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MIRĖ SV. TĖVAS PIJUS
Dabartinis Popiežius, Achilles Ratti gimė 18- 

57. Kunigu įšventintas 1899. Išrinktas 53 kardi

nolų Popiežium, pasirinkdamas vardų Pijum XI, 
Gegužės 22, 1922. Praėjo 17 metų nuo garbingo 
valdimo Katalikų Bažnyčiai.1 Užmigo Viešpa
tyje vasario 10 d., 1939 m., 5:31 ryte (Romos 
laiku).

Ispano raudonojo valdoma Minta 
sala pagaliau pasidavė frankistams

LONDONAS, vas. 9. — Vi
duržemio jūroje raudonųjų 
valdomų Minorka salų užėmė 
frankistai pasiuntę ten apie 
10,000 kariuomenės.

Raudonųjų kapituliavimas 
saloje įvyko britams tarpinin
kaujant. Britų karo laivas De

vonshire iš salos paėmė raudo 
nųjų vadus, kad jie nepakliū
tų į frankistų rankas. Jie tai 
išsiderėjo prieš kapituliuo
siant.

Iš Burgos, Ispanijos, ofici
aliai pranešta, kad frankistai 
apvaldė Minorka salų.

Šventasis Tėvas Pijus XI

RNdHidP iškelia naujos taikos 
sąlygas Intams

Negrinas vos nepakliuvo 
frankistų nelaisvėn

LONDONAfi, vas. 9. — Iš formuotas ir išsinešdino Port 
patikimų šaljinių sužinoma, Bou link, iš kur žadėjo vykti į į

U. S. VYRIAUSYBĖ 
IŠLAIKO MILŽINIŠKA 
SKAIČIŲ TARNAUTOJI!
WASHINGTON, vas. 9. -

NACIAI AREŠTUOJA MO
TERIS, NORINČIAS 

GAUTI KAVOS

BERLYNAS, vas. 9. — Vo
kietijai trūksta kavos. Nespė
jama gaminti ir dirbtinė kava

Nenuostabu, jei šalies yyriau- ; (kava atmiežta su spragytais 
sybė turi milžiniškas išlaidas, 'miežiais). Eilės išsirikiavusių 

A. Valstybių civilinės stovi Satvfse ties dir-J.

MUSSOLINI ĮSAKĖ 
GREIČIAU UŽTAISYTI 
ITALŲ KARO MAŠINĄ
ROMA, vas. 9. — Italijos 

ministras pirmininkas Musso- 
linis nepaprastai domisi Pran 
elizijos su Anglija glaudesniu 
kariniu susiartinimu. Italų vy 
riausybės sluoksniuose spėja
ma, kad Anglija su Prancūzi
ja turi padarusios karinę su
tartį.

To atsižvelgus, Mussolinis 
įsakė skubiai užtaisyti Itali
jos karo mašinų ir italams bū 
ti pasirengusiems veikti. Jei 
britai su prancūzais susitel
kia, Italija negali būti rami ir 
laukti priešų įsigalėjimo.

APAŠTALIŠKAS DELE
GATAS BRITANIJAI 

LAIKYS MIŠIAS

LONDONAS. — Popiežiaus 
vainikavimo septyniolikos me
tų sukaktuvėmis šio vasario 
12 d. JE. arkivyskupas W. 
Godfrey, apaštališkas delega
tas D. Britanijai, laikys iškil
mingas padėkonėg Mišias Wes 
tminsterio katedroje.

Atvykęs į Londonu apašta
liškas delegatas apsistojo ai
rių seserų nazaretiečių na
muose.

BAIGIAMA PRADŽIOS 
MOKYKLOS STATYBA

KRETINGA. — Apskrities 
valdyba Kretingoje pastatė 
pradžios mokyklai rūmus, ku-

kad Anglijai j tarpininkaujant 
Ispanijos raudonųjų vadai iš
kėlė ir pasiūlė frankistams 
naujas taikos S sąlygas.

Kiek žinom*, frankistai iki 
šoliai griežtai stovėjo tik už 
besąlyginį raudonųjų pasida
vimų, arba bus sutriuškinti.

■■ -—j------------
PERPIGNAN, Prancūzi

ja, vas. 9. — Frankistų ka
riuomenė šiandien paėmė Le 
Perthus miestelį Prancūzijos 
pasienyje ir iš ten viena ko
liumna leidosi į Port Bou — 
Ispanijos antraeilį uostų, taip 
pat arti Prancūzijos pasienio.

Pranešta, kad jei frankistairiuose sutilps septyni komple 
ktai pradžios mokyklos. Be to, pusvalandį Mksčįau būtų ai

žiuose rūmuose viename ats
kirame korpuse įrengiama di
delė salė su erdva scena, įren
giamos darbo klasės, dušai ir 
virtuvė. Kitame rūmų gale į- 
rengti mokyklos vedėjui ir sar 
gui butai. Rūmai turi kanali
zacijų ir vandantiekį su cen- 
traliniu šildymu.

Šitų rūmų statyba su įren
gimais Apskrities V-bai kaš
tuos apie 250,000 litų.

Valencijų gavus Prancūzijos i tarnybos komisija praneša, 
autoritetų leidimų. .. i^a<^ pildomoji (ekzekutyve)

Tokiu būdu jis išsisuko, bet vyriausybės šaka gruodžio mė 
tikrai nežinoma, kur link jis (nesi klaike ir apmokėjo 917,- 
jšvyko. I303 tarnautojų.

Frankistų kariuomenei at- j Paskutinio karo laikais — 
žygiavus į Prancūzijos pasie- 1918 metais, didžiausias tar- 
nį, Prancūzijoje esami raudo- nautojų skaičius buvo 917,(570. 
nųjų armijos vadai pranešė, Į Bet tai buvo nepaprasti bū
kad visa jų kariuomenė jau 
suvykusi Prancūzijon, išėmus 
atkirstąsias gausingas dalis 
išilgai Pirenėjų kalnų — šiau
rvakari} link.

Madrido Valencijos fronto 
raudonųjų vadai dar galutinai 
nenusprendę, ar jiems toliau 
kariauti, ar pasiduoti ir tuo 
būdu uždaryti karų.
Yra žinių, kad į Prancūzijon

kai, o šiandien juk yra ramie
ji laikai ir tarnautojų skai
čius turėtų būti mažesnis.

Daug kas neatsistebi tokiu 
reiškiniu — milžiniškomis 
laidomis.

vykę ir Le Perthus, tenai būtų 
radę raudonųjų režimo minis
trų pirmininkų Negrinų, kurs 
turėjo pasitarimus su ke
liais savo kariniais vadais. Ne 
grinas, be abejonės, būtų pa
kliuvęs frankistų nelaisvėn, kad jie ten draugingai bus 
Bet, matyt, jis buvo laiku pain 'priimti.

JAPONAI REIKALAUJA 
GRIEŽTUMO PRIEŠ 

SOVIETŲ RUSIJĄ

TOKIO. — Japonų parla- 
miento atstovi} rūmai padarė 
rezoliucijų, kad vyriausybė 
griežčiau nusistatytų prieš 
sov. Rusijų dėl japonų intere
sų saugumo sovietuose.

PAMALDOS UŽ MIRU
SIUOSIUS BARCELONOJ

BARCELONA, Ispanija. — 
Vietos katedroje vasario 2 d. 
laikytos iškilmingos gedulo 
Mišios už žuvusiuosius pir
maisiais revoliucijos metais 
kunigus ir pasauliečius katali
kus.

Šiomis Mišiomis katedroje 
atnaujintos pamaldos, kurių 
nebūta apie 30 mėnesių.

jbtinos kavos krautuvėmis. 
Kiekvienai parduodama maži 
kiekiai.

Nacių spauda puola mote
ris, kad jos “nesusivaldo” ir 
valdžiai daro nesmagumus. 
Policija susirikiavusias gatvė 
se moteris blaško, kai kurias 
areštuoja.

is-

LAIVAS ŠAUKĖS PAGAL

BOS IR NESURASTAS

MOKYS VAIKŠČIOTI IR 
VAŽIUOTI

TELŠIAI. — Mieste iki šiol 
judėjimas nebuvo tvarkomas. 
Dažnai pasitaikydavo nelai
mių. Šiuo metu vietos polici
ja spausdina taisykles judėji
mo tvarkai palaikyti. Jų busCHAjTHAM, Mass., vas. 9. i.», ... . . ...

-d ., . ,. . . . (išdalinta gyventojams per 10,-Britų prekybinis laivas ~ ... , ... ,.
perėję raudonųjų armijos jau[Maria De Larrinaga Atlanti- Tu° budu bUS s11Pa'andin
ni karininkai nerimsta. Jie. ta ke kukėsi pagalbos. Keli lai-
riasi grįžti Ispanijon pas f ran Vai nuplaukė į nurodytų apy- . .....
kistus. Dalis jų jau išvyko, [iįnkę ir iaįvo nerado. Jame' VeiaU 
gavę iš frankistų užtikrinimo, 'buvo 37 ^-rai įgulos.

SOCIALĖS TARNYBOS
UNIJOS SUVAŽIAVIMAS

BRIUSELIS. — Čia posė
džiavęs Tarptautinės Socialės 
Tarnybos unijos boardas nus
prendė unijos specialų suva
žiavimų turėti Romoje balan
džio 13 d. tikslu studijuoti ir 
propaguoti katalikų socialę 
tarnybų lotynų Amerikoje.

ISPANIJOS RAUDONIEJI 
TURI NACIŲ MUNICIJOS

! BOURG-MADAME, Pran- 
, cūzija, vas. 9. — Iš Kataloni
jos atbėgę Prancūzijon išblas- [prieš karalių, 
kyti raudonųjų armijos mili
cininkai turi sudėti ginklus ir 
atiduoti turimų su savimi mu 
nicijų. Prancūzų autoritetai 
randa, kad žymi dalis munici- 
jos yra Vokietijos nacių dar
bo.

DĖL KARALIAUS BRITAI
NORĖTI! PAŽABOTI
AMERIKOS SPAUDĄ
LONDONAS, vas. 9. — 

Anglijos karalius su karaliene 
šiemet lankys Kanadą ir ta 
proga žada aplankyti J. A. 
Valstybes. Patirta, Anglijos 
vyriausybė per savo ambasa
dorių Washingtone prašys 
prez. Roosevelto, kad ameriko 
niška spauda nieko bloga ne
rašytų apie karalių jam vizi
tuojant Ameriką. Taip pat 
prašys, kad nebūtų keliamos 
kokios nors demonstracijos

BRITAI IR PRANCŪZAI
PATENKINTI GEN.
FRANCO NUSISTATYMO
PARYŽIUS, vas. 9. — An

glija su Prancūzija ėmėsi dar
buotis už taikų Ispanijoje ir 
raudonųjų vadams nurodo be
sąlyginiai pasiduoti gen. 
Francui. Pažymima, kad gen. 
Franco jau kaip ir laimėjęs 
karų ir tolesnis raudonųjų 
priešinimųsis neįmanomas.

Anglija su Prancūzija susi
metė versti raudonuosius pa
siduoti Prancūzijos specia
liam atstovui senatoriui Be- 
rardui grįžus iš Burgos (Is- 
paijos), kur jis turėjo dėl tai
gos pasitarimų su pačiu gen. 
Franco.

liai bus priimti atgal Ispani
jon be jokio jiems keršto; vi
siems bėgliams bus paskelbta 
generalinė amnestija, kuri ne
palies tik kriminalistų vadų.

įToks gen. Franco nusistaty 
mas yra žmoniškas ir remia
mas. Dėl to raudonųjų vadai 
turi kapituliuoti ir laimėti sau 
žadama pasigailėjimo.

CHICAGOS PARKŲ DAR
BININKAI PRALOŠĖ

Chicagos parkų distrikto 
488 darbininkams nuo 1932 iki 
1934 metų sumažintas gauna
mas atlyginimas 20 nuošim
čių. Darbininkai reikalavo

PIENININKAMS PALAN
KUS SUMANYMAS

HARRISBURG, Pa., vas. 
9. — Pennsylvanijos legisla- 
tūrai įteiktas bilius uždrausti 
pienininkams išvežioti pienų 
naktimis. Pažymima, kad nak
tis skirta miegui.

SNIEGO AUDRA KALI

FORNIJOJE

LOS ANGELES, Cal., vas. 
9. — Šį miestų ir apylinkes iš
tiko sniego audra ir tempera
tūra žymiai nupuolė.

SUGRIUVO BELGŲ MI
NISTRŲ KABINETAS

BRIUSELIS, vas. 9. — At
sistatydino ministro pirminin
ko Spaako ministrų kabinetas 
kilus nesusipratimams.

Vienas raudonųjų karinin
kas pareiškia, kad ilgiau kaip 
vieneri metai raudonųjų armi
ja buvo aprūpinama daugiau
sia vokiškais ginklais ir muni- 
cija.

Neišaiškinta, kaip tas įvykę.

Britų autoritetai susirūpinę 
karaliaus kelione, nes jau ir ; įm|įnag 
dabar amerikoniška spauda 
daug įsigilina į privatų kara
liaus gyvenimų ir įvairius jo 
reikalus. Britų autoritetai no 
retų, kad karalius būdamas 
Amerikoje jaustus kaip namie 
visų gerbiamas ir kad nebūtų 
nė šešėlio jam kokio nepalan
kumo.

SKAITYKITE VIEN KATA- 
LIKISKUS LAIKRAŠČIUS

Šen. Berardas entuzijastiš- 
kai atsiliepia apie gen. Fran
co, kurio nusistatymas bri
tams ir prancūzams yra pri- 

Anot senatoriaus,
gen. Franco žadėjimai yra:

Svetimai kariuomenei nebus 
leista būti arti Prancūzijos 
sienos.

Pasibaigus karui, Ispanijo
je nebus vietos jokiai sveti
mai kariuomenei.

Minorkos salų užimti pasiųs
ta išimtinai tik ispanų kariuo
menė. i

Iš Prancūzijos ispanai bėg-

ti teoretiškai. Po to policija 
pamokys šio dalyko praktiš- 

nesilaikantietns 
nustatytų taisyklių bus deda
ma bauda nno 1 — 5 lt. Grie
žtesnės priemonės numatoma 
vykdyti nuo vasario mėn. pra
džios.

