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POTVYNIAI SIMTUS TŪKSTANČIŲ 
ŽMONIŲ IŠVARĖ IS NAMŲ

TARP NUKENTĖJUSIŲJŲ REIŠKIASI 
ALKIS IR LIGOS

VISA ŠAUS SUBRUZDA 
PAGELBON

CINCINNATI, O., sans. 24.
— Čia užlietoj miesto daly 
gaisras sunaikino 32 namus. 
Kovoti su gaisru nebuvo ga
limumo.

Iki šiandien potvyniai ke
liose valstybėse yra sukėlę 
baisybes. Ohio upė šių baisy
bių sukėlimo priešakyje. Mie
stai panardyti, didžiausi plo
tai užlieti. Daugiau kaip 300,- 
000 asmenų netekę pastogės. 
Yra ir žuvusiųjų.

Apturimomis žiniomis, žu
vusiųjų skaičius iki vakar 
taip buvo paskirstomas vals
tybėmis:

Ohio — 6; Kentueky — 5; 
Tennessee — 4; Illinois — 3; 
West Virginia — 3; Missouri
— 2; Arkansas — 2; Mississi
ppi — 1; Pennsylvania — 1.

Jš atskirų miestų štai kas

asmenų be pastogės; jiems 
reikalinga maistas ir vaistai; 
kareiviams įsakyta stačiai nu
šauti tuos, kurie mėgintų 
griauti pylymus.

Indiana valstybė. — Evan- 
sville įsteigtos ligoninės kovai 
su skarlatina; New Albany 
be šviesų; Aurora paskelbtas 
karo stovis.

Illinois. — Sbawneetown ir 
kiti aplinkiniai miesteliai ap
leisti; kai kur žmonės susili 
pę ant namų stogų ir šaukia
si pagelbos; Cairo gyvento
jai pasirengę bėgti į aukštu
mas.

Tennessee. — Clarksville 
miestas su 9,000 gyventojų 
stačiai izoliuotas — iš visų 
pusių vandens uždarytas; šim 
tai asmenų plūsta į Mephis 
miestų.

Nėra vietos laikraštyje pa-
pranesama: . duoti visų tų nelaimių, ko-

Cineinuati, O^^-^Danęiaiii k-wg paupiais maže«-
kaip 10 ketvirtainių šio mies- [ rhiosins miestelius ir sody- 
to mylių užlieta; apie 46,500 bag Tik pažymėti, kad 
asmenų neteko pastogės; Ohio visam Qbio slgnyje tik vienas

IS POTVYNIŲ PLOTŲ

Vaizduojama, kaip Ohio upės vandenys pralaužę nvlymų užlieja Lunken airportų Cinci- 
nnati, O. _ (Acme plioto)

ARKIVYSKUPAS MGtH* DARBUOJASI ML NEG- MEKSIKA NETEKUSI P»-
DARBININKUS VIE- 

NYBĖN

GYDYTOJAS VISĄ NAKTĮ 
BUDĖJO PAS POPIEŽIŲ

VATIKANAS, saus. 24. —
Šventasis Tėvas Pijus XI va
kar diepų jautėsi kiek svei
kesnis, skausmai kojose buvo 
sumažėję. Tad, kaip pranešta, 
tmmpų laikų buvo užimtas 
audiencijomis.

Bet pereitų naktį (prieš se
kmadienį) skausmai kojose 
vėl atsinaujino ir tai sa to
kiu smarkumu, kad rodėsi Jo'jį Tėvų.

Šventenybė stačiai neteks ža
do.

Pakviestas gydytojas per 
kiaurų naktį budėjo pas gar
bingųjų ligonį Viskas daryta, 
kad tik sumažinti skausmus.

Rytmetį pranešta, kad ligo
nis, per naktį kentėjęs, yra 
užmigęs.

Paskelbta, kad visam pa
sauly meldžiamasi už Šventųr

Vokietijos naciai pradėjo pilti 
Čekoslovakija

BERLYNAS, saus. 24. — Slovakija sųmoningai slenka

upės vanduo pakilęs iki 73 
pėdų.

Portsnouth, O. — Miestas 
izoliuotas; nėra gazo; daugiau 
kaip 20,000 asmenų be pasto
gės; trūksta maisto ir var
tojamo vandens; plinta infln- 
e.iza.

Wheeling Tsland, AV. Va., ir 
apylinkės užlietos; 12,000 be 
namų; tūkstančiai asmenų iš 
aplinkinių miestelių pasprukę 
į aukštumas; užlieti fabrikai; 
apie 36.000 darbininkų neten
ka darbo.

Louisville, Ky., miesto vie
na trečdalis užlieta; 50,000

šiurpas. Plačiosios apylinkės 
kaip didžiausi ežerai.

Suprantama, nukentėju- 
siems reikalinga pastogė, mai
stas, švarus vanduo ir vais
tai, nes plinta įvairios ligos, 
ypač influenza (gripas) ir 
plaučių uždegimas.

Šalies vyriausybės ragini
mu visa šalis suskumba, pa- 
gelbon nukentėjusiems. Iš vi
sų miestų siunčiamas mais
tas, drabužiai, vaistai ir pa
lapinės. Šalis turi pakanka
mai ištekliaus gelbėti nuken
tėjusius.

CINCINNATI, O., saus. 23. 
— Jo Eksc. arkivyskupas J. 
T. McNicholas, O. P., paskel
bė ganytojinį laiškų, kuriuo 
ragina darbininkus vienybėn, 
kad laimėti sau priklausančias 
teises ir geresnę buitį.

Arkivyskupas mini Ameri
kos Darbo "federacijų^ nuo ku
rios atskilo milžiniška darbi
ninkų dalis tik dėL vadų ne
vienodų pažiūrų.

Šiandien tad vieni darbi
ninkai vykdo streikus, o kiti 
griežtai tam priešinasi ir ne
sutikimai didėja. Kai kurie 
darbdaviai naudojasi tuo dar
bininku susiskaldymu ir dar-

RO KANONIZACIJOS 
REIKALU

NEW}Y0RK, saus. 22. - 
Dominikonų ordino generolas 
kun. M. S. Gillet, 0. P., S.T. 
M., išleido ordinui enciklikinį 
laiškų. Ragina visus ordino 
narius visam pasauly specia
liai pasidarbuoti dėl palaimin
tojo Martino de Porres, .neg-

STOVIOS ŠVIETIMO 
PROGRAMOS

MEXTCO CITY, saus. 22. 
— Meksikos raudonieji valdo
vai anais metais vastybines 
mokyklas susocialistino ir nuo 
to laiko pradėjo griūti visa 
valstybinių mokyklų sistema.

Švietimo ministerija iki šio 
laity neįstengia pagaminti pa

Nacių laikraštis Voelkischer 
Beobacbter pagaliau nusisuko 
prieš č’ekoslovakijų. Puola jų 
už jos glaudžius santykius su 
Maskvos bolševikais. Pareiš
kia, kad Čekoslovakija šian
dien yra sovietų Rusijos sar- 
gavietė centrinėje Europoje.

komunizman ir kad jos air- 
portai didinami sovietų didie
siems bombonešiams lėktu
vams.

Laikraštis neigia Čekoslova
kijos pasiūlymus patikrinti, 
kad taip nėra, kaip nacių tvir
tinama .apie Čekoslovakija,
kad ji neturi jokių sovietų lėk 

Toliau pareiškia^ kad Čeko- tuvų, arba orinių bombų.

Stebetini Įvykiai Maskvoje
ro dominikonui kanon tearijws, iTtnvtuF moksto programos; nė 
Šis pasidarbavimas yra karš-. negali išaiškinti, kų reiškia so 
tos maldos ir darbas tuo rei-1 cialistiškas švietimas.
kalu. Laiškas adresuojamas 
kunigams, vienuolėms, treti
ninkams ir tretininkėms. Vi
sas ordinas kviečiamas subrus 
ti šiuo svarbiuoju reikalu.

Generolas nurodo, kad pa
laimintojo negro kanonizavi-

VOKIETIJA GAL ĮSIGYS
PORTUGALŲ KOLONI

JĄ AFRIKOJE

BERLYNAS, saus. 24. — 
Patirta, kad Vokieti ja planuo
ja įsigyti ruimingų ir gamtos 
turtais apstingu kolonijų Af-

Ministerija dažnai išleidžia 
mokytojams aplinkraščius, ku
riais nurodo, kas reikia ir ko 
nereikia mokiniams aiškinti.
Pažymima, kad mokiniai turi rikoje Taį Angola kolonija> 
būti saugojami nuo religijos pietvakarinės Afrikos pakraž.

bininkams tenka tik viena ža- mu būtų pagreitintas negrų

aiškinimų. Tai viskas, 
švietimo reikalu daroma.

kas

General Motors korp. pasiryžusi 
atidaryti fabrikus

DETROTT, Mich., saus. 24. 
— General Motors korporaci
jos prezidentas Sloan paskel
bė pareiškimų, kad taika su 
organizuotais darbininkais ne 
įmanoma iki “sėdintieji” da.* 
bininkai neapleis fabrikų. Jis 
sako, kad iki to laiko jo kor
poracija vengs visokių dery
bų su darbininkų vadais.

Pareiškia, kad General Mo
tors daugumas darbininkų pa
geidauja atnaujinti darbus. Ir 
jis pasiryžęs atidaryti fabri
kus, kad prisitaikius prie dar 
bininkų daugumos reikalavi
mo. Bet pažymi, kad prieš 
“sėdinčius” darbininkus ne
bus panaudotos pajėgos ne

paisant to, kad jie neteisė
tai pasilieka fabrikuose.

Reikia laukti nepaprastų į- 
vykių, jei General Motors vir 
šininkai mėgins atidaryti sa
vo fabrikus čia, Flinte ir ki
tuose miestuose.

UŽŠALO LOS ANGELES 
UPĖ

LOS ANGELES, Gal., saus. 
24. — Didelis šaltis ištiko Šias 
apylinkes. Vakar buvo užša
lusi Los Angeles upė. To nie
kados nebūta. Sunaikintas 
citrinų derlius. Daugiau kaip 
100 milijonų dol. nuostolių.

la. Koki nors laimėjimai yra 
abejotini, kada tarp pačių dar 
bininkų nėra reikalingo soli- 
daruano, kada jų tarpe nėra 
brolybės.

