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ŠIANDIEN INAUGURACINĖS IŠKIL
MES WASHINGTONE

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS ANTRĄ
JAM TERMINUI PRISIEKDINAMAS

Visi laukia, ką prezidentas pa
reikš apie savo programą

saus. — dento nusistatymo ir jo pro- 
čia įvyksta gramos. Kaip praeityje, taip 

prezidento Roosevelto antroji ir ateityje prezidentas dirbs 
inauguracija — kctverių metų visuomenės, bet ne kurio vie- 
nau.jam terminui prezidentas, no žmonių luomo, gerovei, 
prisiekdinamas. j Knd jo administracija sieks

Kaip per pereitus ketverius tie vieniems turtuoliams, bet

\VAS1TINGTON 
20. — Šiandien

metus, taip ir šį kartų prezi
dento Roosevelto priešininkai 
baugina visuomenę, kad prezi
dentas pasiryžęs kovoti prieš 
vyriausiąjį teismų ir neigti 
konstitucijų, kad atsiekti savo 
tikslų. Jie sako, kad reikia

visai šaliai gerbūvio, t,uo rei
kalinga tik pasidžiaugti.

j inauguracijos iškilmes su- 
vykę dešimtys tūkstančių vizi- 
torių iš visų šalies dalių, su
prantama, daugiausia demo-

ŠTAI KOKS REGINYS PO ĮVYKUSIOS NELAIMES ANT GELEŽINKELIO GARY, IND POPIEŽIUS IR TOLIAU 
VYKDO AUDIENCIJAS

VATTKANiAS, saus. 19. — 
Apie Popiežiaus Pijaus XI 
sirgimų šiandien štai kas pus- 
oficialiai paskelbta:

“Keliomis paskutinėmis die 
nomis patirta, kad sergantis 
Popiežius iš naujo jaučia di
delius skausmus ir tas daro

daug nepatogumo garbingam 
ligoniui.

“Į tai atsižvelgus, gydytojo 
patarimu sutrumpintas laikas 
Popiežiui išbūti kresėjo.

“Šiandien Jo Šventenybe 
vos trumpų laikų paaukojo au 
dijencijoms ir grįžo atgal į 
savo miegamųjį kambarį”

Dešimtys tukstanciu savam 
kariauja Ispanijoje

šiandien klausyti prezidento kratų, kadangi ši diena yra

GARY, Ind.', saus. 19. — 
Pennsylvania geležinkelio ke
leivinis traukinys vakar vaka
rų sudaužė automobilį. Žuvo 
V. E. Thorsson, 47 m. amž.,

jo žmona ir dvi jaunos dukte
rys. Iš visos šios šeimos išli
ko gyvas tik sūnus Charles 
Thorsson, vidurinės mokyklos

inauguracinės kalbos, kuriųja 
jis apibudins savo programų.

Tačiau nėra ko bijoti prezi-

demokratų partijos didelis 
triumfas. Iškilmėse dalyvaus 
apie 40 gubernatorių.

DETROITE STREIKININ
KAI KOVOJA SU POLICIJA

DETROIT, Mich., saus. 19.
-— Briggs fabrikų piketuojan
tieji darbininkai šiandien su
sikovė su policija, kuri be ma
žiausio reikalo puolė darbinin
kus su ašarinėmis bombomis^ 
Keletas sužeista.

Darbininkai laimėjo kovų. 
Jie nutvėrė keletu nesusprogu- 
sių bombų ir jas sviedė atgal 
į policijų. Policija neišlaikė 
savo pozicijose ir pasitraukė.

Apie įvykį tuojau telegra
fuota gubernatoriui Murphy 
į AYashingtonų.

Briggs fabrikas imta pike
tuoti, kadangi iš darini paša
linta apie 350 darbininkų už 
jų įstojimų unijon.

Po susikirtimo su policija 
fabriko valdyba paskelbė, kad 
rytoj fabrikas bus atidarytas 
ir pašalinti bus atgal priimti 
į darbų. »

NAUJAS SKRIDIMO 
REKORDAS

VERA CRUZ KATALIKAI 
REIKALAUJA ATIDARYTI 

BAŽNYČIAS

DETROIT, Mich., saus. 19. 
— Negalėdamas iš naujo su
vesti krūvon įsikariavusiųjų 
organizuotų darbininkų vadų 
su atkakliais General Motors 
korporacijos viršininkais, Mi- 
chigano gubernatorius Mur
phy vis gi išvyko į Washing- 
tonų dalyvauti prez. Roosevel
to inauguracijos iškilmėse. 
Jis pažymėjo, kad AVasbingto
ne būdamas pasitars su darbo 
departamento valdininkais, 
kas turi būt daroma, kad or
ganizuotus darbininkus sutai
kinti su General Motors.

Gub. Murphy yra palankus 
organizuotiems darbininkams, 
nors viešai to nepareiškia. 
Jis gerai mato, kad teisybė y- 
ra darbininkų pusėje, kad Ge
neral Motors korporacijos vir
šininkai atkakliai išsisukinėja 
nuo unijos pripažinimo. Ta
čiau neturi galimybės privers- 

I ti korporacijų, kad ji taikintu- 
1 si su darbininkais, nors gerai

----------- Į žino, kad korporacijos išsisu-
NEAVARK, N. J., saus. 19. kinėjimai yra tuščias darbas. 

— Lakūnas Hughes vakar pa- Tad gubernatorius nuolat ir 
darė skridimo rekordų. Iš Los tvirtina, kad kova turi būti 
Angeles atskrido į čia per nutraukta ne vienos kurios pu

JALAPA, Vera Cruz vals
tybė, Meksika, saus. 19. — 
Daugiau kaip penki tūkstan
čiai katalikų iš įvairių Vera 
Cruz valstybės dalių kreipės 
čia pas gubenatorių R. Alema- 
nų, kad jis įsakytų atidaryti 
bažnyčias, kurios jau kelinti 
metai yra uždarytos, ir netu
rima pamaldų.

Seniau j pravestu valstybės 
“įstatymu” leidžiama tik de
šimčiai kunigų aptarnauti 
pusantro milijono katalikų. 
Vyskupai pasipriešino šiam 
neprotingam ir nežmoniškam 
“įstatymui”. Tad uždarytos 
perdėm visos bažnyčios. 
Dabar katalikai reikalauja pa 

naikinti tų bolševikiškų įstaty
mų ir visus kitus kunigų ir 
katalikų varžymus.

POTVYNIAI NUOLAT 
DIDĖJA

EVANSVILLE, Ind., saus. 
19.. — Šiose apylinkėse šim

IMAMI NAGAN KALINIŲ 
PARANKININKAI

Chicago mieste ir Cook ap
skrityje iškilo sąjūdis prieš 
valstybės paraiių l>oardų, ku
ris pastaraisiais keliais mėne
siais parolia<o (išleido) i§ 
valstybės kalėjimų tūkstan
čius piktadarių — plėšikų ir 
žudikų. Atgavę laisvę šie pik
tadariai ir toliau užsiima plė
šimais ir žmonių žudymais.

Didelis daugumas žudikų 
paroliuota politiniais sumeti
mais^ Kone kiekvienam atsiti
kime figūruoja parankininkai 
politikieriai, kurie pasisako, 
kad paleistus žudikus globosiu, 
parūpinsiu jiems darbo, kad 
juos atpratinus nuo piktų dar 
bų. Iš tikrųjų gi parankinin
kai paleistųjų nepaisydavo.

mokinys, kurio nebuvo automo 
bilyje.
Thorssonai, sakoma, važiavo 

į teatrų ir pakliuvo po trauki
niu važiuojant skersai bėgių.

CHICAGO MIESTO ELEK- 
TRIKININKAI GRASINA 

STREIKUOTI
850 Chicago miesto elektri- 

ninkų .nusprendė sukelti strei
kų, jei miestas negrųžins jiems 
visų dienų darbo. Elektriki- 
ninkai sako, kad jiems per 
metus atimamas 39 dienų dar- 
has, kas buvor įvesta depresi
jos laikais. Jie reikalauja dar
bo visomis dienomis.

KARDINOLAS DOUG- 
HERTY PAŠVENTINO 

KATEDRĄ

7 vai. ir 30 minutų.
Tieeia oro linija yra 2,41)0 
mylių. Vadinasi skrido 332 
mylias per valandų greičiu.

VOKIETIJA IŠTRAUKĖ 
LAIVĄ KOENIGSBERGĄ

BERLYNAS, saus. 19. — 
Vokietijos vyriausybė ištrau
kė iš Ispanijos pakraščių blo
kados karo laivų Koenigsber- 
gų. Jis grįžo į Kiel.

Ispanijos pakraščiuose pa
likta trys kiti karo laivai.

sės, bet visuomenės gerovei, 
.lis sako, kad visuomenės gero 
vė yra svarbesnė už kitus vi
sus reikalus. Kadangi kova y- 
ra visuomenei žalinga, ji turi 
būti užtraukta. General Mo
tors korporacija privalo nusi
leisti, pasiduoti naujai san
tvarkai, kuri reikalauja dau
giau atsižvelgti į darbininkų 
buitį. , i ;

Ežeran tyčiomis įšoko ir pri
gėrė groserininkas J. C. We- 
ber, 6319 Lowe avė.

LONDONAS, saus. 19.
— Anglijos spaudoje pasirodė 
žinių, kad šiandien Ispanijoje 
kariauja apie 60,000 svetimų 
šalių savanorių. Iš ta skai
čiaus didesnė dalis, apie 40,- 
000, tarnauja radikalų pusėje. 
Tarp radikalų savanorių yra 
daugiausia rusų ir prancūzų.

Patiria, kad iš Prancūzijos

PORT SAID. — Jo Emin. 
kardinolas Dougherty, Pliila- 
delphijos arkivyskupas, Po
piežiaus pasiuntinys Eucharis 
tiniam kongresui Maniloje, 

Šiandien imama nagan eilė įakdamas į Filipinų salas su-
tų parankininkų ir siekiama 
reformų pačiame parolių l>oar 
de.

JAPONAI JUDA PRIEŠ 
MAISTO BRANGUMĄ

TOKIJO, saus. 19. — Ja
ponijos gyventojų tarpe pasi-

tai žmonių skubiai apleidžia dide|j neramumai 45,
savo namus kylant vandeniui 
Obio upėje. Dideli plotai jau 
užlieti. > y ?

Obio, Wabash ir White u- 
pių išsiliejimas padarė dide
lius medžiaginius nuostolius.

Į Ir neatrodo, kad vanduo grei
tai nnalūgtų.

Visi svarbesnieji vieškeliai 
iš Chicago į Floridų yra užlie
ti

IR VĖL PRIEŠ AUTOMO
BILININKUS

Chicagos policija nuspren
dė imti nagan tuos automobi
lininkus, kurie neįsigiję vals
tybės ir miesto 1937 metų 
“laisnių”.

stojo šiame mieste , ir pašven
tino .naujų katedrų.

Iškilmėse dalyvavo 15 vys 
kupų, kurių daugumas ir gi 
vyksta į Eucharistinį kongre
sų. . 1 < H

IŠDEGĖ MELBOURNE 
DOKAI

kasdien siunčiami šimtais sa
vanoriai į Katalonijų, o iŠ 
ten į Madrido,frontų. Niekas 
juk nesaugoja Prancūzijos Is
panijos pasienio.1 Prancūzijos 
socialislų vyriausybė broliuu- 
jasi su Ispanijos radikalais. 
Jei ji šaukia už savanorių 
siuntimo sulaikymų, tai tuo 
tik akis dumia pasauliui.

Praaugi, kad ginklu satinas 
butu varžomas

NACIAI STEIGIA NAUJAS 
SPECIALINES MOKYKLAS

BERLYNAS, saus. 19. — 
Diktatoriaus Hitlerio nuos
prendžiu Vokietijoj, steigia
mos specialiuos mokyklos, ku
riose bus mokslinamas jauni
mas 12 iki 18 metų amžiaus.

Šioms mokykloms berniukai 
bus parenkami, kad juos iš
mokslinti tikrais naciais, bū
simais nacių partijos ir Vo
kietijos vadais. Baigę šias mo 
kyklaa jaunuoliai bus nukelia
mi keleriems metams mokslin
as į pilis, kur jauni vyrai jau 
antri metai mokslinami nacių 
vadais. Šios pilys tai taip pat 
nacių speciaLinės mokslo įs
taigos.