NUGRIAUS 128 LŪŠNAS

KRETINGA. — Paskutiniu 
metu Kretingos miesto savi- 
vnldybė vis daugiau dėmesio 
kreipia į Kretingos miesto 
Darkymų bei statybų. Jau 
dygsta gražūs nauji trobesiai 
bei valdiniai pastatai. Tačiau 
miesto išvaizdų dar smarkiai 
gadino seni sukrypę trobesiai 
— lūšnos.

Praėjusiais 1938 metais daug 
lūšnų jau buvo paskirta nu-KETURI SUŽEISTI

Trijų aukštų medinių namų' griovimui, tačiau, jų savinin- 
rūsyje sprogo besisunkiųs iš kams prašant, terminas buvo 

tų sumažinimų jiems atlygiu- vamzdžio gazas. Kilo gaisras, atidėtas iki šių metų pavasa
ri. Parkų komisija nesutiko. ^Apsvilo du vaikai ir du suau- 'rio. Viso iki liepos mėn. 1 die
Kreiptasi teisman.

Dabar Ulinoiso vyriausias 
teismas nusprendė, kad dar
bininkai nereikalingi to 20 
nuošimčių atlyginimo.

ORGANIZUOJASI
TARNAITES

ALYTUS. — D. R. Alytaus 
kultūros klubo vedėjo inicia
tyva, šaukiamas miesto tar
naičių pasitarimas dėl įsteigi
mo atskiros darbininkių — 
tarnaičių sekcijos. Siekiama, 
kad susibūrusios draugėn tar-

gusieji. nos turi būti 
lūšnos.

nugriauta 128

LIETUS SU GRIAUS
TINIAIS

Cbicagos oro biuras spėjo, 
kad vakar popiet ir šiandien 
turėjo būti sniegas. Tuo tar
pu vakar vakare smarkiai lijo 
ir dar su griaustiniais.

PLINTA GRIPO 
EPIDEMIJĄ

Cbicagos apylinkėse ir mie
ste plinta gripo epidemija. 
Kai kur dėl gripo net mokyk
los uždaromos.

SAN FRANCISCO PARO
DA BUS ATIDARYTA 
ŠIO VASARIO 18 D.

SAN
naitės lengviau galėtų apginti vas. 9.

FRANCISCO, Cal., 
- San Francisco pa

savo socialinius reikalus, pa- saulinė paroda bus atidaryta 
sitarti dėl savo darbo ir kva- |Vasario 18 d. Tai dienai mies- 
lifikacijos kėlimo, ,te paskelbta šventė.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas sniguliavimas; maža 
temperatūros atmaina.

Sanlė teka 6:53, leidžiasi 
5:16.
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APŽVALGA Krikscioiybes Nmpdnai Muši Tautai

Naujas Visuotinas Katalikų

i Veikimas

Vienaip Sako, O Kitaip Daro
Chicagos komunistinė “Vilnis”, rašydama 

apie katalikus ir komunistus, tvirtina, būk 
abeji galį sugyventi ir bendrai veikti. Gir
di, komunistams ir katalikams rupįs žmonių 
gerbūvis, ^komunistai ir katalikai kovoju 
prieš skriaudas, katalikai ir komunistai sto
ję už tautinę lygybę, abeji stoję prieš tau
tinę ir rasinę diskriminaciją. Išeina, kad ka
talikai ir komunistai yra tiesiog bendramin
čiai. Savo išvadas “Vilnis” baigia šitaip:

“Kai kas gal paklaus, o kaip su kata
likybe Sovietų Sąjungoj!” Ir atsako: “Pa
žiūrėkite į jos konstituciją ir matysite, kad 
tikėjimui ten duota pilna laisvė”.

Kodėl patariama žiūrėti į konstituciją, o 
ne į gyvenimą? Visi žinome, kad Sovietų 
Sąjungos konstitucijoj gali būt parašyta

(Pabaiga)

Mūsų senosios didelės val
stybinės ekspansijos į rusiš
kas pravoslaviškas šalis (13 
ir 14 amžiais), kai savo val
džioje turėjome G ūdiju, Ukrai
ną ir dalį tikros Maskoliuos, 
pravoslavėjimas ir rusėjimas 
buvo gerokai palietęs mūsų 
valdovų kunigaikščių ir šiaip 
diduomenės šeimas. Kaip ži
noma iš Lietuvos ir Rusijos 
istorijos, veik visi didieji Lie
tuvos kunigaikščiai iki Vytau
to Didžiojo imtinai (išskyrus 
Kęstutį), žmonas vesdavo iš 
Rusiją valdančios Riurikovi 
čių giminės. Jų sūneliai daž-

Visi atsimename Amerikos visuotiną kata
likų vajų prieš nešvarias filmas. Tam dar
bui varyti tada buvo sudarytas “Legion 
of Deceucy”.

Kadangi nešvarios filmos lygiai lietė vi
sus Amerikos piliečius, todėl ir lietuvius, tai 
tada nuo to darbo {nebuvo atsilikę nei lietu
viai. t

“Legion of Decency” įsteigė ir vadovavo 
Amerikos episkopato išrinktoji komisija. Da
rbas buvo išplėstas po visą šalį, nuo Atlan
tiko iki Pacifiko, ir nuo Meksikos rubežiaus 
iki Kanados rubežiaus.

Į 4 judėjimą mielai dėjosi ne vien kata
likai, o taipgi padorieji protestantai, žydai 
ir visi, kuriems tik rūpėjo filmų apšvari- 
nimas.

Kai judėjimas visame krašte buvo1 įsiū
buotas, tai filmų gamintojai ir teatrų savi
ninkai pamatė, kad čia ne juokai. Pamatė, 
kad su nešvariomis filmomis. biznio nepada
rys. Tai ir pradėjo skaitytis su išjudintos 
visuomenės opinija Filmos apsišvarino. Tas 
darbas dar nėra baigtas ir jis tęsiamas.

Praėjusį rudenį įvykusiame Amerikos epi
skopato suvažiavime nutarta pradėti kovą 
su nauju piktu ■— nešvaria spauda.

Kaip nešvariose filmose buvo išgarbina
mi kriminalistai ir jie vaizduojami kaipo 
didvyriai taipgi buvo išaukštinamas lytiškas 
ištvirkimas, tai tas pat piktas reiškiasi ir 
spaudoje. Prieš tokią tai spaudą dabar ir 
užvedama kova. Taip sakant karo paskel
bimas tvirkinančiai spaudai įvyks sekma
dienį, vasario .12 d. Tuo reikalu bus uaKoml 
pamokslai, bus laikomos paskaitos per ra
dio ir skelbiama visokiuose katalikiškuose 
ir nekatalikiškuose susirinkimuose.

Amerikoje yra 130 vyskupijų. Darbas bus 
pradėtas sykiu kiekvienoje vyskupijoje. Į 
kooperaciją pakviesti visi laikraščių parda
vėjai, visuomenės veikėjai, organizacijos. Vi
si be skirtumo {katalikai ir nekatalikai.

Episkopato komisija, tyrinėjusi nešvarios 
spaudos išsiplatinimą, be kitko susekė, kad 
Amerikoj leidžiama apie 400 mėnesinių laik
raščių, kurie netinka imti į rankas jaunimui 
ii jokiam padoriam žmogui. 0 kas mėnuo 
to brudo išplatinama iš viso apie 116 mili
jonų egzempliorių.

Nešvarių raštų ir paleistuvingų paveiks
lų gaminime seniau pirmą vietą buvo užė
mus Prancūzija. Bet dabar jau Amerika 
“subytino” Prancūziją. Kanada ir Austra
lija neįsileidžia į savo šalį apie įuu Ameri
kos laikraščių dėl jų nešvarumo.

Ais brudas senesnėsės mūsų kartos nepa
siekia. Tie laikraščiai ir taikomi ne senes
niems, o jaunimui. Mūsų jaunimas, reiškia, 
lygiai su kitu jaunimu stovi pavojuje to 
išsiplatinusio pikto. Todėl ir mes lietuviai 
šioje kovoje neatsitikime.

Kova su nešvariomis filmomis ėjo dve
jopu būdu — boikotavimu nešvariųjų ir 
rėmimu gerųjų. Taip pat ir kovoje su ne
švaria spauda — boikotas nešvariai spau
dai ir parama katalikiškai spaudai. Lietu
viai tėvai privalo žiūrėti, kad nesirastų jų 
vaikų rankose laikraščių su paleistuvingais 
paveikslais ir iš kitos, pusės turi atsiminti, 
kad savo namuose turėti katalikišką laik
raštį.

tūkstantį ir vieną sykį apie tikėjimo laisvę.
Bet jei gyvenime daroma atvirkščiai, tai įra- • nai buv° krikštijami pravos- 
žyinas laisvės į konstituciją tik labiau di’s- lavU krikštu, ne sykį, supran-
kredituoja Maskvos viešpačius. Žinome, kad 
Sovietų Rusijoj yra tokia tikėjimo laisvė, 
kad ten net Šventas Raštas yra draudžiama 
knyga. Sovietų Rusijoj nevalia nei turėti, 
nei platinti, nei pardavinėti Bibliją. Tai tau 
ir tikybinė laisvė.

Vienaip sakyti, o kitaip daryti yra veid
mainystė arba fariziejystė. Kadangi Mask
vos viešpačiai vienaip į konstituciją įrašo, 
o kitaip gyvenime elgiasi, tai jie yra veid
mainiai, fariziejai. Visi, kurie jų nusista
tymo laikosi yra taipgi fariziejai, veidmai
niai.

Kę Padarė Per Vienus Metus
Praėjusiais metais Amerikoj įsikūrė dr-ja, 

kuri pasivadino Society of the Defenders of 
Faith, arba Tikybos Gynėjų Dr-ja. Jos tiks
las misijonieriškas — platinti katalikišką li
teratūrą nekatalikų tarpe.

Tarp protestantų yra daug tokių, kurie 
ieško tiesos ir įdomauja katalikų Bažnyčios 
mokslu. Tokiems reikia duoti proga su Baž

tania, politiniais apskaičiavi
mais — kaipo busimieji ru
siškų sričių valdovai. Smul
kesnieji Lietuvos rusiškų sri
čių lietuviški valdovai ne tik 
pravoslavėdavo, bet ir visai 
surusėdavo. Jų pavyzdys trau 
kė ta kryptimi nemaža pasi
imtųjų ten aukštų Lietuvos 
bajorų, kurie tarnaudavo pa- 
gelbininkais administracijos ii 
karo dalykuose, na ir šiaip 
nemaža žemesnių valdovo pi
lies dvariškių. Jei lietuvių 
tauta, savo senąją pagonišką
ją religiją oficialiai pakeis
dama krikščionybe, būtų pa 
sukusi ne į vakarus, bet į ry
tus, lengva numanyti, kokios 
būtų pasėkos. Juk tikrųjų lie
tuvių anoje milžiniškoje Lie
tuvos Didžiojoje Kunigaikšty
stėje, šiaip ar taip, buvo ma-

Žmogeliams, ypač vaikams 
mokyklose, brukama į rankas 
neva lietuviškos knygutės ru
sų raidėmis (elementoriai, net 
tokios maldaknygės ir “kan- 
tyčkos”; man pačiam pradi
nėj mokykloj kišta tokios ‘do
vanos’. Mažiukai mokykloje 
klausiman “kas tu esi?” ver
čiami atsakyti: “russkij!”
(Dar gera, kad tėvas buvo ma 
ne iš anksto įspėjęs atsakyti 
taip: “aš esu lietuvis Rusijos 
valdinys”). Pradžios mokyk
loje reikalavo pramokti “Tė
vynės Istorijos” (Otėčėstvėn- 
naja istorija), bet toji “Tėv. 
istorija” prasideda Riuriku, 
o baigiasi Aleksandru III 
(taip mano dienomis), ir visa 1 
ji — Rusijos ir jos carų ga
lybės aukštinimas. Apie bu
vusią Lietuvos valstybę ir jos 
garsią praeitį bei paskesnius 
vargus — nė žodelio. Pradžios 
mokytojai, įsakyti, laikas nuo 
laiko užveda kalbas religinėm 
temom, įkalbinėja vaikams 
“pravoslavijos” tikrumą ir 
pmašumą, o katalikų tikėji
mo ir apeigų klaidingumą bei
netinkamumą... Jokių lietuvi- Andai mačiau “Drauge” į- 
škų organizacijų; net bažny - dgtą pįkčerį, kad ar Daytone 
tinių brolijų narių sąrašai se- koks tai senis 82 metų labai 
niai uždrausti, uždraustas ir džiaugiasi susilaukęs dar vie- 
formalus (su įrašymu) į jas ino Vaiko. Kaikurie dėl to dy- 
priėmimas. Bažnyčių statyti vijos. Ale kokie čia dvvai. A-

V

Po Svietę Pasidairius
Čikagos bendras pruntas 

(cicilistai ir balšavikai) turi 
draugiją, vaidinamą Chica
gos Lietuvių Draugija. Meti
niam mitinge, kaip paties 
prunto poperos apznaimino, 
pasirodė, kad pereitais metais 
įlindo į dešimts tūkstančių do- 
lerių skylę ir, priede, dar: 
“narių demokratinės teisės 
draugijos tvarkyme palikta 
neatsteigtos ’ \

Dedu ant savo vožnaais del
no tam pruntui paklausimą: 
Tavorščiai, jei jau tokioj pap 
rastoj sosaidėj nevaliojat na
rių tarpe atsteigti demokrati
nę tvarką, kaip jus galite šok
ti aukščiau savo bambos, tai 
yra siūlytis atsteigti demokra 
tinę tvarką Lietuvoj?

bučiuoti. Nebūtų dyvo, ha abu 
labu tokių, tai yra ir vienas ir 
kitas diktatorius ir, greičiau
sia, viens kitam nėra blogo žo 
džio pasakę. Ale, Hitleriui su 
Stalinu pasibučiavus, pasaky
kit man, kaip Amerikos lietu
viški balšavikai bučiuos svo- 
lačius, žmogžudžius, gyvates, 
parsidavėlius, kraugerius, va
gis, pasiutusius šunes ir dar 
kitokiais vardais vadinamus 
fašistus ?

