti, kur buvau, kur ka
lbėjau, kaip mane priėmė. 
Plačiau buvo rašoma spau
doje ir ten ne vienas esate 
skaitę. Čia noriu tik tiek pa 
reikšti, kad ėjan visur, kur 
tik buvau kviečiamas, nerin
kau geresnių ar blogesnių lie
tuvių, kalbėjau visur ir vi
siems brangia mums Vilniaus 
atvadavimo mintimi. Ir nie
kas negalėtų man prikišti, 
kad atsisakiau keno nors kvie, 
riamas kalbėti man artimais' 
klausimais. Būdamas pačioje 
Chicagoje ir pavažinėdamas 
kiek po artimesnes Chicagos 
apylinkes, po kitas lietuvių 
kolonijas, pasakiau per 35 
kalbas, susitikdamas su tūk
stančiais lietuvių, gaudamas 
ir aukų vilniečiams paremti. 
Aukos ir stambesnių aukoto
jų pavardės įvairių korespo
ndentų ibuvo skelbiamos spau 
doje. Vieša padėka iš Vil
niaus Vadavimo Sujungus už 
aukas bus atsiųsta spaudai 
ir aukojusiems vėliau.

Išvykdamas 13 malonios 
man Chicagos, skirdamasis su 
vietos lietuviais, noriu vi
siems nareikšti širdingiausių 
pagarbų ir padėkų. Dėkoju

ros Vartus, Gedimino P1JJ, 
Vytauto Grabų ir Basanavi 
čiaus kapų. Kaupkime sa/u 
mintis, kaupkime savo jėgas, 
nepaliaujamai ir visais keliais 
eikime pavergtojo Vilniaus 
pusėn, o niekas mūsų nesulai
kys, nebus tokios jėgos, kuri 
užtvenktų kelių tiems, kurie 
eina vieningai teisybės vėlia
vų nešini.

Vartų bažnyčioj bus giedami 
“Graudus Verksmai” kt« 

trečiadienį, šeštadienį 7:30 v. 
vakare ir sekmadienį 3 vai. 
p. p. Kas penktadienis bus 
Kryžiaus Keliai. Pamaldos 
kas trečiadienį ir penktadie
nį bus su pamokslais.

Vasario 21 d. Aušros Var
tų parapijos svetainėj bus ro
domi Kristaus Kančios jo
domieji paveikslai. Nei vie-

Ač.iū, broliai Chicagos lie
tuviai, ir ligi pasimatymo Ink 
.varne Vilniuje. Kai iimuš ti k»‘alik»s neturėtų anlei- 
nkama valanda, mes len vi.i sti gavėnios metu prog pu-nkama valanda, mes ten viri 
eisime, mes ten visi laisvi su
sitiksime. V. Uždavinys

matyti įspūdingus paveikslus.

L. R. K. S. A. PROGRAMOJ
Konstancija Skelly, dainininkė ir žymi 

scenos mėgėja sekmadienį, vasario 21 d. 
(imi. Pan. Šv. parapijos svetainėje, 7:30 
vai. vakare, komedijoj “Užkerėto Jac
kus” vaidins Agotos rolę. Vakarų rengia 
LRKSA 163 kuopa.

visoms toms organizacijoms ir 
asmenims, kurie renge man 
prakalbas. Dėkoju vietos i-pau 
dai, kuri nesigailėjo man šil
to žodžio ir vietos įdedama 
korespondencijas iš mano 
pasirodymo vienoje ar kito
je kolonijoje, dėkoju radio 
valandų vedėjams, kurie lei
do ir kvietė pakalbėti per jų 

1 vedamas radio valandas (ka-

Barbara Stanvvyck sako:

"Luckies turi dideli pasisekimą
# . . . ♦ » • . . «■ J * ' .

j su mano gerkle”
“Pasirodžius kalbantiems paveikslams, 
mano patyrimas scenoje ant Broaduiay 
suteikė man progą filmose. Savo 
gerklės prieiiūra pasidarė man svarbiu 
dalyku, tad ai persimainiau į Luckies 
— lengvą uisirūkymą. Žinoma ai 
rūkau kartas nuo karto ir kitus cigare- 
tus, bet anksčiau ar vėliau ai grįžtu 
atgal prie Luckies. Jie turi didelį 
pasisekimą su mano gerkle ir mano

S RKO RADIO PICTURES ŽVAIGŽDĮ 
DABAR LOŠIANTI VILMOJE 

"THE PLOUGH AND THE STA R S*VI

eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūkų cigaretus, daugiau negu 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvų užsirukymų.

To pamėgimo protingumų patvirtina p-lė Stanwyck 
ir taipogi luti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso
gerklės apsaugų. Luckies yra malonūs gerklei.