PARYŽIUS NETENKA 
MĖSOS !

LONDONAS, Tbbus.
Europos valstybių nentt 
komitetas pasiūlė Ispanijos 
radikalams ir nacionalistams 
sumanymų uždrausti ginklų 
gabenimų į Ispaniją.

Komitetui atsakė radikalai 
ir nacionalistai. Vieni ir kiti 
pareiškia, kad ginklai yra rei
kalingi karui ir komitetas nu
gali varžyti kaip ginlclų, taip 
amunicijos siuntimo. .

Gen. Franco atsakyme pa
reiškia, kad iš Prancūzijos 
tūkstančiai savanorių siunčia
ma radikalams. Tad naciona
listams būtinai reikalingi gin
klai prieš tuos bolševikų pul
kus. .Ii |

Gen. Franco taip pat prie
šingas sumanymui, kad izo
liuoti Ispanijos karų, kad į jį 
niekas pašalinis nesikištų. Ra 
dikalai turi būti sutriuškinti.

maisto brangumo. Žymiai pa- MELBOURNE, Australija, 
brango ryžiai ir žuvis — svar Išauš. 19. — Gaisras skaudžiai 
biausias japonų maistas. Kas | ištiko vietos dokus. Sunaikinti 
blogiausia, kad vyriausybė dar keli sandėliai. Sugadvtas vie- 
ir mokesčius nuolat dūlina. nas britų Laivas. Nuostoliai 

siekia pustrečio milijono do 
lerių.

Gyventojai kaltina militari- 
ninkus, kurie dideles sumas iš 
leidžia ginklavimuisi, nepai
sydami šalies gerovės. Japo
nai randa, kad militarininkų 
įsigalėjimas darosi tikrai ne
pakenčiamas.

PARYŽIUS, saus. 19. — 
Apie 4,000 darbininkų sustrei
kavo vietos gyvulių skerdyk
lose. Miestui trūksta šviežios 
mėsos. Darbininkai reikalauja 
didesnio atlyginimo.

Užvedė Bylą už Netei
sėtą Areštavimą

ATSTOVŲ ROMAI TURI 
4,131 NAUJĄ BILIŲ

AVASHINGTON, saus. 19. 
— Kongreso žemesnieji rūmai 
iki šiandien gavo 4,131 naujų

UŽDARYTA DAUG 
SMUKLIŲ

Chicago policija uždarė apie 
3,000 smuklių, kurių savinin
kai neturi “laisnių”. Iš jų a- 
pie 1,500 pasiryžo pasirūpinti, 
“laisnius”.

ANKARA, Turkija, saus. 
19. — Nepaprasta sniego pū
ga ištiko Mažųjų Azijų. Gauta 
žinių, kad vienoj srity sušalo 
apie 60 sodiečių.

Mrs. J. Nezelskis, kuri turi 
tavernų po num. 136 E. 107th 
st., vakar užvedė bylų prieš 
Jonų Belauskų, rotaelandietį. 
Kiek laiko atgal Belauskas 
traukė Nezelskienę teisman. 
Nieko nelaimėjo.

Už tų areštavimų, kuris bu- 
vo neteisėtas anot Nezelskie- 
nės, ji dabar paieško $50,000 
už įžeidimų.

Vakar teismas nubaudė ka
lėjimu tris automobilininkus 

Ibilių (įstatymams projektai.) i už neatsargų važinėjimų.

SINTAUTAI. — Vid. R. 
Ministeris davė leidimų Pr. 
Vaičaičio paminklui rinkti au
kas visoje Lietuvoje.

Paminklų statys skulpt V. 
Grybas.

ORAS
CHICAGO SRITIS.

Šiandien numatomas sniej 
ar lietus; kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

PRE2IDBNT0 INAUGURACIJA

Ligšiol Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidento inauguracija būdavo kovo mėne
syje. Bet kongresas padarė pakeitimą. Nuo 1 
dabar naujai išrinktųjų prezidentų kaden
cija prasidės sausio mėnesyje. Dėl to tokia 
atmaina buvo padaryta, apie tai gana pla
čiai yra rašęs mūsų bendradarbis Pr. Gudas.

Šiandien yra prezidento inauguracijos 
diena. Prezidentas F. D. Rooseveltas daro 
priesaiką ir pradeda antrojo termino darbą. 
Dėl to visas kraštas nekantriai laukė šios 
dienos. Mat, Prezidentas tars savo žodį apie 
naujų darbų planą. Tą žodį nori išgirsti 
visi: ir tie, kurie rinkimų metu didelę kovą 
vedė prieš jį, komunistu ir kitokiais var
dais pravardžiavo; ir tie, kurie jį rėmė ir 
savo balsais jį išrinko. Šiandien jo pasaky
tas žodis bus įdomus ir darbdaviui ir dar
bininkui, ir kapitalistui ir vargšui. Su di
deliu susidomėjimu klausysis Prezidento ka
lbos ir visas neramusis pasaulis.

Prieš keturis metus pasakytoji Prezi
dento Roosevelto kalba buvo trūnijai, bet 
labai reikšminga. Trtimpai pažvelgęs į kraš
to ekonominį, finansinį ir socialinį būvį, jis 
pažadėjo vesti kraštą iš depresijos bedug
nių, pasakė, kad reikalinga yra nauja so
cialinė tvarka ir savo pažadą pildė.

Per ketvertą metų p. Roosevelto ad
ministracija daug padarė. Tačiau toli gra
žu dar ne viską, kas reikėjo padaryti. Daug 
dalykų nepadaryta dėl to, kad atsirado ne
maža trukdytojų. Visokiausias kliūtis p. 
Roosevelto planams darė didieji kapitalis
te >» jų palaikomoji spauda, Vyriausias Jung
tinių Valst. Teismas.

Tad^ šiandien tikimės išgirsti iš Prezi
dento planus, kaip su tomis kliūtimis vy
kinti nanją socialinę tvarką bus kovojama 
ateityje. Tai ar tik nebus viena iš svar
biausių p. Roosevelto inauguracinės kalbos 
vieta.

IMIGRA GIJOS KLAUSIMAI KONGRESE

. Kiekviena kongreso sesija susilaukia 
d&ug visokių įstatymo projektų imigracijos 
klausimais. Šioji kongreso sesija taip pat 
nėmažai jų turi.

• • Yra įnešta sumanymas išleisti įstatymą 
•dėl deportavimo imigrantų nusikaltėlių. Spe
cialiu įstatymu norima uždrausti svetimša
liams atvykti į Jungtines Valstybes uždar
biauti. Toks įstatymo projektas taikomas 
Meksikos ir Kanados darbininkams, kurie 
spėcialiniais leidimais gulėdavo čia gauti 
darbų. Yra įneštas ir toks sumanymas, kad 
kiekvienas svetimšalis turi užsiregistruoti 
ir mokėti tam tikrą mokestį, jei jis čia turi 
darbą ar kitokių reikalų. Yra parengtas 
įstatymo projektas, sulyg kurio būtų depor
tuojami visi svetimšaliai vedą komunistinę 
ir fašistinę propagandą Jungtinėse Valsty
bėse. Yta ir toks sumanymas, kad depor
tuoti tuos svetimšaliūs, kurie susituokė su 
Šio krašto juliečin tik dėl to, kad galėtų 
4paigyventi Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Yra ir daugiau projektų, kuriais nori
ma dar labiuu suvaržyti imigraciją ir ap- 
šffftkinti gyvenimą .jau čia apsigyvenusių.

Tačiau, r oi kiu tikėtis, kad nedaug tų 
naujų įstatymo projektų kongresas priims. 

’ Bet Vis dėlto reikia žiūrėti ir budėti, kad 
Kartais nepriimtą tokių įstatymų, kurie su
varžytų legaliai apsigyvenusių šiame kraš
te žmonių kstsvę, kurią garantuoju Jungti
nių Valstybių konstitucija.

Ta pačia proga norime priminti, kad

praėjusiais metais (quota ir non quota) vizų i 
imigrantams išduota 41,202, o 1935 m. — > 
38,146. Praėjusių metų imigracijos kvota 
buvo 153,774. Taigi, kvota neužpildyta Dau
giau imigrantų neįsileista dėl dar esamo1 
Amerikoj nedarbo.

Lietuvos Katalikų Vadų 
Suvažiavimas

NEŽINO, BET PLEPA

Brooklyno lietuvių komunistų dienrašty 
A. B. (Bimba) užsimanė peikti katalikiškas 
,n°Vkl“. Vįtoj duoti rimt*i t» nukyUv įį 
veikimo kritiką, jis prirašė didžiausių ne-1 
sąmonių. Jis rašo, kad, girdi, tas mokyklas 
lanką vaikai negauna “nei tikro mokslo, nei 
tiek, kiek publiškos mokyklos”. Esą daūg 
laiko ir energijos sunaudoja poteriai ir ka
tekizmas. Esą “nuskriausti tie vaikai”. Taip 
pat, “tos visokios ‘sesutės’ apie mokslą nie
ko neišmano”... Ir daugiau panašių nesąmo
nių priplepėta.

Jei bolševikų agentas A. B. nors

Gruodžio 29 ir 30 dienomis 
Kaune įvyko Lietuvos Kata
likų Veikimo Centro suvažia
vimas, kurį malda atidarė 
kan. Dogelis ir trumpų kai

mHMNmK®

mas įdomiais pavyzdžiais, nu
rodė, kaip tos problemos spre 
ndžiamos katalikų kitur, ir 
konstruktyvinėj daly, pasta
tęs socialinį klausimą visu 
aštrumu, pareiškė, savo sam
protavimus, kaip jis turėtų 
būti katalikų sprendžiama-

, V*

į oi iri io 0*1(4,
V - M

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS tau, drauge Mangada, kad tu
----------- 'vertiesi kvailystėmis, bergž-

vysL Matulionis serga. Į ga- būti katalikų sprendžiama-- Tutvijos “Jaunamas Žirnis” '<Wai leisdama* laiką, tuo tar- 
rbės prezidiumą pdkviesti vi-1Lietuvoje, kad ne-būtų nueita .įdėjo savo korespondento Is-'l'« kaį priešas visai arti.”

i prof. Dovydaitis, nes pirm.

si Ganytojai Vyskupai, o j 
darbo prezidiomą: iš Pane
vėžio — kan. Butvilą, iš Kan 
no — p-lė Rogalskytė ir iš 
Marijampolės A. Staugaitis;

kiek * sekretoriatą: P. Ožolas ir
būtų pasiteiravęs apie katalikiškų mokyklų 
stovį, jis būt sužinojęs, kad tos mokyklos 
mokslo žvilgsniu nėra pasilikusios nuo val
džios užlaikomų mokyklų. Kai kurios iš jų 
valdiškąsias pralenkia. Katalikiškas mokyk
las baigusieji vaikai yra pirmi aukštesnėse 
mokyklose. Daugelyje konkursinių kvotimų, 
jie atsistoja pinuose vietose. A. B. turėtų 
žinoti ir tą, kad katalikiškos pradžios mo
kyklos turi visas valdiškas teises, yra akre
dituotos, dėl to jas baigę vaikai be kliūčių 
gali stoti į aukštesnes mokyklas. Dėl to ir 
katalikiškųjų mokyklų mokytojos ar moky
tojai turi būti ir yra komptentiški mokyto
javimo darbe ir mes esame tikri, kad jie 
daugiau apie mokslą nusimano, negu juos 
diskredituoti užsimojęs Brookiyno komitais- 
tų laikraščio bendradarbis.

KĄ TAI MIŠRIA.

Vakar dienos dienraščio numeryje skai
tėme iš Kauno atėjusią žinią, kad kulko
svaidžiais apsiginklavę lenkų kareiviai puo
lė per sieną Lietuvos pusėn ir pastūmė de
markacijos gairę giliau į Nepriklausomą 
Lietuvą. Lietuvos policija prieš tą žygį Už
protestavo, tačiau į tai dėmesio neatkreipta. Į

Sunku aiškiai pasakyti, kodėl lenkai 
taip elgiasi. Ar jie, pridarę tiek daug skriau
dų Vilniaus krašto lietuviams, dar daugiau 
nesmagumų nori jjadaryti, ar stengiasi Lie
tuvą išprovokuoti į karą! Negalimas daly
kas, kad lenkų kareiviai savo iniciatyva, be 
instrukcijų iš aukščiau, būtų išdrįsę imti 
į rankas kulkosvaidžius ir jais lyg kokiais 
žaislais žaisti. Tuo elgėsiu lenkai kokį nors 
tikslą nori atsiekti.

