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Japonai už tai kaltina Rusijos 
bolševikus 

MASKVA OFICIALIAI IŠSIGINA KO-
KIŲ NORS ŽYGIŲ KINIJOJE 

ŠANCHAJUS, KINIJA, 
# r. 14. — čia gauta įdomi ži
nia, kad pagrobtojo Kinijos 
diktatoriaus Čiang Kai-šeko 
kariuomenėje išvadavo ir su
imtas jo pagrobėjas komunistų 
1 t i u l i s gen. čang Jlsueh-
liang. Nežinoma, kur yra iš
vaduotas diktatorius. 

VOKIETIJAI NEUŽTENKA 
NUOSAVOS DUONOS 

TOKIJO, gr. 14. - čia at
virai pareiškiama, kad Kini
jos diktatoriaus maršalo Čia-
ng Kai-šeko pagrobimas (a-
reštavimas) Šensi provincijoj, 
Kinijoj, yra Rusijos bolševi
kų darbas. Sako, tuo būdu 
Maskva stengiasi sukelti ja
ponams nesmagumų, įtraukus 
juos karan Kinijoje. 

Kaip Nankinge, Kinijoje, 
taip čia reiškiama baime, kad 
pagrobtasis maršalas galėjo 
būti nužudytas. 

Maršalo Čang Hsueh-liang 
kariuomene sukėlusi maištą 
prieš Nankingo vyriausybę 
nutverė diktatorių. Tas įvyko 
Šensi provincijos I r i a u s i a 
jam mieste Sianfu. 

Maršalas Čang Hsueb- liang 
yra vadinamas "generolu be 
tėvynės", kadangi jis yra Ru
sijos bolševikų bičiulis ir po
draug jų agentas. J is nori, 
kad Nankingo vyriausybe pa
skelbtų karą japonams. Toks 
yra Maskvos bolševikų noras. 
Jei japonai įsikariautų Kini
joje, bolševikai Rytuose galė-

BERLYNAS, gr. 14. — A-
teinančiais metais Vokietija 
svetur turės pirkti mažiausia 
vieną milijonų tonų kviečių 
grūdų duonai, rašo laikraštis 

i Frankfurter Zeitung. To ne
pakaks. Sakoma, dar reikės 
duonai panaudoti apie vienas 
milijonas rugių grūdų. Šie 
gi grūdai turės būt imami iš 
pasėlių atsargų. Nuo to nu
kentės auginami mėsai na
miniai gyvuliai, jei nebus ras
ta javams ir pašartei tinkamo 
substituto. 

Tai nesmagi žinia šaliai, 
kurios valdininkai seniau tvir
tino, kad Vokietija galės mai
tintis nuosava duona. 

Laikraštis pažymi, kad Vo
kietija jau mėgina javų grūdų 
nepriteklių pirkti pietvakari
nėj Europoj ir Kanadoj. Tu-
įinios slaptos derybos ir su 
Čekoslavikįja, kur norima įsi
gyti nors 40,000 tonų kviečių 
grūdų. Šios derybos yra slap
tos, kadangi oficiali Vokieti
ja turi rimtus politinius nesu
tikimus su Čekoslovakija. 

Ekspertai randa, kad Vokie
tijai per vienerius metus rei
kia turėti mažiausia penkis 
milijonus tonų kviečių grūdų, 
kad tuo tarpu iš naminio der
liaus galima tikėtis tik ketu-
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MARIJONU SEMINARI
JOS KOPLYČIOS ŠVEN

TINIMAS BIRŽELIO 6 

Pagrobus Kinijos (Nankingo vyriausybe^ diktatorių 
cen. Čiang Kai-šekų Šensi provincijoje, pagrobtojo vieton 
laikinai paskirti finansų ministeris Kung (kaįrgje) ir gen. 
Feng. Pirmasis bus vyriausybės galva, antrasis — kariuome
nei vadovaus. Jiedu stengsis apsaugoti>Kinija-rtuo pilietinio 
karo ir išvaduoti pagrobtąjį diktatorių, jei tas yra gyvas. 

(Aęm Photo.) 
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BAIGIASI DARBININKU 
STREIKAS UOSTUOSE 
SAN FRANCISCO, Cal., 

gr. 14. — Baigiasi darbininkų 
streikas Ramiojo vandenyno 
uostuose. Laukiama, kad arti-
miausįeams die^oni**'fceletas 
šimtų sulaikytų laivų galės ap 
leisti uostus. 

Jūreivių unija sėkmingai 
trriasi su laivų kompanijomis. 
Spėjama, kad pasitarimai lai
mingai baigsis. 'rv-

tų daugiau įsigalėti. I r i u ^ ^ t o m j 

Matyt, .bolševikai Kinijoje; K e t v e r i u m e t | } ekonomikos 
H n d a sukelti pilietinį karą | p l a B 0 d i k t a t o r i u s g e n . p u ] L 

ta.p, kaip jų agentai tai padą- 0 o e r i n g a s p a . k a r t ot ina i įspėja 
rc Ispanijoje. 

Nankingo vyriausybė siun
čia Šensi provincijon gausin
gą kariuomenę vaduoti savo 
diktatorių, jei j is yra gyvas 
ir malšinti ten kariuomenės 
maištą. Japonai ir gi pasiren
gė veikti. 

MASKVA, gr. 14. — So
vietų vyriausybe oficialiai iš
sigina visokio veikimo Kini
joje. Sako, Maskva nieko ben
dra neturi su Kinijos maišti
ninkų vadais. 

NEMOKA KARO SKOLŲ 
PARYŽIUS, gr. 14. — Pr

ancūzija pasiuntė notą Wa-
fchingtonan. Praneša, kad ir šį 

ūkininkus, kad duonai skiria
mų grūdų nevartotų gyvulių 
šėrimui. Toks darbas yra išda-
vikiškas ir už tai numatytos 
aštrios bausmės. > 

MISIONIERIAI YRA 
PAVOJUJE 

ŠANGHAJUS, Kinija, gr. 
14. — Sianfu mieste, Šensi 
provincijoje, kur kariuomenė 
sukėlė maištus ir pagrobė Ki
nijos diktatorių, misionie
riams yra rimtas pavojus. Jų 
daugumas gali skaudžiai nu
kentėti nuo staigaus ten per
versmo. 

Suimtas Paul Petri, 28 m. 
kartą ji negali išmokėti karovamž., sakosi, kad jis atlikęs 
skolų dalies. daugiau kaip 300 plėšimų. 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" METINIS KONCERTAS 
IR BALIUS BUS 1937 M. SEKMADBENJ, SAUSIO 
31 D., LIETUVIŲ AUDITORIJOJ. JO PRADŽIA 
5 VAL PO PIETŲ. 

Si: 

Dokų darbininkai jau yra su
sitarę su kai kuriomis kompa
nijomis darbo sąlygų ir atly-
ginimio klausimais. 

Sandėlių darbininkai šian
dien jau atnaujino darbą. 

Taika daroma kompromisu 
- - abi pusės nusileidžia. Įsi
sąmoninimą, fkad streikas 
abiem pusėm yra kensmingas. 

POPIEŽIUS 
ILGIAU ILSĖTIS 

—— 
VATIKANAS, gr. 14. — 

Šventasis Tėt fs Pijus XI po-
laipsniui šveitėja ir visiškas 

Vakar aprašant Marijonų 
' E ėmė jų draugijos seime klai
dingai pranešta, kad seminari
jos koplyčios šventinimas bus 
birželio 13 d. Koplyčios šven
tinimas įvyks'BIRŽKLIO 6 d. 

Tikimasi, kad šventinimo a-
peigas atliks pats Jo Eminen
cija kardinolas Mundelein. 
Dėl to organizacijos ir draugi
jos yra prašomos iš anksto 
prie tų iškilmių pasiruošti. 

GAILESTINGUMAS -
TINKAMIAUSIA PRIEMO
NĖ PRIEŠ KOMUNIZME 

Šv. Vincento Pauliečio dr
augijos metiniam susirinkime 
Palmer House viešbutyje, 
Chicago, Jo Eminencija kar
dinolas Mundelein, Chicago 
arkivyskupas, pareiškė, kad 
geriausia priemonė apsidraus
ti nuo komunizmo yra gailes
tingumas. 

Chicago arkivyskupijos Šv. 
Vincento Pauliečio dr-ja per-

pasveikimas »užtikrintas, jei 
T *. _ji^ v. • , • citai s metais sušelpė 21,423 
J o BvgBJciij>BP»intrwftttWJ dar-Į^ - ^ 
dešimts dienų ilsėsis lovoje, 
pareiškia gydytojas dr. Mila-
ni. 

Vakar ryta Šventasis Tėvas 
išklausė Mišių, laikomų greti
mam kambary, o paskiau per 
keletą valandų su Jo Emin. 
kardinolu Pacelli, valstybiniu 
sekretorium, svarstė įvairius 
Bažnyčios reikalus. 

rsmenis. T U varge esančiųjų 
aprūpinimui maistu, drabu
žiais, butų nuoma, kuru ir me 
dikiniais patarnavimais išleis
ta 823,874 dol. 

VISAM PASAULY KOVOJAMA 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ. 

VATIKANAS, gr. 14. — 
Vatikano autoritetai iškelia 
aikštėn, kad visam pasauly 
katalikų vyskupai, kunigai ir 
pasaulininkų organizacijos iš
vysto sėkmingą kovų prieš ko
munizmų, kad sulaikyti jo pli
timų ir jį visiškai nustelbti. 

Tas vykdoma Šventojo Tėvo 
Pijaus XI iniciatyva. Jo 
Šventenybė keliais atvejais 
smerkė komunistus, ypač at
sižvelgus į jų piktus darbus 
Ispanijoje, ir ragino pasaulį, 
kad visomis priemonėmis ko
voti prieš šį .aitriausių krikš
čionybės priešų. 

Pasaulis paklausė Šventojo 
Tėvo raginimo ir šiandien vi
sam pasauly katalikų kunigai 
ir pasaulin inkai kasdien ren
gia prieš komunizmų nukreip
tas prakalbas, paskaitas ir 
diskusijasi Per laikraščius ir 
žurnalus, bro/šiuromis ir kny
gomis gvildenamas komuniz

mo kenksmingumas pasaulio 
civilizacijai ir kultūrai. Nu
šviečiama komunizmo žygių 
programa ir randama ir pri
pažįstama, kad komunizmas 
yra piksčiausias žmonijos 
priešas. 

Čia pažymima, kad Katali
kų Bažnyčios kovos prieš ko
munizmų vyriausiuoju vadu 
yra Šventasis Tėvas, o J o 
Šventenybei pagelboje yra 
vyskupai. Visos kitos kokios 
tarptautinės organizacijos ko
vai prieš komunizmų negali 
reprezentuoti Šventojo Sosto. 

Šventasis Tėvas pageidau
ja, kad visam katalikiškam 
pasauly būtų sudaryti pasto
vūs vietiniai komitetai kovai 
prieš komunizmų. Šie komlte*-
tai gi susijungtų vienon ben-
dron galingon tarptautinėn or 
ganizacijon Šventojo Sosto va 
dovybėje. Kai kuriose šalyse 
vietiniai komitetai jau gyvuo
ja ir veikia. • « ' • 

ISPANIJOS RADIKALAMS 
PAGELBON 

BĄRCELONA, Ispanija, 

VOKIETIJA ABEJOJA APIE 
KARO SUSTABDYMĄ 

ISPANIJOJE 

NORVEGIJA PROTES- -
TUOJA PRIEŠ NACIONA

LISTUS 

LAIVAIS IR SUNKVEŽI 
MJAIS PAGELBA 

MANILA, gr. 14. — Filipi
nų vyriausybė laivais ir sunk
vežimiais siunčia pagelbų nu
kentėjusiems nuo potvynio gy 
ventojams Cagayan slėnyje. 

Sužinota, kad apie 80,000 
gyventojų reikalingi pagelbos. 
Žuvusiųjų skaičius dar neži
nomas. Ikdšiol rasta 116 žmo
nių lavonų. 

MAŽIAU MILIJONININKŲ 

WASHINGTON, gr. 14. — 
Vidaus mokesčių biuras pas-
1 eibė, kad 1934 m. šaly buvo 
33 asmenys, kurių kiekvienas 
turėjo vieną, milijonų dol., a r 
ba daugiau, metinių pajamų. 

1933 m. buvo 50 tos rūšies 
milijonininkų. 

