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CAIRO MIESTAS VIS DAR 
. PAVOJUJE

Daug nukentėjusiųjų Mississi- 
ppi slėnyje

Mississippi slėny gi potvy
niai savo atlieka. Užlieti did
žiausi plotai. Galybės nuken-

CAIRO, III., vas. 3. — Cai- 
ro vis dar pasilieka pavojuje. 
Vietomis prakiurinti pylymai 
užtaisomi. Kas momentas 0- 
liio upės vanduo gali kur nors 
pla/iai prasilaužti ir užtelti 
tiesiog j miestą, kurs yra apie 

*17 pėdų žemiau patvinasios u- 
pės. i

tėjusiųjų.

Tuotarpu Ohio upės slėny 
potvyniai baigia nykti ir gy
ventojai planuoja apie atsista
tymą.

Atidėtas Minki pašalinimas 
iš fabriku

PREZIDENTO NURODYMU GUBERNA
TORIUS SIEKIA TAIKOS

DETROIT, Mich., vas. 3. Tada, jei General Motors kor-
— General Motors korporaci
jos viceprezidentas Kn-u’seu 
tarėsi su CIO ‘komitete pirmi
ninku J. L. Lewisu. Knudsen 
pranešė, kad jis tai daro pa
geidaujant pačiam preziden
tui Rooseveltui.

poracija reikalaus būtinai pa
šalinti darbininkus, ji ir vėl 
turės 'kreiptis teisman. Tuo
kart teismas nurodys priemo
nes, kaip tą darbą atlikti. Ši 
procedūra užims keletą, dienų.

Tokiu būdu darbininkai kol 
kas pasilieka fabrikuose.

Gubernatorius Murpby,
DETROIT, Mich., vas. 3. —

— Sužinota, kad prezidentas , , , ...
įsikišo į General Motors kor. ’ak°™> 'alkai 8tHlar«8 lokl* 

poramjos darbininkų streiką
ir autorizavo Micbigano gu
bernatorių Murpby, kad jis 
suvestų krūvon pasitarimams 
darbininkų vadus su korpora
cijos viršininkais.

Dar prieš tai korporacijos 
viceprezidentas Knudsen bu
vo pasiūlęs taiką, darbinin
kams. Kai teismas įsakė “sė
dintiems” darbininkams ap
leisti korporacijos fabrikus 
Flinte, Mich., Knudsen tuoj

formulą;
General Motors korporaci

jai — Ši korporacija pripa
žįsta tik' vieną įAmerican Au
tomobile Workere organizaci
ją ir tik su ja turi derybas.

Darbininkų unijai — Unija 
atšaukia “sėdinčius” darbi
ninkus iš fabrikų Flinte, 
Mich., o General Motors ga
rantuoja, kad tie fabrikai bus 
uždaryti ir juose nebus pra
dėtas koks nors darbas.

Nuo vienų ir kitų priklausopaskelbė, kad jis pasiryžęs ....
pasimatyti en American An- 81« Pr-P^mimae. Nuo
tomobilc \Vorkers organizaci- Peikia,taika,
jos vadais, 'kaip tik darbinin
kai apleis fabrikus.

Genesee apskrities šerifą
teismas įpareigojo darbinin- ....
i - r ♦» r u u • IIEADLAND, Ala., vas. 3. kus pasalinti is fabrikų. Šen- m ’
a8 vakar nuvyko į fabrikus 3‘ -Baltodžių grupė ,mlk0(

ALABAMOJ NULINČIUO- 
TAS NEGRAS

Fir tenai streikininkams pers
kaitė teismo> nuosprendį. Strei
kininkai švilpimais ir .ujimu 
palydėjo šerifą.

Po to “sėdintieji” streiki-

iš Abbersville kalėjimo jauną 
negrą W. Johnsoną, nuvežė į 
miškelį, kur pakorė ir sušau
dė. i i

Nužudytasis buvo kaltina
... .. ' ,____ mas baltodės mergaitės užpuoįlinkai pranese gubernatoriui a— r

•limu.Murpby, kad jie gražiuoju ne 
apleis fabrikų ir numatomas 
kraujo praliejimas.

Gubernatorius kreipės pas 
prezidentą Rooseveltą. Pasita
rė su atvykusiu čia vyriau
siuoju darbininkų organizato
rium Lewisu ir 'kitais vadais.

Po to

GROBĖJAS NUŽUDĖ 
GYDYTOJĄ

DARBININKAI NEPALANKŪS ŠIAM DIDŽIŪNUI POTVYNIAI LABAI SUGA
DINO KATALIKŲ BAŽ

NYČIAS, MOKYKLAS
CINCINNATI, O., vas. 3. 

— Remiantis surinktais apyti
kriais daviniais, šioje srityje 
potvyniai sugadino apie 20 

1 katalikų bažnyčių.

LOUISVILLE, Ky., vas. 3. 
— Katalikų įstaigos labai nu
kentėjo šiame mieste. Žemes
nio jo j miesto daly visos kata
likų bažnyčios užlietos van
dens iki septynių pėdų ir 
daugiau. Katedra yra išlikusi. 
Mokyklos lygiai nukentėjusios.

Higblands ir Crescent Hills 
, miesto dalyse katalikiškos mo- 
f kyklos pavestos nukentėjusių- 
Ijų prieglaudai. Vienoje moky
klų apie 500 nukentėjusiųjų 
turi pastogės.

POPIEŽIUS NEPAISO 
SKAUSMŲ, DIRfcA

VATIKANAS, vas. 3. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI ir 
pereitų, naktį praleido be pa
togumų. Skausmai pasikarto
jo kojose. Tik po pusiaunak
čio didžiai nuvargęs tegalėjo 
'kelias valandas miegoti.

Nepaisant tokio stovio, 
šiandien rytų Popiežius paro

dė daugiau gyvumo, negu pa
skutiniais keliais rytais, iš
klausė Mišių ir suteikė atidi- 
jencijas valstybiniam sekreto
riui kardinolui Paoelli, valsty
biniam pasekretoriui arkivys
kupui Pizzardo ir ritu kongre 
gacijos prefektui kardinolui 
Laurenti.

INDIANAP0LIS, Ind., vas. 
3. — Indianapoliso diecezijos 
vyskupo kanceliarija dar ne-

Greneral Motors korporacijos prezidentas Sloan. Darbi- tur' apie padarytus nuo- 
įinkai pikietuoja jo ofisų. Aną dieną jam išėjus iš ofiso, šu- etolius bažnyčioms, mokyk-ninkai

kaudami darbininkai apsiautė jo automobilį. Policijos juos iš-1 loms ir kitoms katalikiškoms
sklaidė. (Acme Photo., ! įstaigoms. Tik žinoma, kad pot

POPIEŽIUS MM UIS- HMHCŪZIM GIM
IMU BŪTI mbmhm-

Popieziaus legatas ragina niektomis 
uoliau niisionieriauti i

MANILA, Filipinai, vas. 3.'pri “torus ir nuklydusiems nuo 
— Atidarytas 33-iasis tarptau Dievo”, 
tinis Eucharistinis kongresas, i Dešimtys tūkstančių meld-

Šventojo Tėvo legatas, gBianaiu aaaidomiji.;
Emin. kardinolo., Dougherty, klausė p»P>ežl“»
kalbėdamas Lnneta parke ban-'kalbos- Paduodamos 

.... . . smtuvus.guojancioms meldziomų mi- _ . . , . .
Pasireiškus netvarkai mies

to trafike, gausingos medžio
nių minios nesuspėjo laiku at
vykti į iškilmes.

Manilos arkivyskupas M. J. 
O ’Doherty kalbėdamas pa
reiškė, kad Šventojo Tėvo vie
na intencijų (yra, kad Šis kon
gresas gelbės grąžinti taiką

nioms, ragino tikinčiuosius 
pasiryžti uoliau misionieriauti 
Katalikų Bažnyčios išplėtimui 
ir žmonijos išganymui.

Jo Eminencija tarp kitko 
pareiškė: • , . •

SE ROMUOSE VOKIETIJAI

“Švenčiausioji Eucharistija
vymai skaudžiai ištiko eilę j yra išganymas sėdintiems mir
parapijų Ohio paupiu, Indiana ties šešėlyje, pasinėrusiems į i suirusiam pasauliui.
valstybės pietinėje dalyje. -------------------------------- . — — u

—
TESĖJAS NUGINČIJA ZIN- 

TAKO TVIRTINIMUS

VATIKANAS, vas. 3. —
Šventasis Tėvas Pijus XI pa-■
darė keliems mėnesiams savo 
darbų programą. Tas reiškia, 
kad Popiežius ir sirgdamas 
pasiryžęs asmeniškai vesti vi
sus Bažnyčios reikalus.

Nusprendė gegužės m. gale 
nusikelti į vasarinius rūmus 
— Castle Gandolfo, ir tenai 
geg. 31 d. minėti savo 80 me
tų amžiaus sukaktuves.

Pereitais metais Jo Švente
nybė į vasarinius rūmus buvo 
nusikėlęs birželio mėn. gale.

ANGLIJOS PARLAMENTE 
PUOLAMA MONARCHIJA

WTLI/0W SPRINGS, MO., 
vas. 3. — Suimtas R. Kenyon. 
20 m amž., moronas grobėjas.

Aną dieną jis pagrobė dr.
gybematorius įsakė J.C. Davis, 67 m. amž., reika-

šerifui atidėti teismo sprendi
mo vykdymą. Šerifas skirtu 
laiku nuvyko į fabrikus ir 
pranešė darbininkams, kad jie 
apleistų fabrikus. Darbinin
kai atsisakė klausyti.

Šerifas paskui štai kaip iš
aiškino pašalinimo procedū
rą; Ji8 turi pranešti teismui, 
kad darbininkai jo neklauso.

lavo 5,000 dol. išpirkimo ir pa
grobtąjį nužudė.

MADRIDO APYLINKĖSE 
RAMU

PARYŽIUS, vas. 3. — Vyresniojo teismo teisėjas
Prancuzijos saugumo ministe- t g David griežtai nuginčijo 
ris E. Daladier atstovų rū- fej8Tne> kad jjs būtų kada 
muose iškėlė aikštėn vyriausy- n0Tg pfttarę8 F y Zhltakui> 
bėg padarytus planus ginkla- buvusiam vyresniojo teismo 
vimnisi. klerkui, kad jo, Zintako, žiny-

KATALIKAS MINISTERIS 
APLEIDO HITLERIO 

KABINĖTA

PENKI ITALAI
PAKLIUVO ISPAI 

RADIKALAMS

• Tai bus ketverių metų pro
grama ir ginklavimuisi bus iš
keista 10 bilijonų frankų.

Ministeris aiškiai pažymėjo, 
kad Prancūzija pasiryžusi ne
pasiduoti Vokietijos ginklavi
muisi.

BERLYNAS, vas. 3. — Hit
lerio ministerių kabinete įvy
ko kai kurios atmainos. Iš ka
bineto pasitraukė paštų ir su-

boję esamus fondus galima

GIBRALTARAS, vas. 3. 
— Tarnavę ' ispanų naciona
listų kariuomenėje penki ita- 
lai lakūnai buvo priversti nu
sileisti į radikalų valdomą te-sisiekimo ministeris baronas 

naudoti kaip tinkama, bi tik Į Taul von 1 Eltz Ruebenach, ritoriją. Radikalai juos suėmė 
galai su galais suvedami. Įkarštąs katalikas. Pažymėta,1 ir tuojau paskelbė, kad tai

kad jis atsistatydinęs dėl “se-'dar vienas įrodymas, kad Ita- 
natvės”. Jis yra vos 62 metų' Ii ja kišasi į Ispanijos reika-GUBERNATORIUS HOR- 

NERIS UŽ DIDESNES 
MOKESTIS

lūs.

KATALIKŲ LABDARY
BĖS RŪPINSIS NAŠ

LAIČIAIS

LONDONAS, vas. 3. — 
Kairiųjų grupė Anglijos par
lamente vakar aštriais žod
žiais puolė monarchijos vald
žios formą nurodydami, kad 
monarchijos forma netinka 
šiems laikams, kad šiandien 
kiekvienai valstybei yra tin
kamiausia respublikoniška vai 
džia.

Nurodyta, kad dažnai mo
narchais tenka būti asmenims, 
kurie apie- valdovavimą ir vi 1 
stybės reikalus neturi supra
timo. Anglijoje būta ir bepro
čio karaliaus.

VOKIETIJA DAUO IŠLEID
ŽIA GINKLAVIMUISI

SPRINGFIELD, III., vas. 3. 
— Springfieldo diocezijos ka
talikų labdarybių sąjunga pa-Į 
sisiūlė paimti savo globon 20, 
kūdikių našlaičių iŠ nukentė
jusių potvyniuose pietinių Hli 
noig valstybės sričių.

amžiaus.
Sužinota, kad šis ministeris Kadangi tas įvyko pietinės 

o . „ iki šiol pakenčiamai ėjo savo d“ly, nacionalistų
Žiniomis is Spnngfleldo, gu . neturėdamas nieko armij°8 vadas «en- da L’“° 

bernatonus Homena yra pa-l^ 8U naci ija Bet per radijų paskelbė, kad tie
lankus padidinti mokesčių ra- mt|erjg - italai lakūnai yra ispanų ui
tas Chicago mokykloms, taip'. naria pelenio legijono nariai ir jie

'nusprendė įteikti jam šios parlnetari I’iek<’ bendra 80 ItaB- 
' tijos auksinį ženklų. U08 ^rinomene.

Gen. Llano įspėjo radika-
Ministeris baronas atsisakė

pat parkų distriktui.

ŽUVO SPROGUS 
GAZOLINUI

1’

Charles Church, 31 m. amž., 
3519 Seminary avė., mėgino 

. j pečių užkurti su gazolino pa
gelba. Ištiko srpogimas. Chnr- 
ch baisiai apsvilo ir neužilgo 
mirė.

Katalikų labdarybių organi 
žarijos direktorius kun. D. L.
Scully kreipės laišku į Raudo
nojo Kryžiaus skyrių šiame
mieste pažymėdamas, kad na- p EMIGRAVO 1,701
stalčiams bus duota prieglau
da katalikų vaikų namuose 
Altone.

lūs, kad nieko bloga neįvyktų 
priimti tą požymį ir išėjo iš gu suimtaisiais lakūnais, ka- 
kabineto. daugi «ž tai radikalai būtų

skandžiai nubausti.
Ganta žinia, kad šiauriniuo

se Ispanijos pakraščiuose ra
dikalai nutvėrę vokieti von 
Einatten ir jį nubaudę mirti
mi.

LIETUVOJE 9 TABAKO 
FABRIKAI

PAGERBTAS BRAZILIJOS 
DIPLOMATAS

LONDONAS, vas. 3. — Fi 
nansinis žurnalas “The Ban- 
ker Monthly” ražo, kad Vo 
kiet.ija ginklavimuisi per Ine

WASHINGTON. — Ameri-

MADRIDAS, vas. 3. — Šio 
miesto apylinkėse sulaikyti 
karo veiksmai. Visos apylin- tus išleidžia apie penkis bili 
kės nurimusios. 1 jonug dolerių.

960), į Pietų Ameriką taip 
kos Katalikų universitetas pa- pat per 500 (daugiausia rusų) 
gerbė Jose Carlos de Macedo ir į Afriką 258 (1935 m. —
Soares, buvusį Brazilijos užs J 255). Pernai emigracija huvo 
santykių ministeTį. Jam pripa dar mažesnė nei 1935 m., nes
žino teisių daktarato garbės tais metais emigravo 1,916 metus darydavo apie 16-17 

l laipsnj. • asmenų. . f ' mit litų apyvartą.

KAUNiAS. — Kiek taliako 
gaminių suvartojama vidaus

LIETUVOS GYVENTOJAS <nnkoj®’ J1.®“. pA'iegtų P®' 
u J gaminti 3 fabnkai, jei jie nor-

KAUNAS. — Pereitais me- ^maliai veiktų. Dabar visi taba- 
tais iš Lietuvos į įvairius ko fabrikai dirba tik 3-4 d. 
kraštus emigravo 1,701 as-Į per savaitę ir tik su viena 
mno. Daugiausia emigravo į darbininkų pakaita. Visuose
Palestiną — 504 (1935 m. —

bininkų. Suirus sindikatui, 
darbas fabrikuose nepadidė- 
siąs, nes nno to rūkalų suvar
tojimas negalįs pakilti. Ligi 
šiol visi tabako fabrikai per

TRUMPINS DARBO VA
LANDAS MOTERIMS

LONDONAS, vas. 3. - An
glijoje imta darbuotis, kad 

fabrikuose dirba apie 500 dar sutrumpinti darbo valandas
moterims.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota; numatomas snigulia- 
vimos; popiet kiek Malčiau.
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RSDUMINGA3 PAREIŠKIMAS

ir į tai nekreipiama dėmėsią Tuo būdu pa
dėtis komplikuojasi ir darosi pavojinga. Da
rbininkai Vargsta, visuomenė demoralizuo
jama, daromi dideli nuostoliai automobilių 
industrijai, duodama progos komunistams 
vesti savo pražūtingų propagandų.

Kuri pusė, streikininkai or darbdaviai, 
dėl to yra labiausia kalti!