įteikia manyti, kad Lietuvos vyriausy
bė griežtai užprotestuos prieš tuos lenkų žy
gius, nes jie yra pavojingi taikai. Juk šian
dien didelių dalykų nereik, kad uždegti Eu
ropos padangę nauja karo ugnimi.

GERŲ KASTŲ SVARBA

Dabar yra patogus laikas platinti gerus 
laikraščius ir knygas. Apie gerąją spaudą 
Panevėžio Vyskupas K. Paltarokas savo ga
nytojiškame laiške sako: “Neapsakoma yra 
nauda raštų, skleidžiančių geras žinias, švie
čiančių ir dorinančių žmonių gyvenimą; dėl 
to visi skaitymo bei rašymo mokslą, kaipo 
begalo naudingą, platina, kiek įmanydami. 
Kaip bendravimas su šviesiais, dorais žmo
nėmis yra gyvenimo mokykla, taip it skai
tymas gerų raštų yra geriausias pamoky
mas; ir nežinau, kokiu būdu sėkmingiau jus 
raginus skaityti geras knygas ir laikraš- 
C1US

Šie žodžiui yra taip aiškūs ir taip tei
singi, kad prie jų jokių komentarų nereikia.

Reikia tik uoliau ir nuoširdžiau pasi- 
darbuoti, kad šiais metais į kiekvieną lie
tuvių kataLikų šeimą ateitų bent vienas lie
tuviškus katalikiškas laikraštis.

. • • •
Pastarais keleliais įnertais Vokietijoje 

naujam pugoniškam tikėjimui skelbti suda
ryta daug visokių organizacijų. Vokiečių 
neopagonizmas nukieijrtas prieš kribičiofty- 
bę, o ypač prieš katalikybę. Hitleris ir jo 
pasekėjai vis drąsiau itna tvirtinti, kad ne
galima esą sykiu būti ir vokiečiu ir krikš
čioniu. Tai kalama gyvu žodžiu, per radio 
ir spaudoje. Toks nacių darbas padarys 
skriaudos ir krikščionybei ir vokiečių tau
tai. Hitlerininkai Vokietijai telkia meškos 
patarnavimą.

Ipanijoj šitokį papasakojimą iš j Tribunolo pirmininkas, iš pro-

p-lė Matelytė; į rezoliucijų 
— sumanymų k-ją; knn. By
la, kun. Adomaitis, dr. Die- 
limnkaitis, p. Galdikienė ir 
knn. Prunskis; į mandatų k- 
ją: p. Kulakauskas, knn. Ja-

ispanų keliais.
Kalbėdamas apie kataliky

bės idėjų įgyvendinimą pra
ktikoje, dr. Maceina gyva . 
bet labai jautriai iškėlė tuos 
blogumus ir trūkumus, kurie 
neleidžia soc. teisingumo įvy
kdyti pilnumoje, ir, nevynio
damas žodžių į popierių, sti , v . 
priai užakcentavo didžiųjų I »"« pašau-
reformų reikalingumą.

Kiemsargiui, — sako, -
kubauskas ir p-lė Miškinytė.Į reikia tiek pat maisto ir te- 
Atidaryme dalyvavo apie 300 kių pat vitaminų, kaip ir pro- 
žmonių. Daug kunigų ir k.1fesoriui ar kuriam kitan:, 
atstovų buvo atvykę iš įvairių Kiemsargio vaikams reikia 
provincijos vietų. Gauta dang tokio pat mokslo, tokių pat 
sveikinimų. Konferencijos dalmok. priemenių, tokio pat 
lyviai ir svečiai išklausė ir1 auklėjimo, kaip ir advokatę 
bendrų pamaldų Įgulos baž- Į ar gydytojų vaikams. Jeigu 
nyčioje. ispanų katalikai būtų lik Jai-

Suvažiavimą žodžiu sveiki
no vysk. Staugaitis, vysk. Ku 
fcta, vysk. Reinys, vysk. P.

f rimto: fesijos duonkepis, suplėšė ant
stalo paklotą žemėlapį ir pa- 

Aa-nų dienų Nevalperalį Kokan(!iai prid6r5.
atlankė šio fronto rajono rau
donųjų vadas “generolas” 
Mangada. Kai jis išgirdo, kad

drauge, aš tau parodysiu vie
tą, kur aš kas čia u aj>kasus.

,Ltg tai būtų toks komplikuo- 
nuėsto galva taip rūpestingai ]reikalas 
valė miestą nuo Markso prie-

Važiuoju aną dien strytka-
„ , „ , riu. Sėdi du augę sportai
'Iangada pasaukė ji pas save. I- . ■ „ • . . , • • . jJ 1 . . Jr tujj» nerimtai elgiasi, kad

pusę miestelio gyventojų,

Už nuopelnus respublikos visi pusašio riai pradėjo kreip-
naudai ai pakeliu tave, drau- „ sį ir nct pikUntig Stai. 
ge, j leitenantus,” — iškil-' 
alingai pasakė Mangada ir 
prisegė “didvyriui” Adeną 
žvaigždutę. Bet stropaus
marksisto tas nepatenkino. Ma 
tydalnas tik vieną žvaigždę, 
jis užprotestavo, pareikšda
mas,: “Drauge Mangada, esu 
sunaikinęs priešo šimtus ir tu

ku įvykdę soc. teisingumą ir 
supratę laiko reikalavimus,
šiandien toj katalikiškiausioj į ,nanai> kafl Inan/ali atfcidė- 

Būčys, Arkiv. Metropolito Į šaly nebūtų taip žudomi žifto-lk’di v*ena žvaigždute? Ma- 
vardu kan. P. Dogelis, vysk. nes. Į z*’ausia, ką turi duoti, yra
Paltaroko — kun. gušinskas ’ Paskaitą prelegentas ketono žvaigždes’. lr po

11i/irnmiln * ‘ Lr tl /kitau ’ ’ itin

ga vienas sako:
— Ale kas būtų, jei dabar 

sttytkaris smogtų į stulpą. Jis 
sudužtų į šmotelius, o važiuo
jančių žmonių galvos, rankos, 
kojos nubirėtų, susimaišytų.

— Iš to būtų tau nauda, — 
indo jam kunduktorius.

Kokia nauda! — paklausė 
sportas.

— Galėtum pasirinkti ge
resnę galvą! — atsakė kun
duktorius.

ir vysk. A. Karoso -- kun. 
Adomaitis. Sudirgęs vysk. T. 
Matulionis ir visa eilė kat. 
or-jų atsiuntė sveikinimus ra
štu.

4
Sveikindami Ganytojai nu

rodė tuos pavojas, kurie gre
sia kat. akcijai svetur ir pas 
mns. Vysk. Stangaitis pažy
mėjo, kad šiandien pasaulyje 
kova eina už Dievą, ar prieš 
Dievą. Kova prieš Dievą ve
dama organizuotai. Visi žino, 
kas darosi Ispanijoj ir Mek
sikoj. Žiūrėkime, kad taip 
neatsitiktų ir mūsų krašte. 
Katalikai turi būti nuolati
nėje Dievo malonėje. Katali
kybei, anot vysk. Kuktos, 
mūsų krašte taip pat daug 
kenkia erzackatalikiškumas. 
Tai yra tie žmonės, kurie ne
šioja kataliko vardą, bet gy
vena nekatalikiškai.

Kat. akcijoj, kaip pastebė
jo prof. Dovydaitis, atidary
damas konferenciją, didžiau
sias vaidmuo tenka pasauH- 
ninkains. Katalikams ne vis 
tiek, kokia bus tauta ir val
stybė: ji turi būti priimtina 
Dievui. Be Dievo palaimos 
tauta negalės išsilaikyti.

Konferencija nutArė pa 
sveikinti 8v. Tėvą

Pasveikinti įgalioti vysk. P. 
Būčys ir prof. Dovydaitis.

Sudarius komisijas (mauda 
tų ir sveikinimų — rezoliu
cijų), Konferehcija Įgulos ba
žnyčioj išklausė pamaldų^ ku
rias atlaikė ir suteikė palai
minimą Sv. įSukramentu kuli. 
P. Dogelis. Pamokslą pasuke 
vysk. P. Būčys.

Katalikams /alkia socialinių 
reformų

Pirmąją konferencijos pas
kubą skaitė dr. A. Maceina 
— apie socialinį katalikų tei
singumą. Prelegentus riušvie- 
tė klausimą istorinėj perspe
ktyvoj, gausiai pailiustruoda-

stipriais žodsiais: mes smar
kiai giname mūsų teisę ir 
savo nuosavybę, pasikviesda
mi jjagalbon įstatymus, poli 
ciją, dorovę ir rejig'iją. “Ir 
vis dėlto, — sako H. Simon, 
jei ivieną dieną nusivylusi 
minia veršis prie jūsų turto, 
norėdama jį pagrobti, kokie
principo jūs šauksitės, kaa gftVo štabą. Vieną dieną, kai

momento “kapitonas" jau iš

didžiai vaikštinėjo po gatve
les su blizgančiomis žvaigž
dutėmis ir viduramžių kardu 
prie šono, kurį buvo radęs 
nušautų priešų bute.

Kai artėjo nacionalistų pul
kai “generolas” vėl atvyko į 
Navalperalį, įkurdamas čia

paleistume ugnį ir kulka
svaidžių. Ką jūs galop turė
site! Stipresniojo teisę* Gali-

Domcė Nedraugienė užsilna- 
nė naujo fūrkočio. Zirzė ir 
zirzė savo vyrui tol, kol ta
sai net susirgo. Nedraugienė 
pašaukė daktarą. Apžiūrėjęs 
ligonį daktaras pasišaukęs Ne- 
draugienę, sako:

— Liga rimta. Nuo šios die
nos jam reikalinga visiška ra-

Mangada savo kambaryje ty- rnybė.
— Nosių-! — atsakė Nerinėjo žemėlapyje apylinkes, į

štabą atėjo antras vietos vai- drnUgienė. — Neduosiu jam
mas daiktas. Bet tuomet, aš l,p>iOs vyras — tribunolo pir-Įpakajaus tol, kol nenupirks
prašau jus, šalin kryžius n>jninkas ir jiarelškė: Aš ma- man fūrkočio.
nedegamų spintų! Šalin relig. 
ženklus nuo jūsų vėliavų! Ii
ką mes, krikščionys, veiksi
me tarp jūsų sargų! Jūsų 
žlugimas mums yra visai ne
svarbus: jis nieko nejiakeis 
iš esmė’s, nes jūs jam viską 
esate praradę”. Tai yra sma
rkūs žodžiai, bet reikia ge
rai apsidairyti, kaxl jie ne-

l — S . h-

tai Vokietijoje šalina kryžių 
iš mokyklų ir įstaigų, o lai- 
cizmas, proteguodamas devor- 
sijas ir abortus, griauna šei
mą.

Katalikų Akcija turi maty
ti visus tuos pavojus. Jos 
veikimas turi apimti visą gy-

atžvilgiu nejautrūs. O vienos 
neteisybės šalinti kita, taip 
pat negalima. Kat. valdomi 
turtai galėtų būt daugiau 
skiriami spaudai, dorovės ug
dymo reikalams ir t.t. Kuni
gai, kaip vienas iš kalbėju
siųjų pastebėjo, visai nenori 
ūkių, tegu tik kas nors juos venijnQ Ne bet‘dar

bai s, pačiom geriausiom prie-tiktų ir mums, kad iš tikro į aprūpina, kad galėtų savo da 
mūsų neryžtingumo jiažadin- . rbą dirbti. Pravesti radika- 
tas žlugimas jau būtų įvy-jjesnes katalikų bendruomenės 
kęs anksčiau, negu mums at--finansų reformas, princijjas 
rodo, ir kad prasiveržusi išo-i geras, tik nereikia eiti į kra-
rinė katastrofa nebūtų tik 
nuvalymas kelio naujoms, de
ja, nekat. jėgoms, — baigė 
prelegentas.