Arkivyskupas ragina darbi
ninkus burtis vienybėn ir tos 
vienybės laikytis, jei norima 
laimėti sau priklausančias tei- 

1 sės. Be vienybės negelbės 
Į streikai ir nebus atsiekta gero
Į vė, pareiškia arkivyskupas.

KOKĮ PLOTĄ UŽIMA KLAI
PĖDOS KRAŠTAS

KLAIPĖDA. — Statistikos 
biūras paskelbė ploto surašy
mo davinius, pagal kuriuos 
Klaipėdos krašto plotas su vi
daus vandenimis apima 283,- 
164.9 ha. 18 jų Lietuvai pri
klausęs Kuršių marių plotos 
sudaro 41,204.1 ba. Palyginus 
su 1933 m. daviniais, gerokai 
padidėjo naudojamos žemės 

į plotas.

rasės Amerikoje atvertimas 
Katalikų Bažnyčios. Kun. Gi
llet reiškia nuoširdžių padėkų 
visiems tiems, kurie ikišiol ne
raginti tuo reikalu daug dar
buojasi ir kviečia ir toliau ne
apleisti šio kilnaus darbo.

KEISTAS UŽSIPUOLIMAS 
PRIEŠ PREZIDENTĄ

WASHINGTON, saus. 24. 
— Advokatas K A. Alexan- 
der iš Atlanta, Ga., kreipės į 
vyirausiųjį teismų, kad Šis 
teismas savo nuosprendžiu nu

PARYŽIUS, saus. 24. —
Prancūzijos socialistas prem
jeras Blum siūlo Vokietijai 
ekonominę pagelbų, jei Hitle
ris prisidės prie taikos palai
kymo Europoje.

KOVA SU JAPONAIS 
MILITARININKAIS

TOKUO, saus. 24. — Impe 
ratoriaus nuosprendžiu sus 
penduoto parlamento vadai 
atkakliai kovoja prieš įsiga 
lintį imperijoje militarizmų. 
Vakar atsistatydino ministe
rių kabinetas.

čiais, priklausantį Portugali
jai.

Sakoma, diktatorius Hitleris 
sutinka tų kolonijų paimti nuo 
mon 99 metams. Žada už tai 
apie 200 milijonų aukso mar
kių Portugalijai ir, prireikus, 
dar militarinę pagelbų.

DETRO1T, Mieli., saus. 24. 
— Kun. C. E. Coughlin vėl 
kalba per radijų.

rodytų prezidentui Roosevef- ! ninkai sukėlė streikų pereito 
tui, kad jis laikytųsi konsti-• penktadienio vakarų ir kone

SU ELEKTRIKININKAIS 
CHICAGOJ PADARYTOS

PALIAUBOS
Chicago miesto elektriki- nutraukti streikų iki pirma

dienio vakaro. Padarytos po-

tucija apibrėžtos savo vietos 
ir nesikištų į šio teismo rei
kalus.

BOMBARDUOJA MADRIDĄ

per pustrečios valandos mie
sto gatvės neturėjo šviesų, 37 
tiltai buvo iškelti aukštyn ir 
taip palikti. Streikas nelietė 
parkų sistemos, tad bulvarai 
turėjo šviesas.

Pagalvokite, koki nesmagu
mai buvo žmonėms tamsiose 
gatvėse. Visas .judėjimas iš

MADRIDAS, saus. 24.
Vakar ir šiandien nacionalis
tų artilerija su trumpomis 
pertraukomis bombardavo dalies sutrukdytas. Visa poli- 
Madridų. Sugriauta keletas I cija buvo pašaukta tarnybon 
didžiųjų namų. | Plėšikams buvo progos drų-

Be to, nacionalistų lakūnai i 8’au paraumoti po miestų, 
bombardavo dar ir Malagų, i Pagaliau miesto majoras į- 

8ikišo reikalan. Elektrikininkų
SKAITYKITE “DRAUGĄ” vadas Boyle ant galo sutiko

liaubos. Šiandien miesto tary
bos komitetas svarstys šį klau 
s imu.

Prieš keletu metų ekonomi
jos sumetimais miestas suma
žino darbų šiems elektrikinin- 
kams — 39 dienas per metus. 
Dabar elektrikininkai reika
lauja, kad tos darbo dienos 
būtų jiems grųžintos. Miestas 
nenori to daryti, nes nėra rei
kalingų fondų. Tai streiko 
priežastis. Nežinia, kas bus 
šiandien daroma.

■Sužinota, kad šiandien elek- 
trikininkams mokama nuo 235 
iki 400 dol. per mėnesį.

MASKVA saus. 24. 
ir vėl pasikartoja stebėtini 
įvykiai.

Teisiama 17 komunistų va* 
dų, kurie kaltinami už sąmo
kslų prieš diktatoriaus Sta
lino valdžių. Jie sankalbiavę 
vadovaujant Trockini, kurs 
yra Meksikoj. Kaltinamųjų 
priešakyje yra du stambieji 
bolševikai — Kari Radebas 
ir Nokolai Bncharin, abu dar 
neseniai buvę komunistų laik 
raščio “Izviestija” vedėjai.

Kas įdomiausia, kad visi 
kaltinamieji prisipažįsta esu 
kalti. Jie sųmokslus darę no 
tik nužudyti Stalinų ir kitus 
jo komisarus, bet pačių Ru
sijos imperijų suskaldyti ir 
jos dalis pavesti japonams ir 
Vokietijos naciams, kad tik 
sutriuškinus Stalino režimų.

Pereitais metais 16 komu
nistų vadų už sąmokslų prieš 
Stalinų sušaudyta. Aišku tad, 
kad ir šie 17 vadų bus pa
guldyti į kapus.

Kaltinamųjų prisipažini
mas stebina pasaulį. Gal jie 
priversti tai daryti.

5 ŽUVO, 3 SUŽEISTA

TOKIJO, sans. 24. — Neto
li Tokijo ištiko sprogimas ka
riuomenės elektrinėje. 5 as
menys žuvo ir 3 sužeista.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus, ar sniegas; 
popiet šalčiau.

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS BUS SAUSIO 31 DIENĄ LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, BRIDGEPORTE
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DIENOS KLAUSIMAI

SOCIALINĖ DINAMIKA IR KRISTUS

Šiuo klausimu “Pan. Garso” bendradar
bis d. Gs. taip rašo:

Jei turėsime galvoje socialinio teisingu
mo reikalą senovės pagonybės laikais ir da
bartinę žemesniųjų luomų būklę pagonių 
kraštuose, tai pastebėsime, kad tikrai esama 
socialinės jiažangos krikščionių knistuose, 
nes socialinis teisingumas, kad ir pamažu, 
kyla, nors sunki darbininkų būklė ir iš to 
kylą it voliuciniai darbininkų sąjūdžiai in
dustriniuose kraštuose daro įspūdį, kad ka
pitalizmas socialinės teisybės atžvilgiu at
sukęs istorios ra.tą atgal, bet tai tik iliuzija.

Tikras laktas, kati Kristus žmonijos 
istorijos ratą pasuke socialinio teisingumo 
kryptimi, ir tas ratas pamaži, bet be per
stojo sukasi ta linkme. Jis suktųsi daug 
greičiau, jei mes visi savo praktikoje iki 
galo įgyvendintumėm Kristaus mokslą. Tas 
ta ta s sustoja ar bent ima labai nežymiai 
suktis tada, kai žmonės vien savo jėgomis, 
nusigręžę nuo Kristaus, ima kurti rojų že
mėje.

Kad tai tiesa, tai matyt ne vien iš Eu
ropos istorijos, bet ir iš dabartinės pago
niškų kraštų socialinės santvarkos, pavyz
džiui, tokioj Indijoj, k u ii pasižymi susirū
pinimu dvasios gyvenimu ir turi yra Bud- 
dos ir jo taikingo mokslo tėvynė, kur vei
kia tokie subtilūs pagonių genijai, kaip R. 
Tagore ir M. Gandlii, — visuomenė yra su
skaldyta kastomis, ir žemesniosios kastos 
yra tiesiog nežmoniškai niekinamos aukš
tesniųjų kastų; o vis dėlto tos paniekintos 
kastos, palyginti su krikščionių kraštų pro
letariatu, yra ramios, nors bolševizmo agen
tai ir ten dirba išsijuosę.

Pagonių kraštuose, be atodairos į di
džiausią socialinę neteisybę, socialinio klau
simo nėra. Be socialinio klausimo nėra ir 
socialinės dinamikos. Ten ir bolševikai ne
kelia socialinio klausimo; ten jie revoliuci- 
aę nuotaiką kursto nacionaliniais, tikybi
niais ir rasiniais motyvais.

Tai yra dėl to, kad, krikščionybės ne
ragavę žmonės, turi silpną socialinės tei
sybės jausmą ir menką savigarbą, nes kas 
Bėra. buvęs Kristaus malonėje ir nėra bu
vęs apšviestas Jo mokslo spinduliais, tas 
nesupranta absoliutinės žmogaus sielos ver
tės ir iš to einančių žmogaus teisių ir pa
reigų. Jei tokia Indija, Chinija ir kiti kraš
tai būtų laiku priėmę Kristaus mo«kslą, tai 
šiandien ten nebūtų nepereinamų sienų tarp 
žemesniųjų ir aukštesniųjų kastų.

Kaip Kristaus mokslo spinduliai, kud 
ir pamaži, sutirpdė vergiją Romos imperi
joj ir jos kaimynuose, taip pat jie būtų pa
naikinę tas neperžengiamas sienas tarp In
dijos kastų ir vergišką moterų būklę musul
monų šalyje. Kokią menką rolę socialinės 
dinamikos istorijoj suvaidino Budda ir di- 
dis jo sekėjas karalius Asoka, palyginti su 
Kristumi!