Mos jau esame rašę, kad didžiausi kal
tininkai yru darbdaviai, kurie atsisako mo
kėti darbininkams žmoniškas algas, bet ae 
tokias algas, iš kurių jie negali pragyventi. 
Tų pripažįsta ir žymusis darbo* žmonių bi
čiulio kun. Charles Couglilinas, kuris pa
reiškė, kad streikas galėtų baigtis ir indus- 
trininkų nuosavybė būtų apsaugota, jei dar
bininkams būt mokama metinė pragyvena
moji alga. Anot jo, tuo “sėdėjimo streiku” 
metama privatinės nuosavybės teisei ir me
tinei pragyvenamai algos teisei. Dėl to ken
čia ir darbininkai ir pramonininkai. Nuken
čia ir visas kraštas. Kun. Coughlinas praė
jusį sekmadienį per radio pasakė:

Knn. >r. J. Vaitukaitis

KRIKŠČIONIŠKOJI ŠEIMA
' ” ' -r . ą 4 . i

Krikščioniškojo šeimoje ve-Įklėja savo namų jaunas ut 
dusieji ramiai gėrisi namų žala*, 
gyvenimo džiaugsmais. Tėvas

Prieš kiek laiko socialistai pakvietė grį
žti atgal jų tarpan Davidų Goldsteiną, ku
ris atsiskyrė nuo jų, priėmė krikštų ii- da
bar yra vieaas iš žymiausių katalikų vei
kėjų pasaulyje, savo kalbomis ir raštais 
daūg gero darančiu Katalikų Bažnyčiai. So
cialistų kvietimo jis nepriėmė.

Atsakydamas laišku į socialistų pakvie
timų, p. Goldsteinas pasmerkė Markso mo
kslo dėsnius, kuriuos palaiko socialdemo
kratai, ir pabrėžė savo didelį prisirišimų 
prie Katalikų Bažnyčios. Mat, socialistai 
manė, kad jų vakarykštis draugas, perėjęs 
Katalikų Bažnyčion ir jai dirbdamas, kokiu 
nors būdu bus nusivylęs katalikybe ir dėl 
to išdrįso tų “paklydėlį’* kviesti atgal sa
vo tarpan. Bet Goldsteinas į tai atsakė, kad 
jis kasdien labiau prisiriša prie kataliky- 
bėa Jis sako:

“Yra tikras faktas, kad aš turiu daug 
priežasčių dėkoti Visagaliam Dievui už 
šviesų ir paraginimų eiti prie krikšto 
Katalikų Bažnyčioj. Vietoj, kad silpnė
ti savo tikėjime, aš kasdien jame da
raus stipresnis ir daraus vis didesnis 
katalikų mokslo, katalikų liturgijos gro
žio, garbingos Bažnyčios istorijos, jos 
išganingų principų gydyti- liguisto pa
saulio neteisybes gerbėjas”.

Be to, p. Goldsteinas griežtai ir teisingai 
smerkia socialistus, kurie, anot jo, nedaug 
kuo tesiskiria nuo komunistų, kurių darbus 
ir taktikų jis labai vykusiai aprašo ir su
kritikuoja. Tas p. Goldsteino laiškas yra 
fileislas į atskirų knygutę.

ir motina ir valkai gyvena 
vienybėje, tarytum, to paties 
kūno nariai, jaučiasi laimin
gi, būdami kartu ir gėrisi 
kits kitn. Tėvas žino ir jau
čia, kad jis kiekvienų valan
dėlę turi visas priklausyti sa
viesiems. Motiža žino ir jau
čia, kad jos pirmiausioje pa 
reiga yra padaryti, kad jos 
namelių vidus visiems Šeimos 
nariams būtų mielas ir pa
togus. Vaikai lino ir jaučia, 
kad jiems nitko nėra bran-

“ Moderniškojo kapitalizmo nuodėmės, kaip pasikalbėjimai
tai ruošimas dirvos komunizmui. To 8u. ^vu> n*ko ma onesmo, 
įrodymus turime čia pat prie savo du-j^^P motinos širdis. Jie me
rų. Jei industrijos savininkai būtų už-1 ko kito ir netrokšta. Kiek- 
tektinai gudrūs mokėti darbininkams vienas ieško pasilinksminimo 
žmoniškas algas, jei atsisakytų klaidin- tik savo šeimoje. Kiekvienas

įsivaizduok vaikus, auklė
jamas krikščioniškoje šeimo
je. Iš vienos šalies tėvas sa
vo žodžiu ir pavyzdžiu nu 
ka j jų širdis kvėpti Dievo

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS vorščiui-i/.aitytojai, gal, jau 
----------- pamirščt savo gimtų kalbų!1

Sveiki, tavorščiai! į Taigi, va, duodu jums mažų
Lietuviškiems balšavikams, prikloję:

galvis susisuko. — Ar žinai bro, Kozmu,

KARO REIKALAMS PINIGŲ 
NETRŪKSTA

Prancūzija jau daug metų nemoka Jun
gtinėms Valstybėms skolų. Nemoka nė nuo- 
Atečių už jas. Tačiau ji turi galimybių sa- 
vb biudžete skirti milžiniškas pinigų sumas 
apsiginklavimui. Karo ministeris pareika
lavo dvigubai* didesnės pinigų sumos karo 
reikalams ir parlamentas jo reikalavimų pa
tenkino. ,

Bet dėl to ne vienų Prancūzijų reikia 
kaltinti. Kaltos yra visos didžiosios Euro
pos valstybės. Tiesų pasakius, juk Prancū- 
li ja negalį nesiginkluoti, kuomet jos pašo- 
ttjfc Vokietijos naciai laužo tarptautines 
sutartis vienų po kitai ir grųsina užpuoli- 
fM. Valstybių biudžetus didina smarkiai ve
ltiną komunistų propaganda iš Maskvos ir 
KtfViėtų Rusijos karo jėgų išaugimas. Japo
nijos imperializmo ragai taip pat didėja. 
Italų visa tauta suorganizuota naujam ka
na. Didžioji Britanija irgi kala ginklus ir 
TMkgiosi. Ir prie to viso Ispanijoj eina bai
sus civilinis karas, kuriuo visos didžiosios 
Jfiuropoe valstybės yra užinteresuotos. Ne
daug trūksta, Ispanijoj siaučianti karo ug
nis užsiliepsnotų visoj Europoj.

Taigi, to viso akyvaizdoje Amerikai ne
mokamos karo skolos. Ir negreit ateis tie 
laikai, kuomet Europa pradės atsiteisti su 
Dėde Samu. Tik viena mažoji Suomija savo 
■kolas moka.

TIKRIEJI KALTININKAI

■h”. /v . t
t, “Sėdėjimo streikas” automobilių indus- 
bAjoj nesibaigia. Santykiai tarp streikuojan- 
5ių darbininkų ir darbdavių blogėja. Tarp 
įų vis dar neatsiranda bendros kalbče. Dai
liau ir riaušės pasikartoja. Į jas turėjo įsi
maišyti ne tik policija, bet ir kariuomenė. 
Darbininkai atsisako užbaigti “sėdėjimų“ 
iirbtuvėse, kol jų reikalavimai nebus išpil- 
iyti, o darbdaviai nenori derėtis, kol strei- 
Uaiakai neapleis dirbtuvių. Ir teismas įšo
ki doribiatektma dirbtuves apleisti, tačiau

go principo gaminti tik dėl pelno, da
bartinės padėties būt išvengta, padėties, 
kuri mus lies tol, kol žmoniškos algos 
bus mokamos, arba kol užėmimas dirb
tuvių pasidarys pastovus dalykas“. 
Kun. Couglilinas konstatavo ir tų fak

tų, kad komunistai išnaudoja kapitalistų 
daromas neteisybes darbininkams. Dividen
dai ir bonai turtuoliams ir menkai apmoka
mi darbininkai tai yra vanduo pilamas ant 
komunistų malūno.

KAS REIKALINGA KATALIKŲ AKCIJOS 
DARBININKUI

šo:
Šiuo klausimu “2em. Prietelis” taip ra

jaustų gėdos ieškoti ilgesnių 
pasilinksminimų kur nors sve

šventosios baimės, teisume, i
pareigos, religingumo įstaty 4» g. .. i tavorščiai, mus. Iš antros Šalies mctin.i 
„vo ivelnanm ir meitag... balšavikų p„,,,ru ,a kaa am. nokt pa.- .„.n.. aUi-
mn minkština kartai, Starki- *deliu 8triokn kad r»- tiko! L

sis-tai “žemę su dangum mai- — O kas bro! 
šo.” Mat, kai Rasiejuj balšn- — Ogi paklausyk: I’atras 
vikai žemę su žmonių krauju Gokas, Patrulio berniakas, 
ir lavonais maišo, tai lietu- mūsų Kaziakas ir ošė išajoia 
viškįems balšavikams rodosi, arklių ganytų ir atrodom žvė- 
kad fašistai čia “žemę su dan- r6lį• Nieko būtu žvėrėlis, tik

tesnę tėvo pompkų, kuri m 
jttčiomis įsisunkia į vaikų ši
rdis ir jose sėja gerumo, r.- 
kaltumo, pasiaukojimo ir ki 
tų kilnių dorybių sėklas. Vy
ksta išmintinga bausmė, šve
lnus pabarimas, apgalvotas 
įspėjimas, kurį sužino palie
pia, autoritetas įsako, o ir 

’lė verčia priimti. Tuo būd. 
vaikui, lyg nešami išinintin-

. ... .gtnnu ir meilės sparnų, žen-
tur. Savaitės metu visa sei- . __ .gta geran, nejausdami nei
ma darbuojasi ir meldžiasi. 
Šventadieniais, šeimos na
riai, atsimindami, kad j»« 
yra Dievo vaikai, eina į baž
nyčių pagarbinti savo Dievų 
ir Viešpatį. Ten, bažnyčioje, 
savo Dangiškojo Tėvo na
muose, jie kalbasi su Dievu, 
klauso Jo žodžio, Jam gieda 
garbės ir šlovės giesmes, ta
rytum, alsuoja gaivinančiu 
dangišku oru. Iš ten jie kar
tu grįsta namon, ima valgį 
ir dalyvauja šeimos pašnekė-

sunkumo. Tėvų pavyzdžiu be 
veik savaime vaikai tampu 
geri. Tikėjimas, gerbiama * 
namuese, visiems šeimos na
riams daro galingos įtakos 
trejopa atžvilgiu, bfllent: Die 
vo pagarba, tarpusavio vyre 
ir žmonos pagarba, vaikų P-’ 
garba tėvams. Tėvas ir moti 
na, su malda širdyje ir lai
minimu lūpose, lenkiasi ant

gum maišo.’’ (visas odatorn apsegiotas, bodo
------- •— Į tik bodo. Mas ji apstajom, tik

Balšavikų Rasiejuj neseniai kas .jis įspėt negalajom. Vie- 
įvestas didvyrio pažymėjimo nas šoko—gerviokas, tik sna- 
titulas — Jjenino medalis už pells trumpokas; antras šoko 
didelius žygius. Sakoma, 'kad — pimpiokas, tik be kadėlio. 
neužilgo Stalino ne tik kruti-* Pairas Gokas makytas bro 
nė, ale ir pilvas bus nudeko- žmogus apajo bant tris sykius 
ruotas- nusagstytas Lenino ir šoko: čia nia paukšte, tik 
medaliais, nes jis daugiausia ežys. Bepygu jom, ir kai jis 
atlieka “didvyriškų” žygių. makytas, saptyniu klėsu, tai

----------- 'ir ežį pražįsta.
Argentinoje išeinanti gazie- - ----------

ta “Išvien“ paduoda figerių, Viena Kauno gazieta Spa
rnui ko daugiausiai žmonių nijos radikalų čyl’o Largo 
miršta. Sako: “O visų di- Caballero pavardę sulietuvino

taip: “Storas Kavalierius.”
U :■ <l' 11/’-’. k

džiausiąs žmonių npošiptis 
miršta nno “'krutinės Smadg- 

mažytės vaiko būtybės, glo- Ho” (angina pectoris), kuri

Kat. Akcijos tikslas yra Kristaus vieš
patavimas privatiškame, šeinių ir tautų gy
venime. Kat. Akcijos darbininkas tų didįjį 
uždavinį siekia paversti didžiąja realybe.
Tačiau jo norai ir pastangos dažnai palieka Ttų> bfkhl .tyliai ir dievobai- 
bergždžios. Dėlko! - Dėlto, kad jam dažnai - mingai prie krikščioniškojo 
trūksta dviejų pagrindinių apaStaio ntunte..; žillinio laukia Mvai.
kimų: gilaus religingumo ir nenuilstančio t -r me(ai. Ten bu_

atsiranda nuo rūpesčių, nėra
t___t______ ____mios sųžinės ir ypač melo.

siuo^’i P01.18.3^6 ir^ 1 bių Ciklas, kurios neš kilnių Kiekvienas melagis būtinai
serga “krutinės smaugliu.”♦

Taigi, tavorščiai, dabar

pasilinksminime, nesiblašky- 
dami po svetimus kampus.

veikiamo.
Pirmiausia Kat. Akcijos darbininkui rei

kalingas gyvas tikėjimas. Jis turi būti aiš
kių, gilių religinių įsitikinimų. Abejingumas, 
netikrumus pagrindiniuose gyvenimo klau
siniuose paraližuoja dvasios jėgas ir bet kokį 
apaštalavimų padaro negalimų. Tačiau pri
pažinti religines tiesas, tai dar nėra tikėji
mas. Tai tik jo mažutė užuomazga. Tikėji
mas, kurisyra galingas kaip uola, kuris kal
nus pakelia, tai gyvas Dievo realybės paju
timas, tai nuolatinis rišys su Amžinuoju 
šaltiniu, kuriame mes gyvename, judame ir 
esame, šitoks tikėjimas reikalingas Kat. Ak
cijos darbininkui. Amžinosios tiesos turi per
sunkti visų jo mąstysenų ir elgsenų. Jo cha
rakteringa žymė turi būti ne tai, kad jis 
visados apie religiją kalba, bet ja gyvena.

veinė, kuri teapleicfcžiama su 
skausmu, į kur grįžtame su 
džiaugiau u, kuri mėgstama ir 
pranešama viršum visko ki
ta.

Krikščioniškoji šeima, krū
von jungdama savo džiaugs
mus, bendromis .jėgomis neša 
ir savo vargus. Šeimoje tėvas 
turi savo uždavinį, o motina 
atlieka savo pareigas. Užda
viniui atlikti ir pareigoms ei-

Vienas Čikagos aptiekorias, 
pasisamdęs pardavėjų, moki
na kaip reikia biznis daryti.

— Visuomet būk apsukrus. 
Kostiumeriui paprašius vienų 
daikto, duodamas tų’ Ino jau 1 
siūlyk kitų.

Po tokios ^pamokos tuo
jau užėjo panelė pauderio nu-

kit, kad jį jau smaugia “kru-įsipirkti. Padavęs panelei pau- 
tinės smauglys“ ir tuojau derio ir prisiminęs aptieko- 

riaus patarimų,mandagiai ta
rė:

— Gal panelei reikia ir ri
cinos! i

bia jo jaunus metus ir krau
na jam į širdį šventas dory
bių sėklas, kurios nes kilnių 
vaisių šios žemės kelionei ii 
amžinąjam jo' budimui. De
šimties metų vaikas, kur.o žinokit, kurį tik žmogų p&ma- 
baltaplaukė gaivutė dar d:e- ’tysite neramios sųžinės ir y- 
gna nuo Šv. Krikšto van-|pač sugausit meluojant, žino- 
dens, kaip baltagėlė, kuri sa
vo lapelius lenkia prie sau
lės spindulių, savo jaunų šir
dį atidaro amžinosios Saules- 
Dievo veikimui ir semia iš 
Jo gausumo šventos meilės 
savo širdžiai, stiprumo save 
nekaltumui, gilumo savo ge 
rumui, jėgos savo pareigiu 
gum ui. Jo nekalta akis, ža
vėdama tėvo ir motinos širdį, 
savo dangiškoje mėlynėje at
spindi dieviškosios jaunystės 
grožį ir šypseną. Jaunuolis

nnrs.

Paeinantieji iš Salamiečio 
apylinkės mano kampelio ta-

sis, pasiaukojusi čia, žemėje, stę, kovoja už nemirštamas

ti, uoliai darbuojasi. Bet tą i kuklus savo pajėgoje ir pa-
darbų lengvina, daro jį ma- jėgus savo kuklume, kuriam
lonų ir džiangsmingą palan- sielos ir kūno skaistumas su
ki tarpusavio pagalba ir pa
tarnavimas. Vyras, vakare 
sugrįžęs ii darbo, suvargęs 
ir nuilsęs, savo jaukiame ir 
švariame bute randa mylin
čių šeimininkę, žmoną, kuri 
jį gaivina savo rūpestingu
mu, savo meilingumu ir link
smumu. O kai žmona jaučia
si prislėgta savo rūpesčiai?, 
pas savo vyrą ji randa žvilg-

Be gyvo ir sąmoningo religingumo, Kat.
Akcijos darbininkui reikalingas dar nenuil- 
stąs veiklumas. Kat. Akcijai reikalingos ka
rštos širdys ir drąsūs kovotojai. Per dideli 
mūsų uždaviniai, kad mes galėtume lėtu 
žingsniu žengti, šituo atžvilgiu mums pa
vyzdžiu galėtų būti raudonosios evangelijos 
apaštalai.' Komsomolcai, paskelbus penkme
čio darbų planų, pasakė: “Mes jį įvykdy
sime per keturis metus!” Toks ryžtingumas 
reikalingas Kat. Akcijos darbininkui. Jam
nevalia galvoti apię poilsį, kada tarptauti- . . . . ,

• i ui u- x • !snl, kurs jai atlygina ir kursnis bedievybės frontas grąsina iš visų pa- * .u._ __ m*..-.
šaulio bažnyčių sukurti didžiulį gaisrų. Nu
rimti, kaip sako Fiedleris, ilsėtis, pasiten
kinti galės jis tik tada, kai bus pralaužtas 
paskutinis pasipriešinimas, kai bus laimėtas 
paskutinis žmogus, kai pasaulis tebus tik 
Dievo karalystė.

