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STREIKININKAI NEMANO APLEISTI FABRIKĄ

: • < i.

Šiandien rytą 80,000 vaikų 
priims šv. Komuniją

K fct’ -•w w

LENKAI ATSTATĖ GAIRĘ 
DEMARKLINIJOJE

Tik po devynių dienų incidentas 
uždarytas

M,ANTLA, vas. 5. — Eu
charistinio kongreso pamaldos 
Jktviram ore katedroje, Luneta 
parke, įvyko pereitą vidunak
tį. Daugiau kaip 125,000 vyrų 
priėmė šv. Komuniją, kurią 
dalijo keli šimtai kunigų.

Visa parko ai’kštė buvo skai 
seiai nušviesta elektros žibu
riais. Pamaldose dalyvavo, 
kardinolai, vyskupai ir kuni
gai.

Manilos arkivyskupas M. J. 
O’Doherty laikė vidunakčio 
panti f įkalinės Mišias. San 
Francisco arkivyskupas J. J. 
Mitty sakė pamokslą. Jo Eks
celencija iškėlė Tzajaus prana
šo pranašystę tais žodžiais: 
“Aš ateinu, kad galėčiau su
traukti juos visus krūvon su 
visomis tautomis ir šnekomis 
ir jie turi ateiti ir matyti ma
no garbę”

Ši pranašystė išsipildo, sa
kė arkivyskupas, ir tai šian
dien savo akimis matome. Čia 
suplūdo įvairios tautos ir gi
minės garbinti -Viešpatį Eu
charistijoje.

Ark. Mitty ragino filipinie
čius, kad jie ir toliau pasiliktų 
kaip buvę uolūs katalikai ir 
ištikimi savo Bažnyčiai.

Pasibaigus pontifikalinėms 
Mišioms, tūkstantinės tikinčių
jų minios atkalbėjo tikėjimo, 
vilties ir meilės aktą, kurį ki
tados kalbėjo ir pasirašė gar
sus Filipinų patri jotas dr. 
Jose Rizal prieš jo sušaudy
mą 1898 m. Jį sušaudė ispa
nai kariai.

Farke pamaldos užsibaigė 
prieš 4:00 ryto. Nuo 4:00 iki 
6:30 ryto buvo laikomos Mi
šios visose mieste bažnyčiose.

Šiandien vakarą lietus paken 
kė kongreso pamaldoms parke. 
Vyskupai ir dalis kunigų ir 
tikinčiųjų nusikėlė į radijo 
stotį, iš kur transliuota kal
bos temoje “Švč. Eucharisti
ja (kaipo Sakramentas”.

Šv. Tomo universiteto Ma
niloje rektorius mons. S. San- 
cho ragino
kad Ispanijoje komunistai bū 
tų nugalėti. Jis sakė, kad ten 
eina kova tarp Eucharistijos 
ir komunistų ateizmo.

Lnneta parke daromi prisi
ruošimai 80,000 vaikų tvarky
mui. Rytoj rytą šiems vai
kams bus dalinama šv. Komu
nija. Tai bus vaikų diena Eu
charistiniam kongrese.

Susirinkusios minios šalia Fisher Body No. 2 fabriko (atvaizde nematomo) laukia, 
kada “sėdintieji” streikininkai apleis šį fabriką. Bet streikininkai nemano gražiuoju pa
siduoti. Kareiviai neleidžia minių artintis prie fabriko. (Acme Psoto.)

Sausio 30 d. Lietuvos ats
tovas AVashington’e Lietuvos 
vyriausybės vardu pareiškė 
užuojautą Amerikos vyriausy
bei dėl skaudžios potvynio ne
laimės Obio ir Mississippi 
slėnyse.

“Elta” pranešė, kad vasar 
rio mėn. 2 d. Kaune prasidėjo 
antroji seimo sesija; sesijos 
atidarymo kalbą posalkė susi
siekimo ministeris Stanišaus
kis, kuris laikinai pavaduoja 
ministerį pirmininką p. Tūbe- 
lį, išvykusį Italijon trumpoms 
atostogoms.

AVASHINGTON, vas. 2. (Tš 
Lietuvos pasiuntinybės). — 
Demarkacijos linijoje sausio 
16 d. įvy'klęs incidentas, kada 
lenkų kareivių ginkluotas bū
rys sauvališkai perkėlė demar 
klinijos gairę ir, matomai, 
laukė lietuvių sargybos puoli
mo, sausio 25 d. buvo uždary
tas. Po devynių dienų svyra
vimo lenkų Storasta atvyko į 
incidento vietą ir susitiko su 
Lietuvos apskrities viršininku. 
Lenkų valdininkas pripažino 
sauvališką gairės perkėlimą ir 
gairė buvo tuojaiu atstatyta į 
senąją vietą.

CAIRO IŠSIVADAVO; OHIO 
UPĖJE VANDUO NEKYLA
CAIRO, UI., vas. 5. — Šis 

miestas pagaliau išsivadavo 
iš potvynio pavojaus. Tūkstan 
čių vyrų ilgas ir nepaprastai 
sunkus darbas Ohio upės pa- 

katalikus melstis, j^ra^iu nebuvo veltus. Vanduo 
upėje aukščiau nekyla.

Už tai gi Missiseippi slėnis 
užliejamas. Ohio ir kitos upės 
savo galingus vandenis palei
do į minėtą slėnį. Jau papluk- 
domi ir žemiau Memphis Mi- 
ssissippi upės pakraščiai. To
liau eina galingų užtvankų 
sistema, kuri tomis dienomis 
bus išbandyta. Kariuomenės 
inžirieriai budi. Pakraščių 
sargyba turi parengusi savo 
vaitis gelbėti gyventojus, jei 
kurnors užtvankos būtų iš
verstos.

Apie 5,000 gyventojų, išsi- 
kėliusiųjų iš Cairo, dar be
grįžta. Dar bus palaukta 
apie vieną savaitę, kadangi 
vanduo* upėje labai palengva 
puola.

Popiežius vėl kvies pasauli M prieš 
konutuiznia

VATIKANAS, vas. 5. —.Tūkstančiai katalikių vaikų ne 
Rytoj sukanka 15 metų, kaip Tekę tėvų ir jokios globos ir
Šventasis Tėvas Pijus X iš
rinktas Popiežium. Jo Švente
nybė apturi daug sveikinimų 
su linkėjimais. Tarp šių gauta 
ir iš Desio — Pijaus XI tėviš

kės. Desio miestelis sveikina 
savo garbingąjį sūnų.

VATIKANAS, vas. 5. — 
Popiežiau? Pijaus XI ‘kojose 
skausmai kone visiškai išnyko 
iš žaizdų išpiovus gangrenos 
ištiktas dalytes. Po šios 
operacijos šventasis Tėvas 
pasijuto kiek stipresnis ir nu
sprendė plačiau atnaujinti sa
vo bažnytines funkcijas, ku
rios per ligą buvo dalinai nu
trauktos. » i’' n*

Popiežius iš naujo paėmė
savo žinion visą Bažnyčios i 
kongregacijų reikalus ir pra
nešė, kad artimiausiuoju lai
ku įvyks Popiežiaus konsisto
rija. šį sekmadienį Jo Švente
nybė per radiją kalbės tarp
tautinio Eucharistinio kongre
so Maniloje dalyviams.

šiandien bado kankinami.
Atsižvelgus į tokią skaud

žią padėtį, Šventasis Tėvas 
nusprendė dar kartą paragin
ti pasaulį vienybėn prieš ko
munizmą.

Vatikane giliai susirūpinta 
katalikais našlaičiais Ispani
joje. Sužinota, kad ten jų yra 
ne mažiau kaip 50,000. Komu
nistai ir pilietinis karas išnai
kino jų tėvus. Daromi planai, 
kad su “kitų valstybių pagelba 
gelbėti tuos vaikelius, sveti
muose kraštuose rasti jiems 
prieglaudas.

Gavėnios laiku Italijos baž
nyčiose kasdien bus laikomos 
gedulo pamaldos už žuvusius 
katalikus Ispanijoje. Be to, 
bus aiškinama apie komuniz
mo pavojų žmonijai ir tikin
tieji bus raginami visur ir vi
sados griežtai kovoti prieš 
raudonųjų propagandą.

ŠV. SOSTO PROTESTAS 
VOKIETIJAI

16 SUŽEISTA RIAUŠĖSE

READ1NG, Pa., vas. 5. — 
Popiežius painformuotas a- Sti eiki ninku riaušėse šalia

pie naujau komunistų žiaury
bes, su katalikais Ispanijoje.

Galone Stove fabrikų Top- 
tonc 16 asmeąų sužeista.

POPIEŽIAUS KALBA PER 
RADIJĄ BUS GIRDIMA IR

AMERIKOJE

PACIFIKE UŽSIBAIGĖ JŪ
RINIS STREIKAS

NEW YORK, vas. 5. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI šį 
sekmadienį, vasario 7 d., kal
bės per radiją Eucharistiniam 
kongresui Maniloje.

Popiežiaus kalba bus girdi
ma ir J. ^Valstybėse. Bus per
duota National Broadcasting 
Co. tinklais 8*vafcryto (rytinių 
valstybių laikas).

Prieš tai iš Manilos bus 
transliuojama Benedikcijos pa 
maldos ir meldžionių giedam* 
himnai.

SAN FRANCISCO, Ca]., 
vas. 5. — Pacifiko pakraščiais 
užribaigė jūrinis — dokų dar
bininką ir laivą jūrininką,

Prez. Rmseveltas reikalaija reta 
vyramajam teismui

AVASHINGTON 
Šiandien čia

vas. 5. — 
visai netikėtai

slr, ikas ir visi streikininkai sukeltas nepaprastas įspūdis.
g] ižo į darbus. Prezidentas Rooseveltas pa

Streiką atšaukė streikininką siuntė kongresui specialų pra- 
vadas Harry Bridges po 98 nešimą. Remdamasis konstitu-

Prezidentas pareiškia, kad 
tik vyriausiasis teismas tegali 
interpretuoti konstituciją ir 
aiškinti naujų įstatymų teisė
tumą.

Vyriausią jam teismui reika-
paių nedarbo. Pacifike iš nau- cija, prezideTirtas siūlo vyriau-dingas-didesmo narią skaičius,
jo atgaivinamas didelis laivų siojo teismo narių skaičių pa

MEKSIKOJ SUIMTAS 
VYSKUPAS

judėjimas, kurs buvo iki že
miausio laipsnio suspenduo
tas. • . i, * ! i

Darbininkai laimėjo *kai ku
rias darbo sąlygas ir didesnį 
atlyginimą. Ateityje įvairūs 
nesusipratimai bus sprendžia
mi arbitražo kelio.

BERLYNAS, vas. 4. — Po
piežiaus nuncijus (atstovas) 
Vokietijai JE. arkivyskupas 
0. Cesare vokiečių užsienių rei 
kalų ofise įteikė raštu Vatika
no protestą prieš tai, kad Vo
kietija neigia padarytą kon
kordatą, kuriuo garantuota 
laisvė katalikiškoms mokyk
loms ir katalikų jaunimo or
ganizacijoms. Naciai dabar 
nesiskaito su konkordatu, ko
voja prieš šias mokykla* ir 
varžo organizacijas.