Jei krikščionys savo praktikoj būtų 
krikščioniškesni ir jei pačioje krikščiony
bėje nebūtų jėgų, griaunančių jos pasaulė
žiūros pagrindus, tai iš tiesų žmonijos isto
rija jau būtų netoli to idealo, kurį kai ku
rie socialiniai svajotojai bei idealistai vadi
na “aukso amžiumi”. Jei eliminuot iš mo
derniško revoliucionizmo pasaulėžiūros mo
mentą, tai ji reikėtų laikyt ne kuo kitu, kaip 
tik veiksminių protestu prieš netobulą krikš
čioniškų socialinių idealų vykdymą prakti
kos gyvenime.

DESIMTĄ a. a. ARK. JURGIO MATULEVIČIAUS, M.I.C. 
MIRTIES SUKAKTĮ MININT

A Mielinas, M.I.C.

ŽMONĖSE jau nuo neatmenamų laikų yra 
įsigalėjęs Įmprotys, tikriau sakant suta

po net ir ypatybė, rodyti pagarbą tiems as
menims, kuriems pavyko ar pavyksta gyve
nimai! įnešti naudingų, sveikų naujenybių. 
Šis pagarbos lauras dažnai
suteikiamas vėlai, jau gyve
nimo rudenyje, nes jo susi
laukiama paprastai tik ta
da, kada žmogaus nuveiki
ami bei pasisekimai plačiai 
nuskamba ir išilgai kaip ir 
skersai visų užginami.

Vieni šių naujenybių pie
šėjai dar gyvi būdami gauna 
pasidžiaugti savo nuveiktų 
darbų vaisiais, dar gyvi už
sitarnauja žmonių pagarbos.
Tačiau, tai jau retenybė, nes, 
kaip jau aukščiau minėta, di
delės, nenykstančius garbės 
žmonėms teikiamos tik, po il
go laiko, kada to žmogaus 
dailiai plačiai žinomi ir skel
biami. Paprastai, žmonės 
pasirūpina savo didvyrius 
vainikuoti jau šiems mirus.
O juk tai rodos paprasta gy
venimo paseka. Juk kiek
vienas žmogus ant šios že
mės turi savo reikalų. Šiais reikalais bei 
rūpesčiais užimtas, žmogus dažniausia mažai 
temato ką veikia šis ar anas žmogus. Kiek
vienam rodos, kad ir jam pridera daryti tai 
ką kitas daro. Tačiau, kada miršta koks žy
mesnis asmuo, tik tada atjaučiame kekia di
delė jėga jis buvęs bendrame gyveninio, ko

ARKIVT8KUPA8
JURGIS MATULEVIČIUS. M. I. C. 

(1871—1127)
Ą paJM aJUkaaia Viaitatorlua IJetu- 

lal. Marijonų Kongregacijos Atnau
jintojas. SvenC. Marijos Vargd. Se
serų Kongregacijos Įsteigėjas.

KATALIKŲ RADIO VALANDA

Naeionalės Katalikų Vyrų Taryba di
delį ir labai gražų darbą dirba. Jau daug 
inetų, kai jos pastangomis leidžiama oro 
bangomis katalikiška programa Katatikų 
Valanda vadinama. Ji girdima kiekvieną 
sekmadienį (Cliicagoje 5 vai. po pietų). Nors 
toji radio valanda kainuoja į metus virš 
dvidešimts penkių tūkstančių dolerių, ta
čiau tas darbas nenutraukiamas, nes jis la
bai naudingas ir reikalingas.

Nuo šių metų pradžios Katalikų Va
landos kalbėtojam yra prelatas Fulton Sheen, 
Katalikų Universiteto Vašingtone profeso
rius. Jis kalba aktualiais religiniais klausi
mais. Gavėnios metu aiškins Septynių Žo
džių reikšmę. Visa jo prakalbų serija va
dinama: sužeistas pasaulis.

Ta pačia proga norime bent trumpai 
supažindinti savo skaitytojus su prelatu 
Sheen, kuris nors dar ir jaunas tebėra vy
ras, tačiau jau spėjo plačiai pasižymėti kai
po mokslininkas, rašytojas ir kalbėtojas ne 
tik šiame krašte, bet ir kitur. Universitete 
jis dėsto filosofiją. Religijos ir filosofijos 
klausimais yra parašęs daug knygų. Žino
mas Anglijos katalikų laikraštis “London 
Universe” .jį pavadino “šių laikų katalikų 
filosofu”. Jis yra laukiamas kalbėtojas ir 
Amerikoje ir Europoje.

l’rel. Slieen yra gimęs 1895 m. EI Paso. 
III. Mokslus ėjo St. Viator kolegijoj ir semi
narijoj St. Paul, Minn. Studijavo Katalikų 
Universitete Vašingtone, Louvain Universi
tete Belgijoj ir Angelieo Universitete Romo
je. Baigęs aukštuosius mokslus, gavo teolo
gijos, filosofijos, teisių ir literatūros dakta
ratus. 1926 m. Louvain Universitetas jam 
įteikė Kardinolo Mercier dovaną už veika
lus tarptautinėj filosofijoj. Tai buvo pirmas 
amerikonas, gavęs tą aukštą mokslo pažy
mėjimą.

Prof. dr. Slieen kunigu įšventintas 1919 
m. Už nuopelnus Katalikų Bažnyčiai 1935 
m. paaukštintas prelatu.

Prel. Slieen yra mokslo vyras pilna to 
žodžio prasme. Dėl to mes raginame gerb. 
skaitytojus klausytis sekmadieniais Katali
kų Radio Valandos ir išgirsti kalbant žy
mųjį mokslininką, rašytoją ir kalbėtoją.

KĄ P ARĖ JO T, TĄ IR PIAU8IT

Edenas, Didžiosios Britanijos užsienių 
reikalų inihieteris, pareiškė, kad, jei karas 
prasi plės plačiau Ispanijos ribų, dėl to bus 
kalta Vokietija.

Taip ir ne. Taip yra dėl to, kad šian

” Rikiuokitės ir pasisvęskitc,’ 
(Ark. J. Matulevičius.)

kius didelius ir sunkius darbus, kitų žmonių 
nepastebiamas, nuveikė. Štai dabar kuomet 
reikia žmogui pačiam ano sunkius darbus 
dirbti, geriau jig ir įvertina aną žmogų, da
bar mirusį, kuris gyvas būdamas, nežiūrint 

didelių sunkenybių bei kliū
čių, taip sėkmingai darbavosi.

A. a. Ark. Jurgis Matule
vičius lietuvių gyvenimau į- 
nešf nemaža naujenybių: jo 
nuveikimų būta namaža. Ne
žiūrint to, kad mums dauge
lis jo darbų žinomi, nugali
me vienu ruožtu sužinoti vi 
sa ką Arkivyskupas Matu
levičius yra nuveikęs, nes jis 
daug darbų dirbo ir slapta. 
Todėl daugelis jo nuveikimų 
rasit mums kol kas nežino
mi ; juos visus sužinoti ims 
laiko. Arkivyskupas Matu
levičius nuveikė didelius dąr- 
bus kaip vyskupas, kunigas, 
patrijotas, visuomenininkas, 
vienuolijos vadas ir panašiai. 
Šie nuveikunai, bent didesnė 
jų dalis, daugeliui mums jau, 
žinomi, o juos kiekvieną at
skirai daliesti imtų daug 
laiko ir vietos. Šiam straips-

nyj bus mėginta apibudinti žymesnius a.‘ a. 
Ark. Jurgio nuveįkimus, kurie dar ir šian
dien daro didelės įtakos mūsų tikybiniam 
bei tautiniam gyvenime. > • :

A. a. Ark. Jurgio nuveikiama stebina mus 
na tik tuo, kad jie dideli ir nepaprasti, bet 
ir tuomi, kad jam teko juos dirbti daugiau-

dien vokiečių imperializmas yra išaugęs iki 
aukščiausio laipsnio. Sakome ne, dėl to, kad 
Vokietija ne viena bus kalta.

Jei karas prasidėtų, mūsų manymu, ir 
Didžioji Britanija nuo kaltės neišsisuktų.

Didžiosios Britanijos vyriausybė jokio 
dėmesio nekreipė į tai, kuomet diktatoriaus 
Hitlerio vadovaujami vokiečiai vieną po ki
tam triuškino Versalio taikos sutarties dės
nius. Kai kas net įtarė, kad tuos žygius vo
kiečiai darė su anglų politikų žinia. Kada 
vokiečių imperializmo ragai tiek išauginti, 
kad jie jau niekur nebeįsitenka, dabar jau 
nebegerai. Su nusiginklavimo konferencijų 
nutarimais ir su visokiomis taikos sutarti
mis nesiskaitė nei Britanija, nei kitos val
stybės. Britanijos veidmainiška politika Eti- 
jopijos krizėj taip pat duoda akstino Hitle
riui sekti Mussolinį ir su nieku nesiskaityti.

Tautų Sąjunga taip pat per pirštus žiū
rėjo į visą tą, kuomet buvo laužomos sutar
tys, smurtu užimamos svetimos teritorijos.

Dėl to dabar galima pasakyti — vyrai, 
ką pasėjote, tą ir pjaukite.

GRAŽUS MOTERŲ UŽSIMOJIMAS

Kaip gražiai darbuojasi Lietuvos ka
talikės moterys, paaiški iš jų buvusios kon
ferencijos Kaune gruodžio 28 d. Konferen
cijoj pirmoje vietoje svarstyta svarbusis šei
mų sukrikščionininio klausimas. Liet. Kat. 
Moterų Draugija rinks žinias apie šeimų do
rovinį lygį, tyrinės šeinių religines ir, aps
kritai, gražias tradicijas, rengs paskaitas, 
kursus. Kiekviename rajone būsią suorgani
zuota įx> kelis katechetinius kursus moti
noms. Bus veikiama viešoji nuomonė, kad 
būtų kovojama su nusikaltimais. Nutarta 
visuose skyriuose įsteigti motinų tarybos ir 
į draugiją pritraukti daugiau motinų. Tose 
tarybose bus svarstoma vaikų auklėjimo 
klausimui, rengiama paskaitos ir bus rūpi
namasi suvargusių motinų globa..

