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6!AU RŪPINTIS VARGŠAIS
PER INAUGURACIJOS IŠKILMES 

GEROKAI LIJO
AVASIIINGTON, saus. 20. 

— Nepaisant šalto oro .ir lie
taus, šimtai tūkstančių žmo
nių suplūdo j prez. Roosevel- 
to inauguracijos . iškilmes.

sidžiaugus gyvuojančia šalyje 
demokratija, reikia pirmiau 
milijonams vargšų gerinti gy
venimų.

Prezidentas tad ir pasiryžo,
“rezidentas pasitiktas ir nu- tikrai susirūpinti varguomene.
lydėtas atgal į Baltuosius Kū
mus su didžiausiais krikštavi- 
mais.

Iškilmės buvo paprastos ir 
trumpos. Pirmiau prisaikintas 
viceprezidentas Garneris, o po 
to — prezidentas Rooseveltas.

Prieš inauguracijos iškil
mes prez. Rooseveltas su vi
sais savo namiškiais dalyvavo* 
pamaldose episkopalų bažny
čioje. . *

Po prisaikinimo prezidentas 
tuojau pasakė inauguracinę 
kalbų ir grįžo j Baltuosius rū
mus. i

Prezidentas kalliėjo apie sa 
vo vyriausyliės nuveiktus dar
bus gerovės grąžinimui. Daug 
kas padaryta, bet ne viskas at
siekta. Privačios autokratinės 
pajėgos pažabotos, liet. milijo
nams vargšų dar nepagerinta
buitis. Kad pasigerėjus ir pa- tį

.lis sakė, kad .J. Valstybės 
yra turtingiausias pasauly 
kraštas. Čia visur pilna įvai
rių gerybių. Tuo tarpu milijo
nai darbininkų ir ūkininkų tu
ri taip nykias pajamas, kad 
neįstengia žmoniškai prasi
maitinti, neturi tinkamų pas
togių, jų vaikai, kaip ir jie pa
tys, skursta ir neturi progos 
lankyti mokyklų.

Prezidentas nurodė, kad tik 
viena ketvirtoji dalis šalies gy 
ventojų gauna progos žmoniš
kiau gyventi, o kitos trys ket
virtosios dalys stačiai skursta.

Taip .neturėtų būti demokra
tiniam krašte.

Ir prezidentas pasiryžta, 
kad jis ir jo vyriausybė dau
giausia ir darbuosis, kad mi
lijonams vargšų pagerinti bui-

Tai Sir Yeshwant Holkar su žmona ir dukterim, Tndore 
maharadžas (karalius), sakoma . turtingiausias pasauly žmo
gus, šiomis dienomis pakeliui į Paryžių buvo sustojęs Chica
goj. (Acme Photo.)
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Potvyniai tūkstančius žmonių išvijo 
iš namu

CTNC1NNATI, O., saus. 20. 
— Ohio upės pakraščiais pot
vyniai apie 10,000 asmenų iš
vijo iš namų. Jie nusikėlė j 
aukštumas ir jų visas turtas 
dingo. Apie 8 asmenys žuvo ir 
padaryti dideli medžiaginiai 
nuostoliai, šalies vyriausybė 
ima labiau domėtis šia nelai
me ir, aišku, kad ji suskubs 
pagelbon nukentėjusioms.

Potvynių stovis atskiromis 
valstybėmis toksai:

Indiana. — Labiausia ištik
ta valstybė. Apie 4,000 asme
nų neteko pastogės.

Kentucky. — Apie 1,000 be 
pastogės, Šimtai asmenų pasi
rengę apleisti namus išilgai 
Ohio upės. Apie 100 namų yra 
pavojus ties Tennessee upe.

Illinois. — Apie 1,000 be 
pastogės. Daugelis įspėta ap
leisti namus.

Pennsylvania. — Ohio upė
je vanduo puola. Maži nuosto
liai. Žmonės grįžta į apleistus 
namus.

West Virginia. •— Keletas 
šimtų asmenų netekę pastogės 
Point Pleasant apylinkėse.

Ohio. — Rytinėje dalyje 
vanduo slūgsta.

Kai kuriose nukentėjusiose 
vietose darbuojasi Raudona
sis , Kryžius.

VATIKANO LAIKRAŠTIS
APIE NACIŲ ŽYGIUS 
PRIEŠ KATALIKUS

POPIEŽIUS SUNKIAU 
SUSIRGO

LONDONAS, saus. 20.
Per siautusias vakar audras 
Baltijos ir Siaurių jūrose ma 
žiausia 50 akmenų žuvo.

Be to, sniego pūgos ištiko
LONDONAS, saus. 20 . —

Anglijos užsienių reikalų se
ki etorius Edenas parlamente Skandinaviją, šiaurinę Angli-
pareiškė, ka<l jis nemato Eu
ropai pavojaus ryšium su įvy

AIITflMflRII III DRAMA 'kiaLs IpPftnij°3e- Bet iei koks dali. 
AUI UMUDlLiy rnAMU“ pavojus pasireikštų, už tai ___
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KALINGI ŠELPIMO
ELINT, Mich., saus. 20. — 

Netekįę darbo automobilių 
pramonėje tūkstančiai darbi
ninkų reikalingi šelpimo.

Valstybės gubernatorius 
Murpliy andai paskelbė, kad 
st reikuo jantie j i darbini nkai 
nebus išalkę, valstybė rūpin
sis jų maitinimu.

Iš Lansingo gi pranešta, 
kad valstybės šelpimo tvarky
tojai pareiškia, kad šelpimui 
trūksta fondų. Tš legislatūros 
skirtų 9 milijonų dolerių teli
kę, ne pilnai vos pusė milijo
no dolerių.

United Automobile Wor- 
kers organizacijos preziden
tas Martin pareiškia, kad 
streikininkai negali tikėtis 
šelpimo iš šios unijos.

NUŽUDYTAS VALSTYBES 
POLICININKAS

būtų kalti Vokietijos naciai 
kurie daugiausia kišasi į Ispa
nijos vidaus reikalus.

Sekretorius Edenas visiškai 
nutyli apie Prancūzijų, kuri 
visomis priemonėmis duoda 
pagelba Ispanijos radikalams 
per atlapų’ sienų.
Edenas sako, kad, matyt, Vo

kietijos naciai tikisi j Ispani
ją įnešti savo įtakų naciona
listams laimėjus karų. Anot 
jo, tas Anglijai būtų nepa
kenčiama ir naciai turi sau
gotis nuo įsivyravimo sveti
moj šaly.

Kas kita būtų, jei Ispanijos 
radikalai laimėtų karų. Tuo
kart Anglija ten galėtų domi
nuoti.

Jis mano, kad ir Ispanijos 
24 milijonai gyventojų yra la 
biau palankūs radikalams ir 
bolševikams, negu nacionalis
tams ir jų rėmėjams naciams.

Anglijos vyriausyte jau se
niai netekusi pusiausvyros 
tarptautinėj politikoj.

MONROE, Mich., saus. 20. 
— Policija ieško kriminalinin- 
ko .Alcide Benoit, 25 m. amž., 
kurs nužudė valstybės polici
ninkų R. F. TTammond.

INFLUENZA NYKSTA

jų, Pabaltijį, Vokietijų, Dani- 
jų ir šiaurrytinę

Chicago sveikumo departa
mentas praneša, kad mieste 
siautusi influenza (gripas) 

: nyksta.

VATIKANAS, saus. 20. — 
Spauda paskelbė, kad ,Vol<ie- 
tijos mieste Bremene naciui 
panaikino ten teisingumo rū
muose marmure iškaltų De
šimties Dievo J sakymų simbo
lį. Vatikano dienraštis Osser- 
vatc.re Romano pareiškia., kad 
naciui tuo būdu panaikino 
žmogaus prievolę ne tik Die- 

i vui, bet ir bendruomenei. Kas 
j gi iš tokio žmogaus, kurs ne
pildo Dievo įsakymų? Jis ne- 

' tinkamas nei Dicv.ui, nei žmo- 
nijai.

Osservatore Romano nuro
do, kad Vokietijos naciai iš 
Dešimties Dievo įsakymų pir
mąjį pakeitė savaip ir peršia 
;.j Hitlerio jaunimui. Jis yra: 
“‘Nacionalsoeializmas yra vie
špats tavo dievas ir neturi 
pripažinti kitų dievų, kaip tik 
mane vieną.”

Reikia laukti, sako Oss. Ro
mano, kad naciai neužilgo iš
kels aikštėn ir kitus savo įsa
kymus.

Be to, Vatikano dienraštis 
iškelia aikštėn Vokietijos kata 
likų .kunigų ir vienuolių did
vyriškus žygius paskutinio 
karo laiku. Apie 18,000 kunigą 
ir vienuolių (vyrų ir moterų) 
karo laiku vykdė gailestingu
mo darbus frontuose. Tš jų, 
9,073 pelnė požymius už ne
paprastą drąsą ir karžygišku- 
mą kovų laukuose. Be to, tftks-

Prancūzijos1 tančiai jų sužeista ir žymus 
skaičius mirė nuo žaizdų ir li
gų einant savo pareigas — 
tarnaujant tėvynei.

Nepaisant tų ir visą katali
kų didelių nuopelnų, naciai 
tieiris visiems katalikų didvy
riams atsimoka tik jų niekini
mais ir persekiojimais. Kata
likai tai visa turi kęsti tik ty-' 
Įėjimu, kadangi uždrausta 
protestuoti, arba kaip kitaip 
gintis. Nacių spauda kasdien 
beprotiškai melus skleidžia a- 
pie katalikus, Katalikų Bažny-

VATTKANAS, saus. 20. - 
Šventasis Tėvas Pijus XI 
šiandien rytų sunkiai susirgo. 
Dideli skausmai raižė abi ko
jas. Alsavimas pasunkėjo.

kari JoVatikane kalbama, 
Šventenybės kojos

Po-gys ir maža vilties, kad 
piežius galėtų vaikščioti.

Sumažėjus skausmams ko
jose, Popiežius šiandien kokį 
laikų kalbėjosi su valstybiniu 
sekretorium kardinolu Pacelli 
ir kardinolu Bertranų Bresla- 
vo arkivyskupu.

ITALIJA ATMETA PAK
TO IDĖJĄ

POPIEŽIUS MELDŽIASI 
Už ISPANIJA IR 

VOKIETIJA
VATIKANAS, saus. 20. —

ROMA, saus. 20. — Fašistu 
vyriausybės komentatorius Vi- 
rginio Gayda laikrašty Gior- 
nalc d’Italia rašo, kad Ttalija 
atmeta keturių valstybių — 1- 
talijos, Vokietijos, Anglijos ir 
Prancūzijos, priešbolšcvikinioį

Vatikane pripažįstama prieš Į pakto idėją. Jis paduoda šias- 
priežastis:

l’er didelis įtempimas Ispa
nijos reikale.

Prancūzija nenori skirtis su 
Maskvos bolševikais.

Anglija taip pat reiškia ne
palankumo paktui.

Tokiu būdu Italija tik su 
Vokietija yra glaudžiai suąl-| 
rušusios prie&botfęvikine Ji

keletą dienų paskelbta pasau
lio spaudoje žinia, kad Šven
tasis Tėvas Pijus XT kasdien 
meldžiasi už Ispanijos likimą 
ir už Vokietiją, kur katalikai 
persekiojami.

Pažymima, kad Popiežius 
kasdien aukoja savo skausmus 
ir kentėjimus už tų šalių ge
rovę, ypatingai gi už sergan
čiuosius ir mirštančiuosius.

Vatikane pareiškiama, kari 
skaudūs Kataliką Bažnyčiai 
įvykiai Ispanijoje ir Vokieti-: 
joje labiausia ir slegia Šven-1 
tąjį Tėvų.

tartimi.

VATIKANAS SI 
PILDYTI KONKORDU! 