Prieš tai keletą kartų bnVo 
protestuota žodžiu. Tas negel
bėjo.

0AXACA, Meksika, vas. 4. 
— Penki policiniai agentai 
šiomis dinomis Tuxtla Guter- 
rieze suėmė Oaxaca vyskupi
jos vyskupą G. Anaya jo na
muose ir nežinia kur išvežė.

Aiškinama, kad vyskupas 
bus ištremtas iš valstybės.

Vyskupas Anaya trejus me 
tue ’šgyveno ištrėmime ir vos 
neseniai grįžo.

Policiniai autoritetai aiški 
na, kad vyskupas grįžo be Me
ksikos vyriausybės leidimo.

RADIKALAI SKELBIA MO
TERIMS LYGYBĘ

VALENCIJA, Ispanija 
vas. 5. — Radikalų teisingumo 
i..ir,isteris, anarchistas Garcia 
Oliver, paskelbė, kad radikalų 
režimas pripažįsta moterims 
visas vyrų teises ir privilegi
jos, ty. neribotą lygybę su vy
rais.

PLĖŠIKĖMS NEPASISEKI
MAI CHICAGOJ

ŠERIFAS TRAUKIAMAS 
TIESON

MONTGOMERY, Ala., vas. 
5. — AJabama valstybės gu
bernatoriaus pastangomis trau 
kiamas tieeon “impeachmen- 
tu” Henry apskrities šerifas 
dėl jauno negro nulinčiavimo.

Šerifas kaltinamas apsilei
dimu savo pareigose.

NUGRIAUS CARO 
PAMINKLĄ

VARNIAI. — Prie Varnių 
valsčiaus kiemelyje iš prieška
rinių laikų tebestovi rusų ca
ro Aleksandro II paminklas, 
pastatytas paminėti 50 m. su-

NACIONALISTAI ATSTA
TO ALCAZARO TVIRTOVĘ

TOLEDO, Ispanija, vaa. 5. 
— Nacionalistai ėmėsi 
apstatyti čia AJcazaro tvirto
vę. Prie darbo statomi radi
kalų Belaisviai milicininkai.

Ciiicago policija suėmė ke
turias jaunas moteris plėšikes, 
arba dalyves plėšimuose. Vie
na iš jų, norėjusi pasprukti 
nuo policijos, pašauta.

Su jomis kartu suimta ir 
keletas jauną plėšikų.

didinti iki penkiolikos. Šian
dien yra devyni.

Siūlo modernizuoti visas ju
ridines vyriausybės šakas — 
visus žemesniuosius ir vyres
niuosius federalmius teismus, 
•kurie šiandien palaidai kas 
sau aiškina konstituciją ir 
dažnai trukdo vyriausybei nau 
jų įstatymų vykdymą.

aiškina prezidentas, nes teis
mas užverstas darbais. Svar
besnieji sprendimai turi būti 
atlikti greitai.

Prezidentas pageidauja, kad 
jo šiuos pasiūlymus kongre
sas skubiai svarstytų.

Prezidento priešininkai pa
reiškia, kad tas yra ryšium su 
naująja santvarka, kurią no
rima būtinai vykdyti.

KOL KAS NĖRA TAIKOS AUTO
MOBILIŲ PRAMONĖJE

NELEIDŽIAMA PARDAVI
NĖTI DEVOCIONALIŲ 

DAIKTŲ

DETROIT, Mich., vas. 5.— 
Kol kas nėra taikos automobi
lių pramonėje.

Gub. Murphy pastangos 
iki šiandien popiečio nedavė 

“^2^ 9 ^ių. General Mo-
tora viršininkai griežtai laiko-

VILNIUS. — Švenčionių

Umbrašiūnas įteikė Švenčio
nių apskrities storaetai prašy
mą, kad jam leistų nešioti po 
kaimns įvairius devocionalius 
daiktus. Gruodžio 22 d. P. 
Umbrašiūnas gavo vicestoras- 
tos E. Polkovskio raštą, kad 
paduotasis prašymas nepaten
kintas. Vicestoraeta savo atsakakčiai nuo baudžiavos paJiuo- 

savimo. Kadangi jis reikalin- ky™*! motyvuoja, kad kaimuo-
gas remonto, valsčiaus taryba, 
nerasdama reikalo šį rusišką 
paminklą remontuoti, savo po 
sėdyje nutarė atiduoti Žemai
čių Muziejui “Alkai” Teisino 
se.

se pardavinėti devocionalius 
daiktus visai nesą jefrio reika
lo.

si savo nusistatymo.

Genesee apskrities šerifas 
Woloott gavo iš teismo įsaky
mą būtinai pašalinti “sėdin
čius” darbininkus iš Fisher 
Body fabrikų, Flint, Mich. 
Šerifas reikalauja, kad guber
natorius jam pagelbon skirtų 
kariuomenę.

PAGIMDĖ 4 KŪDIKIUS

ŠVEICARŲ KNYGŲ 
PARODA

KAUNAS. — Spaudos Fon
das jau baigia paruošiamuo
sius darbus ir jau netrukus 
suruoš mūsų visuomenei pla
čią ir įdomią Šveicarijos kny
gų parodą Kaune.

LIETUVAI ŠVIESA LABAI 
BRANGIAI KAŠTUOJA

KAUNAS. — Beveik visuo
se Lietuvos miestuose ir mies
teliuose, o ypač Kaune, kelia
mas klausimas, kad labai 
brangi yra elektros šviesa. 
Galvojami būdai, kaip tai at
piginti ir ypač elektros įmo
nes paimti patiems lietuviams 
į savo rankas.

ROKIŠKIS. — Rokiškio gy 
ventoja E. Trimblienė pagim
dė keturis kūdikius: du ber
niukus ir dvi mergaites. Kūdi
kiai ir motina sveiki.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas sniegas, arba lietus; 
kiek šilčiau.
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Į) DIENOS KLAUSIMAI

KATALIKŲ SPAUDOS MĖNUO

Bet, matot, dabar jau bolševikų ir so
cialistų (menševikų) “bendrasis frontas** 
Lietuvos Nepriklausomybės iventę minės ir 
net aukas Lietuvai rinks! Ar tai ne stebuk
las? ,

Tačiau netenka džiaugtis dėl to stai
gaus bolševikų atsi v eilinio, nes tai nėra jų 
atsivertimas ar pasitaisymas Lietuvos ir be
ndrai tautiniu atžvilgiu. Bolševikai kaip bu
vo taip ir tebėra Lietuvos nepriklausomybės 
priešai ir mūsų tautos nenaudėliai. Jų “an
tantėj imas“ yra veidmainingas dalykas; jų 
‘ bendras frontas’’ būk tai IAetuvos demo
kratijai atsteigti yra Madonoje sugalvota 
priemonė bolševikiškųjų įtakų praplėsti lie
tuvių tarpe ir pasipinigauti; jų užsimojimas 
minėti Lietuvos NeprikLausomybče dienų yra 
nedoras tikslas išnaudoti lietuvių tautinį se
ntimentų bolševizmo ir Sovietų Rusijos nau
dai; jų renkamos aukos neina Lietuves ge
rovei, bet jos nelaimei, nes “bendrojo fron-

R A F O A S

c

Iš Tėvų Krašto
]

Lietuvos Kariuomenes Kūrėjų - Savanorių 
Dešimtmetis. Bus Didžiulis Savanorių 

Kongresas

1918 m. paskelbus Lietuvos 
nepriklausomybę, reikėjo jų 
apginti nuo visokių vidaus įr 
išorės priešų, kurių tada bu
vo nemaža. Tačiau ginti bu
vo nepaprastai sunku, nes 
tais laikais Lietuva neturėjo 
jokių girk uotų pajėgų. Rei
kėjo kreiptis į Tautų, kad

rių - kūrėjų šiandien yra jau 
pagyvenę žmonės, tačiau jie 
kiek galėdami prisideda p r i t 
ginkluotų krašto pajėgų stip
rinimo. Savo sųjungos dešini! 
mečiui paminėti savanoriai

Šeštadienis, vasario <5, 1937

k*

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

BB

Sveiki, tarvorščiai!
Iš Veliuonos (Lietuvoj) su

kūrėjai yra nutarę ateinant; ■vau naujienų, kad ten jaunie- 
pavasarį nušauk t i dūžiui; ku-i^ ūkininkai pradėjo šeškus 

ngresų, kuriame savanoriai auginti. Augina dėl t1', kad už

kų, gyvų teišliko 19, kurių tik 
vienas riesužeietas. “

Mat, ir mūviu karalystėj y- 
ra anglių kasyklos.

jos sūnūs, kurių širdyse degė
tėvynės s eilė ir kurie dar lietuvių tautos gyvenimo kiau 

to“ tikslas yra užtraukti Ltettftei tokių na- pajėgė vartoti ginklų, stoti į simais.

šis mėnesis yra pašvęstas katalikiškos 
spaudos platinimui Amerikoj. Didžiuliam 
spaudos vajui vadovauja Nacionalė Katali
kų Gerovės Konferencija (N. C. W. C.). Šios 
didžiosios organizacijos spaudos departame
nto pirmininkas vyskupas John Mane Gan- 
non (Erie vyskupas) išleido atsišaukimų, į 
Amerikos katalikus, kuriame nurodo bega
linę katalikiškos spaudos reikšmę. Paskirų 
vyskupijų ganytojai taip pat specialiais laiš
kais atsiliepia į tikinčiuosius, ragindami juos 
prenumeruoti ir remti katalikiškus laikraš
čius. Į tų darbų organizacijos ir mokyklos 
bus įkinkytos.

Kaip žinome, Katalikiškoji Akcija Šve
ntukam Tėvui yra labai arti širdies. Jis ne 
vienų kartų yra atsišaukęs į katalikiškąjį 
pasauli, kad tikintieji visomis savo jėgouus 
imtųs apaštalavimo darbo. Labai svarbi Ka
talikų Akcijos dalis yra platinimas katali
kiškosios spaudos. Vienai katalikų žurnalis
tų grupei Popiežius Pijus XI yra pasakęs: ' 
t?Kų padarysite katalikiškai spaudai, aš j 
skaitysiu, kad tai padarėte man asmeniškai“. 
O kus iš uiūsų katalikų nenorėtų kų nors 
svarbesnio padaryti Didžiųjam Katalikiškos 
Akcijos Popiežiui, kuris tiek daug gero yra 
padaręs ne tik katalikams, bet visai žano- 
pijai. ~

Amerikos lietuviai turime savo katali
kiškų spaudų. Leidžiame visų eilę laikraš
čių ir net dienraštį. Dėl to, pasinaudodami 
vyskupų ir kunigų paraginimais per šį ka
talikų spaudos mėnesį, pasistengkime gauti 
naujų skaitytojų lietuvių katalikų laikraš
čiams. Tuo būdu atliksime svarbių katali
kiškų ir taip pat tautiškų pareigų.

laimę, kokios susilaukė nelaimingoji Ispa-

Dėl to, atsižvelgiant į tų visų, nei vie
nas sąmoningas lietuvis neturėtų remti bol
ševikų ir socialistų “bendrojo fronto“ dar
bų ir nei cento jiems neaukoti.