Labas Ryts!
Rašo Jonas Skelly

Daktaras: — Na, Jonienė, 
aš tavo sergančio vyro karštį 
visiškai prašalinau.

Jonienė: — Ištikrųjų! Tai 
reiškia, kad jis pasveiks.

Daktaras: — Ne, nėra vil
ties jam pasveikti, bet turi bū 
ti patenkinta, sužinojus, kad 
jis mirė pasveikęs.

Eidamas gatve patėmijau ke
lis berniokus pasijuokiant iš

nevalia, remontuoti — ir ne- „a ir lietuviškų laisvamanių lvieno gerai įsikaušiusio v>10
valia; prie vieškelio statyti tėvas Šliupas, kuris sakosi jau kuns labai sllpnai laikesl įs
naują kryžių, nors ir neaukš- turis ir gi 78 metus amžiaus,
tą — nevalia. (Mano vaikys- taippat tikisi susilaukti vai
tės klebonas, šventas senelis kų, ba, sukęs-apsukęs, ir pas

nyčios mokslu susipažinti. Minėtos draugijos
tikslas ir yra būti pagtfbininkais skiči«s negu rasite

karmelitas Daniusevičius, gre- Lietuvos valdžią su reikala-

Daug Kauno bedarbių gavo darbo prie 
Nemuno ir Neries upių krantų stiprinimo, 
ledų iš upių kirtimo ir vežimo, miško dar
bų ir statybos darbų.

protestantams, tiesos ieškotojams.
Per praėjusius metus Tikybos Gynėjų dr-

ja išplatino 1,503,630 katalikiškų knygų ir 
knygelių, specialiai parašytų nekatalikams 
apie katalikybę. Draugija turi 2,162 narius, 
kurių tarpe yra 30 vyskupų ir 465 kunigų.

Kę Mano Piety Amerika Apie 
Ispani ję

pačios valstybės piliečių. Jei
gu mes, kaip tauta, dar nepri-

ta mano tėviškės buvusių šen 
kapių vietoje, ūkininko — 
“fundatoriaus” įprašytas, pa
šventino nedidelį geležinį kry-

vimu, kad užvestų civilinę me
trikaciją.

&nę pravoslavijos, jau savo želį akmeng postumente; už
viršūnėse buvom ėmę sparčiai ................ -- - -
rusėti, tai visi oficialiai perė
ję į pravoslavišką Maskvos

tai paties “krajanašalniko” iš 
Vilniaus įsakymu nubaudžia-

Poperos rašo, kad neužilgo

kibęs į stulpą. Mosikuodamas 
ranka jisai sako;

— Kažin kodėl aš kojų ne
valdau ? Aš noriu eiti tiesiai, o 
jos kiver-viver.

— Vienas berniokų priėjęs 
jam taria:

— Eik visom-keturiom. Juk
gali Hitleris su Stalinu pasi-į mokėjai, kuomet buvai beibė.

krikščionybę, būtume greit 
“maskolėję” ir ilgainiui pa
skendę arba sutirpę irusų jū
roje. Lietuvių tautos ir pavie
nių piliečių lietuvių pravosla
vėjimas bei rusėjimas buvo

Pietų Amerikos respublikos labai įdomau
ja visu tuo, kas rišasi su Ispanija. Mat to- 
respublikos yra ispanų apgyventos, išski
riant Braziliją, kur portugalai gyvena. Aiš-, griežtai sustabdytas lotyniško, 
ku, kad Pietų Amerikos gyventojams taip I katalikiško krikšto įvedimu ir 

artimi Ispanijos reikalai, kaip mums Lietu- 8U tuo susietais D. L. K. Jo-
vos reikalai.

Tai kokio nusistatymo yra Pietų Ameri
kos respublikos linkui Ispanijos? Jos nori 
to, kad ten neįsigalėtų nei fašistai, nei na
ciai. Apie raudonuosius, tai nei kalbos ne
gali būti. Pietų Amerikos žmonės nori, kad 
Ispanijoj įsistiprintų katalikai ir kad ispa
nai būtų vieninteliai savo krašto šeimininkai.

Pietinės Amerikos respublikos nori ir ti
kisi, k a’d Jungtinės Valstybės Ispanijos klau
simu išsilaikys neutraliai.

Vyriausybes Parama Katalikams 
Studentams

gailos specialiais įstatymais 
(uždrausta lietuviams tuoktis 
su rusais pravoslavais ir t.t.).

19-jo šimtmečio antroj pu
sėj galinga Rusija daugiau 
kaip 40 metų dėjo didžiausių 
ir visokiausių pastangų mus 
surusinti ir supravoslavinti. 
Rodėsi, ateina galas lietuvy
bei. Lietuviams inteligentams, 
jeigu jie katalikai, draudžia-

Kad pagelbėti Amerikos neturtingiems mo
ksleiviams aukštesnius mokslus einantiems, 
vyriausybė yra įsteigusi tni'p vadinamą Na- ir 
tional Youth Administration. Kas yra be
darbiams WPA, tas yra NYA neturtingiems 
studentams.

Šiais metais katalikiškoms mokykloms iš 
NYA yra gauta $981,330. Tai veik vienas 
milijonas dolerių.

Visoje Amerikoje katalikiškų kolegijų ir 
universitetų randasi 164. Jose apie 9,000 ne
turtingų studentų gaus paramą iš minėtos 
NYA skirtos sumos.

Yra apskaičiuota, kad Jungtinėse Valsty
bėse barbentose per metus praleidžia $200,- 
000,000, o moterys “beauty parlioriuose” 
praleidžia $170,000,000. Išeina, kad Ameri
kos vyrai ir moterys baibernėse ir “beauty 
padoriuose” praleidžia virš milijono dole
rių kasdien.

Kuria jėga, kuriais moty- gilės niaskolinami, baigsis tuo, 
mas 200 rublių (1000 litų), su vais mūsų lietuviška liaudis‘kad perves jus į maskolių vie- 
įspėjimu, jog dar leidęs sau Į tiek spyrėsi ir atsispyrė prieš j rą... O tai jiems buvo baisiau-
tokį “nusižengimą”, bus daug 
smarkiau baudžiamas). Ir taip 
toliau, be galo — be krašto. 
Vienu žodžiu, veikia progra
minis lozungas: “Rasplastat* 
Litvu! Iskorenit‘ katoličest- 
vo!” Berods, jau ir pats Lie
tuvos vardas panaikintas, iš
brauktas. Jokios tau ten Lie
tuvos nėra: yra tik “Sėvero- 
Zapadnyj Kraj” (“Šiaurvaka
ris Kraštas”), ir šis, pasiro-

surusininio politiką? šia: tai, anų dienų lietuvių

Mūsų liaudies masių tauti- karštu įsitikinimu, reikštų pra
rasti amžiną išganymą.

Lietuviai laikėsi daugiausia
katalikybės vardan, ir taip iš
laikė ne tik savo tikėjimą, bet 
ir savo lietuvybę.

Jei bent trečdalis jų būtų

do, beesąs “iškoni russkij beveikė jųjų mylimo didžio 
krai (nuo amžių rusiškas vyskupo Valančiaus įspėjimas,

nė sąmonė, nors jau šiek tiek 
sužadinta, tuomet dar toli gra
žu nebuvo reikiamoj aukštu
moj, o vis tik lietuviai' visu
moje parodė nuostabų atspa
rumą, nesidavė surusinami. Aš
iš savo mažų, o paskui jaunų 19-me amžiuje atsimetę nuo 
dienų atsiminimų ir stebėji- katalikybės, būtų nublukusi ir 
mų turiu tik tokį atsakymą: jų lietuvybė, o tuokart (prie 
mūsų sodiečių yasąmonėje te- jų primetus dar mūsų kita

taučius) kažin ar mes dabar

kraštas)...

Tais tamsiais laikais, viso
kios priespaudos, varžymo ir 
žeminimo laikais, mūsų kai-

matytume laisvą, NepriAlat
pasiekęs per kunigus: jei duo- somą Lietuvą?

Iš lietoms miesto ir kaimo
Tvarkys Šešupės krantus 

MARIJAMPOLE. — Sešu-
ma užimti viešas tamyoas, — miečiai daug kur, netoliese, 
jie turi nešdintis į Maskoliją, matydavo atsikrausčiusius va-
kur galima gauti įvairiausias lstiečius rusus, privilegijuotus, pės upė ties Marijampole turi
net valdiškas tarnybas (na,1 gaunančius kaip ir dykai dva- aukštus krantus, kuriuos van-'nimo Raudonojo Kryžiaus

veik neišvengiamai imti n? žemės sklypus, dagi su pa- dilo nuolat griauja. Apgriuvę f penkias dėžes su dovanėlėmis,
sau žmonas ruses, jei ne len- Šalpa iš valdžios, — kai mū- krantai daro prastą vaizdą ir j Dėžėse rasta 100

štų tokiomis organizacijomis. 
Kretingos būrelis šiomis die
nomis gavo iš Amerikos Jau-

kės...). Vieninteliai katalikiš 
kos liaudies likę vadai — ku
nigai — baisiausiai suvaržo
mi, ir nuolat laikomi griežtoj 
policijos (ir popo) priežiūro
je, (net pas kaimyną klebonų 
draudžiama važiuoti be “is- 
pravniko” leidimo). Pati liau
dis, uždraudus lietuviftką spau 
dą, skandinama tamsybėse, ne-

. ___ dovanėlių,
siškiai, net už grynus savo dar gadina miestiečių žemės kurios išdalintos būrelio na- 
pinigus negalėdavo ios mie- skypus. Jau seniai miesto sa
los žemės įsigyti. Ir žinojo vivaldybė rengiasi ir nesusi- 
mūsų kaimiečiai: tik priimk rengia Šešupę tvarkyti. Da- 
pravoslaviją, galėsi vaidinti bar, gavusi iš viešųjų darbų 
ruskį, ir būsi privilegijuotas... fondo lėšų miesto savivaldy- 
Vietoj to, jie kratosi net ‘gra- bė šiemet pradės tvarkyti Še- 
ždankos’ kaip ugnies. Sau į- šupės krantus ir vagą.
bruktą, arba vaikų iš mokyk-, -----------
los parsineštą “graždanką”, Dovanos jaunimui iš Lietuvos

riams. Būrelio nariai atsidė
kodami ruošia dovanėlių Ame 
rikos Jaunimo Raudonojo 
Kryžiaus būreliui.

leidžiant nė tik laikraštėlio, | jei tai vadintųsi kokia KRETINGA. — Pernai 
bet ir jokios lietuv. knygelės, nors maldaknyge, jie niršda- prie Kretingos pradžios ino^ 
net maldaknygės; jei kartais n|i drasko į skutus ir svie- kyklos buvo suorganizuotas
užklysta koks knygnebis, tai 
atsargiai apsidairyk, ar neiš-
lys iš kur pavojinga* tipas.

džia į ugnį, kai savo lietuviš- Lietuvos Jaunimo Raudonojo 
ką maldaknygę bučiuoja ir Kryžiaus būrelis. Būrelis ve- 
laiko pagarbioj vietoj. idė susirašinėjimą su kitų kra

ii

DUSETOS. — Čia kasmet 
ant Sartų ežero ruošiamos 
greitųjų arklių ristūnų rung
tynės. Šiemet, be lenktynių, 
dar ruošiama ir arklių paro
da. Į tradicines arklių lenkty
nes šiemet pasižadėję atvykti 
kai kurie vyriausybės nariai 
ir šiaip daug svečių net iš to
limų apylinkių. .rt

I
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kaip Parapijų Chorai Galėtų Lengvai Dalyvauti 

Pasaulinėj Parodoj, New Yorke, Rugsėjo 10 
dieną, Lietuvių Dienoj

Pradėjus spaudoj pasirody- su klebonais, kurie, be abejo
ti aprašymams apie New Yo- nės, norėdami gera savo pa
rko pasaulinę parodę, ir ren
giam.1} nepaprastų Lietuvių 
Dienų, j kuria suvažiuos iš 
visos Amerikos lietuvių ir net 
iš Lietuvos rengiasi atvažiuo
ti chorai ir žymesni asmenys,

rupijų chorams, pritars ir su
šauks chorų bendrų susirin
kimų. Jame galima bus nu
statyti planas chorui prisire
ngti, o bendram chorui moky
ti ir vadovauti kviesti įžymų

kai kurių kolonijų chorai jau| muzikų kun. J. Čižauskų. To-
rengiasi ir mokinasi Dainų 
Šventei tam tikras dainas, ku
rias visi chorai bendrai dai
nuos.

Tenka išgirsti iš kai kurių 
choristų, kad Detroite, kur 
tiek lietuvių randasi yra trys 
larapijos su chorais, nesiren- 

važiuoti į tų parodų. Argi 
ctroitiečiai būti} už kitus pra 

stesni. Panašiu kalbu vra irt c v
kiti girdėję.

Detroitas lengvai gali Lie
tuva} Dienai, Pasaulinėj Pa
rodoj, chorų prirengti ir duoti 
progos čia augusiam jaunimui 
kų nors tokio neužmirštino, 
kas labiaus jį rišti} prie tėvy
nės ir savo tautos meilės. Vi
sų trijų parapijų chorai ture-' tui daro ir lietuvių vardų že- 
tų išrinkti komisijų, pasitarti mina. Koresp.

kiam svarbiam darbui, be abe
jonės, neatsisakys paimti va
dovystę, kuri tiesiog būtų ga
rbinga lietuviams. Tas ben
dras choras galėtų surengti 
pramogėlę ir dar pasidaryti 
pelno kelionės lėšoms. .laimi
mas gautų progos daug kų pa 
matyti toj Lietuvių Dienoj, 
kas jiems niekad nebūt už- 
mirština.