Į šiuos žodžius turėtų gerai įsidėmėti 
įr mūsų veikėjai, nes kai kuriems dažnai 
pritrūksta ir gilutis religingumo ir nenuil
stančio veiklumo.

• e •
Kanados parlamento atstovas J. J. II u- 

glies vienoje savo kalboje pasakė: “Dievas 
1 sutvėrė Žmogų ne tam ir jam nedavė Že 
mėje tokio* valdžios, kad privesti jų prie 
tokios padėties, kokioj ji dabar yra, taip 
pat Jis nepaliko žmogaus tamsoje, kad ne- 
besurastų sau kelio. Pildymas Dešimties Die
vo Įsakymų pagydys esamus blogumus ir 
niekia kitas jų nepagydys”.

suteikia padrąsinimo. Tėvas 
ir motina, gėrėdamies augan
čiais vaikais, užmiršta savo 
vargų, net naštų nešdami, jau
čiasi laimingi, nes jų neša be
ndromis jėgomis. O kentėji
muose gilus tikybinis gyve
nimas yra jų sekretas, kurio 
pagalba jie gauna sau pajė
gų, drąsos, pasitikėjimo. Oi- 
Liuose gyvenimų skausmuose 
jia moka sokniibti prie Nu
li ryši lietojo kryžiaus arba 
prie Sopulingosios Motinos 
paveikslo ir savo skausmui 
pasisemti vaistų, pasidavimo, 
didvyriškos drąsos. Krikščio
niškieji tėvai kilniu triklu aa>

teikia brangiausio papuošalo 
ir giliausio pasigėrėjimo bei 
džiaugsmingumo, kovoje nž 
didžias Viešpaties kovas, re
miamas tėvų globos: tų kovų 
sėkmingumui tėvai sugebėjo 
jam įdėti į širdį šventų Die
vo baimę, į jo lūpas įdėti Jė
zaus ir Marijos vardus, į jo 
rankas paduoti Sv. Rožančių. 
Todėl ir kovos jam vyksta, 
ir jis gyvena laimingas, savo 
iškovota nekaltumu žavi patį 
dangų, o rūpestingam tėvui 
ir motinai yra kilniu džiaug
smu ir pasididžiavimu. Jis 
taip pat yra tikra viltis ir 
garbė ir Bažnyčiai ir Tėvy
nei.

Mergaitė, tėvų globojama, 
skaisti, kukli ir dievobaimin
ga, auga, kaip lelija darže
lyje, savo būsimųjam gyve
nimui rengdama dorybių ge
riausią kraitį, kuri© neužva
duoja .jokie žemės turtai. Ji 
atliks savo uždavinį, šeimoje 
tapdama kilnia motina, arba, 
kviečiama Dievo, už savo su- 
žiedotinį apsirinks Kristų, 
4*1 karia karalystės

o danguje seks Jį, Avinėlį be 
sutepimo, Jam giedodama ne 
kaltumo giesmes, kurių nie
kas kitas nesugeba ir negali 
giedoti.

Dora krikščioniškoji šeima 
ne tik yra tylios laimės ka
mpelis visiems jos nariams, 
bet dar iŠ jos eina ir gaivi
nanti srovė visai tautai. Vai
kai neaugs prasikaltėliais, ku 
riems reikia kalėjimų ir pa
taisos namų. Jie, semdami

sielas ir amžinojo Dievo tei
ses, ir dideles minias veda į 
amžinų.jį laimės gyvenimą. H 
tokios krikščioniškosios šei
mos kilęs valdininkas gerbia 
savo uždavinį: sąžiningas, tei 
sus, pilnas artimo meilės, jis 
tampa gynėju silpnesniųjų fr 
nekaltųjų ir kovotojų prieš 
nedorybę; jis yra tvarkos ir 
teisybės sulas ir tėvynės pa
rama. — Kilęs iš tokios kri
kščioniškosios šeimos karys 
gerbia ir gina tėvynę, yra

dorumą' iš motinos širdies, drausmingas, toisus, nepoken- 
prie kurios glaudžiasi, būda- ne^°yy^®8 *r niekšyatės,
mi kūdikiais, matydami doro
vės pavyzdžius tėvo elgesiuo
se ir žvilgsniuose, taip pala 
nkiose aplinkybėse, tarytum, 
alsuoja dorumu kartu su oru, 
k urs įeina į jų krūtinę ir ri
mtai rengia gyvenimui. Pra
leidęs jaunystę tokiose apy- 
stovose, vaikas išeina iš tė
vo namų ne toks silpnuolis, 
kad jį bet kuri audra per
blokštų ir sudaužytų, — ne, 
jis yra apginkluotas kovai, 
stiprus prieš pagundų viešn
ias, pajėgus ant savo pečių 
nešti didelių pareigų ir sun
kių atsakomingumų naštų.

Iš tokios krikščioniškosios 
šeimos kilęs kunigas yra tia
ras Kristaus apaštalas, kurs 
apsišarvojęs pareigingumu ir 
šventa Dievo ir artimo meile, 
galingomis pastangomis čia, 
tenlje, kuria Di«vo

visur remia tvarką, drausmę, 
ramybę. — Kilęs iš tokios 
krikščioniškosios šeimos žem
dirbys, pirklys, pramoninin 
kas — gerbia savo amatą; 
jis stato aukščiau už visus 
turtas amžinuosius interesus 
aukščiau ui žemiškus ir nyk
stančius; virš kūno jis mato 
sielas, virš sielų jis mato Die
vą, kurs teisia visus miruo- 
lius sulig teisingais įstaty
mais ir sėdėdamas Soste rei
kalauja atskaitos iš valdovę 
ir karalių. — Kilęs iš tokio? 
krikščioniškosios šeimos amu 
tininkas, tarnas, darbininkus 
— prisiima savo padėtį i( 
joje moka sukurti sau laimę, 
jis pašventina savo darbų, 
nuskaistina ir pašventina sa
vo kentėjimus, padaro ant- 
prigimtais ir pelningais Dan- 

£Nukalta ant 4 puol).



Kebjhjtajfietts, ta*. 4, l&n s

Andr. Barkauskas

tyrams Ir Mirtis Pranu Gvijanoj
Prancūzų Gvijana - septin

tas Dantės pragaras, randasi 
j vasaros rytus nuo pietinis 
Amerikos pakraščių, kur dl» 
džiausiąs menininkas gamta 
ypatingai duosniai padėjo 
spalvų, tai baisiausiai pasau
lio raupsuotųjų ir katorgini, 
nkų šaliai.

Kajiena, Lakuruani... kaip 
gražiai skamba šie pavadini
mai ir kiek baisenybių, kan
čių slepiasi tose pavadinamo
se skaitytojas Čia galės išgir
sti, kų pasakoja katorginin
kas pabėgęs iš to pragaro.

Paryžiuje gauta telegrama, 
kad iš prancūzų Gvijanos lai
ke paskutiniųjų 3 mėnesių iš 
katorgos pabėgo 300 pavo
jingų nusikaltėlių.

Bet asmenys, kurie seka 
5vijanoj katorgininkų gyve

nimų, tvirtina, kad šis skai-
<

Pinigai atėjo ir perduoti 
sulig paskyrimu. Katorginin
kas pradeda ieškoti draugų 
ir organizuoti partijų — bė
gti vienam neįmanoma, nes 
negalima nugalėti visas ke
lionėje pasitaikiusias kliūtis. 
Surinkti partijų taip pat Čia 
nelengva. Bėgimo organizato
rius privalo saugotis iš savo 
tarpo provokatorių, kurie da-| 
žniausiai nori įgyti pasitikę-1 
jimų ir lengvatų administra-' 
cijoj. Nors pati administra
cija ir nelabai kliudo bėg
liams, bet jei jau yra viešai 
žinoma bėgimo planas — da
lyviai išsiunčiami į tolimes
nes salas keliems metams, iš 
kur nė vienas negali pabėgti. 
Toks nemalonumas kartų iš
tiko vienų britų — Seznekų, 
kurį Pranciizijoj daugumas 
skaito teismo klaidos auka. 
Seznekas buvo nubaustas iki

cius neatitinka tikrenybei. IS, gy¥M ga|vos katorga už nu. 
katorgos, jie sako, kasdien tnrting() komersanto
išbėga 5-8žmones nemažiau, Kemenero KartlĮ jj9 han(iė 
kaip 200 žmonių i 1 mėnesi.
Todėl ir nieko nestebėtina, 
kad tame krašte — Gvijanoj, 
gyventojų skaičius nedidėja, 
bet atvirkščiai — mažėja.

Nežiūrint į tai, kad pran
cūzų vyriausybė kas met ten 
siunčia po kelis tūkstančius 
naujai pasmerktų įvairių žmo 
gžudžių ir užpuolikų. Pikti 
žmonių liežuviai kalba, kad 
vietos administracija savo 
“gyventojų” nesistengia net 
sulaikyti ir dažnai užmerkia 
akis nuo pasiruošusių bėgti. 
Sako, kad kuo mažiau kator
gininkų, tuo lengviau suvesti 
galus su galais.

Nusikaltėliai naudodamiesi<
kai kuriomis jiems suteikto
mis administracijos lengva
tomis, dažnai pasiryžta nežiū-

bėgti. Bet kaž kas apie tai 
pranešė administracijai ir 
bretonietį trims metams iš
siuntė į tokių Velnio salų.

Tuo pat laiku “Žmogaus 
Teisių Lyga” dėjo pastan
gas, kad antru kart peržiū
rėtų jo bylų ir įtakingasis 
prancūzų laikraštis “Entran- 
sižan”, vedė aršių akcijų už 
reabilitarimų to “Britų Drei
fus©”.

Taigi, kaip jau minėjau,

rėdami į jokių pavojų išeiti į San Loran le Maroni uoste 
laisvę. Prancūzų katorga nie- niekados jų netrūksta, 
ko bendro su kalėjimu netu

D RH o X s

Buvusi gubernatorė kalba. Buvusio Pennsylvania 
vai. gub. Gifford Pinchot žmona kalba Flint, Mieli., 
streikuojantiems General Motors darbininkams. Ji sto
vi už darbininkų laimėjimų.

mis dienomis slapstosi netoli kiai pavirsta skudurais — 
nuo Kajienos pavojingose ne- dar pirmomis žygio dienomis 
peržengiamose džunglėse. Jie jie suplėšė juos žengdami per 
žino, kad jų ieško, kad apga-. džungles. Suplyšę rūbai ne- 
vus išdresiruotus šunis - se-' apsaugo nuo negailestingos 
klius, po kelias dienas jie iš- tropi.škųjų kraštu saulės spi
stovi balose iki pažastų van
denyje, kęsdami baisiausias 
kančias.

kai lieka surinkta iš 8-10 ki.l'k .narim0’ jie atsarSiai aF- 
žmonių partija, visi - dr,-'le,dzla savo urvus ,r sntir 

sfls galvažudžiai ir savo gy
vybę visada pasiruošę esant 
reikalui paaukoti. Nes tame 
paskutiniame žaisle jie ne 
juokais rizikuoja... Už kelis 
tūkstančius frankų nusiperka 
sau valtį ar baidarkų, kurių

ndulių. Uodų sukandžictanif 
kūne, atsiranda pūvančius žai 
zdos, suplyšusi oda, vandens 
paliesta, sukelia baisų neap- 

triukSmos sakom, skausm,. Daugelis a- 
tsitikimų jie keliauja

gerai, geriau negu, kad gy
venant jiems Prancūzijoje.

Vienas žynius duktaras Bu- 
gru, nunuodijo kartų plėšimo 
tikslu Marselyje savo pacien
tų, bėgo iš katorgos į Vene- 
euelų, kame apsigyveno, ir 
vėl užsiiminėja praktika, ap
sivedė labai turtingų moterj 
ir dabar turi milijoninę nuo
savybę. Marselyje būdamas 
padarė tokį “bandymų” vien 
tik todėl, kud buvo atsidūręs 
bankroto sūkuryje ir bemaž j 
neturėjo praktikos.

Bet kųgi galima pasakyti 
apie Venecuelos ligonis gyda
nčius save pas tų daktarų, 
kurs kartų Marselyje būda
mas, savo pacientui įleido 
stiprių nuodų dožų?...

Kiti (Jvijanos pabėgėliai 
užsiima prekyba arba susi
rado sau darbo pagal savo 
senųjį užsiėmimų — specia
lybę. Vienas komersantas iš 
Karakoso atvykęs pailsėti 
Prancūzijon, pasakojo man, 
kad Pietinėse Amerikos res
publikose yra keli tūkstan
čiai prancūzų; iš jų devynios 

j galybės — buvę kaliniai, net 
neslepiantieji patys savo pra
eities. Keista smulkmena — 
visi jie “pasitaisė”. Kator
gininkas darus kokių nors by 
lų Venecueloj, žino, kad jo 
lankia neišvengiamas išdavi
mas Prancūzijai ir negarbin
gas sugrįžimas vėl atgal į 
katorgų, į tų baisųjį žmoni
jos ir pasaulio pragarų — 
Gvijanų.

Sąryšyje su masiniu iš Gvi
janos bėgimu, prancūzų spau
da įvairiai kovoja už jos pa
naikinimų. Ištikrųjų štai ka
me reikalas, kad katorga ga-

Krautuvninkai! 

Restoranų Savininkai! 

Prekybininkai!

SUTAUPYKIT $60
IKI

$125
ANT

KRAUTUVINIŲ ŠALDYMO PRIETAISO

l-y2 H. P. Compressor 

Sutaupysite $125

•Kol jų bus! Kelvinator 
compressor unitą —1936 
ir ankstyvesni modeliai— 
dabar siūlomi geroku kai
nų sumažinimu. Dydžiai 
... y:i iki 1V2 horsepower 
jėgos — sutaupyniu nuo 
$60 iki $125! Nelaukite! 
įsitaisykite vienų dabar! 
Tik kelis teturime. Visi 
naujutėliai... pilnai ga
rantuoti.

“Mcter-Matic”
pinitru saikas,

pritaisytas prie

jūsų šaldytuvo,

leidžia jums

mokėti už prietaisus varto
jant juos. Jmeskite vieną ar 
du pinigus į dieną!

ri. Katorgininkai dažniausiai* tr ■
nakvoja tam tikruose bara
kuose, kurie neblogai saūgo-

*i: dienų jie eina į darbų ir

vien
. . pasitikėdami laimei, kitų sy-

toje Vietojo prie Maroni upos,.kį k|aidžioia van
randa parnošt, jiems valtį. |(,enyne Ir tūkstam-iai pahė | lut'nai prancūzų Gvija-

Ir tada prasideda nepapra- j g-|hj an(lrų žl-,na Ori- k'"s l’™* Mtoki,l W'-c-
sta kelionė. Pirmoji kelionės nokos pasakoja ,o ni"'° I*r trunW lai’
dalis dažnai esti labai tragi-! kra-to medžiotojai ,„atv,|am; k, galėtų pasikeisti ir likti
ška, nes Manom apėjo vieš-, an(laužvtaa ir jSmestaa į kra-1 Minti kolonija, o dabar! 
patauja jūrų plėšikai — pirą- vanįa i Tiesa, plantatoriai dabar
tai, kurie yra išsispeeializavę I I turi labai pigias darbo* jėgas,
bėgančių katorgininkų med- Katorgininkai žino kokios Į bet vistiek iš jų maža nau- 
žioklėje. “Medžiotojai” ne sunkenybės jiems priseis pa- 'dos, nes už tuo« pačius pini- 

Tokios valtys dažniausiai karį gauna už kiekvienų 1 kelti kelyje. Jie žino ir tai, I gus vietos gyventojai dirba

norėdami visada gali nuo grn 
pės atsiskirti. Kiti naudoja- Į sa(ja imama kiek galimai ma- 
si ypatingu administracijos įjaUt o pati kelionė priklau- 
pasitikėjimu, pastoja į priva
tines tarnybas Kajienoj — di-

esti blogai paruostos tolimam SUgautų katorgininkų premi- 
plaukimui, jose esti: bačkutė — jie jar apiplėšia savo 
geriamojo vandens, dėžės dėl .belaisvius ir “uždirba” kie- 
džiovintų cukorių ir ryžių... kvienoje valtyje po kelis tūk- 
Dėi vietos stokos, maisto vi- stan&us frankų.

m ingai pasiekia Brazilijos
pakraščius. Tačiau visa lai 
jų nei kiek nebaido: dienų ir 
naktį atsiranda drąsuolių sva 

Bėgliai tų gerai žino ir vk Į jojančių atgauti prarastų la>-
sada pasiruošę sutikimui su »vę. Nes čia — Gvijanoj v:?

kad toli gražu, ne visi lui- daug geriau, negu, ka.d ka-

Phone RANdolph 1200,

Local 170

LENGVAS IŠMOKĖTI!

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
Commercial Refrigeration Division 

72 West Adams Street

so nuo laimės — kartais tru-

torgininkai. Taigi dėl to ir
maža kas iš laisvų krašto pi
liečių pasiaukoja gyventi to-
je šalyje knri išimtinai yra' Popiežiaus paraginti, atrem- 
apgvvcnilinla. vagimis, žmo-'kim® atūžiantį žiaurios bedie-

(Nukelta į 4 pusi.) vybės pavojų visokiais priei-

namais būdais, ypač remiant 

katalikiškųjų spaudų.

tais “geradėjais” — pirą 
didelė jųnka 8 dienos, o kartais ir vi-(tajg 

rba daržininkais, virėjais, pa- ( Mg mėnuo. Taigi katorginin- igėj’o "pirkimui * revolveriui 
siuntimais. Prie tų sąlygų kai arba žūna kelyje nuo šautuvų Gerfti,
nieko nėra lengvesnio, kaip jr neišpasakytų kančių,

•r.
paruošti pabėgimo planų.