Diskusijos dėl paliestųjų 
problemų buvo gyvos ir

karštos

Jų metu buvo parodytos los 
negerovės, kurios slegia ka
talikybę mūsų krašte ir sve
tur, Diskusijose kalbėjo prel. 
Borisevičius, ats. gen. Galvy
dis - Bykauskas, dr. V. Briz- 
gys, prof. Kemėšis (jis pasi
džiaugė, kad KVC konferen
cijoj buvo taip rimtai ir drą
siai iškeltas sočiui, klausi
mas), vysk. M. Reinys, vysk. 
Staugaitis, 0. Labanauskaitė, 
K. Sakalauskus, Stdialiauskie 
nė ir k.

Kai kurie iš kiilhėtojų nu
rodė, jog negalima kaltinti

štutiniunus ir žinoti, kur, ka
da ir kam jis kelti. Be to, 
kas randama užsienyje, ne 
viskas bus Lietuvoj. Kai ku
rios bažnyčios čia neturi net 
auk s. kieliko. Bažnyčios prie
šai, net ir įvykdžius nurody
tais nietoilais pažymėtuosius 
darbus, vis tiek suras kitų 
priežasčių katalikybei pulti.

Į iškeltąsias pastabas pre
legentus gražiai atsakė.

Vysk. M. Reinys skaitė pa
skaitą “Bedievybės pavojai 
ir Katalikų Akcija”.

Bedievybės pavojus, nuro
dė Ganytojas, slenka ne tik

rnonėm turi būti kovojama 
su bedievybe. K. Akc. darbas 
turi būt nuolatinis, kasdien 
dirbamas — taip reikalauja 
ir Pijus XI.

Diskusijose kun. prof. Yla 
formuluoja šūkį, kad reikia 
veikti mases per organizuo
tus vadus. Visų pirma reikia 
paruošti vadų.

Prof. Eretas, išeidamas iš 
to, kad vyras yra bet kokio 
sąjūdžio vadas, o ne moteris, 
energingai ir įtikinančiai kvie 
čia ugdyti ir remti vyrų ju
dėjimą. Moterys seksiančios 
paskui. Jau laikus į tai at
kreipti akis.

(Bus daugiau)

Veskit kuo toliausia, kad

vizmo, bet ir iš vakarų ne 
opugoniško nacionalizmo, lai- 
cizmo ir pačių blogų katali
kybės skelbėjų. Jo priežastys 
ne tik blogos teorijos, bet ir 

katalikų, kad jie buvę soc.įLIogi puvyzdžiai. Nacioualis-

is komunizmo ir rytų bolše- nepareitų šaltų barščių srėbti,_•___ 1 s • • v <
duonos plutos glausti.

Kad gulėtų, tai ir vandens 
šaukšte nuskandintų.

Kas greitai valgo, tas grei
tai ir dilba.
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

aš duoną iš jos valgysiu. Gan 
siu kokį darbelį raštinėj, ir 
tiek, o gal dar ir dirbtuvėj 
teks dirbt.

— Vaikeli, ne doleris žmo-

jis laimės teikėjas.
— O kas gi, mamyte, jei

ne doleris? Su doleriu visko 
gali įsigyt.

ten. Nedoras žmogus, nepažį
stąs muzikos, griebsis blogų 
priemonių patenkint savo 'jau 
smus, o doras — nemokėda-

Ekskursija Rosenwaldo 
Muziejuje

Koks džiaugsmas buvo che
mijos klasės studentėms, kni 
seselė mokytoja pranešė, kad 
visa klasė važiuos į Rosen- 
waldo Mokslo Muziejų, kuris 
randasi Jackson parke. Mums, 
jaunoms chemikėms, tai bu
vo ypatingas noras daugiau 
sužinot, ir taip pat pasimo
kinti apie chemiją. Džiaugė
mės gavusios tokią progą.

Sausio 11, tuojau po pietų, 
drauge su mokytoja išvyko
me j muziejų.

Pasiekus muziejų gavome' 
vadą, kuris mums vadovavo, 
[iską išrodė ir išaiškino.

Pirmiausia, vadas mus nu-; 
vedė elementų parodon, ku
rioje išstatyta 92 elementai. 
Čia mums, .jaunomš chemi
kėms, labai buvo įdomu. Mes 
pamatėme, koks elementas, 
kaip atrodo, iš kur jis gau
tas ir kame vartojamas, kaip 
ir kur pastatytas sulvg pe
riodinio braižinio. Vadas mu
ms papasakojo, kaip tas pe-' 
riodinis braižinvs buvo ras- j 
tas ir kaip sunkiai ir ilgai' 
tie mokslininkai dirbo, kol 
jį atrado ir sutvarkė.

Po to. vadas nuvedė atmos
feros parodon. Čia pamatėme, j

V

iš ko susideda oras, kaip jis 
didžianain spaudimu paver
čiamas j skystį, ir kaip dau
gelis gazų, kurie randasi ore, 
yra elektros apšviesti ir duo
da labai daug gražių spalvų 
kai juos vartoja elektros pa
rašuose.

Po to, sekė trumpa paskai
ta apie chemiją ir garsius 
chemikus iš praeities iki da
bartinių laikų, apie atradi
mus chemijoj ir jų išradėjus. 
Lektorius labai įdomiai apie 
v i są papasak o jo.

Po kalbos, apžiūrėjome mi- Į 
niatiurines fosforo, druskos, 
aliejaus ir plieno išdirbystės.

Ant galo, teko pamatyt į-! 
domiausias dalykas. Tai bu
vo anglių kasykla. Požemy, 
muziejus turi įrengęs, taip 
sakant, modeliuotą kasyklą, 
kurioje parodė kaip kasama 
anglis. Nuvežė mus į pože
mį keltuvu ir susodino į ma
žus vagonėlius. Keletą minu- 
tų teko važiuoti patamsy iki, 
pagalios, sustojome ir išlipo
me. Čia pamatėme kaip ka
sama anglis, kaip ji sprogdi
nama dinamitu ir kaip krau
nama į vagonus ir keliama į 
viršų. Sužinojome taip pat 
kaip angliakasiai suranda 
nuodingas dujas ir kaip nuo 
jų apsisaugoja.

Čia ir baigėsi mūsų įdomi

Sidabrinių pačiūžų laimėtojai. Chicago Tribūne su
ruoštose pačiūžomis lenktynėse, laimėtojais išėjo šie 
(priklaupi/) Walter Baron, John Murray, Ralph Lem- 
hardt, Tom Baacke. Stovi: George Sonneleiter, Vic 
Roncbetti, Elaine Bogda, Sid Steffan, Janet Dcnnis 
ir Pete Miller, C. Y. O. traineris.

ir pamokinanti ekskursija. 
Taigi, jaunos akademijos che
mikės toje ekskursijoj daug 
ką pamatė, išgirdo ir pasi
mokino.

Aldona Sakalaitė, akad.

Akademikių Meno 
Ruoša

SENOVĖS DAINA

Augo, dygo avietėlės viduryj kiemelio,
Oi ja, oi ja ja, viduryj kiemelio, 

i Ir pražydo avietėlės baltaisiais žiedeliais,
Oi ja, oi ja ja, baltaisiais žiedeliais.

Ir išsirpo avietėlės raudonoms uogelėms,
Oi ja, oi ja ja, raudonoms uogelėms.

Ir atėjo trys panelės tų uogelių rinkti,
Oi ja, oi ja ja, tų uogelių rinkti.

Tr atjojo trys berneliai tų panelių imti,
Oi ja, oi ja ja, tų panelių imti.

Ir paklausė motinėlės, katrą leis už manęs,
Oi ja, oi ja ja, katrą leis už manęs.

Didesnioji dukterėlė tur darbelius dirbti,
Oi ja, oi ja ja, tur darbelius dirbti.

Vidutinė dukterėlė tur mane slaugyti,
Oi ja, oi ja ja, tur mane slaugyti.

Mažesnio'įi dukterėlė nemok darbo dirbti,
Oi ja, oi ja ja, nemok darbo dirbti.

Dar ne ėmęs, dar negavęs žadi mane mušti,
Oi ja, oi ja ja, žadi mane mušti. i

Aš tau špygą ir liežuvį už to durniaus neisiu,
Oi ja, oi ja ja, už to durniaus neisiu.

; Bėglias
(Prašau šią senovės dainelę atspausdinti “Drauge”. Tais 

laikais, kuomet šią dainelę girdėjau dainuojant, dar tebuvo 
visai mažai mokančių rašyti. Reikia abejoti, kad ji būtų kie
no užrašyta. Aš, kaip atmenu, taip parašiau. Bėgiilas).

• PROFESSOR NOODLf

“<■

kavusi kiekvieną vakarą, tai 
dabar be rūpesčio galėtum 
pasilsėt! Žinai, be praktikos 
nepasieksi muzikos aukšty-
ani- . mas muzikos, turės daug ke-

— O ar verta siekti muzi-! ntėti užslopindamas savo jau- 
kos aukštybių, mainyte. Lyg’smus sieloje

— Ar iš tikrųjų?

— Taip, brangute. Kaip 
dažnai mano jausmai nori pa
sireikšti! Mėginu dainuot — 
bebalsė, skambint — nemoka,

gui brangiausias turtas ir ne > ^a» ’r kenčiu varžydama 
save. Taigi, dukrele, noriu 
kad tau netektų mano dalis.

pradžiuginsiu, tik ateikite sn 
tėtuku į mūsų koncertą.

— O kelintą valandą bus, 
vaikeli?

•— Bus šį sekmadienį pu
siau ketvirtą vai. (3:30) po 
pietų akademijos auditorijoj.

Gerai, brangute, o da
bar valgyk vakarienę ir sku
bėk prie darbo.

Lyra, akademikė

PRIEŽODŽIAI

daininikių; bus ir rinktinis 
akademijos choras.

— A, dukryt, dukryt, kad 
tu taip uoliai būtum prakti-

— O ne, brangute. Išlavin
tas protas ir išauklėta siela 
— tai didžiausias žmogui tu
rtas. Dolerio gali netekti, bet 
mokslo — nieks iš tavęs ne
atims. Muzikos mokslas yra
labai kilnus mokslas, nes ji’»‘sas pasaulis supranta, 
švelnina jausmus ir sielą ke
lia prie aukštesnių idealų 
Žmogaus jausmai kokiu nors

Bear Professor:
Somefolks in France, 
I understand, 
heard female sin£in$ 
from tKia land 
upon their radio! 
lwisK you’d 9tatfc 
the sirtger’s name, 
for no one seems to 
Know this d ame — 
she san$ incotfnito. 

Puller Etheir

Aliutė vėlokai parėjusi iš 
akademijos skubiai atsisėdo 
ant kėdės.

— Oi, mamyte, ar greit va
lgysime vakarienę? Aš taip 
išalkus ir pailsus šiandien! 
Noriu greit pavalgyt ir pa
mokas prisiruošt rytojui, nes 
dar turiu pianinu praktikuo
ti, — skubotai1 kalbėjo Aliu
tė.

— Na, Aliute, prieš ką jau 
tu taip rūpinies pianinu ir 
pamokomis? Paprastai tave 
reikdavo paragint prie dar
bo. Jau tur būt kas nepapra
sto įvyks.

— Mat, mamyte, man gre
sia pavojus, šią savaitę bus 
pusmečio egzaminai, o jei pa
reisiu su prastais pažymiais 
tai tėtukui bus nesmagu, sa
kys: “Dirbu, dirbu tai duk
relei, o ji leidžia mokslą vė
jais”. O pianinu turiu prak
tikuoti dėl to, kad šį sekma
dienį bus muzikos mokinių 
metinis programas. Į šį pro
gramą suvažiuos ir kitų mo
kyklų, seselių mokomi muzi
kos mokiniai pasiklausyt a- 
kademikių, o juk akademijos 
mokinės statomos pavyzdžiu 
kitoms mokykloms, dėl to tu
rime stropiai mokytis, kad 
šauniai pasirodytume. Be to, 
turime žymią vedėjąt, muzi
kos pažibą, gabią dramatur
gą Sesutę M. Scholastiką, ku
ri išsijuosusi dirba nu<> anks- 
tybaus ryto iki vėlaus vaka
ro su mumis. Argi mes ją 
apvilsime?”

