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500,000 netekusiųjų pastogės, mantos
Zuvusiujii potvyniuose iki vakar vakaro 

bota apie 70
NUKENTEJUSIEMS GRASINA ŠALTIS, 

ALKIS IR LIGOS

PASIBAIGUS STREIKUI MOKYKLOJE

Vietomis dideli gaisrai di
dina nelaimę

lo riaušės. Dvylika kalinių žu-
LOUISVILLE, Ky., saus. 

23. — Užlietam miestui ima 
ti ūkti maisto. Reiškiasi {vai
rios ligos, ypač tarp vaikų.

Žiniomis iš nukentėjusių 
nuo potvynių plotų, abelnai i- 
mant, stovis toksai:

Re pastogės — Daugiau 
kaip 500,000 dešimtyje valsty
bių.

Žuvusiųjų — Apie 70 devy
niose valstybėse.

Tvarkos vykdymas 
Daugely miestų paskelbti vi
sokį griežtieji varžymai gy
ventojams. Karo stovis Tndia 
na valstybėje.

Šelpimas — Raudonasis 
Kryžių* pradžiai šaukiasi 
dviejų milijonų dolerių.

Gelbėjimas — Pakraščių 
sargyba ir laivyno atsargos 
turi apie 100 įvairaus didumo 
valčių, su kuriomis gelbsti 
žmones. . j

Sveikumas — Vaistai ir 
čiopai siunčiami j nukentėju
sius plotus kovoti su epide
mijomis.

Susisiekimas — Normalus 
susisiekimas visur pakirstas.

Prezidento Roosevelto įsa
kymu penki federaliniai orga
nai koperuoja su Raudonuoju 
Kryžium. Šaukiamasi šimtų 
slaugių. Yra baimės, kad pasi
reikš šiltinė ir plaučių liga. 
Federalinė kariuomenė siun
čia palapines ir lauko virtu
ves. Pakraščių sargyba pa
siuntė daug valčių au įgulo
mis. Iš Chicago pasiųsta 25 
valtys, maistas,
va Ištari. f

vo.

CTNCINNATI, O., saus. 25.
Šis miestas labai nukentė

jęs nuo Ohio upės vandenų 
palvinimo.

Apie 65,000 asmenų be pas
togės. M iii Creek pramonės 
distriktas daug nukentėjo nuo 
gaisrų. Susprogo gazolino ku
bilai ir liepsnuojantis žibalas 
sudegino* eilę namų.

Miesto viršininkas paskelbei 
mieste nepaprastų stovį. Visi! 
susisiekimai paimti miesto 
kontrolėn. Upės vanduo paki- 
o79 pėdas aukščiau norma
laus stovio.

Gatvėkarių tarnyba nutrau
kta. Važinėja tik apribotas 
skaičius busų ir tarieab. Trau 
kiniai sustoja priemiesčiuose. 
Į miestų įvažiavimas neįma
nomas. ( : i ; ft|

Elektros šviesos gamyba su 
mažinta. Įsakyta, kad visuose 
namuose ir įmonėse būtų var
tojama tik po vienų elektros 
lemputę.

Suvaržytas vandens pumpa- 
vimas. Dukart per dienų tik 
porai valandų vanduo pum
puojamas.

Gazo vartojimas kol kas 
nesuvaržytas. Gaeo kompani
ja tečiau bijo neužtekiant 
anglių.

Telefonai ir radijo miesto 
kontrolėje. Naudojamasi tik 
būtiniems reikalams.

Kovoje su gaisrais 18 
niagesių sužeista.

I

drabužiai ir

LOUISVILLE, Ky., saus. 25. 
-- Pereitų naktį čia nutraukta 
elektros pajėgų gamyba. Vi
sas miestas ir jo užlietos da
lys panardytos tamsybėn. Vie
tomis imta naudoti žvakės, ar
ba kerosinės lempos.

Miesto majoras Miller krei
pės pas prez. Rooseveltų, kad 
prisiųstų federal inę karino 
menę tvarko^ palaikymui. 
Siame viename mieste apie 
200,000 asmenų netekę pasto
gės. Daugelis benamių trauki
niais apleidžia miestų. Vyksta 
tur į gretimas valstybes.

Jg Frankforr, Ky., pranešta, 
kad ten vanduo užliejo valsty 
binį kalėjimų. Tarp kalinių ki

K

Morton vidurinės viešosios mokyklos inžinieriai streikavo ir kokį laikų mokyklai 
iavojaus negauti- anglių šilumai. Pereitų savaitę streikas kompromisu užbaikvo pavojaus negauti- anglių 

Vaizduojama sutarties pasirašymas

ATIDĖTAS ElEKTRIKI- 
NINKĮI STREIKAS 

CHICAGOJ

U.A.W. VADAI PAKVIESTI 
■l PASITARIMUS

WASHINGTON, saua 25.
- Kad apsidraudus nno nan- 

Chicago miesto 800 elektri- -sairačiu'—Atotomobilių pra-
kininkų streikai atidėtas. Tas menėje, darbo departamento
padaryta, kada miesto alder- 
monų tarybos finansų komi
tetas nusprendė kreiptis legis 
latūron, kad miestui būtų pri
pažintas autoritetas kokiu 
nors būdu sukelti reikalingus 
fondus elektrildninkų atlygi
nimo padidinimui.

Miesto taryba nelabai linku- 
’si sukelti fondus mokesčių už 
nekilnojamus turtus didini
mu. Norima tas siekti įvairių 
miestinių “laisnių” pabran
ginimu. Kai kas galvoja skir-

sokretorė pakvietė į naujos 
pasitarimus United Automo
bile Workers (U.W.W.) va
dus ir General Motors korpo
racijos viršininkus.

Patirta, kad darbininkų va
dai sutinka atvykti į Washing 
trnų. Neturima žinių, kaip 
kvietimų priims kita pusė. Ge 
neral Motors viršininkai yra 
pareiškę, kad jie nesidės į 
jokias derybas iki streikuo
jantieji darbininkai apleis fa-

ng-

CAIRO MIESTO APSAU
GAI SUPLAISINTAS

PYLYMAS

MEMPHIS, Tenn., saus. 25.
- Federalinės kariuomenės 

inžinieriai susprogdino pyly
mų žemiau Cairo, III., miesto, 
kad šj miestų apsaugojus nuo 
Mississippi upės patvinimo.

Apie 131,000 akrų įdirba
mos žemės potai užlieta sodi
nami t avus pylymų.

bu«v 
užbaigtas. 

(Acme Photo.)

BERLYNO VYSKUPAS 
KOVOJA UŽ KATALIKIŠ

KAS MOKYKLAS

SUMAŽINTI SKAUSMAI 
POPIEŽIAUS KOJOSE

VATIKANAS. — Popie- Šiandien Jo Šventenybė vi- 
žiaus Pijaus XI skausmų ko- sam katalikiškam, pasaulini 
jose sumažinimui panaudoti vadovavo gT p
nauji stipresnį vaistai. Tas
gelbėjo ir Šventasis Tėvas su apvertimo devyniolikos šimt- 
lamkė tikro palengvinimo. mečių sukaktuves.

CekosMijos vyskupai rasiu katali- 
kus kovoti su komuna

PR,AHA, saus. 23. — Če-, metai išgali skirti po kokius 
koslavijos katalikų vyskupai j 2,800,000 dolerių vargšams, 
išleido bendrų ganytojinį laiš-Kad tuo tarpu pasaulinės taip 
kų. Įspėja tikinčiuosius prieš į vadinamos “humanitarinės”

ILYNĄS, saus. 25. — 
Berlyno vyskupijoj 'baž’nyčio- 
se vakar skaitytas JE. vysku
po grafo K. von Preysing ga- 
nytojinis laiškas kunigams ir 
tikintiesiems katalikiškų mo
kyklų reikale.

Be to vyskupas paskelbė, 
kad sekmadieniais ir kitomis 
svarbesnėmis šventėmis bažny

bedieviškojo komunizmo pavo
jų-

Vyskupai nurodo įvykius 
I Ispanijoje. Pažymi, kad komu- 
I nizmas labiausia kovoja prieš 

i Katalikų Bažnyčių, kadangi 
ši Bažnyčia daugiausia kliūčių 
stato bedieviams kūnyti pašau 
ly anarchijų.

“Ištroškusi laimėjimų rau
donųjų bedievių armija šian
dien užimta atkaklia velniška 
kova prieš Dievų visam pla
čiam pasauly”, pareiškia vys
kupai.

Jei komunistai atsiektų tai, 
kų jie planuoja, tuojau visam 
pasauly pasireikštų visuotina 
revoliucija ir tarpusavis žmo
nių žudymasis, rašo prelatai.

Vyskupai ragina katalikus 
melsti Dievo, kad Jis teiktųsi

ti mokesčius už cigaretus. Ga-
Kiek žinoma, darbininkai 

neturi pasiryžimo apleisti fa-
na to, kad šį kartų apsisaugo
ta nuo tamsiųjų gatvių.

Spauda reikalauja, kad 
miestiniams tarnautojams ir 
darbininkams streikai būtų vi 
siškai uždrausti

HITLERIS TARIASI SU 
GOERINGU

BERLYNAS, saus. 25. — 
— Gen. pulk. Goeringas grįžo 
iš Romos, kur jis turėjo pasi
tarimų su Mussoliniu Ispani
jos klausimu.

Dabar diktatorius Hitleris 
turi pasitarimus sn Goėringu.

Hitlerio parlamentas susi- 
r, i r inkš šio sausio 30 d. Tad 
diktatorius paskelbs Vokieti
jos nusistatymų Ispanijos 
klausimu.

Pulaski roade (gatvėje) 
tarp 63-os ir 47-os gatvių į- 
veeti gatvėkarių busai paran
kesniam tos apylinkės žmonių 
susisiekimui su gatvėkariais. 
Gatvėkarių kompanija neturi 
fondų bėgių tiesimui.

brikų.

JUGOSLAVIJA SU BULGA
RIJA TAIKOJE

BELGRADAS, saus. 25. — 
Jugoslavija su Bulgarija pasi
rašė taikos ir draugingume 
sutarti.

Po pasaulinio karo tarp šių 
valstybių nebuvo sutikimo.

čiose per pamaldas būtų kai 
narna malda katalikiškų mo-! užgesinti kliasių tarpe neapy- 
kyklų ir katalikų vaikų apsau- į kantos liepsnas.
gni nno nacių. J Vyskupai energingai atre-

Šventojo Sosto padarytu mia komunistų pasakas, kad 
konkordatu su Vokietijos vy-įbūk Katalikų Bažnyčia esanti 
riausybė yra užtikrinta kata- kalta už šiandieninius bloguo-
likams sųžinės laisvė ir nevar- sius laikus.