SARGAS ŽUVO GAISRE 
SKERDYKLOSE 

Anądien įvykusiam gaisre 
gyvuliu skerdyklų srityje žu-

J a u visa savaite nežinia kur; vo sargas Walter Vincent, 71 
dingęs Robert Polk, 10 m. I m. amž., 5522 So Green gat. 
amž. berniukas, 6919 Kimbark Sekmadienį jo lavonas rastas 

A* a ve. \ griuvėsiuose. į , 1 ' ' 

OSLO, Norvegija, gr. 14. 
—- Ispanijos nacionalistų karo 
laivai Ispanijos pakarščiuos 
nutvėrė norvegų prekybinį 
laivų " E i n a r J a r l " 1,858 to
nų. 

Norvegijos vyriausybė pa
siuntė protestų į Burgos, Is
panijoje. 

NACIAI LAIMĖJO BYLĄ 
ŠVEICARIJOJE 

BERLYNAS, gr. 14. — Pa
pildomomis žiniomis, Vokieti
ja, atsakydama į Anglijos ir 
Prancūzijos kvietimų, kad su
stabdžius karų Ispanijoje, a-
bėjoja, kad tas būtų galima 
etsiekti. Taip pat pažj-mi, kad 
tik ar ne per vėlu imtis žygių, 
kad sulaikyti savanorių plū
dimų Ispanijon. 

Vokietija yra nuomonės, 
kad nacionalistai vargiai su
tiktų nutraukti karų, prieš ko
munistus i r anarchistus, kurie 
baisiai nusikalto šaliai ir tau
tai. 

dienų iš kitų šalių atvyksta po 
kelis šimtus savanorių kovoti 
prieš "fašistus", kaip čia va
dinami nacionalistai. Žinoma, 
jie visi yra radikališkų pažiū
rų ir pasiryžę "sutriuškinti ' ' 
nacionalistus. 

Vietos komunistai ir anar
chistai raliuoja savo naujiems 
talkininkams, kurių skaičius 
nuolat didėja. Kaip reikės 
juos visus ilgai maitinti ir ap 
mokėti, radikalai kitaip "už
giedos/ ' 

MADRIDAS ŠĄLA, NfiRA 
KURO 

MADRIDAS, gr, 14. — š io 
gr. 14. — tSSTcone kas an!rų'4yniBstqrradikatas i r Tisus :"gy-

ŠIANDiEN VYKDOMI 
TYRIMAI 

vcntojus sužnybo nepaprastas 
šaltis. Tvirtesnės moterys 
skaldo stalus ir kitus medi
nius baldus, kad turėjus kiek 
nors kuro vandens sušildymūi, 
kokio nors maisto išsivirimįu. 

Radikalai mėgina rasti ko
kias nors ruimingas bendras 
patalpas, moterims ir vaikams. 
Jų apšildymui mažiau reikė-
tų kuro, negu dabar atski
riems namams. 

RADIKALAI SAKOSI AT-
MVŠĘ NACIONALISTUS 

MADRIDAS, gr. 14. — 
Anot radikalų, nacionalistų 
tankai, kulkosvaidininkai i r 
pėstininkai per dvi valandas 

SEIMO ADMINISTRACI
JOJE 20 TARNAUTOJŲ ČUR, Šveicarija, gr. 14. — 

Užsibaigė byla jaunam žydui 
medikiniam studentui Davi-i KAUNAS. — Šiuo metu 
dui Frankfurteriui, kurs šių seimo administracinį persona
lu etų pradžių nužudė Vokieti- lų sudaro 20 tarnautojų. Ank-

Šiandien atnaujinami tyri
mai įvykusios nelaimės ant 
viršutinio geležinkelio lapkri- ',Puolė radikalų pozicijas ,uni-
čio 24 d. Norimai rasti tos ne
laimės priežastį. 

North Shore traukinio mo-
torininkas Grooms pasakys, 
kų jis apie įvykį žino. 

693 AIRIAI SAVANORIAI 
VYKSTA ISPANIJON 

jos nacių organizatorių Švei
carijoje. ; 

Teisimas studentų pripažino 
kaltu ir nubaudė 18-ai metų 
kalėti. 

sčiau seimas turėjo 36 tarnau
tojus. Sumažinus etatus, tar
nautojai dirba ne tik ligi 3 vai. 
po piet , kaip visose įstaigo
se, bet labai dažnai dirba ir 
po pietų, ypač prieš seimo po
sėdžius. Stenografininkai ne
tik užrašo seimo ( posėdžiuose 
pasakytas kalbas, bet atlieka 
ir kitus seimo raštinės darbus, 
tvarko seimo bibliotekų, veda 
buhalteriją, ir kt. 

PLATINKITE "DRAUGĄ1 

DUBLINAS, gr. 14. — 693 
jaunųjų airių savanorių grupė 
vakar išvyko Ispanijon kariau 
ti prieš radikalus. 

28 NAUJI TEISĖJAI 

KAUNAS. — Baigusieji 
teisių fakultetų ir nustatytų 
laikų teismuose atlikę prakti
kų šiomis dienotmis laike tei
sėjo egzaminus, kurie baigėsi 
pirmadienį. Vakar paskelbti 
egzaminų rezultatai. Iš 30 lai
kiusiųjų 28 teisėjo egzaminus 
išlaikė. 

versiteto srityje, Madride. 
Tačiau nieko nelaimėjo. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu-

matoma giedra; kiek šalčiau. 

<8ytheUhU4~ 

9 SHOPP/NG 
OAYS LEFt 
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DIENOS KLAUSIMAI 

MARIJONŲ RĖMĖJŲ DR-JOS SEIMUI 
PRAĖJUS 

KELIA NAUJOS VĖLIAVOS REIKALĄ 

DAUGIAU LIETUVIĮĮ VIENUOLIU 
(Dr. A. G. Rakausko referatas, skaity 

tas TT. Marijonų Seminarijos ir Kolegijos 
Rėmėjų 10-tame seime). 

Dievo Sūnus Jėzus Kristus, kentėdamas 
didžiausias kančias ant kryžiaus dėl žmo
gaus išganymo, atvėrė savo lūpas žodžiu 
"Trokš tu" . Budeliai, nesuprasdami J o iš
tarto žodžio reikšmės, didesniam pasityeic 
jimui, pavilgę kempinę actu i r tulžimi, pa
davė Jam gerti. Kristus paragavo, bet ne
gėrė. Tai padaręs, J i s tarė: "Išsipi ldė". Po 
tų žodžių J i s atiduoda savo sielą, į J o Tėvu 
rankas, sakydamas: "Tėve, į Tavo rankas 
atiduodu mano dvasią" (Šv. Luko, persk. 
XXIII , 46). ; 

i rioje J is gyvena ir per kurią J i s vadovauja rijonų darbai yra mums gyvu pavyzdžiu.; teisybės {statymais neva dar 
[ žmonių giminei, pragaro galybe, tai daryda-1 Marianapolio Kolegija, Thompsone, Šv. Ma-' dangstosi, bet paprastai liau-
ma, stengiasi sugriauti tikinčiųjų pasitikėji
mą Bažnyčia, nes žino kad po to j i nustotų 
vadovybei akyse visų tų, kuriems pragaras 
išplėšė tikėjimą. Kad priešai nesuklaidintų 
tikinčiųjų, Katalikų Bažnyčios įsteigėjas Jė
zus Kristus pabrėžė, kad "Pragaro vartai 
nepergalės J o s " . Tiesa neklysta. 

Jeigu nieko neturėdama, o viską žadė
dama atiduoti pragaro galybe išdrįso ir gu
ndė Kristų, ką jai reiškia įsibriauti į silpno 
žmogaus širdį ir joje sugriauti Dievo namus. 
Taip gavus sau vi* tą toji galybė diriguoja 
širdies savininką skelbti mūsų gyvenimo uo
lai Katalikų Bažnyčiai kovą pavartojant gy
vą žodį, spauda, radio i r visas kitas galimas 
šių laikų priemones. Pragaro galybe sten
giasi pavergti kiekvieno žmogaus širdį ne-

Kaipo tikintys katalikai mes tikime j < skiriant luomo, turtų, nė paveldėtojo kara

lijos Seminarija Hinsdely, vienintelis lietu 
vių katalikų dienraštis "Draugas" visoj A-
merikoj yra ne vien mūsų išeivijai, bet ir 
visai mūsų tautai pasididžiavimu ir viltimi 

lvap mums yra jau žinoma, Tėvų Mari, 
jonų Kongregacijos atgaivintoju buvo amži
nos atminties arkivyskupas Jurgis Matulevi
čius, M. I. C. Mūsų išeivijos tarpe ilgiausia 
yra dirbę a. a. kun. Feliksas Kudirka, M. 1. 
C. ir a. a kun. Vincentas Kulikauskas, M. 
L C. Juodviem teko sunkiausia darbo našta. 
Nebuvo to darbo, p r i e kurio nebūtų buvę 
joodviejų širdys. Matane juos kaipo misi-
jonierius, laikraščių leidėjus, naujokyno, ko
legijos steigėjus. Darant platesnius darbui 

džiai ir net daugumui inteli
gentijos nesuprantamu būdu 
griauna iš pat pamatų krikš
čionišką auklėjimą varžyda
mi katalikiškas mokyklas, į-
vesdanri jų vieton valstybi
nes, kuriose jau neturės nei 
tėvai nei Bažnyčia tokios į-
takos į jaunimą; trukdo pi
liečiams spiestis į katalikiš
kas organizacijas, o esamas 
naikina, arba padaro tokias 
sąlygas, arba išleidžia tokius 

Praėjusį sekmadieny įvykusis Marijona 
Bėmėjų Draugijos seimas tikrai yra pažy
mėtinas. J į galima vadinti istorišku. Viena, 
kad tai buvo dešimties metų tos draugios 
veikkno minėjimas, antra dėl to, kad sei
mas buvo gausingas, turiningas gražiomis 
paskaitomis ir kalbomis, o trečia, kad Ma
rijonų Provincijolas gerb. kun. J . Jakaitis, 
M. I. C, pranešė, jog Šventasis Tėvas Pijus 
XI davė rėmėjų draugijai savo apaštališką 
pa tai minimą. 

Siame seime ypatingai gražiai pasireiš
k i mūsų, ijetuvių katalikų veikėjų jėgoo. 
Visus džiugino mūsų, katalikų proiesijonatų 
kalbos, kurios buvo ir nuoširdžios ir i*.bai 
reikšmingos. Reikšminga buvo kalba ir p . 
Vinco Uždavinio, Vilniui Vaduoti Sąjungos 
atstovo Aknerikoje. Ką jau bekalbėti apie 
Federacijos centro pirmininko dr. A. Ra
kausko gražųjį ir turiningąjį referatą, apie 
prof. kun. J . Vaitkevičiaus mokslišką pas
kaitą, apie adv. Kai gabų seimo vadovavi
mą. 

Šiame seime turbūt labiau negu pirmiau 
buvusiuose seimuose davėsi pajusti, kad lie
tuvių katalikų visuomenė tikrai įvertina kil 
nius Tėvų Marijonų darbus ir daug gausiau 
ima juos remti. Tai sprendžiame iš nuošir
džių sveikinimo kalfcų ir gausių aukų, ku
rių suplaukė virš trijų tūkstančių dolerių. 
Tai gražus, savotiškas rekordas. 

Pasirodo, kad. nėra ko perdaug nu si 
minti. Dar ne visas pasaulis yra sugedęs. 
Dar daug yra žmonių, kurie paremia gerus 
religiškus ir tautiškus darbus. Praėjusis Ma 
rijonų Rėmėjų Seimas, tai buvo tikrai ge
ras akstinas visiems idėjos darbininkams 
nenuilstamai varyti savo darbus pirmyn, 
l ie tuvių katalikų visuomene yra su jaio. 

vienintelį Dievo Sūmj Jėzų Kristų. J i s atė
jo visą pasaulio žmoniją išganyti. Lietuviy 
tauta yra tos žmonijos labai maža daleli. 
Bet Kristaus atėjimas į pasaulį, įjo gyveni
mas, J o mokslas, J o charakteris, J o įstei^ 
toji Katalikų Bažnyčia, Jo išganymo paslap
tis antspauduota Jo Paties mirtimi ir tre
čioje dienoje iš numirusių prisikėlimu api
ma mus visus lygiai. 