— Na, ar tik muzikės pa
sirodys tam© programe?

— Ne, bus deklamacijų,

111 bet this was the £irl 
nevt door! No other 
voice, V m sure, 
could soar as for
as bers vrill^o!
She’s taKing" 
vocal culture now,
and when she startą 
to shriek.Ivov/, 
she needs no 
radio!

Prof. Noodle

Surinko Bėglias 
Kur paukštis Jekia,Jei išsilavinsi muzikoj, tai 

bus manoi didžiausia dovana plunksna krinta, 
tau. Kai skausmas apniks ta
vo sielą, atsisėdus prie pia
nino atrasi paguodą. Ir kitų 
kančias mokėsi nuraminti mu 
zika. Muzika — geriausias 
vaistas vargams numalšinti.

tai kalba, kurią vi-

( ten

— Ačiū, mamyte, pasisten
gsiu stropiai lavintis muzi-

būdu veržiasi išsilieti aikš- koj, o sekmadienį tikrai jus čių bliūdo

Kinušinis vištą mokina.
Surinko Bėglias 

Kas anksti kelia, jau dan
tis rėkinėja.

Prauskis, prauskis bene iš
lėksi su varnomis.

Kas tėvų neklauso, valgo 
sausą. . į į

Numirė nuliūdo dėl barš-

“DRAUGO” METINIS

Sekm.9 Sausio-January 31 d
KONCERTĄ IŠPILDYS 

Šv. Jurgio parapijos choras vadovaujant

prof. A. S. Pociui

ir

Solistai

LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

Po Koncerto Šokiai ------------------------------------------ 8 Vai. Vak.

FACTS YOU NEVER KNEWi"



Trečiadienis, sausio 20, 1937

Is Tėvų Krašto
=

Dariaus Ir Girėno 
Kūnai Netrukus 
Bus Perkelti Į

Maufcoftėjiį

Neseniai Lietuvos aero klū 
bas laiėsi ir nustatė Dariaus 
ir Girėno kūnų perkėlimo į 
laikinąjį mauzoliejų Kauno 
kapuose programų. Nors mau
zoliejus jau buvo baigtas sta

,ris aiškiau apibrėžia žurna
listo sąvokų ir leidžia pačius 
sų jungos narius suskirstyti 
pagal jų kvalifikacijas bei 
dirbamų darbų. Tarp pačių 
narių iškeltų klausimų bei

Šakiai Šaukiasi Pagalbos
Kapsai Ir Zanavykai Labiausiai Suinteresuoti

nori būt sėkmingu ir tvirtu,1 poleonas neturėjo “research i Kol saulė patekės, rasa c- 
organizacijai reikia turėt taip department”. Dėl to, jis už- kis išės.
pat “research dept.” 

Lithuanian Chamber of Co-
kariavo visų Europų ir grei
tu laiku vėl jos neteko. Ne-

Viena bėda ne bėda, pen- 
Diena su galu.
Namai pragarai, bt namų

negerai.
nnnerce of Illinois turėtų būt gana to, ir pats buvo ištrem- 
visų Oiicagos lietuvių “re-1 tas ant mažos sales. Mūs tau 
search”. Jis privalėtų turėti ta buvo galinga netiktai Ge

dimino ir Vytauto laikais. Ji 
ia ir šiandien gana kultūri '

“Draugo” redakcija yra kaip Zanavykijoje. Bet patys
gavusi sekanti, labai remtiną! Sakiai — Zanavykijos cent-. , . ,, , x .

, . . . J . ,v I galvoje klausimus tautos, m. - dSakių bažnyčios statymo ko- ras turi menkų išvaizdų. Čia , . , .. .....„ . . . 1 kslo, komercijos, politikos, y
noru vvmounin nautntu *mi'teto atsrlieprimų:

Šakiuose 1935 in. pradėta
nėra žymesnių pastatų, kurie 
galė'tų keleivio akį pavilioti. kultūros, dailės ir t.t. Gimus 

tokiam “research” skvrim,sumanymų paminėtinas visų, statyti nauja mūrinė bažny- Dėl blogos miesto išvaizdom ,
laikų žurnalistams aktualus gįa Nors dabar sunkūs lai-1 dažnai susidaro bloga nuotno-1 ,en*mn‘a ?, 'U°»a
jų vardo apsaugojimo ir tei
sių nustatymo klasinius bei 
apsigynimas nuo tų vardų pi
ktam panaudojančių asmenų.

kai, bet statybos darbai buvo, nė ir apie visų Zanavykų

tyti pereitų metų pavasarį, Į naujų žurnalistų sujungus
tačiau didvyrių kūnus perkel
ti ten nebūvo galima, nes ne
buvo ištirtas mauzoliejaus vi 
dus. Lietuvos aero klūbas tų 
reikalų buvo pavedęs ištirti 
prof. K. Šleževičiui, kuris su 
specialiais prietaisais ištyrė 
mauzoliejaus vidaus drėgmę 
ir temperatūros patvarumą. 
Gavęs galutinius tyrimo da
vinius, aero klūbas galėjo pa
daryti nutarimų apie Dariaus 
it Girėno kūnų perkėlimų.

Naujojo didvyrių laidojimo, 
kaipo tokio, nemanoma da
ryti, nes faktinai didvyrių 
kūnai jau buvo atlydėti į Kau 
no kapus 1933 m. vasarų. Ta
da Juos lydėjo keliasdešimts 
tūkstančių žmonių. Didvyrių 
karstai tada buvo padėti ma
žutėje Kaimo kapų koplytė
lėje. Taigi, da^ap didvyrių 
kūnai ir bus lydimi1 tik *uo 
koplytėlėm iki mauzoliejaus. 
Karstai su Dariaus ir Girėno 
kūnais pagal nustatytų tva
rkų iš Vytauto Didžiojo uni- 
vėrsiteto medicinos fakultete 
rūmų j Kauno kapų koply-1 
tėlę bus perkelti be jokių iš-

valdybų išrinkti: A. Gricius, 
V. Kemėžys, V. Alantas - Ja- 
kševičius, dr. A. Gerutis, Iz.

pradėti, nes tatai daryti ver 
tė labai gyvas reikalas. Da
bartinė bažnyčia yra medinė, 
sena ir vos laikosi. Šakiai, 
virtę apskrities miestu, puo
šiasi, statosi — nyksta lftš-

k raštų. Naujoji Šakių bažny
čia bus netik gražūs I>ievo 
Namai, bet drauge miesto ir 
visos Zanavykijos žymus pa
puošalas. Todėl Šakių Para
pijos Bažnytinis Komitetas 
tikisi susilaukti paramos y-hos, o jų vietoje auga nauji 

Tamošaitis, A. Dėdelė, S. medinia«i ir mūriniai 1 pač iš Zanavykų krašto my-
leksaudravičius, Pr. Razma ir pastatai. Tik Dievo Namai! lėtojų.
J. Paleckis. Tsb.

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI

Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

vis dar stovi seni ir sukrypę.
Šitaip ilgiau būti negali.

Į Statybos planas numatytas

PASTABA: Aukas prašom 
siųsti Šakių klebonui adresu: 
Kun. Bronius Vaišnoras, Ša-

tokis: 1935 m. išmūryti pa- kiai, Lithuania.

Sausio Dvidešimta Diena
“Kas neneša savo kryžiaus 

ir neseka manęs, tas nevertas 
manęs”. I
(Luko XIV, 27 ir Mato X, 38)

Aš noriu Kristų sekti, nes 
aš girdėjau Jį kalbantį pa

' matus ir sienas iki langų,
1936 m. baigtii sienas, o 1937 
m. įrengti viduje. Šakių para
pijos gyventojai bažnyčios 

! statymų gyvai remia. Bet 
bažnyčios statymo išlaidos y- 
ra žymiai didesnės už para
pijiečių pajėgumų, ypač šiais 
sunkiais laikais. Šakių Para- 

[ pijos Bažnytinis Komitetas 
todėl drįsta kreiptis ir į ki
tus geros širdies žmones, pra
šydamas paremti savo auko
mis Šakių bažnyčios statymų.

ri
rj piairanciųi

je. Todėl Jis nėra man asmuo mpe nerasime tokių gražių,
kurs buvo, ir daugiau nėra, 1 medžiuose paskendusių ūkių, 

vasaros metu atrodančių lyg 
gėlių puokštėmis laukuose,

Po prašymu pasirašo šakių
R. K. Parapijos Bažnytinis 
Komitetas: Pirmininkas — 
Kun. B. Vaišnoras - Vilkole- 
vičius, šakių klebonas ir de
kanas.

Vice - Pirmininkas — Pulk.
S. Derbutas, šakių Apskri
ties Viršininkas; Iždininką - 
— Pulk. 3. Gricius, šakių 
Lietuvos Banko Direktorius. 
Sekretorius — K. šapalas, ša- 
kių “žibinio” Gimnazijos Di
rektorius.

— J. Pečiukaitis,
m. burmistras, J. Kal

vaitis, ūkininkas, J. Kuraitis,, 
amatininkas, J. Jankauskas, 
ūkininkas, J. Valaitis, ūki
ninkas.

bet amžinu mūsų visų bendra- 
laikiu, dvasios simboliu, kuris 
visad būna su mumis. Mato
mos tiesos žmogiškos ir die-

Mliniy. Tačiau koplytėlėj iš- viskos Evangelijos, kyla kas 
kilmės įvyks. Bus pakviesti ‘ ry^s mano JVįinyje kaip 
organizacijų atstovai ir did- nauJ0
vyrių giminės. Organizacijos 
dalyvaus su savo vėliavomis. 
Vo trumpų pamaldų numato
mas pašventinti mauzoliejus 
ir tada ten bus perkelti žu- 
Vusių transatlantinių lakūnų 
kūnai. Perkėlimo iškilmės į- 
Vyks sausio mėnesio pabai
doje. Tsb.

šviesos. Aš sveikinu ir 
garbinti jas tuo pačiu pasige
rėjimu it aš jas matau pir
mam sykiui. Stebuklai, dog
mos, formų keistumas, kurie 
surūpino mane pirma, dau
giau nesurūpina mane. Sker
sai jų visų aš matau tiktai

Metinis Lietuvos 
Žurnalistų Sę-gos 

Susirinkimas

Gruodžio mėn. 30 d. Kaune 
įvyko metinis Lietuvos žur
nalistų sąjungos narių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
alpie 80 žurnalistų. Jame bu
do išklausyti sąjungos vyk
domųjų organų pranešimai, 
išrinkti nauji valdomieji or
ganai ir aptarta visa eilė 
svarbių žurnalistų profesinių 
reikalų. Iš susirinkime pada
ryto sąjungos valdybos pru- 
’rtešimo paaiškėjo, kad per 
paskutiniuosius metus žurna
listų sąjungos veikla srnar 
kiai pagyvėjo, rūpintasi ge
rinti .. pačių žurnalistų darbo 
sąlygas ir medžiaginę būklę, 
uoliai santykiauti su užsie 
niais, yptač sn Baltijos spau
dos santarve, su Čekoslovaki
jos žurnalistais ir sn tarp
tautine žurnalistų federfceijn, 
kurios nariu yra ir Lietuvos 
žurnalistų sąjunga. Sąjunga 
įsigijo didelį turtą, pasista
tydama poilsio namus Giru
liuose. Susirinkimo buvo pra
nešta ir ftpie ruošiamąjį žur
nalistų pensijų įstatymą, o 
taip pat buvo referuotas są
jungos įfetątų pakeitimas, ku»

vienų daiktų, — “žmogų ieš
kantį Dievo, Dievų ieškantį 
žmogaus”. \

Arčiau, mano Dieve, Ta
vęs, nors tai būtų kryžius kas 
pakelia mane. Vis mano mal
da bus, arčiau, mano Dieve, 
Tavęs, arčiau Tavęs.