GRAŽUS UŽSIMOJIMAS

Jau gavome keletu numerų naujo laik
raščio Lietuvoje “Vyrų Žygiai’’. Tai Lie
tuvos vyrų dvisavaitinis laikraštis, kurį “Pa
vasario“ sųjunga leidžia, o redaguoja vy
riausias tos sąjungos vadas dr. J. Leimonas. 
Pirmieji numeriai daro gražaus įspūdžio. Tu
rinys gyvas, graži išvaizda. Laikraščio 
liksiąs — kelti vyrų religinę sųinonę ir ug
dyti juose veiklumų. Anot vieno “V. Ž. “ 
bendradarbio, gyvenamasis momentas rei
kalauja tikrai moderniškų vyrų, tokių kaip 
darbininkas Matas Talbotas, kaip kapitonas 
lakūnas Du Plessis, kaip generolas Fošas ir 
advokatas Ferrini. Vyrams reikia būti nau
joviškais ir pažangiais visuose, bet pirmoj 
eilėj svarbiausiuose gyvenimo dalykuose: do
rovėje, teisingume ir meilėje.

Kad Lietuvos vyrų laikraščiui rūpės 
aktmjįeji visuomenės reikalai, parodo,, kad 
it šis" jo redaktoriaus pareiškimas:

“čia tėra vienas kelias — pašalinti

DĖL B0LAEVIKŲ “ATSIVERTIMO

Ar ne stebuklas! Lietuviai bolševikai 
“ atsivertė’T Tik įsivaizduokit sau — ir jie 
jau rengia Lietuvos Nepriklausomybės die
nos paminėjimų!

Taip, jie rengia. Ir tai dar'ne vieni, bet 
drauge su savo vakarykščiais draugais so
cialistais.

Kodėl taip staiga mūsų kairieji, ypač 
bolševikai, “atsivertė“ ir pradėjo “rūpin
tis Lietuvos reikalais’’f Juk jie visų laikų 
kovojo prieš Lietuvos nepriklausomybės idė
jų, o Lietuvai tapus nepriklausoma, jie jai 
visokiais būdais stengėsi trukdyti. Dar pa
saulinio karo metu socialdemokratai pasb 
sakė prieš Lietuvos nepriklausomybę, nes 
esu begalima skaidyti socialistiškos Rusijos. 
Žbn- blogiau buvo su komunistais. Jų vy
riausias vadas V. j^apsukas vedė į Lietu
vų Rusijos bolševikų armijų, kad' pasmaugti 
tik kų įsisteigusią Lietuvos valstybę ir kad. 
prijungti jų prie liolševikiškosios Rusijos. 
Lietuva visas savo jėgas turėjo įtempti, kad 
atsilaikyti lietuvių vadovaujamiems rusams. 
Tam reikėjo ir aukų nemaža pakloti. Yra 
neužginčijamas faktas, kad tose kovose su 
bolševikais daug Lietuvos kareivių žuvo. 
Be to, per visus tuos 19 metų Maskva, lietu
vių bolševikų padedama, varė didelę bolše
vikiškų propagandų kaip Lietuvoje, taip vi
soj mūsų tautoj,

Kuomet amerikiečiai lietuviai visa sa
ve energija dirbo dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir dėl jqs sustiprėjimo, liolševikai vie
kų darė, kad tik tų darbų trukdyti.. Jie agi
tavo žmones nei pinigiškai nei darbais ne
trinti jokių Lietuvos reikalų. Prie tos agi
tacijos tjemažtd prisidėjo ir- socialistai, ku< 
lie savo laiku skelbė, kad nė cento nereikia 
duoti Lietuvai ,

visas tas visuomeninio ir kultūrinio gy
venimo apystovas, kurios plačias mases 
stumia į komunizmo glėbį, ir suorgani
zuoti galingų sųjudį, kuris pakeltų tau
tos dorovę, religinį susipratimų, page
rintų vargingųjų sluoksnių gyveninių ir 
užkirstų kelių komunistinei propagan
dai“.
Toliau nurodoma, kad gyvename svar

bioj valandoj, kad negalima abejingai žiū- 
lėti į šių dienų įvykius, kad reikia visiems 
dirbti daug, dirbti organizuotai ir sistema- 
tingai.

“Pavasario“ sųjunga išleido ir kitų pa
našų populiaraus turinio laikraštį “Lieps
nos“, skiriamų moterims ir mergaitėms.

Reikia tik sveikinti Lietuvos katalikų 
ja lininių — pavasarininkus, kad jie taip rū- 
jtcgtiag&i darbuojasi savo tautos gerovei.

“Darbininko“ Redaktorius parašė ilgo
kų straip>nį apie Arkivyskupų Matulevičių 
jo mirties sukaktuvių proga. Straipsnyje iš
kelia didelius Arkivyskupo nuopelnus ir 
Bažnyčiai ir Lietuvai. Dėl bažnytinės pro
vincijos įsteigimo taip rašo: “Tokiam isto
riniam darbui nuveikti reikėjo turėti ir Po
piežiaus ir lietuvių tautos pasitikėjimas. Ar
kivyskupus Matulevičius turėjo vienų ir ki
tų. Tas plaukė iš jo nepaprastos, šventumu 
pažymėtos doros, aukšto mokslo, stambaus 
organizatyvinio pajėgumo ir karšto patrio
tizmo. Gausi DievoApvaizda išaukštino pa
sižeminusį vienuolį, ir juo daugiau jis tolsta 
istorijos glūdumoje, juo didesnė mums at
rodo kilni jo asmenybė“.

Sąryšyje su nauju lenkų smurtu Vil
niaus krašte Londono laikraštis “Observer“ 
rašo, kad atnaujintas įtempimas tarp Lietu
vos ir Lenkijos gali padidinti bendrosios au
kštosios diplomatijos daromų žalų. Lenkija 
vėl pradėjusi slopinti lietuvių elementų ViL 
ranje. Tas pate laikraštis pažymi ir tų, kad 
lenku ekspam-ionistinė politika į Lietuvos 
rųakaitų sukeltų visiškai nereikalingų nera
mumų.

kariuomenę ir gintų nepri- 
klausomytę. Tuo rekalu 1918 
m. pabaigoje buvo išlėktus 
atsišaukimas į tautų. Nebū
kim iš visu Lietuvos kampų 
į Vilnių ir kitus Lietuvos mie 
stus bei miestelius pradėjo 
plaukti savanorių pulkai. Jų 
suplaukė apie 12,000, kurie 
ir sudarė Lietuvos kariuome
nės pulkai, kurie narsiai ko
vodami apgynė tai, kų šian
dien Lietuva turi.

Įsteigia Sąjungų

Pasibaigus nepriklausomy
bės kovoms savanoriai pasi
traukė iš kariuomenės eilių 
ir vėl toliau tęsė kasdieniu; 
savo gyvenimų. Tačiau, kad 
savanorių dvasia nenyktų, 
kad jie turėtų galimumo tarp 
savęs bendrauti, 1927 metų 
pačioje pradžioje buvo įstei
gta Lietuvos kariuomenės sa 
vanorių - kūrėjų sąjunga. Tai 
gi, šių metų pradžioje sava
norių sąjungoj suėjo pirma 
sis darbo dešimtmetis. Šia 
proga, gana įdomu prisimin
ti savanorių sąjungos įsikū 
rimų, o taip pat pažvelgti i 
netolimų praeitį, su kuria y- 
ra surištas didvyriškos kojoti 
dėl Lietuvos laisvės.

( r

Kongresai
Pirmasis Savanorių - kūrė

jų kongresas įvyko, kaip jau 
pažymėta, 1927 metų sausio 
mėn. 9-10 d. Kaune. Tame ko
ngrese buvo įsteigta sųvano- 
rių - kūrėjų sųjunga. Sųjun 
gos garbės nariams buvo iš 
rinkti žymūs lietuvybės ko
votojai, lietuVių tautų vedu
sieji j nepriklausomų gyve 
nimų: Respublikos Preziden
tas Antanas Smetona, arki
vyskupas Pranciškus Karevi 
čius, dr. Jonas Šliupas, Mar 
tynas Jankus, poetas Jonas 
Maironis - Mačiulis, genero
las Silvestras Žukauskas, ge- 
ner. Jonas Balota, pulk. Škv 
rpa ir kiti. [Per 10 veiklos 
metų savanorių sųjunga nu
dirbo nemaža darbų. Kasine! 
šaukiami skyrių atstovų su- 
važiavimui, kuriuose aptaria 
mi savanorių - kūrėjų idėji
niai reikalai. Šiuose suvažia
vimuose savanoriai gyvai at
siliepia į opiausius tautos rei
kalus. Dabar savanorių sąju
nga turi 35 skyrius, kurių 
dauguma yra< apskričių mies
tuose ir“ jungta tame ‘apskri
tyje .gyvenančius savanorius 

sv;
darbų yra tai 

angos ginkluo
toms krašto pajėgoms reuiti. 
kurios pastangoms sėkminga 
ugdomas Lietuvos ginklų fo
ndas. Nors dauguma. savam

Bene vienu svarbiausių sava
norių aųjungoft < 
įsteigimas sųjur

vieno šeško kailį dabar moka
ma iki 22 litų. 

VeliuonieČiams noriu pra-
_ . . , ... nešti, kad Amerike JUuiejauslotekU tau »pl< umu Įagcntai TCi,ia .e.kus raadonu

Šiuo matu savanorių <- ku-; kailiu. Kol kas tie šeškai čia 
rė,ų sąjunga turi surinkusi | tik smarado deug sufirelia, o 
smulkesnių žinių apie savo už jų kai’j niekas nenor mo- 
narius. Iš jų aiškėja, kad sų- keti nei sudilusio cento.
junga savo tarpe turi atsai t ------------
gos karininkų, teisėjų, gydy ! BelgijuĮ susitvėrė taip va- 
tojų, advokatų, mokytojų, u- dinama v kaičių partija, ku-

tars žodj visais opiausiais

kininkų, darbininkų ir kito 
kio verslo žmonių. Nemaža^ 
skaičius Lietuvos savanorių

rios simboliu yra — šluutA. 
Visuose mitinguose, kur kal
ba reksistų vadas Degrelle,

gyvena Amerikos Jungtinėsi ! sargyba liūdi aps’ginklavusi
Valstybėse, Brazilijoje, Argv 
ntinoje, Kanadoje, Latvijoje, 
Prancūzijoje ir kitur. Įdomu 
pažymėti, kad dauguma sa
vanorių anais laikais buvt 
visai jauni vyrukai. 1919 mu

iluotomis.
Panaši partija labai būtų 

reikalinga Amerikos lietu
viams, ypač katalikams, kad 
savo simboliu — šluota iš
šluotų iš namų, draugijų, or-

— Dnlmr ir aš jau tikiu į 
evoliucijų, — Džio Pinigas pa
sigyrė savo kaimynui.