Kiekvieno žlmogaus sielos vertybė joo 
Kūrėjo akyse yra nepamainomai vienoda it 
neapsakomai didelė. į klausimą: ar tos vei-
tybės didumą būtų galima išmatuoti ar a p 
skaičiuoti, Dievo kūriniui — žmogui, tai i t -
mes dulkelei, kuriai kiekvienas iš mūsų pri
klauso, Jo galybės i r didybės paslaptį su
prasti. Tik galima pasakyti, kad kiekvienu 
siela yra verta gimusio iš nekaltai pradėtos 
Švenčiausios Panelės Marijos vienintelio Die 
vo Sūnaus Jėzaus Kristaus mirties ant kry-
ž i a u s - .~*m\AM> 

Ši tiesa nėra kokia negirdėta, nežino
ma mums naujanybe ar paslaptimi. Motinė
lė sengalvėlė, niūniudoma lopšinę kryžiaus 
ženklu, Viešpaties malda, Šv. Panelės Mari
jos angelo pasveikinimu mokė nius tos tike-

liaus vietos. Kunigai, kaip i r pasauliečiai 
žmonės, turi eiti per tą pat žmogaus sielos 

antriems — sekti. Vado asmenybėje visur ir 
visuomet turi atspindėti Kristaus charakte
ris, J o darbai, J o gyvenimas, Jo pasiauko
jimas, J o meilė. Kurio vado širdį riša že
miškos gėrybės, jame yra sunkiau įžiūrėti 
įvardintas dorybes. Dievo malonė ten neturi 
galimybės pasireikšti visame grožy ir pil
nume. Nuo žemiškų gėrybių prisirišimo yra 
liuosi vienuoliai. Juos atpalaiduoja nuo jų 
neturto, nusižeminamo, paklusnumo įžadai 
Kunigams vienuoliams todėl tenka dvasinė
je vadovybėje aukštesnės vietos. Jei būių 
kitaip, kunigai klebonai nekviestų jų į pa
rapijas su misijomis, po kurių dvasinis pa
rapijos stovis pakyla. Aišku, kad su kuni
gais vienuoliais Dievo malonė turi progos 
glaudžiau bendradarbiauti. 

AmeriKOs lietuviai yra laimingi, turė
dami savo tautos kunigų vienuolių. Yra ne
ginčijamas faktas, kad obalsį: Dievas ir Tė
vynė jie pavyzdingiausiai praktikuoja Kas 
geriau yra pasiruošęs ir įpareigojęs save 
tarnauti Dievui, tas lygiai geriau yra pa-

įstatymus, kad po kurio lai-
užsimojimus reikėjo patraukti, paruošti ir į ko, taip gudriai sugalvotu 
jaunesnių išauklėti tikrų lietuvių dvasia mil- būdu, jos turi užsidaryti. O 
žinų kunigų vienuolių. Šiam reikalui ir bu
vo įsteigta Šv. Marijos Seminarija, kurios 
pirmuoju garbingu rektorium buvo a. a. kun. 

jimo tiesos. Vargo išspaustos iš jos akių | ruošęs ir įpareigojęs save tarnauti Tėvynei, 
ašaros, patekusios ant kūdikio skruostų, jos ' Kadangi mūsų tautos kunigams vienuoliams 
lūpoms išpažįstant motinos meilę prie savo tenka užimti aukštesnės dvasinės vadovybės 
kūdikio, buvo lyg ir iš dieviško šaltinio vietos reikaluose link Dievo, panašiai jų va-

" V a k a r ų " Nr. 270 Ign. Šeinius kritiš
kai peržvelgęs A. Vizbaro straipsnį " X X 
AmJiDJe" ir A. Merkelio "Lietuvos Aide", 
iš savo pusės konstatuoja, kad mūsų tauti
nėmis sparvomis reikia laikyti balta, mėlyna, 
raudona, žalia. Geltona, kaip reiškianti ne
apykantą išskirtina. Priimtinos raudona 
(meilė), žalia (viltis), balta (nekaltumas, iš
tikimybe). Siūlomoji vėliava yra: 

41 Originali, jį dvelkia didingumu ir 
kilnumu. Jos spalvos, žalia - balta - ža
lia su raudonu kryžiumi baltame dugne, 
turi gražius simbolius, gerai dera, ir 
iš labai toli nesusilieja, nekenkia viena 
kitai. Raudonas kryžius baltame dugne 
konstruktyviai jungia abu žalius šalu
tinius laukus, simbolindamas vienybę, 
baimės nežinantį pasiryžimą ir viską 
laužančią, ištvermę. J a u seniai būdami 
krikščionys, raudono į kovą šaukiančio 
kryžiaus wtur3ramė*n bijoti. J i s mūsų 
laukus, j is mūsų žmones laimina, jis 
mūsų brolius į nepriklausomybės kovas 
vedė. Štai kar tradicija, kuri deda pa
re igas!" 
Statmenai sudėstytos spalvos sudaran

čios geresnę darnumo santykį priduodančio* 
daugiau dinamiškumo. 

"Vilniaus Byto jus" praneša, kad pas
kutiniuoju metu Vilniaus lietuvių; spaudoje 
įvyksta permainų. Ligšiol buvęs mėnesinis 
laikraštis ••Jaunimo Draugas" bus leidžia
mas ka* dvi savaites. Tris kart per mėnesį 
Čv« "Vilniaus Žodis" pradėjo eiti kas sa
vaite. "I ie t tvišfcas B a r a s " virto mėnesiniu 
žurnalu. 

druska, kuria ji įsūdė mažutėlio širdį Jėzaus 
Kristaus meile, Kurio atėjimą į pasaulį mi-
nėsiuie už kelių dienų Kalėdų Švenčių pro-

Kaipo žmonės mes taipgi turime savo 
vertybę. Kiekvienas iš mūsų yra sulyg Die
vo parėdymo vertas savo sielos. Todėl ne
ginčijamai yra privalu jausti pareigos gi
liau pažinti Tą, per Kurią atėjo tos sielos 
išganymas ir jai pasiaukoti, o už savo gry
numą ir atvirumą gauti Jos užtarymą prie 
Jos Sūnaus, mūsų Išganytojo. 

Kaipo žmonės, mes turikie žmogiškas 
prigimtis. Pastarosios yra linkusios labiau 
išpildyti kūno pageidavimus negu tarnauti 
dvasios reikalams. Dėl to žmogui priseina 
vesti kovą su kūno prigimtimis arba būti 
jų vergu. Tai kovai žmogus turi protą ir 
laisvą valią. Tai yra ginklas, kurio jokis 
kitas sutvėrimas ant žemės neturi. Kaip 
protas taip ir valia turi vien tik dvasines 
ypatybes. Kaipo tokios yra neapčiuopiamos, 
berybės. Valia leidžia žmogui pasirinkti ar
ba kūno geiduliu vergo rolę arba būti jų 

priešo ugnį. Pirmiems reikia vadovauti, o Vincentas Kulikauskas, M. I. C. Vargu bet 
kurio iš mūsų širdis tesupras troškimą šio 
didelio dvasia mūsų vado, pastatyti tinkamą 
seminarijai koplyčią, kuri jo auklėtiniams 
taip begalo reikalinga tinkamam jų ruoši
niui į vadus. O vadų išsižadėjusių savęs, pa
saulio ir paėmusių neturto, nusižeminimo ir 
paklusnumo įžadus, mums reikia daug. Kc-
vos frontas prieš katalikybę nuolat plečiasi 
Kaipo tauta mes norime likti gyva. Lietuvių 
kunigų vienuolių vadovybė kokią parodo Tė
vai Marijonai sveikintina ir laukiama visos 
išeivijos. Savo vadovybėje jie turi Dievo ma
lonę. J ie nesigaili savo gyvybės už savuosius. 

Ant kryžiaus ištartą Jėzaus Kristaus 
žodį "T rokš tu" sielų išganymo lygiai mūsų 
tautos troškiną išlikti sveikais ir gyvais tau
tiniai visais galimais žmogui būdais jie sten 
giasi realizuoti. 

Baigdamas, Jus brangūs Atstovai ir vi
sus Tėvų Marijonų Rėmėjus iki šiol buvu
sius savo gausia parama Tėvams Marijonams 
dešine ranka šio seimo proga nuo organizuo
tos lietuvių katalikų visuomenės, ALRK Fe
deracijos, kaipo jos pirmininkas nuoširdžiau 
šiai sveikinu ir kviečiu vardan Katalikų 
Bažnyčios ir Lietuvių Tautos garbės toje 
aukštoje vietoje ištesėti iki galo. 

Dr. A. G. Rakauskas, 
Federacijos pirmininkas 

dovybės įtaka veikia Tėvynės reikaluose. 
Ieškoti pavyzdžių svetur nereikia. Tėvų Ma-

Pasaulio Valdovams Trūksta Krikščioniškos Dvasios 
Dievas taip numylėjo pa

saulį, kad savo vienatinį Sū
nų atidavė už jį, o Dievo Sū
nus iš savo pusės dar labiau 
norėdamas išreikšti Savo Tė
vo meilę, pa.ts save atidavė 
žmonijos tarnybai, kad galu
tinai galėjo pasakyti: Aš jau 
nebevadinu jus tarnais, bet... 
prieteliais (Jo. 15, 15) ir aš 
atėjau ne viešpatauti, bet ta
rnauti. 

Koks didis ir trilinkai šve
ntas Dievas štai ateina tar
nauti, o ne viešpatauti! O 

lėbauja ir girtuokliauja ir 
neina nė artyn pažiūrėti, kaip 
vargo ir bado prispausti ka
reiviai vieni kitus žudo ir 
ruošia visam kraštui didžiau
sią vargą, nesutikimus, luo
mų kovas, žiaurų persekioji
mą ir vergiją. 

O dėl ko tie dalykai šiais 
laikais darosi? Labai leng
vas atsakymas. Pasaulio val
dovai, kas jie nebūtų: kara
liai, prezidentai, diktatoriai, 
žmonių rinktos valdžios ai 
kitos atstovybės daugumoj to
li pasiliko nuo Kristaus pas-

Ar ilgai taip žmonija, kvai
liosi sulig šv. Rašto žodžiais: 
"Neišmanėlis tarė savo šir
dyj: nėra Dievo" (Ps. 13, 1)? 
— Dievas žino. Bet kaip 
dabar yra, jau nepakenčia
mas dalykas. Sugelta šv. Tė
vo širdis įvairiomis žiniomis, 
dėl pasaulio įvykių ir maty
damas Kristaus Vietininką.-, 
kaip pasaulio valdovai nesi
laiko Kristaus paskelbto mo-

iš kitos pusės didžiausiomis 
raidėmis pagarsins valdžios 
organuose, kad valdžios at
stovai, girdi, dalyvavo bažny
tinėj procesijoj, net asig
navo iš valstybinio iždo vie
nai kitai parapijai didelę su
mą pinigų, kad pasistatytų 
bažnyčią ar užsimokėtų sko
las. Žmonės ploja rankomis, 
valdžia, girdi katalikiškiau
sia, o vargšeliai nesupranta, 
kad tie valdovai turi lapės 
gudrumą ir šv. Rašto žod
žiais tariant: "Pasaulio vai
kai yra gudresni už šviesos 
sūnus". Už tokius pasaulio 
valdovus šv. Tėvas daugiau
siai ragina melstis, nes vie
šas Bažnyčios priešas nėra 
toks pavojingas, kaip slaptas, 
dėl to pavyzdžiui masonai la
biausiai kenkia Bažnyčiai, o 
jų pilna kiekvienoje šalyje 
ir prisimaišę tarp valdžios 
atstovų. 
Tai kokie turi būti valdovai? 

Bažnyčia nenusprendžia, 
kokia turi būti valdžia: mo-
narkiška, aristokratiška, ar 
demokratiška, bet j i vieną 
kiekvienai valdžiai į akis sa
ko: Kad ji būtų pilna krikš
čioniškos dvasios. O kokia ta 
krikščioniška dvasia Ne kas 
kita, kaip dvasia: nuolanku
mo, maldos ir meilės. Kai 
kas pasakė, kad Tautų Sąjun
goj prieš kiekvieną posėdį, 
būtų sukalbėta: Veni Sancte 
Spiritus (Ateik Šventoji Dva
sia), tai Tautų Sąjunga būtų 
išrišusi painiausius Europoo 
klausimus. Bet gaila, kad 
tie pasaulio valdovai ar at
stovai daugumoj tiek yra sa
vo puikybėj paskendę, kad 
toliau savo nosies nieko ne-

mūsų laikų valdovai labai to-
kovotoju. Protas nurodo ar žžtnogus daro Ii atsiliko nuo Kristaus dva- skelbto mokslo: "Pi rma ieš-
gerą ar blogą pasirinkimą. Blogą kelią tik sįos. Ką sakau? Dėl jų asme- kokite Dievo Karalystės ir 
neišmanėlis tegali pasirinkti. Protingas žmo- j niškų užgaidų milijonų žmo
gus visuomet pasirenka eiti geru keliu, nes n įu g y V ybė tik tiek reiškia, 
tai nurodo jo protas. Tas pats protas nuro
do kiekvienam iš mūsų, kuriuo keliu ėjo 
Išganytojas, mokydamas ir mus eiti juomi. 
Tiesa neklysta. Ją sekdami, mes ir neklysi-
me. 