SU VOKIETIJA i

MASKVOJE PASIRENGTA
TEISTI STALINO PRIE

ŠININKUS
MASKVA, saus. 20. — A- 

teinantį šeštadienį čia prasi
dės byla septyniolikai bolše
vikų vadų, kurie kaltinami sų 
mokslu prieš diktatoriaus Sta
lino režimų.

RADIKALAI SIŪLO ATLY
GINIMĄ DEZERTYRAMS

VALENCIJ.A, saus. 20. — 
Ispanijos radikalų režimo vir
šininkai oficialiai paskelbė, 
kad 50 pesetų dovanų bus iš
mokėta kiekvienam dezertyrui 
ir nacionalistų kariuomenės. 
Radikalai tuo būdu tikisi su
mažinti nacionalistų karo pa
jėgas.

Visi kaltinamieji laikomi ka 
Įėjime. Tarp jų yra sovietų ■ l>u,,la vyskupus, kunigus 
laikraSčio Izviestija vedėjas.ir P“saulininkm. Bažnytinei 
N. Bueharinae, vedamųjų! *i uždrausta atremti
straipsnių rašytojas Kari Ra
de.kas, sunkiosios pramonės 
komisaras O. Piatakovas, am
basadorius Anglijai O. Sokol- 
nikovas, susisiekimų komisa
ras M. Serodiakovas ir kiti.

Kaltinami, kad Trockini va
dovaujant sankalbiavę prieš 
Staliną ir jo sekėjus.

Pereitą vasarą po įvykusios 
tos rūšies bylos 16 bolševikų 
vadų, tarp jų keletas buvnsių 
komisarų, MŠaudyta.

tuos melus ir užsipuolimus

Katalikai sudaro kone tre
čiąją visų Vokietijos gyvento
jų dalį ir jie vargiai toliau pa
kęs nacių priespaudą.

NACIONALISTŲ LAKŪ
NAI PUOLĖ MADRIDĄ

MADRIDAS, saus. 20. — 
Nacionalistų lakūnai puolė 
pietinę Madrido dalį. Radika
lai pripažįsta, kad yra daug 
žuvusiųjų ir sužeistųjų.
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BERLYNAS, saus. 20. — 
Nuskendo bandymų karo lai
vas. Prigėrė 21 vyras.

VADINA “ASILIŠKU” 
DARBU

WASHINGTON, saus. 20. 
- Šen. Glass, demokratas iš 

Va., ”asilišku” darbu vadina 
vyriausybės žygius aukso at
sargas krauti į požemius
Port Knox, Ky.

Auksui saugiausią vietą y- 
ra pačiam New Yorke, sako 
senatorius. Tik be reikalo iš
laidos daromos.

VAKAR CHICAGOJ DAUG 
ŽMONIŲ SUSIŽEIDĖ

Vakar rytą Chicagos gatvės 
ir šaligatviai buvo nuklotos 
ledu kaip stiklu. Naktį lijo ir 
šalo. Tai to priežastis.

Į Daug žmonių susižeidė, nes 
ėjimas stačiai nebuvo gali- 

' mas. Nukentėjo daug ir auto
mobilių.

MASKVA, saus. 20. — At
vyko naujas .T. Valstybių am
basadorius sov. Rusijai J. E. 
Davies.

Tarp kitko jia pareiškė, kad 
“bolševikinė Rusija viena 
įdomiausių šalių pasauly”.

VATIKANAS, saus. 20. 
Patiria, kad Šventasis Sost 
turi naujus pasitarimus 
Vokietija konkordato (sutar
ties) papildymui. Šventasis 
Sostas pageidauja, kad Vokic 
tijos nacių vyriausybė rim
čiau skaitytusi su 20,000,C 
katalikų Vokietijoje ir paliau
tų juos persėk jojusi.

Vatikano sluogsniuose pc 
pildymas numatomas šiaii 
ruožais:

Katalikų vaikams .Vokieti
joje leidžiamas parapijų mo
kyklų lankymas.

Nevaržomas vyskupams ga^ 
nytojinįų laiškų skelbimas.

Atnaujinamas katalikišką 
laikraščių ir žurnalų leidimas.

Vokietijos naciai pageidau
ja, kad katalikų kunigai ato
kiai stovėtų nuo politikos.

Vatikane pažymima, kad ku 
nigai ja.u seniai nesikiša į na
cių poliitką, išėmus su politi
ka susijusius dorovinius kle 
simus. Tas gi yra gyvėsi 
BažbTČios reikalas.

MONTREALTS, saus. 20. — 
Kanada skaito* apie 11,000,000 
gyventojų. IŠ jų vienas mili
jonas bedarbių.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —

Šiandien debesuota ir šalčiau.
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LIETUVIŲ MUZIEJAUS REIKALU

Dar prieš apie trisdešimts metų Lietu
vių R. K. Susivienijimo seimuose buvo ke
liamas Amerikos lietuvių muziejaus klausi
mas. Tam tikslui jau buvo numatyta viela 
ir buvo pradėta ieškoti lėšų tokio muzie
jaus įsteigimui ir užlaikymui. Jau ii* atitin
kami nutarimai seimuose buvo pravesti. Bet 
nežinia dėl ko, tas reikalas buvo užmestas 
ir, pagaliau, visai užmirštas.

Jei tais laikais lietuvių muziejus būtų 
įsteigtas, jis būtų išaugęs į didelę įstaigų. 
Bet dabar jokia muziejaus neturime.

Tiesa, daug vertingų muziejui dalykų 
surinko atskiras žmogus, dirbdamas savo 
iniciatyva ir savo lėšomis. Čia kalbame apie 
dr. Al. Račkų, kuris per apie dvidešimts 
metų rankiojo senas knygas, plakatus, ant
spaudas, vėliavas, visokius ženklus ir t.t. 
Jis daug padarė. Tačiau visi jo surinktieji 
dalykai išvežti į Lietuvų, j Vytauto Didžio
jo muziejų, kurio vienu iš direktorių yra 
ir pats dr. Račkus.

Dr. Račkus šiuo žvilgsniu gražų darbų' 
attiko. Nepeikiam jo, kad jis savo pastan
gomis surinktų muziejų nuvežė į Lietuvų.

: Jis neprapuls ir, be to, mūsų vardų ten
garsine-

Bet juk ne viskas šioj srity padaryta 
ir ne viskas surinkta. Nevėlu ir dabar rim
čiau tų klausimų pasvarstyti ir Amerikos 

•lietuvių muziejų įsteigti. Neblogų pradžių 
šiam darbui jau padarė Tėvai Marijonai. 
Tokio muziejaus užuomazgų jie turi įsteigę 
prie Marianapolio Kolegijos. Ten jau nema
žai sukrauta Federacijos ir Tautos Fondo 
visokių dokumentų, kurie liudija apie Ame
rikos lietuvių nuopelnus Lietuvai ir duos- 
munų tautos reikalams.

Reiktų prašyti Tėvų Marijonų, kad jie 
sutiktų tų muziejų plėsti. Reiktų surasti 
lėšas muziejaus užlaikymui ir sutvarkymui. 
Reiktų, kad visi, kas tik turi kokių vertin
gų muziejui dalykų, siųstų į Marianapolio 
Kolegijų.

Apie tokie muziejaus naudingumų ir 
reikalingumų ir rašyti nereikia. Klausimas 
savaimi yra aiškus. Viena, neturi žūti Ame
rikos lietuvių veikimo įrodymai; draugijų 
konstitucijos, antspaudos, vėliavos, ženklai, 
knygos, užrašų ir finansų knygos, plakatai, 
laikraščių ir žurnalų komplektai ir kiti pa
našūs dalykai Kita, muziejuje surastų daug 
medžiagos lietuviai studentai, norėdami ty- 
rinėti išeivijos praeities darbus ir bendrai 
jis prisidėtų prie palaikymo lietuviškumo 
mūsų kartose. Žinoma, reikia, kad muzie
jus būtų to vardo vertas.

Prieš keletu savaičių Amerikos lenkai 
iškilmingai atidarė savo muziejų, die jį į- 
steigė Chicagoje prie lankų katalikų susi
vienijimo. Tų įvykį Amerikos didieji dien
raščiai plačiai aprašė, priduodami jam daug 

’ svarbos. Atidarymo iškilmėse dalyvavo mie
sto majoras ir prez. Rooseveltas prisiuntė 
'savo sveikinimų. Tai parodo, kari ir šio kra
što valdžia ir spauda tokį darbų įvertina. 
Tai ir mums turėtų būti akstinu savo mu
ziejų įsisteigti. Tų klausimų rimtai pasvars
tykime ir pradėkime darbų. Jei kitose kul
tūrinio darbo srityse nuo kitų tautų neat-
8iliekame, neatsilikiine ir šioj srity.

savo gimimo vietoje, būtent Sovietų Rusi
joj f

2. Kodėl komunizmas reikalauja “aka
deminės laisvės” čia, kuomet Sovietų Rusi
joj mokytojai jokios laisvės neturi!

3. Kodėl ukademinės laisvės idėja negali 
veikti vispusiškai, t. y. kodėl studentas ne
turi liek teisės prieš komunistinius moks
lus, kiek profesorius yna verčiamas jais 
kvaršinti studento galvų!

4. Kodėl mes negalini reikalauti, kad 
svetimšalis, atvykęs į šį kraštų, parodytų 
norų respektuoti mūsų vėliavų, arba būti 
grąžinamas namo!

5. Kodėl tiek daug Amerikos Laikraš
čių ir žurnalų pranešdami žinias iš užsie
nių, rodo tendencijų pritarti radikalų pusei!

G. Kodėl kai kurie turtuoliai ir kai ku
rios įstaigos bei fondai remia priešameri- 
koniškų ir priešreligiškų propagandų!

7. Kodėl ateistai, bedievių ir nepatrijo- 
tiškos organizacijos puola Katalikų Bažny
čių, kuri turi stipriausių jėgų apsaugoti 
krikščioniškųjų civilizacijų

Rašytojas, kuris tuos klausimus pastatė, pasigendama iš tų, kurie kat. 
nurodo didelį reikalų solidariai veikti prieš pinigais baigė mokslus. Taip
bendrų priešų. Jis tikisi, kad ir nekatalikai pat nusiskųsta, kad ne visur ! prįe dr-jų prirta-mto tik 
.ms prasikrapštyti savo akis ir pradės ben- iškilmėse ar paraduo-' dvyliktoji katalikų dalis tad
drai dirbti, kad saugoti Arnerik,. apginti kfek reikiMnt j reikU sudaryti gy¥MIlį R()Ir
re,lglJQ- , .: mos org. katalikų teisės, kad I taktų su neorganiz. tikinčių-

Aišku, kad reikia būti vieningiems ri- kai kur m-lose auklėtojai sa I jų masėmis. Pačių kat. akci-

Lietuvos Katalikų Vadų 
Suvažiavimas

(Užbaiga)

Pranešimuose buvo trumpai 
nušviestas didžiųjų kat. Ak
cijos organizacijų ir KVC ra
jonų veikimas įvairiais atžvi
lgiais. Kaip paaiškėjo, yra 
vietų, kur darbas eina labai 
gyvai, bet yra ir ztokių, kur 
jis dėl įvairių priežasčių ne
duoda norunų rezultatų. Re 
sp. Prezidentui buvo paduo
tas prašymas, kad atšauktų 
arba bent pakeistų naujoje 
dr-jų įst. tuos str., kurie ža 
lingi kat. akcijai.

Nusiskųsta, kad žymi kat. 
inteligentų dahs nedalyvauja 
kat. akcijoj. • Ypač veikimo

lėj reikia stipraus, gero vie
no kat. dienraščio, gero vie
no liaudžiai pritaikyto savai
traščio ir spec. KVC laikraš
čio. Galvojama “M. L.”,
“Šaltinį”, “Ūkininkų”, ‘Da
rbininkų' sujungti į vienų be- ----------
ndro turinio savaitraštį, o Sveiki, tavorščiai! 
jiems palikti spec. skyrius,
Panevėžy leisti spec. KVC o- 
rganų ir perorganizuoti “P.