Toks bendras choras galė
tų ir kiekvienoj parapijoj su
rengti po koncertų, ir radio 
valandų atidaryti. Nebūtų sa
rmata klausytis ir sakyti, kad 
tai lietuvių radio valanda. Iki 
šiol duodama radio valanda 
(15 minutų) tik gėdų Detroi-

VVEST SIDE
25 Metų Vedybinio 
Gyvenimo paminėjimas

Pereitų savaitę geri Šv. A- 
ntano parap. rėmėjai minėjo 
reikšmingas sukaktuves, tai 
yra Jurgis ir Viktorija Saka
lauskai į savo namus sukvietė 
artimesnius gimines ir kaimy
nus ir pavaišino. Pasidalinta 
gražiais atsiminimais, kurie 
daugiausia lietė veikimų prie 
parapijos. Jurgis net 9 me
tus ėjo parapijos iždininko 
pareigas. Per tų laikų daug 
turėjo padirbėti parapijos nau 
dai.

Jo žmona Viktorija yra da
ug kartų kai'p parapijos, taip 
ir kituose parengimuose atsi
žymėjus šeimininkavime.

Jubiliatai augina šeimyną: 
Elenų, Juozą, Antanų ir Ed
vardų. Berniukai tarnauja 
prie mišių. Visi lanko para
pijos mokyklų.

tas dvarponių šunybe^ suseka 
ir juos tinkamai nubaudžia. 
Vaidinime dalyvauja seni sce
nos mėgėjai: O. Adomaitė, J. 
Tumas, P. Parimskis, F. ir A. 
Stankui, J. Keblaitė ir kiti. 
Choras, vadovaujant muz. J. 
A. Blažiui, dainuos patrijoti
nes dainas. Kun. I. F. Borei
šis pasakys atatinkamų kalbų 
Sesutės muzikos mylėtojos D. 
ir O. Bakšaitės, pritariant gi
taroms, padainuos dainų, taip 
pat ir solistas J. Valiukas. 
Bus ir kitokių pamarginimų.

Po programos — šokiai a- 
bejose salėse.

Pranas Ališauskas, lengvo
jo svorio kumštininkas, ku
riam laikui apsigyveno Detro
ite. Pereitais metais P. Ali
šauskas su kitais sportinin
kais buvo nuvykęs į Lietuvų. 
Ir ateinantį rudenį žada vyk
ti į Lietuvų.

Naujieji Zarasai. Zarasų vasarvietėje statoma daug naujų vilų, kurių vienų matome šioj 
nuotraukoj. (VDV. piloto)

galėdama darbuojasi. Šiems 
metams išrinko naujų valdy
bų: pirm. — M. Boris, vice 
pirm. — M. Karosa, fin. rašt. 
— F. Urbonaitė, nut. rašt. — 
H. Žaliagiriūtė, ižd. — O. Py
ragienė, pag. — A. Hornyak, 
tvarkdarė — S. Vainonienė.

Br. Motūzų judamieji pa
veikslai visiems patiko. Čia 
augęs jaunimas irgi užintere- 
savo, kad Lietuvoje taip vis
kas gražu.

Adv. J. P. Uvick pereita 
savaitę baigė byla, kuri tęsė
si keturis metus. Byla buvo 
labai kebli ir, be skundėjo, 
ačiū adv. Uvicko gabumams, 
byla laimėta Lietuvos naudai, 
t. y. ten gyvenantiems gimi
nėms teks pinigų. Iš tos by
los išeina tikra drama. Gal 
kai kada pateiks jos istorijų 

Koresp.

Seniem} paroda ir muziejus 
TAURAGĖ. — Lietuvių

Ar Rengies Važiuoti 
Į Lietuvą?

Jei taip, tai laikas jau pa
sirūpinti dokumentais ir, sva
rbiausia, užsisakyti laive vie
tų, sumokant mažų dalį lai
vakortės (deposit) pinigų.

Pas mus, lietuvius, kaž ko
dėl yra priprasta vis vilkinti 
iki paskutinių dienų. Iš pra
ktikos patirta, kad kitų tau
tų žmonės, kurie rengiasi pa
vasarį vykti į Europų, kelio
nės reikalais pradeda rūpin
tis jau gruodžio ar sausio m. 
Mat, užsisakęs anksčiaus lai
ve vietų gali pasirinkti geres
nį kambarį ir tas visai nieko 
nekainuoja. Yra priimtas pa- 
protis, kas pirma užsiregis
truoja, tam užsakomas geres
nis kambarys. Ypatingai tie
ms keleiviams, kurie ketina 
vykti trečia klesa, skirtumo 
kainoj nėra, ar užsisakysi da
bar, ar prieš laivui išplau
kiant, jei dar bus vietos, bet 
jau kambario patogume skir
tumas yra: reikės imti tokį

Lietuviu Skautu Skyrius

Vincas, Matilda Čerpavičiai 
Lietuvių svet. buvo surengę 
luotų paminėjimui 25 metų 
"edybinio gyvenimo. Dalyva
vo skaitlingas būrelis draugų, 
kurie ne tik sveikinimų sutei
kė, bet ir dovanų. V. Čerpa- 
vičius eina parapijos komite
to pareigas ir daug darbuo
jasi parapijai. Augina dn sū
nų ir tris dukteris.

Abiem veikliom šeimom, ge
riems spaudos rėmėjams šia 
proga linkime sveikatos ir 
sėkmingai darbuotis katalikų 
naudai.

Šv. Ražančiaus dr-ja jau 
nuo seniai gyvuoja ir kiek

Vasario 16 paminėti, Šv. A- 
ntano parapijos choras, vas. 
19 d., Lietuvių svet., rengia 
vakarų. Vaidins naujų veika
lų “Taip Tėvas Norėjo”, 3 
veiksmų pjesę iš 1919-20 me
tų Lietuvos gyvenimo. Veika
le vaizduoja, kaip dvarponiai 
lenkai besikuriančiai Lietuvai 
kliūtis darė lenkų naudai. Bet 
Lietuvos narsusis jaunimas

t

Šių savaitę minima dvide- Skautų Komisijų: J. P. Rakš- 
šlhits devynių (29) metų su- tį, kun. Kiškūnų, dr. J. J. Ši- 
kaktis, kaip Skautai gyvuoja nikų ir Algirdų Umiį-Rauktį. 
Amerikoje, šie metai svarbūs
ir Amerikos lietuvių gyveni
me, nes yra pradžia organi
zavimo lietuvių skautų, Chi
cagoje. Skautų veikimas lie
tuvių tarpe yTa reikalingas, 
nes jis duoda progos augu- 
siems darbuotis su jauname- 
čiais ir tokiu darbu iš jauni
mo sulaukti geresnių lietuvių.
Tas jaunimas galės daug pasi
darbuoti toms seniai įsteig
toms draugijoms ir Susivieni
jimui, į kurj taip sunku yra 
įvylioti jaunimų.

Raginame ir kitas draugi
jas pradėti vertingų darbų. 
Veikime su vaikučiais, duo
kime jiems tai, ko jie trokš
ta. Už tai, tikiu, suaugę jie 
mūs neužmirš. S. Kautas

Ar Kankina
Užkietėjimas?

PASILENGVINK ŠIUO PA
PRASTU ŠVELNIU BŪDU!
Ex-Lax yra malonus, tikras, moder
niškas būdas imti laksatyvą..
Ex-Lax yra gardus, kaip geras čo- 
koladas. Jisai yra pilnai pasitikėtl- 
nas, kartu švelnus savo veikmėje. 
Jis padaro savo — be įtempimo ir 
nesmagumo.
Ex-Ijox yra Amerikos labiausia jsi- 
platinęs laksatyvas. Jis lygiai gera3 
mažiems ir suaugusiems. Gaunamas 
aptiekose dėžutėse po 10c. ir po 25c.

SAUGOKIS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
NEPRIIMK KITOKIVt 

Tėra tik vienas tikras Ex-Lnx. 
Ieškok raidžių "E-X—I.-A-X" ant 
dšžutšs ir ant kiekvieno atskiro 
šmotelio. Kad užtikrinti geriausias 
pasekmes, tai reikalauk originaliu
Kx-I.ux!

dėl to,
nebuvo gauma gauti, nes įs 
anksto neužsi'sakė. Turint 
šiuos faktus prieš akis, mano 
yra toks patarimas: kiekvie
nas, kuris vyks šių vasarų į 
Lietuvų lai pasirūpina apie 
tai nieko nelaukdamas.

Šių vasarų išplauks, kaip 
jau yra žinoma, tik viena tie
sioginė į Klaipėdų ekskursija 
gegužės 31 diena. Jei norite 
prie jos prisidėti, kreipkitės 
į bent kurį Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos Ameri
koje narį, kuris rūpestingai 
ir gerai patarpininkaus užsa
kyti vieta laive, išgauti do
kumentus ir suteiks kitus ke
lionei patarimus, kokie tik 
bus reikalingi.

Kitos Lietuvių Laivakorčii} 
Agentų Sųjungos Amerikoje, 
Ine., ekskursijos į Lietuvų iš
plauks sekančiomis dienomis. 
Gegužės 13 d. laivu Europa, 
gegužės 31 d. laivu Gripsholm, 
birželio 14 d. laivu Aąuitania, 
liepcs 1 d. laivu Gripsholm, 
liepos 13 d. laivu Statendam.

Jau

kad kambario dviem 
galima gauti

Mes dažnai sakrtm, kad mū
sų jaunimas užmiršta mus, 
kad jis nenori veikti su mu
mis. Bet, ar mes esame ka-*
da pasiklausę savęs, kų mes 
jaunimui esame nuveikę. Vai
kučiai visuomet įdomauja 
skautų veikimu. Lietuvos Ro
mos Katalikų Susivienijimas 
Amerikoje jau pradėjo tų pro
gramų ir pirmas skautų sky
rius jau įsteigtas Dievo Ap
vaizdos parapijoje. Kitos LR 
KSA kuopos, kurios nori stei
gti skautų skyrius, lai krei- j 
piasi į Chicagos Apskrities)

EX-LAX

/er re.'ief ofionatipation ,

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
.KRUTINĖJĘ.MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA,

EGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

z AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA
PALENGVINIMUI TU MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EKPELLERIS! GERAI IŠ5ITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

mokytojų sųjungos Tauragės . ,
• . kambarį, koki bus galima gauapskrities komitetas organi- t o . !

ti. Paskui tenka girdėti nusi
skundimų, kad, mat, kaip 
mums, lietuviams, tai patai
koma ir prastesnės vietos. 
Toks sakymas neturi mažiau
sio pagrindo, nes taip nėra.

Tad šiuctmi noriu kreipti 
tautiečių dėmesį, kad jau lai
kas pasirūpinti kelionės kam
bariu, jei manoma šių vasarų 
vykti į Lietuvų. Ypatingai 
vasarų, kada judėjimas per 
Atlantu būna labai didelis, 
vietų nelengva gauti. Ypač 
dėl kambarių susidaro sunku
mų vedusioms poroms. Kai 
kuriems prisieina važiuoti net 
atskiruose kambariuose tik

organi
zuoja Tauragės mieste laiki
nų senienų parodų ir nuolati
ni muziejų. Senienos renka
mos visam apskrityje. Jų rin
kime uoliai dalyvauja mokslei 
viai ir pradžios mokyklų mo
kytojai. Jau surinkta daug ir 
įdomių daiktų, vaizduojančių 
senesnių laikų mūsų žmonių 
gyvenimų.

JUST KIDS—a ? Theory By Ad Cart«f

bar
laikas pasirūpinti da- 

prie kurios ekskursijos Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

-J GEORGE VASHlHGTON 

vnit UutKY Au. RIGHT UI HE M 
HE OlOnV GET VltKEP AFTER 
savin’ hb cut dou n rne 
CHBRRT TREE - HY OAO . 
VOUCOA GNE MB A GOOD O’Ne!

LUCKY NOTHUŽ ’ MISTER 
UAS HINGLTOh COuLON’T HAVE 
UICKED Hip, |F HE'D MAItTEO 
to —ke’o ą‘ spoiled t h e? 

HiSTORT HE VIA5 MAK1N »F ME'O• 
UICKEO HIM-UOOUDU’Y ME-fĮ 
— N’SAY TOMMY-1 UOVLDfl’l 
8E VPRiSED GEORGE 
RNEW ALŲ A LOK G HE Iii 
COUUO n’T BET UICKEO. I.

norite prisidėti. Brangiau ne
kainuos laivakortė, sumokėjus 
rankpinigius (deposit). Pini
gus, jei dėl kokios priežasties 
negalėtumėte išvažiuoti, gau
site atgal. Kreipkitės pas lie
tuvį agentų, kuris kam pa
tinka. Atminkite obalsį: sa
vas pas savąjį. Neužmirškite 
to, kad tauta be prekybos ir 
pramonės tai kūnas Le dva
sios.

Joseph Ambraziejus,

Liet. Laivakorčių Agentų 
Sųjungos Amerikoje, Ine.,

pirmininkas

Jr

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)

Šeštadieniais — 
Penktadieniais — 
Sekmadieniais —

Nno 7 iki 8 v. v.

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Norėdami Kų Nors Pirkti. Atminkite Dr-go’ Classified Skvr.

Tr

*
»!• O

INTERNATIONAL CARTOON CO,

Norvegijos sosto įpėdinis princas Olav su žmona ir dviem 
dukterim sportuoja netoli savo namų. Pranešama, kad atei
nantį pavasarį jis vizituos Amerikos Jungtines Valstybes.

(Acme photo)

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

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais

virš., paauksotais lapų kraštais..................................................................$3.75

Dievo Malonių Šaltinis, jnod. odos virš..

raudonais lapų kraštais................ ..................................................................................$3.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos

virš., paauksotais lapų kraštais....................................................................$1.75

Angelas Sargas, juod. paauks. virš.......................................................$1.50

Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais...................................$1.25

Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais............................00

Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais...................... ....$1.50

Maldų Rinkinėlis, jnod. gerais virš.................................... * *. T5c

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.



fiRsress Penktadienis, vasario 10, 1939

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Novena į Sopulingąją Iš Tėvų Marijonų 

Dievo Motinų Rėmėjų Veiklos
Šj penktai!., 8 vai. ryte, šv. 

Mišioms prasidės antra 9 
penktadienių novena j Sopu
lingųjų Dievo Motinų.