17 ŽUVO BUŠUI {KRITUS 
Į PERKASĄ

MIAMI, Fla., saus. 25. — 
Už 30 mylių nuo čia vakarų 
link keleivinis busas įkrito į 
gilų perkasų.

Pranešta, kad žuvusiųjų ke
leivių tikras skaičius dar neži 
nomas. Tik žinoma, kad ne 
mažiau kaip 17 asmenų žuvo.

Keletui pavyko išsigelbėti.

VYRIAUSYBE SIUNČIA 
DAUG DARBININKŲ

žemas katalikiškų mokyklų už 
laikymas, pareiškia vyskupas. 
Tad reikalinga, kad konkor
datas nebūtų laužomas, kad 

• jis teisingai būtų vykdomas ir 
gerbiamas.

.Vyskupai ragina katalikus, 
kaip valdininkus, taip ir visus 
kitus griežtai kovoti prieš na
cių kesinimųsi naikinti katali 
kiškas mokyklas. Nacių moky
klose katalikų vaikams yra 
aiškus pavojus netekti tikėji
mo ir išaugti pagonais.

MADRIDO GYVENTOJAI 
NENORI APLEISTI 

MIESTO

MADRIDAS, saus. 25. — 
Tik maža dalis šio miesto gy
ventojų paklausė radikalų va
dovybės, kad apleistų miestų. 
Kiti visi atsisako apleisti sa-

Nurodo, kad Katalikų Baž
nyčia kad ir Čekoslovakijoj, 
nors žemės ūkio reformų lai
kais netekusi nekilnojamų tur
tų, su tikinčiųjų parama kas

JAPONIJOS GENEROLAS
SKIRTAS SUDARYTI 

KABINETĄ

labdarybės vien savo organi
zacijų tvarkymui išleidžia nuo 
50 iki 75 nuošimčių iŠ surink
tų aukų. Vadinasi, vargšams 
tenka tik vieni tropiniai.

/Visam pasauliui yra žinoma, 
kad Katalikų Bažnyčia be var 
gšų šelpimo daug dirba ir už 
visuomenėsi. gerovę. Visados 
visur ir visiems ji rei 
teisingumo ypač ekonc 
žmonių gyvenime.

Tai ryškiausiai 
ir Popiežių enciklikos apie 
darbininkus ir darbdavius, 
kad darbininkai nebūtų skriau 
džiami ir išnaudojami, kad 
darbininkai už savo darbų gan 
tų žmoniškų atlyginimų, kurs 
būtų atitinkamas jų gyveni
mui. Tos enciklikos yra Baž
nyčios mokslas, kuriuo visi ti
kintieji darbininkai ir darbda
viai turi vaduotis.

Tai gi komunistų statomi 
Bažnyčiai priekaištai yra be 
mažiausio pagrindo. Komunis 
tai tai prasimano, kad jie ga
lėtų sėkmingiau kovoti su krik 
ščionybe.

Visi katalikai turi vienytis 
prieš bedieviškojo komunizmo 
kylantį pavojų!

GUB. HORNERIS IŠVYKO 
I NUKENTĖJUSIUS 

PLOTUS ,

WASHINGTON, saus. 25.
— Į nukentėjusius nuo potvy
nių plotus šalies vyriausybė 
siunčia 23,000 darbininkų CCC vo namus, nepaisant alkio ir 
ir 40,000 WPA. ''šalčio.

Surplug Credit korporacija1 Radikalų vadai paskelbė, 
siunčia 72,000 tuzinų kiaušinių kad visi gyventojai varu bus 
Ir 60,000 evarų mėsos skardi- ' pašalinti iš miesto. Girdi, te- 
n?mis. i ! * igul jie kraustosi kur į laukus.

TOKIJO, saus. 25. — Japo
nijos imperatorius įgaliojo su 
daryti naujų ministerių kabi
netų geu. Kazušige Ugaki, bu
vusį Korėjos generalinį guber 
natorių. • ’d

Gen., Ugaki yra japonų mi- 
litarininkų priešininkas. Tad 
militarininkai bruzda. Jie pa
siryžę kovoti su nauju prem
jeru. » 1

SPRINGFIELD, III., saus. 
25. — Vietos Kolumbo Vyčių 
kapelionas kun. J. S. Bdock- 
į.ieyer ragina visus krikščio
nis, katalikus ir protestan
tus, organizuotis ir kovoti su 
komunizmu.

Illinois gubernatorius Hor- 
nerig vakar išvyko į nukentė
jusius nno potvynių plotus 
valstybėje. Ten gubernatorius 
susitiks su kai kuriais legi sia- 
tūroR atstovais ir ištirs, kaip 
didelis šelpimas reikalingas 
nukentėjuRiems, kurių yra a- 
pie 20,000.

Nukentėjusių plotų apžval- 
gymui gubernatorius naudo
sis automobiliais ir valtimi*.

PLATINKITE “DRAUGĄ

RAS
«»

CHICAGO SRITIS. — Nu
matoma giedra ir šalčiau.
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I DIENOS KLAUSIMAI tl

daug metų tuos pavojus matė ir dėl to savo 
enciklikomis ragino katalikus visur išplėsti 
katalikiškąjį veikimą, išganingąjį apaštalavi
mą. Minint enciklikos “Rerum Novurum” 
sukaktį, jis išleido savo encikliką “Quarira- 
gesimo Anno”, kurioj energingai ir įtikinan
čiai kalba apie socialinio teisingumo vykdy
mą. Gaila, kad dar toli gražu ne visur į tai 
kreipiama dėmėsis. Tuo žvilgsniu daugelį 
kraštą yra pralenkę Belgijos katalikai, kurie 
pavyzdingai sutvarkė katalikiškąjį veikimą 
ir gerai suprato Popiežiaus Pijaus XI enci
klikos mintį apie socialinį pasaulio rekons
trukciją.

Teisinga turtų distribucija, teisingos da
rbo žmonėms algos, pakėlimas žmonių ir dva
sinės ir medžiaginės gerovės, naikinimas iš 
žmonių tarpo skurdo, tai pasekmingiausia 
priemonė kovoje su bolševizmo pavojais. Bol
ševizmas pirmiausia prigija ten, kur žmonės 
tamsūs, kur jie yra skriaudžiami, kur dva
sinį ir medžiaginį skurdą kenčia.

Alės, Amerikos lietuviai, jau buvome ! 
pradėję mažiau rūpintis pavergtųjų Vilniaus 
Krašto lietuvių reikalais. Bet pastaruoju lai- 
fcn Vėl imame išsijudinti.

Didesnis susirūpinimas Vilniaus reika
lais prasidėjo nuo sausio 17 d., kurioj įvyko 
Chicagos lietuvių protesto masinis susirin
kimas. Tame susirinkime išnešta griežta re- 

’fbliUcija, kurioj išreikšta pasipiktinimas le
nkų smurtu Vilniaus krašte. Žymesnes re
zoliucijos dalis atspausdino Chicago Daily 
News, aprašydamas protesto susirinkimo ei
gą ir nuo savęs šį tą pridėdamas apie Vil
niaus bylą. ,

Pažymėtina, kad po sausio 17 d. Vii- 
niAus susirinkimo Chicagoj visur lietuvių 
tarpe prasidėjo didesnis judėjimas už Vil- 
Uių. Tai pastebėjo ir Vilniui Vaduoti Są
jungos atstovas Vincas Uždavinys, kuris va
rinėja po kolonijas Vilniaus reikalais. Į jo 
prakalbas daugiau žmonių susirenka, tinka
mus protestus išneša ir aukų daugiau su
deda.

Sis naujai įjudinamas Vilniaus veiki
mas parodo, kad daug galimo- nuveikti, jei 
tik Veikiame. Ir į anglų Spaudą galime į- 
&ti, kuomet tinkamu būdu prie jos einame, 
ypač jei dirbame. O tai labai yra svarbu. 
Apie daromas neteisybes mūsų broliams oku- 
puotoj Lietuvoj turi žinoti ir šio krašto ir 
•kitų kraštų visuomenė. To atsiekti tik per 
-spaudą tėra galima. Į spaudą jokiu būdu 
neįeisim, jei neparodysime veiklumo. Apie 
vilniečių vargus reikia pranešti ir įvairių 
kraštų vyriausybėms. Tai padaroma atitin
kamomis rezoliucijomis, priimtomis susirin
kimuose. II A> . < -U ' — i A

Artinantis vasario 16 dienai, gerai pa- 
kiruošknne. Kiekvienoj kolonijoj turi būti 
stffengtAs Lietuvos Nepriklausomybės pa- 
ftinejimas. Salės turi būti užpildytos žmo- 
MėŪiis. Per šias iškilmes būtinai reikia pri
imti protesto rezoliucijas dėl mūsų tautie
čių persekiojimo Vilniuje ir jas siųsti ten, 
kur tik matysite reikalą. Taip pat visur 
reikia rinkti aukas. Tuo būdu atliksime sva
rbią tautinę pareigą. k

socialinių teisingumas

PAVOJAI IR KJOVA SU JUO

Neseniai Belgijos episkopatas paskelbė 
ganytojišką laišką, kuriuo įspėja tikinčiuo- 
kfu8 prieš komunistų pavojų. Vyskupai nuro
do, kad Ispanijos civilinis karas, kuris savai
me yra žiaurus, lydimas dar baisaus karo. 
Visoje kairiųjų užimtoje Ispanijos teritorijoj 
eina bažnyčių ir vienuolynų deginimo, vysku
pų, kunigų ir vienuolių žudymo orgija. Dėl 
to laiške perspėja; “Pakanka atverti akis, 
kad pamatyti, jog būlševizmas yra vienas iš 
didžiausių pavojų daugeliai pasaulio valsty
bių”.

Žrnonia, tai yra tikriausia teisybė, Šian- 
riidn ŪėtAsi to krašto, kuriame neveiktų bol- 
feevižmo ūgėntai rr nekurstytų žmones į kla
sių kovą. Jie yra gerai aprūpinai ir pinigais 
ir vlrtokdA agitatyviška medžiaga. Bolševikų 
agentai knisasi po valstybių pagrindais, visa 
savo jėgfc pttola religiją ir viBpkiAusiotads 
priemonėmis bedievybę stengiasi platinti.