J" į -’ISl •'•£.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Nesykj girdėjau jus šne
kant, kad laisvamaniai nieko 
nėra nuveikę, išėmus tai, kad

Garsų”. Tai tėra tik svarsty- Čikagoj buvo suorganizavę im
tinos mintys, kurios galėtų natvės biurų, leidę “Piršlį,” 
būti, jei pasirodytų sveikos, “Šakę,“ o dalmr suorganiza- 
ateity įgyvendintos. Visa bė- vo laisvamanių kuopų ir Įde
da, kad nėra geros spaustu .tuvoj užpirko sau kapus. A- 
vės, ypač rotacinės mašinos, le laisvamanių nuveikti dar- 
O jos verkiant reikia. Be jos bai for šiur yra strošniaį di- 
kat. spauda amžinai bus te- deli, kaip tūlas Kučinskas iš- 
clini.škai atsilikusi nuo kitos tluinnčijo susirinkusiems lais- 
pan. spaudos. valminiams Roselande, Čika

goj-

šant patj svarbiausi jį dienos klausimų. ' vo doroviniu pakrikimu ne-
Tačiau į aukščiau paduotus klausimus 

tinkamo atsakymo neteks susilaukti nei iš 
komunistų, nei iš jų visokios rūšies agentų.

ŠLIUPO SIEKIAI

“N-nų” redaktorius imasi ginti dr. J. 
Šliupų, primesdamas “Draugui”, kad, gir
di, esu nemorališka iškraipyti žmogaus t. y. 
Šliupo mintis. Bet mes Šliupo laiško minčių 
neiškraipėme. “N-nos” nėra linkusios ma
nyti, kad Šliupas, steigdamas bedieviškų gi
mnazijų, siekia išgriauti dabartines Lietuvos 
mokyklas ir kad jo tikslas išnaikinti reli
gijų, pradedant nuo kunigų išvijimo ar šiaip 
jau išnaikinimo.

Mes taip nebūtume rašę, jei Šliupo ne- 
pažintume iš praeities darbų: iš jo raštų įr 
kalbų. Juk daug kas dar atsimena tuos lai
kus, kuomet Šliupas, kalbėdamas ir rašyda
mas lietuviams Amerikoje, kurstė griauti 
bažnyčias, o kunigus kaiti bažnyčių varpi
nėse. To savo nusistatymo jis nėra atšaukęs, 
nes jo nepakeitė. Dėl to, nežiūrint kų Šliu- 
pas veiks, ar draugijų organizuos, ar laik
raštį leis, ar net gimnazijų steigs, jo siekiai 
nesikeičia. Jis nori mūsų tautų subedievinti. 
O pagiežos pilni bedieviai neglosto nei ti
kinčiųjų ir ypač kunigų. Gerai žinome, kų 
su kunigais darė Rusijos bedieviai, kaip da
bar elgiasi su bažnyčiomis ir kunigais Ispa
nijos bedieviai. Taigi, Šliupui ir rūpi įstei
gti Lietuvoje tokių gunnazijų, kurioj išaug
tų rusiško ar ispaniško tipo bedievių, kad 
jie išdrįstų elgtis su bažnyčiomis ir kunigais 
taip, kaip elgiamasi Rusijoj ir Ispanijoj. 
Mūsų pareigu yra perspėti žmones, kad jie 
nė cento neduotų Šliupo sumanymams vy
kinti, nes tais savo sumanymais jis griauna 
religijų ir visai mūsų tautai praržflti rengia.

duoda gero pavyzdžio mažu
tėliams etc.

Apie vyr. valdybos veikimų 
pranešė dr. Laimonas

Pranešėjas pažymėjo, kad 
KVC vyr. valdybos rūpesčiu 
buvo koordinuotas kat. org. 
veikimas, duota reikalingų 
informacijų įvairiais aktua
liais kat. akcijos klausimais; 
kur buvo galima ir kiek pa
jėgta, atstovauti kat. akcijom

jų ryžtamasi reorganizuoti. 
Reorganizacijos planas jau 
sudarytas ir buvo įteiktas E- 
piskopatui; gavus aprjbbatų, 
sudaryta spec. komisija, ku
ri turi tų planų pravesti. Da
rbui vykdyti vietoj KVC vyr. 
valdybos norima sudaryti 
naujų organų, kuri gautų di
rektyvas tiesiog iš Ganytojų 
Vyskupų. Jani padėtų spec. 
technikinis biuras. Į vadus 
numatoma pasiųsti pasiruošti 
baigusių aukštąjį mokslų

reikalai; reaguota į įvykius./ juionių. Lietuvoj reiktų
kur jie buvo paliesti (dėl jau 
nalietuvių demonstracijų kat. 
or-jų atžvilgiu, daryta žygių 
dėl spaudos, sūs-mų ir dr-jų 
įst., šis klausimas dar nėra 
galutinai išspręstas). Užmeg
zti per vysk. Matulionį ir dr. 
Leimonų tamprūs ryšiai su 
Amerikos liet. katalikais.

Tikimasi suorganizuoti spe- 
cialę fihnoms nuomoti kon
torų, kuri ,pargabentų tikrai 
vertingų filmų, taip pat Kau
ne ar kitur steigti kat. kino 
teatrų. Dalyvauta Ginklų Fo
ndo rėmimo, pasaulio lietu
vių organizavimo akcijoj, Žie 
mos Pagalboj ir k. Rūpinta
si, kiek leido kompetencija 
sunonnuoti Bažnyčių ir val
stybę liečiančius klausimus. 
Numatomi tvarkyti šviet. ii 
auklėjimo reikalai, plėsti bi
bliotekų tinklų, organizuoti 
profes. sambūrius, neapleisti

su
organizuoti relig. kultūros in
stitutų.

Lėšomis nerimą sudaryti 
kat. akcijos fondų, k mis bū
tų tiesioginėje Episkopai'? 
priežiūroje ir kurį adminis 
truotų jo skiriama valdyba. 
Mokesčio susidarytų pa 5 ai 
ba 10c per metus nuo kiek-

KLAUSIMAI, Į KURIUOS KOMUNISTAI 
NEATSAKO

Vienus katalikų laikraštis pastebi, kad 
nei komunistai, nei jiems simpatizuojantieji 
rašytojai neatsako į šiuos klausimus:

1. Kodėl komunizmas, skelbia jiacifLzmų 
kituose kraštuose, bet draudžia tai daryti

vamanybė buvo išsiplatinus 
tarp studentų ir prapesorių.

Tokiems etrošniai dideliems 
laisvamanių darbams, tavorš
čiai, net patys aršiausi lais- 
vamaniai-balšavikai neviorija. 
Jų popera sako, jog netikslu 
šnekėti kad laisvamaniai ko
vojo už vaikų darbo valandų 
sutrumpinimų. Už tai kovojo 
darbininkų organizacijos, o jų 
siekimai nebuvo laisvamany- 
bė. Sako, “kam tada padaryti 
žmones vien laisvamaniais, 
kuomet jie vyriausiu tikslu 
turėjo kų kitų.“ Na, matot.

Jei jau patys laisvamaniai 
laisvanianybės nuveiktų darbųPasak Kučinsko, laisvama

niai turi kuo pasigirti. Angli-' tlumočytojus skaito nežinan- 
joj, kur kadaise buvo tokia Jčiais kų plauškia, tai ko tada 
nevalia, kaip dabar Lietuvoj, verti visi laisvamanių pasigy- 
laisvamaniai kovojo už trum- rimai! Išvalgyto kiaušinio.... 
pinimų darbo valandų dirbau-1 -----------
čių vaikų nuo 5 iki 9 in. am
žiaus. Jie kovojo, kad tie vai
kai lankytų škules, o ne sun
kius darbus dirbtų, net imti
nose. Ir kovojo ne su darb
daviais, ale su kunigais, ku
ri? griežtai buvo nusistatę 
prieš vaikų mokyklas. Ir ta 
kova nenuėjo niekais. Jie iš
kovojo vaikams G valandas 
darbo ir 2 vai. mokinimui vai
kų šapose, bet dar ne laisvai, 
nes mokytojai turėjo būti ku
nigai ir niinyškos, kurie vai
kus baudė, plakė be pasigailė
jimo, kad bijotų mokinimosi 
valandų, kad tėvai neleistų 
vaikų mokyklon. Ir ant galo 
laisvamaniams “per dileles 
kovas ir kankynes pasisekė 
vaikučius išlaisvinti iš vergi
jos.” Kučinskas dar ištlunio- 
čijo, kari jei ne laisvamaniai,

Sutarė du kolegos daugiau 
nebegerti. Sutarę susimetė po 
keletu centų ir nusipirko pan- 
tę snapso tiktai vaistams li
gai užpuolus. Nepraėjo nei 
pora dienų kai vienas kolega 
eina pas antrųjį, kuris buvo 
pasiėmęs pantę.

— Žinai kų, kolega, šian
dien jaučiuos sergųs ir norė
čiau gauti kokį gurkšnį.

— Gaila, — atsako jam ko
lega. — Vakar aš taip buvau 
susirgęs, kad visų pantę su
naudojau liekarstoms.

Čalis Batelinskas po užtru
kimo vienoj tavernoj švyluo
damas eina namo. Beeidamas 
užgriuva ant svetimo žmo
gaus, kuris Batelinskui su
duoda per ausį:

— Jes, šiur, — sako Bate-
vieno kataliko; kunigai į jį
skirtų po 1 — 2 proc. gau tai nei Markso nebūt buvę 
namo atlvginimo ir pa tiek Esę, kada Marksas piadėjo u- jlinskas, dabar as jau tikrai 
pat kat. pasaulininkai inte- niversitetų lankyti, jau lais- esu paiėjęs namo. 
ligentai. Tinkamai pastačius Į
šį reikalų, spec. rinkliavų dau!«»” «k »!»*»<*» »»™|va, verkt, at-kams. Jei Gere.
giau nebūtų reikalo daryti.

Apie “M. L-čio” daibų ir 
redakcinius vargus konferen
cijų painformavo red. J. Gru
šas. Nusiskundė blogoka te
chnika, netikusiu popierium, 
tam tikrais žinomais straips
niais, kuriuos redaktorius,

išlaidas, bet ir mažina senas 
skola* (kurių po 3 metų ga
lėtų visai nebūti).

Diskusijose kun. Byla nu
rodė, kad kiek v. parapijoj tu
ntų būti nuolat, kat. sp. pla
tintojų komitetas, J. Gvildys 
— baisias girtavimo pasėkas,

kad ir nenorėdamas, turi dė- įžymėdamas, kad prageria-
. - . ti, nors jie esti dažnai ilgo-•*r prarūkomi kasmet mi-

Neseni lie laikai, kuomet nuo Pacifiko kūno kultūros ir dainos, ko- nežurna|istiai lijonai ir ragino neužmiršti
ordinuoti knygų leidimų, su- 1
darytį detalių kat. kultūrinio 
veikimo programų.

iki Atlanto reikėdavo mėnesiais keliauti. Ge
ležinkeliai tų ilgų kelionę sutrumpino ligi 
trijų, keturių dienų. Bet, štai lakūnas Ho- 
ward Hews anų dienų iŠ Lok Angeles, Cal. 
į Newurk, N. J. suvo lėktuvu atskrido į 7 
vai. 28 minutes ir 25 sekundas. Kad tų re
kordų padaryti, jis skrido 332 mylias į va
landų. Tai reiškia, kad susisiekimo srity
yra daromu, milžiniška pažanga.