— Ir tikrai tuo tam tiki? — 
paklausė kaimynas.

— Šių r. Tai patyriau pats 
ant savęs. Prieš du metus aš 
buvau avinas.

— Kokiu būdu?
— Vincui Kudašiui pasko

linau 500 dol.

— Mama! mama! — net ža
do netekus Staklių dukrelė į- 
bėgus į kičinų sako motinai. 
— Tėtis guli ant floro nu
stebęs su laišku rankose. Ša
lę jo poperinis baksas.

— Nebijok, dukrele, nieko 
baisaus, tai iš storo atvežė 
man naujų dresę.

Per Versalio taikos konfe
rencijų Lloyd George užėjo 

tais buvo nemaža atsitikimų, j ganizaeijų visokį laisvamani* - pietų į vienų restoranų, ku
kai į Lietuvos kariuomenę u-Įkų, cicilikiškų ir balšavikit&ų riame buvo išdėta iškaba, kad 
kininkas pats atvažiuodavo u brudų. čia galima gauti visokių val-
atveždavo savo 17-19 melų ] ----------— gįų.

— Prašau kepsnį arklienos, 
— paprašė L. George veiterio.

Nuėjęs į virtuvę ir po va
landėlės grįžęs veiteris, tarė 
Lloyd George’ui:

— Arklienos kepsnį užsa
kiau, tik t?;iiista turėsi trupu
tį palaukti, kol atsiras dau
giau tekių orderių, nes dėl 
vieno netijisinioka arklys 
pjautu

sūnus, o sft jais — ir kelis] Viena Lietuvos gazieta ra- 
centnerius javų bei mėsc.-,<šo: * .
kaipo maistų kariuomenei 
Keli ūkininkai savo vaikam^ 
savanoriams. duodavo ir žir
gus. Savanorių amžių slabai 
įvairus. Tarpe jaunų vyrų e- 
sama G0-65 metų amžiaus se
nelių. Senesnieji savanoriai y- 
ra tarnavę ir prieškarine^u 
Rusijos armijoje. Sųjunga tu
ri narių, kurie dabar yra vos 
30 metų amžiau?. Kada vyki 
žūtbūtinės kovos dėl Lietu 
vos nepriklausomybės, šie lo- 
16 metų amžiaus drųsuoliaų 
daugiausia ūkininkų sūncc, 
stojo į savanorių eiles Jie 
kartu su kitais savanoriai? 
dalyvavo mūšiuose ir parodė 
didelį karžygiškumų. šian
dien tokių karžygių krūtinės 
puošia Vyčio kryžiai ir kiti 
pasižymėjimo ženklai. Nutilus 
ginklams kovų laukuos?, sa
vanoriai grįžo prie ramaus 
kasdieninio darbo, ši&nlieu 
juose dar tebėra gyva nepri
klausomybės kovų dvasia. J r 
jeigu atsirastų reikalas, be
veik visi savanoriai vėl pri
pildytų Lietuvos kariuome
nės eiles.. Tsb.

OiKaip visose taip ir HaLi- 
M’oodo anglių kasyklose buvo 
uždrausta rūkyti ar kitu ko
kiu reikalu užžiebti liepsnų, 
nes paprastai kasyklose yra 
dujų, kurios nuo liepsnos už
sidega ir didžiausiu ginai Lu
inu sprogsta. Vienas nauja' 
nusamdytas darbininkas, gal 
užmiršęs, gal į įsakymų neat
kreipęs dėmesio, norėjo užsi
degti pypfeę. Bet nelaimė — 
pirm negu įsirudėjo tabakus, 
užsidegė dujos, įvyko baisus 
sprogimas, ir iš 470 darbinin-

JJurdingierius: — Po šimts... 
Va, kopūstuose prusdkas.

(laspadinė: — Džiaugtos, ki- 
činy vienu bus mažiau.

KAIP SAULIAI BUVO PARDUOTI UŽ 
800,000 AUKSINŲ

Šiandien gana kei&tai atro- Įtintas šnipinėjimu prancūzų 
dytų, jei kuris miestas būtų teritorijoje. Jis vėliau norė- 
pardaotas. Senovėj, ypač XV’- jęs tapti ispanų laivyno va- 
XVII amžiuje, toki reiškiniai du ir pulti prancūzų uostus, 
nebuvo naujiena. Čia paduo- 1643 m. Jonas Kazimieras į- 
damos kai kurtes smulkme- stojo į jėzuitų ordinų bet iš- 
nos apie Šiaulių miesto par- girdęs apie karų tu turkais,

' — Šiaulių geležinkelio sto
tyje visados didelis žmonių 
judėjimas. Keleiviai, laukda
mi traukinių, nuobodžiauda
vo arba snausdavo. Paskuti
niu laiku I ir II klasės bufe
to savininkas įvedė radio. Ke 
leiviai dabar turi progos pa
siklausyti koncertų įr įvairių 
žinių.

davimų. Šiaulių miestas bu
vo užstatytas kunigaikščiui 

t Jonui Sapiegai 1661 metais. 
Miestų užstatė Lietuvos - Le
nkijos karalius Jonas Kazi- 
mier. Vaza. Kadangi kara
lius negalėjo suinckčti pa i;; 
tų pinigų, tai Šiaulių miestas 
teko Jcaui Sapiegs*.

(don*u, kokio.-' C|liukybčs

1645 metais greit pasiskubi
no namo. Po kelių uvtų Jo
nas Kazimieras buvo karū
nuotas Lietuvos Lenkijos ka
ralium.

Jis vedė karų su totoriais, 
turkais ir rusais. Bo to, nau
jam karaliui teko kariauti ir 
viduj savo valstybės, nes ka
zokai dažnai darydavo suki-

vertė karalių parduoti Šių u-{limus. Tuo pat laiku Jonas

— D«si«. miestelio bažny
čia, kur buvo pakrikštyta* 
dabartinis, popiežius, jo 80 
metų sokaktuvhj proga, pu- 
kdta j bazilikų skaičių, o pa
čioj bažhyČioj kūmauti pasta
tyta didelė mahnurinė Pijaus 
XI statais

liūs? Kaip istorija byloja* Jo
nas Kazimieras V».zu savo 
jaunybėje nusidangi.x« Ispa
nijon. Jia tuomet, buvo labai 
karingai nusiteikęs įr nokiau 
sė savo tėvo karaliuj Zig
manto III. Ispanijoj Jonas 
buvo suimtas, bet 'tsiliuora- 
vo ir nuvyko Pia’.cdzijon, 
kur jį Marselio mi>stc suė
mė įr net II motų laikė kalė
jime. Būaimasū- Lietuvos « 
Lenkijos karolius buvo apka-

Kazimieras Vaza reiškė pre
tenzijų į Švedijos sostų, to 
dėl švedų karalius Karolis 

Gustavas pasiuntė savo ka

riuomenę prieš Jonų Kaz; 
mierų. Karui vesti reikalin

ga daug pinigų, o iždas aį*y- 

tuštis, ta/i karalius sumai .ė 

pinigų pasiskolinti pas kuni
gaikščius Radvilas arba fca 

piegas. Pagaliau, prieita prie

(Tęsinys 4 pusi.Į



Šeštadienis, vasario 6, 1937 ■M
“MOTINĖLĖS” DRAUGIJOS SEIMO 

PROTOKOLAS
rių esųs nepraktiškas, nes vi- 
p draugijos nariai negali ge
rai ištirti kandidato kvalifi-

ri geras vietas, vienok stipen
dijų negrųžina. Nutariama 
pasiųsti visioms asmenims pa-

“Motinėlės” Draugijos sei- sūomenę, kas patenkinimui ir 
mas įvyko 1936 m., lapkričio buvę atlikta. Stipendijų, vai 
11 d., New Yorker viešbuty-' dvboe paskyrimu, buvo tei’-
je, Ne\v York City.

Seimų atidaro Centro Val
dybes pirmininkas kun. dr. 
J. Končius. Maldų atkalba 
kun. J. Ambotas.

kiama: 2 Pranciškietėm ir 2 
Kazimierietėm seselėm, ir vie 
nų papildomųjų adv. J. Išsit
ekai.

Iždininkas kun. N. Pakal
nis, iš tvarkingai vedamų bu- 
galterijos knygų, duoda pla
čių ir išsemiamų finansinę a-

Seimui pirmininkauja kun.
dr. J. Končius, sekretorium
išrenkamas, vietoj sergančio. ..., i - i m pyskaitų. Iš jos paaiškėja,kun. J. Balkuno, kun. S. Sto-i, « . . 5,
nis. kad jam perimant knygas, 

“Motinėlės” draugijos ižde
Sutvarkius prezi.iiu.u,, sei-1 bn(a $1>lw 92> ga„

kacijas, kų gali lengvai pada- raginimo laiškus, kad kuo 
ryti valdyba; esant gi sku-Į veikiausiai stipendijas drau- 
botam reikalui paskirti sti- gijai grųzintų.

mas išklauso sveikinimų. Sei 
mų sveikina Lietuvos Gene
ralinis konsulas, seserys Ka- 
zimierietės, Pranciškietės ir 
Nukryžiuotojo, prelatas J. Mi 
liauskas, kun. P. Juras. Be 
to, prel. J. Miliauskas prie 
veikinimo prideda čekį $30:
U0.00 nuo savęs ir $20.00 

nuo Scranton vyskupo, Jo E- 
kseelencijos O’Reilly; kun. P.
Juras gi $50.00 ir pasižadė
jimų kitų tiek atsiųsti vėliau; 
lygiai tokių pat aukų ir pa
sižadėjimų suteikia kun. J 
Ambotas. Seimas, pilnas dė
kingumo, sveikinimus ir au
kas priima gausiu delnų plo
jimu.

Atlikus tai, seimas eina 
prie valdybos raportų išklau
symo. Pirmiausiai savo rapo
rtų išduoda Centro Valdybos 
pirmininkas, kun. dr. J. Kon
čius. Savo raporte pirminin
kas pažymi, kad valdybos vci 
kimas ėjęs sklandžiai. Valdy
bos posėdžiuose visuomet da
lyvavę pirmininkas, sekreto- kun. dr. J. Končius. Dėl pir- 
rius ir iždininkas. Kiti vai- mojo klausimo paaiškinama, 
dybos nariai negalėję daly-: kad Pliiladelphia nepaprastas

ta per 2 metu $1,385.77. Viso 
kasoje būta $2,490.69. Išlai
dų padaryta $1,171.44. Tokiu 
būdu aktyvo balanso kasoje 
lieka $1,319.25.

Trumpų sekretoriaus kun. 
J. Balkūno apyskaitų, jam 
pačiam dėl ligos negalint da
lyvauti seime, perskaito jo 
pavaduotojas kun. P. Leke-
v •
SIUS.