Bet visų pirmiausia tam y- 
reikalingi pinigai, nors ir

vien ilgai gyventi negalima 
pinigų dalis — žmogaus gyvenimas čia 

labai trumpas. Nuolatinis 
drugio ir raupsų viešpatavi
mus, o taip pat ir mirtinga-valtis laimingai pravažiuos

pavojingas vietas, bet jei su-Įsai klimatas tame krašte — 
kraščius — baisiausioj išvai-' sįtikimas pasitaikė — kova visa tas greitai katorgininkų 
zdoj. Brazilijos valdžia maty- iki tol tęgiafli kol lieka pas- nuveda į kapus.

arba pasiekia Brazilijos pa

edidelės <ūmos, bent 2-3 tūk- dama žmones pemešusius to- kutjnjs Šovinis iki viena iš 
stanč.iai frankų, kuriuos ka-'kį begalinį vargų ir pavojų,1 vair>ių nenugrims į dugnų... 
torgininkai dažniausiai gau- neatsako prieglaudos jau pu- Nemažai tokių valčių ilsisi
na iš savo giminių ariba drau siau mirštantiems žmonėms, 
gų pasilikusių Prancūzijoj. Dar neseniai buvo toks atsi- 
Kokiu. būdu? Labai paprastu tikimas. Anglų Trinidat uos- 
— tam tikslui veikia specia- to krantan, esančio Atlanto 
lūs agentai Marselyje ir turi Į vandenyne, sustojo valtis, ku-
savo atstovus Gvijanoj, vietos 
gyventojų tarpe ir taip pat 
ištremtųjų; jie laisvai gauna 
pfttigile'Mavo vardu, o vėliaus 
parduoda juos pagal paskyri
mų kam jie priklauso. Tie 
“specialistai” daugiausia es
ti baruose, įtartinose karčia- 
mose kur ūžia visokio* plauko 
nusikaltėliai. Prie jų ir krei
piasi katorgininkų gimrinėSf 
labai retai pasitaiko, kad jie 
panaudotų gautus perdavimui 
pinigus blogam, nes nusikal- 
tėlių pasaulyje tokie reiški
niai yra nedovanotini. Bet 
už tų — tarpininkavimų “ko
misija” taip pat gauna visų 
100 nuoš,

rioje buvo 7 katorgininkai, 
vos pusgyvi iš nuovargio ir 
troškulio. Anglų .valdžia jie
ms > suteikė ptMgląudųi vįfetoH 
kalėjime, todėl, kad Prancū
zija yra nusistačiusi reikalau
ti išduoti tuos septynius bė
gikus, kurių tarpe yra du — 
Nurrik ir Diuken, buvo nu
teisti už patį menkniekį. An
glų valdžios vyriausias teis
mas pripažino jiems teisę ap
sigyventi, net ir dideliems 
nusikaltėliams kurių tarpe bu 
vo Nurrikas ir Diukenas. Jie 
neužilgo liko išleisti į laisvę 
ir tapo pilnateisiais to kraš
to piliečiais.

Paprastai pabėgėliai pirmo

Maroni upės dugne, daug 
lavonų patenka išalkusiemr 
jūrų rykliams...

Dar viena; nepakenčiamas 
ir baisus bėgančių priešas —

Todėl niekas iš čia esančių 
katorgininkų nieko nenustoja 
statydami savo gyvybę į pa
vojų.

Tiesa, laikas nuo laiko į 
Paryžių ateina žinios apie 
paliegėlius, suradusius sa: 
prieglaudų Pietų Amerikoj*;

saulė. Katorgininkų rūbai vei Kai kurie iš jų įsitaiso labai

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue,___________ Phone Boulevard 0470

THEGOOFUS F By H. T. Eltno
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NELYGIOS BRIGADOS, NELYGŪS IR GINKLAI GENERAL MOTORS DARBININKŲ KOVOS LAUKE

Moterys streiko lauke. Dalis AVomens Eitnergency brigados, kuri pasiryžus 
apsaugoti “sėdinčius” darbininkus vienam Chevrolet fabrike, Flint, Mich. Apsi
ginklavusios kočėlais. Apygardos teisėjo nuosprendžiu, darbininkai turi apleisti 
fabrikus.

Kariuomenė streiko lauke. Dalis 126 Michigan pulko pasistačius kulkosvaidį 
ir pasiruošus daryti “tvarkų” kilus riaušėms. Kariuomenė turi apjuosus 80 akrų 
žemės, ant kurios išstatyti (J. M. fabrikai, Flint, Micb.

•j husikaltėlitts. Ir tas pigiau 
apseitų, o Prancūzijai grįžtų 

j graži kolonija ant kurios šia
ndie guli prakeikimo kator
gos ant spauda.

Krikščioniškoji Seimą

LIETUVOS UNIVERSITE
TĄ, JAU BAIOf. 2,551 

ASMUO

Lietuves universitetas, ku
ris nuo 1930 metų vadinamas 
Vytauto Didžiojo universite
tu, veikia jau 15 metų. Dairiu- 
univensiK'to mokatnųjį sąstatų 
eudnro 43*t asmeny:-. Universi
tetas turi kelis didelius namus 
su įvairiomis mokslo priemo
nėmis ir kitais moksliniais į- 
irngimais. šiuo metu Vytauto 
Didžiojo universikpte yra apie 
3,000 studentų. Per visų 15 
metų universitetų larigė 2,551 
asmuo. Savo pajamų universi
tetas per metus turi 950,000 
litų, o iš’aidų — 4,5 milijono

sidirbę nuolatos miršta.- bumais. Dar žmoniškiau bū ^tų. Taigi, per 15 metų V y-
Ištrėmbnas greitu laiku tų, kad visai panaikinus kiu tauto Didžiojo universitetas

===ttsa3=
GYVENIMAS IR MIRTIS 
PRANCŪZŲ G VU AKO J

bus sušvelnintas. Prancūzų torgų, kuri liko kaž kokiu tai valstybės iždui kaštavo jau
senatas jau šį painų klausi- į laisvę ar kapus. Prancūzi- 67,342.000 litų. \ artinasi, vie-

gžudžiais. ir iŠ bado mirštan- sprendžia. Pasiūlyta pa- joj, nemažai esama tuščių ka- no e*m<rg išmokslinimas kas
iais tremtiniais. Ypatingai j daryti ištremtiesiems nakvy- įėjimų, kuriuose lengva gali--t • 2,(M0 litų. Tib.
nelaimingi paskutinieji — ba1**, pigias valgyklas, įreng- ma būtų izoliuoti pavojingus

laimina motina savo vaiku.-, ties ir Dievo, jei ne prie Die- 
ir džiaugdamiesi dėkoja Die- viškojo Sūnaus, mūsų Atpir

kėjo ir Išganytojo, jei ne prie 
Kristaus Motinos. Tikras, gi
lus maldingumas turi gaivin-

vui, kad jiems suteikė tokius
, gerus sūnus ir tokias geras 

gui savo ištyrimus, ir įsmei- (lukteris ?Jūri j ga.
gęs akis į Dievo Sūnų, ta- sūnus, kurie linksmina jų ti šeimų, jfei norima, kad ji

lno^ulnb darbininku n i laimina juos, džiaug- • išliktų nesuįrusi, sveika
darbininko Sūnumi, vesdamas 
savo gyvenimo vagų krinta 
jos gale, pakirstas mirties, 
ir eina į Dievo prieglobstį.
Jis be triukšmo ir kukliai 
gyveno, bet jis kilnių dory
bių vainiku nupuošė savo gy
venimų, ištikimai eidamas sa-

vis, pastatytas amžinojo Ka
raliaus sargyboje.

(Pabaiga iš 2 pusi.)

Taip, — gera krikščioniš
koji šeima yra palaima visam 
kraštui. Krašto atgimimas ir 
laimė tegali išeiti iš šeimos
židinio.

įr

Pabaiga iš 3 pusi.)

danties jų gerumu ir lydi juos laiminga. Gražus yra papro-’du mirštantieji. Einant pran- 
savo maldomis. Jie patys lu-'tys, kai visa šeima kartu Ine-( cflZų įstatymais, kiekvienas 
ri ramių sųžinę: po ilgų me-! ldžiasi. Tokia malda atitin nusikaltėlis nubaustas teismu
tų vaiko dabar laukia, kol.ka Atpirkėjo ir Išganytoje 
Viešpats jiakvies juos į ge-! žodžius: “Kur du ar trys yra 
resnę buveinę. Jie nebijo sr.n susirinkę mano vardu, ten
rkaųs Dievo teismu už tų, kad 
nedorai gyvenę, lauię ištiki-

ir aš esu jų tarpe” (Mat 
XVIII, 18). Bažnyčia daro

sunkiųjų darbų kalėjimu — 
katorga privalo padaryti ‘du- 
blažų”.

Reiškia, kad nusikaltėlis a- 
tlikęs jam skirtų bausmę 10fcarf HiHUi -didelių jjąstangų, norėdama metų, jis neturi teisės grįžti 

’ —sukeitį ir palaikyti maldin- ĮPrahcūzijon, bet privalė dar
gurno dvasių šeimose. Popie J tų 10 metų išgyventi Gvija 
žius Leonas XIII Šv. Šeimos- noj ištremtųjų saloje. Vieto-

dėmingai vengę vaikų palai
mos. — nes jie to nedarė.

Kaimai sau jie laukia pa
skutinės valandos, sųžinė ne- 
griaužia, nes jų mirties pa 
tūlų apsupa ne vaikai prasi 
kalteliai, bet dori ir mylį sū

Ir veltui stengiamasi suia- ni_ls dukterys. O Danguje 
sti laimę, dauginant turtus diė gaus atlyginimų iš \ ies- 
ir smagumus, keliant ūkį, pre- palies rankų už savo ištiki 
kybų ir pramonę, skleidžiant ln4 tarnystę, už pasiaukoji- 
mokslų ir remiant menų, kci- m4, krikščioniškųjų globų 
čiant valstybės konstitucijas, vaikų, kuriems jie buvo An- 
ir ginkluojant tautas, — tai I - Sargai, už dorų var
vien tik gali globoti jau esą- S4 » kilnių meilę. Palaimiu

garbei įkūrė krikščioniškųjų 
šeimų Sęjungų. Jis troško, 
kad kiekvienoje šeimoje bū
tų Šv. Šeimos paveikslas, 
prieš kurį Viši šeimos nariai 
kartu bent sykį per dienų su 
si

administracija rūpinasi kat-y 
rgininkų būviu, šiek tiek jur - 
maitina, aprengia. — duodu 
rūbus.

Dalinai katorgininkai pri
valo rūpintis ir pats savin.i,

ti dirbtuves, kuriose ištreni 
tieji galėtų naudotis savo ga-

LIETUV1AI AGVOKATAl
Telephone: BOUlvvnnl 281M i

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Calttnie’ *-9H 0T--.O

9 ryte (ki S Vakaf-
ihaklriatit 
iiiadienluH I 
tVečiadkeatus

OR. A. P. STULGA
DANTŲ 6YDYTOJA8 

3259 Six Halsted Street
______________________

i
LIETUVIAI DAKTARAI

, J Tel. Ofiso:
1 LAFayette 4017 

Tel. namų:
MEMioek 628C

Rea.:
2158 W. b« St.

mų laimę, bet jos sukurti ne
gali, — nes krašto atgimimas 
ir vidujinis piliečių pasiten

kintas teauga šeimose.

O gyvenimo galas! — Lai
kas bėgdamas tėvams užkrau 
na ant jų pečių kelių dešim
tų metų naštas: pajėgų nu
silpnėjimas jiems liepia pa
sitraukti. Geroje krikščioniš
koje šeimoje tėvas ir motina 
kartu gyvena prie sūnaus ar 
dukters, turėdami sau ramų 
kampelį. Apsupa jų senatvę

ta mirtis! — Ir iš Dangau 
jie globia savuosius, laukdfl 
mi jų, pakol ir jie pas juc- 
ateis.

,• • •

urinktų melstis, įsižiūrėdami į & Y11 •
. _ _ . ... įjain nepriklauso. Gyvenk,
į Kv. Šeimos pavyzdi ir pa-1, . . , . ... ...1 J 1 kaip nori, bet tik nemėgink
sivesdami Jos galingai glo- iSvykd Ovi:anos!...

Ištremtieji per ištisas die
nas slankioja Kajienos gat- 

— Blackburne, Anglijoj, di vėmis prašydami išmaldos, 
delį dujokaukių fabrikų ati-į minta iš visokių atmatų... Jė

bai.

JOHN 6. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan Stato Bank name 
Valandas kasdien nno • Iki t 
Panedėlto. Seredoa Ir Pėthyčlos

vakarais nuo • iki t
Teutonas CANal 1176

Nadiai: 6459 S* Rockvvell St.
_____ Telefonas REPobUc >•<»«.........

State 4«90 Prospeet 1911
KAL & ZARETSKY

ATTORNEY8 AT LAW 
6S22 So. Ursa-m Avė. 

Valandos: kasdien nuo S: 80 po ple< , 
'kl 8:kO v. vak. SubatoJ nuo lt lkt ' 

8:00 vakare 
186 W. Ran.h.ų.h si. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 3:80 po piet

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS ft CHIRURGAS

4300 S. Fairfield Avo.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOM:
2—4 popiet -*■ 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
_________ pagal BtUrti _______

Telephone HBMloėk 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Westfern Avėti Ue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 rakate 
Sekmadieninis ir Šventadieniai*

.niitneims

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Gūsto' vai.: 2-4 Ur 6-» P M. 
lįęa. ofieo vAl.: 10-12 A. 41.

A 8-9 P. M.
TreAikdientluH lt Sekmadieniais 

ai snt.a rti

DR. P..
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Utatti., Ketv. it Pėtii. 10—9 vai. r.

3147 So. Halsted St., Chieago 
Dened.. Sered ir Kubai, nuo 2—9 v.

Žmogus yra per daug silp 
nas, kad savo pajėgomis vi- džiojoje Britanijoje, 
suomei išgalėtų Dievo įsaky
mus išlaikyti. Šeimos gyvt 
nimas turi savo vargų ir pa
gundų. Pajėgų Dievo įsaky
mams laikyti ir geram še;- 
mos gyvenimui vesti, reikia 
sau išprašyti dažnomis mal
domis, maldingų šventadienių 
šventimu, Šv. Sakramentų da-,

r- i- —
darė. Fabrikas pagamins kflsgų pas juos jau nebeliko, pla- j CLEMENT J. SVILŪW 
savaitę po pusę milijono du- į ntacijose gauti darbo sunk t,

Ijokaukių civiliams. Tai pir- dar sunkiau konkuruoti dar
nias • tos rūšies fabrikas Di- be su sveikais ir stipriais ne

grais. Tremtiniui dažnai per
asB- -------------------------------- : 

LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir ftefttadientais

6322 So. Western Avenue ; 
PROspect 1012

Tkl. orflcg VtaCTrtrh 6330 
Rez. Hyde Park 3396

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

; Valandos 2—4 f>o pietų, 7—8 v. 8ak 
tMkvrna serrdnmis ir "ubat1 mis

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER'S ELIXW. 
OF BITTER WINE

AKIŲ GYDYTOJAI

mylinčio vaiko globa ir rū- £nu priėmimu. Kur šeima' 
peStingumas. Laimina tėvas,l glausis, jei ne prie Viešpa- Į

Rekomenduojamai
Kaipo
Skilvio
Vaistai

pvaiyv rampelio dykai kute, ten* r«.
“K

HttVV
S«4 8, V>ll, «.. Ohbvtn. III. 
nvamk te«B Arkai

Visėste
Vaistinėse

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akya egzaminuojamo! — akinta 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

Uuo 1:30 iki 8 vai. Vak.
Tek OANal 0523

Tel. O»c. RRPuMfc 7C»«
, Melro.se Park 820

DR. A. R. LAURAITIS
DBNTIST AS 

2423 West Marąuette Road 
Antrad.. k.*lvlilail lt aenktndlental:

9-12 v. rytų.: 1-5 p. p.; «-9 v. v.
geStadlenlats nwo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadwav 
MELROSE PARK, ILL. 

F’lrmadlcnlhin Ir tn>člaUlentai* nu«
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

AejMattlentaln nti« 2 v Iki 9 v. v
Rpkmnrtlentala pagal nutartlen

Res. 6924 Bb. Talman An.
Res. Del. GROveiall 0617 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kett tr Hiedolionr* Hrtgitaniė
Tai CANal 8345

OR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS
2158 W. Cermak Road 
Val.i 2—4 ir —9 vai. vakare 

Ketvertais trintai sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel CANal 0402________

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

YlRatnia 1116 4670 Archer Ate.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
RRZIItENCIJA

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

Trėėwrdieniais ik Sekmadieniais 
naeml ■ntsrti

AMKRIK08 LIBTUt^ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Offiee Phone Rea. and OFTieė Tel. CANa' 0257 

FRCtpaCt 1020 2369 A Ltetitt St.. _ PRO"peet 6659

EMIL DENEMARK, Ine. ĮVAIRŪS DAKTARAI

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
RE.... NE VIENO KAINA NEBUVO PAKEL
TA... .PRIEŠINGAI, VISŲ KARŲ KAINOS BU
VO STEBĖTINAI NUŽEMINTOS.... ATSI- 
MINKTE! 10% ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ! 
BET TURITE ATSINEŠTI SĮ SKELBIMĄ.

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 $0. Ashland Avė.

TeL TARds 0994
Ras.: Tai. PLAsa 8400

VALANDOS:
Nuo 1IK12 t. ryto: 2-3 tr 7-8 v. vak.