Tdč būdu šiandien nebeužtenka, kad vys
kupai savp ganytojiškuose laiškuose perspė
tų tikinčiuosius apie gręsiančius pavojus iš 
bolševizmo pusės, bet kad nurodytų kelius, 
kaip sėkmingiausia kovoti, kad išvengti tų 
pavojų. Šventasis Tėvas Pijus XI jau prieš

Šiais laikais vis lAbiau imama kalbėti 
ir rašyti apie socialinį teisingumą. Anot “Da
rbininko”: , .j.,

“Kadangi tas gražus žodis tarnauja 
kaipo iškaba dar gražesnei idėjai, tai pa
kalbėti apie tai yra ir pravartu ir madoje. 
Bet tasai žodis jau pusė šimtmečio atgal 
buvo tarias Leono XIII, to genijališko so
cialinės tvarkos žinovo, kurs pranašo intui
cija numatė busimosios kartos vargus, kils
iančius dėl socialiūės nelygybės. Leono XIII 
perspėjimas buvo tartas nė kiek nepervėlai. 
Kad laiku būtų jo paklausę, tai butų iš
vengta daug šių dienų painiavos ir suiru
tės. Kiti manė, kad Popiežius prabilo par- 
anksti, ir nesuprato apie ką jis kalba. Dar 
ir šiandie yra tokių, kurie jo žodžio nesu
pranta ir sa\o protu bando risti socialinio 
teisingumo klausimą. Tačiau istorijos įvy
kiai daužo žmoniją iš visų pusių, stumdo iš 
klaidų i klaidas, kol nusikamavusi ir pail
susi, ji galop pripužins, kad Didysis Popie
žius skelbė tikrąją tiesą.I • .» • .

Jei Leonas XIII būtų tik apskritai per
spėjęs žmoniją ir būtų jai pataręs laikytis 
bendrų moralybės principų, nepaduodamas 
t'krų konkretinių nurodymų, tai šių dienų 
sociologams būtų pateisintina ieškoti šios 
ar kitos teorijos socialinei nelygybei patai
syti. Bet jis jog patiekė aiškiai išdirbtą so
cialinio mokslo sistemą, kuri visose smulk
menose tinkamai riša darbininkų klausimą, 
riūlydama ir priemonių jų būklei pataisyti, 
ir nepaliečiamai išlaikydama teisingumo pri
ncipą. Rodos, sociologams ir ekondmista/ns 
reikėjo tik gerai išstudijuoti Popiežiaus si
stemą ir ją įgyvendinti.

Tačiau jie to nepadarė. Jie paniekino 
Ganytojo žodį dėlto, kad jis buvo Katalikų 
Bažnyčios Galva ir dėlto, kad darbininkų 
klausimą rišo krikščioniškais principais, ^Jie 
sakėsi^ surasią geresnį būdą tam klausimui 
išrišti, ir surado — bolševizmą. Šis tai jau 
viską išrišo savotiškai ir iš socialinės nely
gybės padarė socialinę vergiją. Tokios skau
džios pamokos jau turėtų užtekti. Žmonijai 
jau būtų metas grįžti į sveiką protą ir pa
klausyti išmintingo Popiežiaus žodžio. Bet 
ne. Žmonija ieško dar kitų kelių. Neužten
ka dar perversmų ir smūgių. Ieško jų dau
giau. Ir gaus ko nori.

Tačiau kas skaudžiausia, kad ir kai 
kurie katalikų “sociologai” nori apeiti Leo
no XIII nurodytąjį kelią. Jie galvoja, gal
voja ir dasigalvoja tokių išvAdų, su kurio
mis nejauku išeiti viešumon, nes ir prie
šams duoda progos džiūgauti, ir lietuvius 
katalikus pastato įtartinoj padėty”. K.

• • •
Diktatoriaus Stalino valdžia teisia ke- 

lioliką vakarykščią bolševizmo vadų, kurie 
“prisipažino” darę suokalbį nuversti Sta
liną, pavesti daug Rusijos žemių japonams 
ir vokiečiams ir patys Rusijos sost&n atsi
sėsti. Tani suokalbiui vadovavęs bolševikų 
'tremtinis Trockis, kuris dabar Meksikoj gy
vena. Nėra abejonės, kad suokalbininkai bus 
sušaudytu Taip tai liolševizmo vadai žudosi 
viens kitą.

• • •

Dr. Mark rAšo: “Oyvdnti ir neveikti; 
matyti, kaip kiti žūsta savo nepatyrimo klai
dose, ir jų rtegelbėti, yra hiSnėns pasity
čiojimas iš pačios gyvenimo prasmės”.

DESIMTĄ a. a. AftK. JURGIO MATULEVIČIAUS, M. I. C. 
MIRTIES SUKARTI MININT

(Pabaiga)

Dievo Apvaizda tur būt nenorėju, kad Ma
rijonų vienuolija išnyktų. Nes, štai kai tik 
šiai vienuolijai gręsė mirtis ir išnykiiūas, 
a. a. Ark. Matulevičiaus asmeny je atsirado 
žmogus, kuris atnaujino beveik išmirusią Ma
rijonų vienuoliją, suspietė apie save žymius 
asmenis, kurie jam ir pagelbėjo šį sunkųjį 
darbą pravesti. Tačiau ir šiame užsimoji
me netrūko ir kliūčių, sunkenybių. Pirmiau
sia, šiuo reikalu rūpintis reikėjo slapta, nes 
rusų valdžia buvo rimtai uždraudusi visokį 
vienuolinį veikimą, ir už tokio įsakymo per
žengimą, gręąė skaudžios bausmės. Prie to,

A. a. Ark. Jurgis dar prieš didįjį karą 
kūrė ir globojo įvairius slaptus vienuolynus 
ir draugijas. Nežinome kiek daug a. a. Ark. 
Jurgis slaptais veikimais nuveikė, tačiau šie 
nuopelnai Visagaliam Dievui aiškiai žinomi, 
ir rasit laikai bėgant, jie bus mums ryškiau 
žinomi ir mūsų įvertinami.
Amerikos Lietuviai ir a. a. Ark. Matulevičius

A. a. Ark. Matulevičius ir Amerikos lietu
viams daugely atvejų pasitarnavo. Štai dar 
Marijonų Vienuolijai vos atsinaujinant ii 
besitvarkant, 1913 m. atvyksta pats ir Ameri
kon atveža du savo dvasinės šeimos sūnus: 
a. a. kun. F. Kudirką, M.I.C. (vėliau buvęs-

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

jei ir pavyk# a. a. Ark. Jurgiui apie save pirmas Amerikos Marijoną provincijolas) ii 
suspiesti talkininkų, nedaug buvo galima jų 
rasti, nes kunigų tada Lietuvoje visur rei
kėjo, o jei jų kur ir -buvo, ir šie daugeliu 
darbų apkrauti Sis Ark. Matulevičiaus už
simojimas susilaukė taipgi iš šalies ir nepa
lankios kritikus. Daugelis stebėjosi (kurie

kun. Kazaką, M.I.C., kad šiuodu saugotų čio 
nykščiu^ lietuvius nuo ištautėjimo ir sykiu 
kiek galėdami, aptarnautų lietuvių sielų rei
kalus. Šiuodu pijonieriai ir tinkamai savo 
pasiuntinybę atliko: uždeda juodu čia pama
tus Marijonų Kongregacijai, kuri jau šian-

žinojo apie šį Veikimą) ir tiesiog pranašavo l d5en šioje šaĮvje taip gražiai gyvuoja ii 
šiam darbui -greito žlugimo, nes kaip buvo , darbuojasi, 
galima tikėti pasisekimo tam darbui, prieš ' 
kurį rusų valdžia tada buvo taip griežtai na- ' 1926 meta-is a. a. Ark. Matulevičius vėi
sistačiusi. Nežiūrint to, a. a. Ark. Jurgis atvyksta Amerikon, dalyvauja Tarptautiniam 
Dievo malotfe pasitikėdamas, savo bendra- i Eucharistiniam Kongese, įvykusiame Chica- 
darbių padedamas, dirbo šiuo reikalu kiek t Kpje, ir vėliau aplanko Amerikos lietuvių 
galėjo, ir kaip matome, jo pastangoms Die- I kolonijas; nežiūrint,to, kad visa tai reika- 
vas laimino ir laimina. 1 lavo labai didelio vargo ir kantrybės. Ar

kivyskupas Jurgis atlankydamas parapijas
Štai, dešimtą a. a. Ark. Matulevičiaus mir

ties sukaktį minint, galime pasidžiaugti ir 
pasigėrėti ifari.jonų Vienuolijos padaryta 
pažanga. Tėvai Marijonai šiandien išsiskir
stę po 22 nurims. Dar prieš kelis metus sta
tistikos rodė, kad Marijonai vedė 10 para
pijų, aptarnavo 7 neparapijines bažnyčias ir 
3 koplyčias, turėjo 5 novicijatns,, vedė 5 gim
nazijas, 3 pradžios mokyklas, 4 spaustuves, 
prižiūrėjo ir tvarkė 4 bendrabučius, 3 prie
glaudas, leido 9 laikraščius. Prie to, kur 
lik randasi Marijonų, jie tikintiems duoda 
misijas, rekolekcijas, aptarnauja žmonių sie
lų reikalams. O štAi paskutiniu laiku, Ma-

taip savo pavyzdžiu taip pamokslais tvirti
na tikinčiųjų tikėjimą, kur reikia aptarnauja 
būdu,, kilnia dvasia ir darbštūmū paliko 
dvasinius reikalus. Taip, kad saivo maloniu 
žmonių širdyse labai gražių nepamirštamų 
įspūdžių.

Jei šiandien džiaugiamės gražia Mariana- 
polio Kolegija, tai a. a. Ark. Jurgio dėka. 
Jis pais pirmas Užsiminė apie šitokios įstai- 

reikalingumą Amerikos lietuviams ir į- 
ste-igė Mariau llills Kolegiją, kuri jau šian
dien yra išaugusi į puošnią Marianapolio 
Kolegiją. O kur pirmiau buvęs šio kilnaus

rijonų būrelis išvyko net į tolimą Darbiną darbo pradmuo, turime šiandien dvasinę Ma- 
(Mandžiurijoje), kur yra įsisteigę misijų ^to- ...Q m.rt l,;»
tį ir ten rūpinasi dauginusia rusais, kurie į-
Vairių gyveninio sumetimų verčiami čia ieš
koti apsaugoj ir pragyvenimo. Sios stoties 
padėtis kol nkas labai varginga yra, ta- > 
čiau tikimasi, kad ii sUsiįauiks tikinčiųjų žmo
nių pagelbės ir galės luikui bėgant gerai su
sitvarkyti. i

O ir ateitis Marijonų Kongregacijai išro
do šviesi, žada ji didesnių pasisekimų.