Pasibaigus raportams, ati
daromos diskusijos bei pa 
klausimai. Valdybai patiekia
mi du paklausimai: a) Ar e- 
sųs koks geležinis kapitalas? 
Valdybos raporte tai nesima- 
tų. b) Iš raportų matosi, kad 
stipendijų skirstymų atlieka 
tik valdyba. Ar negeriau bū
tų jei stipendijas skirstytų 
visi “Motinėlės” Draugijos 
nariai? Tuomet didesnis bū 
tų narių susiinteresavimas 
draugijos reikalais.

Į paklausimus atsako Cen
tro

pendijų, bus tik valdybos da 
rbo bereikalingas trukdymas. 
Be to, pabriežiama, kad pa
našios stipendijų skirstyto 
tvarkos laikosi ir Knights of 
Columbus draugijos pašalpi- 
nis skyrius ir kitos panašios 
Amerikos organizacijos.

Išklausius paaiškinimus ir 
padiskusavus kitus detalius, 
valdybos raportas priimamas 
ir valdybai jiareiškiama pa
dėka už nuveiktus darbus.

Po to seka kun. A. Miluko 
ir adv. J. Laučkos paskaitos. 
Kun. A. Milukas kalba tema: 
“Motinėlės draugija”. Ka
dangi prelegentas savo at
spausdintų paskaitų buvo iš
dalinęs seimo nariams prieš 
pradedant susirinkimų, tai 
savo kalboje paliečia kai ku
riuos praktiškus klausimus, 
kurie atydžaai išklausini ir 
priimami dėmesin. Antrąją 
paskaitų skaito buvęs “Moti
nėlės” draugijos stipendinin
kas, adv. J. Laučka, tema: 
“Motinėlės rūpesčiai moks
leiviais”. Prelegentas labai 
įdomiai ir sumaniai išvysto 
savo mintį, už kų pabaigoje 
savo paskaitos susilaukia nuo 
širdžios seimo padėkos ir pa
geidavimo matyti paskaitų at
spausdintų spaudoje.

Po paskaitų kun. d r. J. Ko
nčius referuoja apie stipen
dijų teikimo sųlygas. Po tru

Lygiai seimas parodo susi
rūpinimo padidinimu ‘‘Moti
nėlės” stipendijų teikimo fo
ndo. Atrandama reikalingu 
kreiptis į Ameiikos lietuvius 
kunigus bei pašau lionis inte
ligentus katalikus su kvieti
mu tapti draugijos nariais. 
Taip pat pakviesti per klebu 
nūs ir katalikiška? draugijas. 
Tai padaryti pavedama Cen
tro Valdybai

Tarp sumanymų kun. N. 
Pakalnis įneša pasiūlymų lei 
sti po “ Motinėlės ” draugijos 
čekiais pasirašyti vien Cen
tro Valdybos iždininkai, vie 
toj pirmininko ir iždininko, 
kaip iki šiol buvo daroma 
Mat, valdybos nariams, gy
venant toli viens nuo kito, da
žnai, esant skubiam reikalui,

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kon. Ant. M. Karužiškis

Vasario Šešta Diena
“Neapkalbinėkite kits ki

to”. — Jok. IV, 11.

Tasai vienas, kurio ranka 
riša žmogiškų galybę ir žmo
giškų valių, žiūrėdamas per 
kiekvienos sielos aplinkumas, 
žino jos gerų ir piktų.

Kaslink tavęs, Rol skriau
da ir lifldėsis turi tau tvirtų 
atsišaukimų, tu būtumei bai
lys neištarti to, kų širdis tu
ri jausti.

Tinkami žodžiai turi būti 
ištarti, kuomet šilta širdis 
kruvina arba dega, iš eilės, 
su jos panieka skriaudai, ar- 

, ba su jos pasigailėjimu nu
skriaustiems.

rtu ryžtumu, net su gyvybe, — Lietuvoje ant kalnelio
jei reikalas būtų.

“Dangus nelaimėjamas vie 
nų vienu pasišokimu, bet mes 
dirbame laiptus, kuriais kyla 
me, nuo žemos žemės prie 
skliautuotų padangių, ir li
pame į jų viršūnę tatptas po 
laipto”. — Ponia J. j. IvIcOabe

Stakminių km., Triškių vai., 
rastas jos laikų pinigas. Vie
noje pusėje yra Jogailos at
vaizdas, antroje — lenkų o- 
relis ir lietuvių Vytis. Yra 
raidžių, bet negalima išskai
tyti.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
PLATINKITE “DRAUGA”

J

SKALBYKLOS 
1937 METŲ

THOR, MAYTAG, ABC, ir kitos

Dideli r skaičius iškrautas pamatymui BUDRIKO 
krautuvėje. Kainos ant naujų skalbyklų po *49.50 

ir aukščiau.

Bet, peikdamas piktų savo 
sunku gauti abiejų parašai.1 prigimties silpnumu, paslėp-

vuuti dėl tolumo distanšo. 
Bet visais svarbesniais klau
simais buvo laiškais atsiklau
siama jų nuomonės ir visuo
met buvo gaunamas atsaky
mas. Taip, kad visa valdyba 
moraliai dalyvavo visuose 
draugijos valdybos sprendi
muose. Toliau pirmininkas iš
kalbingai aiškina, kad valdy
bos svarbiausiais rūpesčiais 
buvę sutvarkyti senus, kiek 
neaiškius “Motinėlės” reika
lus, atgaivinti susilpnėjusį dr- 
gijos veikimų, sukasti dau
giau narių ir kelti “Motinė
lės’’ mintį bei uždavinius per 
spaudų ir daugiau suintere
suoti draugijos veikimu pla
čiųjų Amerikos lietuvių vi-

tas kaltes ir žinomas kvaily
bes, pats atsimink savo.

Budrios akies pareiga, pri
dėti savo trimitų prie tavo 
lūpų, bet su šiurpesniais gar
sais temaišo apgailėjimo rau
das — Whittier.

Vasario Septinta Diena

“Viešpaties namų tarnybų 
visame ėjo pagal įstatymų ir 
apeigas, norėdamas ieškoti sa 
vo Dievo visa savo širdimi; 
jis tai darė, ir jam pavyko”. 

— 2 Kron. XXXI, 21.

Kuomet žmogaus visas gy
venimas palieka valdomas vie 
nu nustatytu tikslu, apie ku
rį visi kiti tikslai sukasi, kie
kviena diena — jei ji yra ve
rta diena — mato pažangų 
prie aukštesnio jausmo ir mi
nties jausmo. Kuomet Turne- 
ris, garsusis menininkas, bu
vo paklaustas, kur jis įgijo

Per tai stipendijos išsiunti
mas suvėluojamas, nuo ko ke
nčia stipendininkas; nemalo
nu ir iždininkui. Seimas, at
sižvelgdamas į išdėstytas ra
cijas, pasiūlymų priima.

Baigiant svarstyti sumany
mus, įnešamas pasiūlymas pa 
kelti garbės “Motinėlės” dr- 
gijos nariais už gausias au
kas ir ypatingų prielankumą 
draugijos idėjai šiuos asme 
nis: kun. J. Ambotą, kun. J 
Kurą, kun. dr. J. Končių, kun 
N. Pakalnį, kun. J. Balkūnų 
ir kun. P. Jurų. Seimas vien
balsiai pasiūlymų priima.

Išsisėmus dienotvarkei, sei 
mo einama prie valdybos ri
nkimų. Centro Valdybon iš
renkama: pirmininku kun. dr. 
J. Končius, vice pirmininku 
kun. J. Vaičūnas, iždininku 
kun. N. Pakalnis, sekretorių 
kun. P. Lekešius, iždo globo

mpų diskusijų, padarius kai 
Valdybos pirmininkas jęUrįas pataisas, stipendijų 

teikimo sąlygos priimamos
sekančiai:

1. teikti gimusiems ir au- 
gusiems Amerikoje ir moks
lus einantiems Lietuvos auk
štesnėse mokyklose.

2. teikti ne senesnėms 30 
metų amžiaus,

3. teikti gero charakterio 
asmenims.

4. teikti asmenims baigu
siems kolegijos mokslus.

5. teikiant duoti pirmeny
bę asmenims baigusiems A- 
merikos lietuvių kolegijas bei 
akademijas, arba bent prad
žios lietuvių parapijų moky
klas.

6. teikti, paeinantiems iš 
geros šeimos ir praktikuojan
tiems katalikams.

7. teikiant reikalauti gy
dytojo paliudymo apie svei
katos stovį.

8. teikiant paimki pažadu? 
lapus, kad stipendijos, pabai 
gus mokslus, bus grųžintos.

Priėmus tai, seimas kons
tatuoja faktų, kad daug esa
ma buvusių “Motinėlės’’ dr- 
gijos stipendininkų, kurie, 
nors mokslus yra baigę ir tu

seimas, priimdamas naujų Ko 
nstitucijų, nustatė geležinį ka 
pitalą $300.00. Tas kapitalas 
nėra valdybos laikomas dėl 
netikros ekonomijos krašto 
padėties kokiose nors obliga
cijose, bet bendrame draugi
jos kapitale. Kadangi “Mo
tinėlės” draugijos aktyvas 
balansas šiandien siekia $1,- 
319.25, tai tame kapitale , ra
ndasi ir geležinis kapitalas. 
Suprantama, kad valdyba, da 
rydama išlaidas, visuomet re
spektuos geležinį kapitalų, ir 
be visuotino draugijos narių 
sutikimo jo nelies.

Dėl antrojo paklausimo pi
rmininkas paaiškina, kad sti
pendijų skirstymas visų na-

PROFESSOR NOODU
Dear Professor: 

Some folks belicve 

that colletfe life 
will make a giri 
abetter wife. 
Which theory 
do you endorse — 
the business fie’d 
or collegfe cour;.e? 

Jackv Coo£#^

✓r* .

jais kun. P. Juras ir kun. A. j savo tobulų valdžių ant dirk-
J urgutis.

Susirinkimas baigiamas ma
Ida, kurių atkalba ktm. V. 
Matulaitis.

Pirm. kon. J. B. Končius 
Sekr. ktm. S. Stonis.

snių ir raumenų, jis atsakė, 
“Tų užmokėjau savo gyvy
be”. Tat įprotis glaudžios 
minties, sužavėjimo tobulos 
tarmės, galybės sielos grožio, 
arba apvaldymo nevertu tik
slu, turi būti užmokėtas tvi-

Prosijimo mašinos po .. 

Lengvus išmokėjimai po

*29.50 ir aukščiau.

*1.00 į savaitę.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

BUDRIKO Programas iŠ W. C. F. L., 790 kil,, Nedčliojnia 7:00 
vai., vakare. Ketvirtadienį iŠ stoties W. H. F. C., 1420 kil., 
7:00 vai. vok. Panedėliais ir Penktadieniais iŠ stoties W. A. 
A. F./920 kil., 3:30 vai. po pietį}.