M AlėAvtGiR 10

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDw»y 2890

OFISO VALANDO81 
vakaro Nedėliomia nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
-ai rw» rn«tn iv "»»o 7 ik. ft‘ftO • •

OANal 0703

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8&AS)

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

Offi<* Houra
2 to 4 and 7 te 0 P. M. 
'Sunday by Appointtnent

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN ind SURGEON 

4645 $0. Ashland Avenue
Ofiao Vtlandoa

Ndto 2 iki 4 lt fino 6 iki 8 vaL 
Nedėliomis raibti auta rti

Ofiso Teiaf. BUOlevard 7820 
. Namų Talki. PROspect 1936

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
JAV 8VGR|M> 14 KAMFOftNMOO

DR. J. SHIN6LMAN
Frftktlkuoja J« meti,

Renma (Urnas Ir Hrrttea llffoa jo 
•tterlalyhė

Valandos D-T2 A. kf z-t. 7 k p. m. 
Gyvenimo vieta 1818 So. 60 Ava.

Phone Cicero >66<

T< CANV «1B
DR. S. IIIE2IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Ctfntak Rosd
Valandos; 1—3 ir T—R 

KeredoiatH ir Nelifl poSal sutartiRraroiRcbZ

6631 S. CaJlfornia Avė.7Mldh

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGĄ 8 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6000 Sn. Arfuaian Ava. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 6 vai, vakaro

Tel. DoUlevard 7042

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47lh Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
............8erędoį pagal,, aularti
TOL Ofiire BOUIevard 5813-14 
Ras. RENtrood 5107

. DR. A. J. BERTASH
Ofisn vkl. itin 1>—8: nūn 9:30—8:30 

756 West 35th Street
O fino Tat VTRginia 0036 

Reaidence Tai. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

, Rcsldenelja
16)39 So. Olaremont Ava 

Valandos 9-19 A M.
pa<al lutartia

Melro.se


Ketvirtadienis, vas. 4, 1937 r» i? ą v n a s

PITTSBURGHO LIETIMŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS;

Fittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, l’ittsburgh, Pa,

RUSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Varanti Street, S. S. l’ittsburgh, Pa. 

Telephone Henilock 2204

Lietuvos Nepriklausomybes Paminėjimas

J. E. Vysk. Boyle Parėdymai Pittsburgho 
Vyskupystėje Gavėnios Metu

1. Gavėnia prasideda vasa- Gavėnios metu ne vien tik
rio 10 d. ir baigiasi Didįjį }>asninkauja, bet atlieka ir 
Šeštadienį, kovo 27 d., 12 va- kitus gerus atgailos darbus, 
landų (per pietus). ypač labiau atsiduoda mal-

2. Visi tikintieji, baigę 21 dai ir apmąstymui Viešpaties 
metus ir iki 59 m. amžiaus, kančios, per kurių Jis pasau- 
privalo pasninkauti, t. y. lei- lį atpirko. Gavėnios metu 
stina jiems tik vienų sykį į žmonės dažniau lanko bažny- 
dienų sočiai pasivalgyti, pus-1 čių, dalyvauja įvairiose pa
ryčiams gi ir vakarienei lei

Pittsburgho Federacijos a Visos tautos turi ir bran 
pskritis darbuojasi, kad Lie- gina savo šventes. Tat ir mes, 
tuvos nepriklausomybės su
kaktis botų atatinkamai pa
minėta. Girdėjau, kad pami
nėjime dalyvaus if Lietuvos 
konsulas taipgi bus kiti pa
rinkti kalbėtojai.

Bendras choras ir Praneiš- 
kiečių Seserų akademikėe iš
pildys programų.

Paminėjimas įvyks vasario 
14 d., 3 vai. po piet, Piliečių 
svetainėje.

lietuviai, branginkime savo 
gimtinės žemelės šventes, nes 
lietuviais esame gimę, lietu
viais ir turima būti.

Pittsburgho Federacijos a- 
plskritis pilnai pasitiki, kad 
Pittsburgho. ir apylinkės lie
tuviai kaip praeityje, taip ii 
šįmet skaitlingai dalyvaus 
(sietuvos nepriklausomybės 
paminėjime.

Feder. opakztttes valdyba

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Aut. M. Karožižkū

Vasario Ketvirta Diena

“Paguoskite silpnažirdžius, 
palaikykite silpnuosius, būki
te visieirts kantrūs”

— Tesal. ▼, K

ir pagarbinimas Šv. Kryžiaus. pagaminti. Biznieriai vistu
relikvijų. Sekmadienių 3 va
landų po piet rožančius arba 
Graudūs Verksmai.

kviečia atsilankyti. Visus ma 
loniai pavaišins. K.

stina tik mažas užkandis.
3. Nuo pasninko yra Ii uo

si; vaikai dar neturintieji 21 
metų, seneliai baigę 59 me
tus, ligoniai, motinos su žin
dančiais kūdikiais, sunkiai 
dirbantieji, kuriems pasnin
kas kenktų jų sveikatai.

i
4. Mėsų galima vartoti sek

madieniais prie visų valgių 
pirmadiemais, antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais (išėmus bertaininius pa
sninkus) tik vienų sykį į die
nų. Sviestų, sūrį, pienų ir 
kiaušinius leistina kasdien 
vartoti. t j -<!•

5. Velykinės išpažinties lai 
kas nuo pirmojo Gavėnios se
kmadienio iki Švč. Trejybės, 
balandžio 23 d.

6. Per Gavėnių nuo Pelenų 
dienos iki Velykų antrai die
nai uždrausta -hdfens vudbu- 
vėms visokiems pasilinksmi
nimams, baliams, šokiams,
“card parties”, teatrams - 
muvėms ir kitokiems triukš
mingiems pasilinksminimams.

7. Negalintieji pasninkauti 
privalo atlikti kitokius genis 
darbus, maldas padauginti, a- 
rba duoti išmaldas gailestin 
giems reikalams.

Tai toks yra mūsų vysku
pystės parėdymas kas link 
pasninkų ir to parėdymo rei
kia laikytis. Laužymas pas
ninkų, kuriuos Bažnyčia įsa
ko, yra taip pat nuodėmė, 
kaip kad apleidimas Mišių 
šv. ir t.t. Taipgi reikia atmi 
nti, kad Gavėnia yra atgailos 
laikas, kuriame Bažnyčia šv. 
kreipia tikinčiųjų dėmesį į 
įsielos išganymo reikalus da
rant atgailų. Todėl tikintieji Švč,

Išpažinčių klausimas r
. . , Gavėnių kaip paprastai. Čia

...aklose ypač e.na Kryžmus (1#r reikia priminti< kad
Kelius, kas pagelbsti Kris
taus Kančių apmųstyti, o Kri
staus Kančios apmųstymas y- 
ra viena gražiausių maldų ir 
labiausiai Kristui patinkan
čių. Šįmet per Naujus Metus 
mes pasiketinome “Būti uole
sniais maldoje’ ’. Gavėnios 
metu ypač, galime tų savo uo
lumų parodyti ir didelę nau
dų savo išganymui atnešti.

lenų šventinimas Pelenų die
noje įvyks prieš Mišias ir 
tuojau barstymas ant galvų 
8 Vai. ryto if T:30 vai. va
kare. Kviečiami visi parody
ti savo uolumų maldoje ir 
pasinaudoti Gavėnioj visomis 
Dievo malonėmis didesnei Jo 
garbei ir savo sielų išgany
mui. Kun. tt J. Kazėnas

Pareina žinios, kad Rautas 
su Jonu sveiki ir gyvi jau 
rengiasi iš “vikeišino” namo. 
Pittsburgho Žinių skaitytojai 
veikiai susilauks kų nors nau
jo iš jų kelionės. Laukiame, 
labai laukiame. PTK.

$200,000.00
MĮSLIŲ kontestas

PRASIDĖJO VASARIO Į.m,
žiūrėkite šiame laikraštyj ant paskutinio puslapio

OLD GOLD $200,000.00 mįslių kontestas prasidėjo pirma
dienį, vasario 1-mų.

Nofg originališkai jis buvo planuotas pradėt pereitų sa
vaitę, bet jiadėtis potviitlo užlietose srityse buvo priežastim 
atidėjimo oficialiu atidarymu datos iki pirmadienio, vasa- 
vio 1-mos.

Oficialiai Kon t esto Bulletinai, daliai* aplaikomi iš visų bu
fetų, paduoda atidarymo dienų kaipo sausio 25-tų. Prašo
me nekreipt domės į tų pradėjimo dienų.

Kontestas oficialiai prasidėjo pirmadienį, vasario 1-mų, 
ir jūs turite iki vidurnakčio ateinančio šeštadienio prisiųst 
savo išrišimus Pirmajai {Savaitinei Mįslių Serijai.

Na, O Kas Čia?

NU GI 2INIO8I8 SV. KA 
ZIMIERO PARAPIJOS

Be uolumo maldoje, per Ga- 
vėnių reikia susilaikyti nuo 
įvairių smaguriavimų: saldai 
nių, rūkymo, labiausiai nuo
gėrimo svaiginančių gėrimų,
saugotis nedorų kalbų; vienu 
žodžiu, žmogus turi labiau 
pažaboti savo kūnų, kad sie
lų lengviau galėtų pakilti prie 
Dievo, mūsų amžinojo tikslo.
Net ir vaikučiai, kuriems nė
ra reikalo pasninkauti, bet ir 
jie*'gavėnioj, kų išleidžia į-
vairiems smaguriavimams, i StaflisioV* įfeatekų. Iki bu
tuos pinigus aukoja bažny
čios palaikymui, bažnyčios 
reikalams. Panašiai doro ir 
jaunintas. Labai gražus daly-

Vasario 4 d. jonas ir Juzė 
Packeviciai švenčia auksinį 
vedybų jubiliejų. Jubiliatams 
linkime dar daug dienelių lai
mingai pragyventi ir svei
kiems susilaukti deimantinio 
jubiliejaus.

Šį kartų Šv. Kazimiero pa
rapijoje liūdnos naujienos... 
Pas mus per dažnai pradėjo 
lankytis giltinė. Praeitų sa
vaitę palaidojome Barborų 
Kungienę, vienų seniausių pa 
rapijonkų, gi šių savaitę pir
madienyje palaidojome a. a.

Praeitų antradienį suėjo į 
porų Marė Kaiaeriūtė su Cže 
slaw Politowski (lenku), tre
čiadienį Juozas Bikas su A 
gniete Lisauskaite. Daug lai
mes ir Dievo palaimos jauna
vedžiams. i

Šis - Tas Iš West End 
Pittsburgo Padangės

Tavo meilė pati atgiedos 
savo palaiminimus, po jos pa
čios gyvenimo darbo. Kūdi 
kio pabučiavimas uždėtas ant 
tavo dejuojančių lūpų prali
nksmins tave; beturtis žmo
gus, tavo patarnautas, pra
turtins tave; turtuolis, tavo 
pagelbėtas, sustiprins tave; tu
pats susilauksi patarnavimo v svarbiausia, atminkite kad datos bulletinuose, ku- 
tiek, kiek patarnausi kttunu. riww’jūs cigaretų bufetl} neteisiu^,

romą Browning atsižvelgiant į atidėjimų. Tik automatiškai perkelkite da- 
Gero darymas yra vienin- ** • • • * eikite pirmyn au kontestu.

telis tikrai laimingas žmo
gaus gyvenimo veiksmas.

— Ponas Pilypas Sidney
Geradaris asmuo yra kaip 

šaltinis aplaistantis žemę ir 
skleidžiantis derlingumų; tat 
yra malonesniu ir garbinges
nių dalyku duoti nekaip gau
ti. —- Epikūras.

Pasilieka išsklaidyta žmo
giškos prigimties dirvoj© ge
rumo, malonumo, sumanumo 
sėklos, kurios įbrangintos, su
žadintos (iv išugdytos gpnu 
auklėjimu, išleidžia, pasekant 
bendrų patyrimų, labai gra
žius žiedus ir išduoda doros 
ir gerumo labai malonins vai
sius. — Borfow.

Jei jūs pasitenkinate sumanumo kontestu... ir progų lai
mėti ateitį, skaitykite šio laikraščio paskutinį puslapį

(Estoblished 1769)

(Ženklas DvigMbai-Svslnią Oltl Gold Cigaretę)

dalyviai nufotografuoti. 
Iškilmių sumanytoja ir vy

kdytoja buvo jubiliatų dukre
lė Paulina Bagdoniūtė. Bag
donai yra seni North Side 
gyventojai, uolūs parapijos 
rėmėjai ir kunigo prieteliai. 

Ilgiausių metui

kas bent kokiu nors būdu pa
sirodyti, kad gavėja, kad pri- 
simarina, kad savo kūnų pa
žaboja. Labai gražus dalykas 
Gavėnioj dažniau atlankyti 
bažnyčių ir čia su Jėzumi Šv. 
Sakramente pasikalbėtu 

Šv. Kazimiero bažnyčia kas 
dien atdara nuo ryto 7 valan
dos iki vakaro 6 v&l. Taip 
pat per Gavėnių bus daugiau 
pamaldų. Bus sekančios pa
maldos: trečiadienių vakarais 
7:30 vai. rožančius, pamoks
las ir palaiminimas Švč. Sa
kramentu. Penktadienių Kry-

vo Vienas pirmųjų Av. Kazi
miero parapijos organizatorių 
ir per ilgus metus buvo uolus 
jos rėmėjas ir darbuotojas. 
Nors per pastaruosius keletu 
metų gyveno Šv. Vincento pa
rapijos ribose, bet ne tik jis, 
o ir visa šeimyna dažnai lan
kydavosi ir remdavo Šv. Ka
zimiero parapijos reikalus. 
Tat jo ir paskutinis nors bu 
vo, kad būtų palaidotas iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios, ku
riai jis tiek daug yra pasi-

Jausti daug dėl kitų ir ma
žai dėl savęs; sulaikyti savo 
saumeiliškas, ir patenkinti 
savo geraširdiškas meiles, su

Gausio 31 d., buvo rodomi 
Iš Lietuves atvežti paveiks-
M. žmonių Tisai mažai «wl-1 £
tinko. Kad lietuviai pradeda bu, _ 
nusisukti hito is Lietuvos at
vežtų paveikslų, tai tame di
džiausia kalte pačių rodytojų, 
nes paveikslai neaiškūs ir 
iškarpomis sudėti žmones er
zina. Vargas žiūrėti į tokiu-i 
paveikslus ir mažas rodyto
jui pelnas.

Mūsų klebonas savo gimi
mo dienos proga susilaukė do 
vanų ir pasveikinimų. Ypa
tingai jis yra dėkingas para
pijos mergaitėms — sodalie- 
tėms už gražių antklodę — 
blanket.

Šv. Jurgio Kareivių drau
gija laikė metinį susirinkimų, 

darbavęs, šv. Kazimiero pa- kuriatne i&rihko naujų valdy-
rapijos kapinėse šeimyniška 
nie sklype. Sutinkant jo kle
bonui kun. Vaišnorui, jo no
ras išpildytas vasario 1 d. Gai 
la, nes dar nesenas buvo, vos

žiaus Keliai, palaiminimas gg metų. Dar galėjo daug
Sakramentu, adoracija

PROFESSOR NOODLE
EXTRA
OPU AT »«M

7/a

Dear Proftssor:
T’"e *heard so muckakout 
„hese wh6 charite our 
facial maps-thinKsI Sotie 
sur^eon nuųbt reviatt my 
avn fair rw< perkaps. I 
tkerefore tboutfht I’d write 
to you, and asK ųour 
Rind advice. Vk<re ean 
I find a surdeon wko 
will fix me all up nice? 

Adolph J. Apollo

I Hi£h1$ recommend 
to you my barker— 
he’s the man’ V Kat 
sur^eons ne’ar could 
h’ope to do, mų 
barbtr sūrely carD 
One daų Re cRan^ed | 
mt so complete-m j 
such t otresne. dė- 
£fWe<z.3-th.at

ButnLun^, upon" 
ou - Street, ad 
dr ' td me i n 
Chim at!

Prof .Noodle

WH(N tlll
14 ClCCTtP 
hiiiHtn 

8

ueoo-Brt s>« 
Ano WMĮH 
W»LL • Stt 

fcOAlN 
»lW »

P*-
' sidarbuoti. Amžinų atilsį 
duok jam, Viešpatie 1 Kofeap. 
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Mūsų biznieriai geriausia

me ūpe, didžiausiu smarku
mu varosi, kad rengiamoji 
Užgavėnėse vakarienė pasise
ktų. Nėra nei mažiausio abe
jojimo, kad pasiseks, nes pa
kviestos nuo seniai prityru
sios virėjos, kurios nekartų 
yra gerai pasirodžiusios, y* 
pas prapertininkų Naujų Me
tų laukiant vakarienę. Vy
riausiąja galva bus Adelė Pi- 
kutienė. Jos Štabas. V. Na
vickaitė, M. Bernotienė, P. 
Nedzinskienė, P. Pakutinskle- 
nė, M. Br&Bauskieno, J. Kli- 
maitienė ir dar kitos, kurių 
vardų neteko sužinoti. Soda- 
lietės pakviestos patarnauti 
prie stalų. Pranešama, kad 
jau daugelis tikietus iš ank
sto nusipirko. Tikietai buvo 
visiems laiškais pasiųsti. Tat 
nž juos atsilyginama iš ank
sto, kad rengėjos žiftotų, kė- 

I kiam žmonių skaičiui valgio

H

Iš paskutinio potvynio žmo 
nės žemesnių vietų sugrįžo į 
savo griteles. Nelaimė to
kiems, nes pakilęs upės van
duo baisiai daug 'nuostolių 
pridaro, i i J į

Nekantraudami laukiame 
vakarienės su šokiais, kurių 
rengia Šv. Vincento Moterų 
klūbas. Gavėnia artinasi, tat 
planuojama kitokios rūšies 
pramogos (tinkamas tam Rū
kui), parapijos naudai.