• • •
Iki vasario IG d. liko tik keletas savai

čių. Visoe lietuvių kolonijos šiemet turi tin
kamu būdu minėti Lietuvos Nepriklausomy
bės devynioliktąsias sukaktuves. Kaip .jau 
pirmiau rašėme, tie veikėjai, kurie savo ko
lonijose nesurengs vasario 16 d. paminėjimo, 
susilauks viešo papeikimo. Bet mes mano
me, kad neatsiras tokių apsileidėlių, kurie
taip svarbų tautinį reikalų pamirštų.

• • •
H. Taine yra pasakęs, kad pasaulį val

do trys jėgos: politinė, /piniginė ir spauda. 
Bet pastaroji bene bus galingesnė, nes nuo 
jos priklauso ir pirmosios dvi Lietuviai ka
talikai, stiprinkime savo spaudų!

Kat. spauda savo tariuit 
gerokai sustiprėjo, tik jai pa 
stoviai tobulėti kliudo tech
nikinės kliūtys ir nesąžiningi 
platintojai bei prenumerato
riai, kurie, lig laiku neteisėr 
datų i sava pažadų, žudo visų 
bendrų reikalų. Artimesnėj a- 
teity numatoma sutvarkyti 
kat. organizacinius ir finan
sinius reikalus (juos kontro
liuos KVC); tolesni pasiryži
mai — kiekvienoj šeimoj tu
ri būti kat. laikraštis, kiek
vienoj parapijoj — kat. kny
gynas, biblioteka ar skaityk
la, kur reikės, kioskas, patal
pom kat. akcijos reikalams.

KVC mano, kati nereiktų

šiurkštoku stiliumi. Pastabas 
baigė skatinimu, kad pirmoj 
eilėj reiktų įsigyti gerų ro
tacinę mašinų. Apie “M. L.” 
išplitimų ir adm. negeroves 
pranešė administratorius V. 
Keturakis. Jis pailiustravo 
stat. duomenimis, kiek ir ku
rioj diecezijoj KVC organas 
yra išplitęs.

Yra vietų, kur jį skaito vi
dui. 36 žmonės, bet kaikur 
vis dėlto labai retai. Dubin
giuose (1,200 žmonių vienas 
tenka), toliau Pivašiūnuose. 
Dėl prenum. bei platintojų 
nesąžiningumo adm-jai pasi
daro daug įvairių bėdų, ten
ka gana stambias sumas nu
rašyti į pasyvus.

Rev. kom. vardu p. (faMi
kienė pranešė, kad viskų ko-

spaudų smulkinti. Pirmoj ei- misija rado tvarkoj. “M. L-

blaivinimo darbo; Cicėnas iš
kėlė reikalų organizuoti kat. 
teatrų; kan. Taškūnas kreipė 
abi, kad kat. laikraščiai ne
būtų perdaug “šventablyvi”, 
sausi, bet kat. dvasiu ir su
prantami žmonėms; dar keli 
kiti — kad reiktų “medžio
ti'’ piktinančius žmones sek
madieniais per ĮMimaldas šau
dančius zuikius medžiotojus, 
kud kat. akcijoj dirbtų ne 
tik kunigai, kiek pusauliniu- 
kai. Vienas iš provincijos at
stovų pastebėjo, kad, jei rei
kia rotacinės mašinos, tai tar
kite žodį kat. visuomenei ir 
ji, nors kaštuotų ir 100,000, 
bus per pusi; metų nupirkta, 
bet ligi šiol į kut. visuomenę 
tuo reikalu niekas nesikrei
pė. Klūkia rūpintis, kad ir
iose būtų leista viešai ir lais-

Ganytojams reikia paramos, 
tereikia mums tik tarti žodį, 
ir jei reikės, sako, surašysi
me peticijas kad ir su šim
tais tūkstančių parašų”.

Vysk. Reinys padarė kele
tu praktinių pastabų ir pasi
sakė prieš spaudos organų 
jungimų į vienų. Tas klausi
mas, nurodė, buvo rimtai ir 
plačiai gvildentas. Tuos, ku
rie adm-jai neatsilygina neiš 
tesi savo pažadų, neužsimo- 
kėdami skaito laikraštį ir tuo 
dar didžiuojasi, reikia griež
tai sudrausti. Bet nereikia 
užmiršti, sako Ganytojas, jog 
aukotojai nori žinoti, kokia 
yra tikra padėtis, kad jų au
komis remiamas darbas būtų 
gerai sutvarkytas ir tinka
mai kontroliuojama*.

Anksčiau per diskusijas 
kai kurie iš kalbėtojų, atrem
dami {Mularytuosius priekaiš
tas, pažymėjo, jog šiandien 
apie bažnyčių lobius Lietuvo
je ir kunigų turtingumą ne
tenka kalbėti. Jei kur ir pa
sitaiko viena kita išimtis, ta
čiau šiaip kunigui matei*, at
žvilgiu yra blogiau aprūpin
ti už kitas intelig. profesijas. 
Joks valdininkas ar bet koks 

(Tęsinys 4 pusi.)
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j pradeda kunkuliuoti, virti vi
sokie sumanymai, visokie gy-

ŠV. KAZIMIERO PARAP. venime Perversmai. Praeitų 
ŽINIOS sekmadienį bažnyčioje užgir-
________ dau net ketverius užsakus:

Sunkiai susirgo senasis nni- -^n^an9 Šmulkštį su Elena A- 
sų zakristijonas Jurgis fį.i nibrolevičiūte iš Homestead,
žauskas ir iš priežasties li-; Pa ’ Czeslaw Politowski (le

nkų) su Mare Kaizeriūte, 
Juozų. Laukaitį Ui M&rtha 

Jonų

O Čia Kas?

go^ atsisakė nuo vietos. Jis 
mūsų parapijoje išzakristijo-
navo suvirš aštuonius me- Soltysiak (lenke) ir 
tus. Jo labai visi pasigenda,' Miniauskų suMary Soost (tur 
o ypač. klebonas, su kuriuo ahe). Kiek iš šitų vedy- 
labai gražiai sugyveno. .Tur- ^9 Š\. Kazimie.|> parapija 
gis buvo žinomas visiems kai- 'aHnas> ar» kaip sakoma pa- 
x> “Dėdė Jurgis’’. Visus nio-|^^h’ sun^u Pasflkyti. N. N. 
tėjo pagerbti, visiems pala-j
mauti. Už tat dabar visi jo' 
gailisi ir linki iš visos šir
dies, kad kovei k iaušiai pa
sveiktu.

Nuo praeito sekmadienio 
Šv. Kazimiero parapija padi
dėjo vienu parapijonu, nes 
pakrikštyta Dolores - Pran
ciška .Juozo ir Bronės Mikeš- 
kų dukrelė. Lai gyvuoja ma- 

Netekę Dėdės Jurgio susi- žutėl
laukėme naujo zakristijono 
Juozo Navicko. Tai jaunas e- 
nergingas vaikinas. Iki šiol 
antrų terminų (trijų metų) 
prie bažnyčios tarnavo, kaip 
bažnyčios komitetas. Dabar 
jis nuo komitetavimo atsisa
kė, o jo vieton išrinktas .To
nas Antanaitis (jaunasai).

DRITTgX 9

Prezidento inauguracijos vieta. Rytinė J. A. V. kapitoliaus, IVasbingtone, 
fasada, kur vakar įvyko prez. Roosevelto inauguracija — prisaikdinimas naujam 
returių metų terminui. Iškilmėse dalyvavo tūkstančiai žmonių. Apačioj jūrininkų 
benas pratybų metu.

r-ĮT

GERAI PRADŽIAI 
NAUJUOSE METUOSE

NAUJUTĖLIS

PHILCO

Zinai, binieriai, tai biznieri., laikė metinį susirinkimų, ku-

Teko nugirsti, kad jau mū
sų lietuviai biznieriai jau ta-

škai; kų jie surengia, tai ži
no ne tik Pittsburgbe, bet

riame patvirtinta ta j>ati va
ldyba šiems metams. Valdy-

ir visoje apylinkėje. Pasiti- j bon įeina: M. Bliutienė — pi

rų skyriaus naujokių prižiū
rėtoja. Iki šiol tretininkai 
gražiai darbuojasi. šiame su
sirinkime pasiketinta visu

nasi apie metinę Užgavėnėse, kima, kad ir šiemet biznie- ! rmininkė, Senionienė — vice smarkumu pasidarbuoti, kad
vakarienę. Šių savaitę pasių-1 riai taip pasirodys. Linkime pjrin j Klimaitienė __ rašt.,

. • • a;__ • - __ : __ ;_________ ;_ i_:__ mr_
P. Jankauskas — iždininkas, 
tvarkos darytojas ir vyrų 
skyriaus naujokų prižiūrėto-

Pas mus po Naujų Metų karienės būna nepaprastos. , zimiero parapijos tretininkai ' jas. Stankauskienė gi mote-

sla visiems kvietimai į susi- geriausio pasisekimo. Mp. 
rinkinių pasitarimui vakario-1 
nės reikaluose. Šios nuo daug i
metų rengiamos biznierių va- Į Praeita sekmadienį Šv. Ka

sių metų obalsis: “Būti uo
lesniais maldoje” būtų įgy
vendintas.

Dieve padėk!
T re’. Draugas

“DRAUGO” METINIS

Sekm., Sausio-January 31 d.
KONCERTĄ IŠPILDYS 

Šv. Jurgio parapijos choras vadovaujant 

prof. A. S. Pociui

AUDITORIJOJ

8 Vai. Vak.

Solistai

3133 South Halsted Street

Praeitų sekmadienį pasige
dome kun. Skripkaus. Dauge
lis manė, kati, gal, susirgo. 
Bet pirmadienį gauta žinia, 
kad jis atsidūręs net Florido
je su pralotu Krušu. Rašo,
, kad ten vasara.

Prie progos turiu primin
ti, kad ir visų “Draugo” 
skaitytojų Raidas su Jonu iš
važiavo į “vikeišinų”, tur 
būt, irgi į Floridų. Jei pori- 

i doje, kaip vasara, tai, tur
būt, ten šalčio negalima par 
gauti. Vietoje šalčio, kad ka
rtais krokodilius jų nepagau- 

' tų, nes, sakoma, kad Florido
je krokodiliai po porų sieks- 

, nių ilgi, o kaip išsižioja — 
į visų žmogų ant syk gali pra 
ryti. Raulo Sėbras

Praeitų sekmadienį ir aš 
buvau užėjęs Šv. Kazimiero 
svetainėn “bingo” palošti. 
Net nustebau pamatęs daug 
ir mūsiškių lošėjų. Smagus lo
šimas ir duoda gražaus para. 
pijai pelno. Tik visas vargas, 
kaip klebonas bažnyčioje sa
kė, kad savieji savų reikalų 
neremia. Bet šį kartų gražiai 
pasirodė.

Šiemet žadama klebonijų 
pradėti statyti, tai visi turi

• Šis puikus naujas Philco 
console modelis, kų tik pa
leistas, duos jum gerų pra
džių daugeliui metų gėrėtis 
radijo ... metus pilnus ra
dijo siurpryzų. Nusipirki
te naujų Philco ir užtikrin
kite sau geriausias progra
mas leidžiamas oru!
Dykai Išbandymas Namuose! 

Jokio Privalumo.

be šeriai
su Philco h ach eki- 

elcncy Aerlal 
»■’7495

Įmainykite Savo 
Seną Radijo. 

Didelė Nuolaida Per
kant Naują Philco

LENGVOS 
SĄLYGOS!

Mokėkite kas mėnesi 
su savo Elektros Pa

tarnavimo bila.

I

Te ctver iutemt »ud tlher nttt, u tteuetvkut bigbtr prict h cbur^td 
f»r Htditi ttid tu deftmd puytueuti.

COMMONWEALTH EDISON

ELECTRIC «’ SHOPS
DOWNTOWN— 72 W. ADAMS STREET-132 S. DEARBORN STREET 

Telephone RANdolph 1200, Locol 979 
4834 S. Ashland Ava. 3460 S. Stata Sf. 4833 Irving Park Blvd. 
2733 Milvraukee Ava. 2950 E. 92nd St.
4231 W. Maditon St. 852 W. 63rd St.