Be kovos su savimi žmogui tenka vesti 
kovą su pasauliu. Laimingas yra tas t m o - . ! * • ž m o n a s s u m a ž a f v a * e _ 

gus, kuris turi galimybės gyventi vienmin
čių draugijoj, kur iš sau lygių draugų akis 

kiek papirosas surūkyti. Mo
stelėjo į vieną pusę ranka, 
jau keliasdešimt tūkstančių 
kareivių turi paguldyti savo 
galvas, palikti savo verkian-

iiais... Badas, ., skurdas, aša
ros.... tai kasdieninė varguo-

neregi, ausis negirdi papiktinimo. Priešingai, L menės duona. Mostelėjo kita 
jis randa juose Kristaus gyvenimo, Jo moks
lo, J o darbų, Jo pasiaukojimo, Jo meilės už 
savuosius ir J o ištvermės iki galo pavyzdį. 
Tai geriausia užvėja nuo pasaulinių priešų. 
Nes tik tokioj aplinkumoj žmogus būdamas 
gali tobulėti dorybėse. 

Kuomet bet kurioje valstybėje žmonių 
išrinkti atstovai pareiškia esama valdžia 
nepasitikėjimą, j i griūva. Jeigu tik nori su
kelti kariuomenę prieš jos vada, įdieg jai 
nepasitikėjimą jos vadu ir bematant jo va-

ranka, — turi būti išgriau
ta, išdeginta, kas žmonijos a-
mžiais gražiausio buvo suku
rta... I r vis vien žmonės yra 
priversti juos vadinti savo 
geradariais, kovotojais už bū
vį, kultūros, apšvietos i r ge
rovės nešėjais., (rraži apšvie-
ta, kai padangės nuo gaisrų 
žėruoja, kai bto&s broliui, o 
vaikas tėvui priverstas plie-dovybė subiręs. Anuo metu pragaro galybė, 

gundžiusi Jėzų Kristų, bet nieko neatsie ; ^ i P a v i j ą į ^ širdį smeigti 
kusi, nesiliauja tai daryti iki po šiai dienai, o tokie valdovai, apsupti sau-
J i puola J o įsteigtą Kataliką Bažnyčią, ku- Į g°tojų ir šnipų kgi jonak sau 

Jo teisybės" (Mat. 22, 21) 
ir "Atiduokite, kas cieco-
riaus, ciecoriui, o kas Dievo 
Dievui" (Mat. 22, 21). 

Kiek metų jau per laikraš
čius net nusibodo girdėti: 
*' Nusiginkluokime. Tebūna 
ramybė!" — "Bet jie apga
vo mano tautą, sako Vieš
pats, šaukdami: Ramybė, ra
mybė, o ramybės kaip nėr, 
taip nėr!" (Eteek. 13, 10). 

" B e Dievo apsieisim!" 

Šių laikų pasaulis visose 
srityse šaukia: "Be Dievo a-
psieisim!" "Šalin Jį iš mo
kyklų, šeimynų, valstybių. 
Kam įJis čia kišasi su save 
moksliu ir trukdo žmonijos 
pažangą kažkokiomis dogmo
mis. Žmogus, girdi, pats sau 
dievas, nereikia vyresnio už 
jį. Štai šių dienų šūkiai ir 
obalsiai. . 

kslo, siunčia, per visą Kata-
likų pasaulį vienas po kito Į «"*> « ~ l , P * s u i u f A u " 
prašymus, kad visi žmones ksciausiojo Galybei h * sa-
melstųsi už pasaulio valdo- k*u> . s a v 0 *&** " • * * ' 
vus, nes nuo fe daug kas šiais I v a ! d " ? , v ^ k a l atmeta ir jos 
laikais priklauso. |neateklau«a, o su Bažnyčia, 

tai lyg su kokia pastumdėle 
elgiasi, rodos J i visai nebūtą 
Jėzaus Kristaus įsteigta, ir 
kuriai pats Įsteigėjas nebūtų 
davęs visos valdžios ant vi
so sutvėrimo, nepaisant, kas 
jis būtų: paprastas pilietis, 
a r aukščiausias monarkas. 

Kur trūksta nuolankumo ii 
maldos dvasios, be abejo, ten 
nebus nė artimo meilės. Šv. 
Povilas skelbia: "Vi rš visa 
ko turėkite artimo meilės" 
(Kol. 3, 14). Bet valdžia, ku
ri neturi krikščioniškos dva
sios, neturi nė meilėa J i pre* 
deda įtarinėti, kad ir kit i jos 
neturi, dėl to apsistato Šni
pais, renka visokius plepalus, 
del •menkiausio prasitarimo 
talpina kalčjimuosna |r net 
haud'/ui i iltie*, bausme. Tik 

Kad geriau suprastume tą 
šv. Tėvo paskelbtą prašymą, 
kuris ypatingai bus vykdo
mas vasario mėnesį per Mal
dos Apaštalavimą iri visą 
Katalikišką pasaulį, pažiūrė
kime, ar iš tikrųjų su pasau
lio valdovais jau taip blogai! 

O, taip! Viešpataujantis 
žmonijos luomas daugelyj kra 
štų beveik visiškai atsisuko 
nuo Dievo ir Bažnyčios ir to 

f negana, paskelbė viešą kovą. 
Daugelis pasaulio valdovų 
jau nebedrįsta viešai pasisa
kyti, kad jie pripažįsta Jėzų 
Kristų, kaip karalių Kara
lių, viešpačių Viešpatį ir, kad 
kiekviena valdžia t y l a auo 
Dievo, tai yra, nuo to pa tks 
Jėzaus Kristaus (plg. Bom. 
13, 1). Dar kiti nors viešai Į pažvelk į šių £ M * njjinrt> 
nedrįsta išeiti į kovą su Kri-Į (Užbaiga 4 umL) 
staus 'mokslu ir net kai ku-l " Į Į T Į — ~ 
riais krikščioniškos doros ir G A R S I N K I T E S "DRAUGE" 

/ 
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SVEIKATOS KELIU 
Rašo Dr. A. G. Rakauskas 

DIDĖSAS ŽARNOS 
ĮDEGIMAS 

dažnai prie šios li^os prisi-
j deda komplikacijų jvairių li-
gų formose, kaip tai, sąnarių 

Itfdesės žarnos įdegimas ga ide£i'<ini> reumatizmu, nervų 
H bfit staigaus arba kroniS- . b e i k a i l h ? «**«> galvos skau-
ko pobūdžio. Jdegimas, pa- d^famį mažakraujyste ir in-
prastai, paliečia vidurinę ža- k s t u P i , V e l i o i l g i m u , 
rncs sienos dalj vadinamą Ligoniu gydymas ir tinka-
mukoza. Bet tas įdegimas ga- ma, g ] 0ba kaip staigiuose taip 
h plėstis ir apimti kitas žar- i r kroniško pobiidžio šios li-
nos sienos dalis kurio dėlei g os atsitikimuose yra reika-
nekartą gali kilti žarnos su j ] i n g a be mažiausio atidėlioji-
žarna arba žarnos su viduriu m o . Staigiur/se — kad ap-
plėve sugijimai bei suaugi-1 s a l lcro ti Ug€tą nuo pavojaus 
mai. Svarbiausia uždegimo j r kiek galint greičiau atves-
prit'/astimi yra mikrobinio a- ti jį prie sveikatos, gi kroniš-
rba parazitinio pobūdžio in
fekcija. 

Staigaus bei aštraus dide-

kuose — kad jau ir taip įsi
senėjusi liga negautų dar 
daugiau sveikatos pamatus 

les žarnos įdegimo simpto- pakasti ir kad galimoms daž
niai, paprakai , pasireiškia 
greitai. Ligonis viduriuoja, 
skundžiasi vidurio gėlimu, 
kai kuriuos iš pradžių tašo 
vėmimas, kurs dažnai apsi
malšina. Nekartą ištinka krau 
jo plūdis. Prie šių prisideda 
troškulys, nenoras valgyti ir 
greitas svorio puolimas. Te
mperatūra gaJi kiek pakilti 
arba būti normali. Kartais li
ga taip gali išsemti ligonio 
pajėgas, kad jis neištveria ir 
miršta, ypač, toki?, kurio a-
belna sveikata yra paliesta 
kokios nors kroniškos ligos 
arba kuris vra arčiau srnat-
ves. 

Staigus didesės žarnos įde
gimas tęsiasi keletą dienų, 

noms komplikacijoms būtu 
užkertama laiku kelias. 

Ar šiais ar kitais reikalais 
visados patartina kreiptis 
vien prie savo tautos gydy
toją. Savo tarpe turime gerą 
gydytoją ir chirurgą ir pri
valėtume vien savęs pagar
bos dėlei kreiptis prie saviš
kių. B 3 to, lietuviams patar
tina reikalauti, kad ją gydy
tojas vežtą arba siųstų ser
gantį vien tik į Šv. Kryžiaus 
ligoninę. Žinokime, kad ne 
vien mūsų profesionalai, bet 
lygiai mūsų tautos įstaigos 
kaip moksle taip ir ligoniu 
globojime viršija kitataučių 
įstaigas. Broliai ir) seserys, 

Naujausias paveikslas. Buvęs Yorko kunigaikštis, Albertas, dabar Didžiosios 
Britanijos karalius Jurgis VI, su karalie ne Elzbieta ir dviem dukterflm. 

P. Gudas 

Ten, Kur Prez. Rooseveltas Lankės; 
(Tęsinys) 

Gruodžio 17, 1824 metais 
Bolivar išleido proklamacija, praregėkime bent kartą, kuo-

o kartais žymiai ilgiau, a ts i - imi ištikrinu mes esame. Tai šaukdamas visos pietų Ame 
žiūrint į p i lnesnę ligonio padarę, liausime garbinti sva rįfcos atstovus į Panamą, pa 

timus dievus. sveikatą ir kaip greit įam 
pribuvo gydytojo pagalba. 
Kartais liga užsitęsia ilgesnį 
laiką ir įgauna kroniško po
būdžio ligą. 

Kroniškas didesės žarnos 
jdegimas pasitaiko gan daž
nai. Vidurių užkietėjimas be
veik visados su šia liga ben
drauja, bet kartais pasikei
čia trumpais viduriavimo lai
kotarpiais ir skausmu vidu
riuose. Be to ligonis papras
ta i nusiskundžia neturįs ape
tito ir dažnais atsirūgimais 
bei riaugėjimais, vidurių iš
pūtimu ir svorio puolimu, ne
kalbant apie įvairius kStus 
nusiskundimus, kurie labai 
dažnai turi ryšį su ligonio 
nervuotumu, o nekartą ir bai
me. 

Kadangi ši liga yra mikro
binio pobūdžio, todėl labai 

B. M. iš Koseland, 111. klau 
sia: Ant mano galvos yra 
užaugęs guzas, i r šaly jo 
dar yra mažesnis. Per praei
tus tris metus tuodu guzu 
gerokai paaugo. Plaukams re-
tėjant jie pradeda būt maty
tis. J ą neskauda. Aš noriu 
gerbiamą daktarą pakjlausti 
ar tai yra vėžys, ar užkre
čiama liga? 

Atsakymas: Pirmiausiai, 
būk ramus savy. Tafmstos nu
siskundimas aiškiai rodo, kad 
nėra vėžio liga, taipgi t a li
ga yra neužkrečiama. Dauge
ly atsitikimų panašių kaip ir 
tamstos pasikelia užaugos va
dinas sebaccous cyst. Joms 
vaistas yra operacija. Tai 
galima atlikti net gydytojo 
ofise. 

sitarti apie bendrus reikalus. 
Į konferenciją buvo kviesta 
taipgi Anglija, Olandija ir 
Jungtinės Valstybės. Bet Ar
gentinos vadas San Martin 
sumanymo nerėmė, ir nei pats 
jon vyko, nei atstovo siuntė. 
Čile ir Bolivija svyravo. Bra
zilija ir Jungtines Valstybes 
nebuvo reperezen^tuotos. Iš 
tos konferencijos nieko ypa
tingo neišėjo, bet iš jos vė
liau išsivystė Pan - Ameri
can Union, kurios aštunton 
konferencijon vyko prez. Roo
seveltas. 

Pietų Amerikos kovotojai 
už laisvę buvo didvyriški, 
bet jų darbo paveldėtojai ne
buvo jiems lygūs. Naujai įsi-
stegusios respublikos nesugy
veno savo tarpe dėl rubežių, 
o viduje apsireiškė kova dėl 
pirmenybės. Brazilija pykosi 
dėl rubežių su visomis respu 
blikomis, išskiriant Čilę. Čilė 
pykosi su Peruvįįa, Peruvija 
su Edvadorium ir Kolumbija. 
Rubežiai ir dabar nebaigti ir 
ginčai tarp jų tebeina. 