Tie, kurie pradėjo novenų 
nuo pat jos įsteigimo, jų bai
gė praeitų penktadienį. Kurie 
novenų pradėjo vėliau, tie tę
sia per 9-nius penktadienius.

Šį penktadienį tuoj po 8 v 
šv. novenos Mišių, bus nove
nos pamaldos į Sopulingųjų

Marijonų Kėmėjų 21 sky
riaus susirinkimus buvo vasa
rio 1 d. Susirinkimas buvo 
skaitlingas. Ypatingai daug 
atsilankė bulvariškių. Parodo, 
bulvariškiai prijaučiu Marijo
nų veikimui. Vietiniai, nepa- 
siduokimt Pageidaujama, kad 
į sekantį susirinkimų atsilan
kytų visi Cicero “Laivo” 
skaitytojai, kurių yra apie 80. 
Juk tai visi yra Marijonų Rė
mėjai. Daugelis pageidavo,

Dievo Motin, lietuvių kalboje. kaJ skyriug batlJ atgaivintas> 
Po pietų, 4 vai. anglų jr atgaivintas, tik rei-

kalboje. Vakare 7 vai. lietu
vių kalboje ir 8 vai. vėl ang
lų kalboje.

Praeitame penktad. į no
venos pamaldas atsilankė 2,- 
568 žmonės. Kaž kodėl sve
timtaučių į novenos pamaldas

kia lankyti susirinkimus, jei 
norim, kad skyrius gyvuotų.

Susirinkimai bus kas mėne
sį pirmų trečiadienį.

Raportų iš centro išdavė O-' 
na Rimkienė ir pirm. K. Sriu-1 
bienė. Priimtas. Į sus-mų bu

Prancūzijos vidaus reikalų ministras Sarraut ispanų pabėgėlių tarpe. (Acme telephoto)

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS Mirė Plačiai Žinoma 
Senutė

daugiau lankosi negu lietuvių? vo atsilankęs centro rašt. Jo- 
Tur būt, jie geriau supranta nas Kulikauskas, kuris pasa-

Atgaivinta Motery 
Sąjungos Kuopa

kė kalbų, ragindamas visus 
darbuotis, kad skyrius būtų 
gyvas. Būdamas gyvas,

,, naudingas Marijonams ir pa
čiai parapijai.

' Raportas iš skyriaus reng- 
Per praeitų novenų dange- įo vakaro, parodė, kad įeigų 

lis maldavo Sopulingųjų Die- buvo $54>76j išlaWų pe_
vo Motinų ir Šv. Antanų ir* jno Nutarta įteikti sei-
daugelis apturėjo malonių: 8 muį Atstovais į seimų išrink- 
žriionės gavo dai bus, 5 pasvei- įj. Qna Rimkienė, Kotrina 
ko iš pavojingos ligos, o kiti Sriubienė, Antanas Kandra-
apturėjo kitokių Dievo malo- tas> Sofija Ališauskienė, An- • das kun. V. Černauskas, pirm. 
mų- | tanina Jansonienė, p. Deikan- J. Astrauskaitė, viee pirm. Žu-

Nuoširdžiai raginame visus, tienė, B. Kaulienė ir kiti, ku
rių vardų nesužinojau.

Nutarta suruošti vakarų pa
rapijos naudai.

savo tikėjimo ir maldos reikš
mę. i

Jaunimo taipgi daugiau 
lanko novenų, negu senų. Gar 
bė jam už tai.

ROSELAND. — Moterų Sų
jungos centro valdybos narės, 

bus būtent J. Čepulienė, Illinois 
valstijos direktorė; E. Stat
kienė, viee pirm., ir Brighton 
Parko kuopos veikėja M. Pau
kštienė buvo nuvykusios į 
Roselandų, kur pasisekė at-, 
gaivinti 46 kuopų. Išrinkta ’ 
valdyba ir nutarta šaukti pir
mų susirinkimų vasario 19 d. 
Valdybon išrinkta: dvasios va-

bus skaitlingiau reprezentuo
jamas, tas gaus dovanų. Per 
šokius bus dykai duodama 
Valentine. L. Vyčių, Sodalie
čių ir Šv. Vardo dr-jos jau
nimas taip pat kviečiamas at
silankyti į vakarų. Visi būsi- vo 
te patenkinti. Choristas K. Z.

BRIDGEPORT. — Vasario 
8 d. persiskyrė su šiuo pasau
liu plačiai žinoma senutė, p- 
nios Agotos Adomaitienės mo
tina Eleonora Zekienė, po tė
vais Šliogeriūtė. Velionė bu- 

taip sena, kad buvo ne
vien grand mother, o great 
grand mother, tai yra jos a- 
nūkė jau yra ištekėjus ir su
silaukus kūdikio.

— Jei darbas nesiseka ir ne 
matai pasekmių, suraskie to 
priežastį ir dvigubai padidink 
uolumą.

Gyvenimas ir mirtis suplau 
kia į vieną vietų, kad pratar
ti tai, kas reikalinga žmogui, 

,ir kų žmogus privalo duoti 
žmonijai.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMiock 6280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.
Ofiao valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. YARds 3146

VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki 
4 ir 7 iki 9

Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko

3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Couri, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 
Penktadieniais

Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. 

3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

TeL CANai 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ir pagal sutartį.

Ofiao TaL CANai 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL CANai 0402 

2305 So. Leavitt Stre<
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o ypač vyrus ir šeimų tėvus, 
stoti į novenos lankytojų ei
les. Tėvai savo vaikeliams tik 
tuokart gali būti pavyzdžiui, 
kuomet patys esate pamaldūs. 
Kristus sako: Aš esu gyveni
mas, tiesa ir kelias; kas Ma
ne seka, tas nevaikščioja 
tamsybėje.

Sekime Kristų, taip kaip 
Marija ir mes tamsybėje ne
vaikščiosime. Rasime laimę, 
taip kaip Marija rado.

Klebonas.

kauskienė, nut. rašt. M. Stro- 
lokaitė, finansų rašt. S. Mi
siūnaitė, iždininkė S. Strolo- 
kaitė, iždo globėjos Misiūnie-

Pirm. K. Sriubienė dėkojo nė ir D. Žukauskienė, kores- 
visieins, kurie prisidėjo prie 1 pondentė J. Astrauskaitė, 
parengimo sausio 31 d., vi- į Jaunai valdybai linkime pa

sienis už aukas, ypatingai Elz- sisekimo. Linkime, kad kuopa 
bietai Linkauskienci, kuri da- išaugtų viena didžiulių Chica- 
ug aukojo tam parengimui. Ji goję.
yra biznierka, tat prašė ir jų 
nepamiršti paremti, taip ir ki- j
tus lietuvius biznierius,, ku
rie visados prisideda prie mū- 

I sų parengimų.
A. Valančius

!!EXTRA!!
e

Dovanos • Dovanos
“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku

rie tuojaus atsiųs į “Draugo” administracijų $6.00 prenumeratų 
už 1939 metus.

Tie, kurie atsiųs prenumeratų už 1939 ir 1940 metus tuojaus, 
gaus dovanų $4.00 knygomis.

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iž žemiau talpinamo 
sąrašo.

1. švč. Jėzaus širdies Intronizacija .................................................20
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.l.C............................................ 1.00
3. Adoracijos Vadovėlis ..........................................................................40
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun..............................................

K. Matulaitis, M.l.C.................................................................... 1.25
5. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ...........................25
6. Malda už Jaunimą — parašė Kun.

J. Vaitkevičius, M.l.C..................................................................... 10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.l.C....70
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.

K. Matulaitis, M.l.C. ................................................................ L00
9. Krikščioniškoji Šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis ................]0
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.l.C.......... 1.25
11. Išsipildė — vertė K Giedrutis ................................................ 75
12. Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis.........75
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ............................75
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05 
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėli Jėzų vertė K. V. K. .. .05
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ................... L00
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.l.C...........35
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys ............................25
19. iv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.l.C. .......... L00

“DRAUGAS” PUBLISHING CO., 
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

J

J. Asttauškant palaikė kuc 
pų ir jos numerį ir per tris 
metus viena buvo pii'm., ižd. 
ir rašt. Dabar jai į pagalbų 
atėjo jaunų ir darbščių mer
ginų. Be abejonės, kuopa augs, 
nes gerb. kleb. kun. Paškaus
kas žada moralės paramos.

Roselando moterys ir mer
gaitės! Visos ateikite į pirmų 
kuopos susirinkimų ir įsirašy- 
kit vienintelėn moterų orga
nizacijon.

E. Statkienė, viee pirm.

Linksmas Jubiliejinis 
Balius

BRIGHTON PARK. - Sau 
šio 28 d. Antanas ir Mikalina 
Kukštai, gyv. adr. 2937 W. 
Pershing Rd. turėjo linksmų 
balių Vengeliausko svetainėj 
paminėjimui 25 metų vedybi
nio gyveninio.

Į balių susirinko gražus bū
relis svečių, kurių tarpe ina- 

> tės kun. Juška ir kun. Va
lančius, Šv. Kryžiaus parap. 
vikarai.

Mišios šv. jubiliatų inten- į 
cija buvo atlaikytos Hv. Kry- Į 
žiaus bažnyčioje.

Ilgiausių Kukštams metų.X.

Velionė buvo labai maldin
ga ir kasdien eidavo į Dažny- 
čių. Priklausė prie Tretinin
kų, Maldos Apaaštalystės dr- 
jos, Gyvojo ir Amžinojo Ra- 
žančiaus, Šv. Juozapo ir Nuo
latinės Pagalbos Dievo Moti
nos dr-jos. Iškilmingos laido
tuvės įvyks vasario 13 d. Lai
dotuvėse patarnauja graborius 
Antanas M. Phillips.

Velionė pašarvota namuose 
843 W. 33 PL

Kaip jaunas aukso suole 
sėdi, pasenus šuo kaulų nebe
ėda.

Ofiso Tel. Canul 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

DR. P. J. BEINAR
(HEINAlULSkAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 3955 
OFISO VALANDOS: L

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredą 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

Sekmadienį susitariąs

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, LLL.

Telefonas MIDvray 2880
OFISO VALANDŲ^:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki i 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

DR. MAURiGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland A ve.

Tel YARda 0994 
| Rez. TeL PLAza 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Iš Mūsų Choro Veiklos
BRIGHTON PARK. — Ne

kalto Pras. P. Šv. parapijos 
choras laikytam susirinkime, 
vasario 3 d., tarp kitų daly
kų nutarė, kad kas iš choris
tų ar chorisčių per metus ap
leis 10 choro praktikų, negaus 
choro skiriamos dovanos.

Metinio šokių vakaro ren
gimo komisija pranešė, kad 
vakaras įvyks vasario 12 d. 
ir kad viskas jau priruošta. 
Bus atspausdinta programo? 
knygutė su mūsų biznierių 
ir profesijonalų pasiskelbi- 
mais. Kadangi šiemet parapi
jai sueina 25 melų jubiliejus, 
tai visi noriai duoda skelbi
mus.

Į Šokiams grieš J. Berry’g or
kestrą prie naujo garsiakal-

| bio.

j Į šį vakarų kviečiami atsi
lankyti kitų parapijų chorai 
ir chorvedžiai. Kuris choras

Kaukių Balius
MELROSE PARK, ILL. — 

Vasario 11 d., Šv. Jono Krikš
tytojo draugija rengia kaukių 
(maskaradinį) balių, Blue 
Goose salėj, prie 23rd Avė. ir 
Lake St. Visi prašomi atsilan
kyti.

Dovanų paskirta už $250. 
Kurie dalyvaus prašmatniau 
apsirengę, tie gaus geresnes 
dovanas. Baliuj grieš gera or
kestrą, būtent Dean Colby’s.

Kviečiame svečių ir iš Chi
cagos bei apylinkių. S. J.

Cieeroj pas VL 
1440 So. 51 Ct.

Šemetuiskį,

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARdg 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone REPnblic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue 

VALANDOS:
Panedėlį, Dtarninke ir Ketverge 

nno 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v. 

Snbatoj nno 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 

Rm. TaL Rennhlic 5047

f
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midvrest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, it 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

Vic Juknis. sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Į

, TaL YARda 5921 
Re*.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:38
756 VVest 35th Street

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Road

TaL 2-4 ix Z—B nk.
1446 So. 49th CL

Snbatomia nno 7—9 vakar* 
Ketv. ir Nedėliomis agsitarns

Office hours:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sundays by appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offloe TsL YAKds 4787 
Namų TsL PROspeet 1936

Tel OANai 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPnblic 7868

Office Phone Res and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

BB. JJ. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais) 
Pagaal Sntartp

TsL LAFayetta 8016

DR. 6. J. SVENGISKAS
DANTISTAI

4300 Sa Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS i11 vaL ryto iki B vat vakaara 

is

TaL OALamet 5974
OFISO VALANDOS 

9 vaL ryto Ud S v. vakare, išakiriaat 
aekmadieaias ir trečiadieaioa

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, LLL.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4157 Archer Avc
Ofiao vaL: 2—4 ir 6—8 P.

Reaidenoija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos: 9—10 A M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel CANai 0257
Res. TeL PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro

TeL YARda 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutart)

Dantistas
4143 South Archer Avenue

Telefonas LATayette 8650 
Antradieaiais, Ketvirtadieniai* ir

Penktadieaiais
4631 South Ashland At

TaL TARds 0994 
Vamadisnisia, Trečiadieniai* *•
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Smarkiai auga

Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chi
cago persikėlus į Brighton 
Parkų auga labai smarkiai. 
Per 2 mėnesius laiko Standard 
Federal Savings naujo kapi
talo įplaukė $370,000.00, o per 
tę. laikę išskolino virš $300,- 
000.00. Standard Federal Sav
ings turi viltį, kad į porę me
tę iškils iki $5,000,000.00. “A-

laiko paaukoti labdaringam 
darbui.