4562 Broadway 
11116 S. Michigan Avė.

Kas Gero North Side iatel‘s vas. <1 d., 7:30 v va
kare Couray Ifigh sehool au
ditorium* perstatys. Tikimos

Sausio 15 d. širdies liga 
mirė Ona Belking, lenkė. B- I-

svečių ir iš kitų kolonijų. D.
1 Žengimo choras ir dramos

kmg šeima priklauso D. 7-en- wis ga|i T(>.
,-imo parapijai, taigi ramdo; kie nPpaaitaiko
19 d. velionė palaidota kaadienų, taigi nereikėtų pm- 
r,.ūsų bažnyčios Sv. Valtie- |(,isti progo!, Jd mirs 
kaus lenkiškose kapinė*. jei lietuviškais vaidinimais 

nieks nebesiinteresuos, priseis 
supilti kapų lietuvystei Ame
rikoje. Lietuvio sielos gelmė
je galima įžiūrėti kažkokių

i pagarbų viskam kas artima, 
Daug žmonių Nortli Side o kažkokj neprie|ankunlą> a.

Sausio 17 d. pradėjo eiti 
užsakai Otto Račkausko su 
Mildred Klug, vokiete.

sirguliuoja gripo. Atsargu.1 heiotiaūm,, nepasitenkinimų
p.aueu .... ra.. I ~

smarkiai sukrusti ir pasidar- * J?’. , ,viSko- Mes nejučiomis abejo-
............... - - plaučiu užd g .9 jame, kad lietuviai! gaĮėtų,

sugebėtų kų nors “worth
buoti klebonijos fondo augi 
n i nuli. Duodama labai gra
ži oh ir brangios dovanos, o 
jų įvairumas neišpasakytas. 
< ali pasirinkti kaip Gimbcis 
store. Bingo darbuotojai vi.u 
jauni vaikinai ir merginos 
Visus kviečia atsilankyti. Vi
siems žada gražiausių ir nau
dingiausių dovanų.

Bingininkaa

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

Sausio 17 d. mūsų motery* wtli|e„ atnkti. Taip jausda 
irėio maža bingro mokyklos _ . .______ ____ __ »•turėjo mažų bmgo k,o., p|j tampame sav0 p^^ du0,

kambaryje. Gaila, kad iu>s ne bkaaiais Daugia„ pasitikėki- 
turime atsakančios vietos to savaisiaig> bf,kime patri.

jotais — lietuviais praktiko-kiemo “geimiams’’

je.Moterų balius, sausio 3u d., i 
Lietuvių svetainėje, be abejo,!
sutrauks daug žmonių, nes SlS - las 1S WeSt fcnd 

pelnas skiriamas elektros į- 
taisymui bažnyčioj.

žmonės irgi nemažai įdo
mauja “teatru”, kurį dramos

Pittsburgo Padangės

Šios kolonijos koresponden 
tus kankino šalčio liga. Ir

(Tęsinys 4 pusi.)



P K A U Q A S » Ketvirtadieni*, saubiu 21, UJ37

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant M. Kanuilškie

Sausio Dvidešimts Pirma 
Diena

“Kas iš jūsų bijo Viešpa
ties ir klausosi jo tarno bal
so! Kas vaikščioja tamsybė
je, ir kuriam nėra šviesoj tas 
tepasitiki Viešpaties vardu ir 
remiasi savo Dievu’’.

— Izaijo L, W.

Jis turi ypatingų meilės 
jautrumų link tavęs, nes tu 
esi tamsoje ir neturi šviesos, 
ir Jo širdis linksma, kuomet 
tu pakyli ir sakai, “Eisiu pas 
savo tėvų’’. (Luko XV; 16).

PMarjkžas
SJ&TAS IA Wisr BUD 
FITT3BUKG0 PADANGAS-

(Tęsinys iš 3 pusi.)

prie klebono buvo prikibęs 
gripas, net ir lovon buvo pa
guldęs. Bet klebonas jau pra- 
dSjo atlikinėti savo pareigi*. 

Sausio Ki d. įvyko laido-

šas: prof. Pakštas, prof. Do
vydaitis, Labanauskaitė, dr.
!'ieliuinkaitis, dr. A. Macei
na ir A. Vulaitis (pav-kų vy
rų pirui.). Daugumu balsų 

• buvo. išrinkti į vyr. valdybų 
1 11 surašo kamlidatai (nusvė- 
j rė apie M balsų daugiau).
Šiai kadencijai į vyr. valdy- 

i bų paskirti yra šie: prof. kan.
Pr. Kuraitis, A Sentiky te, 
kun. Y. Mie Ieško, gy.d. J. Bar 

i Ičiūnats dr. Skrupskelis ir 
d r. Leimonas, bet vietoj pa
sitraukusios A. Sereikybės s-nu- '
Ark. Metropolitas paskyrė žai kreipė dėmesio,, tat trečių mosi darbu įsteigti Eit. ri rg

Padarė greitumo rekordų.
Amerikos lakūnas Howard 
Hughes, kuris šiomis dieno

Xl. Galdikienę r dv. vadu pa
sui rius kan. V. Dogelis.

Konferennija buvo baigta 
( j. Rūdinga prof. Pakšto kal

ba, kurioj prelegentas pasi
džiaugė konferencijos dar
bais, pažymėdamas kad tie, 
kurie gatvėj kat. veikėjus kri

Šv. Vincento moterų klū- nti savo parapijiečių tarpe šį neužmiršime Jūsų savo nud
ilo darbščios narės pradėjo parengimų, nes žmonių buvo dose. Kasdien prašysime Vi- 
darbuotis vakarienei su šo- gana didelis skaičius. sagaJio laiminti Jus. Telaimi-
kiais. Vakarienė jvyks vusa Reiškiame savo nuoširdžiau na Viešpats Jūsų mielaširdin* 
rio 2 d., mokyklos svetainė- šių padėkų visiems, kurie pa- gus darbus ir gausiai atly 
je. Pelnas eis parapijos »!l»i i. įdavinėjo bilietus vienuolyno gina iš Savo malonių iždo.

Sp'rgiitis naudai. Sunku yru pažymėti! Dovanas laimėjo šie asine
------ „------------ , visų pardavinėtojų vardus, nys; 1 n.ų dovanų — $50.(MI

bet Visagalis Dievas užrašė M. Vincevičienė, Homestead, 
juos savo Širdyje ir Jis savo Pft.; 2-rų dovanų — $25.0(1 
laiku atlygins visiems. ' sesuo M. Pelieita, Pittsburgh,

Dėkui tariame ir tiems, ku- Pa.; 3-čių dovanų — $15.0(1 
tižiau- lie pirko bilietus ir takiu bū- P. Šapkauskienė, Chicago, IIL 

tuvės a. a. Juozapu Seiliaus, giaiuės, kad pradedama inte- du prisidėjo prie didinimo Kitas dovanas po $1.00: Do- 
Velionis susirgęs sak-.iu ma-' resuotis ir, kaip girdime, ima- pelno. Ypatingų padėkos žo- nald Navitskv, Shenandoali, 

dj reiškiame Agotai Sutkai- Pa., W. W. Whitcomb,. Pitts- 
dienų pasimirė. Paliko dida-.he radio pusvalandį, liš^'krų- č ūtei iš Polithania State Ba- burgh, Pa., Lx,rraine Srubas,

Pittsbiirge Reikaiing as 
Radi© Pusvalandis

1-KOiMESTEADr PA - Ir 
mes, humesteadiečiai,

linine nuliūdime žmonų ir pe 
nketų vaikučių. Velionis pri
klausė šv. Jurgio . Kareivių 
draugijai, kurie uniformose, 
pritariant orkestrai, palydėjo 
į kapus.

Sausio 18 d., mirė Ltozali-
Ne? Jis,’’mato"tave per vių mis" lėktuvu iš Los Angeles į J Ūkuos, tegali jiems tik pavy- ja Sindaravičienė. Velionė bu 

-.i; I N«w Ynrkii stskridn 7 v. oėli, kad jie neturi jokios į- vo stambi Šv. Vincento pa
rapijos rėmėja. Paiko dide
liame nuliūdime sūnelį Juo-

tamsų, per kurių tu Jo negali 
matyti.

Sakyk Jam, “Aš esu labai 
atbukęs ir žemas ir kieta-;

New Yorkų atskrido per 7 v. 
28 min. ir 25 sekundas. Pa
darė naujų greitumo rekordų.

aėli, kad jie neturi jokios į- 
domios konferencijos.

didžiosiomis problemomis ir
bet Tu esi išmintingas ir au- drųsų. Jokiame kita-
kštas ir jautrus, ir Tu ori, nie luome nėra tokio procen 

to idealistų, kaip kuniguosemano Dievas, Aš esu Tavo 
vaikas. Neapleisk manęs“.

Tuomet suglausk rankas 
savo tikėjimo, ramume iki 
šviesa pakyla tamsoje. Su- 
glausk rankas savo tikėjimo, 
aš sakau, bet ne savo veiks
mo; prisimink sau kų nors 
kas tau reikėtų daryti, ir eik 
in daryk, jai kad ir būtų’ tfk- 
tai kambario išstovimas, ar
ba valgio pagaminimas, arba 
prietelio aplankymas: nežiū
rėk savo jausmų; atlik savo 
darbų.

— Jurgis MacDonaid

Sulaikyk savo murmėjimus, 
dangui tvarkant, kantrieji 
mato Dievo mylintį veidų; 
kurie neša savo naštas nesi- 
skųsdanii,. tie laimi Tėvo ma
lonę. Tasai sužeidžia save, kalu (iš dr. Maceinos pas
igirs išdtįsta rykštę ir pasi-1 kaitos); skelbti darbų
stato kovoti- su Dievu. penkmetį, kiek galima, judi-
"i ■ - . _ . . 1 — nti soc. klausinių ir įsteigti
LIETUVOS KAT AUKŲ VA- spec. sekcijų, kuri jį vykdy-

Tarp jų yra daug tokių, ku 
riems tikrai tinka tarnų ta
rno vaidas. Mes turime tokio 
jaunimo, kurio mums pavydi 
kiti.

Diskusijose šnekėjo kun 
Yla, O. Labanauskaitė, Va

Jtorųšytus
Komisijų Pranešimai

Paskum dalyviai sukalbėjo
■ , • • i • , i. i ; , za ir dukrelę Adelę. Laidotu-mahių ir sugiedojo tautos hi- * . v .v

vės įvyko sausio 20 d. iš Sv. 
Vincento bažnvčios.

ienų. ap. (XX).

Vyskupo Peiro Pranciš
kaus Bučio, M. F. C. para
šyta

PAMOKSLŲ
400 puslapių knyga.

Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo

SLandatų kom. pranešimu, 
konferencijoj dalyvių buvo 
407, iš jų 236 atstovai su į 
galiojimais. Buvo atvykę 2 
klaijiėdiečiai ir 6 amerikie
čiai (p-lė Malei y tė buvo pre j 
zidiume).

Rezoliucija*, referavo kun 
Byla. Priimtos rezoliucijom 
šeimos sukrikščionininio rei-

pamokslus.
Kairia $1.75

DRAUGO KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, 111-
AKIŲ GYDYTOJAI

DŪ SUVAŽIAVIMAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

inteligentas nesutiks už jų 
gaunamų atlykinimų eiti dir
bti to darbo, kurį tenka jie
ms su dideliu pasišventimu 
dirbti.

tų; steigti Episkopato globo
jamų kat. akcijos fondų; rū 
pintis aktyviau kat. spaudos 
reikalais (gerinti turinį, te 
chnikų, skelbti vajų, įsigyti 
modern. rot. mašinų etc.)- 

Atėjus rinkimams į vyr 
valdybų, buvo pasiūlyti di: 
kandidatų surašai. Senoji vyt. 
valdyba siūlė tokį: vysk. Ma-Dr. Pr. Dielininkaitis skai

tė aktualių paskaitų apie nau' tulio'ni^ prot Dovydaitis, dr 
juosius kat. socialinius sųjū | Dien^n^tis, kun. dr. Ūho- 
džius. Prelegentas peržvelgė ris> Q Labanauskaitė ir dr. 