Naminių ginčų veik visos 

turi irgi nemažai. Vadai vie
nas už kitą varosi prie dik
tatūros. 

Tas blogybes jau pramatė 
kovotojai už laisvę Bolivar. 
Prieš mirtį jis pasakė: "A-
merikai trūksta pasitikėjimo. 
Nėra pasitikėjimo žmonių ta
rpe, nėra jo ir valstybių tar
pe. Sutartys tai tik popiei-
galiai, konstitucijos tik kny
gose, o ne gyvenime. Rinki
mai tai muštynės, laisvė tai 
anarchija, o gyvenimas tai 
kančia' ' . 

Galima pripažinti, kad jis 
perdaug tikėjosi iš naujai su
sikūrusių respublikų. 

Dabar pažiūrėsime ką kuri 

respublika yra nuveikusi ir 
kaip jos stovi šiais laikais. 

Brazilija 

Prez. Rooseveltas, keliauda 
mas į pietų Ameriką, savo 
laikrodį turėjo sukinėti du 
sykiu. Pirmiausia jis turėjo 
pasukti pirmyn, o paskui at
gal. Taip reikėjo daryti dėlto, 
kad tą kelionę atliekant, ne
plaukiama tiesiai į pietus, o 
gerokai pasiduodama į rytus. 

Ar Ėmei VITAMINŲ 
Šiandien? 

Naujas i s NTTGA-TONE d a b a r m o k 
sl iškai sus t ip r in t a s su VITAMINAIS 
A ir D sus t ip r ina sus i lpnė jus ius or
ganus . Ta i p u i k u s skilvio va is tas , 
pa t a i s a s ape t i t ą Ir y ra t iesioginė pa -
gelba. P a d i d i n a skilvio ir plonųjų 

| ža rnų sulčių apy taką . N U G A - T O N E 
veikia širdį t a p r a sme , kad pad id ina 
energi ją visais atžvilgiais . Besveik-
s t a n t po l igos j i s y r a y p a t i n g a s vai 
s tas . Mėgink d a b a r naująjį NUGA-
T O N E sus t ip r in tą su VITAMINAIS 
A i r D. P e r t i k r i n k save su NAUJA 
1'AJRGA šiuose vais tuose. P a s e k m e s 
už t ikr in tos a r b a pinigai g rąž inami . 
P a r s i d u o d a p a s visus va is t in inkus . 

Nuo užkie tė j imo imk — U G A - S O L — 
tai idea lus l iuosuotojas—25e ir 50c. 

Čia atvaizduojama Simpsonienę (antra iš dešines) 
su savo draugėmis jaunesnėse dienose. 

DON'T 
NEGLECT 
ACOLD 

Slogos k r ū t i n ė j , k u r i o s gali įs iga
lėti, g re i t a i p a l e n g v i n a m o s uždė
jus malonų , š i ldantį Mustero le . 
Mus te ro le N E V I E N most is . J i s 
"erzinimo priešas". Milijonų v a r 
t o j a m a s per 25 m e t u s . Tri jų s t ip 
rumų. Dauge l io gydytojų ir s lau
gių r e k o m e n d u o j a m a s . Visose 
vais t inėse. 

Buy gloves with what 
it savęs 

NereiK mokė t i 50c už 
d a n t ų mos t j . L i s te r ine 
T o o t h P a š t e gauna jna po 
25c. Tėmyk , k a i p gera i ji 
ve ik ia . J ą v a r t o d a n . a s pe r 
m e t u s s u t a u p a i $3.00. 

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e 

rACTS YOU NEVER KNEW!// 

Taip daryti priseina dėlto, 
kad pietų Amerikos žemynas 
didele alkūne išsikiša į At-
lantiką. Alkūnės galas siekia 
veik vidurio Atlantiko. 

Brazilija ir Argentina ran
dasi rytiniame pietų Ameri
kos pakraštyje. Todėl ir iš
eina taip, kad Brazilija ir 
Argentina guli arčiau Euro
pos ir Afrikos, negu Jungti
nių Valstybių. j 

Prez. Rooseveltas pirmiau
sia aplanke Brazilijos sostinę 
Rio de Janeiro, kurs guli pa
jūryje. Po to keliavo toliau 
j pietus į Argentinos sostinę 
Buenos Aires. Taip daryda
mas, jisai aplenkė Urugva
jaus respubliką, kuri guji 
tarp Brazilijos ir Argentinos, 
taip, kaip Belgija tarp Pran 
cūzijos ir Vokietijos. Buenos 
Aires guli netoli Atlantiko 
prie upės La Plata. Kitoj tos 
upes pusėj tik gerokai arčiau 
Atlantiko guli Urugvajaus 
sostinė Montevideo. Grįžda
mas namo, prez. Rooseveltas 
sustojo Urugvajaus sostinėje 
ir pasveikino tos respublikos 
vyriausybę. 

Brazilija- yra didesnė už 
Jungtines Valstybes, jei ne-
prjskaitysime Alaskos. Bet 
kai Jungtinėse Valstybėse gy 
ventojų yra arti 130 milijo
nų, tai Brazilijoj tėra 40 mi
lijonų. 

Braziliją kolonizuoti prade 
jo portugalai. Todėl jie bu
vo ir tebėra to krašto valdo
vai. Visose kitose pietinėse 
ir centralinėse Amerikos res
publikose valstybinė kalba y-

ra ispaniška, Brailijoj — po
rtugališka. 

Brazilai giriasi!, kad jų kra
štas lengvai galėtų sutalpin
ti ir išmaitinti 200 milijonų 
gyventojų. Bet to krašto vy
stymuisi yra begalės kliūčių. 
Svarbiausia kliūtis — tai kli
matas. Braziliją kerta ekva
torius. Tsįgi Brazilija guli 
karštojoj žemės juostoj. Pa
lei ekvatorių teka viena B 
didžiausių pasaulyje upių A-
mazone. Ta upė yra vande 
ningiausia pasaulyje. Dėl kai
trų, dėl neįžengiamų miškų 
pusė Brazilijos tebėra neiš
tirta, neišmatuota. Tropikų 
kraštuose netarpsta nei čia
buviai, o ką jau bekalbėti a-
pie ateivius. Todėl Brazilija 
niekuomet negali išsivystyti 
į tokią padėtį, kaip Jungti
nės Valstybes. 

Pakenčiamesni s klimatas 
Brazilijoj randasi toliau į pie 
tus nuo ekvatoriaus. Ten ap
sigyveno pirmieji ateiviai, 
ten įsikūrė miestai ir ūkiai, 
ten vyko ir vyksta ateiviai 
iš kitų kraštų. Šiame pieti
niame krašte užsimezgė ir 
išsivystė europeiška civiliza
cija. Šiame krašte randasi 
Brazilijos sostinė Rio de Ja
neiro ir kiti svarbesnieji mie
stai. (Bus daugiau) 

RINKS KAREIVIAMS DO
VANAS 

ŠIAULIAI. — Šaulių mo
terų taryba nutarė prieš Ka
lėdas padaryti rinkliavą ir 
parinkti Panevėžio ir Kupiš
kio įgulų kariams dovanėlių. 

\ 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN ' 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšiea lusurance — Lgnles, Viesulo, Automobilių, 

Stiklų ir t. U 

D A B A R 

Digestible as milk itself 1 

. . . šis šiurio maistas 
su skaniu švelniu 
Cheddar skoniu. 

cheeae 
Let the famfly have this nutritioua 

fbod often . . . in aandvvicbea, in 
caaaerole diahea, and, melted, aa a amooth 

for eggs or aea fbod. 

AMERIKOS GERIAUSI 
š ia 

kaina! 

By H . T . Elmo 

yt4t>& 

r 

| N ANCIENT T IMES 
NEITHER A GREEK NOR A 
P D M A N NA/OULD PASS A 

VVINE CUP T O h-US FR tEND 
WlTHOUT H A V I N 6 TASTED 

rrs SAFETV. v v ^ ^ * * 

fn INE GREEKS, RDMANS 
ANO EGVPTIANS.CONSIDERED 
THE SNEE2E A K 'N D 

fOF OPACIE WH\CH WARNEP 
THEM IN TIME5 OF DAN6ER 
A N D FORETOLD RJTURE 

EVIL I j j 

\ J 

V ^ H E N THE DUKE OF BURGUNDy 
LOŠT H15 HAIR FROM A SEVEPE 
ILLNESS I N 1461, MORE THAN 
500 N08LES SACRIFICED THElR 
HAI& SO THAT THE DUKE MIGHT 

įfflĘ^ST FEEL CONSPlCUOUSH 
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M a r i a n a p o l i o 2 i n I o S • miesto salėje, buvo Onos Kas-
' kas koncertas, kuriame daly T "^ĘT. 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 

Fveiki, tavorščiai! 
Anglijoj išrastas toks gra

mofonas, Kad vienu .užsukimn 
galima išgroti 100 plokštelių j 
(rekordų) be žmogaus rankos 
pagelbos. 

Lietuviški balšavikai, tavor-
Pia i , yra prašmatnesnė štuka 
negu tas gramafonas. Stalino 
užsukti jie tą pačia plokštele 
(rekordą) griežia ištisus me
tus. 

ko gražuolė žmona reikalavo,! 
ir buvo jos pamestas. Jis bai
gė dienas beprotnamy, dabar 
ji pavargeliaudaina.' ' 

Iš Kauno atėjo navyna, kad 
Laisvės Alėjoj, kur randasi 
keliolika alaus barų, atidary
tas pieno baras, kur, sako, 
stati kostiumėliai, be pieno, 
gaJi gauti pieno šampano, ke
li ro, vaisių sulčių ir sasiėkų 
(adogsų). 

Kurie barai — alaus ar 
dieno darys geresnį biznį, dar 

Marianapolio Koįegijos ko 
plytelėje buvo kalbama nove-
na į Švenčiausios Marijos Ne
kaltą Prasidėjimą. Gruodžio 
8 d. laikyta iškilmingos Mi
šios. Mišias laike kun. Bub-
lys, asistuojant kun. Pauliu-
koniui — diakonu ir kun. Va
škevičiui — subdiakonu. Cho
ras labai gražiai giedojo įvai
rias giesmes. 

vavo ir didžiuma Marianapo 
lio mokytojų. 

Iš Vilniaus gauta didelis 
pundas P. R. Mackevičiaus 
veikalų. Studentai labai jais 
susiinteresavę, noriai skaito 

Jei kas norėtų pirkti tų 
knygų, gali kreiptis į Maria 
napolio knygų krautuvę. 

tu. Milžiniška Busbnell sal«, 
kurion telpa iki 3,000 žmo-1 

nių, buvo pilna. Daug amo-' 
nių dar stovėjo. Onute pui
kiai padainavo. Atrodė lyg 
visą laiką būtų jautusi kaip 
namie. Kiekvienas jos jude
sys pilnas reikšmes ir grakš
tumo. Be dainų italų, anglų 
ir kitose kalbose, ji padaina
vo ir lietuvių "Lopšinę" (Ši-

Imkaus). Sudėta jai pusė tu
jino bukLtų gyvų gėlių. T)a -
navo daug encore'ių, arba, 
lietuviškai kalbant, buvc 

Ant savo nožmaus delno de- ' nežinia. 
du navyną ir buvusiam An 
glijos karaliui. 

(Vienoj, Austrijoj, m i r ė i 
pavargėliaudama moteris. Pa
sirodo, ji buvo Frau \Vilhel-
mina Adamovius AVoelfing, 
blondine gražuole, dėl kurios 
Austrijos kunigaikštis Leo-
pold Ferdinand atsisakė visų 
savo turtų, titulų, karališko-

. šios gimines, bet negalėjo pri-
prasti būti nudistu ir negalė
jo atsisakyti nevalgęs mėsos, 

Mano kaimynas Džiovas 
Bliusius nusikraustė į kitą 
vietą. Praeitą sekmadienį su
sitikęs jį paklausiau: 

— Džiovai, ar jau susipa
žinai su savo naujais kaimy
nais? 

— O jes, — atsakė Bliu
sius. — Jau pradedame susi-
lULŽinti. Prae i ta naktį jų ir 
mūsų katės surengė bendrą 
koncertą. 