Reikia džiaugtis taip gražiais Lietuvos 
katalikių motetų užsimojimais. Būtų geru, 
kad ir Aiųerikos lietuvaitės daugiau veiktų 
šioje srityje.

Dėl to Federacijos Chicagos apskrities 
sudarytoji komisija Vakarinių Valstybių 
Katalikų Konferencijai sušaukti numatė 
kviesti vieną iš žymesnių moterų veikėjų 
su paskaita, kad nurodyti moters vaidmenį 
religiniame ir tautiniame gyvenime ir nu
statyti moterų veikimui gaires.

Kas nežino, kad motina šeimos gyveni
me ir vaikų auklėjime svarbiausią vietą uži
ma. Sviesi motina, kuri supranta savo pa
reigas ir religiniu ir tautiniu atžvilgiu, ne
apsakomai svarbų vaidmenį vaidina.
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šia visai nepalankiose aplinkybėse, sąlygose. 
Nežiūrint visokių sunkenybių, a. a. Ark. Ma
tulevičius, sykį nusprendęs atlikti Dievui ir 
Bažnyčiai naudingą darbą, pasitikėdamas Die
vo pagelba, savo kilnia dvasia, giliu protu 
bei tvirta valia, vykdė sau nusistatytą pro
gramą.
Arkivyskupas Matul-ncu-ius Pertvarko Baž

nyčion Reikalus Lietuvoje
A. u- Alk. Jurgio žymiausias ir garbin

giausius darbas lietuvių tautai ir valstybei 
bene bus Lietuvos bažnyčios reikalų sutvar
kymas. Kaip žinome, pirmutinės Vilniaus ir 
Žemaičių vyskupijas, šv. Tėvui leidžiant į- 
kūrė Lenkijos arkivyskupai. Lietuvos, tat, 
tikybiniai reikalai buvo svetimoje įtakoje nuo 
pradžios iki Įiat paskutiniųjų laikų.

Iš tokio valdymo, plaukė ir nemaža trū
kumų. Pirmiausia, kiekvienam aiškiai pro
taujančiam žmogui matosi, kaip lietuvių ti
kybiniai reikalai galėjo būti svetimo žmo
gaus aprūpinami. Žmogus, kad ir kiek uo
lėtų, neįstengia kaip reikiant suprasti kito 
svetimo žmogaus vijudinius, dvasinius rei
kalus. O kas blogiausia, ne naujiena, kad 
paskutinių šimtmečių bėgyje, lietuvių politi
niai santykiai su lenkais nebuvo per daug 
pastovūs ar draugiški; o ir tas, aišku, tiky
biniai pažangai galėjo nemažai pakenkti.

Prie viso to, parapijos buvo skersai ir iš
ilgai išmėtytos, vyskupijos lie ribų, taip, 
kad vienam vyskupui visas dvasinis gyveni
mas buvo sunku aprėpti. O ir štai pasauli
nis karas Lietuvoje paliko nemažą suirutę. 
Priešams išblaškius visą šalį, aišku, kad iš 
to nukentėjo ir bažnyčia. Bet ir Lietuvai 
nepriklausom y bė atgavus ir įstojus j naują 
gyvenimą, bažnyčios reikalai mažai ar visai 
ueĮiagcrėjo. Greičiau gal pablogėjo, ypač 
tuomi, kad valdžioje tuo kartu ėmė įsiga
lėti priešingų bažnyčiai jėgų, kurios net grę- 
sė Lietuvos santykiams su Šv. Sostu. (Rei
kia atsiminti, kad dar nebuvo sudaryto kon
kordato tarp Lietuvos ir Šv. Sosto.) Lie
tuvoj nors ir buvo pirmiau įsteigta naujų 
mokyklų, nors ir gyvavo nemaža draugijų, 
sąjungų, liendrovių, tačiau visa tai reikalavo 
didelių dvasinių pajėgų visa suglausti vie
numui!, kad visa ir viskas kas katalikiška 
Lietuvoje dirbtų vieningu frontu.

Šioms ligoms slaugyti, Šv. Tėvo įgaliotas, 
ateina į pagelbą Arkivyskupas Matulevičius. 
Sumanė jis suskirstyti visą Lietuvą į pen
kias vyskupijas, su lietuvių arkivyskupu-Me- 

' tropolitu priešakyje. Šioms vyskupijoms 
' (Kauno, Vilkaviškiu, Telšių, Panevėžio ir 

Kaišiadorių) a. a. Ark. Jurgis buvo prama
tąs uolius, šviesius ganytojus vyskupus, po 
kurių glolia Lietuvos tikybinis gyvenimas 
pradėjo eiti jau j geresnį, naujesnį gyvenimą. 
. Arkivyskupas Matulevičius dar nesitenki
na tik tuo. Jis aiškiai suprato, kad vieni 
vyskupai neįstengs Lietuvos tikybinį gyveni
mą atgaivintu Ark. Jurgis matė, kad šiam 
darbui reikalinga taipgi uolių, susipratusių, 
pasišventusių dvasios vadų — kunigų. To
dėl dažnomis rekolekcijomis, paskaitomis, ra
ginimais, visokiais dvasiniais pratimais, a. a. 
Ark. Jurgis apie save suspietė darbščių dar
bininkų, kurie panašią dvasią skiepino ir
skleidė užsnūdusių tikinčiųjų tarpe.

Štai, dabar minint dešimtas a. a. Ark. Ma
tulevičiaus mirties sukaktuves, galima labai 
daug kuom pasidžiaugti Lietuvos katalikų 
gyvenimo progresu. Nors Lietuvos valdžio
je dabartiniu laiku ir yra įsigalėjusių baž
nyčiai priešingi] elementų, kurie daugelyj at
vejų varžo tikybinį veikimą, katalikų veiki
mas tačiau gražiai gyvuoja ir bujoja. Vei
kia nemaža draugijų, sąjungų, gyvuoja vie
nuolijos, katalikiškos mokslo ir auklėjimo į- 
staigos. Galima tikėtis, kad laikui liėgant 
pasiseks vienu kitu būdu prašalinti ir užsi
likusias kliūtis, taip, kad tikybinis veikimas 
galės nevaržomai platintis.

Marijonų Vienuolija
Ihir daug metų pirm negu a. a. Ark. Ma

tulevičiais ėmėsi darbo pertvarkyti pakriku
sius Lietuvos tikybinius reikalus, jis atliko 
ir kitą garbingą dailią, kuris šiandien ne 
kad tik dirbamnas, lxt dar ir platesne vaga, 
vis didesniais pasisekimais, būtent, Mari
jonų Vienuolijos atnaujinimą.

Marijonui Lietuvos tikybiniam gyvenime 
nemažai padarė įtakos, ir jei jiems būtų bu
vę leista laisvai veikti ir darbuotis, jau šian
dien Marijonai rasit būtų kur kas skaitl in
ges nė, turtingesnė, veiklesnė vienuolija. Ta
čiau, kaip jau žinome, rusų valdžiai įsigalė
jus Lietuvoje, Marijonų veikimas buvo taip 

! suvaržytas, kad jiems buvo uždrausta pri
imti į savo vienuoliją naujų narių. Iš tokio 
dalyko pasekmės aiškios. Vienuolių skai
čius kas kart mažėjo, nariai išmirė, o nau
jų nepriimama; prieitu prie tu, kad Įiasiliko 
tiktai vienas vienuolis Marijonas, generolas, 
su kurio mirtimi gręsė mirtis ir visa kon
gregacijai.

(Daugiau bus)

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis
' «

Sausio Dvidešimts Penkta 
Diena

“Ką žmogus sėja, tą ir 
pjaus”. — Gal. VI, 8.

Tą, ką jūs darote, ar tai 
gera ar pikta, tą, ką durote 
šiandien ir kas dieną, kiek
viena mintis, kiekvienas vei
ksmas, kiekvienas atsitiki
mas, prisideda prie sudary
mo to karakterio, kuriuo bū
site teisiami. Jei yra kokis 
nesiinainomas likimą# pasau
lyje, šitas yra toks likimas, 
kad ateitis visad išduos pia- 
eities vaisius. Jei sėtumėte 
tokiu būdu, kad jūsų pjūties 
dienos atneštų ramybę į jūsų 
širdį.

Mažas Prilyginimas

Aš pats padariau tą kry
žių, kurio sunkumas vėliau 
buvo uždėta ant manęs. Šita 
mintis yra kankinimas, kuo
met aš vargstu gyvenimo Ka
lvarijos staciją.

Pagalvok, kud mano paties 
rankos įvarė tas vinis. Aš 
dainavau linksmą dainą ir 
parinko sunkiausią medį, ko
kį turėjau padirbti jį tvirtą 
ir drūtą.

Jei aš būčiau nuspėjęs - • 
jei aš būčiau sapnavęs je 
sunkumas buvo mano skirtas
— aš būčiau padirbęs leng
vesnį kryžių nešti į Kalvari
ją! — Ona Reeve Aldrich.

— Lietuvos bibliografijos 
instituto žiniomis pernai iš 
viso Lietuvoje buvo išleista
l, 102 knygų ir brošiūrų. To 
paties instituto žiniomis 192*1
m. buvo išleistos 925 knygos 
ir brošiūros, 1930 m. — 961', 
1931 m. — 1,070 (rekordinis 
skaičius), 1932 in. — 894, 
1933 m. — 891, 1934 m. - 
960, 1935 m. — 964. Pernykš
tis knygų išleidimo skaičius
— 1,012 — nedaug ką atsi
lieka nuo 1931 m. — 1,070.

— Senų daiktų pirklys Pa 
rmoje iš varžytinių nupirko 
senų popierių krūvą. Toje kru 
voje rado keturių koncertų 
re-minor Paganinio rankraštį. 
Apie tuos Paganinio kūrinius 
iki šiol niekas nieko nežino
jo, net nespėliojo. Rankrašti* 
90 pusi., datuotas “Paryžius 
1831 m.” Vieną iš tų koncer
tų pagrojo Paganini Pary
žiaus operoje, o kiti niekada 
nėra groti. Ekspertui tvirti
na, kad muzikui tas kumpo 
zicijas pagroti nepaprastai 
sunku, juos išpildyti pajėgtų 
tik pats Paganini.