The shop firl, derk or colk^e 
dame. _ Lord bless them? Tl’e* 
are all the šame*
My wife, at college, won thv- 

prize mhitfhrrtrigbnojnetiy 
And she could also analyze 
all problems in ijeometry.
At algebra she vas the best. 
Intensof millions she 
could counl. Būt nov- my 
friend.—liKe all the ręst— 
she overdravs Re r 
banK- account I

Prof.Noodle,

i ootrr $et Mon it I

MAC

ĮSIGYKITE

Gavėniai reikalinga
knygelę:

Atspausdinta iš maldaknygės 
“Ramybė Jums”

STACIJOS
GRAUDŪS 
VERKSMAI 

ir
Gavėnios Giesmės 

10c.
DRAUGAS PUB. CO. 
2334 f? o Oakley Avė. 

Chicago, Illinois

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

International Wine&UquorCp,
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
■k

_THE GOOFUS FAMILY
» .< r V

ACE Vou 
TO SVVCAR TRAT 
KNCW Md?ę THAkJ 
H ALF OF ?

______________ By H. T,



Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. Wwt«m A ve., €hiwuw

KLAUSIMAS: Dirbant di- kontraktą sulaužyt au p*r< bi
rbtu vė j e už kiek laiko auži- J vėju.
nojau, kad mano ranka išti
no, bet nežinojau, kame prie
žastis. Pranešiau kompanijos 
gydytojui, bet kompanija ne
moka man už tą laiką, kada 
sirgau. Ką turiu daryti 

ATSAKYMAS: Turite įro. 
dyt, kad sužeidimo priežas
tis įvyko toje dirbtuvėje i. 
darbo metu. Patartina kreip
tis prie savo advokato, kad 
ji% apgintą jūs teises. Bendrai 
kompanijos pripažįsta, ir duo 
da sergančiam žmogui taip 
vad- “compensation”, t. y. 
pusę algos, kiek jis uždirba 
kol jis galutinai pasveiksta. 

KLAUSIMAS: Pirkau se-

KLAUSIMAS: Mūsą para
pijoj buvo bavaras. Savo ge
rai draugei pardaviau kelias 
serijas ir ji laimėjo “midget 
radio”. lšlaimėtą radio par
sinešiau namo ir ant rytojaus 
pranešiau išlaimėtojai. Ji 
man padėkojo ir liepė atvežt. 
Taip ir padariau. Dėl kurios 
ten priežasties radio gerai ne
dirbo. Už kelią dieną ji par 
skelbė, kad aš išmainiau lai
mėtą radio ant seno. Reikala
vau, kad ji atšauktą, bet ji 
sako, jeigu noriu, skąsk. Ką 
daryti

ATSAKYMAS: Jeigu gali
te įrodyt, kad radio nėra at-

nQk!į automobilių vertės «*>? „„į^ ir jį „.teisingai ap 
Įmokėjau $75.00. Vėliau sura- į kaltin0> gaUU patraukt teis- 
dau, kad automobiliaus bln-i
kas yra trūkęs, dėl toa prie
žasties visados bėga vanduo.

NEVIRŠKINIMAS GAU , 
DUOT PRADŽIĄ SLOGOMS
I

Kiekviena# gydytojas išsakys 
juma, kad piriunlmi* dalykas daryki 
išvengti kentėjimui nuo slogu — y- 
ra užsitikrinti' kad jūtuj tiduriai 
veikia. Nevirškinimą# ulatabdo sis
tema.
duoda

ir

DRA U O A S

Ji4 sumažina atoparuiiią,
užkrūtimaius įsisiūbuoti.

Baigkite paprast, nevirškinimą re- 
į(nliariai valgydami Kellogg ’s ALLr 
BRAJN. šia cerealas priduoda “ kie
tumą,” kurį jūsų sistema reikalais- nigų, 
ta dėl normalaus, natnrafiško veiki
mo. Jis taipgi priduoda vitamino B 
austiprinti v Kiurius — ir kraujui ge
ležies. į Ig.įgj

Kūne, Kellogg ’s ALL-BRAN su
geria du kart savo svorį vandeniu.
Jis Į>adaro minkštą masą, kuri švel
niai išmankština ir išvalo vidurius.

Valgykite du šaukštus į dieną, 
šaipo eerealą au pienu ar vaisiais, 
arba virtuose mautume. Krasiškuo- 
kuo#e atsitikimuose, su kiekvienu 
valgiu. Jis padės jums reguliariai 
išsilaikyti be ėmime palšų ir vaistų 
— kurie dainai padaro šį stovi 
aršesniu.

Kellogg’# AUb-HRAN yra parduo
damus visose giosemėse. Kel.ogg
daromas ir garantaojamas Battie
vi enk.

didelė suma pinigą. Sutartis 
buvo padaryta šešeriems me- 
tams. Bet Ikaras nesibaigė, 
švedai įžengė į Letuvą, o ka
ralius Jonas Kazimieras pa
bėgo Silezijon. Faktinai Šiau
lių miestas ir dvarai, priklau 
šautieji karaliui, buvo iš pra
džių ufetatvti, bet Joną*. Ka
zimieras, praėjus terminui, 
negalėjo grąžinti paimtų pi- 

tad buvo priverstus
Šiaulius parduoti.

Dar tanke paminėti, kad 
karalius Jonas Kazimiera* 
Vaza buvo vienas iš nelai-

šeštadieni*, vaa&rio 6, 1937

KONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
MINĖS LIETUVOS NE PA

KLAUSOM Y BAS SUKAKTI

KENOdUA. — Rytoj, 
sario 7 dieną, šv. Petro pa
rapijos lietuviai sujungė sa
vo bendrąsias jėgas, kad tin
kamai paminėjus 19 metą Lie 
tuvos laisvės atgavimo suka
ktį. Šioje dienoje, 11:3d vai. pamaldumo laikotarpis. šv.

va-

komitetai. Po programo — 
užsigavėjimo šokiai.

Visus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti šv. Mišią auko
je, puotoje ir programa. 

Gavėnia

Vasario 10 ilieną prasideda 
gavėnia, atgailos ir didesnio

bus atlaikytos šv. Mišios už 
žuvusius kovotojus karins už

mingiausią Lietuvos Lenkijos Lietuvos nepriklausomybę, ir 
ksiaiią. Jam viešpataujant, pageidaujama, kad vu ta 
rusai užgrobė Smolenską, Če- intencija karštai pasimelstą 
rnlgovą, Ukrainą, o totoriai *v* Mišių, parapijos salė 
ir kazokai pietuose atplėšė Je» bu8 pataisyti skanūs pie- 
vk-tybės dalį fu 800,000 gy- tūs ir įvyks gražaus turinio 
ventoją, nes tuo laiku pats r programa, kurią išpildys ge- 
karalius buvo išbėgęs Silezi-I rb. svečiai kalbėtojai: konsu- 
jon. Mirė Jonas Kazimieras Ias dr. M. Bagdonas, adv. Ch-

Petro bažnyčioje ekstra pa- 
maldts bus trečiadieniais ii 
penktadieniais 7:30 vai. vu- 
kure, o sekmadieniais — 3 
vai. popiet.

Atlaidai

Penktadienį, vasario 12 d., 
9 vai. ryto, šv. Petro bažny-

sekmadienį — po sumos, o 
vakarais — visas tris dieniu 
7:30* vai. vakare. Pamokslus 
sakys d. g. Marijoną Semi
narijos rektorius, tėvas J. 
Vaitkevičius visų trijų dieną 
atlaidų vakarais ir sekmadie
nį po sumos.

Sutuoktuvės, šiandien 9 v. 
lyto, jauna porelė Juozas Ga
brėnas ir Gertrūda A. Tur- 
nėr, fev. Petro bažnyčioje, su* 
sihckė priimdami Moterystės 
Saki amentą. Jaunavedžių in
tencija buvo atlaikytos šv. Mi 
šios. Jaunai porelei linkima 
daug Dievo malonių ir gra
žaus gyveninio.

— Gruodiškių k., SalaKO 
valse., yra apie 60 metų se
nukas 8. Lukštas, buvęs sma
rkus šokėjas. Dar ir dabar 

č.iojt p asidės 40 valandų at- jis gana gerai pašoka kai ku-
laidai ir baigsis sekmadienio riuos senovinius šokius. Ma- 
vakarą. Pamokslai hus sako- noina, nedaug tokių smarkių 
mi penktadienio ir šeštadie- senių yra.

Man reikėjo išardyt visą ma
šineriją kol radau. Pranešiau 
pardavėjui, bet jis man atsa
kė, kad aš nupirkau ir jis 
man priklauso. Esą, daugiau 
neateik pas jį skųstis, Aš su
stojau mokėt finansinei kom
panijai mėnesinę mokestį $14. 
Ar patariama man nemokėt 
ui tą automobilių?

ATSAKYMAS: Finansinė 
kompanijai turite mokėt, ka
dangi ji nieko bendro netu
ri su automobiliu Jeigu ne
mokėsi, atims automobilių ir 
privers užmokėt balansą. Jei
gu automobilius netinkamas 
ir, kaip pirkote, nebuvo ga
lima tą defektą pamatyt be 
išardymo iniino, galite sava

man už nuostolius, kokie ju 
ms padaryta-

KLAUSIMAS: Buvau pa 
samdytas vieno kontrakto- 
riaus dirbt prie seno namo. 
Jdivbau $200. Bot pasirodė, 
kad mano kontrak torius ap
siėmė pataisyt namą tiktai 
už $200. Jis man nenori mc- 
kgt. Kaip turiu daryt?

ATSAKYMAS: Pagal įsta
tymus, jūs esate kaip sako
ma “sub-contractor”. Toksai 
turi duot namo savininkui 60 
dienų legalę notą. Tada bur 
pirmas žingsnis prie prisiren
gimo prie ‘Mechanics’ Lien’. 
Jeigu nebus apmokėta, galė
sit patiekt reikalavimą teis* 
įpui, kuris pripažins $200. 
Kontraktorius nukentės.

Is Tęva Klasto
(Tęsinys iš 2 pušį.)

susitarimo užstatyti Šiaulių
miestą. . .nkijos soste.