Seselės Vargdienės ir Kitos Vienuolijos 
A. a. Ajsk^’Mfttulevičius neužmiršo ir mo-

terioae vienuolijos. Kadangi tuo metu Lie
tuvoje dar įehnivo tinkamos vienuolijos, jis 
pats įsteigė naują ir ją pavadino “Seselėmis 
Vargdienėmis”, ries jų tikslas kaip tik buvo 
daugiausia darbuėtis pavargėlių tarpe ir jais 
rūpintis. Ir štai ši seselių kongregacija la
bai plačiai dirba. Lietuvoje Seselės Varg
dienės turi didelę savą SpaUstuVę, rūpinasi 
našlaičių ir seneTių prieglaudomis, mokina 
mokyklose ir t. t. Tenka pastebėti, kad jos 
pradėjo darbuotis ir čia, Amerikoje. Štai 
dabar turime keletą šių Seselių, kurios dar
buojasi Marianapolio Kolegijoje, Thompson, 
Conn. Reiškiame vilties, kad laikui hėgarit ir 
Dievui laiminant, Seselių Vargdienių dar
bas ir čia, Amerikoje susitvarkys, prasiplės 
ir ras gražios veikimui dirvos.

r.

rįjcmą Seminariją, kurioj metams bėgant ir 
Dięvui laiminant, a. a. Ark. Matulevičiaus 
mintimis, dvasia ir nurodymais yra ir bus 
ruošiami kunigai-vienuoliai, kurie išėję ap
tarnaus lietuvių dvasinius reikalus. 
Arkivyskupas Matulevičius Dar Mūsų Tarpe

Nors jau dišimts metų kai a. a. Ark. Jur
gis apleido šį pasaulį, tačiau jis vis dar gy
vena mūsų tarpe ir mums tarnauja. Jo dva-

Sausio Dvidašinias Sesta 
Diena

“Niekus neturi didesnės 
meilės už tą, kuris guldo sa
vo gyvybę už savo priete- 
liūs”. — Jono XV, 13.

Aš matau, aš matau, tas 
vinimis perdurtas rankas, ku
rios kruvinos prilaikė mano 
Viešpatį ant Kalvarijos kry
žiaus, tarp priešingų gaujų, 
kuomet nuodėmės atiteisima? 
pylėsi. Tos palaimintos, iške
ltos, garbingos rankos, atve
rtos mūsų pagalbai — vLas 
dangus nužengia joms paliej 
pus; išganymas prieina ar
tyn.

Aš matau, aš matau, tas 
galingas rankas — išvadavi
mą ir apgynimą! Mano su
varginta širdis stovi surami
nime, kuomet baimės laukan 
išguitos. Prilaikančios, kruvi
nos, paslepiančios rankos! Te 
k į malonės turtą jos atneša, 
silpnas tikėjimas sustiprėja, 
ir džiaugsmas prapl ma, gi 
Garbe išbnnda giedoti.

Aš matau, aš matu u tas 
kryžiaus paženklinta? rankas! 
Jos iškaltos mAno vardu — 
kiekvienu vardu, iš visų ša
bų. — prie Pagalbos sosto 
los liepsnoja.. Tės per. ertos, 
raudonos, apsunkint is ran
kos! o! jos tepalytėja mūsų 
širdis, kuomet Kristus, Vię- 
špats stovį pasigailėjime ii’ 
mirštančią meilę sųt.ikia.

— Jonas Jay McCabe

Bet. tik 1936 m. pavasarį bu
sią ir norai kaip tik aiškiausia pasireiškia j vo daromi bandymai su žmo- 
Marijonų Y ien uoli joje, jos konstitucijose bei Į n&n,įg
rėgūlose. Sios vienuolijos nariai visur sklei- 7 .. .
džHri šio kilnaus žmogaus dvasią, norus, dir- Lpmennja, kun pasu ode 
ba toliau jo pradėtus darbus. Todėl per Alabamos valst. pereitą tie
siuos savo sūnus, Ark. Jurgis Matulevičius l pos mėnesį verste vertė prie
vis gyvema mūsų tarpe ir mums tarnauja.

Antra vertus, a. a. Ark. Jurgiui mirus, yra 
įvykę namaža stebuklingų atitikimų, kurie, 
kaip tvirtinama, įvykę per Ark. Matulevi
čiaus užtarymą. Šie stebuklingi Atsitikimai 
yra mums rasit ženklas, kad .Viešpats Dievas 
yra patenkintas a. a. Ark. Jurgio darbais, 
iraveikimais, ir už visus jo vargus, skaus
mus, darbus jam atlygina amžina laime.

Galime, tat tikėtis ir melsti, kari susilauk
tum a. a. Arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus 
asmenyje šventojo, galingo užtarėjo danguje.

A. Micinnas, MIC.

WPA TĘIKE PAGALBOS SERGANTIEMS 
KŪDIKIO PARALY23UM

i
Didelis slČAičios viešų tar

nybų “ YV P A Wor k Refief ’ ’ 
programa taikia pagalbą tūk
stančiams amerikiečių, dAu- 
giansiai vaikų, kad atitaisyti 
sirparaližuotus kūno sąnarius..

Tos tarnybos susideda iš 
statymo ligoninių ir prijungi
mą prie ligoninių ypatingų 
kambarių, kurie speciAKai į- 
fengti gyrijlnui kūdikio pa- 
i(alyžiaus, pastatymo “tdra- 
peutiškų maudynių”, įsteigi
mo vasarinių stovyklų ser
gantiems “pliysio - teraįjy”, 
gydymo ir maudynių, vedimo 
eksperimentų su naujai išvy 
stytu a polio tlulkos” (pOlio 
spray), kad sulaikyti tą ligą 
ir iš pamokų paralyžium ser
gantiems, kurie negali lan
kyti mokyklų.

Ligoninės ir maudynes ta

Albany, New Yorke, kur 
prezidentas Rooseveltas gyve
ndavo, WPA operuoja “phy- 
sic - therapy” projektą suliga sergantiems vaikams , . . .

WPA darbininkų statomos i CT<1>,n" ,r P“’
vairiose valstybėse. West Vi
rginijoj, kur priskaitoma nei 
12,000 žmonių reikalaujančių

laboratorinių bandymų. WPA 
tuoj pasiūlė pinigų ir slau
gių nuo pašalpos sąrašų, kad 
prisidėti prie viešos sveika
tos tarnybos ir vesti visą val
stiją apimantį eksperimenti
nį projektą.

Per naktį valst. virto į mil 
žinišką laboratoriją. Gydyto
jai ir slaugės stojo į darbą, 
kurį vedė viešos sveikatos 
viršininkai ir 127 WPA slAik. 
gės. Šitas nosies ‘polio si 
buvo panaudotas 270,000 žiu 
nių. 'Pilnas rekordas buvo tei
kias apie sveikatą tų žhi?- 
nių ir sulygintas su sveika-

gydymo, naujas “ terapeutiš- 
kas” skyrius prie Morris ^Tc- 
movial ligoninės dabar sta
tomas Mitton knieste. Šiitas 
skyrius turės dvi dideles mau 
dyrtes sūraus vandens ir ka
mbarius gydymui. Pot Spri
ngs. New Mexico, statoma li
goninė ta ligų se^gmitlci'is 
vaikams, ligdnrnėj buš S4 
Idvos ir dvi marHyfiės. Nau
ja “terapeutiška” maudynė 
ką tik Baigta įrengti jtfrnės 
VVhitcoinb Riley MdnfOrial li
goninėj, iridiarrtipolis, iPd., n 
krta Tifcifcsi, A’rižono.į, Prie 
statybos darbo dirbo suvirš 
2,000 darbininkų.

tos rekordais 160,000 ligonių, 
ralyžiaus ligoniams. 1 karje -neėmė “spray”. Sek-

l^akeside, Rhorie Island, į-į n,g>. parodu ka<i dulkas su
rengta vasarinė stovykla. mažino užkrėtimo pavojų, bet 

Tiems, kurie negali lanky- to|esnį tyrinėjimai parodė 
ti mokyklų, VY PA įsteigė pa- ^įkalę sekmingesūio iiistru- 
inokos klesas VY est \ irginia, lnento dulkinfcftę, kuri
lowa ir New York vai. Kai vartojama, ir reikalą
kurie mokinami ligoninėse, 
ktt-i gAuna instrukcijas per 
mokytojas savo namuose.

Bet projektas, kuris dau
giausia žada, yra “polio 
spray”. Nes las atidaro ke
lią nukreipimui tos baisios 
ligos, kuri šiandien kerta tiek 
daug gyvybių kiekvienoje va
lstijoje. Šitą išvystė Dr. Char
les Armstrong, iš J. -A. Valst. 
Viešos Sveikatos Tarnybos. 
Jis buvo 100 nuoš. sėkmingas 
ūukrerpime ligos gyvūtiaose.

rasti geresnį išrišimą ūž lų, 
ktfris išvystytas iki šiam lai
kui. Medikaliai žmonės tiki, 
kad svarbus žmgšnis padary
tas pastangose nukreipti šią 
ligą, kurios sėkmės yra to
kios baisios ir tokios pavo
jingos, kad mažai yra vilties 
ją pilnai išgydyti. WPAIS

— Strazburge vienas vo
kietis per 15 metų padarė lai
krodį, kurio visos dalys buvo 
padarytos iš šiaudų.
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

KŪDIKIO AUKLfcJIMAS jau galima duoti bonkutę ir 
----------- du sykiu į 24 valandas. To-

Kiekvienas kūdikis pradžia kiu būdu kūdikis išpalengvo 
yra kuriamo Dievo garbei ir pripranta prie bonkutės ir, 
tėvynės naudai žmogaus. Tik atėjus laikui, atitraukimas 
sveikas kūdikis gali būt augi- nuo krūties, lengviau yra pa
namas ir auklėjamas eiti vi- įgyvenamas.
sas žmogaus pareigas. Svar- antnf mėnesi> nežilJ.
bu tat nuo jo gyvenimo pra- rint ar kfldikis būtų |nai,.. 
džios rūpintis jo sveikata.• nama, kr4tjmi ar js bonku. 
Tam yra reikalinga tinkamas I gmi ,laiktu yra dnoti 
maistas, tyras oras, drapanos, jam ^5^ oran{.hj S1W 
geri papročiai, miegas ir t.t. 1 kos arba i-kofit|J ken,,otŲ 

Tyras oras. _ Kūdikis pri- arba ,lu ar tris 5allk;.
valo kiek galint daugiau būti lnkas vandeI)s Tai
lauke, kame yra užtektinai yra Keriausia dienos
tyro oro. Žaidimas ir mankš
ta taipgi turi būt tyrame ore. 
Priešpietinis ir popletin’s ku 
dikio miegas, kuomet tik yra 
galima, turi būt atviroje vie
ptoje. Šiam reikalui pilnai ga
li atatikti porčiai žiemą, o 
žaliuojančio “jardo” pavėsis 
per ištisą vasaros metą. Sau
lutės spindulių nereikia pa
vydėti jaunam kūdikiui. Ge
ru daiktu yra išvilkti jį iš 
drapanėlių (kas ypatingai 
prieinama visiems vasarą) ir 
leisti jam pasimaudyti prieš 
saulutės spindulius kasdie 
trumpomis valandėlėmis, kas 
tikrai bus kūdikio sveikatom 
Kūdikio akis reikia saugoti 
nuo saulės, kuomet jis miega 
tyrame ore. Visi kūdikiai pri
valo būt apsaugoti nuo ne
kartą nešančių ligas šunų ir 
kačių ir vasaros metu nuo į-

yra geriausia 
metu, vieną valandą pirm mai 
tinimo. Sukakus trims mėne
siams, galima duoti iki ketu
rių šaukštukų, o vėliau toji 
kiekybė reikia padidinti.