Taline, Estijoj, padėtas ke
rtinis akmuo prancūzų licie- 
jaus rūmams. Rūmai bus pa
statyti estų ir prancūzų lėšo
mis. Iš abiejų pusių tam rei
kalui paskirta po 100,000 es
tų kronų.

— Suomių parlamentas pi i 
ėmė uniformų dėvėjimo įsta
tymą, kuriuo politinių orga
nizacijų nariams draudžiama 
uešioti liet kokiu# specialius 
ženklus. įstatymas galioja 
iki 1938 metų pabaigos.
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Mažųjų Skaitytojų Skyriui
JUST KIPS — CbocTatc Sožcd JByfAdlCiftef

KONSTANTINAS KALINAUSKAS Asilas ir Lakštingala GINTARAS

. DRINK HER 5L0W 
MUS H AN SHt’Lk LAŠT? 
UONGER 1 AkL’uS' 
DRlNK m INE. ,50 SHE 
Taste*. likę two ’sopies

Konstantinas Kalinauskas, vie kėši ir aršiai kovojo. Sunku 
nns 1863 metų sukilimo didvy-jjam buvo, nes žmonės, drebė- 
rių, gimė neturtingų bajorų darni dėl savo kailio, bijojo 
šeimoje, Gardino Vilkaviškio kovoti ir jam padėti.
apskrityje. .v , , Sukilimui pasibaigus, Kali-

. J aunas būdamas umoko sa- . .... .. ...... . nauskas pasitiko Lietuvoje,Vo tėvynė mylėti ir jau nuo to . v .
laiko svajojo apio Lietuvos tohm. d,rbt. ,r ren- ,iS(!ir8ti> kaip tu ir is.
nepriklansomvhf. Kilęs iŠ dvn'f?.1. C7T<“n0 girdęs jau pats apie tavo gie.

. ' . . . I V ilnmje svetimais vardais pa- Hoiiina suręstirimukų, bet augęs neturte ir ... . . . spręsu...
matęs kaimiečių vargus, savo

Kartų asilui teko su lak
štingala susitikti. Susitikęs 
sako:

— Klausyk, drauge! Tu e- 
santi didi giesmininkė! Ir aš, 
tikrai sakant, norėčiau dabar

gyvenimų pašventė kovai už 
jų laisvę. Prasidėjus sukili
mui, stojo į sukilėlių eiles, va
žinėjo po Lietuvų, ragino 
žmones sukilti ir kovoti už 
laisvę: pats kovojo pirmose 
ilėse, vedė pulkus, degino po- 
iu dvarus, rašė atsišaukimus 

j lietuvius kaimiečius.

Iš istorijos žinome, kad su

sivadindamas; gyveno tai pas 
vienų draugų, tai pas kitų, nes 
policija jo ieškojo. Taip slaps
tėsi iki jj 1864 metų gruodžio 
mėnesį rusai sučiupo.

Ir lakštingala, nieko nelauk
dama, tuoj ėmė giedoti. Su
čiulbo, sugydo — visais de
vyniais savo balsais; čiulbavo, 
rykavo, lakštavo, suokė; čia

Teismas nuteisė jį sušaudy- pakelta halsų, čia vėl nuleid- 
ti, bet to laiko Vilniaus guber- žia; čia lyg kų tolumoje vos 

ulėse, vedė pulkus, degino po- natorius Muravjovas, pramin- (begirdima suokia, čia vėl tan
ių dvarus, rašė atsišaukimus tas Koriku, žiaurus lietuvių kiai tankiai girių skardena. 

’ persekiotojas, liepė jį pakarti.. Skambėjo ūžė jos balsas per
Ir, štai, 1864 m. kovo m.'girių, per krūmus. To jos gie- 

kilimas nepavyko, nes rusų 10 dienų Vilniuje, Lukiškių ^°jimo v’sa» i'as g>'va» tik 
buvo daug, o sukilėlių tik sau-j aikštėje buvo pakartas Kali-Į ^atusS> klausė; ta savo gie- 
jelė. Jie buvo nugalėti. — vie- nauskas, narsus kovotojas už
ni vadai krito mūšiuose, kiti j Lietuvos laisvę. Mirė jis drų-
buvo išduoti, dar kiti pabėgo šiai ir ramiai, koks visados * i
į užsienį, bet Kalinauskas lai- buvo.

O Mano Lietuva Zuikelis Pas Gydytoją

Kaip pamotė — su akmeniu, 
Kaip motina — su ašarom

Tu mano!
Su balto smėlio pajūriu,
Kur vasaros, kaip pasakos,

Tu mano!
Su tais beržais pakelėmis, 
Liūdnais draugais artojo,
Su savo skausmo dainomis, 
Kurioms man kraujas groja.
Su rūtomis, rugių laukais, 
Su vieškeliais ir kryžiais. 
Su vargo žmonėmis pilkais, 
Palinkusiais po kryžium.

Tu man o! Ir išplėšt tave, 
Nebent kartu su širdžiai...

S. Neris.

smių giesme visa kam ji turė
jo, rodės, įtikti. Nutilo vėje
liai, nustojo čiulbėję paukšte
liai, prigulė ir gyvulių bandos 
— ir tie metė žolę ėdę ir 
klausė, ausis ištempę. Pieme
nėlis, ta giesme gėrėdamasis, 
net kvėpuoti, rodėsi, bijojo... 
Giesmė baigta. Asilas atstatė

i — Ponuli, būk toks geras, 
pasistenk greičiau sugydyti 
mano rankele. “Šaltinėlio”II,a,1elb{ akis' A,”suk«s 
redaktorius sako, taip nerimau,i InkStimprnbj, sprendžia: 

ija skaitytojai, nesulaukdami, — Nei šio nei to, gerai, — 
nuo manęs jokio laiškelio. Net sako; — kų čia besakysi, ta- 
ir nuotykių mano, sako, jie pa vęs nenuobodu klausyti... Tik 
aiilgę... — skundžiasi Ž. Zui- gaila, kad su mūsų gaidžių tu, 
kelis ponui daktarui.

— Truputį kantrybės, — gal 
jau paskutinį kartų tvarstyda
mas rankelę ramina gydyto

rodos, nepasižįsti; iš jo pasi
mokiusi, visai gera būtum 
giesmininkė.

jas, — už dienos kitos jau ga
lėsi rašyti.

Mįslė. Pats nieko nevalgo, 
o kitus peni.Malūnas, plūgas

Du Chicagos škotukai rankose laiko mažus modelius 
garsaus Anglijos karalių St. Exlwards sosto. Tame sos
te neužilgo bus vainikuojamas Anglijos karalius Jurgis 
VI.

Išgirdusi tokį asilo žodž.io 
tarimų, lakštingala tik purpte
lėjo — ir toli, toli nuo jo nus
krido, už devynių upių atsidū
rė. Dabar retai jų begirdi asi
las...

/.$ Rygiškių Jono ‘Pašaliečių'

Gintaras — tai per ilgus 
šimtmečius sukietėję pušių sa
kai. Prieš tūkstančius metų 
dabartinės Baltijos jūros vie
toje buvusi didžiausias pušy
nais apaugusi sausumo. Nuo 
pušių varvėję sakai ir kritę 
žemėn. Paskiau toji vieta įdu
busi, ir pasidaręs jūros dug
nas. Medžiai apsinešę žemė
mis o sakai sukietėję virto gin 
tani.

Gintaro spalva esti geltona, 
rausva, melsva, žalsva, ir 
juosva. Kai kuriuose ginta
ruose yra įklimpusiu ir suak
menėjusių tų laikų įvairių 
vabzdžių, augalų dalių. Ginta
ras nedaug sunkesnis už jūros 
vandenį, ir, jūrai judant ban
guojant, jis yra išplaunamas. 
Jis kartais užtinkamas kasant 
durpes ar šulinius. Daugiau
sia gintaro randama Baltijos 
jūros rytų krantuose. Jis bū
na įvairaus didumo nuo ma
žos kruopelės ligi keleto kilo
gramų. DidižiausiaR ligi šiol 
rastas gintaro gabalas svėrė 
6 kilogramus, šitas “milži
nas” rastas 1803 metais Prū
suose. Už jį Prūsų karalius 
užmokėjo 10 tūkstančių vo
kiškų dolerių. Iš gintaro dir
bama karolių, rąžančių, pei
liam kriaunų, o iš prastesnės 
rūšies — šilkui dažų Ir dažo
mo aliejaus. Gintaras senovė
je buvo lygus auksui. Dar ir 
šiandienų Azijos kraštuose 
(Japonijoje, Persijoje...) jis 
yra labai branginamass. Lie
tuvaitės gintaro karolius nau
doja tautiškai pasipųošdainos.

K. B.
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Jaunas Didvyris

Buvo žiema. Prie vienos 
mokyklos žaidė būrys berniu
kų. Jie su mažytėmis rogutė
mis leidosi nuolidžin kalnu 
žemyn. Kalno apačioj buvo iš
vestas gelžkelis.

Štai du berniukai įsėdo į 
vienas rogutes ir pasileido nuo 
kalno. Tuo tarpu iš už kalno 
išėjo traukinys, lšgųstingai 
suriko berniukai; jų rogutės 
lėkė stačiai į praeinančio trau
kinio ratus. Nelaimę pamaitė 
vienas antro skyriaus moki
nys. Jis krito ant vietos prie 

J pat gelžkelio ir savo kūnu su
laikė smarkiai važiuojančias 
rogutes. Vaikai išgelbėti liko.
•* V. B.

Čir, Čir čir ant stogo, 
Kaip čionai patogu 1 
Nemirsiu nežūsiu,
Per žiemų išbūsiu.
Iš gatvės į kiemų, 
Slankioju per žiemų; 
Ūkininkas šeria — 
Trupinėlių beria.
Nulekiu į kluonų — 
Apžiūriu jo duonų, 
Prikemša pilvelį — 
Gyvenu dienelę.