/žozizmų, rexizmų, soc. korpo A Maceina, o iš pačios kon 
ratizmų, nurodydamas ko iŠ fecenci.j0l5 dalyvių buvo ptv 
jų būtų galima teigiamo ar siū)ytai. toks antrasis sųra- 
neigiamo pasimokyti. Buvo
nžakcontuota mintis, jog rei
kia, kad kat. akcijos sąjūdis 
būtų tinkamai diriguojamai 
jš viršaus, o jam turi atsilie- 
•pti sųjūdis, einųs iš apačios, 
dfeikia mokėti imti gyvenimų 
už ragų ir turėti stiprų, vie
ningų centrų, kuris nebijotų ' 
tarti, knr reikia, atvirų, liet1 
dėųsų tiesos žodį ir duotų 
aiškius nurodymus. Bteikia 
sudaryti veiklius kolektyvus 
kurių užuomazga reiškiasi 
jau, pav., kad ir apie XX X,
“N. Bbmuvų”, “Židinį’’.

Jokia. kita. Uetuvas visuo 
manės d&lia nepuri tiek sveiko 
elemento, kiek Lietuvos ka 
talik&i.5 / t

Vakar buvo paliestos tik 
neig- JI gyveninio pusės, bet 
toks atvims krausimo kėli
mas tik rodo jų rielojim<ri

UE1UV1AA ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GfflSH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

jų, tas radio pusvalandis nko, Pittsburgh, Pa., kuri pa- Chicago, III., Galkontienė, 
daug naudus atneštų iii pa- aukojo $100 00 laimėjimui ir Chicago, III., V. Krikščiūnie- 
stūmitų mūsų religiniai tau- yra uoli šv. Pranciškaus vie- nė, Manehesber, Conn., M. 
tinį veikimų. Ir mes, Home- nuolyno rėmėja.
steadiečiai, nenorime atsilik
ti. Sužinoję ir mes norėt;, 
nični būti pradiniais to pa. - 
valandžio rėmėjais. Sauso, 
kaip patarlė sako, niekus ne
klauso. Taip ir su pusvalan
džiu. Reikia darbo, bet rei-

Dėkojanie taip pat visiem-, 
kurie teikėsi prisidėti darbu, 
o ypatingai: kun. J. Skrip- 
kui, seserų kapelionui, Mile
liams iš Esplen ir iš Home 
stead, Bartininkienei, Tarno-

Stonelis Pittsburgh, Pa., A- 
lice Lea.se, Pittsburgh, Pa, 
Kaz. Juodaitis, Brooklyn, N. 
Y., Ona Svetinis, Homestead, 
Pa., K. Sargauti*, Braddock, 
Pa.

sonienei, Mareiulaičiams 
Naujelaitei.

Mažesnės lietuvių kolonijų. ' Brangieji mūsų Erietelia', 
turi savo pusvalandžius, ta
ir mums, sutartinai pradėjus, 
atsiras užtektinai grašio tam 
radio pusvalandžiui palaiky-

kia ir grašio. iri Šv.
Dėkingos,
Pranciškaus Seserys

ti.

i

HomesteadieMs

Padėka

V ei. Caluine’ b97 4 OH.so valandos 
9 ryte iki S vaK«u*. 

išskiriant a«a j 
mudieiiius i. i MŪRIS 
trečiadienius

Resiilenco 6609 S. Artesian Avė.
PROzpect 8403

OR. A. J. SHIMKŪS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OR. A. P. SI ULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CU1CAGO, ILL. ____

' 4300 S. Fair.fieltl Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—■♦ popiet — 7—9 vakare 

TreėiHdiMUitHH ir Sekmadieiuaia
pagal sntarti

PITTSBURGH, PA. - Sv. 
Pranciškaus Vienuolyno rė
mėjai surengė sausio 3 d, 
vienuolyne, pramogėlę.

Visupirmiausiai širdingai 
dėkojame gerb. kunigams kle
bonams, kurie teikėsi išgarsi-

Tel. Ofiso: Rea.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namų:
HEMIock 6286

DL 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 Sekmadieniai*

pagal atitarti

SK A LT YKITE ‘ ‘ IRJAUG .y “

Res. 6924 So. Talman Avė.
Kės. Tel. GROvetlUl 0617 
Office TaL HEMlouk 4848

DR. J. J. SMIDNAITIB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir iNedėliomis susitarae

TaL CANal 2346

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

Ketvargais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

________ Tel. CANal 0402________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archtg Ava
Valau Jog: 1—3 popiet ir T— 8;30 

vakaro
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nagu) atitarti

Telephone HEMIock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
, Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

nagai ouaitarima

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

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

vakarais nuo 8 ik) 9
Telefonas C A Nai 1175

' Namai: 6459 S. Rockwel1 St.
Telefonas REPublic MOO 

State 4690 Prospect 1019
KAL 8C ZARETSKY

ATTORNETS AT LAW 
6933 So. We«tcrn Avė. 

Valandos: kasdien nuo 8.30 po piet 
Iki 8:10 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randoiph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 8:00 po oiet

CLEMEKT J. SVILO*
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir ŠcStadieniais 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012

f

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMJbTKICAi.l.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuils 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšti, atitaiso 
trumparegystę Ir toiiregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ••gsamlnavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
dus. Spcclalė atyda atkreipiama > I 
mokyklos vatkus. Kreivos akys atl- i 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 4 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Daugely afc- I 
siliktonų akys atitaisomos be akiniu. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

Tel. Office Wentwor*h 6380 
Rez. Hyde Fark 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskvms seredomis ir subat-unis

Tel. Ofc. RKPubliu 7«»6 
MelroM! Purk 62U

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2428 West Marųuette Road
Antrad., kctviilud, b uenktadieniair.

9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Htoadavav 
MELUOSE FARK, ILL.

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

šeštadieniais nuo 2 v Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties.

AMERIKOS LIZTUVTTT DAKTARŲ DRAU«U0S NARIAI

DR. P.. AROČIONAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Snbat. nuo 2—9 v. Office Plione 

PROspect 1C2R

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

Res. and Office Tel CANa' 0257
2359 S. Leavitt 8t. 

CANal 0706

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1601 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9' iki 12; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANal 0823

TRINEITS ELIXIR 
OF BITTER WIKE

Nebūkit
Nevirikinimo

Vergait

--------------—
PRASTK SAMTELIO DTKAI

Triner*. BIHrr VVlne Ce.
S44 B. Wrlle st.. Chlratn, (Z.
Prielųek me* eamprlį dykai
Fantai

AAraaaa

v-------------------- i. .r ---------rinr-j-----------

Visose
Vaistinėse

DU. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2463 W. 63rd StM Chicago-

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU
SIO MENESĮ, EMIL DENEMARK, INC. 3860 
OGDEN AVENUE, DUOS SPECIALI NUOLAI
DĄ 10% ANT BILE VARTOTO KARO JŲ STA
KE....NĖ VIENO KAINA NEBUVO PAKEL
TA.... PRIEŠINGAI, VEŠŲ KARŲ KAINOS BU
VO STEBĖTINAI NUŽEMINTOS... .ATSI
MINĖTE 1 10% ŽEMESNE KAINA PRIEDU J 
BET TURITE ATSINESTI SĮ SKELBIMĄ.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Office Honrs
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointrnent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedaliomis pnsal sutarti

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Nkinų Telef. PROspect 1930

Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian A.ve» 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 [Kipiet 

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Scredoj pagal sutarti

Tel. CANa! 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rfcad
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartj 
REZIDENCIJA

663J S. CaUBornto Avė.
Telafonaa RBPubUc 7868

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENvvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1—3: nno 6:30—8:39

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Residcnce Tel. BEVerly 8244

III. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomią pagal antartia

TVAISO8 DAKTARAI

DR. CHARLES SEMI
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDvvay 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12

j Nuo 10 jJa 12 vai. ryto, ftuo 2 ik! 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8,30 ». t.

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

Tel. YARde 0994 
TaL PLAaa 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. »tk. 

Nedėbomu auo 10 iki 12 diena
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IŠ AVIACIJOS 
LAUKO

Suorganizuotas Lietu
vių Nacijonalis Aero

Klūbas
Mūsų didvyriai Darius ir

I
nustatė platų programų avia

Girėnas nustebino pasaulį Ur« Į vijos lauko ir jau stropiai re- bu7 ui »dio va’l^hT'’leidė- 
siu žygiu aviacijos lauke ir | ngiasi prie Aviacijos Dienos 
išgarsino tautų po visų pla-j .šių vasarų.
tųjį pasaulį taip, kad šian-1
dien visi jau žino, kas yra I Klūbo tikslas yra.
Lietuva ir lietuvis. Už tų tė-j pykinti Dariaus ii Gi- 
vvnės ir tautos išgarsinimui1^110 Peiktus troškinius bei 
jie brangiai užmokėjo: sava- lef,tajnentų.
noriai jie sudėjo savo gyvas-1 2. Kadangi lakūnas Anta-
tis ant tautos aukuro 1 Lai nas Kiela rengiasi skristi iš 
būna jiems amžina garbė už New Yorko į Kaunu, tai pa-
tai!

Mes, kurie apkainuojame jų 
nuveiktus darbus, kurie at
simename jų troškimus, kad 
sparnuotas lietuvis privalo 
nugalėti platųjį Atlanto oke
anų, privalome dėti pastangų, 
kad jų troškimas būtų įvyk- 
dintas..

Tiesa, buvo surengtas ir 
antras skridimas, kuris nors 
nepasiekė užbriežto tikslo, 
vienok padarė naudos daug, 
nes “Lituanica II” jau su
taisyta ir skraido Lietuvos
padangėje. ' .■ e •' ***.•’

Lietuvai reikalinga nema
žai didelių ir gerų lėktuvų.
Mes, Amerikos lietuviai, ga
lime daug prisidėti prie pa
didinimo Lietuvos oro laivy
no. Lietuvos šauliai, kurie skyrius.

[f MALDAKNYGES

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

Dievo Malonių baltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina .................................... $4.03

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

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

raidėmis ....................................................................  $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ................ $2.53

(Agentų nepageidaujame)

2334 So. Oakley Avė.
DRAUGO” KNYGYNAS

Chicago, Uline i s

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyseDykai LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CIAMOL lot., įsa Wee 4A«h «♦.. M.w Yort. N. T.

•Klota 10c (or ono trial lito bottle ot tom-ol

-Stato-

tiek daug tarnavo ir tarnau
ja savo tautai, jau .suorgani
zavo Aero klubų, bet jiems 
stoka lėktuvų, (.'hieagos lie
tuviai, aviacijos mėgėjai, nu
jausdami šaulių reikalus, su- 
orgajiiaavo Lietuvių Naeijo- 
nalį Aero Klubų, kuris jau

dėti jam sukelti reikalingų 
kapitalų ir tinkamai prireng
ti į tų ilgų kelionę.

3. Pagelbėti Lietuvos Sau
liams įsigyti tinkamus lėk
tuvus.

4. Rengti metines Aviaci
jos Dienas, kuriose lietuviai 
lakūnai, glaiderių valdytojai 
ir parašutninkai užimtų pir
mas vietas.