Pasaulio Valdovams Trūksta Krikščioniškos 
Dvasios 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

gą Rusiją, Meksiką ir Ispani
ja, o Vokietija ir mažai nuo 
jų skiriasi, o turėsi suprati
mo, koks ten nepakenčiamas 
jungas ir piliečių apsunkina
mas..., kad tame pačiame na
me negali tėvas laisvai pra
kalbėti į savo vaikus, o vai
kai į tėvą a r motiną, nes 
nežinai, kas tavęs už tai lau
kia. Tokie valdovai ir val
džios laikosi tik ant ginklų, ! 
o ne ant meilės; supjudo vie
nus prieš kitus, padaro luo-
•mų kovą, nett namiškiai tam
pa vieni kitiems neprieteliai. 

Tokioms valdžioms ir val
dovams štai kas reikia su šv. 
Raštu priminti: " K a i p tik 
atsitraukė nuo kelio, kurį 
Dievas jiems davė, kad vaikš
čiotų, — kitų tautų ginklais 
ir karėmis buvo išnaikinti" 
(Juditos kn. 5, 22). Tie šv. 
Rašto žodžiai anksčiau ar vė
liau jau išsipildė, pildosi (pa-

i kščioniškos dvasios. 
Dėl to ši šv. Tėvo intenci

ja begalinės yra vertės, ir už 
tat turime visi katalikai jo
je dalyvauti maldaudami Iš
ganytoją, kad J is apšviestų 
daugeliui pasaulio valdovų 
protą, nes pas daugelį yra 
didelis krikščioniškų įstatymų 
nežinojimas; kad tie valdo
vai nesivaduotų vien žmonių 
baime, puikybe ir žemiškų 
gėrybių troškimu, bet pakel
tų savo akis į Tą, iš Kurio 
kyla visa valdžia, kaip Dan
guj taip ir ant žemės ir prieš 
Kurį puola visoks dangaus, 
žemės ir pragaro kelias; kad 
ir valdovų laukia baisi atsa
komybė už tiek nekalti;, žmo
nelių stūmimą į vargą, aša
ras ir kančias, kad tik jų pa
tenkinus visokias užgaidas. 
Lindbergo kūdikio nužudyto-

Kolegijos knygynas naujai 
pertvarkytas. Kun. Jagminas 
įvedė naują knygų sutvarky
mo sistefmą. Yra būrys ber
niukų^ kurie aptaiso sudėvė
tas knygas. 

Jei kas turi nereikalingų 
knygų, prašomi alsiųsti į 
Marianapolį. Studentai bus 
labai dėkingi. 

Šiomis dienomis Mariana-
polis gavo iš Lietuvos trans 
portą) kumpių, dešrų, sūrių 
ir kitokio maisto produktų. 
Sužinoję tai kaimynai greįi 
perka. 

daug sykių iššaukta. Vienu 
žodžiu, koncertas buvo kuo-
sekmingiausias. Vietiniai lai
kraščiai minėjo kad tai buvo 
tikrai "Home Corning Wel-
come for Anna Kaskas". Ha-
rtfordiečiai šauniai prieuė 
savo dainos karalaitę. Ir įrū-
sų Onutė puikiausiai reagavo 
į visa tai. 

I 
Garbė jai ir tuo pačiu 

mums, lietuviams! 
Reikia paminėti, kad Ona 

nemažai šventų gie»mių pa
giedojo. Be to, ji nepamiršo 

(nors labai nuvargusi ir bu-
sy) b^nt pusę tų paaukotų 
gėlių atvesti lietuvių bažny
čiai ir altoriams papuošti. 
Tai, ištikrųjų, gražus ir pa
vyzdingas Onutės pasielgimas 
ir mes gėrimės tuomi. 

Dieve, tau padek Onute! 

rhi žateetai OeUophane, ne 
VIENAS, bet DU, saugoja 
01d Gold Cigaretų rinktinio 

derliaus tabako šviesumą. 

Kaip poniai, taip ir šiemet 
Marianapolio studentai turė< 
vaidinJmą. Vaidins Molie^o 
' 'Šykštuolį' \ kurį sulietuvi
no P. J . Pilipauskas. Jau pa
siskirstė roles, kad per Kalė
dų atostogas galėtų išmokti. 

Kun. Bublys laikė seselėms 
trijų dienų rekolekcijas jų 
naujoje koplytėlėje. 

Mėnesinis žurnalas "Stude
ntų Žodis" kitais metais bus 
perreformuotas taip, kad ir 
jaunesniems studentams bus 
prkinamesnis. 

Šalčiui užėjus, šiltnamyje 
augu daug įvairių gėlių, ku
riomis studentai gražiai pa 
puošia altorius. 

Daug apylinkės 1L tuvių u 
svetimtaučių atvažiuoja jų nu 
sipirkti. 

Studentai jau rengiasi kvo
timams, kurie prasidėjo gruo
džio 14 d. 

Koresp. B. Marčiulionis 

Onos Katkauskaites 
Koncertas 

Gruodžio 6 d., Hartforde, 

HARTFORD, CONN. -
Kaip jau minėjome, gruod
žio 6 d., Bushneil Me»morial 
Ona Katkauskaitė su Tito 
Schipa pirmą kartą pasirodė 
gyventi. Čia kol kas būsiu 

Jf9» 

« 
> > 

ją Amerikos teismas pasodi
no ant elektrikos kėdės, ko
kia tuomet kėdė po mirties 

žvelk į Ispaniją!) ir išsipil l a u k i a P ^ " 1 ' 0 v a l d o v » "* 
dys ant kiekvienos tautos, ™lU«mM atimtu gyvybių?! 
kuri per daug nepaisys Kri- TSm.. J. Bruž&tas, S. J. 

1937 
Draugi 

Kalendoriai 
JAU GATAVI 

Gražūs lietuviški kalendoriai, su visomis 
šventėmis, Kiekvenas mėnuo turi skirtin
gą, gražy paveiksle. Kaina 25e vienas. Per 
pašte 30c. Imant 15 ar daugiau vienu kai> 
tu, tik po 15c. 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 

EMIL DENEMARK, Inc. 
• & L I L " — « • . 

BUICK, CADILLAC, LA SALLE 
'JL.U.. i-UJtl.J-,l'Uilif!lgTff^PWWPWI^ 

KUOMET MANOTE PIRKTI GERĄ VARTOTĄ 
KARĄ, IEŠKOKITE ATSAKOMINGO, SENIAI-
ISISTEIGUSIO PARDAVĖJO, TOKIO, KURIS 
GALI JUM PARODYTI DIDELĮ IR SKIRTINGĄ 
STAKĄ, IR KURIO VISI KARAI YRA PERTAI
SYTI IR GARANTUOTI, IR KURIO REPUTA
CIJA YRA AUKŠČIAUSIA . . . KITAIS ŽO
DŽIAIS, EIKITE PAS EMIL DENEMARK, INC. 

• * . f f - i | i i J I i • . n- i ". i y ' ' • • ' — — — — — 

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100 

Jos. F. Budrik, Inc., 
3417 So. Halsted St. 

BUDRIK 
Furniture Mart 
3347 So. Halsted St. 

GERIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ DOVANAS 

s 

Šios Kalėdos turi Imti muzikalės. Mergaitei ar 
Berniukui Aceordionas dideles mieros 
$78iOO ir l e k c i J° s d y k a L 

U 

įsigykite naują radio Kalė
doms iš didžiausios krautu
ves Chieagoje. Visų išdir-
bysčių. 

Kainos po £ 9 . 9 5 iki 

#175-00 Senos m-
dio •išmainomas. 

• 

Auksiniai daiktai visados y-
ra gea dovana Kalėdoms ir 
atmintis ant visados. Biidri-
ko jewelry krautuvėje rasi
te viską daug pigiau.- Ne
laukite paskutines dienos, 
pirkite dabar, $1.00 depozi
to palaikys daiktą iki Ka
lėdų. 

Skalbiama ar prosinama 
mašina yra gera dovana. 

Kainos po $ 3 4 . 5 0 i k i 

Č89.50 
Maytag, Thor, ABC, Apex. 

Elektrikinis Hoover dulkių valytojas 
— gera dovana namams po 

19,50*49.50 

7 5 

• 

Budriko krautuves atdaros kas vakarą iki 10 vai., vak., o nedėliotais iki 5 u i 
po pietų. 
• Ti ą I I i. I I I — — • y ' M ^ B M M y ' ' ' . 'i'.'.' • j p ' į PU t u g 

WCFL., žyin,ū£ radio programai 7 vai. vakare nedėliaąpi£. Su - didele orkefctra, geraįs d^ųiiaau-
kaib i* M a k a l a i Nepraleiskite progos pasiklausyti. Girdima Amerikoje ir Kanadoje. 

file:///Vilhel-
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Iš Lietuviu G^enimo Chicagoj Ir Apylinkėj 
NEPAPRASTA PELYTĖ 

Pareiškimas Kęstučio [tuvJ* V. Uidavinys, kuri 
Spulkos ir Evaldo 

Reikalu 

Mes, žemian pasirašę Keis
tučio Skofimmo ir Budavoji-
mo Draugijos Nd. 1, IHrekto-
riai užtikriname kad Jono P. 
Evaldo ėjimas per bankrula-
vimo teismą nieko bendro ne
turi su šia draugija. Tai yra 

'krašte ir daug kitu įdanumų 
mums papasakojo. Klausyto
jai arba juokėsi arba verkė, 
taip pagavo visus mūsų kal
bėtoja*. Susirinkimą vedė V. 
Rėkus. Penki vyrukai choris
tai padainavo keletą; daine
lių, o daina "Vilniaus kalne
liai" ir Tautos himną sykiu 
su choristais dainavo visi 
susirinkusieji. Be V. Užda-

Kareiviai Jubiliejaus 
Bankiete 

CICERO. — Visi ruošiasi 
į parapijos jubiliejinį ban-
kietą, gruodžio 27 d., parap. 
svetainėj. Kareivių draugija 
nutarė bankiete dalyvauti 
gražiose uniformose. 

jo asmeniškas dalykas, kuris ; y m i o ^ ^ ^ 0 per dvi va 
'rišasi su UniversaI State Ba- Į l a n d f t s k a I b Ą o ^ A Baee_ 
—* _ * ^ . i , ; *— uci^r. 7z . . . nkos Stoek receivenu. '' Spu- j 
lkos" reikalai yra tvarkoj ir 
jokių skolų nėra prieš dabar
tinį sekretorių Joną P. Eval
dą. 

Kalėdų vakarą mokyklos 
mokiniai rengia gražų spek
taklį. 

vičius, ragindamas susirinku- ^ ^ . ± J ^ J ^ ^ 
sius organizuotis j Vilniaus ( v . 

gos 3 kuopa rengia šokių -

Thomas S. Janulis, prez. 
Kazimiera Demereckis, 
J. Gaubas, 
John Mazeliauskis, 
Frank Dikšas, 
J. W. Zachajvwic_, 
S. Stanevich, 
Iz. A. Pupauskas 

Dar Vienas Naujas 
V. V. S. Skyrius 

NOKTU SIDSį — Gruod
žio 9 d. nedidelė North Side 
lietuvių parapija surengė čfk 
dėlės reikšmės susirinkimą 
Vilniaus reikalais. Į šitą su
sirinkimą pakviestas viešintis 
dabar Chicagoj svečias is I ie-

rėmimo organizaciją, primin
damas, kad Chicagos lenkai 
organizuoja jaunimą į Vil
niaus mylėtojų organizacijas. 
Susirinkusieji organizavimui-
si gyvai pritarė ir įsteigė V 
VS skyrių, kurio valdybą su
daro: pilt* Ant. Bacevičius, 
vice. pinu. St. Berkelis, raš
tininkas Ant Skliutas ir ka
sininkas Juozas Berkelis. Vi
lniečiams našlaičiams parem
ti susirinkusieji sudėjo 10 do
lerių 40 et. Stambesnieji au
kotojai: A. Skliutas — 1.50 
dpi. J. Berkelis, A. Deksnis, 
J. Endzrinlrs, V. Nausėda, V. 
Rėkus ir E. Slantienis po 1 
dol. Kadangi North Sidėje 
gyvena daug dzūku, vilniečių, 
tai V. Uždavinį labai nuošir
džiai priėmė ir išlydėjo. 

Bareiškis 

pasilinksminimo vakarėlį. 

Namų savininkų pasilinks
minimo vakare žmonių buvo 
daug, nors ir pasitaikė labai 
šalta. Daugiau tokių parengi
mų. 

iiJMttft 

Šiandie, gruod. 15 d., vak. į-
vyksta Karnų Savininkų klu
bo priesmetinis susirinkimas. 
Dalyvaus H. Szwartzelas, mie 
stelio asesorius, ir J. Paru-
tza, vandens departamento ko 
misijonierius, kurie aiškins a-
pie vandens stovį. Mūsų mie
stelio valdininkai vėl išleido 
$85,000.00 bond'sų. Čia suži
nosime, kokiam tikslui tie 
bondsai išleisti. Visi dalyvau-
kit susirinkime, kad pasiro-
dytumėm, jog 'mes, lietuviai, 

—• suprantame savo reikalus. 