VUM

PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINĖ"

Lengvas Užsirūkymas 

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

West Side Žinutės

Vasario 13 d. Aušros Var
tų parapijos svetainėj “Drau 
go” koncerto artistai ir ar
tistės sykiu su Sasnausko cho 
ru dalyvavo jiems paruoštoj 
vakarienėj. Visi linksmai pra 
leido vakarų.

Pirmų sekmadienį kovo mė 
nėšio įvyks Aušras Vartų pa
rapijos vakarienė. Komitetas 
nuoširdžiai rengiasi priimti ir 
pavaišinti visus parapijomis.

Vasario 14 d. Šv. Vardo 
dr-jos vietinės kuopos nariai 
priėmė šv. Komunijų in cor- 
pore. Po Mišių turėjo bend
rus pusryčius.

Vasario 14 d. įvykto Aušros 
Vartų vynj ir moterų drau
gijos susirinkimas.

Misijos Šv. Jurgio 
Bažnyčioj

BRIDGEPORT. — Šiomis 
dienomis Šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje laikomos misijos. 
9 vai. rytais misijonieriaus 
pamokslai taikomi visiems.

Pradedant ketvirtadienio 
vakare, misijos bus vedamos 
vyrams ir vaikinams.

Per visų gavėnių Aušros

SKAITYKITF IS PLATIN
KITE "ORMIGA"

lbėjau per “Draugo” ir ‘Ma
rgučio’ radio valandas po tris 
kartus), dėkoju gerb. kuni
gams leidusiems naudotis ne
mokamai jų svetainėmis, ku
riose dažniausia rinkdavos 
mano prakalbų klausyt’, dė
koju jiems taip pat u: malo
nų skelbimų mano prakalbų.

Aš būsiu nepaprastai lai
mingas, .jei man išvyk::.-, įsi
steigusieji čia Vilniaus Vada
vimo Sąjungos skyriai, to- cz 
liau varys pradėtąjį Vilniaus 
laisvės darbų, jei rems ir 
toliau kultūrines vilniečių ko
vas su svetimaisiais cngėiais. 1 
Aš džiaugsiuos, jei visi mano 
naujieji pažįstami, mono drau 
gai ir bičiuliai vykdyt savo 
gražius norus, — dirbs tiems, 
kurie laukia mūsų daru, ku
rie gyvena nepaprastai sun
kiose sąlygose, kurie Žiuri į 
mus ir laukia iš mūsų pagal-' 
bos.

Mes, lietuviai, niekuomet 
nenorėjome svetima. Isterijo
je mes valdėme svetimu? kra
štus, svetimas žemes, bet mū
sų ten niekas nelaikė okupa
ntais, mes neslėgėme kitų 
Priešingai, mes buvome isto
rijoje dažnai kviečiami val
dyti ir tvarkyti svetimus, ge
rai nesusitvarkančius kaimy
ninius kraštus, o lietuvių at
mintis ir šiandien ten geru 
žodžiu minima. Ir šiandien 
mes svei ima nenorime, bet 
kas mums šventai priklauso, 
kas mums neteisingai išplėš
ta — tas turi būti mums grą
žinta, tai mes tikrai atgal at- 
siimsime. Tuo aš šventai ti
kiu, tuo turime šventai visi 
tikėti. Tačiau tikėjimas be 
veiklos, be darbo, nieko ne
reiškia. Tai ir aš save atsi
sveikinimo žodyje su gerbia
mais “Draugo” radio klau 
sy tojai s sakau:

Tikėkime tuo ko siekiame, 
dirbkime tam kuo tikime. Di
rbdami ir tikėdami «lai.dėji
mu, paimdami tai, ka3 d ums 
išplėšta, paimdami mums pa
darytų skriaudų, pažindami 
mūsų skriaudėjų menkumų, 
nepalenkiamai siekdami savo 
tikslo, dirbdami ir kovodami 
vieningai, neieškodami savy
je blogumų ir jais vieni kitus 
vanodami, bet keldami kas 
mumyse gera, stiprindami sa 
vo gerąsias jėgas, — mes ti
krai susitiksime laisvame Vi 
Iniuje, nusilenkdami prieš mū 
sų tautos šventenybes: Auš-

Vasario Išpardavimas
Dabar yra geriausias laikas pirkti rakandus, pečius, lo
vas, radio, elektrikines ledaunes. 4 pėdų ledaunės $140. 
vertės, už *65.00 10 tūbų .General Motor Radios 
po $49.50- 6 tūbų radios vertos $25.00

p° 14.50-

Gražūs didelės mieros Cedar cbest verti $32.00
P° *17.50

5 šmotų valgomo kambario setai verti $28.00
po *13.50

2 šmotų Mohair setai verti $100.00
p° *55.00

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

Tel. Boul. 7010—7011

Badriko programas:
WCFL 970 K., Nedėlioję nno 7 iki 8 vai. vak.
WAAF 920 K., Pirmadieniais ir Penktadieniais 3:30 po pietų. 

WHH: 1420 K., Ketvirtadieniais nao 7 iki 8 vai. vak.