— Sara Flower Adams

Gėlės niekad neišduoda 
taip saldaus ir stipraus kva
po, kaip prieš audrų. Mieloji 
siela! kuomet audra artinasi

sausio 24 <1., Del Prado vieš-
! būtyje, Crystal Ballrooi: ,
1 kaip 6 vai. vak. Puotoj du- 
! lyvans “research” skyriau*
Į nariai ir visi lietuviai veikė
jai. Prie progos, bus pageri - 
tas ir teisėjas 'John T. Zūrir 

Ši organizacija nešiojo va
rdų kaipo Lithuanian Busi
ness and Professional Mens 
Organizatiou. Bet tas Vardas 
pakeistas į virš minėtąjį va
rdų. Aš manau, kiekvienas lie 
tuvis j>atrirjoitas įdomaus pa
matyt, kas yra toji organi
zacija ir kų ateity turės pa
rodyt “research department”.

Yra Napoleono pasakyta, 
kad “mes turime ieškot išė 
jimo mūsų tautai”. Bet Na-

=
LITHUANIAN CHAMBER OF COM- 

MlEfcCF OF ILLINOIS

Antgalvis nėra naujas tar-j Tie patys reiškiniai yra 
pe lietuvių, bet, dėl vienos, ar ; pasirodę ir tarpe lietuvių 
kitos priežasties, ši organi- Lietuvių organizacijos ir jų 
zacija labai mažai atstovavo veikėjai iki šiol neturėjo taiji 
lietuvių reikalus. į vadinamo “research depart-

ment”, kokį turi didelės in
dustrijos, mokyklos, bankai 
ir kitos įvairios institucijos, 

bai svarbūs lietuvių visuome-į kur tyrinėjama, kaip vienų,

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Visos orgatiižacijos turi 
užsibrėžusios tani tikrus tik
slus. Tie tikslai gali būti la

nei, bet, jei jie nėra vykdomi, 
tai kad ir geriausieji būna 
apmirę.

Ekonominė pažanga veda 
žmoniją prie greito pervere- 
mo socialiame, komerciniame 
ir moksliškame gyvenime. So 
dalis gyvenimas būna labui 
nepastovus. Netiktai įstaigos 
industrija pradeda pareikšti 
tarp savęs nepaprastų susi 
kirtimų, bet net ir individua-

kitų sumušti ekonominiam gy
venime. Bet lietuviai šian
die irgi jau mato, kad, jeigu

prie tavęs, būk taip kvapi, lai bundu vienas kitą išmušt 
kaip saldžiai kvepianti gėlė.

— Richter
iš biznio, profesijos arba ko
mercijos.

■■ ' 1 ■ ■■ — —

ngų, bet ji neturi bizniško 
“research dept.”.

Kurie neturite bilietų šios 
puotos, stengkitės iš unkšto 
įsigyti.

Adv. C. P. K&l

SKAITYKITE IR PLATAI- 
KITĘ “8RAU6A"

Vyskupo Pe:ro rranclS- 
kšus Bflčlo, M. I. C. para
šyta

PAMOKSLŲ
400 puslapių knyga.

Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytas
pamokslus.

Kaina $1.75
DRAUGO KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

JOttNB. BORBEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki S 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčioa

vakarais nuo S Iki 9
Telefoną.*. CANal lilft

Namai: 6459 S. Rockwel1 St.
Telefonas REPubllc 904X1 

State 4890 Prospect 1019

KAL & ZARETSKY
ATTORNEYS AT UAW 
S322 So. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo 9:80 po plev 
Iki 8:80 v. vak. Subatoj nuo 12 Iki 

8:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

ValandoH: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 8:00 po plet

Piano Akordionas Yra Lengvas Išsimokinti

120 basu akordionas už
0pg-OO

Pradinis akordionas už
#16-50

PILNAS KURSAS LEK
CIJŲ DYKAI

NAUJI KADIGS:
ZENITU,
PHILCO,
RADIONAS,
RCA VICTOR,
GEN. ELECTRIC

Lengvai ir greitai pagaiūia 
stotis. • . - ...
Duodame $50.00 nuolaidos 
už Jūsų senų nulio ant mo
delio paveiksle.

CLEMENT J. M0W
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vaknrais ir Šcfitadieniais

6322 Šo. Westeru Avenne 
PROspect 1012

Jos. F. Budri!
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

Į l’iisikluusskitę žymaus Lietuvių Programų iš \VCEL, 970 kil. Nc- 
J dėlioinis kuilį 7 vai. vak. Piuiedėlinis ir PėtiiyčiomiM \VAAF — 3:30us kai|

po pietų, K et vergais WHFC
tny< 

vai. vakare.

Rekomenduojamas Kaipo SkilvioVaistas

TRINER’S 
OF B1TTB

rNebūkit
Nevirikinimo

Vergaii

? fl H I

wwe
mm 9AMPKT.IO DYKAI

r WImTriner*. Blttrr C*.
544 9. W.IH S t ., Ctilraca. 
PrOrftpik tat* aunprli 3rk»
▼ ardas

—A,

Visose
Vaistinėse

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS
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EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

Sim&no Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago direktorių susirinkime vėl 
nutarta mokėti dividendą ant visų taupymo

skyrių gruodžio 31 d., 1936.
Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius tau

pyti šioje b ndrovėj, kur indėliai apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insur&noe 
Corporation, Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Federal Savings and Loan 

Association of Chicago teikia paskolas ant namų 
Chicagoje ir Chicagos priemiesčiuose. Duoda pas
kolas nuo 5 iki 15 metų lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimas teisingas ir greitas.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

_____  BffiKANTO?/
ederalSavincs

AND LOAN AHOtlATION
or (bicago

2202 West Cermak Road 
BEN. J. KAŽANAUSKAS, Rast.
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Iš Motery Sę-gos
Chicagos Apskrities

Moterų Sų-gos Chicago ap
skritis laikė priešmetinį su
sirinkimų gruodžio 27 d., Bri- 
dgeporte. Susirinkimas pasi
žymėjo skaittingumu ir rim
tais nutarimais. Kuopų repre
zentacija buvo graži, nes da
lyvavo visos įžymiausios da
rbuotojos. Atstovių buvo iš: 
1, 2, 3, 4, 20, 21, 55 ir 67 kuo
pų. Susirinkimo svarbiausiu 
nutarimu buvo — nuskirti

gus sėkmingu, ne tik kad Sekantis apskr. susirinki- 
k iek viena kuopa privalo pa-'mas (metinis) įvyks Šv. An- 
salarbuoti, bet ir kiekviena tano parap., Cicero, III. sau- 
Illinois sųjungietė. Pirmųjų! šio 31 d., 1:30 vai. po pietų.
apskrities pramogų seimo rei
kalams ne visos kuopos ir 
ne visos sųjungietės rėmė, 
vienok pelno padaryta arti 
$28.00. Pradėjus 1937 metus, 
apskritis prašo, ir lauks, vi
sų didesnės kooperacijos.

Per vajų gan gražiai pasi
darbuota. 21 kp. ir 67 kp. pri 
rašė po 16 naujų narių, tat 
ir abi apskr. dovanas laimė-

Iš priežasties “Draugo” ko
ncerto1, kuris prasidės 5 vai. 
tų pačių dienų prašomos at
stovės susirinkt anksčiau, nes 
daugelis norės koncerte daly 
vauti. 0. A. Nevulytė,

Apskr. rašt.

lįsk

*

4 %

#’■

/

r'

. . . . . . 1Q . . , jo. Trečioj vietoj buvo 20 kp.,tinkamiausių vietų 18 seimui.i, . • x- -m • ., .. . , , . . . . kuri prirašė 11 naujų narių;Beveik vienbalsiai nutarta _ __ .... . . ,
i «« 4- vr “ oi P» 55» 60 ir^ P° kelia* priry~seimų laikyti Marąuette Pk. 

kolonijoj, Šv. Panelės Gimi
mo parap., kurioje klebonau
ja kun. Baltutis, didis M. S. 
prietelius. Dr. S. Slakienė, tams susideda iš: dvasios vą

še. Viso lllinoise prirašyta 
apie šimtas naujų narių. 

Nauja valdyba šiems me-

Seimo Rengimo pirm., prane
šimas tikrai visas atstoves 
nudžiugino, kai pranešė, kad 
kun. Baltutis tarė Moterų S- 
gos 18 seimui nuoširdžiai 
“VVelcome” ir kad leis aps
kričiai naudotis visais para
pijos i<atogumais be atlygini
mo. Susirinkimas šį praneši
mų priėmė entuziastiškai. R. 
Mazeliauskienė išreiškė padė
kų 67 kp., kad apsiima se
kantį seimų rengti. Svarbu y- 
ra, kad visos kuopos statytų 
seimo reikalų pirmoj vietoj. 
Jau girdėti, kad 21 kp. seimo 
reikalams rengia card party.

das — kun. Baltutis, pirm. K. 
Sriubienė, vice pirm. R. Ma
zeliauskienė, rašt. O. A. Ne
vulytė, idž. F. Burbienė. At
stovės į Federacijos apskr.: 
K. Sriubienė, O. A. Nevulytė, 
į Akademijos Rėmėjų — 0. 
Rašinskienė, S. Bartkaitė.

Reikalams pasibaigus, iš
reikšta padėka naujai ir se-

Gcdulo Pamaldos
—

Jau trys metai, kaip a. a 
kun. P. Jurgaitis išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo.

Kun. B. Urbu, kapelionas, ! 
Šv. Kaz. Seserų vienuolyno, 
niekad nepamiršta metinių 
sukaktuvių velionio, su ku 
riuo kartu gyveno ir pralei
do paskutines savo gyvenimo 
dieneles. Ta proga kun. B 
Urba pasikvietė velionio ma
mytę ir sesutę dalyvauti ge
dulo pamaldose sausio 15 d. 
Šv. Kaz. Seserų vienuolyne 
koplyčioje. Mišias laikė pats 
kun. B. Urba, o seselių cho 
ras jautriai giedojo ir apie 
140 seselių priėmė šv. Komu-

įi Ji >»')!<

-./ji

Nausėdienė ir kp. pirm. B. 
Bitautienė visas pakvietė ir 
pavaišino nepaprastais Kalė- 

Tai gražus pavyzdys kitoms dų gardumynais. Per vaišes 
kuopoms. Kad seimų suren- dalintas švenčių įspūdžiais.

■ I...... T' ..................... ■!! «l ■ .. ~ —

nai valdybai. Sveikinta o.ga-'ni.)ų ūž velionio sielų. Nepa- 
nizacijos steigėjos ir darbuo-'ne* mantytė _su sesute, 
tojos. Bridgeporto 1 kp. var- Į Lo pamaldų seselės sui uošč 
du vreiia M. S. steigėjų A. E. pusryčius

MALDAKNYGES

Pavaišino užkabinėtųjų. Carolina Valio Ir jos vai
kinas John Boncinino su gelžgaliu. Mergaitei pasiskun
dus, kad kas rytas jai važiuojant į darbų ir laukiant 
gatvėkario vyriškis jų užkabinėja, vienų rytų pasislė
pęs laukia to vyriškio ir, kai tik tasai pradėjo mer
gaitę užkabinėti, Boncinino iššokęs vyriškį pavaišino 
tuo gelžgaliu. Nugabentas apskr. ligoninėn pasirodė 
psųs Peter Roberts.

felio. Kleb. kun. Skrįpkus sa- čius, rašt. Z. Vyšniauskas, fi-1 
kė, kad velionis čia mokyklų 1 nansų rašt. P. Šliogeris, iždo

Gavo pamokų. Tai Peter Roberts, 44 m. amž., gyv. 
1100 S. Sangamon st., kuris vienų rytų atsidūrė apskr. 
ligoninėj po užkabinėjimo mergaitės Caroline Valio, 
kuri apie tai pasisakė savo vaikinui J. Boncinino. Ta
sai pasaugojo ir senį gelžgaliu sumušė. Pasveikus jį, 
be abejonės, pasiims policija ir teismas.

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

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

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

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

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

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Ulincis

Velionio mamytė ir sesutė 
dėkingos yra kun. B. Urbai, 
sesutėms už malonų priėmi
mų ir maldas.

Kun. B. Urba viename skai
tlingame susirinkime išsita
rė, kad sausio 6 d. Trijų Ka
ralių dienoje yra gimtuvės 
Motinos Marijos, ir jo, taipgi 
pažymėjo, kad ir kun. Pr. 
Jurgaitis apleido šį pasaulį 
sausio 6 d., per Tris Karu
lius.