Praeitų sekmadienį J. Sta
nkus, V. Mažietis, L Alšaus- 
kas, V. Čebatorius ir M. 2a- 
taveckas liko išrinkti para
pijos kolektoriais 1937 me 
tams. Visi jauni energingi ir 
atatinkų toms pareigoms ei
ti vyrukai.

liau duoti. Ne dvarų žemė taip 
maža, kad negali išmaitinti 
žmonių, kurie jų dirba. Dėl 
tos priežasties mažiau derlin- 
gesniai metai okupuotosios 
Lietuvos gyventojams būna 
sunkai pakeliami, pasitaikius 
nė derliui — ištysos sritys gy
ventojų pradeda badauti. It 
šiemet bado šmėkla palietė 
Pastovio ir Švenčionių aps- 
kirtis. Pastovio apskr. gyven
tojai jau senai neturi duono 
ir minta žaliais kopūstais it 
bulvėmis. Daug kam stinga 
ir bulvių. Apie badų tylėjusi 
ilgai lenkų spauda pradeda 
pamažu rašyti.

Sausio 30 d. moterystės luo 
man įstojo Jonas Jagminas 
su liudvfaa B&rtašiūte. Liu
dytojais buvo: Antanas Jab 
lonskis ir Alena Bučniūtė.
Reiškia Dangun žengimo pa-^ 
rapija padidėjo viena dora 
šeimyna. Kuogeriausios klo
ties jaunavedžiams.

----------- — Šiomis dienomis Klaipė-
Sausio 30 d. D. 2. klebo- j doje Lietuvos Raud. Kry- 

nijoj moterystės ryšiu tapo žiaus skyrius atidarė pirmuo 
sujungti Ralph Herzer, pro- sius seserų samaritiečių kur- 
testonas su Viola Barris, lie- J sus, kuriuose dabar mokos?
tu vai te. Liudytojais buvo: A- 
nthony Kambic ir Beatriče 
Novak. Jaunavedžiams linkiu 
viso gero, nors mišriomis mo
terystėmis ir negalima labai 
džiaugtis.

40 seserų samaritiečių. Kur
sų vedėjas Klaipėdos R. Kry
žiaus ligoninės vedėjas di*. 
Ciplijauskas.

GARS1NK1RS “DRAUGE"

Pas mus žmonės sirgulluo-tai atgal. Atsiranda kažkoks 
ja influenza. Vieni pasveiks- apsnūdimas, nepasitikėjimas

Kas gi daugiau naujo North 
Side. Tuo tarpu nieko ypa- ELEKTRINIAI VALYTUVAI 
tiiųr,. Ititoų pmmogOR ir pa. j
rengimai nebesutraukia tiek' Matykite n uamttent 
. , ... , , , Reikta tik paftauktl CKNtral ftflElžmonių, kiek sutraukdavo me an« raityti tauika. o health mo r

ta, kiti gulo, į lovų. Mirčių, 
dėkui Dievui, nėra. V.

Kas Girdėt North Side

Sausio 24 d. Dangun Žen
gimo bažnyčioj įvyko Stani
slovo ir Ievos Bagdonų 30

Darbų čionai daugiau atsi- metų vedybinio gyvenimo pa
rauda. f ^ngvinu yra ir dm*- minėjimo*. Pirmosios iv. Ul
bas gauti. ^I0S tapė atlaikytos jų latsn-

Ora« blogas. Daugelis dėl cUa- Fer Mišias beveik visi 
to serga ša&a. • Spirgutis Šeimynos nariai ėjo prie Iv.

______ ___ - — Komunijos.
Rradkreville. Pa P*** namuose

įvyko grotos pokylis. Susi- 
Sausio 31 <L sodaliočių card rinko apie CO svečių, pažįsto 

party gerai nusisekė. Žmonių mų ir kaimynų. Visi gražia? 
buvo daug ir tvarka pavyz- pasisvečiavo, palinkėjo jubi 
dingą. Tai nuopelnas mūsų liatams daug laimės, sveika- 
parapijos paslankios darbini- tos ir ilgo amžiaus. Daug į- 
nkės Sofijos Kasputytės. Šį teikta įvairių dovanų ir kuo-
sykį beveik ant jos vienos geriausioj nuotaikoj išsiskir- [ niės badas. Dvarai turi milži- 
pečių buvo užgulusi tos pra- styta namuosua. Pokylyj da-' nlžk’M žemės plotis, kuri blo- 
iuogos prirengiau) našta irlyvavo ir vietinis klebonas ' gai Išdirbta ir iš dalies tirlėn- 
darbas. 4 K t kun. J. Misius. Beje, pokylio (kiauja, negali ir vidutinio der-

ekspertą* atvyks pas Jus, Ir per ke
lias minutes tfelSklns HRAI.TH.HOR 
tnafflk*. Saukite pardavėte. J. F. 
DANIS. Room «18, 203 Nu. Wa- 
bash A.ve„ Chieago

CLASSIFIED
vienų kitais. Grįžta mūsų ta- 
rpan senos ligos, kuriomis 
šioji kolonija buvo garsi per 
daug metų. Tik moterys nie
ko nebodamos drožia bingo
kas sekmadienio vakarų. Joms sulaužytos baidu — parasta 

. . lodė vienas tonas — >5.00. Tš#ė
seitasi. . \ nas LAFayette 7700.

FAHDAVIMt t MA1MOS

to-

BADAS VILNIAUS 
KRAŠTE

V1LN1UK - Vilniaus kraš
te, okupavus jį lenkams, daž
nai tenka žmonėms Imdauli, 
Imdas pasidarė dažnas reiški
nys dėl to, kiul lenkai viską Iš 
to krašto stengiasi imti, o jam 
nieko nuduoda Ir nė tik kad 
ne duoda, l>et net jokios že
mės reformos nepadarė, fce- 
mė« reforma ten neišvengia
mai būtina, nes yra didelis že-

ttATUttlAt PAIKAI 
>1 v»rt«u ntr Ljmu, nrointi Etto
nata — Orvllam pardavimo! >5.M. 
Flrmoatra atalll, plrmteimlal 
Erpbomlcal Rrrtlon Mlllet Fwr CMOb- 
paby 155 N. M1chl»an A v*. Al

.........  . .........  .
IFAKO PIRKTI

teASoma plikti mnJI varsnnmkal 
(t*ed Organ). Turi būti garam sto
vy. Wpx 81 A. “Dratisaa”.

TJPHOLflfBRINO

fUksndt) Tai«ymM
FVrvilkimaa, taiaymas, pw-

maliavojiman, iAvalymaa. Darbaa g»- 
mntimjsmaR. Apkainavimas dykai. 
Žemiansios kainos minate, fiiitmrlor 
Upholsteung Co., 327 Ro. Kadsis 
Avė.. NKVsda 77’7.

ANOLVS
«■■■« nu—■ ■■>—.. U . I

l?<a)aaky|(ltn sau anglis dabar — 
Bla»k Oold Lunip |6.«n Min* Rnn 
i s< r- • niiiKN tt t:.- (irundy tola- 
ing Company. Tel. CANal 7457 artas 
3£DarorMt 11II.



Ketvirtadienis, vas. 4, 193?

Draugijų Dėmesiui

Visuomenei noriu pranešti 
apie įstatymu Illinois valsti
joje, kuris įėjo į galę nuo 
liepos 1 d., 1935 m., kad vi
sos draugijos, pašalpinės ir 
idėjinės ir kitos organizaci
jos, kaip ligoninės, vienuoly
nai, kurie turi čarterius ar
ba įgaliojimu Illinois valst., 
turi būtinai prisiųsti metinį 
raportų bėgy vasario mėne
sio kas met. Raporte turi būt 
pažymėta valdybos vardai, jų 
adresai ir kokiu adresu drau
gijų galima surasti, ir vardai 
nė mažiau trijų, direktorių. 
Blankas galima gauti iš Ed- 
ward J. Hughes, Secretary 
of State, Springfield, III. No- 
gavimas blankų nėra joks pa
siteisinimas ir, sulyg įstaty
mo, Secretary of State turi 
teisę sulikviduoti bile orga
nizacijų kuri neprisiųs meti
nio raporto. Šios organizaci
jos gauna čarterį po įstaty
mu, vadinamu “ Corporations 
not for pecuniary profit”. 
Todėl tegul būna visiem įsi
dėmėtina šis įstatymas, kuris 
turi būt būtinai atliktas.

Adv. Joseph J. Grish

vo, 21 kuopai! Kuo geriausių 
sėkmių!

21 kp. pramoga įvyks ko
vo 14 d. Kiekvienos pareiga 
dalyvauti ir paremti.

Toliau, susirinkimų dar ne
baigus, nauja apskr. ir 2 kp. 
pirm. K. Sriubienė pakvietė 
atstoves prie vaišių. Besivai- 
šinant K. Sriubienė pakvietė 
pakalbėti: S. Sakalienę, A. 
Poškienę, M. Vaičūnienę, A. 
O.’Nevulytę. i

Apskritis nuoširdžiai ačiuo- 
ja 2 kp. už vaišes. Taip pat

Iš M. S. 67 kuopos 
Veikimo

MARQUETTE PARK. — 
Vietinės sųjungietės nustojo 
apie save rašyti, nes buvo už
imtos siuvimu, mezgimu ir 
kitais darbais. Talkai pasi
baigus, kuopa ruošiasi prie 
didelio ir šaunaus card par- 
ty. Laimingieji gaus gražiau 
šių rankų darbo siuvinių (po
rų užvalkalų). Tat, verta vi
siems laukti šios pramogos. 
Vieta dar nenustatyta, bet ko

linki sėkmių ir ištvermės nau- misija jau išrinkta iš veik- 
jai pirmininkei K. Sriubienei liausiu narių: J. Osinskienės, 
seimo metuose. ! V. Kučinskienės, B. Ambro-

zienės, A. Poškienės. TurintKuopos jau privalo sumo
kėti metinę duoklę.

0. A. Nevulytė, apski. rašt.

Pranešimas Bridge- 
portiečiams

Artinanties vasario 16 d., 
Bridgeporto lietuviai sujudo. 
Išrinktoji komisija minėtos 
dienos paminėjimui dažnai 
mitingauja dentisto dr. Stul
gos ofise, 3259 Sa Halsted 
st.

tokių komisijų nėra abejonės 
apie geras sėkmės.

Į pereitų susirinkimų atsi
lankęs klebonas teikėsi pa
mokinančių minčių pareikšti 
Patarė stiprinti kuopų ir pa
daryti jų viena didžiausių 
Sųjungietės dėkingos savo 
dvasios vadui už atsilanky
mų.

Kuopoje randasi dvi ligo
nės: Troy ir Ruibienė.

DRAUGAS

A. L. 1
Misų
t K.

Orjanin
Federacijos

ntoji Veikla
Apskrities Skyrius

Arki v. J. Matulevičiaus 10 Metų Mirties Sukak
tuves Paminėjus ir Visuomenės Kursus Atidarius

Federacijos Chicagos aps- Į teatruose, dažnai nepadoriuo- 
krities iniciatyva, sausio 28 se. Kiti liuosas valandas pra-
d. Aušros Vartų parap. sa
lėje, įvyko arkiv. J. Matule
vičiaus 10 metų mirties su
kakties paminėjimas ir pra
sidėjo visuomeniški kursai.

Tokiame vakare, rods, tu
rėjo būti pilna salė publikos, 
ypač jaunimo. Deja. Susirin
ko veikėjai senesnio amžiaus, 
jie atėjo pasidžiaugti jauni
mo skaitlingumu, besirūpina
nčiu skaisčia savo ateitimi. 
Nes, koks jaunimas, tokia ir 
ateitis. Atėjo pamatyti, kaip 
jaunimas įdomauja kilniausio 
asmens — arkiv. J. Matule
vičiaus gyvenimu, kad sau 
pasisemti neįkainuojamo tur
to — pavyzdžių, kad nuo jac 
nystės dienų nustatyti gaires 
savo gyvenimui.

Bet apsirikta. Iš jaunimo 
nei vienas neatsilankė.

leidžia smuklėse, biliardinėse.
Aišku, jaunimui ant kelio 

stovi puikybė, kuri yra ne 
Dievo, bet kipšo dovana. Iš
mintis, meilė, linksmybė, ra
mybė, mielaširdystė, nuolan
kumas, klusnybė ir t.t. yra 
Dvasios šv. dovanos.

Tai visa reiškiasi tik pa
laidame jaunime. Bet kur ra
ndasi mūsų organizuotas jau
nimas: Vyčiai, Sodalicija, cho 
rai, Šv. Vardo, Angelo Sar
go ir t.t.? 1

Brangusis jaunime! Stok po 
Federacijos vėliava ir dirbk 
Dievui ir Jo Bažnyčiai. Ne
siduok bedieviams suvilioti. 
Nuo šiol pradėk gausiai lan-

ĮDOMUS ir naudingas kontestas visiems
LIETUVIAMS

Perskaitykit kontesto taisykles, kurios šiandien telpa “Drau
go” paskutiniam puslapy. Jūs galit© gauti laimikį, 

kuris jus padarys amžinai turtingais
---------

[ Nesvarbu kaip būtum užimtas, stokite į šį nepaprastų 
Old Gold Cigaretų Kontestų, kuris šiandien paskelbtas 
“Draugo” paskutiniam puslapy. Perskaitykit taisykles. 
Biednas ar turtingas, jaunas ar senas, moteris ar vyras.— 
visi be skirtumo gali įstoti į šj kontestų ir išlošti laimikį 
pinigais — $100,000 Pirma Dovana.

Kiekvienas tnri laimę. Kiekvienas 
turi ir progą laimėti vieną iš 1,000 
piniginių laimėjimų. Be to, kad jūs 
galite įšlošti laimikį, j šį kontes- 
tą įstokite dar ir dėl to, kad tai v- 
ra šingeidos delvVas ir lavina gal
vojimą. Old Goldą Kontestas yra 
įdomiausias iš visu bet kada Ameri
kos visuomenei patiektų kontestų su 
$200,000 laimėjimų suma.

Pirmas laimėjimas $100.000 pini
gais — laimė — padarys išlaimėjusį 
visam amžiui turtingu. Dar niekad 
nėra buvusi pasiūlyta tokia piniginė 
laimė per laikraščius. Tai pirmas 
atsitikimas, kad ir "Draugo” skai1- 
tytojams pasitaiko proga laimėti to- 

(kia didelę sumą pinigu. Jūs gavote 
dabar progą visam amžiui praturtėti, 
jei tik įstosite į šį kontestą ir lai
mėsite.

Be pirmo $100,000 laimėjimo yra 
dar kiti 999 piniginiai laimėjimai 
sumoje $100,000. Jūs galite laimei

kyti Katalikų Veikimo kur-i $5,000, ar $2,500. ar $500, ar $250,
sus, Federacijos apskričių ir 
skyrių susirinkimus, Labda- 

Į rybės, TT. Marijonų rėmėjų,
Paminėjime plačiai apibu- Akad. Rėmėjų susirinkimus 

dinta arkiv. J. Matulevičiaus ir stok į LRKA Susivieniji-

ar $100, ar $50, arba $10. Perska>- 
tykit visas taisykles paskutiniam 
puslapy šiandien ir pasipildykite ką 
turite daryti, įstojant į šį kontestą, 
kad laimėti vieną iš tų laimėjimų.

J kontestą gali įstoti visa šeima 
— tėvas, motina, vaikai, giminės,

drangai ir kaimynai, visi be išim
ties. Šposų bus gana visiems ir kar
tu išmėginsite savo gabumus, beban
dydami išspręsti paveiksluoto kon
testo mįsles. Nereikia ir specialios 
žinios toms paveiksluotoms mįslėms 
išspręsti. Viską kas reikia, tai tik 
sumanyti ir nuosprendžius suderinti 
su taisvklėmis ir jų smulkmenomis.

Tad susipažinkite su visomis tai
svklėmis ir jų smulkmenomis pasku
tiniam puslapy šios dienos "Drau
go.” Nueik i t pas savai dylerį ir 
gaukit iš jo oficiales paveiksluotas 
mįsles kartu su taisyklėmis ir jų 
smulkmenomis. Gerai įsiskaitykite. 
Tos paveiksluotos mįslės sukels jūsų 
žingeidumą, tuoj. O kokie jūs lai
mingi būsite ir kaip džiaugsitės iš- 
lošę pirmąjį laimėjimą arba kad ir 
bile kurį kitą laimėjimą.

Tą nepaprastą progą jums siūlo 
Dvigubai-Švelnius Old Goldą Cigare- 
tai. Nepraleiskit šios progos, nes 
tai atsitiuka tik sykį gyvenime. Pa
sakykite ir savo -draugams apie 
OLD GOLD KONTESTĄ. Šis kon
testas prieinamas visiems. Tad tin
kamai pradėkit Naujus Metus. Bu- 
davokit laimės pamatus — išlošimas 
$100,000 — pirma dovana.

Iš Moterų Sąjungos 
Chicagos Apskr.

Sausio 29 d., Šv. Antano 
parap. salėj, Cicero įvyko Mo 
terų Sų-gos Chicagos apskr. 
metinis susirinkimas. Atsto
vių atvyko iš 1, 2, 3, 4, 20, 
21, 55 ir 67 kuopų.

Išduodamos raportų iš kuo
pų darbuotės, atstovės pra
nešė, kad kp. daug dirba, bet 
kitiems reikalams.