Ūkininkas geras,
Tiktai kartais baras, 
Sako: — Jie jau ponai 
Po mūsų dirvonus. —

Čir, čir, čir per žiemų, 
Nuo stogo į kiemų. 
Nemirsiu, nežūsiu,
Per žiemų, išbūsiu.

Jonas Vaidely s.

LITTLE BUDDY

ta.

i heard our cook 
MAKE A BATE SNITH 
THE MAN VrfHO 
BR0U6HT OUR COAL 

THIS MORNING/
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Gaidys ir Katinas
Pasakėčia.

Pupytė ir Žirniukas
Pasaka

Kap Mas J Amereką 
Važevom

Kartų gaidysi kapstė sųšla- 
vynų, ieškodamas sau maisto,

. o katinas gulėjo patvory ir 
! snausdamas šildėsi prieš kait
rių pavasario saulutę. Gaidys, 
radęs didelį sliekų, sulesė jį 
ir iš džiaugsmo linksmai už
traukė savo ka-ka-ri-ko-o 1 Ka
tinui gaidžio rėkavimas nepa
tiko ir jis pradėjo piktai niur
nėti :

— Kvaily, tu, kvaily!.. Tiek 
darbo padėjęs rado tik vienų 
sliekų ir dar džiaugiasi... Aš 
ant visos palties lašinių užli
pęs priėdžiau kiek į šonus 
lindo ir tai nerėkauju!

— Bet man niekas neduoda 
ir nežinau kų prašyti... Gal, 
brangusis, pasakytum, kas 
geraširdis, kuris visos palties 
lašinių negaili! — katino pa
sakojimu susidomėjęs pradėjo 
prašyti gaidys.

— Niekų klausinėj!! — at
sakė katinas:— Ar tai dar 
reikia prašyti? Užlipai pasto
gėn, kur mėsa sukabinėta, ir 
taip tyliai, kad neužgirstų šei
mininkas, šok ant palties ir 
kelk velykas.

— Kodėl, kad šeimininkas 
negirdėtų? — paklausė nuste
bęs gaidys.

— O, cha, cha! — nusijuokė 
katinas. — Jei šeimininkas iš
girstų, tai, bra, išdulkintų kai
linius, ar gal tik pusgyvį pa
liktų — jis baisiai pyksta už 
mėsos vogimų...

— Vadinas vogti!... Ta: 
liaukig gandinti prie bloj^ų 
darbų! Geriau dirbti ir prns-

Kartų pupytė ir žirniukas 
išėjo pasivaikščioti. Jie priėjo 
balų.

— Briskim per balų! — ta
rė žirniukas.

— Briskim! — pritarė pu
pytė.

Žirniukas ridi ridi ir per
brido per balų, o pupytė brido 
ir įkrito į balų. Pupytė ėmė 
šaukti:

— Žimiuk, broliuk, pašauk 
jautį, kad balų išgertų!

Žirniukas nubėgo pas jautį 
ir prašo:

— Jauti, jauti, eik balos 
gerti!

— Tegul ateina manęs .jun
gas jungti.

— Junge, junge, eik jaučio 
jungti!

— Tegul ateina manęs kir
vis kirsti.

— Kirvi, kirvi, ateik jungo 
kirsti!

— Tegul ateina, manęs ak
muo galųsti.

Akmeni, akmeni, eik kirvio 
galųsti!

— Tegul ateina ir.anęs ug
nis degti.

— Ugnie, ugnie, e'.k akme
nio degti!

Tegul ateina manęs upė lie
ti.

čiau pavalgyti, nei vogti ii 
ir paniurusiam valkiotis pat
voriais ir gėdytis pasirodyti 
šeimininkui! — atsakė gaidys 
ir kibo prie darbo, o katinas 

(paniuręs įlindo į dilges, nes 
pamatė einantį šeimininkų.

Žemaičių pasakojimas.

Veinų šventų deinų mas so 
brolioko Untanioko nejen pri 
Vimyčias opos veizam — ont 
kronta kažen keno vaite. Mas 
tojau į ton vaite. Brolioks ir 
saka: “Važiousma so laivo į 
Amereikų”. Aš anam sakou: 
“No, fera, važiousma,”. Mas 
pasistūmėm no krantaler nu- 
važevom. Vo bova ope patve- 
nose. Kap į važevom į vedurį 
opės — negal bra banusilai- 
kyte, er pradėja mumos nešte 
pavondeniou. Kad mas būtu
mėm boven didesni, ta nieką, 
vo dabar buvom visa mažę va- 
ka. Baisia mas nusegondom 
er pradėjom krokti. Aš er sa
kau: “Mosėt reikes jau Die- 
vou dūšių atedonti”. Ale 
mums Dievas nebova smerčia 
žadėjis; mūso laivs priplaukė 
pri kronta er sustoja. Mas eu 
džiaugsmo šokom iš laiva. Tap 
mas e r nebnovaževoin į ton 
Amerekų. Vincas Tonika.

Vienybėje — Didelė 
Pajėga

Skruzdelė, radusi ant take
lio grūdelį, mėgino „jį į skruz
dėlynų nuvilkti. Bet viena ne
galėjo įveikti. Taigi nubėgo 
namo ir pasikvietė daugiau 
draugių pagalbon. Ko neįvei
kė padaryti viena, tai lengvai 
atliko sv draugėmis. Jos be
matant nuvilko grūdų į skruz
dėlynų.

PLATINKITE “DRAUGĄ M

GEE-ITHOUGHT 
V0U YIEREGOlNG 
TO THE MOVIES 

VJITH TMEC0ALMAN 
TOHIGHT, MATHILBA f

SO DID I -BŪT VVHEN HE 
WENT HOME AND 
SNASHED HIS 

FACE —

By Bruce Stuart
, HEVfAS SO T*”
homelviv/ouldnt 

60 OUT WITH 
HlM !
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DIENRAŠČIO

KONCERTAS
✓7/

LIETUVIU AUDITORIJOJK
• ■ , H

3133 South halsted Street * r < . f

Įsigykite 

Tikietus 

Iš Anksto

ŠV. JURGIO PARAPIJOS CHORAS, PO VADOVYSTE PROF. A. POCIAUS, IŠPILDYS DALf PROGRA
MOJ KURIOJE TAIPGI DALYVAUS SOLISTAI.

Visi
• v* •Kviečiami

Atsilankyti

Kastas Sabonis 

M. Janušauskienė

Koncerto Pradžia 5 Vai. Vak.

Justas Kudirka 

Ona Piežienė 

Šokiai Po Koncerto

I
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Kas pasidaro kai elektrikininkai sustreikuoja. Sukombinuoti atvaizdai keturių gatvių Chicagos vidunniesty po 
to, kai praėjusį penktadienį (vakare) buvo sustreikavę elektrikininkai. Mieste buvo tamsu. Daugelis1 tiltų per 
upę kai buvo pakelti, taip ir palikti streikų paskelbus. Visas judėjimas buvo sulaikytas. Streikas greit likvi
duotas. (Acme plioto)

Marianapolio Žinutės

Sausio 17 d. įvyko Meno 
Mekcijps ;pirmais 1937 metų 
susirinkimas, kurį atidarė 
kun. dr. Starkus.

Svarstant, kad kaip perei
tais metais, taip ir šiemet 
sekcija susimokintų dramų ir 
komedijų, pirmininkas prane
šė, kad šiemet bus vaidinama 
Molierio drama “Našlaitis”, 
o komedija — “šykštuolis” 
(abu versti J. Pilipausko).

Taip pat nutarta sausio 27 
d. suruošti akademijų a. a. 
arkivyskupo Matulevičiaus 10 
metų mirties sukakčiai minė
ti. Su paskaitomis pakviesti 
stud. J. Grina, P. Venslaus-

kas ir P. Sabulis ir iš kuni
gų profesorių kun. dr. Jag
minas ir kun. dr. Pauliuko- 
nis.

Toliuu svarstyta Vasario IG 
dienos j«miinėjimus. Išrinkta 

; komisija programai suruošti. 
Svarstant šį klausimų prane
šta, kati Meno sekcijos grupe 
važiuos į Broroklyn, N. Y., 
vasario 14 d. ir ten vaidins 
trijų veiksmų veikalų “Sava
noriai”.

Sausio 17 d. įvyko šių me
tų blaivininkų susirinkimas.

Šių metų valdybų sudaro: 
| dvasios vadas — kun. Šve
das, M. I. C., pirm. — J. Pe
trauskas, vice pirm. — B. Ra
dzevičius, rašt. — L. Budelis.

VENETIAN MDNUMENT CO., INC
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
-------o ■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj 
o---------

Suvirš 50 metų prityrimo 
■ o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEley 6*103
Chicago, Illinois

Jr

MALDAKNYGĖS

K

Susirinkime svarstyta įvai
rūs klausimai.

Pranešta, kad vasario 2 d. 
nauji nariai siūlės įžadus. Nu- 

i (arta kiekvienam susirinkime 
turėti paskaitas apie blaivy
bę, kad nariui giliau įsisųmo- 
nintų ir suprastų šį svarbų 
gyvenime klausimų.

Pirmų paskaitų skaitys 
kun. Švedas apie blaivybės 
svarbų ir reikšmę. Kitų pa
tieks P. Venslauskas.

Susirinkimas buvo skaitli
ngas. Kuopon įsirašė daug 
naujų studentų.

Jon. P. Klebauskas (L. K.).

KADA BUS ATIDARYTA 
BAZILIKA

VILNIUS. — Šių metų pra
džiai buvo žadama jau baigti 
Vilniaus bazilikos remontų, ta 
čiau dėl stokos lėšų tas dar
bas užsitęsė ir, greičiausia, 
remontas bus baigtas vasario 
paliaigoje. Manoma, kad Vely
kų pamaldos jau galės būti 
laikomos bazilikoje.

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

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

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

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

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

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
J?

Žmonių Prietelis
Arba.