Krūties pienas ne visados 
yra geras. Jeigu pastebima, 
kad juomi matitinamas kūdi 
kis netarpsta kaip reikia, 
tuomet reikalinga pienas iš
tirti ir esančius trūkumus, 
jei tik galima, pašalinti. Jei 
vietoj krūties, reikia duoti 
kūdikiui bonkutę, tuomet yra i 
geriausia parinkti ankštos rū- Į 
išes karvės pienas ir prireng
ti jį sulyg kūdikioi svorio, 
amžiaus ir maitinimo sykių 
bėgy 24 valandų.

Kūdikis, maitinamas ~ bo- 
nkutės, privalo būti visados

Biznio distrikt&s vandeny. Tai Cincinnati miesto biznio distriktas, apsemtas išsiliejusios Ohio upės. 
Net toliau stovintieji rūmai: (1) Union Central Life Insurance, (2) Carew bokštas, (3) Union Gas and Elec
tric, (4) Cincinnati and Suburban Bell Telephone ir kiti randasi kelių pėdų vandeny.

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Gražios Sukaktuvės

HARTFORD, CONN. • - 
Zigmui ir Julei Kavai iaus- 

gydytoje priežiūroje, nes čion kams namuose surengta, sur-
yra reikalinga žinoti kūdikio

vairių vabzdžių, kurių viršū-. svoris, jo augimas, maisto ir 
nėse sėdi paprasta, bet bėga-; jo kiekybės sureguliavimas, 
lo nešvari1 namų musė. Jeigu Krūtimi penėjimas, didžiumo-

prise 15 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvių paminėji
mui. Atsilankė nemažai žmo
nių. Vakaro vedėja buvo Ža-

je, patartina baigti sukakus lionienė. Kalbėjo kun. Amkūdikiui visados priseina mie 
goti viduje, būtinai ir dieną 
ir naktį reikia laikyti atver
tus langus.

Maistas. — Sveikos moti- 
pos pienas yra geriausias kū
dikio maistas, kuriam nieks 
kita lygaus nėra. Jis visados 
yra prirengtas, šviežias, šva
rus. Jam nėra progos pasen
ti, surūgti arba būt užterš
tam iš priežasties nešvarių 
indų ar rankų. Krūtimis mai
tinami kūdikiai visados yra 
tvirtesni ir turi didesnį at
sparumą prieš ligas, negu mai 
tinami iš bonkutės.

Po ketvirto ar penalo mė
nesio galima duoti kūdikiui 
maisto iš bonkutės kartą į 
dieną, kad tokiu būdu pa
lengvinti motinai, o vėliau

aštuoniems mėnesiams, bet šį | botas ir Kripas, Kedienė ir
klausimą taipgi privalo sprę
sti gerasis šeimos gydytojas, 
kurio priežiūroje auga kūdi
kis. (Bus daugiau)

— Amerikoje yra vorų, ku
rie audžia tinklus vandenyje 
žuvims gaudyti. Madagaska
ro (Afrikoje) saloje yra vo
rų rūšis, kurie voratinkliuc-c 
gaudo paukščius.

— Per metus Lietuvoje su
kūrenama apie 3 ir pusę mi
lijono kietmetrių malkų, tai 
maždaug už 20 milijonų litų.

— Pasaulinės Parodos įre
ngimo darbai New Yorke jau 
pradėti. Paroda bus atidary
ta 1939 m.

PROFESSOR NOODLE
HE UOVeA HI6 HOUSB

I
f. to the shore 

vou’re tfoiruj 
to wend, 
the n eell ųour 
house vithouV 
čLe. 1 ’
For vhen ųou 
'your.bill, 
mų frtend., 
you‘11 hsve to 
sėli it anų wąy!

Prof. Noodle

Professor
Mų wifc sud- 
gests we sėli 
our house 
and spend the 
summer at

f the ahorc.
J ean t a^reeVith. 
mų dear spouse. 
The thomjht of 
selling I abhor! 

J.Pumace

muiimiiM,

timtaučiams paaiškinti apie 
tai, labiau branginti savo le
vų kalbą ir jos mokytis.

Sharkey - Žukauskas 
Hartforde

Sausio 21 d., Foot Guard 
salėje įvyko ristynės, kurių 
teisėju buvo Sharkey - Žu
kauskas. Vadinas, tą pačią 
savaitę bartfordiečius aplan- 

į kė du garsūs lietuviai: Ona 
Katkauskaitė ir Jaek Shar
key. Vietos laikraščiai pla
čiai apie abu rašė.

Žinutės

Hartford Times pranešimu, 
New York Metropolitan Ope
ros mene<lžeris - vedėjas M?. 

1 Johnson jiareiškęs, kad Ona 
Katkauskaitė yra nepaprastai 
busy. Tiesa, Hartforde ji tu
rėjo mažą rolę, bet neužilgo 
ji vaidins svarbiausiąją rolę 
operoje “The Seeret Marria- 
ge”.

Povilonis, Gečai, M. Kripas, 
Navickienė, Gečiūtė. Su kal
bomis ir linkėjimais dar įtei
kta ir gražių dovanų, už ku
rias jubiliatai visiems širdin
gai dėkojo. Linkime Kava
liauskams ilgiausių metų!

Tą pačią dieną ir Dovydai
čiai minėjo 25 metų vedybų 
sukaktuves. Jų namuose su
rengta pietūs, kuriuose daly
vavo ir kunigai. Jubiliatai 
gražiai darbuojasi parapijoj.

Viena jų duktė mokinasi se
serų Pranciškiečių akademi
joj, Mt. Providence, Pittsbu- 
rghe.

Kiek seniau surengta pra
moga pas Kripienę ir Pote- 
liūnus. Moterų grupė nuvyko 
pas Kripienę, kuri jau kelin
ti metai kaip serga. Toji gru- 
pė dažnai ją lanko ir palink
smina. Gi tų moterų vyrai 
nuvyko pas Poteliūną ir ten 
gražiai pasilinksmino.

Gražu kai lietuviai1 sueina 
ir mini kitų sukaktuves. Vi
siems linkime ilgiausių metų.

Kelioms savaitėms atosto
gų pas tėvelius buvo parva
žiavę du klierikai iš Šv. Be
rnardo Seminarijos, Rochcs- 
ter, N. Y., būtent Kazys Bn- 
rolis ir Jurgis Kočiūnas.

Ona Katkauskaitė 
Hartforde

Ona Katkauskaitė su Cha
rles Kulmann, Lawrence Tib- 
bet ir Lilly Pons sausio 19 
d. dainavo Rigoletto operoj,4 DON’T

NEGLECT 
A COLD

k

Slogos krūtinė], kurtos gali įsiga
lėti, greitai palengvinamos uždė
jus malonų, ftlldantj Mušte role. 
Musterole NE VIEN mostls. Jis 
“erzinimo prleSas”. Milijonų var
tojamas per 26 metus. Trijų stip
rumų. Daugelio gydytojų Ir slau
gių rekomenduojamas. Visose 
valstingge.

j
YOUR

CRANDPAMNTS
VSi I) ro KEEP A 

M )I TLL/fJ< ISII.IIIRS 
AtVVAYS HAM)Y l,\ 
THE HOl’Sf - - -

L

THE GOOFUS FAMILY

Bushnell Memorial. Salėj bu- šauly neužilgo gali būti pa- 
vo daugiau kaip 3,000 pubii- čiose viršūnėse. Nuoširdžiai 
kos. Vietos laikraščiai labai to linkime.
gražiai atsiliepė apie artis
tus. Apie Oną Katkauskaitę ■
Hartford Courant rašė: P-lė 
Katkauskaitė rodė stebėtiną
balso stiprumą. Jos balsas 
turi naturališką energiją ir 
be jokio dirbtinumo. Jos at
likimas Madeleine žmonėms 
labai patiko ir karštai jai 
plojo”. Tilpo ir keli artistų 
paveikslai su gubernatorium 
Cross. Taigi Ona muzikos pa-

Jaunimul paskaita
Sausio 26 d. kun. TTripas 

ruošia paskaitą parapijos jau 
nimui. Paskaita bus vyčių 
kambary. Prasidės 8 vai. vo- 

, kare. Paskaita bus apie lie- 
į tuvių kalbą. Jaunimas išgirs, 
kokia graži ir turtinga yra 
lietuvių kalba. Išklausę pas
kaitos jaunimas galės ir sve-

NEW BRTTAIN. — New 
Britain High School basket- 
baJl ratelyje randasi gal pu
sė lietuvių vaikinų. Geriau
siai šiomis dienomis pasižy 
mėjo Bakanas ir Zdančiukas. 
Lietuviai New Britaine galė
tų lengvai sudaryti savo ty
mą. Linkėtume nevbritainie- 
čiams aukščiau pakelti lietu
vių vardą sporto srityje.

PRIEŽODŽIAI

Kas ta do karvė būtų, kad 
savo veršio nelaižytų.

Be įrankių, kaip be rankų. 
Lėtoji kiaulė gilesnę šaknį

išknisa.

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Feel full of pep and possess the 
alender form you erave—you can’t 
if you listen to gossipers.

To take off excess fat go llght on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
ary sweets— eat more frult and 
▼egetables and take a half teaspoon- 
ful -'f Kruschen Salta ln a glass of 
hot water every morning to eltmi- 
nate exceas waste.