Pradėjus 1937 metus, mūsų 
jrganizacijos seimo metus, 
labai geistina, ir turi būti, 
urmo j vietoj apskrities dar

bai seimo reikalams. Svarbu, 
id kiekviena kuopa kuomi 

įors pasidarbuotų seimo pa- 
vykimui. Town of Lake jau 
ruošia card party seimo rei
kalams. Tat, tovnoflakiečių 

įvyzdį privalo sekti kiek- 
iena Chicagos kuopa. Bra-

Kuopos valdyba šiems me- 
. tams susideda iš sekančių. 

Iš tų mitingų matytis, kadĮpį^ Aleksiūnienė, vice 
siais metais toji diena Šv. Jn-į pįrm B. Ambrozienė, nutar. 
rgio parapijoj, bus tinkamai. A. Sandamavičienė, fin. 
paminėta. Jau yra užprašytos rašt_ B Buri)ienė, ižd. V. Ku- 
šv. Mišios. Seselės mokytojos, činskienė, koresp. O. A. Ne
rengiąs! su vaikučiais išpil
dyti dalį programos. Prof. A. 
Pocius, Bethoveno konservą

vulytė, tvarkdarė O. Rašins- 
kienė. Kuopos susirinkimai 
įvyksta kas trečių antradie-

torijos vedėjas, rengiasi su nį įįekv. mėnesio, 7 vai. vak. 
Šv. Jurgio parapijos choru ir Sekantis sus-mas bus “ 
orkestrą. Be šiaip jau komi
sijos specialiai užkviestų kal
bėtojų, pasižadėjo pakalbėti 
ir mūs parapijos kunigai.

Mūs parapijoj su gavėnia 
prasideda misijos, kurios tę
sis per dvi savaites. Tad mi
sijos supuola su Vasario 16 
d. paminėjimu. Dėl tos prie
žasties pas mus Lietuvos ne-

al J >
SOČI-

Koresp.

Prasidės Nauja Serija

BRIDGEPORT. — Vasario 
4 d. prasidės nauja Keistučio 
spulkos serija. Pastebėtina 
kad keliomis pastaromis die

asmuo ir jo nuopelnai Lie
tuvai. Papasakota apie iškil
mingas laidotuves. Perskaity
ta kalbos prez. Smetonos, Stu 
lginsko, pasakytos laidotuvė
se. Visa tai buvo begalo įdo
mu.
Kodėl jaunimas ne£lanko į 

rimtus parengimus?
Į šį klausimų nelengva at

sakyti. Adv. Savickas prieš 
porų savaičių “Drauge” ra
šė, kad jaunimų galima pri
vilioti tik šokiais ir panašiai. 
Tiesa, šokiai, padorūs šokiai, 
gera jaunimo mankštai. Bet 
vien šokiai, mūvės ir kitoks 
sportas neveda į laimę. Kiti 
pasako: “I am american”. 
Aišku, toji mintis pasigauta 
iš taip vadinamų “100 nuoš.

mų. Lavinkis organizacijose 
būti aktingu nariu. Jei nesi 
įgaliotas kaipo organizacijos 
atstovas, lankyk Federacijos 
susirinkimus, kaip ir visuo
menės kursus ir be įgalioji
mo. Pratinkis tai daryti nuo 
jaunystės.

Tiesa, organizacijose nėra 
nei šokių nei mūviu, nei pa
silinksminimų. Bet čia rasi 
saldžių ramybę ir su ramybe 
linksmybę.

Tad jaunimui būtinai reikia

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. AVestera Avė., Chicago

KLAUSIMAS: Susipažinau 
su augusiu vaikinu, kuris gy
vena Detroit, Mich. Buvom 
sutarę apsivest. Aš jam įda
viau $3,500 kuriuos jis pri
žadėjo investuot į gerų kom-

patarimas: važiuok į Detroit 
ir eik į prokuroro ofisų, kad 
ten užvestų kriminalį aktų 
prieš tų vaikinų.

KLAUSIMAS: Einant į ba
žnyčių, kadangi buvo slidu,

panijų. Vėliau sužinojau, kad koja paslydo ir pataikiau ga
lva į gazo paipų, kuri buvo 
išlindus iš žemės. Ar galiu

nomis ši spulka gavo apie 
priklausomybės paminėjimas dešimt naujų narių. Tam, gal.
įvyks sekmadienį, vasario 14 
d., 4 valandų po pietų. Iškil
mės bus Šv. Jurgio parapijos 
svetainėj. Įžanga nemokama. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Komisija

prigelbėjo nauja elektrikinė 
“neon” iškaba spulkos lan
ge. Iškaba skelbia: “save sa- 
fely here, mortgage loans, e-z 
terms”. Keistučio spulka ra
ndasi adr. 840 W. 33 st.

I

Potvynio auk°s. Iš potvynio plotų į Mempbis atvežti našlaičiai ir pavesti 
Raudonojo Kryžiaus slaugei. Niekas nežino, iš kur tie vaikuč&ai, nei kur jų tėvai. 
Užėjus potvyniui šimtai vaikų atsidūrė tokioj padėty.

jis apsivedė su kitai mergina. 
Kai pradėjau reikalauti iš jo 

mesti visus “modemišku- Pinigų, 3^ atsakė, kad pini- 
mus ” ir pasekti keliu, kurį,gus pralošė ant arkliukų. Po
nurodo Bažnyčia, Federacija 
ir kitos katalikiškos organi
zacijos.

Visi, o ypač tu, brangusis 
jaunime, neapleisk visuome-

amerikonų”. Tikri ameriko-jnės kursų per visų žiemų, kū
nai nesikelia taip aukšton I rie bus kas trečiadienį va- 
puikybėn. i karais, Aušros Vartų parap.

Kiti liuoslaikį praleidžia i svet. J. S.

Smagi Valgykla

Patekęs sn reikalais Bridge 
portan, vieno pažįstamo biz
nieriaus paklausiau, kur čia 
yra gera lietuviška valgykla. 
Draugas biznierius pasakė, 
kad tai yra Milda Luncb 
Room, 3206 So. Halsted st. 
Ten ir atsidūriau. Tai besan
ti gražiai ir skoningai ištai
syta ir švariai užlaikoma į- 
staiga. Kas svarbiausia, tai 
pasirodė, kad valgiai skanūs,

Doveikaitės ir Juškevi
čiaus šliūbas vasario 6

Vasarioi 6 d., 9 vai. ryto 
Visų Šventųjų bažnyčioje, Ro- 
selande, slaugė Joanna Do- 
veikaitė su Teodora Juške
vičium priims Moterystės Sa
kramentų. Šliūbas bus per šv. 
Mišias. Vestuvių palydovai: 
jaunosios sesutė, Vera Dovei- 
kaitė su jaunojo broliu, An
tanu Juškevičium.

to mes nuėjom pas Real Es- 
tate ir padarėm popieras, kad 
jis mokės man po $20 į mė
nesį. Sumokėjo nž 5 mėne
sius ir sustojo mokėjęs. Kaip 
aš galiu tuos pinigus iškole 
ktuot gyvendama Chicagoje?

ATSAKYMAS: Jisai buvo 
papildęs kriminalinį aktų, ka 
dangi išviliojo iš jūsų pini
gus. Tai vadinasi “confiden- 
ce game”. Bet sutartis, kad 
jis sutiko mokėti po $20 į 
mėnesį 'pagamino ‘ ‘ v^apver 
of criminal charge”. Kada 
jis sustojo mokėjęs, vėl pa-

skūst gazo kompanijų?
ATSAKYMAS: ‘Paapį ,bet 

kol nžvesi bylų, reikia žinot 
tam tikri faktai. Tuofe fak
tus, žinoma, pasakys jums jū
sų advokatas. Man nėra rei
kalo juos aiškinti.

— ROMA. Rotuos sluoks
niuose pasklido gandų, kad 
Italijos užsienių reikalų mi
nisteris Ciano vasario prad
žioje vyks į Jungtines Val
stybes.

— Mirė Tauragnų rabinas 
Iseris-Cvi Pinesas, 93 metų 
amžiaus. Tai buvo seniausias
Lietuvoje rabinas. Taurag- 

sirodė tas pats aktas. Mano nuošė jis rabinavo 62 metus,

THINGS THAT NEVER HAPPEN
■y GENE BYRNCS «

Vestuvių puota įvyks jau- 
o patarnauja mandagios lie- motinėlės rezidencijoj,
tuvaitės. Ant baro radau 
“Draugų”, kurį hevalgyda- 
mas peržiūrėjau.

Prie registerio pakompli- 
mentovaa tos smagios valgy- 
klos savininkų. Sakiau, kad 
malonu matyti savo tautie
čius sumaniai vedant biznį.

10737 So. Michigan avė.

Jaunoji Doveikaitė yra re
gistruota slaugė Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Mokslus baigė Šv.

Linkime jaunai porelei lai
mės ir linksmans gyvenimo

Jisai pasakė, kad tai rezulta- naujame luome, 
tas ilgų metų patyrimo. Tuo 
tarpu žiūriu į šių valgyklų 
įžengia plačiai visuomenei ži
nomas muzikas Pocius. “Tai 
ir p. Pocių turi savo kostu- 
merių tarpe?” sakiau savini
nkui. “Nuo seniai jį turim", 
tarė savininkas. “Mokam pa
taikyti ir profesijonalams ir

Ieva Lukošiūte

Aukos Nuken tėjusiems 
Nuo Potvynio

“Draugo” ofise randasi dė 
žutė, kurion atėjusieji gali
mesti savo aukas nukentėju- 

biznieriams ir darbininkams” siems nuo potvynio*. Viena iš 
Praeivis stambiausių aukotojų buvo-- - - - — j Ona Radavičienė, 938 W. 31

PLATINKITE “DRAUGĄ” pi., kuri paaukojo $2.00. --
J,ag*
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(Jaunimo photo)
Roosevelt Furniture kompanija tikisi, kad 

jos basketbolo ratelis, gal, laimės Chicagos 
lietuvių krepšiasviedžio čempijonatų. Šis ra
telis, kartu su kitomis geriausiomis Chicagos 
lietuvių komandomis, dabar už tų. čempijonatų 
kovoja kiekvienų sekmadienį Jaunimo lygoje. 
Žaidimai vyksta St. Philiph’s gimnazijoj (Ja- 

ckson BĮ v. ir Kedzie avė.). Paveiksle iš kai
rės dešinėn: Sėdi — Toleikis, Visgirdas, J. 
Bertulis, M. Jovarauskas (Roosevelt Furni
ture kompanijos savininkai), Jagminas ir 
Vyšniauskas. Stovi antroj eilėj: Dalinkaitis,
Naujokas, Greetis, Godelis ir Valauskas.

PRANEŠIMAS
Federacijos Susirin

kimas

Šiandie, vasario 4 dienų, 
įvyks CK K Federac jcs Chica 
go apskritie s susirinkimas Au
šros Vartų pųrap. salėj, 7:’O 
vai. vakare. Susirinkimai nuo 
šiol bus laikomi ne kas pirmų 
trečiadienį, bet ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio. Fed. skyrių 
organizacijų skyrių ir draugi
jų atstovai prašomi tai įsidė
mėti.

Kovo 14 d. šaukiama Chi
cagos ir apylinkių kolonijų ka 
talikų konferencijai. Jau at
spausdinti draugijoms manda
tai. Skyrių atstovai ir kolo
nijų veikėjai prašomi atsilan
kyti į šį susirinkimų ir pasi
imti kvietinių savo kolonijos 
draugijoms. Valdyba

SURPRYZAI CHICAGOS 
LIETUVIŲ BASKETBOLO 
ČEMPUONATO ŽAIDI

MUOSE

Teisėjo Zūrio basketbolo 
komandos svajonės apie Chi
cagos lietuvių čempijonatų 
buvo staigiai pertrauktos 
įeitų sėkrrtadfcnf; * 
sevelt Furniture kompanijos 
kvintetas išėjo nugalėtojais 
iš smarkaus žaidimo rezulta
tu 36 prieš 25.

Nors Zūrio rately žaidė..to
kios žvaigždės, kaip Benny 
Budrikas, Joey Kluchinskas 
(šie du yra pripažinti visos

Chicagos geriausiais žaidė- ( 
jais), Kastas Savickas ir ki-' 
ti, jauni Roosevelt Furniture 
kompanijos tymo vyrukai vie 
nok rankų nesudėjo ir rezul
tate Zūrio ratelis iki šiol ne
pralaimėjęs nei vieno žaidi
mo turėjo nusilenkti.

dos pralaimėjimas. Šis rate
lis taip pat nebuvo nei vieno 
žaidimo pralaimėjęs ir aspi- 
ravo į čempijonų sostų. Bet 

I jų <aspiracijoms kelių bent 
laikinai užkirto Marąuette 
Parko Vyčiai laimėdami 34— 
31.

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

Grabnamių 
------- o-------

Didšiansia paminklų dirbtuvė Chicagoj
---------- o

Suvirš 50 metų prityrimo 
o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

■ •
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, IUinois

Trečiųjam žaidime Bridge- 
porto Vyčiai lengvai nužing
sniavo su laimėjimu žaidime 
prieš L. Y. S. (Litliuanian 
Youtli Society). Rezultatas 
31 — 18.

Abelnai pereito sekmadie
nio žaidimai buvo gyvi ir 
smarkūs. Trys žaidėjai buvo 
sužeisti. Vienų turėjo nuo žai
dimo grindų nešte nunešti.

Sekantį sekmadienį susi
tiks:

Marąuette Parko Vyčiai vs. 
Roosevelt Furniture Co.

Zūris Boosters vs. Vest 
Side Lithuanians.

Lewis Style Sliop vs. L. 
Y. S.

Lietuvių basketbolo lygos 
žaidimai vyksta sekmadie
niais 2 vai. p. p. St. Phillip’s 
gimnazijoj (Jackson Boule
vard ir Kedzie avė.).

Iš Politikos Lauko
KĄ VEIKIA DEMOKRATAI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

du

. i . i

Pabėgėlių nuo potvynio šėtros, šalę Anna, Ilk, mie stuko pastatyta visa eilė tokių šėtrų pabėgėliams nuo 
potvynio iš Cairo ir kitų miestų. Nenaudojama CCC stovykla paversta ligonine, kur jjabėgėliajns teikiama 
medikalė pagalba.

Kas Girdėt Kitose Am. Lietuvių Kolonijose
(Pražils Paveikslai t“8 gyvenimo sukaktį. Darbi-, nys, bet žmonės ir iš kitų pa

_______ i n inkai jam suruoš?/ “ surpri- Į rapi jų prašo tų kalendorių.
OMAJIA NEBRASKA _  se”. Gimtuvių dienoje darbi-! Seselės siunčia daugelį jų sa-

Sausio 10 d. Hubelor rodė pas n*nkai <15°) didelį | vo giminėms ir pažįstamiems
mus gražius paveikslus iš kaJ‘‘cake” užde^ 85 žvakutes; į kitus miestus. Vietinis 
techistų gyveninio ir darbuo-,** jį pasveikino. Senelis, at-1. -------------

sakydamas į darbininkų svei
kinimus, ištraukė iš kišenės 
didelį pundų čekių ir kiek
vienam darbininkui padavė 
po $100.00.

ĮSIGYKITE

Gavėniai reikalingą 
knygelę:

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

ir

Gavėnios Giesmės

tės meksikonų tarpe. Paveik
slai žmonėms patiko. Kate- 
cliistų pasaulio išsižadėjimas, 
uolumas mokyti šv. tikėjimo 
ir noras padėti artimui ligo
je be^nelaimėjo^ ftųręų.. .kiek-1 ••'juiJiia,tAs'‘'yra labai' geroš 
vienam jaunikaičiui bei įųei? I gįpJies žmogus.’ Mūsų vaf'gln-
rrai+oi “Fik ir tn tflin • •• i x • ••gaitei sakė: “Eik ir tu taip, 
daryk”.

Gercs širdies žmogus

Prieš keletu dįenų G. Storz, 
vienos Omahos alaus išdirby- rlin$„* $ranspOrtacijre ke
stės savininkas, šventė 85 me nip{udia atiJarė naują gtotį

gar parapijai kas metai jis 
aukoja $30.00 vertės alaus. 

Nauja bosų stotis 

I’ačiaįiie miesto viduje Bu-

BUS STATOMOS NAUJOS 
AUTOBUSŲ STOTYS

Ateinančių vasarų numato
mos įrengti autobusų stotys
Klaipėdoje ir Kretingoje. Sto- i Atspausdinta iš maldaknygės 
tys bus įrengiamos ūkio būdu. J “Ramybė Jums”

i ...............

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGA”

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, Illinois

BRIGHTON PARK. Prieš 
porų savaičių 12 Wardo A- 
merikos Lietuvių Demokratų 
Organizacija Hollywood salė
je laikė susirinkimų, kuria
me įsirašė dar 7 nauji nariai. 
Valdyba vienbalsiai rržgirta 
senoji, būtent: pirm. John 
Yuška, vice pirm. V. Poppel, 
antras vice pirm. John Simo
nas, nut. rašt. J. Kaminskas, 
fin. rašt. J. Valentinas, ka- 
sierius Bendikas, durų sar
gas Macijauskas ir korespon
dentas S. Gurskis.

Nors organizacija neseniai 
pradėjo darbuotis 12 wardc, 
bet jau turi didelį skaičių na
rių. Dėka šios organizacijos, 
šiandien matome daugiau ir 
policijos gatvėse ir jaučiame1 
daugiau apsaugoti, nes nesi
girdi tiek daug apiplėšimų, 
kiek girdėjosi seniau. Be to, 
organizacija deda pastangų, 
kad šioj kolonijoj būtų su
mažinti taksai ir mokestis už 
gazų ir elektrų, kuris jau da-

LAIDOTUV1Ų DIREKTORIUS

bar yra aukštas, o dar nori
ma pakelti.