Pinigus renka vien tik lie
tuviai legijonieriai, Darius - 
Girėnas namo komiteto na
riai, ir nei vienas jokio komi- 
šino negauna. Kiekvienas pa
aukotas centas eina namo sta
tymui. Posto valdyba, komi
teto viršininkai, komiteto na
riai nei vienas negauna nei 
cento algos. Jie savo pasišve
ntimu nori parodyt, kad lie-

dovanų. Sucilla sveikino Šv. 
Jėzaus Širdies draugijos var
du ir įteikė dovanų, Vystor- 
tienė sveikino Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų vardu ir 
įteikė dovanų. Marijonų Se
minarijos klierikų vardu kal
bėjo kl. A. Miciūnas, MIC., 
paskui iš eilės kalbėjo biznie
riai: V. Mikaliūnas, A. Cini
kas, P. Radževičius, A. Jakai
tis ir inž. F. Kraujalis.

Prie stalų patarnavo keturi 
choristai: A. Radževičius, B.

klierikams, vaikučiams ir cho
ristams ui dalyvavimų pamal
dose.

Esu labai dėkingas visiems, 
kurie man suteikė aukų savo 
asmeniškuose pasveikinimuo
se tuojau po iškilmių.

Taip, nuoširdžiai dėkoju vi
siems kurie, vienokiu ar kito
kiu būdu, prisidėjo prie tos 
šventės iškilmingumo. Tiesa, 
visiems kaip reik negalėsiu 
atsilyginti, bet tiek kiek ga
lėsiu darysiu — šv. Mišiose,

KASDIEN SU KRISTUMI >x
vertB

Kun. Aut. M. Karužiškis A. i

pie tai visai nėra abejonės , tuviai yra sugėbesni už kitus
sako prez. Justinas Mackevi
čius,

Atsiminkite, kad ši Federal 
Savings Įstaiga nesivadina 
spulka ir visai nepanaši j 
spulkę. Federal Savings and 
Loan Association vadinasi Fe
deral Savings, o ne spulka. 
Federal Savings įstaigų ran
dasi visoj Amerikoj 1340. Lie 
tuvių tik 3. Federal Savings 
yra po U. S. valdžios priežiū
ra ir visos turi būti apdraus
tos (insured) per valdžios Fe
deral Savings and Loan In 
surance Corporation of Wa- 
shington, D. C., kurios dabar
tinis turtas siekia $115,000,- 
000.00, i• ' A .It. '

Standard Federal Savings 
yra visados pasiruošusi išmo
kėti tiems, kurie reikalauja 
savo pinigus ir išmokėjo 4% 
dividendų. Dabartinis jos tur
tas netoli $3,000,000.00. Daro 
biznį savo puikiam name Bri
ghton Parke, prie Archer ir 
Sacramento avės. Narys

Atsišaukimas Į Didžiojo 
Karo Veteranų 
Gimines

Jau buvo paskelbta spaudo
je, kad Darius - Girėnas pos
tas Amerikos Legijono pasi
ryžęs pasistatyti nuosavus na
mus — Darius - Girėnas Me- 
morial Hali. Tame name, tam 
tikram kambary bus sųrašas 
visų lietuvių žuvusių pasau
liniam kare ir mirusių po ka
ro. Gi tam tikslui įsteigtoj 
knygoj bus pažymėta vetera
no vardas, pavardė, gimimo 
vieta, amžius, kada mirė, ko
kiame mieste, kokiuose kapuo 
se palaidotas ir loto numeris.

Kadangi daug tarnavusių 
pasauliniam kare žuvo, daug 
jau mirė ir grįžusių namo po 
karo, ir darbas surinkti visų 
rekordus yra begalo didelis, 
todėl veteranų giminės: tėvai, 
broliai, seserys, ir tolimesnie
ji giminės, prašomi jau da
bar rašyti adresu: B. R. Piet- 
kiewicz, 2608 W. 47th St., 
Chicago, III. Tuo atžvilgiu ta
sai namas bus vienatinis Chi
cagoj, bet ir Amerikoj. Namo 
sienos bus išpuoštos lietuvių 
didvyrių paveikslais. Taip pat 
tame name manoma įsteigti 
tam tikrų skyrių, kur bus su
žymėti mirę asmenys ir kas 
juos atmena. Bus daug ir ki
tokių dalykų, kad ne vien Chi 
cagos ir apylinkės lietuviai 
turės ko pamatyti, bet ir at
vykę iš kitų miestų.

Taip pat manoma įrengti 
pirmosios pagalbos (First 
Aid) stotį, ir, gal bflt, dan
tisto kėdę lietuvių biednuo- 
menei, jei lietuviai daktarai 
sutiks po valandų, kitų savo*

ir kad lietuvių visuomenė šia
me kilniame darbe mus re
mia ir rems.

Bus tinkama ir patogi vie
ta lietuvių draugijoms laikyt 
susirinkimus ir parengimus. 
Taigi šiuomi viešai atsišau
kiame į visas lietuviiį draugi
jas ir klubus prašydami pri
sidėti prie šio didelio darbo. 
Draugijos, kurios negali au
koti iš gavo iždo, gali suren
gti namo fondui vakarų. Mes 
esame tikri, kad visuomenė 
tokius parengimus visuomet 
parems. Draugijos bei klubai 
savo vardus įrašys šiam lietu
vių muziejuj,

Darius - Girėnes namo fon
das auga. Šiuo noriu paskelb
ti aukotojų surašę. Po $1.00 
aukojo G. B. Cronm, Max 
Srusian, Paul A. Himmel, Vi
etor J. Urbanas, J. Berniunas 
ir Joseph J. Gavril. Po $5.00: 
Felix Legatis, V. Pierzynski, 
Andrew Balnis, Dr. Jos. Pau
kštys, ir Guggemheim Pack- 
ing Co. Po $10.00: Jerome Vi
tas, adv. Rueben Stiglitz, ir 
F. Bartašius. Po $25.00: C. Ya- 
ksilboga, Tony Umbras, teisė
jas John T. Zuris, Anton Ra- 
mon, Joseph A. Kibort, W. 
B. Sebastian, J. Kaledinskas, 
Williain Kareiva, John Czai- 
kauskas, Thomas Mazenis, J. 
J. Bzerski, Anthony H. Kas- 
per, Michael Biago, Mike Eze- 
rski, Peter Young, Alexander 
Precin, B. R. Pietkiewicz, 
John Barsketis, Niek Petrai
tis, I. J. Zolp, Anthony Phil
lips. Po $50.00: Julius Bal- 
chunas, ir Michael Narvid.

Aukojo dar po $25.00: Paul 
M. Smith ir August Saldukas.

Varde Darius - Girėnas po
sto namo komiteto ir visų po
sto narių vardu visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkojam. 

W.B. Sebastian, commander 
B.R. Pietkievvicz, chairman

Vivane Allenby, duktė tur
tingo New York inžinierio, pa 
bėgus iš namų šiomis dieno
mis rasta bedirbanti vienuose 
namuose Chicagoj paprastų 
tarnaitės darbų. (Aeme ph.)

Vieša Padėka

Pilipauskas, A. Baltuška ir1 ,naidose įr nuopelninguose da-
Mikas.

Tasai sekmadienis man tik
rai buvo džiaugsmo šventė. 
Visų pirmiausia esu labai dė
kingas Dievui, nes tik “Jo 
malone, esu tai, kas esu”. Esu 
labai dėkingas ir visiems tie
ms, per kurių rankas, netie
sioginiu būdu, Dievas man su
teikė savo malones. Esu la
bai dėkingas savo tėveliams

Sausio 22 d., mano primi
cijose Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčia, So. Chicago, buvo už gražų auklėjimų, broliukui 
pilna žmonių. Giminių ir pa- ir sesutei už vargų ir džiaug- 
žįstamų iš visos Chicagos ir smų dalinimųsi per ilgus auk- 
apylinkių taipgi buvo šuva-, Įėjimo metus. Dėkoju savo vi- 
žiavę. Parapijos choras gra- ršininkams, Tėvams Marijona-
žiai giedojo. Kun. M. Švarlis, 
parapijos klebonas, Mundelein 
Seminarijos klierikai: dij. D. 
Mozeris ir kl. J. Makaras, 
Marijonų Seminarijos klieri
kai: A. Miciūnas, MIC., J. Ba
ltrušaitis, MIC., A. P. Ban
dys, MIC., ir K. Stadalninkas, 
MIC., asistavo prie altoriaus. 
Gerb. kun. dr. J. Vaitkevi-

f
čius, MIC., Marijonų Semina
rijos rektorius, ipasakė turi
ningų pamokslų. Kun. P. Ma
linauskas, MIC., ir kun. Mor- 
ron, O.S.A., buvo sanktuari- 
joje. Šv. Kazimiero seserys 
išpuošė altorius.

Tuojau po šv. Mišių, para
pijos salėje įvyko iškilmingi 
pietūs, kuriuos surengė J. Va- 
lonienė, J. Kundrotienė, Mi- 
ciūnienė, Gabolienė, Stulgienė 
ir Sainsoniūtė.

Pavalgius, pasirodė seserų 
Kazimieriečių prirengti mo
kyklos vaikučiai, kurie išpil
dė šešis įdomius numerius. Pa
skui sekė visa eilė kalbų • 
sveikinimų. Gerb. kun. M. 
Švarlis ėjo programo vedėjo 
pareigas. Kun. J. Vaitkevi
čius, MIC., gražia kalba teikė 
savo nuoširdžius linkėjimus, 
J. Malela, iš Waukegano, tarė 
sveikinimo žodį, dr. Zalatoris 
reiškė savo gražius linkėji
mus, varg. K. A. Gaubis svei
kino choristų vardu ir įteikė

ms, už pritarimų 'mano ėji
mui prie Dievo altoriaus.

Ačiū gerb. klebonui kun. M. 
Švarliui už parodytų man nuo
širdumų nuo pirmos dienos at
vykimo į parapijų.

Esu dėkingas Šv. Kazimie
ro sesutėms ir Šv. Juozapo 
parapijos vaikučiams už su
rengtų programų, kuris taip 
linksmai nuteikė visug susi
rinkusius į primicijų puotų.

Reiškiu nuoširdų ir lietu
viškų ačiū visai giminei, kuri 
žodžiu, darbu ir gausiomis au
komis šelpė mane siekiant au
kšto pašaukimo.

Ačiū iškilmingų pietų šei
mininkėms. Esu dėkingas cho
ristams už patarnavimų prie 
stalų. Ačiū ir parapijos šei
mininkams už salės pnrengi- 
mų.

Esu dėkingas kunigams,

VERONIKA
KULIKAUSKIENĖ
po tėvais Rubėzevielutė

Mirė Vasario 7. 1939, 12:10
vai. p. p. sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje, Telšių apsk. 
Vlešvienlų parap.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Marijoną Malinauskie
nę ir Jos šeimą, 2 brolius: 
Stanislovą, marčią Stanislavą 
lr Ignacą, atitikus Ir kitas gi
mines. Lietuvoje seserėčias.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 8824 So. 
VVestern avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Vasario 11 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta į Gimi
mo Svenč. Panelės parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vtsus 
gimines, draugus-ges lr pažys- 
tarnus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Duktė. Broliai, Mar
ti, Antikai Ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas Petkus, Tel. Grovehill 0142 
arba Cicero 2109.

SOPHIE SZYMKEWICZ
po tėvais Guzauskaltė

Mirė Vas. 8, 19'39, 6:45 vai. 
ryte, sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Kaltinėnų parap.

Amerikoje Išgyveno 25 m.
Paliko didžiame nuliūdimo 

3 sesers dukteris: Mary Ra- 
shlnskl, Josephlne Norush, lr 
Lietuvoje Stanislavą Orvldlenę, 
lr sesers sūnų Juozapą Rlčkų 
lr daug kitų giminių lr pažys- 
tarnų.

Kūnas pašarvotas 689 W. 14 
St., Tel. Canal 9763.

Laidotuvės įvyks šeštadlnnį, 
Vasario 11, 1939, Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta J Dievo 
Apvelzdos parap. bažnyčią, ku
rtoj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta 1 Sv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sesers Dkterys, Be- 
serą Sūnus ir daug kitų Gimi
nių.

Laidotuvių Direktorius But
kus and Co., Tel. Canal 8161.

rbuose. Visi rasite šiltesnę 
vietų — būsite dalininkai vi
sų malonių, kurios plaukia iš 
tų darbų.

Tik, prašau neužmiršti ma
nęs, savo maldose, karts nuo 
karto, ištarti nors “Sveika 
Marija” mano intencija, nes 
mano gyvenimo darbas tik 
prasidėjo. Reikės begalo daug 
Dievo malonių. “Melskitės, 
kad kartais kitiems skelbęs 
pats nepasidaryčiau peikti-

Vasario 10-ta Diena

“Mes perdaug užsiimame 
mūsų pageidimais ir perdaug 
rūpinamės apie pranykstan- 
stančius daiktus.

Retai kada visiškai perga 
lime kokį nors blogų pajun- , 
kimų ir kasdien geresniais ta
pti nesirūpiname; todėl tebe
same atšalę ir drungni”. (Kri 
staus Sekimas, Knyga Pirma, 
Skyrius XI, 2).

IŪrba Flovver Shoppe]
4180 Archer Avė. 

Pitone 1AFAYETTC: 5800
■ — • —
! Gėles Mylintiems — Vestuvėnu-

Bankietanis Laidotuvėms
Papuošimams

nas >»

Kun. Petras P. Cinikas, MIC

Greit pagadinsi, bet negreit 
pataisysi.

Melrose Parke pas J. Žvir
blį.

ELEONORA ZEKIENĖ
po tėvate Šliogeriui®

Mirė Vasario 8. 1939, 12:48
popiet, sulaukus senatvės amž.

Gimus Lietuvoje, Panevėžio 
aps,, Smilgių par, Pavinkšnlų k. 

Amerikoje išgyveno 18 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

dukterj Agotą ir žentą Joną A- 
rtomaiėius, sinti Pranciškų Ze- 
ką, tris anūkes: Sofiją Peter- 
son, Helen ir Eleanor Adomai
čius, anūkės vyrą Joną Peter- 
son, proanūkę Jeanette Pe- 
terson, pusbrolį Julijoną Šlio
gerį, giminaičius: Kotriną lr 
Povilą Bagdonus ir Agotą Dal- 
montienę lr Jų šeimynas lr 
daug kitų giminiu lr pažįstamų.