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., wrltes: "I took off 20 
lbs.—my clothea flt me line now.”

No drastlc cathartlcs—no constl- 
patlon—būt bllssful dally bovrel ac- 
tton when you take your llttle dally 
dose of Kruschen.

Buy gloves wlth whot 

it savęs
Nerelk mokėti 50c ui 

dantų mostl. Llsterlne 
Tooth Pašte gaunazna po 
25c. Tėmyk, kaip gerai JI 
veikla. Jų vartodamas per 
metus sutaupai fS.OO.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

Bu-u. T odn't vike 
,T V/HES>4
ibmaoouceo to 
TMC
AS GtJC^oS ”
I PRBFBITHeD TO 
Be Cala-bd jijst 

Gdofus

Truly a blessing on your head is Fom-ol. the new 

shampoo discovery which takes drab, siekly hair 

and transforms it to a bright and flattering halo.

'• • Fom-ol is an omazing foaming oil shampoo, superfine

and non-irritating to the mosi tender skin. Fom-ol 

leaves your head dear. and your hair glowingly 

healthy. Fom-ol is so econonvcal; a little goes a long 

way. Ask your druggist for the regular 50c size. Or, 
write for a generous trial bottle, endosing 10c to 

cover packing and postage.
More (hm a shampoo — a tr aatmantl

I
L*

CIAUOt, mc„ 112 Wrt 4«tt, !»., M.w Yatfc, N. T.

t onelote 10e (ar ana Iriai tise bottle ai Foia-ol.

-Stalą-

rJO BurS'
Co vpu EVCR 
HfAE JcA-iljS 
CAHSAI2 <2Au.ro' 
AISTEI? '
Oo M>SToRiP»MS 
CEFTEC TO MAP 
A9 miSTEP 
MARdlE CXJ 
AwSWęB ME 

Tpprr"

By H, T. Elmo
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DIENRAŠČIO DRAUGO

iO'January
į. ♦>' a .:*1 •' *r

Įsigykite 

Tikietns 

iš Anksto

LIETUVIU AUDITORIJOJv

3133 South halsted Street
E^-s-r.

'< 4;-'■■■ ->,L-*' ■• • *.»<'<« .^6*“^•<»**' '•:-/»?-

Visi

Kviečiami

Atsilankyti

Jaunų muzikantų simfonijos orkestras, kuris pirmų kartų gros “Draugo” konoerte. Orkestras 
gros klasiškus kūrinius, po vadovystė prof. A. S. Pociaus.

M. Janušauskiene Ona Pteaenė
• »

Šios Chicagos lietuvių gražiabalses linksmins koncerto dalyvius gražiomis dainomis.

Kastas Sabonis Justas Kudirka
taipgi dainuos gražiausias lietuviškas dainas

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

Koncerto Pradžia 5 Vai. Vak. Šokiai Po Koncerto
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkė]
DAILY NEWS APIE MOŠŲ ŽYGIUS 

DEL VILNIAUS

Praėjusį šeštadienį Chica
go baily News svarbioje vie
toje aprašė Chicagos lietuviu 
protesto susirinkimą, kuris 
įvyko sausio 17 d. Nekalto 
Prasidėjimo parap. salėj. B<:- 
vo įdėtas toks aprašymas:

Seizing the radios of yortr 
fellow countrymen is«a pret- 
ty serious offense, or at least 
so thought niore than 2,000 
Lithuanians of the Chicago 
area who this week voiced 
a n appeal to the League of 
Nations to intercede in the 
heliai f of LitliHanians living 
i n the Vilnius territory of 
Litliuama, occupied by Poles 
some seventeen years ago.

Under the auspices of the 
Lithuanian Roman Catho.’ie 
Pederation of America hun- 
dreds of Litliuanian descėnt 
gathered in a fnėfes tfieeting 
lašt Sunday in the InnnAcu- 
late Coftceptiort pArochial 
lia.11, 4400 Fair'fiėld avenue, 
to draft a resOlution eharging 
persecutions of relatives and 
frieflds in Eūrope attd pro- 
testing against the “oppres- 
šive acts of tbe Polish govern- 
ment toward the Lithuanians 
ot the Vilnius territory”.

Hopes to Revive Interest
The appeal, directed joint

South Oakley avenue, editor 
of the Lithuanian Daily Fri- 
end, hopes to reviVe interest 
in this angle of the postkrkr 
Baltic problem.

“We hope this resolntion 
doesnT hecome just another 
piece of mail to the Leaguė 
of Nations”, said Mr. Simu
tis, “and that it stirs up neto 
interest in the ‘Snwalki’ 
agreėment between the Po
lish govėmment and Lithna- 
nia which was nullified by 
the action of the Polish ge- 
neral, Zeligowski, who occu
pied Vilnius a single day be- 
fore thė treaty came into 
force”.

He added that the area oi 
more than 29,000 square ki- 
lometers contains more than 
a million Lithuanians, and 
that the Polish occupation 
has never been officially re- 
cognized by the league.

Also Sent to Congress

Copies of the resolntion 
were also sent this Aveek to 
the department of statė and 
individual representatives in 
addition to congress. Other 
griėvanee# Wed in the do- 
cument in addition to the co- 
nfiscation of radio receiving

ly to the congress of tire Vni- šeU are the suspensaon of 
led States and the League of į Lithuanian publications, raids 
Nations, is the ddcuinettt by | on the liomes Of Llttiuanlans, 
whidh Leonard Simutis. 2334 i “frightening, enmarrasslng

—

VENETIAN M8NUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklą ir 

Grabnamių 
----- -o ■■ ■

Didšiansia partrinklų dirbtuvė Chicagoj 
-------6-------

Suvirš 50 metą prityrimo 
------- —

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

------- o-------
Mes atlikome darbą daugeliai žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWtSTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Ohicago, Illinois

and incouveniencing their fa- 
miliės” and the ‘liąuMation* 
of the Lithuanian centrai co- 
mmittee by Polish authftri- 
ties.

Other acts of oppression 
listed in the resolntion are 
the elosing by authorities of 
the Polish goverament of the 
religious, educatioual and cul- 
tural institutions maintained 
by the Society of St. Casinrir, 
“interference” with orphana- 
ges attd freųuent arrest and 
prosecutiob of leaders of the 
Lithuanian religious, educa- 
tional, sočiai and cultural in
stitutions.

A further demonstration 
is planned for Feb. 16, Natio
nal Lithuanian day, by lead
ers of the ineeting, which iri- 
cluded Anastazas Valančius, 
cliainnan; Ignatius Sakalas, 
secretary; Vincent Uždavinys, 
John Borden and the Rev. 
Anthony Briška.

Iš J. A. V. Senato Komi
sijos Užsienio Reikalams gau 
ta toks laiškas:

Washington, D. C., 
January 21, 1937.

Mr. Ignatius Sakalas,
6747 So. Artesian Avenue, 
Chicago, Illinois.
Dear Sir:

This i s to acknowledge the 
receipt of resolution adopted 
on January 17, 1937, in the 
Imfnaculate Conception Paro- 
chial Hali under auspices of 
the Lithuanian Roman Catho- 
lic Federatiott of America 
with regard to alleged into- 
lerant conditions to which 
Lithuanians are being sub- 
ject in the Vilnius tendery.

Yours very truly,
James A. White

Acting Clerk.

Sugrįžo

BRIGHTON PARK. — O- 
na Mestininkienė, 4029 So.

■M

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Jota F. Eadeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 Socrth Avetme

Tel. LAFAYETTE 0727

A. II A.
ANEL* MARTINKISNĖ
mirė Sausio 24. 1937, 7:30 vai. 
ryte. sulaukus 41» metu amž.

rulo ift Ukmergės Apskr., 
Gal vantų parap., Antankalnlų 
kaimo. Amerikoje Išgyveno 2 8 
tnettis.

Paliko dideliame nuliūdime 
vy.rą Ipolitą- du sunu: Vlkto- | 
rą ir Juozapą, dukterj Anelę 
Šimkienę Ir žėntą Antaną Ir 
anūkę, dvi seseris: Stefaniją. 
I)atnbau3klenę Ir Uršulę Tvi- 
raglenę, brolj Viktorą, pusbro
li Pct.rą Martinkų Ir brolienę 
Oną, o Lietuvoje tris seseris 
ir du broliu Ir gimines.

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

laidotuvės (vyks trečiadieni, 
sausio 27 d., 1937 ift namų
8.S0 vai. ryto bus atlydėta ) 
Av. Mykolo Arltangelo parap. 
bažnyčią, kartoj Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta | ftv. Kasimiem kapines.

Nubšlrdžlal kviečiame vlsuu 
gimines draugus ges Ir pazys- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę Vyrfcs, Minai, Tinkle. 

Rodrys, Br-tlis tr Aang kilų Ctt-

Lkldotuvių direktorius Juo
zapas Eudekts Ir Tėvas. Tel. 
KEPubllc 8340.

Dykai
■ ■ ■ ■■■r   11 ■ m n d i

koplyčios visose 
Chteftgos dalyse

oArY, ino. LAiDOTtfvfv nniFKTotiiAi 
KELNTER — PRUZfN

asrtauaias patarnavimas — Moteris 
Phone *000 ’wT'wl* l&th AreJ

*

LAlftOTUVlŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TPVAS

Public 8340

Manjona Janušauskienė, soprano, savo gražiu bal
su linksmins “Draugo” koncerto dalyvius. P-nia Ja
nušauskienė yra visų mėgiama dainininkė, kurios dai
nos visuomet žavi klausytojus.

.i i —
Maplewood avė., turėjo sun
kią operaciją. Dabar jau ran
dasi savo namuose ir sveik 
sta. Daug' užuojautos ligonei

Pr. ir Ona Mestninkai yra 
nuolatiniai “Draugo” skaity
tojai ir katalikiškos spaudos 
rėmėjai. Jų duktė Irena lan-

teikė - Aųgros Vartų moterų ko aukžte8nę kataiikiškų m- 
ir merginų draugijos narės,
Apaštalystės draugija ir lab
darių kuopa.

ALEKSANDRAS
ANDRIJAUSKAS

Mirė sausio 25 d., 1937 m., 
sulaukęs pusės amžiaus.

KUo iš Tauragės apskričio, 
Kražių parapijos.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Marijoną po tėvais Bu- 
drlkaitė, 2 .dukteris: Oną Ir 
Adelą, 2 sūnus: Stanislovą Ir 
Bronislovą, Žentą Charles Wa- 
sik Ir daug kitų giminių; o 
Lietuvoje brolius ir seseris.