Tų jiačių dienų, 8 vai. ry
to, ir Šv. Kryžiaus bažnyčio
je buvo gedulo pamaldos už 
a. a. kun. P. Jurgaičio sielų. 
Kleb. kun. A. Skripkus at
laikė šv. Mišias ir pasakė 
gražų pamokslėlį prie papuo 
što kunigiško žymėmis katfl-

baigė, pirmų šv. Komunijų 
priėmė, dirmavonę, buvo mi- 
nistrantu ir prie to paties al
toriaus laikė pirmas šv. Mi
šias. Galop, išvydome karstų 
ir prie to altoriaus gedulin 
gos pamaldos liūdnai atmin
čiai. Kleb. kun. A. Skripkus 
visuomet susijaudina, kuomet 
prisimena velionį kun. Pran
ciškų.

Sanktuarijoj buvo matyt 
kun. B. Urba, kuris dalyva
vo pamaldose.

Vaikučių choras gražiai į 
giedojo vedamas varg. V. 
Daukšos. Per šv. Mišias varg. 
Daukša dar lietuviškų liūdnų 
giesmę sugiedojo. Daug žmo 
nių ėjo prie šv. Komunijos. ,

Sesutės gražiai altorių pa
puošė gedulu. Tarnas P. Vit
kus irgi prisidėjo prie iškil
mių. Rap.

globėjas Geniotis, ižd. Iva
nauskas, maršalka K. Kulbis, 
teisėju Kazijauskas. Metinis 
klubo susirinkimas bus sau
sio 24 d. S. Baranauskas

Kuris Parapijiniu 
Chorų Didžiausias 

Chicagoj?

Tų sužinosime Sausio 23 d., 
Viking svetainėj (prie 69-tos 
ir Emerald gatv.), kame į 
vyks Cliic. LRK chorų aps
krities šokių vakaras.

Šiame parengime dalyvaus 
visi cborai. Bus įdomu suži
not, kuris didžiausias, kada
ngi visi cborai toki skaitlin
gi.

Komisija skiria dovanų tam 
clicrui, kinis dalyvaus kuo- 
skaitlingiausiai. Kažin kuris 
laimės? M. B

PLATINKITE “DRAUGĄ’

A.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

t

Nauja Klubo Valdyba

ĮVEST SIDE. — Lietuvių 
Piliečių Darbininkų Pašalpos 
klubo valdyboj įvyko atmai
nų. Buvęs pirm. Jurgis Pui- 
ša pasiliko ir 1937 m., vice 
pirm. išrinktas J. Simanavi-

IEVA RADZVILIENĖ
(|mi tėvais Ma/.urkivlėKitė)
Mirė sausio 18 d„ 1937 in., 

10.55 vai. vakaro, sulaukus 50 
metų amžiaus.

Kilo iš Lietuvos, Suvalkų 
rčdybos.

zlmerikoje išgyveno apie 30 
metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Jonų, 5 sūnus: Rapolų, 
Juozų, Jurgį, Vincų ir Tarnų, 
dukter) Ievų Schwartz ir žen
tų Aioise, 2 seseris: Marijonų 
Kazlauskienę, ir Rožę Rasi
ni Ienę ir jų šeimas, ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1737 Jul- 
ian St.

l^Udoiuves Jvvks penkludie- 
nj. Sausio 22 dienų. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta J 
šv. Mykolo parap. bažnyčių, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-aa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs. Pak
te, Zeniai, Seserys ir 'Giminės.

laidotuvių direktorius la- 
chawlcz ir Sūnui. Tel. CANai
2515.

± v

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 
---------o

Didžiansia paminklų dirbtuvė Cbieagoj 
o-------

Suvirš 50 metų prityrimo 
------- o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigas 

■ ■ —o------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių
---------o---------

527 NORTH WESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

-k, į I
’ T

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOT UVIŲ D1REKTDR1US

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
46054)7 So. Hermttage Avė.
4447 South FairfleM Avenue

Tel. LAFAVElTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Oertauataa pat 
(*bonr 1OOO

GAR V, Ino. LAfbOTVVlŲ BIRHRTOR1AI
fcfcLNBR — FRUZttt

tIūim — M o tarti tatatftauja

MARIJONA 
KR£NGI£N£

(po tėvais Juraitė)
Mirė Halinio 17 d., 1937 rn.. 

5:20 vai. po pietį), sulaukus 
senatvės.

Kilo iš Tauragės apskričio. 
Kaltinėnų parapijos, RuSlių 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 25 metus, 
l'allko dideliame nuliūdime 

4 sūnus: Juozapų, Kazimierų, 
Jurg) Ir jų šeimynas, ir Alek
sandrų: 3 dukteris: Paulinų
Čebatarlūnlenę, Onų Best Ir 
Jounnų Mačernis Ir jų šeimas, 
anūkus, anūkes Ir gimines; o 
Lietuvoj sūnų Pranciškų Ir Jo 
šeimų, ir brolj Juoaapų Jucių 
Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6617 So. 
Washtenaw Avė.

Laidotuvės jvyks penktadie
ni. sauiuo 22 d. Iš namų 8 
▼ai. ryte bus atlydėta J Gimi
mo Paa dvč. Marijos parap. 
bstrryčlų, kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už tėlionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta ) 
šv. Kualmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminus, draugus-ges Ir pužy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Hdnas. IHiktcrys,
A aū kai-ės ir Oimtnės.

laidotuvių dlretkorlus A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 834Oį

Truly o blessmg on your heod it Fom-ol, ihe new 

thompoo diteovery which laket drab, tiekly bair 

and Irantformt h Io a brighi and flattering halo. 

Fom-ol it an amazing fooming oil thompoo, tuperfine 

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

leavet your head deor. ond your hotr glowingly 

healthy. Fom-ol tt tO economicol; a little goet a long 

woy. Atfc your druggitl for the regulor 50c tise. Or, 

mite for a generout Iriai bottle. encloting 10c to 
cover packing and pottege.

More (Aon o thompoo^ o treo(men(f
cuueot. M*? 131 Wn» tT.Tl«W Yerk. N. T. 1

t •neisi* 10c fsr sn« triol ties bstlls •( fom-sl '-----

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

liMcz ir Simai
S. C. Lactawicz 
I.UrinidE
S. P. Mažėtof Į

n i

i.:1
b

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

Masalais 
A. Petkus
S. M. Skutas
LĮZolp

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

4348 So, California Avo. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanika Avė. 
Phone YARds 1138

3307 LitUanica Aro. 
Phone BOUlavard 4139

1410 So. 49th Ct, Cioero 

Phono Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

Eztukis ir Šuns 10734 So. Miofaigan Avė.
Tel. PULlman 6703

P J. Raitos 3354 So. Halsted St.
Phone BOUlevard 4080

i
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ŠIANDIE TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Visų Kolonijų Skyrių Atstovai Ir Prieteliai 
Kviečiami Skaitlingai Dalyvauti

Šiandie sausio 20 <1. 7:30 na prie pabaigos, ir kad tų 
vai. vakaro bus susirinkimas visų kilnų darbą gražiai ap-

Vaišės Pas Vaistinin
kus Rakščius

Tėvą Marijonų Chicagos ap
skrities rėmėjų Aušros Var
tų parap. mokyklos salėj. Su
sirinkimas labai svarbus, tat 
ir prašoma visų kolonijų sky
rių atstovų, prietelių ir ge
ros valios žmonių atsilankyti, 
kad pasitarus visais bėgamais 
svarbiais reikalais. Tėvų Ma
rijonų darbuotė turi rūpėti 
ne vien tik rėmėjams, bet 
visai plačiajai visuomenei, 
nes jie dirba visuomenės nau
dai.

Kaip žinote, kad Tėvų Ma
rijonų Seminarijos koplyčios 
statyba ir visas įrengimas ei-

vainikuoti, sulaukus pavasa
rio bus rengiamos didelės iš
kilmės, kuriose sutiko daly
vauti ir .To Emin. Kardino
las Jurgis Mundelein, už tai 
reikia skaitlingai susirinkus 
apkalbėti kaip geriau ir gra 
žiau tas iškilmes įvykdžius. 
Tat jsitėinykite brangūs lie
tuviai katalikai, kad šis dar
bas yra mūsų visų, ir paro
dykime Tėvams Marijonams 
tų savo kilnių širdį atsilan
kydami į šaukiamų susirin
kimų, kuriame tikiuosi daly
vaus ir didž. gerb. kun. J. Ja
kaitis, Tėvų 
vincijolas.

Marijonų Pro-
Apskr. rašt.

Marketparkiečiams |njJ» kad prasytų daugiau ap- 
' saugos.

Regis, tai pirmas politikie
rių klūbas, kuris veikia prieš 
rinkimus ir po rinkimų.

Linkiu jam pasekmių. Su
manymas yra labai naudin
gas ypač šiai kolonijai.

Pranešimas

Dėmesio Marąuette Parko 
lietuviai! Ateinantį penkta
dienį, sausio 22 dienų, para
pijos svetainėje rengiamos d i 
dėlės prakalbos Vilniaus rei
kalais. Kalbės vietos klebo
nas gerb. kun. Al. Baltutis 
ir svečias iš Lietuvos rašy
tojas kalbėtojas V. Uždavi
nys. Prakalbos bus gyvos ir 
įdomios. Įžanga laisva, nemo
kama. Kviečiami visi atsilan
kyti. Prakalbų pradžia 7:30 
vai. vakaro.

Ten Buvęs

Klubo Bankietas

Organizuotai Už
Kolonijos Pažanga

I
BRIGHTON PARK. — Sau 

šio 13 d., Ilollywood salėj į- 
vyko 12 Wardo Lietuvių De
mokratų organizacijos sus
inąs, kad pasitarus su šios 
kolonijas žmonėmis, kų da
ryti su dabar siaučiančiu šioj 
kolonijoj vagysčių raketų. 
Teko ir man ten netyčiomis 
pakliūti. Ir, reikia pasakyt, 
kad užsimojimas remtinas.

Šį trečiadienį, 7:30 valan
dų vak., toj pačioj salėj vėl 
bus sus-mas. Bus nutarta sių
sti komisijų pas majorų, po
licijos viršininkų ir aldermo-

Yra Cbieagoje lietuvių šei
mynų, čia gimusių ir augusių 1 
ir universitetų mokslus bai
gusių, kurie gyvena lietuvių 
kolonijose, bet kurių pavar
des ne dažnai užtinki laikraš
čių skiltyse. Viena tokių jau 
nų šeimų yra Julius ir Ulyssa 
Rakščiai, kurių populeri vai
stinė randasi adr. 1900 So. 
Halsted st.

Pakštienė yra “sočiai Ser
vice” tarnyboje Court Dome- 
Stic Relations. Neseniai ji 
buvo plačiai aprašyta anglų 
spaudoje kaipo “saliamoniš- 
škai” išsprendusi likimų vie
nos skaitlingos beturčių šei
mos, kurių gyveninių tvarky
ti pavedė teisėjas Green — 
Ulyssai Rakštienei. Turime 
kuo didžiuotis mes, lietuvai
tės. Rakštienė — viena retų 
lietuvaičių — universitetinin- 
kė, rimta ir protinga, ideali 
ir susipratusi lietuvaitė.

Svetingoj Rakščių pastogėj 
teko viešėti jau ne pirmų ka
rtų. Bet sausio 11 d. labai 
jaukioj kompanijoj teko su
sitikti: kun. A. Albavičius, 
dr. M. Bagdonas, kun. Kiš- 
kūnas, taipgi' buvo šiose vai
šėse.

ROSELAND. — Sausio 17 
d., parapį salėj įvyko Suvie
nytų Lietuvių Amerikos Pi-1 
liečiu Politiško M ūbo ban
kietas parap. salėj. Bankie 
tui klubas buvo paskyręs virš 
200 dol. Per bankietų buvo 
ir programa, kurios vedėjum 
reng. komisijos pirm. pak
vietė P. V., kuris, pasakęs 
kalbų, pakvietė toliau pakal
bėti dabartinį klubo pirm. A. 
Draugelį. Paskui dar kalbė
jo kleb. kun. J. Paškauskas, 
dėkodamas klubui už sandar- 
bininkavimų ir pakviesdamas 
klūbų dalyvauti parapijos ba- 
nkiete sausio 31 d.