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVI lj DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTj

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Falrfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 

Chicacos dalyse

Apetitas — Apetito
ŽadintojaiI

Apetitas tai prigimties tro
škimas valgio ir gėrimo, ir 
žinoti, kada ir kaip pasekti 
apetito įslinktų, patenkinti 
prigimties troškimus, yra ne
įkainuojamos vertės. Y’ra re-.| 
gula, kuri yra visados saugi, 
ir išgelbės gyvybę daugelyje 
atsitikimų, kur kuo gudriau-! 
šiai “išparoduoti” vaistai bu 
vo visiškai nenaudingi. Imk, 
pirma to, ko prigimtis, rodos, į 
trokšta, labai mažomis kieky
bėmis; jei jokia nesmagus 
jautimas nepaseka, laipsnis 
kai padidink kiekį iki dau- i 
ginu nesišaukiama.

— Dr. W. W. Hali

Vengk pilvo paakstintojų 
ir apetito žadintojų. Jei pil
vas nenori valgio, leisk jam 
jiasilsėti iki turi tikrų ape
titų. Akstintojai susilpnina 
pilvų, lygiai kaip ir labai 
svarbius organus, perdideliu 
jų apsunkinimu, ir jie yra 
nesuvirškinami. Patys geriau 
si apetito žadintojai yra pa
simankštini mas atviikme o- 
re, paprastas daržovių ir vai-

šių valgis ir gerai išvėdinti 
miegkambariai.

— Dr. M. E. Cinger

Niekad nepriskirkite apeti
to; sekite jo nurodymus, ka
dangi jis nėra ištvirkęs. Ne
imkite nėjokių “apetito ža
dintojų”, ir neprigrųskite pi
lvo. Paprastai yra geriausia, 
cukrų ir saldainius valgyti 
pas i gai lojančiai. Iš priežas
ties krakmolo esamo duono
je, neveiklūs žmonės turėtų 
valgyti jos mažai.

Mes neturėtume atšaldyti 
savo pilvų lediniais gėrimais 
arba užlieti jų karštais plo
vimais. Ir kadangi mes vis 
dar laikomės papročio dėti į 
save tų valgio maišalienę 
kaip darome, virš visa ko su- 
kramtykime juos gerai. Mes 
neturėtume valgyti kuomet 
išjudinti, pavargę, nervuoti, 
arba pikti. Laukite iki būsi
te ramūs, net jei ir praleisi
te vienų ar du valgiu, o gera 
sveikata ir jauna energija bus 
mūsų atlyginimas toli į senų 
amžių. — Dr. J. H. Greer.

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Lactaamcz ir Simai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

TAI BENT ŪSAI!

IŠPARDAVIMAS
Mažiukai Bailios 5 tūbų 

vertės $20.00 po

£9.95

1937 Pliilco Radio kaip 
atvaizduota pagauna toli
mas stotis už

£39.00
Grunow Radios verti $90.

£59.00

HOOVER
WORKMANSHIP 
IN THESE

I. Liidtvm
S. P. Mažeika
A. Masalskis
S. C. LacMcz
A. Petkos
S. M. Skalas

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572 *
3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

Dykai

patarnavimui — Moteris patarnaule 
Ptaime XH»0 «30 W !*««• Avė.

OAKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TCVAS

REPublic 8340

John Kontra, 81 m. amž., 
gyvenantis Kapsovar, Unga- 
rijoj, yra ūsų ilgumo čempi- 
jonas. Jo ūsai yra 28 colių 
ilgumo. ‘

PLATINKITE “DBAUGĄ”

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

Ezerskis ir Sons
10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

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

t

Previout modeli 
vvronatnieted at 
Hoover factory

9x'I2 Karpetai verti 
£55.00 po

£29.50
Floor lempos vertos $15. 

po

£6.50

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted St. 

Tel. Boul. 7010

Rmlriko programai Ncdėliomii 
W. C. F. L., 7 iki 8 vai. vak Pv 
nedėliais ir Pėdnyčiomis W. A.- 
A.F., 3:30 po pirtij. Ketvirta- 
dirniaiti W. H. F. C., nuo 7 iki 8 
vai. vakare.



CRITTGlS Pirmadieni?, sausio 25, 1937

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
THINGS THAT NEVERHAPPEN

Pramoga Geram 

Tikslui

Klovainiečiy Klubo 
Vakarėlis

BRTtKIEPORT. — Antra- 
dienj, sausio 2fi d. Šv. Jurgio 
didžiojoj salėj Įvyko šauni 
ibnnco party. Rengia Av. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 2 
skyrius vienuolyno naudai. 
Reikia priminti, kad pramo
ga bus tikrai šauni. Mat da
rbuojasi veikli komisija, ku
rion įeina Ona Kazlauskaitė, 
Jonaitienė, Kžerskienė ir Me- 
leškienė. Jos uoliai darbuo
jasi, o be to joms prigelbsti 
darbšti yfinn. Vaišvilienė. 
“Godi time” visiems užtik
rintas, dovanų daug ir gerų 
pririnkta, salė erdvi ir pato
gi, todėl lauksime gausios pu
blikos. Gavėnia netoli — pa
sinaudokite šia pramoga. Pra 
džia 7:30 vai. vak. Narė

Klovainieėių klubas rengia 
pirmą vakarėlį sausio 30 d., 
7:30 vai. Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted st. Įžanga 
25c.

f vakarėlį žada atsilanky
ti ir svečias — Vilniui Va
duoti Sąjungos atstovas V. 
Uždavinys, kuris papasakos 
daug įdomiu dalykų iš pa
vergto Vilniaus.

Kviečiame ne tik 
niečjus, bet ir kitų 
lietuvius atsilankyti.

slais ir sudėta visokių reika 
lingu ir naudingų informaci
jų. Bridgeportiečiams tą ka
lendorių svarbu turėti, nes 
jame randasi šv. Jurgio, mu
sų parapijos globėjo, paveiks- 
las. Kalendorių galima gauti 
Gudų krautuvėj, 901 W. 33 
st.

SUSIRINKIMAI

Kalendoriai

Lietuvių Nacijonalio Aero 
klubo mėnesinis susirinkimas 

klovai- įvyks 25 d. sausio, 8 vai. va- 
kraštų bare, Sandaros svetainėje. 
Laima' Širdingai kviečiami ne lik 

klubo nariai, bet ir norintieji 
tapti nariais. Bus svarstoma 
svarbūs klausiniai. Valdyba

Ui.
ANEL* MARTINKIENĖ
tntrė Sausio 24. 1937, 7:30 vai. 
ryte, aula likus 41 metų amt.

KUo it Ukmergės Apekr., 
Gal vantų parap., Antankalnlų 
kaimo. Amerikoje Išgyveno 28 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą- Ipolitą, du aunu: Vikto
rų ir Juozapų, dukterį Anelę 
Šimkienę ir tentų Antanų ir 
uuukę, dvi neneria: Stefaniją,
1 >atnl,aii3klenę Ir Uršulę Tvl- 
rugteną, brol) Viktorų, pusbro
li Petrų Mar,inkų Ir brolienę 
Onų, o Lietuvoje trla seseris 
ir du broliu Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2059 Ever- 
green Avė., Chicago, III.

luzldotuvės Jvyks ketvirtadie
ni. Sausio 28, 1937, it namų
8.S0 vai. tyto bus atlydėta J 
Av. Mykolo Arkangelo parų p. 
Itatnyčių, kurioj Jvyks gedu
lingos panų Idos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta J Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame kimiu 
gimines draugus-ges Ir pazys- 
tumus-mas dalyvauti ftiose lul- 
dotuvėse.
Nuliūdę Vyras, Sūnal, Duktė, 

Ncmtjs, Iii utis ir dnug kitų Gi
minių.

Laidotuvių direktorius Juo
zapus Eudekls Ir Tėvas. Tel. 
REPublic 8840.

A.
MOKTA KMIZIK
po tėvais Rnšlnskoltė

mirė Sausio 24, 1937, 1:30 vai. 
ryte, sulaukus pusės amž.

Kilo lt Šiaulių Apskr., Vi- 
minūlų parap. Amerikoje lAgy- 
veno 25 melus.

Paliko dideliame nulifldime 
vyrų Joną, dvi dukteris; Pet
ronėlę Ir Rronislovą Ir tentą 
Fellz Ammicsk, pusneaorj Elz
bietą Ralsikienė Ir Jos .Seimų 
ir daug kitų giminių.

Kūnas patarvotas 5224 So. 
Paulina st., Chicago, III.

laidotuvės Jvyks TreėladlenJ. 
Sausio 27 d., 1937 m. lt namų 
8 vai. ryto bus atlydėtu J šv. 
Kryžiaus purap. bažnyčių, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta I šv. Ka 
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines uriugus-Bes ir paž.vs- 
tamus-mas (lulyvuuti Šiose lai
dotuvėse.

Nubudę Vyras. Dukterys, 
Žentas, Piiss<-M-rys ir Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudelkis. Tel. YARds 1741.

AM \UIFC
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Gerai Pasirodykime

BRTPGKPORT. — Šių me
tų “Draugo” metinis koncer
tas įvyks sausio 31 d. Lietu
vių Auditorijoj. To koncerto 
tikietns išanksto' įsigykiine. 
Jų galima gauti Gudų krau
tuvėj, 901 W. 33 st. Tikietų 
kainos šiemet yra pigesnės, 
negu seniau kad būdavo. Bri
dgeportiečiams yra į koncer
tą patogu atsilankyti, nes jis 
įvyks mūsų kolonijoj. Todėl 
mums tame koncerte pridera 
geriau pasirodyti, negu bet 
kuriai kitai kolonijai. Visi 
pasirūpinkime ten būti.

Chicagoj daug dirbama, 
kad iš namų savininkų išrin
kus užtrauktus mokesčius, 1x4 
nieko neveikiama, kad mokes
čius mažinus.

— Žiniomis iš Jeruzalės, 
neseniai pasiliaigę neramumai 
Palestinoje krašto adminis
tracijai padarę 2,250,000 sva
rų sterlingų nuostolių.