Kūnas pafiarvoeas «<B9 So. 
Wood Ht.

laidotuvės jvyks ketvirtadie
ni, sausio 28 d. IS namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioj Įvyks gedulingos pamal
dos už vėlionlo sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero Kapines.

Nuoftlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sfoteris, Dukterys, 
inūs, žentas ir Giminės.

M£
Mintis,

laidu tu vi 
Eiidclkls

direktorius J. F. 
YAZtds 1741.

r-7- ■Ml

kyklą.

ATGAIVINTAS TĖVŲ MARIJONŲ
RĖMĖJŲ, WEST SIDEJ, 19 SKYRIUS

Kiek metą atgal Aušros 
Vartuose (West Sidėj) gyva
vo Tėvų Marijonų Rėmėjų 19 
skyrius. Paskutiniu laiku vi
sai buvo miręs. Bet naujai 
paskirto dvasios vado kun. 
V. Čižausko pastangomis sky 
rius praeitą sekmadienį ta
po atgaivintas. Nors žmonių 
susirinko neperdaugiausia iš 
priežasties blogo oros visgi 
po mišparų, kviečiami kun. 
V. Čižausko, teikėsi susirinkti 
į mokyklos salę, kur išrinko 
valdybą ir atgaivino TT. Ma
rijonų 19 skyrių. Valdybą su
daro šie asmenys: pirm. — 
J. Kulikauskas, vice pirm. — 
Julijona Kulbienė, rašt. — 
Ig. Kryževičius, iždin. — Pr. Į 
Šliogerienė, dvasios vadas — 
kun. V. Čižauskas. Nariais į-.

19 skyriaus organizavimo sė
kmėmis. Praeito sus-mo kiek
vienas narys pasiryžo atsive
sti į sekantį susirinkimą, ku
ris įvyks ketvirtą mėnesio se
kmadienį po naują narį. Tad 
sveikiname brangius rėmėjus-, 
as ir linkime, kad jųjų pasi? 
ryžimas pasisektų įvykdytu 

Susirinkimas taipgi sutari 
po Velykų suruošti gražią ii 
linksmą pramogėlę, kokios, 
dar West Sidėje nėra buvę. 
Tam darbui išrinkta komisi
ja, kurią sudaro: Ig. Kryže
vičius, Jul. Kulbienė, M. Bal
čiūnienė ir taipgi visi kiti 
pasižadėjo gelbėti.

Taipgi kun. V. Čižauskas 
plačiai paaiškino šiuo laiku 
tęsiantį vajaus reikalą, ku-

sirešė sekantieji: Pr. Sliogo- susirinkusieji nariai 1a.,
rienė. M. Stumbrienė, Ieva bai Pri,*rė * "«*»*>* 
Šiaulienė, M. Balčiūnienė, E
milija. Pocienė, Jul. Kulbienė, 
Ona Ūsienė, Vinc. Petraitie- 
nė, Elecnora Motuzienė, Pet
ronėlė Tarvainienė, Jonas Ju
zėnas ir Ignas Kryževičius. Į.

Taipgi į susirinkimą atsi
lankė gerb- kleb. kun. M. Ur
bonavičius, kuris plačiai api
budino Tėvų Marijonų dar
bus ir skyriaus reikalingu
mą, ir kartu džiaugėsi, kad 
tiek susirinko, ir linkėjo vi
same geriausių sėkmių.

Taigi, reikia pasidžiaugti

knygučių tam tikslai padir
bėti.

Rėmėjas J. ^K.

•• 1 -- ■—- ~i
IŠPAKAVIMAS

Mažiukai Radios 5 tūbų 
vertės $20.00 po^9k© ‘ >

ai.f

MORTA KNIZIK
(po (tėvais Kučinskaitė)

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

Kilo Ift Šiaulių Apskr., U’I- 
tninčlų parap. Amerikoje Išgy
venu 25 mietus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną. dvi dukteris; Pet
ronėlę Ir Bronislovą Ir Žentą 
FelLx Ammtcak. pumeser] Mla- 
Fellx Annlcka pusseaeij Elz
bietą Balsytienę Ir jos šeimą

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

Laidotuvės Jvyka Trečiadieni. 
Sausio 27 d.. 1937 m. Iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėta J ftv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje Jvyka gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Šv. K* 
zimlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines araugus-ges Ir pažys- 
tanius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyžto. linkimos tontas. PmasiM iė ir Gimine*
laidotuvių direktorius J. F. 

Eudetkts. Tai. YAKds 1741.

Rap

LAIDOTUVIŲJ 
DIREKTORIAI^

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

ladiawicz ir Sanai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

I. Liutevidas
S. P. Mažeika
A. Masalskis

Latkawitz
A. Petkas
S. M. Skalas
LLZotp
Ezerskis ir Senis
P. I. Ridikas

4348 So. California Ave<ju 
Phone LAFayette 3572

8319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

! i

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

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

718 W«st l&th Street 
Phone MONroe 3377— , r ± r v
1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203. .. . ......
10734 &o. Midbigan Ate.
Tol. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlcvard 4089

1937 Phiko Radio kaSj 
atvaizduotta pagauna Toli
mas stotis nž

#39.00
Orunow Radios verti $90.^

Č5D.OO

HOOVERl
WORKMANSHlP 
IN THESE

9xįl2 Karpe tai verti 
£55.00 Į>o

029.50
Floor lempos vertos $15.

P° .į
06.50 .

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

Tel. Bosi. 7010

Budriko proKnunai Nedėliotum 
W. C. P. Lu, 7 iki 8 vėl. vak. Pa 
nedėliaia ir Pėtnyėiomia W. A. 
A. P., 3:30 pn pintų. Kat « 
dieniais W. H. F. C., nuo 7 iki 8 
vai. vakare.

R
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Iš Lietuviu Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
Antradienls, 'sausio 26, W37

Visi Talkon

Gražus Bankietas 
leisejo Zuno 
Pagerbimui

“Beveik visos tautos turi 
tvo reprezentaciją Chicagos 
Mainuose, svarbu, kad teisė- 

Zūrio asmenyje ir lipin
iai jau turi savo atstovą” 

pasakė Chief Justice John 
J. Sonsteby teisėjo Zflrio pa
gerbimo bankiete, įvykusia
me praėjusį sekmadienį Del 
Prado viešbutyje. Dėl to jis 
sveikino teisėją Zūrį ir lie
tuvius. Teisėją Zūrį apvilko Inas ivyk° sausio 18 d., pa
teisėjo toga, kurią įtaisė Li-
thuanian Chamber of Com- r,in’n- D. Varniui vadovan- 
merce. Tąją iškilmę atliekant .ianL apkalbėta kuopos dar-
susirinkusieji griausmingai 
pagiedojo Lietuvos himną.

Teisėjas Sonsteby savo kal
boje palietė vienybės svarbą 
ir, be to, lietuvių vaizbos bu
to reikšmę. Anot jo, toji or
ganizacija galės daug prisi
dėti, kad paskleisti Amerikoj 
Lietuvos produktus ir bend
rai praplėsti prekybą tarp 
Lietuvos ir Amerikos. Toj 
srity didelį darbą savo laiku 
atlikęs skandinavų vaizbos 
butas, prie kurio suorganiza
vimo jis prisidėjęs. (Teisėjas

msteby yra norvegas).
Pasakyta ir daugiau reikš

mingų kalbų. Kalbėjo: Lietu
vos konsulas dr. M. Bagdo
nas (kuris labai gražiai ir 
nuoširdžiai sveikino lietuvj 
teisėją), L. Šimutis, kun. A. 
Baltutis Justas Mackevičius, 
adv. Albinas Peters, adv. R. 
fVasaJle, Michael Flynn (Cou- 
įty Clerk), Vincas Uždavi-
lys ir dr. Strikolis.

Rankiotą puošė Onos Juo- 
litienės ir Jono Romano dai 

los. Jiems akompanavo muz.
Jozavitas. Tarpais gražiai 
;rojo iš Jozavito, Petruševi
čiaus, Viktoro ir kitų susida- 
fius orkestrą. Ji ir šokiams 
jJ*ojo.

Reikia pastebėti, kati teisė
jas Zūris, dėkodamas už su
rengtą bankietą, nuoširdžiai 
kalbėjo ir džiaugėsi turįs 
tiek daug draugų, kurie pa
dėjo jam rinkimų metu ir da
bar pasilieka su juo. Jis pa
žymėjo, kad vieningai dirb
dami, daug darbų galėsin.c 
nuveikti. Pora šimtų bankie- 
to dalyvių sukėlė jam ova
cijas.

Programą sumaniai tvarki? 
ir. K. Draugelis. Bankietą

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

(rengė Lietuvių Vaizbos Bu-i dalyvavimą kuopos šokių va
tas, kurio valdybą nudaro: | kare. Dėkui ir visiems Vyėių 
teis. onn« Jonas Zūris, J. Va-Į veteranams ir prieteliams: 
į kala, P. Smitli, J. Nekrash,) kleb. kun. A. Briškai, S. Jo- 
J. Kaladinskas, dr. V. Nares, nelini ir A. Gašlūnui už pa- 
dr. K. Draugelis, Al. Kums-1 rodytą prielankumą, 
kis, N. Krukonis, M. Biekšą
C. Kai, V. Kareiva, A. Valo- 
nis, M. Kežas ir J. Namon.

L. Vyčių 36 Kuopa, 
Pirmyn!

BRIGHTON PARK. — L. 
Vyčių 36 kuopos susirinki*

rap. mokyklos kambary. Pi-

buotė. Taip pat pasidžiaugta 
grįžimu kuopon dviejų narių- 
O. Paukštaitės ir P. Kums- 
kaitės.

Knygų reviz. kom. narė E 
Baranauskaitė pranešė, kad 
knygos tvarkiai vedamos. Pro 
eitais metais kuopa išėjo su 
pelnu. B. Kvietkus raportavo 
apie kuopos jubiliejų, kuris 
bus rugsėjo mėnesį. K. Za

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
romskis raportavo apie šokių LTETTWIS ADVOKATAS ™ . a t, •
vakarą, kad vakaras davęs 4531 South Ashland Avenue į ma ^ienuolyno Statybos Pra- ] 

Res. 6515 S. Rockwell Street I plėtimo Fondui. •
Telephone: REPublic 9723 ! Visos rėmėjos eina I pagal-

pelno virš $100. Sporto vedė
ja O. Rozgaitė pranešė, kad 
merginos turi sudariusios sti
prų besketbolo tymą ir ruo
šiasi pavasariui. Vaikinų ty
mas esąs dar stipresnis.