Priklausė prie: Tretininkų,
Apaštalystės Maldos, Amžino lr 
Gyvojo Rožančiaus, Šv. Juoza
po ir Neperstojančloe Pagelbos 
Dievo Motinos draugijų.

Kūnas pašarvotas 843 West 
33rd Place, tel. Yards 5714.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
vasario 13 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į Sv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Žentas, Sū
nus, Anūkes, Proanūkė, Pus
brolis, Giminaičiai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius A. M. 
Phillips, tel. Yards 4908.

Pranešimas
MARQUETTE PARK. — 

Šį vakarų, vas. 10 d., Šv. Te
resės dr-ja rengia card ir bųn- 
co party, parapijos salėje. 
Pradžia 8 vai.

Kviečiami atsilankyti visi, 
kas tik turi liuosų vakarų.

Komisijos pirm. B. Laurai- 
tienė jau kelios savaitės, kaip 
rūpestingai darbuojasi, kad 
vakaras būtų sėkmingas, o 
atsilankusięms linksmas ir 
naudingas. Dovanų daugybė, 
tad atsilankę ne tik maloniai 
vakarų praleis, bet ir dova
nų laimės. Vida.

TRAI

Žmogus yra tai, kuo jis bū
ti nutaria.

Pats neturėsi kitas nepri- 
duos.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
dotuosią n didcaūsu laidojimo imama

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

TaL LAFAYETTE D727

H V Y A T koplyčios visose U I I\ i Chicagos dalyse

miltų lietuvių radio programų ftettadienlo vakaratą 
7:00 vaL vakaro ii WHF0 įtoties (1420 K.) — Pranešėjai

P. SALTIUIZKAS

=

•AET, tin>. LAIDOTUVIŲ DIKBKTOBIAI
KELNER-PRUZIN 

GeriaflMM patarnavimas — Moterie patarnauja \
Phone 0000 620 W. 15th Ava.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ H NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. )ltt St TeL YARDS 1278
■ t >

Res. 4543 South Paulina Street

MARK

Be considerate! Don’t cough in public places. Carry with you 
Smith Brothers Cough Drops. (Two kinds—Black or Menthol, 5^.)

Smith Bros. Cough Drops are the only drops containing VITAMIN A
This is the vitamin that raises the resistance of the mucous 

membranes of the nose and throat to cold infeaions.

NAUJOS KNYGOS

S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA........... .............................. 05c
B. Skurkis, TIKIU ...................................................... 05c
LIETUVOS KARALIENĖ............. *..........................05c
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI ................ 05c
J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALĖ................ 05c
B. Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA ........... 05c
AŠ APAŠTALAS ................................................ 05c
V. Bode, NENUODYKIM ALKOHOLIU........... 05c
T. Alekna, KRISTAUS KANČIA............................... 50c

Su užsakymais kreipkitės į

“DRAUGO”KNYGYNĄ 
2334 South Oakley Avė. Chicago, III.

UIDOTHViy DIREKTORIAI
c

NARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCEPATAKNAV,MAS
DYKAI

DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Albert V.

Petkus ir Eudeikis 4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARds 1419

Anthony B. Petkus
Lackmz ir Simai

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULknan 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeil 3319 Lituanica Avenue id Phone YARda 1138-1139

Antanas M. PIhllluiC 3307 Lituanica Avė. 
I!UII|JO Phone YARda 4908

1.1 Žulį 1640 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782
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Penkiadienis, vasario 10, 1939

Ton Marijono Rėmėjo Xll tojo Seimo 
Protokoas

(Tęsinys)

WEST SIDE: Marijonų Rė
mėjų ii9 skyr. atst.: D. Gas
parkienė, C. Dniktenis, J. Ku
likauskas, M. Druktenienė ir 
P. Šliogerienė. Auka $80.00.

Aušros Vartų moterų ir 
merginų dr-jos atst.: D. Gas- 
parkienė, ir M. Masalskienė., 
Auka $3.00.

Tretininkių dr-jos atst.: Ki
likevičienė, E. Druktenienė. 
Auka $3.00.

Viso dalyvavo 3 draugijos, 
9 atstovai. Aukų $86.00.

NORTII SIDE: Marijonų 
Rėmėjų 2 skyr. atst.: P. Mas- 
kolaitis, E. Maskolaitienė ir 
V. Daugirdienė. Auka $10.00.

Šv. Cecilijos dr-jos atst.: O. 
Kizelevičienė, O. šniaukštienė, 
J. Lebežinskas. Auka $3.00.

Šv. Ražančiaus dr-jos atst.: 
V. Daugirdienė, M. Sutkienė, 
M. Karečkienė. Auka $3.00.

Šv. Mykolo Arkaniuolo dr- 
jos atst.: J. Bacevičius, T. Ma- 
čis, K. Šerpetis ir K. Krivio 
kas. Auka $3.00.

Labdarių 6 kp. atst.: A. Ba
cevičius, A. Kumšlytis. Auka 
$2.00.

Viso dalyvavo 5 draugijos, 
15 atstovai. Aukų $21.00.

kričio atst.: P. Čižauskas, A. 
Rudis, Ig. Sakalas.

A. L. R. K. Federacijos ap. 
atst.: Tg. Sakalas, B. Kazlau
skas. Auka $5.00.

Pavieniai asmenys ir šeimos 
aukojo:

Gerb. kleb. kun. J. Paškau- 
skas, Visų šventųjų parapijos, 
Roseland — $300.00.

Gerb. kleb. kun. Ig. Alba
vičius, Dievo Apvaizdos pa
rapijos — $25.00.

Gerb. kleb. kun. IT. J. Vai
čūnas, Šv. Antano parapijos, 
Cicero — $25.00.

Lukošių šeima — $50.00.
Simonas Pileckas — $2.00.
Marijona Stulgaitienė $5.00.
Šukių šeimyna — $3.00.
Dargis, Pharmacy — $5.00.
Aukos surinktos salėje:
Adv. Česnulis — $5.00.
K. Laučius — $5.00.
Zdanevičaitė — $5.00.
Lesčiauskas — $5.00.
Vaičekauskas — $5.00.
Mantavičienė — $4.00.
N. N. — $10.00.
Kun. A. Linkus — $2.00.
A. Švilpauskienė — $2.00.
Naujokas — $2.00.
Po $1.00: A. Kazlauskas, L.

... ... Šimutis, J. Motekaitis, Mačei-
ROSELAND: Tretininkų dr- .. _ v . ... ...• t. i. • Tk v i i • - kiene, Neciauskaite, Daujotie-jos atstovai: P. Dabulskienė, 

M. Norvainienė, E. Mitkienė, 
S. Rickienė, S. Zakarienė. Au
ka $5.00.

Dalyvavo 1 dr-ja su 5 at
stovais.

WEST PULLMAN: Marijo
nų Bendradarbiai su auka $13.

Moterų Sų-gos 7 kp. atst.: 
O. Zalatorienė ir O. Paliliū- 
nienė. Auka $3.00.

Maldos Apaštalystės dr-jos 
atst.: J. Pučkorienė, O. Šlu- 
žienė. Auka $5.00.

Šv. Veronikos dr-jos atst.:

mėgsti ir padėti palaikyti ar
timus ryšius.

• * •

Seimas pataria, kad Tėvų

riausias. Visi buvo patenkinti.
Išleistuvių bankieto pasise

kimas, tai nuoširdžiausia pa
dėka pirm. p-niai A. Vaišvi-

Marijonų Rėmėjų Draugija iš- Į lienei ir josios visoms pagel-

ii

METINIS RĖMĖJO VAJUS RHEOMATISM

nė, Urbienė, Suras, Kairienė, 
Miciūnas, Abromaitienė, C. Se 
reikas, C. Druktenis, Montvi- 
dienė, Bagdonas, K. Kantau
tas, S. ŠBmulis, S. Kvietkus, 
Bučienė, N. N., Gudas, Valan
čius, D. Gasparkienė, Stočkus, 
Kulikauskas, Prosevičienė, O. 
Armon, E. Čapas, Dovidaus- 
kienė, Kelavičius, Raštutienė, 
M. Jonavičius, Z. Gedvilas, 
B. Nenartonis, A. Bacevičius, 
S. Gedminas, S. Visockis, Go- 
berienė, A. Jonaitienė, Armo- 
nienė, T. Atroškienė, M. Ja

sirinktų sau pastovų vardų ir 
prašo pasvarstyti ar netiktų 
pasivadinti — Marijonų Ben
dradarbių Draugija.

• if •

Seimas dėkoja dienraščiui
Draugui” už platų ir gyvų

garsinimų Tėvų Marijonų rė
mėjų reikalų. Ta pačia proga 
reiškia padėkų ir Chicago E 
vening Aknerican redakcijai, 
kuri taip gražiai paminėjo 
šios dienos įvykį — seimų, ju
biliejinį bankietų ir Marijonų 
misijonierių į Pietų Ameriką 
išleistuves.

* * •

Atsižvelgiant į tai, kad Tė
vų Marijonų vienu iš svarbių 
uždavinių yra dirbti katali- j 
kiškos spaudos darbų, kad ši 
gailingoji vienuolija leidžia 
dienraštį “Draugų” ir savait
raštį “Laivų”, kad šį mėnesį 
Amerikoje eina katalikiškos 
spaudos vajus ir tam vajui 
vyskupai iškėlė šūkį — bent 
vienas katalikiškas laikraštis 
kiekvienoje katalikiškoje šei
moje, kad kovo 4 d. dienraš
tis “Draugas” pradeda didį
jį sukaktuvinį kontestų, todėl 
seimas nutarė, kad —

Marijonų Bendradarbių Dr- 
ja ypatingo dėmesio kreiptų 
į katalikiškos spaudos plati
nimų, kad skyriai būtų taip 
pat ir “Draugo” ir “Laivo” 
rėmėjų skyriais, kurie akty
viai dalyvauti) “Draugo” ko- 
ntestuose ir vajuose.

• if. •

Seimas nuoširdžiai sveikin
damas Tėvus Marijonus 25 me 
tų darbo Šiaurės Amerikos 
lietuvių tarpe sukakties pro

bininkėms.
Programo vedėju buvo *Dr.’ 

red. L. Šimutis. Kalbėjo kleb. 
kun. J. Paškauskas, dr. Ra
kauskas, gerb. konsulienė po
nia Daužvardienė, kun. B. Ur
ba, prof. kun. dr. J. Vaitkevi
čius, MIC. Įspūdingas atsi
sveikinimo kalbas pasakė didž. 
gerb. provincijolas kun. J. J. 
Jakaitis, MIC., kun. A. An
driušis, MIC., ir kun. Kazi
mieras Vengras, MIC. Progra
mų gražiai paįvairino Šv. Ju
rgio parap. Antifonalis cho
ras, komp. A. Pociaus veda
mas, dr. Sveneiskas, p-nai Sa-

WEST STDE. — šv. Kazi
miero Akad. Rėmėjų X skyr. 
metinė vajaus vakarienė su 
programų ir šokiais Vasario 
-February 12 d., parapijos sa
lėje. Komisijų susidarė iš jau
nų parapijos poniučių: Kaz. 
Šliogerienė, P. Anzilotti, Em. 
Karlavičienė, E. Jurkštienė, 
O. Yodikienė. Komisija užtik
rina visiems “good time” ir 
žada visus patenkinti.

Per vakarienę bus laimėji
mas “floor lamp”, kurių au
kojo New City Furniture 
Mart. Visiems proga laimėti.

Visi Ikviečiami. Visų lau
kiame. Rėmėja

Kala geležį, kol karšta. 
Išalkusiam tik duona rūpi. 
Ranka rankų mazgoja, kad

P. Gudžiūnienė, P. Ciesuniene, ramiBaitė, O. Beinoraitė, J. 
J. Pučkorienė, J. Judeikienė.. puį§įs> a. Platakis, J. Juknis,
Auka $5.00.

Labdarių 10 kp. atst.: Z. 
Gedvilas ir K. Raila. Auka 
$3.00.

Viso dalyvavo 4 draugijos, 
10 atstovų. Aukų $29.00.

MELROSE PARK: šv. Va
rdo dr-jos atst.: K. Kantau

tas. Auka $2.00.
Marijonų Bendradarbių 1 

skyr. atst.: K. Kantautas ir 
A. Švilpauskienė. Auka $10.

Šv. Pranciškaus dr-jos atst.:
A. Mažeikaitė, P. Bacevičie
nė, K. Kisielienė. Auka $5.00.

V. J. Kančios Br. atst.: K. 
Kantautas, A. Švilpauskienė, 
ir O. Skodienė. Auka $5.00.

Šv. Onos dr-jos atst.: A. 
Pranaitienė, A. Dimontienė ir 
E. Brazauskienė. Auka $5.00.

Gūdžių šeimos auka $3.00.
Viso dalyvavo 6 draugijos, 

16 atstovų. Aukų $30.00.
KENOSHA, WIS.: Šv. Pe

tro ir Povilo parap., Gyvojo 
Ražančiaus dr^jos atst. gerb. 
kun. Pr. Skrodenis. Auka $5.

RACTNE, WTS.:

Ona Sokelienė aukojo $5.00.
Grasilda Kevirbutienė $1.00
Bronė Sistanlas — $ 10.00.
Viso aukų ................ $16.00.
Labdaringos Sų-gos Chiea- 

gos apskr. atst.: J. Šliogeris,
B. Nenartonis ir Anškalnie- 
nė. Auka $5.00.

L. R. K. S. A. Chicago aps-

joje, dėkoja už daugybę misi
jų, už Marianapolio Kolegijos 
įsteigimų, už Kunigų Semina
rijos įsteigimų, už spaudos ir 
visus kitus darbus. Taip pat 

Sliekus, dr. Rakauskas, M. t *r ateičiai seimas linki geriau
sio Tėvams Marijonams pasi
sekimo dirbti Dievo garbei ir 
mūsų tautos gerovei, pažadė
damas paramų visuose jų kil
niuose ir sunkiuose darbuose,

* $ t ■

Seimas dėkoja Chicagos mie 
sto majorui Edward J. Kelly 
už atsilankymų ir nuoširdų 
sveikinimų ir linki jam pa
sisekimo visuose darbuose ir 
užsimojimuose.