Istorija šių dviejų paveikslų yra tokia: Woodstock'e 
(Chicago priemiesty) Chicago Industrial Home for 
children virtuvėj sugauta ši pelytė. Pelytė nepapras
ta, nes laisvėj būdama giedoįo kaip kanarka. Bet u&-
darius į molinį uzbonėlj (jar'ą), palytė paliovė giedoti. 
Tada sugalvota ją iš uzbonėlio perkelti į narvelį, pa
lytė pabėgo. Antrą dieną pelytė vėl užgiedojo virtuvėj. 
fintasa vėl žygių ją gyvą pagauti. Katė uždaryta į nar
vą ir imtasi gaudymo. Suimta iš visų pusių pelytė, 
neturėdama kur dėtis, šmakšt, ir įlindo vienam gaudy
tojui į rankovę, o iš rankovės į užantį ir pradėjo ratu 
bėgioti apie nuogą kūną. Kadangi tasai buvo vyras, 
tai, žinoma, parodė drąsos ir pelytė užanty sugauta. 
Dabar ji narvely, kaip paveiksle matome. Narvelį lai
ko įstaigos menedžeris Oscar Allred. Šios pelytės uo
dega yra ilgesnė už ją pačią (jinai yra 2 colių, o uo
dega 2]Ą col.). Ji gieda vieną minutę be sustojimo. 
Daugelis žmonių dabar važiuoja pamatyti tos pelytės, 
o užgirdę ją giedant, pečiais traukydami vien kito klau
sia: "Well, what do you know about that!?" 

Tokie graudinanti atsitiki
mai yra retenybė. Retai ka
da būna tokios iškilmės baž
nyčioj, kaip per minėtas at
mintines pamaldas. Gražia: 

pasirodė vargonininkas Kas 
tas Sabonis. Jisai graudin
gai giedojo "Kad širdį skau
smai, kaip peiliai suspaus'' 
ir įspūdingai grojo vargo
nais. Bažnyčia buvo specia
liai papuošta, degė daug žva 
kių, kataftlis buvo tinkamai 
parėdytas ir ant jo degė rau
donos "Vigil lights" kry
žiaus formoj sudėstytos. 

Po pamaldų vyriausioji ve
lionės duktė Domicėlė Gri
cienė užkvietė visus pagrabi-
ninkus į savo namus, 2034 
So. Union ave., kur buvo su
rengti gedulingi pietūs. 

Bažnyčioj buvo gražus bū
relis žmonių. Buvo giminių 
net iš tolimesnių kolonijų. 

Velionės dukterys yra dė
kingos gerto, klebonui kun. I. 
Albavičiui, vikarui kun. Ki-
škūnui ir kun. Jonui Vosy
liui, M. I. C. už pamaldas, 
varg. 'Kafcitufc JSabonjpud už 
pritaikintą giedojimą ir mu
ziką, visiems giminėms, pažį
stamiems, kaimynams už pa
reikštus suraminančius žod
žius liūdnoj valandoje, kata
likiškų laikraščių raporteria-
ms, Šv. Kazimiero seserims 

už papuošimą altorių ir ki
tiems dalvvavusiems šiose at-
mintinėse pamaldose. 

PLATINKITE "DRAUGĄ"' 

Atmintines Pamaldos 

Gilios užuojautos reiškia Barborai Lapin
skienei, sūnums ir dukterims mirus yų tė
veliui, Pranciškui Lapinskui, 

MačiuJionų ir Špoku; 
šeimynos. 

Sv. Mišios už a. a. Pranciškaus sielą už
sakytos sekmadienį, gruodžio 20 d. Šv. 
Antano bažnyčioj, Cicero, 111. ir pirmadie
nį, gruodžio 21 d., Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioj, 6 vai. ryto. Giminės, drau
gai ir pažįstami prašomi dalyvauti pamal
dose. 

A. a A 
ATMINTIS 

JUOZAPAS GUDJONIS 
Mtrė liepos 14, 1936, sulau

kęs 44 metų amžiaus. Po grė
du lingu šv. Mišių šv. Jurgio 
bažnyčioj palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse. 

Penkiems mėnesiams praslin
kus, darome atminimą už a. a. 
Juozapo sielą,. Trečiadienį gruo
džio 18, 1938. šv. J u r p o baž
nyčioj yra užprašytos šv. Mi
šios. Prasidės 9 vai. ryte. Vis-
si giminės, pažįstami Ir kai
mynai nuoširdžiai kviečiami a t 
silankyti į minėtas pamaldas 
ir pasimelsti už a. a. Juozapo 
sietą. 

.Nuliūdusi taiotina Uršulė. 

DIEVO APVAIZDOS PA
RAP. — Veronika Cukrienė, 
732 W. Cermak Rd., gruod-

jos motinėle Domicėlė Gelum 
bickienė mirė. Ypatinga tas> 
kad telegrama atėjo ta pat 
dienų, kurioj ji mirė. Todėl 
V. Cukrienė sujudo, kad su 
rengti atmintines pamaldas 

žio 8 d. gayo telegramų is 
Lietuvos, pranešančia, kad r ^ a t l a i k y t o g \ į velionė? 

bus laidojama, tai yra gruo
džio 10 d. Taigi atmintines 
trejos šv. Mišios įvyko Die
vo Apvaizdos parap. bažny
čioj ir gerto, klebonas kun. I. 
Albavičius pasakė pritaikin
tą pamokslą. Tą pat dieną 

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas 

TRINERS ELIXIR 
OF BITTER WINE 

Nebūkit 
Nevirškinimo 

Vergais 

*jxj"»j*xr*tr~•**i~ > w —._i—i——i ftjt^Ė 

PRAŠYK 8AMPEUO DYKAI 
Triner's Bitter WtaM € • . 
514 8. Wella 8t., Chicago, BL 
Priaiųak mm sampelį dykai 
Vardai _ _ _ _ _ _ _ 

Adreaaa 
VfeOf* 

Vaistinėse 

sielą Aušros Vartų parap. ba
žnyčioj 6 vai. ryto. 

Reikia priminti, kad Ven> 
nik* Cukrienė, Ona Gailienė 
ir Domicėlė Gricienė yra *!• 

_ šerys, 
tą pat dieną, kurioj velione 

. j 

m. 

• a-I 
irt. 

PRANCIŠKUS LAPINSKAS 
Mir% gruodžio 14 d., 1936 m., 12 vai. diena, sulau

kęs pusės amžiaus. 
Kil m iš Raseinių pavietės, Tauragės apskričio, Kal

tinėnų parapiios. 
Paliko dideliame nuliūdime moterį Barbora, po tė

vais Eadavičaitė, 2 sūmu: Jurgį įr maxei% Agniešką, 
ir Adomą, ir augintinę Kazimierą, 6 dukteris: Sofiją 
Pansirnienę, Bronislavą Sauieikienę, Petronėlę Bolt, 
Monika JSaunorienę, Margintą Alongii, ir Ievą La
pinskaitę, ir 7 anūkua, broli Juozą Lapinską ir jo šei
myną, švofijarius: Pranciškų Radavičią ir šeimą, Ka
zimierą Maavieių ir šeimą, ir Antaną Kalinauską ir 
šeimą; o Lietuvoj 3 pusseseris ir 1 pusbrolį. 

Velionis buvo narys Keistučio Pašalpos Klubo. 
Kūnas pašarvotas 2083 Canarport A ve. 
Apie laidotuves bus pranešta vėliau. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 

ir pažystamus-as ataįankyti į šermenis. 
Nuliūdę: Moterisv sunūs", Dukterys, Augintine, Bro-

la i , Anūkai, švogeriai ir Giminės. 
Laidotuvių diroktorus S. M. Skudas. Tel. MONroe 

3377. 
Prašome nesiųsta gelių. 

AMILIJA ŠUKIENĖ 
(po tč ia is A laike) 

Mirė gTuodžio IZ d., 1936 
7 vai. ryto, sulaukus apie 

50 metu amžiaus. 
Kilo iš Lietuvos. Andrejavos, 

apskričio. 

Amerikoje išgyveno apie 3 "V 
metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Bronislavą, gimines, 
draugus ir pažįstamus; o Lie
tuvoj gimines ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas 3142 W. 
idth Place. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gruodžio 16 d., 1936 m. Iš 
namu g vai. ryto bus atlydėta 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. Marijos parapijos bažnyčią, 
kurtoj įvyk* gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus uulydėta į Šv. Ka-
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
cimtnes, draujus-ges ir pažy
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė ir Giminės. 
Laidotuvių direktorius J. F, 

Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

PETRONĖLĖ LIEPA 
(po tevai3 Simonaitikė) 

Mirė gruodžio 13 d. 1936 m., 9:40 vai. vakaro, sulaukus pusės 
amžiaus. 

Kilo iš Panevėžio apskr., Smilgių parap. ir Šeduvos kaimo. 
Amerikoj išgyveno 45 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime dukterį Oną Kalvelis ir žentą Jo 

ną; 4 sūnus : Joną/ i r marčią Clemcntine, Juozapą ir marčią 
Tsabelle, Fred ir marčią Nelen, ir Kazimierą ir marčią Jean, 7 
anūkus, brolį ir brolienę Memartą i r Daratą Simonaičius ir jų 
loiniyną, ses-crį ir švogcrį — Oną ir Vincentą Labanauskus ; 
daug pusbrolių, pusseserių, ir kitų giminių; o Lietuvoj brolį ir 
gimines. 

Kūnas pašarvotas 3124 Lowe Ave. 
Laidotuves įvyks |>enktadienį, gruodžio 18 d. I š namų 8 vak 

ryto bus atlydėta j Šv. Jurg io parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta
mus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. 

NuHJdę: Duktė, Sūnūs, Žentai , Marčios, Brolis , Sesuo, Anūkai , 
Broliene, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius S. P . Mažeika. Tel. YARds. 1138. 

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

Grabnamic 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuvž Cbieagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbę daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORfilWĖŠfERN AVE. 
arti Grand Are. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TfiVAS 

REPublic 8 3 4 0 

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

Lactaicz ir Šonai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

J. F. Eudeikis 
S. C. Lachauricz 

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.l 

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

J . F. EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENį IR NAKTjl $ P Mažeika 

YARds 1741-1742 Į f l į g -

A. Petkos 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Ave. 
Phone YAUds 1138 

MCSŲ BADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS »:45 VAIi. 
W. H. F . C. (1420 kil.) STOTIS 

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZII? 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

1410 So. 49th Ct, Cksro 
Phone Cicero 2100 

S. K. Skudas 718 W«st 18th Street 
Phone MONroe 3377 
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V. V. S, Atstovas 
So. Chicagoj 

"Rytoj, gniodžio 16 d., 7:30 
vai. vakare Šv. Juozapo pa-
rap. salėj kalba V. V. S. at
stovas V. Uždavinys. Visi 
so/*ikagiečiai kvitviami susi
rinkti ir paklausyti begalo 
Įdomaus pranešimo iš oku
puotosios Lietuvos. 

jejimas visiems laisvas. 
Rap. 

Sorikagiečiai jau pradeda 
ruoštis prie didelio vakaro, 
kuris įvyks tuoj po Naujų 
Metu, (sausio 10 d.) Bus at-

Vestpulmanieciai Su
žinos ir apie okupuo

tąją Lietuvę 

AVEST PULLMAK — Pra 
ėjusią vakarą vesįtpnl man ie
čių kleb. kun. A. Linkus lan
kėsi Lietuvoje ir savo para-
pijonams parvežė įdomiu ži
nių. Dabar vestpulmaniečiai 
sužinos ir apie gyvenime, lie
tuvių lenkų okupuotame kra
šte. Ketvirtadieni, gruod. 17 
d., parapijos salėj apie okup. 
Lietuvą darys pranešimą vil
nietis V. V. S. atstovas V. 
Uždavinys. Jo pranešimai be
galo įdomūs, kokių niekur 
spaudoje nerandame. Visi 

tus. Šiais, jubiliejaus, metai 
kuopa parapijai sukčių $165. 

Kuopos reikalai tvarkomi 
kuogeriausiai. Veikimas gy
vas. 

Valdyba 1937 metams iš 
rinkta, toji pfti : pirm. K. Srir-
bienė, nut. rast. M. Cerdžiū-

nienė, fin. rast. ••— A. Šatkie 
nė, ižd. M. Lukauskienė, iždo 
glob. K. I>azdauskiene ir Džio-
nsonienė, maršalka Viliekie 

nė, kori sp. A. Jaukšienė. 