Dramos ratelis rengiasi 
prie vaidinimo.

Nutarta surengti šokių va
karą balandžio 24 d. Komi- 
sijon išrinkta B. Kvietkus, 
O. Rozgaitė, A. Balsaitė, J. 
Bagdonas, A. Žilins, O. Pau- 
kštaitė ir P. Kumskaitė.

Nutarta skaitlingai daly
vauti “Draugo” koncerte, 
sausio 31 d., Chicago Lietu 
vių Auditorijoj.

Kuopa širdingai dėkoja 
■“.Draugui/‘ ir “Brigbton 
Park Life” už talpinimą kuo 
pos raštų, “Margučiui” už 
garsinimus per radio, vietos 
.jaunimui ir kitų kuopų Vy
čiams, ypač ciceriečiams, už

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Dainai Gelbsti
Virikinti ir nuo 

Užkietėjimo

i Šių metų kuopos valdyba 
i savo darbštumu ir taktu pa-1 
J traukė visus narius prie ben- j 
dro darbo. Kp. pirm. D. Var- 
nis yra pasakęs: “Vyčių 36 
kuopa išgyveno 21 metus.
Mes, jaunimas, gerbiame ir 
mylime savo tėvelius ir bran
giname jų nuveiktus darbus.
Mums, jaunimui, laikas jau 
perimti jų darbuotė. Stokime' 
į Lietuvos Vyčių organizaci
ją dirbti Dievui ir Tėvynei”

Mėnesinis kuopos susirinki
mas įvyks vasario 1 d. Visi 
nariai prašomi susirinkti lai
ku — 8 valandą. Po susirin- Vasario keturiolikta jau ne- 
kimo bus muzika ir užkand- Į toli. Tą dieną įvyks Šv. Kaz. 
gį0 Vytis Akad. Rėmėjų puota, apie ku-

_________ ____________ I rią taip plačiai kalbama. Per
ilgus metus šie centro paren-

vasario Keturiolikta

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(We8t 22nd St.)
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais nuo 8 Iki t 
Telefonas OANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubllc »«0O 

Rtate 4696 Prospect 1019
KAL & ZARETSKY

ATTORNET8 AT LAW 
6323 So. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo *:*0 po piet 
Iki 8:10 v. vak. 8ubatoj nuo 18 Iki 

•:00 vakare 
188 W. Randobph St. 

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

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

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais

6322 So. W ėst era Avenue 
PROspeet 1012

PSAITK SAMPCUO DTKAI 
Trtear*i Bitter Wtae Oa.
M4 S. W«Ur SU 
Prldoak M

Visose
Vaistinėse

T) K X TT Q X S z

Į pagalbą potvynių juOston. Jūrų rezervistai iš Chicago su motorinėmis val
timis specialiu traukiniu vyksta į Ohio klonio potvynio vietas, kad geibėjos 
mtos nelaimės ištiktus gyventojus. pa

gimai yra žinomi, kaipo gra
žūs ir įdomūs.

Visos kuopos rengiasi puo
toj dalyvauti. Puota rengia-

bą, rengdamos visokias pra-- *4. • ■ — —
AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis’ 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien iki 12;

mrtM jo iįB-JTval.
TeL cAnSi 0523

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

TeL YARde 0994 
Res.: T*L PLAsa 2400

VALANDOS:
Nno 10-12 v. rvtn; 2-3 ir 7-8 v. vak 

m t*>

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDvvay 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 .Iri 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
• I rw» rviofri iv 7 »lri Q *30 m *

4AI? SVORJftO Ift KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 80 metų 

Reumatizmas Ir širdies Ilgos jo 
specialybė

Valandos 11-12 A. ,M. 8-4. 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta 16 38 Ro. 50 Avė. 

Phone Clfcero 8856 
Office 4»S0 U'est 1.Hh Street

mogas, kad padidinus fondą? 
Šį darbą turėtų dirbti ne vien 
rėmėjos, bet’ visi lietuviai ka
talikai Darbas daromasj kad 
praplėsti apšvietos kultūros

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Calumet 5974 On.so vu.auros 

S ryte iki 8 vakare 
lėaklrlant tiek 
mad tentus b 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Residcnce 6609 S. Artesian Avė.
PROspeet 3403

DR. A. J. SHIMKDS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4300 R. Fairfield Avė.
Tol. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Treė.iadieaiais ir Sekmadieniais 
pagal ant arti 

Telephone HEMIock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Westem Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

nnppl anvitarima

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vnk. 
išskvms seredomis ir «iih:it"mis

Tel. Ofc. REPubllc 7698 
Mclrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marųuette Road
Antrad., krtvliluti. Ii uenktadlenlab 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
ftefitadlenlala nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadvvay 
MELROSE PARK, ILL.

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

fteėtad tentais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pasai sutartie*

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone 

PROapect 1028
Rea. and Offiee Tel. CANa' 0267

2359 8. Leavitt St. 
OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
<K0WAR8KAB) 

OTDTTOJA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chlcago-

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

Runday by Appointrnent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki S vak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir NedSl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7868

įstaigą. Reikėtų visiems susi
domėti tuo darbu ir eiti rė
mėjoms į pagalbą.

B. Pleką vičiūtė

LIETUVIAI DAKTARAI

Res.:
2456 W. 69 St.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namn:
HEMIock 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.

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

r.nm.1 aptarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTI8TA8 

i 1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.
Utam., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. ▼.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Pnned.. Sered. ir Snhat. nno 2—9 v

Res. 6924 So. Talman Avė.
Ree. Tel. GROvehill 0617 
Of«e« Tol. HEMIock 45UR

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedolinnrs snsitame 

Tel. OANal 2345

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

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavltt St.

Tel. OANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

vakare
REZIDENCIJA j maeiką. Saukite pardavėja J. P.

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.; oanis. Room 618, 203 No. Wa-
Valnndos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. Į ba*h Av* • CMcaao_______________

Trečiadieniais ir Sekmadieniais <------------  —
neesi sutarti CLASSIFIED

Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS „ .

1821 So. Halsted Street R^a’aniamas prityręs torch-man 
_ .. - a . . a pinnstvti metnia. Vien pntvręs te-

A.rt.eR’an ATe; ntsiSaukift. North Halated Junk 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet Shop 2fi4ft No Halsted St.

6 iki 8 vai. vakaro _____ i
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 6913-14 
Res. KENvrood 6107

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

756 West 35th Street
Ofiso TeL VIRginia 0088 

Residence Tel. BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reslflenetja
8989 So. Olaremont Avė. 

Valandos 9-10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartis

Tik savaitė beliko iki me
tinio “Draugo” koncerto ir 
baliaus, kuris' įvyks sausio 
31 d., Lietuvių Auditorijoj. 
Tikietai platinami visose ko
lonijose. Galima užsisakyti ir 
telefonu Canal 7790.

Taipgi eina didelės lenkty
nės tarp draugijų, biznierių 
ir visų “Draugo” bičiulių.

Visi linki, kad šių metų re
ngiamos “Draugo” pramogos 
būtų sėkmingos. Visi žada 
skaitlingai atsilankyti į ko
ncertą ir balių. Rap.

Jauni Biznieriai

| NORTTT STDK — Košt. Če
pulis, 656 N. Homan avė- 
turį valgomųjų daiktų krau
tuvę, džiaugiasi gavęs gerą 
žmoną iš Brigbton Park — 
Marijoną Baranauskaitę, ku
ri yra pasižymėjus spaudos 

į platinime. Su savo broliuku 
Antanu per tris metus ji sa- 

' vo kolonijoj platino dienraš
tį “Draugą”. Ji yra buvus 
ir uoli parapijos choristė.

Linkime jauniems biznie
riams laimės, pasisekimo. Pa
simatysime “Draugo” meti
niam koncerte ir baliuj. Rap.

RADIO
Dainuos ‘ ‘ Granadierių ’ ’ 

Trio, graži muzika, įdomūs 
pranešimai, etc.

šiandie, antradienį, 7 va
landą vakare užsistatę savo. 
radio ant stoties WGES, gi 
rdėsite tikrai gražią ir įdo
mią radio programą nuolat 
leidžiamą pastangom ir lėšom 
Peoples bendrovės krautuvių. 
Programoj dalyvaus vyrų trio 
ir kvartetas (Radio Grana- 
dieriai”) su daug naujų ir 
gražių dainelių. Prie to, bus 
smagios muzikos, įdomių pra
nešimų ir kitokių įvaireny
bių. Patartina visiems pasi
klausyti.

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HEAT/TH-MOR 

Matykite IJ Šiandien t 
Reikta tik pnėauktl CENtral 9051 
arba raSytl lanką, o HEAI.TH-MOR 
ekspertas atwks pas jus. Ir per ke
lias minutes iėnlSkin* HEAI.TH-MOR

I
PARDAVIMUI "Shoe Repatr" ma

sinos su visais Įrankiais Ir “staku. ' 
Jpf nemokate amato. lSmoklnsi-u. Sa
vininką matykite vakarais Ir nedė- 
lioj visą diena. A. O. 4049 South 
Talman Avė. Kampas 40th PI. 

REIKALAUJAMA’ DARBININKAI

PARDzVVTMIT NAMAI
Pardavimui modernlėkaa mflrlnH 2 
fletn namas B ir 6 kambariu, plcls- 
teriuotna bclsmontae. uždaryti por
ėtai, mtvė Ir elė Mmokėfl, 2 karu 
jraradžhn. Knlnevo *13.090 Paleisiu 
už *5.950. AtaiSaukite 5138 S. Al- 
bany Avė. Agentų nenoriu.

PAHDAVTMITI KAILINIAI PALTAI
48 vartoti fnr kotai, priimti mnl- 
n«la — Greit, m perdavimui *5.00. 
Ptrmoidoe ateiti pl-mlanatal eaua. 
Keonomieel Reetion. Mlller Fur Pnm- 
panv 158 N. Micblffan Avė. AtdAra 
veVn «•«(<

TRAKO PIRKTI

TeSkoma pirkti maži varronliiki 
(reed ergą n). Turi bflti geram ate 
vv. Rot 81 A. "Draugas”.

UPH0L8TERTNG

Rakandų Taisymas
Pervilkimas, baldų taisvmaa, p* 

maltavnįimas, išvalvmas. Darbas a 
rantuojamas. Apkainavimaa dyki 
Pemiansioa kainos mieste. Snneri 
Tlpbolatering Co.. 327 Ro. Kodu 
Avė., NEVada 7717.