Kunigaikščių Sapiegų būti1 
nepasiustai turtingų. Iš jų 
gimines net trys Sapiegai bu 
vo vyriausi artilerijos virši
ninkai lietuvių kariuomenėje, 
o

Vaza 1672 metais, bet Šiau
lių miesto jis taip ir nepajė
gė atgal atpirkti. Su mirtinu 
kaialiaus Jono Kazimiero Va- 

pasibaigė Vazų giminėszos
viešpatavimas Lietuvos

Kai ir Kenoshos miesto žy
mesnieji valdininkai, Šv. Po 
tro parap. choras ir mokyk- nio rytais po »al. Mišių, ir
ios mokiniai. Taipgi, šioje ------------------------------------------
puotoje bus pagerbti buvu- PLATINKITE "DRAUGĄ 

dabartinieji
LIETUVIAI DAKTARAI

šieji ir parap. I LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI ADVOKATAI
— Alytuje yra 4 pradžiom 

mokyklos: 3 lietuvių ir vie
na žydų. Dabartiniu laiku vi- 

’’ sos© mokykleye makosi 1,12a į 
buvo vaivada trys uXm3 mokiniai. Vidutiuiiksi vie- | 

naru mokytojui tenka dirbti! 
su 56J) mokiniais.

lietuvių kariuomene j hetina-

“Motinėlės” Vajus

“Motinėlės” dr-jos valdy
ba išsiuntinėjo per gerb. ku
nigus - klebonus katalikiško
ms draugijoms atsikreipimo 
laiškus, kad kiekviena dr ja 
suteiktą metinę auką “Moli 
nėlės” dr-jai ir kad tą auką 
pasiųstų kasininkui: Rev. M. 
Pakalnis, 259 N. 5th st., Bioo- 
ktyn, N. Y. Kai kurios dr-jos 
jau atsiliepė ir prisiuntė sa
vo aukos po $10.00 ir po $5.

ukotojų vardus vėliau pas
ilsime spaudoj. Tikimės,

ad ir kitos organizacijos prie 
iai atsilieps ir ‘'Mot Lut

es” reikalus parems.
Kunigų Vienybės seimas,

sekančią re-reikalu priėmė 
zoliucijų:

“Kunigų Vienybės Sei
mas, aukštai vertindamas 
‘ ‘ Motinėlės” draugiją, ku 
ri rūpinasi neturtingų ka
talikų studentų šelpimu, 
karštai ragina savo nariu?

ir toliau remti šią kilnią , 
idėjinę draugiją. Kad “Mo .^00,000

nų vietas, du buvo kancie 
riais Lietuvos kunigaikštijoj, 
trys Sapiegai buvo lietusių 
kariuomenės maršalais ir do 
vyskupai. Sapiegai Lietuvos- 
Lenkijos žemėse turėjo da il

gy oę dvarų ir šiaip visokio 
turto ir daug aukso. Žinoma, 
karaliui Kazimierui Vazai bu 
io labai reikalingi pinigai, 
tad jis sąlygų nežiūrėjo, bei 
tik gautų pinigų karui. 1659- 
1661 metų laikotarpyje ji? 
galutinai susitarė sr. kunigai
kščių Jonu Sapiega dėl per 
leidimo Šiaulių miesto ir ka
raliui priklausančių^ dvarų 
Kada derybos buvo užbaig
tos, kunigaikštis pasirašė su 
karalium sutartį ir ...umokė-

PLATDIKIYE “DRAUGĄ" 

AKIŲ GYDYTOJAI

Telephone: BOUIevard 28UU

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

+631 South Asblaiut Aveniu 
Ree. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublie 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(Wezt 22nd St.) 
Metropolitan Btate Bank name 
Valandos kasdien nuo • iki ■ 
Panedėlio. Seredna Ir Pėtnyčlos

vakarais nno • tk» 9
Telefonas OANal lito

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefoną* REPubllc VS4M

tinėlė” geriau galėtų savo 
paskyrimą atlikti, Seimas 
prašo klebonų parapijines 
draugijas įrašyti į “Moti
nėlės” draugiją”.

Jonui Kazimierui Vazai 
lenkiškų auksinų 

f Tais laikais tai buvo laba:

.3°

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICAI.LY AKIU 

MPKC3AUOTAS

Palengvina aklų Įtempimą, kur! 
•atl prtetastlmt gralv&B skaudėjimo 
{vatfflmo, aklų aptemime, nėr v uotu 
me, n kan dama aktų kui-Atl. atltnmu 
trumparegystę Ir toiiregystę Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuos* egaaratnavimas daromas sv 
elektra, parodančia maZluusla-i klai
das. 8{keelaiė atyda atkreipiama , 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki * v 
Nedėlloj nuo 1j Iki 12. Daugely «t- 
sitlhtom akys elltaUome, fce akinu* 
Raibo picfar. kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ 

Phone Boulevard 7589

Rtate 4890 Prospect 1019

KAL & ZARETSKY
ATTORNET8 AT LAW 
Mlt *o. a'otoni Avė.

Valandos: kasdien nuo 8:30 po pint 
>kl 8:80 v. vak. 8ubatoJ nuo 18 Iki 

8:00 vakare 
IMI W. RandulpU M. 

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

CLEMENT J. SYILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
83 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir SeStadien:ais

6322 So. Western Avenue 
PRfKpeet 1012

Yel. Catnaie' f <14 Or..-o varan'o.
9 ryte iki 8 vakari

Mnkutanl nea 
uiadienlus I.
trečiadienius

OR. A. P. S1UL6A
DANTŲ OYDTTOJA8 

3259 So. MalMvd Street
CHICAUO. 11.L.

OR. A. L TOMKUS
Į GYDYTOJAS IS OMIKUROAS

•KIKAH
I 4390 S. Fairfield Avc.

Tol. LAFayette bOltt 
l Al.AIS I lt»f» .

Z- -4 popiet — 1—9 sakare 
Traėindteauue tr SekiiMMlieaiais 

pairai sutarti

Telephone HEMIock 2001

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Westem Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieninis ir Šventadieniais 

nnnal envilsrima

Tel. Ofiae: 
LAlayetU 4017

f’el. namų.
HEJUteck 0S8C

Ree.:
2195 W. 69 St.

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Uliau vai. i 2-4 ir ft-8 F. M. 
Kės. ofiso vai.: 1O-I2 A. M.

a n-tr P. M.
TreOiadiemain ir Sekiuadi«aiai» 

omfAt antarti

"OrTp.. ATKOfilŪNAŠ”
DANTISTAS

, 1446 So. 49th Ct, Cicero, IH.
U ta ra., Ketv. rr Pėtu. 10—9 vai. V- 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Snbat. nno 2—9 v

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS AKIŲ GYDYTOJAI

— Prancūzija ligi šiol Is
panijos komunistams esanti 
davusi 47,000 savanorių ii 
daugybę ginklų. Dabar nori- i

TMNER’S
OP BITTO

ELDUK
i wnas

ma savanorių verbavimą su- 
rugp. 12, 1936, “Motinėlės” stabdyti.

RaJromeRdMajamaa
Kaipo
Skilvio
Vaistas

IAMm.TO PVBAJ 
Wl»e Ce.

Viaose
Vaistinėse

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

Tel. Office Wentwer*h 5330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Meten ir vaikų ligų gydytoj*
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak 
| Hsfcvms seredomis ir snbat mis

30 METŲ PRITYBIM4S 
Akys egzaminuojamos — akinia' 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

180 T S. Ashland Avenue 
Valandas: kasdien nno 0 iki 12;

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

V ... — ■

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURIGE KAHN
o iro rro jas ir orirttroas 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL TARds 0994 
Rea: TaL PLAaa 2400 

VALANDOS:
*lao 10-12 t. ryto; 2-A ir 7-8 v. vak.

DR. CHARLES SEGAL
QPI8A8 

4729 So. Ai
7 k

GBMUGO. rm
Telefoaaa 109 ■ ag 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro Nadėliamaia «aa 10 iki 12 
Mae 10 iki 12 eal r^to ano 2 iki 4Km. 1 M

Tel. Ofc. REPuaiie 7«M
Mclrose Park 420

DR.A.R. LAURAITIS
DENTI8TA8 

2423 Weri Marųuette Road 
Antrad.. kctvli Ut.l. ii ueaktadtenlali 

!i-12 v. ryto: 1-5 P. P-I «-» v. »• 
ŠcAtudienluls nu® > v. r. Iki 1 p. p. 

lftl Rroadvay 
MELROSE PARK, ILL. 

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

OeMadlaniab auo Iv Iki 9 v. v 
Sekmadieniais pairai aoiarllea

Su. Tahnan Ars.
Rea. TbI. GROveniU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kete. tr Nedėtiomis atteitarna

Tel C A Nai 234ft

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

Ketvergais pat*al sntart]
2305 So. Leavftt St. 

_________ Tol. OANal 0402_________

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4079 Ajeher At*.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
RE7JDENCUA

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

Tre^iailieniaia ir Sekmadieniais 
neimi atitarti

AMERIKOS LIBTTJVT’T DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Offiee Phone

PROapect 1629
Rea. and Office 

2360 8. Leavitt St.
OANal 0700

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2403 W. 63rd St., Cblcago-

Ave.

JAV MtiMfaO M M.UJfORMJOlj
DR. J. SHINGLMAN I

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

Runday by Appointrnent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGBON 

4645 So. Ashland Avemie
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vak.
Nedėliomis pairsi sutarti 

Ofieo Telef. BUOlevard 7829 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tai. OANal 61S

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

SeredoaHR ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefoaaa REPubllc 7868

Tel. CANa' 0957
Res. PROspeet 6559

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rcsidenci ja: 6600 Ro. Artesian A v®. 
VALANDOS: 11 ryta iki 2 popiet 

6 iki S vai, vakaro
Tai. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare
_____ Scredoj pagal sutarti

Tel. Crawford 4100 Prakttknala 
tr i

te melu 
totlH IIkom 

(■actafy to
Valanda® tt-lt"A tį t-4. T-• P. M. 

Oyvenhae vieta IMt 9n. S0 Ava. 
Phone Cicero 8(60 

Otttoe 4980 Weet 18tb Street

TaL Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rea KENwood 5107

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nao 1—3: nna 8:30—8:39 

756 West 33th Street
Ofiso Tel VIRginia 0036 

Residence Tel. BRVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GTDTTOJA8 IR OVIRURGAS 

4157 Archer Avemie
Ofiso vai.: 2—4 ir 8—8 p. ra. 

ResMencfjn
8939 So. Olaremont Ava 

Valandoe 9-10 A. M.
Nedėliotai* pagaJ eutartig
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PADAVIMAS APIEJILNIAUS ĮKŪRIMĄ
Senų senovėj© visas mūsų 'gaikštis vijosi. Pagaliau įaivi-

krašta© buvo apaugas neišei- 
iiaiuoini© giriomis. Tarp tų 
girių, taip didžiųjų tankynių 
veisdavosi galybės žvėrių ir 
paukščių. Čia maurodavo di
dieji mūs girių galiūnai — 
stumbrai; čia staugdavo vil
kai; čia įvairūs paukščiai pau
kšteliai giedodavo, čiulbėdavo.

jo j aukštų kalnų, stūksantį to
je vietoje, kur į Nerį įteka ne
didelis Vilnelės upelis. Čia ir 
teko stumbrui pasiduoti. Ge
dimino paleista strėla žvėrį 
sužeidė į j>at širdį, ir jie krito 
nebegyvas.

Beanedžiojant atėjo vakaras^ 
Nusileido saulė. Pakilęs mėnu- 

šviesa ėmėKai kada pasigirsdavo čia Jig savo sįdabrine
ir skardus rago balsas. Tai 
trim duodavo medžiodami nar
sieji bajorai, šaunūs kunigaik- 
sėiai.

Kartų išjojo į medžioklę di
dysis Lietuvos kunigaikštis 
Gediminas su savo bajorais.

Išjojo į visi ristais žirgais. 
Jų lavinai buvo puikiai išpuoš
ti. Prie šonų kabojo aštrūs 
kardai, už juostų kyšojo smai
lūs dui'klai. Tarnai vedė dau
gybę šunų.