• if •

Seimas nuoširdžiai dėkoja 
didžiai gerb. Pralotui M. Kru-

Palakauskienė, P. Jackūnienė, 
Gintarienė, T. Stučinskienė, 
J. Ragauskienė, Balsienė, E. 
V. Mitkai, M. Rumbienė, A. 
Pranės, Lithuanian, E. šat- 
kienė, J. Jesulaitienė, K. Žvi
rblienė, J. Klimas, V. Trust, 
T. Šadbaras, P. Dorša, S. Si
monaitis.

Viso aukų per seimų įplau
kė apie $1,300.00.
Rezoliucijos:

Seimas sveikina Tėvų Ma
rijonų vienuolijų, siunčiančių

Pain—Agony Starta To Leava in 
24 Houra

Happy Days Ahead for Yon
Thlnlc of lt—how thia old world 

does make progresą— now comes a 
preacriptlon whlch Is known to phar- 
maclats as Allenru and wlthln 48 
houra after you start to take this 
fcwtft ketina formula pain, a<ony and 
Inflamniatlon caused by excess urla 
acld haa started to depart.
•Allenru does Just what this nuties 

says lt will do—lt ls guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstorea everywhere for 85 
centą and lf lt doesn't bring the joy- 
sus reaulta ynu ezpect—your aao-iey 
arhols heartedly retumsd.

NEURITIS
■ IIIIVI PAIN IN HW MINUTIt

To relieve the torturing pain of Neuritis. 
Rheumatism. Neu ra liti a or Lumbago ln a 
few minutes, get the Dkctur's formula 
NURITO. Dependable—no epiates. no nar- 
cotlcs. Does the work quiekly—mušt relieve 
worst pain, to your satiafactlon in a few 
minutes or money back at Drugglsts. Don't 
sufler. Ūse NURITO on this guarantee today.

abidvi būtų baltos, 
boniai ir p-lė Irena Aitutytė. Bepročio nereik su žiburiu 

(Galas) ieškoti.

Geriausias Miesto Valdininkas - Majoras 
Edward J. Kelly

didžiausių inžinieriavimo pro
jektų, kokio Chicaga ir jos 
gyventojai dar nesą turėję — 
tai mūsų požeminį tramvajų 
arba “subway”. Žinome, kad 
per pastangas majoro Kelly, 
tas sapnas mūsų miesto gy
ventojams bus realizuotas. Ži
nome, kad dabartinis majoras 
yra išlavintas inžinierius, su
prantantis visas tokio projek
to problemas, jų pradėjimų ir 
geriausių vykdinimų geram 
užbaigimui. Tokios problemos 
vėl atsiras per sekančius du 
metus, kol ta “subway” bus 
užbaigta, tad reikia turėti su
sipratusį majorų jas išspręsti.

Majoras Kelly jau pasižy
mėjo kaipo visuomenės vei
kėju, ir asmeniškai jam nėra 
daugiau naudos vėl imti ma
joro pareigas. Jo gyvenimo 
finansai jam užtikrinti; jo 
garbingas rekordas kaipo 

pusę milijonų gyventojų. Sun- mįest0 vadas jam nupelnijo

į^Scratching
//rIIIEVI ITCHIN6 S KI N Gtf/cA/y

Even the most stubborn itehing of eezema,' 
blotches, pimpius, athlete's foot, rashes aad 
other cstemally caused skin eruptions, 
ųuiekly yields to pure, cooLing. antisoptic. 
ūjuid D.D.D. Prescription. Clear, grease- 
less aad stainless—drles fast. Its gentie 
olls soothe the Irritation. Stepe the most 
lntense itehing in a hurry. A 35c trial bot
tle, at all drug Stores, proves it—or your 
money back. Ask for D.D.D. McsCRirriON.

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato 

giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 31st Street 
A. JL NORKUS, savininkas 

Tel. Victory 9670

CLASSIFIED
REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas darbininkas prie Akies, 
Turi turStl patyrimą. Gera mokės- 
tln geram darbininkui. AtsISaukite:
Adam Balukevlcz. Cnster, Mirti.

REIKALINGI DEGTINĖS 
PARDAVĖJAI

Reikalingi patyrusiai degtines par
davėjai. Alga ir Komisas. Užlaiko
me visą eilę Skelbiamo tavoro. 
AtsISaukite: 3I» So. Market St.,
telefoną* WABash 3783.•

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, pieninė Ir groser- 
nS. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lietuvių kolonijoje, Cleeroje, arti 
lietuvių bažnyčios. Namas turi po 
4 ir 4 gražius kambarius. Groser- 
nBje Įrengti visi fikščerial, yra ir 
naujas elektrinis Šaldytuvas ir pil
nas pirmos rūšies atakas. Gera prie
žastis pardavimui. Atsišaukite pa 
mvlninką: W. Stankus, 1325 Soaith| 
501 h Court. Cicero.

Msyor Sdward i. KsRy
Pareigos ir atsakomybės 

majoro, tokio didelio miesto 
kaip Chicaga, yTa per įvai
rios, kad visas paminėti, taip
gi ir perdaug komplikuotos.

ga, dėkoja jiems už milžiniš- Jas «alima «> ‘»«-
kus darbus, nuveiktus išeivi- k5™u ista,gos turlnt tns

tris misijonierius pas mūsų, §ui, Šv. Jurgio parap. klebo- 
brolius Pietų Amerikoje, o ;nui, už šaunių seimo globų, 

gražias pamaldas bažnyčioj, 
salę ir t.t. Seimo dalyviai, ap
gailestaudami kad dėl staigios

keliaujantiems — gerb. kun.
J. Jakaičiui, Provincijolui, 
kun. A. Andriušiui ir kun. K.
Vengrui laimingos kelionės. ligos d. g. Pralotas negalėjo
Ta pačia proga seimo daly- su mumis dalyvauti, linki jam
viai dėkoja visiems, kurie kuo 
nors prisidėjo prie misijonie
rių kelionės: pirmoje vietoje 
J. E. Vysk. Vilimui O’Brien, 
d. g. Pralotui M. Krušni, kun.

boy! how this’ 
LUSTER-FOAM

OIT8 RID OF 
^TOBACCO STAINS

Sweeps away surface deposits.,.

breaks up dūli, ūgly tooth film

Ilk6 inagIC. You’d never believe how fast 
the NEW Listerlne Tooth Pašte eleens 
and pollshes teeth. Its new. miracle-clea ra
ine ingredient. Luster-Foam deterge.it, 
whlsks away ūgly surface deposits in a jiffy.

The instant brush and sali va touch anuiz- 
Ing Luster-Foam detergent, it surges Into 
a foam of tiny. active bubbles, which sweeps 
Into and cleans pits and eraeks so minute 
even water may not enter them . . . leavea 
your whole mouth tlngling with life . . . 
starta your teeth sparklfng wlth new luster.

Get the big 25Ė tube, or better štili, the 
double-size 404 tube contalning more than 
H pound at any drug counter. Lanibert 
Pharmacal Co.. St. Louis. Mo.

THI NEWFOKMULA

USTĘRINE TOOTH PAŠTE
superdurged with

^*UJSTER-FOAM S

“Mirtis nedidelis žodis, bet 
mokėti numirti — didelis da
lykas”. (Eliot).

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP 
Biznis išdirbtas per 4 metus. Renda 
pigi. Kambariai pragyvenimui už
pakalyje. Garu apšildomas. Parsi
duoda labai pigiai. Atsišaukite laiš
ku ar telefonu: Draugas, 2334 South 
Oakley Avenue, Chicago, III., telefo
nas CANal 7790.

Moterys ir Merginos 
Pasinaudokite

T0WN of LAKE. — Pa 
pigintomis kainomis taisome 
jūsų drabužius, įdedame nau
jus pamušalus į skurinius ko
tus. Teipgi jdedame naujus zi- 
perius į furinius jakučius. 
Dabartinės pigios kainos ne
ilgai. tęsis. Pasiskubinkite. 
OVERLINGIO VALYMO IR

TAISYMO SAPA 
4602 S. Wood St. Chicago, III.

PERKAM

ku surasti tinkamų asmenį ge 
rai atlikti majoro darbų. Mū
sų praeitis parodo, kad negali- 
mHM&rast majorų, kuris paarti- 
kintų kiekvienų miesto pilietį. 
Visgi, esame turėję kelis ma
jorus, kuriems vadovaujant 
didesnis skaičius Chicagos pi
liečių buvo patenkinti. Dabar
tinis majoras, Edward J. Kel
ly, yra pavyzdingiausias val
dininkas, kuris tikrai paten
kino didžiumų Chicagos gy
ventojų. Jo puikiai atlikti 
darbai, kaipo Chicagos majo
ru per paskutinius šešis me
tus, tų faktų patvirtina. Tie 
darbai Chicagos naudai yra 
visur matomi mieste; jos vi
sus paminėti būtų galima tik 
per ilgų straipsnį.

teisę atsitraukti nuo viešio 
publikos veikimo, bet minia 
draugų ir piliečių to nenori ir 
pageidavo, kad jis vėl būtų 
kandidatas tai pačiai vietai. 
Mes piliečiai galime džiaugtis, 
kad jis priėmė tų pasiūlymų 
ir reikalavimų, nes jo teisin
gumas ir gabumas vadovau
jant atnešė ir atneš naudos vi
siems miesto piliečiams.

Visi Chicagos piliečiai turi 
rūpintis apie gerų miesto val
dymų, tad jie turi raginti sa
vo mažiau suprantančius drau
gus balsuoti, kad majoras Ed- 
ward J. Kelly vėl pasiliktų 
majoras garbingiausio miesto 
Amerikoj.

Kai Bdwardas J. Kelly 1933 
metais uželmė majoro vietų, vi-

Tnrtan virt 
82, S0«,000.00

Reaerve
8820,000.00

senus auksinius, sidabrinius 
ir varinius Amerikoniškus 
pinigus. Mokame gerų kai
nų pagal vertę.

SMITH 8č SON

2267 Clyboum Avė.
Chicago, Illinois

Dabartinio majoro darbai y- si atsimename, kad policija, 
ra pavydžiami kitų visuomen- gaisrininkai, mokytojai nenu- 
ės veikėjų. Su visuomenės pa- matė, kada gaus atlyginimą 
gariba ir pavyzdingu rekor- už savo daiibų. Visi Amerikos 
du jis norėtų atsisakyti nuo laikraščiai skelbė žinias, kad

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO .......................................
NUT ................................................... 88.08
BIG LUMP ..................................... 86.08
MINE RUN ..................................... 85.75,
FtCREENINGS ..................   85.11
Tel. ARDmore 6975

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00
ISmokėjom ja 
Už padėtus ffi 

pinigus '
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgičiy
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 vak. Sereidom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STARDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

viešio veikimo, po 6 metų dar
bavimosi, įr ateity pasididžiuo
ti savo atliktais projektais, 

Seimui pasibaigus, maldų kurios jis įvykdė su piliečių 
atkalbėjo klebonas kun. Jur- į parama. Didelis būrys piliečių 
gis Paškauskas. 1 suprato, jog majoras mano at-

greit pasveikti ir sustiprėti.
• if 9

J. Vaičūnui, kun. A. Baltu-1 Išleistuvių vakarienė

čiui, kun. J. Paškauskui ir 
visiems rėmėjams bei gerada
riams, kurių dėka mūsų bro
liai Pietų Amerikoje susilauks 
vadų ir darbininkų katalikiš
kame ir tautiškame veikime. 
Tuo pačiu seimas prašo svei
kinti Marijonų Bendradarbių 
Draugijos vardu to krašto lie
tuvius ir tarp jų ir mūsų už

sitraukti nuo viešio publikos
Seimų sekė taip pat salėjo darbo ir valdybos pareigų, ir

iškilmingas bankietas. Tai bu
vo kartu ir išleistuvės geTb. 
misijonierių.

Svečių ir viešnių prisirinko 
tiek, kiek galėjo tilpti didžiu- 
lėn Šv. Jurgio parapijos sa- 
lėn. Vakarienė buvo šauniai 
pagaminta. Patarnavimas Jau
nų Moterų Klūbo buvo kuo ge-

jis tiy būtų padaręs, nes jo 
gudrus finansavimai privati- 
name gyvenime, pirm užimant 
majoro vietų, jam užtikrino 
ekonominę laisvę. Vistiek, į- 
vairios organizacijos, veikėjai, 
direktoriai, ir draugijos reika
lavo, kad jis būtų kandidatas 
kitu terminu, nors pabaigti tų

Chicaga tuo metu buvo viena 
iš blogiausiai tvarkomų mies
tų. Per trumpų laikų, du metu, 
Edwardas J. Kelly sutvarkė 
tų problemų ir policininkai, 
gaisrininkai ir mokytojai ga
vo savo algas. Apart to, dide
li kriminalistai, apgavikai pu
blikos buvo nuteisti kalėji
mam Tad šiom dienom Chi
caga didžiuojasi savo vardu, 
kaipo viena iš Amerikos gar
bingiausių miestų — ačiū va
dovystei Majoro Edward J. 
Kelly.

John T. Zuris. 

(Skelb.)

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746

Whole«ale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus Kalima rauti tikrai Lla- 
t u vilką Importą Valstybiną De»- 

tlną.
Mes Tr Vist M0«ų Darblnlnka! 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzimidas 

Savininkai

TIK £42.00
CHICAGOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA
7S-ėla gat. Ir Califomia Ava 

Du blokai nno Marqiiotte I*k.
Mūriniai, lnsluluotl namai 5 
Ir 6 kambarių, bu beismentu. 
lotas 30x125 pSdų su visais 
{taisymais.
Namo kaina 86.000.00. Mažas 
pradinis {mokėjimas, likusieji 
kaip randa, tik po 842.00 |
mSnea). ftj suma padengia 
nuoSlmt), taksus, apdraudą Ir 
mėnesinę dal| paskolos.
Namai statomi po priežiūra 

F. H. A.
Pamatykite, o steb«sit8s. 

Ofisas prie 73-čioa gatvės Ir 
Califomia Avenue.

deterge.it