Kuopa labai yra dėkinga 
pirm. Sriubienei už nepapra 
stą jos darbštumą. Pirminin 
kaudama ji išvengė daug ne 
gerumų ir sudarė kuopoje li
po sutikime dirbti. Linkime vaidinta "Adomas i r Ieva'* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Vakaras bus vienoj gražiau- i vestpulmanioėiai kviečiami su I jei, ir visai valdybai, ir atei 
sių salių, kuri vadinasi " E a 
glė Hali" , 9233 Houston ave. 

Visi prašomi iš anksto ruo
štis. Po vaidinimo bus šo
kiai prie geros muzikos. 

sirinkti. Prakalbos prasidės ! naneiais metais taip darbuo 
lygiai 7:30 v. v. įėjimas vi- , tis. 
šiems laisvas. Rap. 

Prieš pat adventus sumai
nyti aukso žiedai Juozapinai 
Paulikaitei su Jokūbu Vilku. 
Moterystės sakramentą sutei-
|M klebonas kun. Pr. Vaitu-1 
k ai tis. Laimingai gyvenkite. 

Nemuno Sūnus 

Melrose Park Žinutes 

Žvirblis Rašo 

Aptiekorius V. Petrauskas 
gavo iš Lietuvos laišką, nuo 
buvusio eikagieeio inž. A. J . 
Žvirblio, kuriame tarp kitų 
dalykų, rašo sekančiai: "Sa
vaitė laiko atgal, su visa šei
ma atsikrausčiau į Šiaulius 
gyventi. Čia kol kas būsiu 
Kaune einančio dienraščio 
" X X Amžius' ' . Šiaulių sky-
riaus vedėju, taipgi tuberku-
lozo draugijos raštininku ir 
pradėsime leisti naują mėn
rašti "Po l i t ika" ; būsiu to 
laikraščio administratorium. 
Laikraštį pradėsrtne leisti 
nuo Naujų Metų." 

Gruod. 1 d. gauta liūdna 
žinia iš Californijos, kad mi
rė Aleksandra Janušauskaitė 
(Allis James). Velionė buvo 
gerai žinoma Melrose Parko 
lietuvių kolonijoje. J i gimė 
1908 m., Rygoj, Latvijoj. Į 
Jungt. Valstybes atvažiavo 
1912 m. Amerikoje mokinosi 
Proviso High School, May-
wood, 111., ir du metus1 lankė 
University of Chieago ir U-
niversity of Miebigan. Kaipo 
rašytoja, ji dirbo prie Cbi-
cago Daily Times. Vėliau iš
važiavo į New York ir per 
keturis metus dirbo prie įr 
vairių dienraščių. Liepos m. 
1936 išvažiavo į Los Angeles, 
kur pradėjo savo karjerą kai
po kino "scenar io" rašyto 
ja. 

Nutarta įsteigti rankų dar
bo (siuvinėjimo) kursus. Ku
rsai prasidės trečiadienį, po 
Naujų Metų, 1 vai. po pietų 
pas Lukanskienę, 1624 So. 48 
Ct. Visos 2 kuopos narės 
kviečiamos lankyti kursus. B 
to, nutarta turėti bunco par-
ty. Diena vėliau bus paskel 
bta. A. Jaukšienė 

RADTO 
Reporteriui teko sužinoti, 

kad Peoples rakandų bendro
vės krautuvės šiandie, antra
dienį, 7 valandą vakare, ren
gia nepaprastai gražią ir įdo
mią radio programą, kurioj 
dalyvaus žymūs solistai, mu
zikai ir pats harmoningas ir 
klausytojų pamylėtas Peoples 
radio kvartetas. Visi patieks 
daug gražių dainų ir •muzi-
kos, o prie to, žinoma, bus į-
domių ir naudingų kalbų bei 
svarbių pranešimų bei patari
mų ieškantiems gerų ir nau
dingų dovanų už prieinames
nes kainas. Taigi, klausyda
mi šios programos visą suži
nosite. Nepamirškit. Rap. 

Daugiau Augusių 
Stoja į W P A Švie

timo ir amato 
kursus 

Streikuoja sėdėdami, bet valgo stovėdami. Dėl atleidimo darbininkų iš kai kurių 
krašto vyriausybės vykdomų projektų, Cbicagoj 34 darbininkai paskelbė "sėdėji
m o " streiką. Praeitą šeštadienį jie susėdo vienam VVPA ofise (Merebandise Mart 
bute) ir sėdi. Tik kai ateina laikas valgyti — sustoja. Kuo baigsis šis streikas dar 
nežinia. 

Vilniaus Vadavimo s i u sveikinimų Amerikos if 
i viso pasaulio broliams, lin 
1 kėdamas ir toliaus budėti lie 

Sąjungos XI Šuva 
žiavimo padeki 

Harrison Higb School, 28,"'. 
W. 24 st., WPA projektu yra 
įvesti augusiems švietimo ir 
amatų kursai, kuriuos lanko, 
per 500 klausytojų. Svetim
šaliai taip pat mokinami an
glų kalibos ir pilietybės. Mo
kinama ir svetimų kalbų. Liuo 
sų vietų kursuose dar yra ir 

Jos lavonas buvo parvež-1 kurie nori nemokamai ko nors 
tas į Melrose Park 5 d. gruo-! išmokti, kreipkitės aukščiau 
džio mėn. 1.936 m. Laidotu- i pažymėtu adresu į Howard 
vės įvyko Our Lady of Mt. j W. Bensoną. 
Carmel, paraif'joje, Mk Irose 

XI W S suvažiavimas, su 
si rinkes laikinojoj sostinėj 
Kaune, dėkingai minėdamas 
milžinišką paramą, kurią su 
teikė ir tebeteikia laisvai Lie 
tuvai ir okupuotam Vilniaus 
kraštui garbingoji lietuviško
ji Amerikos i r viso pasaulio 
visuomenė, siunčia širdingiau 

KLAIPĖDA. Klaipėdo
je įsisteigė I Dariaus ir Girė
no šaulių moterų būrys, kuris, 

! tuvybės avangarde ir sosti , . , T . . 
*__ . * . k'aiP atrodo, bus gausingiau-

! nės V įlniaus sargyboje. . . _ . 
I Prezidiumas '•ms * ™ų e s a T K ' l ų K l a , I * ? d o s krašt. šaulių moterų būrių. 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

Res.: 
2456 W. 69 St. 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

merai sutarti 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct.f Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Potn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Halsted St., Chieago 
Paned., Sered. ir Subat. nno 2—9 v. 

Parke. Palaidota Mt. Carmel 
Toliaus rašo, kad: " t a r p kapuose, 

kitu pletkų galiu pasakyti,! A fl A l e k s a n d r a D U V 0 ^ 
kad 23 d. sapalių susilaukėm 
1 ' gri nork os' \ Dabar turim e 
du sūnus ir viena dukrą". 

Vincukas 

PLATINKITE 'DRAUGĄ" 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonos ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyru. Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN-

CIAKAS DfiL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

faiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, stora* 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St 
(Netoli Normai Ave.) 

TeL VICtory 5486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

sižymejusi rašyboįe. Tai bu
vo jos ypatinga dovana. 

Kuopoj Ramybe. 
Tvarka ir Opas 

Dirbti 

CICERO. — Moterų Sąjun
gos 2 kuopos laikytame susi
rinkime, gruodžio 7 d., ap
svarstyta daug dalykų. Pasi
džiaugta visu tuo, kas pada
ryta parapijai per šiuos me-

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Office Phone 

PBOspect 1028 
Res. and Office 

2359 S. Leavitt St. 
CANal 0706 

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia' 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak. 
TeL CANal 0523 

<F 

^ 

DR. EDVVARD HERMAN 
KOJŲ SPECIALISTAS 

Fiat feet, arthritis, reumatikas, uleeriai ir kitos kojų 
ligos gydomos. 

Egzaminacija ir pasitarimas dykai. 
Ofisas; 3601 Belmont Avenue 

CHTCAGO 

Telefonas; JUNiper 1542 
Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare 

DR. J. J. K0WAR 
(K0V7ARSKAS) 

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

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

Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

Tel. CANai 6122 

DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS TR 0HIRTTRGA8 

2201 W. Certnak Road 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedel. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868 

Į V A I R Ū S 

DR. CHARLES SEGAL 

TeL CANa' 0257 
Res. PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Sered oj pagal sutarti 

Tel. Calumet 6974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek • 
madienius Ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
c m o A o o . I L L . 

Res. 6924 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

TeL CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

2158 VV. Cermak Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tei CANal 0402 

DR. A. J. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
L I E T A I S ADVOKATAS 

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

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio. Seredos tr Petnyčlos 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal H75 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic »600 

Pranešimai 
WEST SIDE. — Moterų 

Sąjungos 55 kuopa laikys 
priesmetinį susirinkimą šį va 
karą, 15 d. gruodžio, para
pijos mokyklos kambary 7:30 
vakare. 

Visos narės prašomos atsi
lankyti. Bus renkama valdy
ba 1937 m. ir aptariama ką 
veiksime kitais metais. Atei
na seimas, bus visokių reika
lų. Reikės ir «mūsų kuopai 
kuom nors prisidėti. 

Pi rm. R. Ma». liauskiene 

Dvigubas Cellophane įvynioji 
mas Dvigubai Švelnių Old 
Gold pakelių duoda jums rink
tinių derlių tabakus pačiam 
g iriausiam stovy. 

CLASSIFIED 

TeL Ofiso BOUlevard 5913-14 
Rea. KENwood 5107 

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

756 VVest 35th Street 
Ofiso Tel. VTRginia 0036 

Residenee Tel. BEVerly 8244 

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS I B CHIRURGAS 

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

Rezidencija 
8939 So. Claremont Ave. 

Valandos 0*10 A. M. 
Nedeliomis pagal sntartis 

D A K T A R A I 

OFISAS 
4729 So. Ashland Ave. 

2 lubos 
CHICAGO. ILL. 

Telefonai MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedeliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
va i po pietų ir nno 7 iki 8:30 %. T. 

DR, MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tol YARds 0994 

Rea.: T e l PLAza 2400 
VALANDOS: 

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedoliomia nno 10 iki 12 diena 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Ave. I 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 
vakare 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
n«p-»1 aTitartf 

Residence 
6609 S. Artesian Ave. 
PROspect 3403 

DR. A. J . SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3156 W. 59th St. 
HEMlock 5998 
VALANDOS: 

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

pagal 8n tarti 

Telephone HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS 

6558 South Western Avenue 
Valandos: 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

State 4690 Prospect 101> 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNETS AT LAW 
6322 So. Western Ave. 

Valandos: kasdien nuo 8:30 po plev 
iki 8:30 v. vak. Subat o j nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

10707 So. Mfchigan Ave. 
CHICAGO 

Telephone PTJLlman 1293 

CLEMENT J . SVILOVV 
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Salle Street 

Chieago 
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šcštadienais 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012 

REIKALINGOS DARBININKĖS 

Reikalaujamos merginos rankom 
sinti ant naujenybių. Atsišaukite 
lo48 Haddon. 4tam aukšte. 

REIKALINGI PARDAVĖJAI 

Reikalaujamas pardavėjas del šven
čiu 'special,' piLnu laiku ar dalinai. 
Didelis komisas — parduodant drau
gams ar giminėms neš didelį pi
nigą. R it z Distributing Co., 10411 
Ro. Miehigan Ave. Tel. PULlman 
2900. 

RENDON OTTSAI 

Išrenduojamas dienomis šviesus o-
fisas. Lengva išdirbvste leidžiama. 
Žema renda. 230 W. Chieago Ave. 
HUMboldt 1317. 

PARDAVIMUI NAMAI 

Pardavimui 3 aukštų mūrinis na
mas. Pastogė. Kaina $5800. 2508 So. 
Turner Ave. antram aukšte. 

BUČERNĖS PARDAVIMUI 

Gerai einanti bučernes biznis. Dar
bininkų apgyventoj apylinkėj. 5 
kambarių fletas užpakaly. Savinin
kas apleidžia miestą. Pigiai paleis 
greitam pardavimui. 1437 So. Pu-
laski Rd. ROCkwell 8514. 

UPHOLSTERING 

Rakandų Taisymas 
Pervilkimas, baldų taisymas, per-

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiansios kainos mieste. Superior 
Upholstering Co., 327 So. Kedzie 
Ave., NEVada 7717. 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

Vandens Baltumo — Neamirda — Svariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINIRIUOT040 

ŠIOJ TERTrORIJOJ 
Mes greitai pristatome tr garantuojame pilna miera su City Sealer 

apžiūreUls, saikuotais trokais. 
KUOMET ĮUČIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANal 20^0 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chieago, IU. 
KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Manager 
3 = A 