Kiekvienas turėtų prisidė
ti prie to darbo. Organizaci- 
jauž tai nereikalauja atlygi
nimo, tiktai, kas tam darbui 
pritaria, kad įsirašytų į or
ganizacijų. Sekamas susirin
kimas kuris įvyks vasario 17 
d., 7:30 v. v. svetainėj adre
su: 2417 W. 43 st. Bus pa
kviesta žymių politikierių, 
kurie aiškins apie įvairius 
dalykus.

Organizacija nutarė rengti 
teisėjo Zūrio vakarų 12 var
de, nes šis vardas yra teisė
jo Zūrio namų vardas. Va
karas bus balandžio 4 d. Ko
misija susideda iš šių asme
nų: Macijausko, Jovaiša, Ju- 
rgelionio, Ivanausko, Gerd- 
vainio. Korespondentas

ALEKSANDRAS
MATULEVIČIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

z

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

labai moderniškai įrengtų, su 
visais patogumais. AV. II. Ste 
wart, iš Chicagos, tos kompa
nijos vedėjas sakė, kad Oma
ha labai auga ir dėl to nau
ja stotis reikalinga. Ateis lai
kas, kad Omaha bus vienai 
didžiausių Amerikos miestų

Broliai Motuzai pas mus

Girdėjau, kad broliai Mo
tuzai bus ir pas mus su savo 
spalvuotais paveikslais iš Lie 
tuvos. Kartu su jais atvažiuo
ja ir V. Uždavinys, kuris dar 
kartų prabils į mus. Mes, O- 
malios lietuviai, džiaugiamės, 
ir didžiuojamės Uždavinio 
sėkmingais darbais — šelpi 
mu Vilnijos lietuvių. Uždavi
nys savo jaunystės dienas y- 
ra praleidęs Omahoje.

Seselės rengia programų

Vasario 16 dienai mūsų mo 
kyklos seselės rengia labai 
gražių ir patriotiškų progra
mų Lietuvos nepriklausomy
bės sukakt. paminėjimui. Gir
dėjau, kad mergaičių chorą?, 
vadov. Gutoakis, padės sese
lėms išpildyti programų. Va
lio! Daugiau tokių ir panašių 
parengimų!

Gražūs parapijos kalendoriai

Kas met mūsų parapijonys 
gauna į>o vienų gražų kalen 
dorių. Jame kiekviena diena 
yra paveta kokio nors Šven
tojo garbei. Kai kurių šven
tųjų yra ir paveikslai. Bo to, 
kiekvienam mėnesiui yra vie
nas didelis paveikslas iš mū
sų Viešpaties Jėzaus gyveni
mo. Taip pat dėl kiekvienos 
dienos yra Šv. Rašto žodžiai, 
kuriuos geri žmonės skaito ii 
paskui dienos bėryje apie 
juos svarsto. Nq tik gorapijo-

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. 1. Ridikas_ _
laeliawiez ir Susai 
1. Liolevičins 
S. P. Mažėta 
A. Masalskis 
ĮCJąctaicz
A. Petkas 
S. M. Skalias 
1.1. Zolp |
Ezerskis ir Šunis

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litaanica Avė. 
Phone YAEds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

UITOMirė vasario 1 d.. 1987 
vai. vakaro sulaukta 

metų amžiaus.
Kilo 18 Kauno rėd., Pane

vėžio apskričio.
Amerikoje ttgyveno apie 28 

metus.
Paliko dideliame nuliūdimo 

dukterj Birute Akavlckas Ir 
žentų Julijoną, anūkus: Juli
joną Ir Teresę. Ir gimines; Pie
tinėj Amerikoj sūnų Joną Ir 
Jo 8e1mą; Ir gimines Lietuvoj.

Kūnas pažarvuotas koplyčioj 
2046 W. 23rd St.

Laidotuvės Jvyks penktadieni, 
vasario 5 d. 18 koplyčios 9 va), 
ryto bus atlydėtas J Aužros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
už vėlionlo sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J 8v Kasimiem 
kapines.

Nuoėlrdžlat kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažy- 
stamus-as dalyvauti žlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė. Sflnus, Žen
tas. Aiulkal Ir Giminė*. 
Laidotuvių direktorė Mary 

Goettert. Tsl. CANai 0887.

8:8»

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

*



JŪSŲ PROGA

Laimėkite Turtus Old Golds Sugabumo Konteste!

KONTESTAS TIK PRASIDEDA 
(stokit ŠIANDIENĮ

IMĖJIMAI
1- mas Laimėjimas . •
2- ras Laimėjimas • .
3- čias Laimėjimas • .
4- tas Laimėjimas . .
5- tas Laimėjimas • .
6- tas Laimėjimas • •
7- tas Laimėjimas . .
8- tas Laimėjimas . .
2 Laimėjimai pa $1.500.00 
2 Laimėjimai po $1.000.00 
10 Laimėjimų pa $500.00 
21 Laimėjimai pa $250.00 
50 Laimėjimų po $100.00
Vienas įimtas laimėjimų 

pa $50.00 kiekvienas
Aituoni įimtai laimėjimų 

pa $10.00 kiekvienas

$100,000.00 
. $30,000.00 

. $10,000.00 

. $10,000.00 

. $5,000.00

. $5,000.00

. $2,500.00
$2,500.00 

. . $3,000.00 

. . $2,000.00 

. , $5,000.00 

. . $7,000.00 

. . $5,000.00

. . $5,000.00

. . $8,000.00

liviso 1,000 laimėjimų $200,000.00

(Kas savaitė savo sprendimus siuskit kartu su 3-mis\
Old Golds apvyniojimais, ar tikromis kopijomis, sulyg] 

oficialių taisyklių. /

į ŠVARUMAS NESISKAITO 
ŠIAM KONTESTE

Tai yra sumanumo kontestas su tikromis mįslėmis, mįslė
mis turinčiomis vieną ir tiktai vieną pilnai teisingą išspren
dimą. šiame konteste jūs nepriklausote nuo laimikio ar 

spėliojimo, nei nuo įvaromo.

Pabaigoje šio kontesto ir laimėjimus išsprendus, kiekvie- 
nas dalyvis gaus pilną teisingų sprendimų sąrašą, laimėjusių 

varaus ir antrašus pažymint kiekvieno laimėjusio teisingo 
gprendimo numerį ir pilną kiekvienos mįslės paaiškinimą

Į ir sprendimo raktą.

5 Bus užvesta atskira faile kiekvienam kontesto dalyviui 

ir kiekvienas išsprendimas bus patikrintas ir pertikrintas. 

Pasibaigus kontestui, kiekvienas dalyvis galės pertikrinti 
savo failą ir patikrinti bile kito laimėjusio failą.

SVARUMAS NESISKAITO ŠIAM KONTESTE. Nėra 

jokių šposų. Nė gaudymų! Tik perskaitykit taisykles, iš- 
sprąskit mįslės ir pristatykit sprendimus pagal taisykles.

ATYDA DETALINIAMS 
TABAKO PARDAVĖJAMS

Jeigu jums pritruks paveiksluotų mįslių
ir įstojimo formų, jūs galite įsigyti naujo
ištekliaus tuoj patelefonuojant

, i/ :■ 4
SAVO PER PIRKLIUI A

Kiek daug mes stengsimės jus aprūpinti 

gausiai, mums veik nebūtų galima

tuvis pirkėjai galėtų pareikalauti.

P. LORILIARD COMPANY# INC.

I—

ĮsTOKIT i šį kontestą Šiandien !

štai kontestas, kurio jūs laukėte . . . kontestas, kur jūs 
galite laimėti turtus . . . kontestas, kur JUMS NEREIKIA 
LAIMIKIO, štai kontestas, kur jūsų sumanumas ir gabumas 
gali jums atneSti $100,000.00 pinigais. Kontestas tik praside
da. {stokit tuojau. 1,000 LAIMĖJIMŲ PINIGAIS — išviso 

$200,000.00.

šiame konteste jūs sprendžiate paveiksluotas mįsles pagal 
taisykles. Patėmykite tį paveikslą po dešine. Tai PAPRASTA 
MĮSLE, nupiešta specialiai, kad duoti jums kontesto supra
timų. Perskaitykit paaiškinimų po paveikslu ir išmokit, kaip 
išspręsti OFICIALES mįsles, kurios gali jus padaryti turtingais.

švarumas nesiskaito.

SPRĘSKIT PAVEIKSLUOTAS 
MĮSLES

Pirmiausiai, jūsų darbas yra išspręsti pa
veiksluotas mįslės derinant su taisyklė
mis. Kiekviena mįslė atstoja vardų ir su 
kiekviena mįsle kartu yra vardų *ųrašas, 
kur jūs galite surasti tos mįslės spren
dimų.

PAVYZDINE mįslė dešinėj duoda jums 
bendrų mjslių supratimų. litikro, pavyz
dinė mįslė, kaip ir pirmoji oficialinė mįs
lė konteste, yra lengva ir tyčia taip pada
ryta, kad pagelbėti kontestantui, duodant 
tuo pačiu geresnį mjslių pažinimų ir ap
švietimų sprendimuose. Kai kontestas įsiei- 
na, logiškai, mįslės darosi daug sunkesnės 
ir perstato puikių jūsų sumanumo dvikovų.

NIEKAS NEKAINUOJA — 
mįslės DVKkir

Jūs galit įstoti į sį kontestų šiandien.
Jūs galite gauti pirmas lesias mįslės bile 

kur, kur parsiduoda cigaretai. Mįslės duo
damos absoliučiai djkai. Niekas nekainuo
ja, nėra prievolių.

Pradedant pirmadieni (Vasario 1-mų) 
ir tęsiant kas pirmadienį per 13 sa
vaičių Dvigubai-Suivtloitstas Old Gold 
duos šias mįsles išsprendimui kas savaitę. 
Jsigykat pirmas 6 mįslės dabar. Tik nueikit 
į bile ii tūkstančių vietų, kur Dvigubai- 
Sviveltiiuli Old Gold cigaretai parsiduoda 
ir paklauskit Oficialių Mįslių. Jie yra JU- 
SU- DYKAI UŽ paklausima.

SIŲSKIT SAVO SPRENDIMUS 
KAS SAVAITĘ I

šiam konteste už vis svarbiausias dalykas 
atsiminti yra:

Siųskit savo sprendimus kas savaitė še- 
iių sprendimų serijose.
-Kitais žodžiais, jums duodama šešios 

mįslės kas savaitės pirmadienį. Jūs esate 
praiomi prisiųsti savo sprendimus ne vė
liau kaip šeštadienio vidurnakti tos pačios 
savaitės. Taip kad tos pirmosios ieiios 
mįslės, kurio* buvo iileistos pirmadienį 
(Vasario 1-mų, 1937) turėtų būti iš

spręstos ir pasiųstos ne vėliau kaip ieita
dienio vidurnaktį iios savaitės (Vasario 6, 
1937).

Sekite tų pačių procedūrų kas savaitę.

KODĖL OLD GOLD JUMS 
SIŪLO ŠIĄ PROGĄ

Per iį kontestų mes tikimės įgauti dėl 
Dvigubai-Sušvelninto Old Golds naujų 
rūkytojų. Mes tikimės, jie gaus džiaugs
mo ii iių maloniai kitoniškų cigaretų. 
Turtingi rinktinio derliaus tabako. Ir VI
SUOMET dirbtuvės ivitiutuo. Ačiū toms 
dviem eilėm dvigubo Cellophane ant kiek
vieno OLD GOLD pakelio.

Bet nėra reikalo jums pirkti, kad stoti į 
rungtynes. Taisyklės leidžia pasirinkti pa
siųsti paprastų Old Gold geltonų pakelio 
apvyniojimų su jjks savaitės mįslės spren
dimu, arba prieinamai tiksliai, ranka nu- 
pieitų tų apvyniojimų nuorašų. Pasirinki
mas priklauso nuo jūsų!

Arba, jus galite gauti 3 Old Gold ap- 
vyniojimus kas savaitę, paprašant ii savo 
draugų ar giminių, prikalbinant pabandyti 
šiuos rinktinio derliaus tabako cigaretus. 
Jauskitės laisvi tai darant dėlto, kad mes 
apmokėsime dvigubai, kų jis mokėjo už 
pakelį Labiau-Sušvelnintų Old Gold, jei 
suruktus dešimts cigaretų, jis nesutinka, 
kad tai yra puikiausias “užsirūkymas” ka
da nors ragautas. Perskaitykit atydžiai 
mūsų Dvigubi-Pinigai Grįžta Garantijų 
šiam puslapy.

LAIMĖK $100,000.00 
PRADĖK TUOJAU I

Nusispręskit dalyvauti šiam sugabumo kon
teste tuojau. Nutarkit įsigyti pirmųsias le
sias mįslė*. Jo* dykai. Klauskit jų bile kur. 
kur cigaretai parsiduoda. Išpręskit mįsles 
ir pasiuskit savo sprendimus kartu su 3 
Old Gold geltonais pakelių apvyniojimais, 
arba nuoraiomis šeštadienio vidurnaktį 
iių savaitę. Vasario 6, 1937. Jsigykit mįs
le* ir susipaiinkit su taisyklėmis ir stokit 
nuo liaudie*.

j

RINKTINIO 

DERLIAUS TABAKAS

PADARO JUOS

Dvigubai Sušvelnintais

DU APVILKALAI 

DVIGUBOS "CILLO- 

PHANE" UŽLAIKO JUOS

Visada Šviežiais

Žiūrėk t!

jsigykit oficialiu Old Golds mįslių paveikslu DYKAI...
kartu su taisyklėmis Ir jų smulkmenomis • . •

Br’/g kurioj- vietoję kur_ parsiduoda^ cigaretai

JOS GAUT LAIMĖT $100,000.00 
SUGABUMO KONTESTE

— Skaitykyt paaiškinimą žemiau —
jsigykit mįsles Ir taisykles DYKAI! DABAR! 

Bile kur, kur parsiduoda cigaretai

Patėmykit šios mįslės pavyzdį. Ji atstoja vardą. Ar jūs galit rasti 

vardą žemiau sekančiam sąraše?

William Tell 

Alexander the Great 

James J. Corbett

Teisingas išsprendimas yra RU
DOLPH VALENTINO. Ir štai kaip 
ta mįslė yra išspręsta:

Patėmykit žodį "RUE.” Taipgi 
DOLL (Lėlė) ir tą urzgimo garsą 
"FFFFF’ nuo šunies. Sudekit juos 
visus krūvon ir jus turėsite RUE- 
DOLL-FFF, kas ištarus skamba kaip 
RUDOLPH.

Vyras duoda moteriai VALEN
TINE. Ji sako HOH” Sudekit juos 
krūvon ir jus turėsite VALENTINE-

Texas Guinan 

Rudolph Valentino 

Edwin Booth

OH arba VALENTINO.
Per šios mįslės raktą jūs sudarote

RUDOLPH VALENTINO vardą, tai 
vieninteliai teisingas tai mįslei spren
dimas. '

Jums neatrodys, kad tas kontestas 
yra lengvas, ypatingai kai mįslės pra
dės darytis sunkesnės. Bet jei jūs iš- 
tikryjy ir tikrai mėgstate gabumo 
kontestą, ŠTAI JIS ČIA. Pamatykit 
savą pardavėją šiandien ir gaukit pir
mos savaitės mįsles ir taisykles.

TMf eouSotS, tu tSs outtrety, eoprrisbtrJ 1017, Sr P. T.nrillord Co., lut.

Dvigubi-Jasų-Pinigai Grą?inami, jei Old 
Golds nepatenkiiisl

{stokit į šį kontestą ir nusipirkit pirmą Ls- 
biau-Sušvelninty Old Gold pakelį su mūšy 
DVIGUBI - PINIGAI - GRĄŽINAMI GA
RANTIJA. Mes grąžinsime DVIGUBĄ JŪ
SŲ ĮMOKĖTĄ PINIGŲ SUMĄ už pirmą 
Labiau-Su švelni n tą Old Golds pakelį, jei 
jie- neduos 'jams didžiausią dgarety malo
numą ir didžiausią'bet kadfrgadMą mkynp.
toM

Štai mūšy propozicija. Surūkykit pirmo 
pakelio 10 cigaretę. Jei dėl kokios nors 
priežasties nebūsit pradžiuginti, grąžinkit li
kusius 10 mama kartu sn apvyniojimų. O 

PASIŲSIME JUMS DVIGUBĄ KAI-

Jai Jfisy 

Pardavėja* 

Nebeturi, 

Prisėskit 
ij Kuponų

NĄ, KĄ BUSITE SUMOKĖJĘS UŽ PILNĄ 
PAKELI, pridedant pašto išlaidas. Pasiūly
mas tinka iki kontesto galo.

Atminkite šitą, kai jūs miginsit pirmą 
Labiau-Sulvelmutų Old Gold pakelį, arba 
kai imsi prikalbinėti draugą pamėginti tiks
lu jums padėt gauti apvy.Jojimu*. DVIGU-

Id Golds
ir bus dėkingas jūsų sugestijai.

Jei jūs nutartumėt nerūkyti Old Golds
per kontestą, jūs galit dalyvauti 
mi teisingai ranka nupieštą Old Golds 
kelio kopiją.

OLD GOLDS KONTESTAS Data....................
P. O. Bos 9, Varitk Street Station, New York, N. Y.

Prašau prisiųsti man Labiau-Sušvelnintų Old Gold 
pirma* šeši*. Oficiales (Šerijo* 1) mįslės. Mano ‘ 
krautuvėse ištekliu* išsibaigė. Pridedu pašto stampučių iš
laidom*.

Vardas ..................................................... ..............................................

Asitratas ..................... ............................. ,..........

Miastas...........................................................Valstija........... ..............