5. Organizuoti ir lavinti jau 
nimų aviacijoj taip, kad, rei
kale, galėtų patarnauti ir pa
čiai Lietuvai.

6. Fondo sukėlimui rengti 
pramogas, pasittnksniinimus, 
Aviacijos Dienas ir t.t.

7. Kreiptis į didesnes lie-1 
tuvių kolonijas tikslu suor
ganizuoti Aviacijos Klūbo

Iš šių punktų aišku, kati 
tikslas klubo yra bega'o kil
nus ir dirva plati. Reikia tik 
sukaupti jėgas ir žengti pir
myn.

Lietuvių Nacijonalis Aero 
Klūbas kviečia plačiųjų lie
tuvių visuomenę, laikraštiją, 
organizacijas, draugijas, klū-

jus j kilnų tautinį, darbų; ir 
pats dirbdamas jis lauks vi
suomenės gausingos paramos. 
Nariais klūbo gali būti vy
rai ir moterys, užsimokėdami 
50c metinio mokesčio.

Sekantis susirinkimas bus 
sausio 25 d., 8:30 vai. vaka
re, adr. 814 West 33rd st.

Dr. J. Poška.,
Liet. Nac. Aero klūbo pirm.

Waukegano Lietuviu 
Veikla

Šių metų pirmas, liūdnas į- 
vykis: mirė B. Vitkevičius, 
sulaukęs 76 metų amžiaus, 45 
metus išgyvenęs Waukeganc. 
Iškilmingai iš mūsų bažny
čios palaidotas Šv. Marijos 
kapuose. O. Petrošienė ir M. 
Truskauskienė neteko myli
mo tėvelio, o J- Petrošius ir 
P. Truskauskas gerojo uoš
vio. Duok Dieve jo sielai am
žinų atilsį.

Sausio 14 d. įvyko parapi
jos baZaro darbininkams va
karienė. Per vakarienę kal
bėjo J. Leskys jr P. Jurgai
tis. Savo kalbose pasižadėjo 
ateityje ir patys dar daugiau 
dirbti ir kitus ragino prie 
didesnio darbo parapijos la
bui. Sykiu vakarieniavo ir 
vietos kunigai.

Šio mėnesio paskutinį sek 
i madienį įvyks metinis para
pijos susirinkimas. Jame bū
tinai reikės suplanuoti baž
nyčios statybos darbas ir 
gauti daugiau aukų. Perei
tais metais per susirinkimų

tA. | A 
MARIJONA 

KRENCIENĖ
(po tėvais Jučaitė)

Mirė aauaio 17 d., 1937 m., 
5:20 vai. po pietų, sulaukus 
senatvės.

Kilo iŠ Tauragės apskričio, 
Kaltinėnų parapijos, Kušlių 
kaimo.

Amerikoj Išgyveno 25 metus.
I'uliko dideliame nuliūdime 

4 sūnus: Juoaapų, Kazimiera, 
Jurgį Ir jų šeimynas, ir Alek- 
sandių; 3 dukteris: Paulinu 
Cebatarlūnlenę, Onų Best ir 
Jounnų Mačernis Ir Jų šeiuias, 
anūkus, anūkes ir gimines; o 
Lietuvoj sūnų Pranciškų Ir jo 
šeimų, Ir brolį Juozapų Jucių 
Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6617 Ho. 
Wa«htenaw Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, sausio 22 d. Iš namų 3 
vai. ryto bus atlydėta J Gimi
mo Pan švč. Marijos parap. 
bažnyčių, kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta Į 
šv. Kaalmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
Htainus-as dalyvauti šiose lai
dotu vėsi:.

Nuliūdę: Sūnūs. Ihiklerys, 
Anūkai-ės Ir Giminės.

Laidotuvių diretkorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 210Q.

i -•»<.. .

Į kovą su venerinėmis ligomis. Chica goj įvyko skaitlingas visuomenės vadų 
ir veikėjų susirinkimas kovai su labai praplitusioanis venerinėmis ligomis. Susi
rinkimui pirmininkavo pats maj. Kelly. Iš kairės į dešinę: Dr. II. N. Bundesen, 
prez. Sveikatos Bordo; maj. Kelly; I>r. Paul De Kruif, rašytojas iš medicinos 
srities; Dr. Morris Fishbein, redakt. Amerikos Medikalės Sąjungos žurnalo; ir 
Dr. Louis E. Schmidt, kuris paskirtas kovos vedimo pirmininku.

parapijonai siūlėjo keliolikų kienė, T. Norbutienė, dr. Ra j žauskas, Aleliūnienė, O. Ale-
šiintų dol.

Į naujos bažnyčios statymo' Beleckas, J. Milasli, Vaškc- 
fondų aukojo po $100: Bro-,lis, Petkelis, B. šapšinskis,

kauskas, B. .Jovaiša, P. Lidei-; ksnienė, E. Kraujelis, R. Pa 
kis, V. Vilkas. N. Vilkas, j. rinelis, J. Vilkišius, J. Kudi

rka, adv. Bagdžiūnas, Rašin- 
skas, Motekaitis, Žubavič'ius,

nislovas Genevič.ius ir Stasys 
ir Aleksandra Augustevičia:.

Šios šeimynos yra jaunos,

J. Šimanskis, B. Širkšis, S. 
Marozas, K. Kuplis, Balnis, 
'Rimkus, A- Pečeliūnas, A.

tepradedančios šeimyninį gy- Į Šurna, J. Klimas, Benzinas, 
veninių. Gerų tėvų vaikai į Sadauskis, Šeputis, Atroškie- 
Kad ir jie yra geri, tai pa- ' n(l> F Vaičekauskas, P. Či-
rodo jų aukos bažnyčiai. Jie __
dažnai aukoja ir mėnesinių
aukų po dolerį. Bėglias.

Sketiškas, J. Vilimas, Griga- 
lė, Kulikauskis, M. Gričaitė, 
A. Eglinas, Šeputis, Peleckas, 
V. Sparauskas, Z. Grigonis,

Mass-Mitingo Aukos 
Vilniečiams

Sausio 17 dienos ALRKF 
surengtame Chicagos lietuvių 
mitinge surinkta vilniečiams 
paremti 103 doleriai. Stam
besnieji aukotojai šie: kun. 
A. Briška 2 dol., K. Kama
rauskas 2 dol., J. Kazlauskas 
2 dol., V. Brazauskas 2, A. 
Budris 2 dol., A. Butris 2 
dol., P. Vaicekauskienė $1.50.

Šie visi kiti aukojo po l do
lerį: J. Krikščiūnas, M. Sto- 
čas, D. Daunoras, P. šakis, 
K. Kamarauskas, J. Šaltėnas, 
T. Skliutas, P. Česakas, J. 
Kerulis, J. Rastenas, J. Vil
kas, F. Laurinčikienė, L. Žu- 
rlys, K. Zaromskls, K. Mic-

Truly o blesting on your head i* Fom-ol, the new 

thampoo diteovery which foke* drab, tiekly hair 

and trantformt it fo a bright and flattering halo. 

Fom-ol it an amazing foaming oil than.poo, su perti ne 

and non-irritating to the moti tender tkin. Fom-ol 

leavet your head clean ond your hair glowingly 

heolthy. Fom-ol it to economiealj a little goet a long 

way. Alk your druggiit for the regulor 50c tire. Or, 

write for a generout trial bottle, encloting 10c to 

cover packing and pottage.
Mort tha n • ikimpoo-a traatment!

III

** J

i* * * c ♦' / r .♦ <♦ 9 fe ♦

S. Lukošius, Jomantas^ A.'ros.

i n
IEVA RADZVILIENĖ
(|N> tėvais Ma/.urkcvlčlūtė)
Mirė sausio 18 d.. 1937 m., 

10:55 vai. vakaro, sulaukus 50 
metų amžiaus.

Kilo iš ' Lietuvos, Suvalkų 
rėdybos.

Amerikoje išgyveno apie 30 
metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Jonų, 5 sūnus: Rapolų, 
Juozų. Jurgį, Vincų ir P.ranų 
dukterį Ievų Schvvartz ir žen
tų Aloise. 2 s< seris: Marijonų 
Kazlauskienę, ir Rožę Rasi- 
mlenę ir jų šeimas, ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1737 Jul- 
ian St.

Laidotuves Įvyks penktadie
nį, Sausio 22 dienų. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta Į 
šv. Mykolo parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy
stam,is-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs. I>uk- 
tė, žentai. Seserys Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius lai- 
chauiez ir Sūnai. Tel. CANai 
2515.

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

Grabnamių
■ o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
------- o

Suvirš 50 metų prityrimo 
------- o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

------- o
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

i

bduwicz ir Snai
S. C. Lachawicz 
I. Liulevidus 
S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A. Petkus 
S. M. Skuto
1.1. Zuį
Ezerskis ir Siuais
P. I. Ridikas

Bacevičius, L. Šimutis, Rakš
tis.

Be to, p. Rakštis paaukojo 
4 dolerius, 10 nuoš. nuo par- ; 
duotų tų dienų Lietuvos iui- « 
imituotų produktų.

Vyčiai Rengia Vakarę

ROSELAND. — Vyčių kuo 
pa rengia šokių vakarų, va
sario 5 d, parapijos salėje. 
Grieš Dean Colby’s orkestrą.

Šis yra pirmas įvykis kaip 
kuopa Išrinko naujų valdybų, 
kurių si.daro: A. Vaitkus — 
pirm., Jurgis Smulkis — vice 
pirm., Julia Shatkus — rašt., 
Joana G lobis — f in. rašt., E. 
Kuncevičius -r- iždininkas ir 
Al. Malkevičius — klūbo pri
žiūrėtojas.

Vakaro kom. pirm. yra A. 
Malkevičius; kiti nariai: A. 
Vaitkus (tikietų platintojas), 
E. Alijošiūtė (salės puošimo 
pirm.), Jurgis Smulkis (pu
blikacijos pirm.), Joana Glo- 
bis, Stefanija Stakulis, Ber- 
nice Nonnant, Sue Zolpe, 
Ben Sukis ir A. Philips.

PRIEŽODŽIAI
Ji yra su dantimis ir su 

dančiukais.
Trokšta kaip gervė gied-

2314 We8t 23rd Place 
Phone Canal 2515

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YAEds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089
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V. Uždavinys Bridgc- 
porte kalkės sausio

24 diena

SUSIRINKIME VISI, NES 
LABAI SVARBU

Federacijos apskrities viee 
pirmininkas A. Valančius su
sitarė su kun. V. Petrausku, 
gerb. prel. M. Krušo pava
duotoju ftv. Jurgio parapijoj, 
surengti V. Uždaviniui Vil
niaus prakalbas. Tos prakal
bos įvyks sekmadienį, sau
sio 24 d., 2 vai. po pietų, Sv. 
Jurgio parap. salėj, Bridge- 
Porte. Be Vilniui Vaduoti Są
jungos atstovo Uždavinio, 
kalbės kun. V. Petrauskas, 
kun. A. Valančius ir kiti. Bus 
apsvarstyta Vilniaus krašto 
lietuvių skaudi padėtis ir iš
neštas protestas prieš lietu
vių persekiotojus lenkus. Vi
si susirinkite, ypač bridgepor- 
tiečiai. Juk negalime ramiai 
sėdėti namie, kuomet mūsų 
broliai kankinami okupųotoj 
Lietuvoj. Kvieslys

Iš Namų Savininku 
Susirinkimo

CICERG. — Lietuvių Na
mų Savininkų Politikos klu
bo metinis susirinkimas bu
vo sausio 12 d., Liuosybės 
svetainėj. Sus-me skaityta į- 
vairūs kvietimai, kurie tapo

priimti.
Komitetas knygoms patik

rinti pranešė, kaip klubas 
1936 m. jeigu turėjo virš $60. 
Kasoj liko apie $20.

Raportas komiteto apvaly
mui įvairių įstaigų ir instru
mentų, kuriais iš vaikučių 
viliojama centai, pranešė, kad 
tuo reikalu kreipėsi į mies
telio valdžių, kuri mielu no
ru žadėjo reikalavimų išpil
dyti, instrumentus išrinkti ir 
sunaikinti. Pastebėta, kad va
ldžia savo pažadų išpildė ir 
instrumentus išrankioja. Tai, 
reikėjo seniui padaryti.