Dar ne visi teturite ‘Drau
go’ kalendorius. Šių metų 
“Draugo” kalendorius žmo
nės ypatingai patenkinti, nes 
yra papuošti gražiais paveik-

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone': BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kaadlen nuo 9 lkl B 
Panedėllo. Seredoa Ir Pėtnyčloa

vakarais nuo ( Iki B
Telefonas OANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonai, REPublic MOO

State 48 90 Prospect 1019
KAL & ZARETSKY

ATTORNEY8 AT IAW 
•X33 So. Western Avė. 

Valandos: kaadlen nuo 9:99 po plet 
Iki 8:80 v. vak. Subatoj nuo 12 Iki 

8:00 vakare 
188 W. Randolph 84. 

Valandos: kaaden nuo 9:00 ryto 
lkl 8:00 po plet.

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La 8alle Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais

6322 So. Western Avenue
PROspeet 1012

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELDOR 
OF RITTER WINE

Dainai Gelbiti 
yirikinti ir nuo 

Uikietėjimo

------------------------------- s
PBAITK SAMPCUO DTKA1 

TrbMr’l Blttar W1m C.
O4« b. w«u. au <*!««•, aa. 
PrUlųak M> -iwp.lt Ott

Visose
VaistinlssI

Moterų Piliečių Lygos su
sirinkimas jvyks trečiadienį, a^'^Un’rno surna^n’mas> atsi- 
sausio 27 d, Fellowship „on- žvelgiant i depresiją buvo iei
se, 831 W. 33 plaee, 7:30 vai. 
vak. Visos narės kviečiamo? 
atsilankyti. Rašt. S. Wbdman

MIESTO TARNAUTOJAI 
PRALAIMĖJO

Cook apskrities aukštesnis 
teismas atmetė Chicago mies
to tarnautojų reikalavimą, kad 
jiems būtų grąžintos kelelių 
metų atlyginimo dalys, sulai
kytos ekonomikos sumetimais. 
Šis atlyginimo sumažinimas 
šiandien sudaro apie 10 mili
jonų dol. Teismas rodo, kad

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH} OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTRIOAI.1.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimą, kuri 
esti priežastimi galvos skaudėibno 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karšti. atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas sv 
elektra, parodančia mažiausia:, klai
das. Speclaiė atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
NedčlloJ nuo 10 lkl 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos Im* akinių 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

30 METU PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0528

singas. Tad reikalauti to 
mažinimo nėra pagrindo.

mas nubaudė vieną pilietą P. 
A. 100 litų baudos už keiks- 

su-1 mus.

Tel. Calunie’ 6974 Or.so valandos 
9 ryte lkl 8 vakare 

išskiriant sek 
madleniua h 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

SMARKIAI BAUDŽIA UŽ 
KEIKSMUS

Jau buvo rašyta laikraŠ-j 
čiuose, kad yra priimtas įs- j 
tatymas bausti už keiksmus,' 3259 So.’Halsted Street
ypatingai už nedorus rusiš
kuosius. Šiomis d. Pandėlio 
(Lietuovje) apylinkėse teis-

Tel. Ofiso?
LATayetU 4617 

Tel. narei}: i.
HEMIock 6288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS CHIRURGAS 

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

A 8-9 P. M.
TreAiadieaiaią » Sekmadieniais 

wa«rąl jsntsrti

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TaL YARds 0994 

91. PLAsa

CHICAGO. ILL.

/12&

AKMENIMS SKALDYTI 
KURSAI

INTERNATIONAL CARTOON CO.N.Y.

Lietuvoje, šį rudenį buvo 
surengta akmenims skaldyti 
kursai. J kursus atsilankė ga
na daug darbininkų. Teoretiš
kai ir praktiškai buvo jiems 
nurodoma, kaip lengviau ir

Residence 6609 S. Artesian Avė. ) praktiškiau skaldyti akmenis.
PROspeet S40S *

Res.:
2456 W. 69 St

ŪR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

nFTRAP
4100 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal atitarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTT8TA8

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

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

KIEKVIENAI MOTEREI 
STOVI PRIEŠ AKIS 

ŠIS KLAUSIMAS

Telephone HEMIock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

t

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nno 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

nstra, snsitarima

Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketv. ir Nedėliomis snsi taros

Ttl. PLAaa 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
VzvH/Mi ovvsie v'vvo JO -V’

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 inbos

CHICAGO, ILL.
Tslefonss MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
*r«l no nietn iv "no 7 »H 8*80 w • 

JAU SIIOR|«O IM KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metų 

Reumatizmas Ir Širdies ligos Jo 
specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 Avė. 

Phone Cicero 36 58
Office 4980 Wrst lUh Street

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 i»o pietų, 7—8 v. vak. 
išakvnis seredomis ir snhnt'-mis

Tel. Ofc. REPublic 7®9«
M ciroze Park 820

Tel. CANal 2345

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

Ketvergais pairai sutarti
2305 So. Leavltt St.

Tel. CANal 0402

Kaip aš išrodau kitiems žmonėms? 
Tiek moterų rizikuoja savo grožį 
neprižiūrė,lamos nevirškinimų. Jis 
dažnai yra priežastimi neveiklumo, 
sausos odos. beblizgių akių, spuo
guotos odos.

O paprastą nevirškinimų galima 
taip greit užbnigti. Tik suvalgykite 
du šaukštus KeUogg’s ALL-BRAN 
su pienu nr vaisiais kasdieną, tris 
kartus i dienų sunkiuose atsitiki
muose. Šis skanus gatavas- valgymui 
eerealns priduoda “kietumų” reika
lingų išmankštinti sistemų — ir vi
tamino R pngebėti sustiprinime žar
nų ilgi-

Kūne, ALI/BRAN sugena du kart 
savo svori vandenin, lengvai išvaly
damas vidurius. Jis niekuomet ne
veikia kaip netikras pilsų ir vaistų 
veikimas, kuris dažnai yra be pa
šei'mes.

Kellogg’s ALT. BRAN, matote, y- 
rn maistas — ne vaistas. Jis atlei
džia pan"nslą nevirškinimą kaip Oa- 
mta norėjo — tnd jo pasekmės yra 
•.r:i,.si,,s. Pirkite ji pas savo groser- 
ninkn. Padaryta* ir garantuotas. Ke- 
llogg’o Buitie Creek.

: PAIN - EXPE LLER '

m ą Z■
DR, A. R. LAURAITIS DR. A. J. MANIKAS

DENTISTAS 
2423 West Marąuette Road

Antrad.. kctviilutl. l> uenktadlenlah 
9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 

Šeštadieninis nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.
161 Broadwav 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais tr trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 
fleštadlenlals nuo 2 v Iki 9 v. v. 

Sekmadieniais pasai sutarties.

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
VIRginia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vskare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nscrel atitarti

Tūkstančiai rado paleng
vinimą gellantlema Ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais lisltrynlmals.

PAIN-EXPELLER
valsbsženklia Inkaras yra 
naudojamas per 70 met

1 » O « t o • A « O . $

1 • L 1 N 1 M [HT

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone 

PROipect 1028
Rea. and Office Tel. CANa' 0257

2359 8. Leavitt St. 
OANal 0706

EMIL DENEMARK, Ine. DR. J. J, KOWAR
(K0WAR8KA8) 

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

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HEAI/TH-MOK 

Matykite ii šlniulicnt
Reikia tik pnftnuktl CENtral 90R1 
arba raSytl InlMtų. o HEAI.TH-MOR 
eksperto* atvvks nas Jus. Ir nėr ke
lias minute IHniSklns HEAI.TH-MOR 
magtkų. šaukite pardavė ia J. F- 
PANIS. Room 618. 203 No. W'
bosh Avė., Chicago.

CLASSIFIED

Rea. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 Po. Artesian Ava. PARDAVIMUI '"pmoe Repai,r" mn- 
VALANDOS: 11 rvto iki 2 popiet Iranklnls ir ••stakn.”

• f • Tol DPmobntn nmntn IiimnVInabi -
6 iki 8 vai. vakaro

BUICK, CADILLAC, LA SALLE

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU
SIO MENESĮ, EMIL DENEMARK, INC. 3860 
OGDEN AVENUE, DUOS SPECIALę NUOLAI
DĄ 10% ANT BILE VARTOTO KARO JŲ STA
RE. .. .NE VIENO KAINA NEBUVO PAKEL
TA... .PRIEŠINGAI, VISŲ KARŲ KAINOS BU
VO STEBĖTINAI NUŽEMINTOS.... ATSI- 
MINKTE1 10% ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ!
BET TURITE ATSINESTI SĮ SKELBIMĄ.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Dffiee Hnnra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Rnndav bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSTOIAN and 8URGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiao Valandoa

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki S vak. 
Nedėliomis naga, antarti 

Ofiao Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. POUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

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

Jei nemokate amato. Išmokinsiu. Sn- 
vlnink:i i.intvklte vaknrale Ir nedė- 
Hol vijų) dlrm. A. O. 4049 South 
Talman Avė. Kampan 40th PI.

REIK A,„UJAMA DARRININKF.

Reikalaujama mergina abelnam 
namų darbui. Būti naktimis. Dera 
alga.. 3726 Arthlngton St. H. Dunn.

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR GHTRTTROA8

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti 
REZTDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonai REPublic 7868

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res. KBNwood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0086 

Residenee Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartis

PARDAVTMI'I RAIDINIAI PALTAI
48 vartoti ftir kotai, priimti mai
nais — Oreliam pardavimui $5.00. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai raus. 
Economlenl Seetion. Mlller Fur Com- 
pnnv 166 N. Michlgan Avė. Atdara 
vai", mis.

IEŠKO PIRKTI

Taškoma pirkti maži vargonlukal 
(reed organ). Turi būti geram sto' 
vy. Boa SI A, “Draugas”.

UPH0L8TERING

Rakandų Taisymas
PervilkimšR, baldų taiavmas, per- 

maliavojimm, išvalymas. Darbas ga- 
rsntnojamaz. Apkainavimas dykai 
žemiausios kainos mieste. 8nperior 
Upholsterinjt Co.. 327 So. Kedzis 
Avė.. NEVada 7717.