Klubui veikiant sutartinai, 
nėra abejonės, kad ateity jis 
bus vienas skaitlingiausių 
Chicagoj, nes Roselande daug 
yra veiklių lietuvių ir pasi
šventusių geriems darbams. 
Iš to bus naudos ir klubui ir 
visai kolonijai. K°resp.

Paskutinis palydėjimas. Mrs. Arthur Sullivan, na
šlė Chicago policininko Sullivan, kurį praeitų savaitę 
plėšikas iš pasalų nušovė, iŠ ftv. Sakramento bažny
čios palydi sava vyrų j kapus. Salimais — policininko 
broliai , , , ,

Kaip žuvo stenogTafė. Dia
grama parodo, kaip besikel
dama keltuvu (elevatorių) In 
surance Exchango rūmuose 
Chicagoj, žuvo Ernestino Ca
lvin. Keliant greit keltuvų, 
mergaitė pateko po išsikišu
siu sienos briauna ir sugniu- 
ždinta tapo išmesta iš keltu
vo į šaftų. Dešinėj — E. Cal
vin.

Lietuvos pargabentų, tai ne- W. 23 pi., ir gražinkite visus
žino kų kumpis (ham) reiš
kia, o tai galima rekomen
duoti paviešėjus pas labai si
mpatingus Rakščius. Nina

Po gardžios vakarienės, 
kun. A. Albavičius, kurio' pa- 
rapijonai Rakščiai yra, užsi
minė, kad dekoruosiąs savo 
bažnyčių ir kaip tam darbui 
sukelti reikalingų lėšų.

— O kiek jau turite surin
kęs, klebone tam Jtikeįui?| 
klausia jaunas vaistininkas j 
Rakštis.

Klebonui pasakius surink
tų sumų, Rakštis ramiai ta
rė.

— Tai prašau pridėti ir 
mano šimtinę prie dekoravi
mo.

Tai tokie ponai Rakščiai. 
Nei bažnyčios, nei lietuvybės 
reikalams jie nešykštauja 
Jauna tai porelė, bet gražiai 
prasigyveno. Jų namai tai 
aukštos kultūros ir gero sko
nio pavyzdys.

Ši kilni inteligentų povą 
augina gražų sūnelį Tadų, 
kuris, anot Rakštienės, moki
nasi vienu kartu tris kalbas: 
lietuviškų, angliškų ir savo 
močiutės (grandmos) grynų 
žemaitiškų.

J. P. Rakštis taipgi impor 
tuoja įvairių produktų iš 
Lietuvos. Jisai yra Ba.ltic 
Imp. korporacijos pirminin
ku. Kas nevalgė kumpių iš

Dr-jos “Lietuvos Ūki
ninko” jubiliejaus ren

gėjams dėmesiui

Visi draugijos “Lietuvos 
Ūkininko’’ 30 metų jubilie
jaus darbininkai, rengimo ko 
misija bei valdybos narini, 
kurie renka pagarsinimus ju

surinktus pagarsinimus. Vė
liaus pagarsinimai nebus pri
imami. Tie, kurie negali at
silankyti penktadienio vaka
re, prašomi pagarsinimus gra 
žinti anksčiau raštininkui.

Ieva Lukošiūtė
Jubiliejaus Rengimo

Komisijos sekretorė

Aštuoniolikiečiu
Jaunime!

NESIDUOKITE 
LIGAI DĖL

NEVIRŠKINIMO
Darykite kų. norint apio tai, ir 

darykite tai šiandien. Galite bega
lo imti pilsus — bet atsiminkite, 
kad nuolatinis vaistų ėmimas yra 
nesveikas paprotys ir dažnai pra
randa savo veiklumų. NaturaiŠkoi 
įveikite paprastų nevirškinimų var
todami užtektinai vitamino B ir 
“kietumo” savo maiste.

Kellogg’s ALL-BRAN priduoda 
vitaminų B ir reikalingų * Kietumų”. 
Kūne, jis sugeria du kart savo svo
rį vandeniu, ir išmankština ir išva
lo sistemų.

Atsikratykite kūno nuodų ir ma
tysite kiek geriau jausite. Pamė
ginkite Kellogg’s ALLBRAN dėl sa
vaitės. Jeigu nebūsite patenkinti, 
Kellogg Kompanija sugražins jums 
jūsų pinigus. Suvalgykite du šaukš
tas kasdierių, kaipo nerealų su pienu 
ar vaisinis, arba virtuose valgiuose. 
Nepaprastuose atsitikimuose su kiek
vienu valgiu.

Parduodnmns visuose proseroėse ir 
garantuojamas Kellogg ’s B a 111 o 
Creek.

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA

ko radio programos. Taip ir 
pereitų sekmadienį, lygiai 7 
vai. vakaro, nusistatėm savo 
radio ant 970 kil. WCSFL sto
ties ir išgirdom puikių me
lodijų “Plaukia sau laivelis’’, 
kuria Budriko programa pra 
sideda. Visapusiškai imant, 
programa buvo žingeidi ir rū
pestingai prirengta. Šauniai 
fcrojo didžiulė Budriko radio 
orkestrą, o harmoningas du
etas — Vincas Ascila ir Vik
torija Gunauskasr meistriškai 
sudainavo keletą puikių liau
dies dainelių. O Makalai, kam 
jie nėra žingeidūs Ypatin
gai dabar yra didelis visų 
susidomėjimas suradimui tin
kamo vardo Juoko Makalo 
dukrelei. Kokis bus vardas? 
Sužinosime kitų sekmadienį.

Leidėjui1 šių gražių progra
mų Juozui Budrikui linkimo 
geriausių sėkmių radių ir na
mų rakandų biznio srityje.

Kauniškiai

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Kiekvienų sekmadienį mes 
su nekantrumu laukiam 7 vai. 
vakaro, kad pasiklausyti sa 
vo prigimtoje kalboje Budri-

Ketvergo vakare, sausio 21 j 
biliejiniam programui, būti- f]tj Vyčių 4-tos kuopos moti
nai susirinkite penktadienio nįS) ]abai svarbus, susirinki-
vakarų, sausio 22 d., 8 vai. 
vak. pas dr-jos nutarimų ra

tam iikiui? ' Stinink9 Antanų Linkų, 2144 basketbolo tymų, Nepamirški
te būti ketverge, 8:15 vai. va

rnas. Bus renkama nauja va
ldyba. Bus svarstoma ir apie

Tel. Calumet 6974 onno valandos 
9 ryte Iki t vakare

ltoklrlant eek 
madienlus ii 
treCIadienlua.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehlll 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis euaitame

Palengvinimas 
drebinančių .y, 
neuralgijos skausmų *—

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER
bonkut* tik 36c. ir 70*. 

visose vaistinio*.

l 1 N I M t N

80 METŲ PRITYRIMĄ 8 
Akys egsaminuojamoa — akini* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

Tel. Ofiso: R*"-:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pairai sntarti

kare.

SKAITVKTTE “DRAUGĄ”

DR. P.. ATKOČIONAS
P1WTTBT4B

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

8147 So. Halsted St, Chicago 
Paned., Sered. ir Snbat. nno 2—9 v.

TeL OANal 2345

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

Ketvertais pairai sutartį
2305 So. Leavltt St. 

Tel. OANal 0402

VIEŠAS
PARDAVIMAS

(Public Auction)
Tikras Bargenas 

North W. (šiaurvakarinis) 
kampas Cermak Road ir

Westem Avenue 
fti brangi nuosavybė bus

Master in Chancerv, Nin.ian 
IT. Welcb, Circuit Court Clerk 
ofice, Chicago, Tik, parduota 
pirmadienį, sausio 25 d., 1937 
m., 12:45 po pietų lygiai. Ma
tykite

KUCHINSKAS & 
KUCHINSKAS 

2221 West Cermak Road 
Tel. CANal 2552 

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HEAI/TH-MOR 

statykite Ji šiandieni 
Reikia tik pasaukti CENtral 9051 
arba raSyti lalfkų, o HEALTH-MOR 
ekspertas atvvks pas jus, Ir p«r ke
lias minutes tfiniSklns HEALTH-MOR 
magiką. Saukite pardavėja J. F. 
DANI8. Room 618. 203 No.. Wa-
bash Avė., Chicago.

CLASSIFIED

AMERIKOS LIETUVA DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone 
PROspect 1G28

Res. and Office Tel. CANa’ 0257
2359 S. Leavltt St. 

OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYRTCIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pa?a1 sutarti 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandoe: 1—8 ir 7—8 

Seredomis Ir Nedėl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Rea. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTO J A8 IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rer.ideneija: 6600 Bo. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3061 2519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
rH.m.1 «T,+(.r+i

REIKALAUJAMOS DARBININKES

Reikalaujama mergina ar moteris a- 
beinam namų darbui. Kambarls Ir 
valgis. Oera alga.. KEYstone 2031. 
87.18 Esstwood Avė.

PARDAVIMUI KAILINIAI PALTAI

Residenee
6609 8. Arteslan Ava. 
PROepect 8403

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913 14 
Res. KENvrood 6107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Residenee Tel. BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IK OHIRUBGAB 

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

Resldenelja
8939 So. Olaremont Avė. 

Valandoe 9-10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartie

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS
3166 W. 69th St.

I HEMloek 6998 
\ VALANDOS:

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

nagai sntarti 

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nno 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniai* ir Šventadieniais

nagai ■nsitarin

48 vartoti fur kotai, priimti mal
onia — Greitam pardavimui |5.00. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai gana. 
Economical Sectlon. Mlller Pur Com- 

I panv 166 N. Michigan Avė. Atdara 
j vakarai*

, 1 .....
! REIKALINGA DARBININKŽ8

Relkalau.lama mergina 20—30 me
tu amžiaus, abelnam namų darbui. 
Paprasta virėja. Nereiks skalbti. Tu
ri boti prltvrusl. Vykti su ficlmvna 
I artima Indiana vasarnami. $10. Te- 
lefonuokite SPAuldlng 5965.

PAIEŠKOJIMAS

I

Noriu žinių eole Carnella WHkonln, 
arba Wllkonlu fietmvnn. P’rmlnu 
gyveno no nnm. 1308 Po. 49tb Ct., 
Cicero. III. Rot 84 A, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago.

REAL ESTATE PVRUAVBUI

Pardavimui dvieių ankštų namas po 
4 kambarius. ®n voniom, sklenn. ir 
2 brn pnrndžinm. Stei,a Vnkue. 
?1RO W. 24th 8t., arba tel. CANnl 
37R4

IFAKO PIRKTI

T V A T 1 P W DAKTAPAT

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDiray 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nue 10 iki 12 veL ryto, nno 2 iki 4
raL po Dietų ii IM Z iki g. i.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tai. TARdi 0994 

Rea.: Tel. FLAsa 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. rytoj 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaiomig ano 12 iki 12 duo*

Tel. Office Wentworth 6830 
Rea. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išakvma seredomis ir snbstomis

Trt. ore. REPublic 7*»*
Mrlroae Park <20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 Wsst Marąuette Road
Antrad.. ketvlrlad. ii senktadlenlatr 

9-12 v. ryt*: 1-6 p. p.; •-» v. v. 
Sefitadlsnlals nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELR08E PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
ie V. r. Iki • vai. vakaro 

Sedtadlenlals nuo S v. Iki 9 v. v.
Sekmadieniai* pagal

TeMcnmA pirkti 1 midi <.vargonlukal 
(reert orgnn). Turi htitl geram BtO' 
vy. Bog 81 A. "Drangas".

PATARNAVIMO 8TOTYS

MTT)WFST SERVICE 8TATT0N 
2335 So. Westem Avė., kampas 23rd 
Plaee. Tel. CANal 3764. Phillips 
“66” Products — Veedol and Ona- 
ker State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien ankštos rū
šies Lnhriksntai vartojami — In* 
deved Lubrication. Vie. Yukncs, ma- 
nager.

UPH0L8TBRING

Rakandų Talaymae
Pervflkimaa, baldų taisymas, per- 

maliavojimaa, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimaa dykai, 
žemiausios kainos mieste. Superior 
Upholatering Co., 327 So. Kedūe 
Are* NEVada 7717. « -.. t. n