Pramogų komitetas prane
šė, kad klubas turės vasario 
3 d. bunco party, Liuosybės 
svetainėj. Nutarta padėti ko
mitetui darbuotis ir išrinkti 
darbininkai.

Politikos atstovas pranešė, 
kad politikoj dabar nieko ne
veikiama, klūbiečių niekas po 
litikoj nedalyvauja, kitiems 
siūlytis nėra reikalo, kol pa
tys neprašo. Raportas priim
tas.

Veikiančios komisijos rapo
rtas priimtas.

Nauja valdyba 1937 m. u- 
žėmė vietas ir pasižadėjo po 
senovei darbuotis; prašė ir 
narių sutartino darbo.

ms. Tam dalykui sutvarkyti 
išrinkta komitetas.

Skundas, kad vandens bi- 
los labai ankštos ir nevieno
dos: vieni gavo už 3, kiti už 
5 mėnesus. Tam dalykui iš
tirti išrinktas komitetas. Kas 
turit aukštas bilas ir neaiš
kias, atneškit komiteto- pirm. 
F. Undratui, 1442 So. 49 av.

Nutaria užmokėti nuomų už 
svetainę 1937 m. susirinki
mams laikyti ir kitas bilas, 
kokios tik randas.

Klubas susirinkimus laikys, 
po senovei kas mėnesį antrų 
antradienį Liuosybės svetai
nėj.

Pradžia metų klubui pasi
rodė graži. Mokesčių sumokė
ta apie $15.00. Panašini tiek 
sumokėdavo ir Improvement 
klube. Mano nuomone, pra
nykus nesusipratimams tarp 
namų savininkų ir veikimas 
atgis. Klūbietis

Ar Jau Įsigijote 
Tikietus?

Tikietus šokių vakarui, ku
rį rengia Chic. LRK chorų 
apskritis, sausio 23 d., Viking 
svetainėj, prie 69 ir Emerald 
gat v.?

nnlTTO 18

Kaip jaučias motina akyvaizdoje tokio sūnaus. Joseph Kili, 22 m. amžiaus, 
kuris pclioi-jui prisipažino papildęs 40 apiplėšimu, Felony teisme stovi prieš sa
vo motinų. Nežiūrint motinos prašymo, kad jis būtų pavestas proto egzamlna- 
cijai, teismas piktadarį perdavė grand d/iurei.

Kurie norite iš anksto įsi- Keller.

Svarbu Keistučio
Klubo Nariams

Lai būna visiems keistutie- 
i čiams žinoma, kad naujų na- 
į rių prirašymo vajus 1937 me
tais bus tęsiamas. Todėl, visi 
nariai-ės, kurie norite padir
bėti klubo gprovei, užsiregis- 
truokit pas vajaus- komisijos 
korespondentų: St. Narkį,
4353 So. Talman avė.

Šiuo laiku turiu užsiregis
travusius sekančius vajinin- 
kus: St. Narkį, W. Sharkų,

daug sėkmingesnis, nes nau- 
i jiems nariams duodamos kon- 
sesijos pagal jų amžių. Va.ji- 
ninkams už daugiausia pri
rašymų narių skiriamos pi

niginės (cash) dovanos.
Vajaus komisijos korespon

dentas, St. Narkis, 4353 So. 
Talman avė.

Iš Politikos lanko
POLITIŠKO KLŪBO 

BANKIETAS

RUOŠIAMASI DIDŽIĄJA! 
LIETUVOS DAINŲ 

ŠVENTEI

gyt tikietų, kreipkitės į hile 
Patiekta skundas, kad ant kurį choro narį. Įžanga 35c. 

Cicero avė. ir 15 st. laikomi I Šokiams grieš Al Pratt and 
trokai ant gatvių, kur pavo-1 bis Virginia Ambassadors. 
jinga važiuotiems ir pėstie- M. B.

Vajininkų lenktyniavimo 
sekinės bus skelbiamos lietu
vių dienrašeirfose. Todėl pra
liek i te vajaus darbų dabar.

Naujų narių gavimas šįmet

M. BIAGO RENGIA 
BIRTHDAY PARTY

Brighton Park biznierius 
M. Biago, 4358 So. California 
avė., rengia Birthdav party 
and Anniversary of Califor
nia Inn sausio 23 ir 24 d.

M. Biago yrti Keistučio 
klūbo ir kitų dr-jų narys. Bus 
gera muzika ir užkandis dy
kai. Steponas

MARQUETTE PARK. — 
Lietuvių Demokratų 15 wa? 
do klūbo bankietas laivo 14 
d. sausio, parap. svetainėj.

Tikslas buvo paminėti .) 
metų klūbo gyvavimo sukak
tį. Kadangi klubas grynai po
litiškas, todėl ir programa su-! 
sidėjo beveik vien iš kalbų. 
Programų tvarkė pirm. F. J. 
Dowiat.

1938 metų vasarų, Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kaktuvių proga, bus suruošta 
didžiulė visos Lietuvos dainų 
šventė, ftimi šventei Lietuvos 
muzikai ir chorvedžiai jau da
bar sparčiai ruošiasi. Ateinan
čių vasarų manoma suruošti 
visų eilę rajoninių dainių 
švenčių, o po jų Aukštaitijoje, 
Klaipėdos krašte, Suvalkijoje 
ir Dzūkijoje bus ruošiamos a- 
pygardų dainų šventės. Tai 
bus lyg ir repeticijos prieš di
džiųjų dainų šventę. Jau da- 
bar visi Lietuvos chorai, tiek 
įvairių organizacijų, mokyklų 
ar bažnytiniai, dainų šventei 
gyvai ruošiasi. Dauguma cho
rų jau moka dainuoti šventei 
paskirtas dainas. Mapomo, 
kad didžioje Lietuvos dainų 
šventėje dalyvaus apie 15,000 
dainininkų. Pati šventė įvyks 
Kaune, birželio — Liepos m.

Į šių šventę laukiama gau
sių ekskursijų ir iš užsienio 
Lietuvių kolonijų.

VIEŠAS
PARDAVIMAS

(Public Auction)
Tikras Bargenas 

North W. (šiaurvakarinis) 
kampas Cermak Road ir

VVestern Avenue
fti brangi nuosavybė bus

Master in Chancery, Ninian 
Pirmas kalbėjo buvęs pir-rif. VVelch, Circuit Court Clerk 

mas pinu. M. Račkus, kurs ofice, Cbicago, III., parduota

19)7. uoorrr • Mvm Toa*a» Co.

išdėstė klūbo nuopelnus kas 
link aptaksavimo nuosavybių. 
Toliau kalbėjo buvęs 1936 m. 
pirm. J. P. Damkus. Jis at
pasakojo bendrus klūbo dar
bus praeitais metais. Pasi
šventimas valdybos ir klūbo 
narių sudarė didelę pagalbų 
rinkimuose ir šiandien mums 
yra linksma, kad lietuvis J. 
T. Zūris išrinktas į teisėjus.

Sekantis kalbėjo L. G. Ku- 
mskis, lygos pirm. Jis linkė
jo klubui pasisekimo, taipgi 
perdavė linkėjimus nuo tei

pirmadienį, sausio 25 d., 1937 
m., 12:45 po pietų lygiai. Ma
tykite

KUCHINSKAS & 
KUCHINSKAS 

2221 Wešt Cermak Road 
Tel. CANal 2552

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HEALTH-MOR 

Matykite Ji šiandien!
Reikia tik pašaukti CENtral 9051 
arlm. rašyti lalfką. o HEAI.TH-MOR 
ekapertaa atvyks pas Jus, ir par ke
lias minutes išaiškins HEAI.TH-MOR 
magiką. Šaukite pardavėją J. F. 
DANIS. Room 618. 203 No. Wa-
bash Avė., Chicago.

CLASSIFIED
sėjo J. T. Zūrio. Buvo ir dau 
giau kalbėtojų.

Svečių susirinko arti 200, 
o prie klūbo prisirašė 47 na
riai.

Kitas susirinkimas bus 19 _ _______________________
d. vasario. J. S. V.! PETKALINOA DARBININKĖS

PARDAVIMUI KAIRINIAI PAI/TAl
48 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui $5.00. 
Pirmoatoa ateiti, plrmtnuaiai gaus. 
Economical Sectlon. Miller Fur Com- 
pany 166 N. Michigan Avė. Atdara 
vakarais.

suteikia man tuos gerus daigtus, 
kuriuos as pageidauju cigarete

Aš sunkiai dirbu ir smarkiai linksminuos 
... ir aš spėju, kad aš rukau daugiau ciga
retę negu kas kitas tarpe mano pažystamų. 

Priežastis yra ... Chesterfields suteikia 
man daug priimnumo.

Lengva suprasti kodčl... jie lengvi, ne 
stiprūs... ir jie turi skonį ir kvapsnį, ku
rie kiekvieną sykį patenkina!

GRAŽI “GARNIO” 
DOVANA

Kartais skrendantis su do
vanomis “garnys” kai kam 
baimės įvaro, bet kai sausio 
17 d. “garnys” pasirodė virš 
Marąuette Parko, ties 6827 
So. Mapleuood, kur gyvena 
Leonardas ir Barbora Ruibis, 
tai ši laiminga pora nudžiu
go ir B. Ruibienė dr. A. Ra
kausko lydima su “garniu” 
nuvažiavo Šv. Kryžiams ligo
ninėn, kur ji buvo apdova
nota arti 9 svarų sveiku sū
neliu. Abu tėvai labai džiau
giasi sulaukę įpėdinio ir dė
kingi gražiai patarnavusiam 
dr. A. Rakauskui. Motina ge
rai jaučiasi ir greit iš ligo
ninės parvyks su “garnio” 
dovanomis narnoj kur jų lau
kia maža sesutė. R«-P,

Darbštaus ciceriečio veikė
jo Jono Bertašiaus sūnus A. 
Bertašius eina stonan mote
rystės sausio 30 d. Šaunias 
vestuves jaunavedžiams tėvai 
rengia Community parko sa
lėj. Rap.

J Reikalo ujama mergina 20—30 me. 
' tu amžiaua. abe’nam namų darhul.

Paprasta virėja. Nereiks skalbti. Tu
ri boti pritvrusl. Vykti su šeimvna 

i I artima Indianą vasarnami. $10. Te-
lefonuoklte SPAulding 5965.

PAIEŠKOJIMAS

Noriu žinių apie Carnella Wllkonis, 
arba Wilkonlų šeimyna. Plrmlnų 
gyveno po num. 1308 So. 49th Ct., 
Cicero. III. Rox 84 A. 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago.

REATj ĖST ATE PARDAVIMUI

Pardavimui dviejų nukStų namas po 
4 kambarius, si, voniom, skiepu, ir 
2 kam parndžinm. Stella Ynkne, 
2150 W. 24th St., arba tel. CANal 
37Š4.

IEŠKO PIRKTI

Ieškoma pirkti maži vargontukal 
(reed organ). Turi būti geram ato- 
vy. Box 81 A, "Draugaa".

PATARNAVIMO STOTY8

MTDWEST SERVICE 8TATTON 
2335 So. Westem Avė., kampas 23rd 
Plsee. Te1. CANal 3764. Phillips 
“IMT’ Products — Veedol and Qua- 
ker State Motor Oila — Cities Ser
vice Motor Oils — vien sukiltos ril- 
Sies Lnbrikantai vartojami — In’ 
dexed Lnbrication. Vic. Yuknes, m»- 
nager.

UPHOL8TEKINO

Rakandų Taisymas
Pervflkimaa, baldų taisymas, per- 

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai, 
žemiausios kainos mieste. Superior 
Upholatering Co., 327 So. Kedsie 
Avė., NEVsda 7717.