Taip visi nujojo į girių. Pa
skui kiaurų dienų medžiojo. 
Ypač sekėsi medžioti kunigaik
ščiui Gediminui. Jis girioje 
sutiko neregėtai didelį stum
brų. Sutikęs panoro įveikti. 
Kai stumbras ėmė bėgti, kuni-

glostyti ųžuolų ir liepų viršū
nes, ėmė žaisti tyriajame Ne
ries vandenyje. Buvo šilta, ra
mu. lr sumanė kunigaikštis 
nebegrįžti tų vakarų namo. 
Sumanęs liepė čia pat kurti 
laužų, ruošti vakarienę, taisy
ti guolius.

Pavalgę medžiotojai sugulė. 
Per dienų įvargę visi greit 
sumigo. Tik ilgai neužmigo 
kunigaikštis Gediminas. Ilgai 
jis vartėsi guolyje. O kai pa
galiau miegas ir jį įveikė, jis 
sapnavo didžiai nepaprastų 
sapnų. ’ , j , »•

Sapnavo kunigaikštis, kad 
ant to kalno, kur stumbrų nu
šovė, stovėjo didelis vilkas, 
nepaprastas, visas geležim

MAYTAG
Drabužiam Plovykliy Kainos Kyla Aukštyn 

Pirkite šię savaitę iš

PEOPLES KRAUTUVUI
DAUG PINIGŲ SUTAUPYSITE

dengtas. Stovėdamas vilkas 
kauk* taip baisiai, tartum pro 
jo nasrų* kauktų šimtų vilkų.

Rytų nubudęs Gediminas il
gai mušte, tką galėtų reikšti 
toks nepaprastas sapnas. Pats 
neišgalvojęs, ėmė klausti se
nesniųjų, išmintingųjų bajorų. 
Ir tie nieko negalėjo Gedimi
nui aaakyti, o jis būtinai no
rėjo nuostabųjį sapnų išaiš
kinti...

Netoli tos vietos, kur Gedi
minas su savo bajorais nakvo
jo, buvo garsus žynynas. Ta
me žyny ne gyveno ir vyriau
sias krivis — krivių krivė. 
Tad štai sumanė Gediminas 
joti pas jį ir prašyti išaiškinti 
sapnų.

Maloniai priėmė kunigaikš
tį žilagalvi* krivių krivė Liz
deika. Išklausė jo pasakojimo 
ir ne iš karto prabilo. Ilgai 
ilgai dar mąstė. Pagaliau at
sistojo ir, vienoj rankoj tri
šalių krivulę laikydamas, kitų 
pakėlęs kalno link, tarė:

— Kunigaikšti! Didis ir ne
paprasta© tavo sapnas. Die
vai, siųsdami tau jį, rodo sa
vo norus. Jei paklausysi — 
būsi garsus ir galingas. Gele
žinis vilkas, kori tu sapne m«u 
tei staugiantį ant kalno, reiš
kia, kad toje vietoje bus dide
lis tvirtas miestas. 0 tas 
staugimus, tas šimto vilkų 
garsas, kuris ėjo pro geležinio 
vilko nasrus, reiškia, kad nau
jai pastatytasis miestas bus 
nepaprastai galingas ir gar
sus.

Taip paaiškino Gediminui 
sapnų krivių krivė Lizdeika. 
Ir kunigaikštis, jo kalbos iš
klausęs, ėmė toje vietoje sta
tydinti miestų.

Pagal F. Zakorskį ir kilus.

Tolyn nuo pavojaus. Vienas Cairo, I1L, gyventojų ap
leidžia gyvenamuosius namus ir kraustosi nuo potvy
nio pavojų. Vandeniui plaunant pylimų sienas, kariuo
menė yra iškrausčius iš žemumų visos gyventojus į 
saugesnes vietas.

ANGLIJOJE SĄJŪDIS
PRIEŠ KOLONIJŲ GRĄ

ŽINIMĄ VOKIETIJAI
LONDONAS, vas. 5. — Vi 

sa D. Britanija išjudinta dėl 
Vokietijos reikalavimų, kad 
jai būtų grųžintos kolonijos, 
kurias laimėjusios karų vals
tybės pasiskirstė ir savinasi.
Šios kolonijų© yra Afrikoje ir 
jos visos užima daugiau kaip 
vienų milijonų ketvirtainių 
mylių plotus. (

Diktatorius Hitleris andai 
»avo parlamente kalbėdamas 
paraškė, kad Vokietijai kolo
nijos yra gyvasis reikalas, ka
dangi šalia būtinai reikalinga 
visokia žaliava, o šios galima 
gauti tik kolonijose.

Ciceros Žinios

Šiandie, vasario 6 d., 7:30 
v. v., dr-stė Lietuvos Karei
vių (uniformos skyrius) ren
gia metinį balių bei šokius, 
Joe Shometo salėj, 15 st. ir 
49 avė.

Jei norime, kad mūsų ka
reiviai turėtų gražias unifor
mas, gražiai pasirodytų Ve
lykų naktį prie Išganytojo 
grabo, taip pat per tautinius 
apvaikščiojimus bei paradus, 
turime dalyvauti jų parengi
me ir paremti.

Tikietai tik 25c. Prie to 
bus dar duodama ir dovanos. 
Nepamirškime kareivių, jie 
nepamirš reikale visuomenės.

ŽIEMĄ ARIA LAUKUS

SPORTAS
RYTO) BASKETBALL 

ŽAIDIMAI

MAYTAG plovyklos yra geriausios plovyklės mar- 
kete. Greičiau ir balčiau drabužius išplauna, ilgiau 
tarnauja j r mažiau kaštuoja. PEOPLES KRAUTUVĖ
SE pilnas pasirinkimas Maytag plovyklių visų 1937 
metų madų.

Pilnai pe r naujintos 
Pasirinkimas po ..

Mavtag plovyklės. M9.50
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Didelė nuotakia už senas plovyklės mainant aut 
naujos MAYTAG

M AN UFACTURINO CUMP*
2536 40 West «3rd Street

M. T. Keže s, Vedėjas
<179-53 Archer Avenue

J. NakioHs, Vedėja©

rURNITUR

salėje bus V. Uždavinio pas
kutinės prakalbo© Chicagos a- 
pylinkėse. Tarp pat tų pačių 
dienų, sykiu su V. Uždaviniu, 
atvyks broliai Motusai su fil
mais — paveikslais iš Lietu
vos. Prakalbų ir paveikslų ro
dymo pradžia 7 vai. 30 min. 
vakarų.

Atsižvelgiant j tai, kad pa
veikslai tūrėjo visur didelį pa
sisekimų, o V. Uždavino pra
kalbos būna labai įdomios, — 
turėtų tų dienų į M t. Carniel 
svetainę Susirinkti visi lietu
viai iš Melrose Park, May- 
wood Park, Oak Park ir kitų 
gretimų kolonijų. Tai paskuti
nė proga išgirsti puikias kal
ba© ir pamatyti neužmiršta- Į 
mus paveikslus.

CHICAfiOlE
Susipažinimo Bankietas

Roosevelt Furniture Co. bas
ket bąli tyma© rytoj imsis su 
Marųuette Parko Vyčių, o tei
sėjo Zūrio komanda imsis su 
\Vest Sidės stipriuoju tymu. Iš 
pirmųjų trijų minėtų tymų vie 
nas užims pirmų vietų “Jau
nimo” basketbal! turnyre. 
Žaidimai įvyksta kas sekma
dienį, St. Phillips gimnazijoj, 
Jaekson Blvd ir Kedzie Avė. 
Pradžia l .30 vai. popiet 

Keli tymai neteko lošėjų, 
nes praėjusį sekmadienį trys 
jų susižeidė taip, kad šį sek
madienį dar negali lošti

PRAKALBOS IR PAVEIKS
LAI MELROSE PARKE

Ateinantį trečiadienį, vasa
rio 10 d., Melrose Parke, M t. 
Carinei parapinės mokyklos

nj, vasario 8 d., 7:30 vai. v., 
Marųuette Park patalpose, 
prie 67 ir Kedzie gatvių. Lie
tuvių klūbų ir įvairių orga
nizacijų veikėjai kviečiami at 
silankyti ir, sykiu su svetim
taučių veikėjais, pasitarti a- 
pie oficialų Marųuette Park 
Kultūros Namo atidarymų. 
Patartina kiekvienai organi 
zacijai atsiųsti po du atsto
vus, kurie bus išrinkti ko- 
inisijon atstovauti lietuvių o- 
rganizacijas. Nei viena grupė 
neturėtų pasilikti nedalyva
vus tame susirinkime.

Tarpe kitų kalbėtojų iš ko 
lonijos ir biznierių tarpo, bus 
Wra. M. Collins, kuris yra 
direktorium penkiolikos par
kų, kurių daugelis yra lietu
vių kolonijose. Jis kalbės te-Į 
ma:,“Marųųette Parko Kul
tūros namo veikimo ateitis *. 
Collins yra žinomas kaipo 
vienas geriausių kalbėtojų 
Chicagos parkų distrikte.

Marųuette Parke ateinančių 
vasarų bus įrengta viena ge- 

» ki
tokių patogumų. Parko dire
ktorium yra lietuvis AI. G. 
Kumskis. P Šaltimieias

KELIONĖS 1 LIETUVĄ

Britanijoj reiškiasi sąjūdis* 
prieš kolonijų grąžinimą. An
glijo© vyriausybė šiuo reika
lu sušaukia susirinkimai! im
perijos pramonių sąjungos 
I arlamentinį komitetą, ku
rtam bus įteiktas svarstyti ka 
1 unijų grąžinimo klausimas.

RASEINIAI. — Nors žie
mos metas, bet ūkininkai, ku
rie iš rudens nesuspėjo apsiar- 
ti dirvas, sausesnėse vietose 
ja© aria dabar. Laukuose ar
tojų matyti nemaža.

PUTINKITE "ORAUGį"

KIDS - HOME 5TUDIE5 -

Šeštadienį, vas. 6 d., San 
daros svetainėje įvyksta Lie riaušių maudynių ir daių 
tuvių Nacijonalio Aera klubo
susipažinimo bankietas, į ku
rį klūbiečiai kviečia visus 
lietuvius. Bus gera vakari erų 
ir žavi programa. Ant galo 
visi galės pašokti ir padai
nuoti lietuviškų dainų.

Jei kas norės, galės tam© 
bankiete įsirašyti į klubą.
►Sąlygos labai prieinamos. Na
rio pareigos lengvos. Taip, 
kad kiekvienas lietovis-ė ga
li priklausyti. Tuomi padė
sime broliams lietuviams sie
kti aviacijos srityje pačių 
aukštumų ir palaikysiu! mū
sų jaunimą prie savo tautos, 
įžanga asmeniui $1.00, o po
rai $1.50. Lietuvytis

MABQUKTTB PARKO 0R 
OANIZACUŲ VADŲ 

SV81RINKIMAJB

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgų. Švediją

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortės

IAplauktmal laivų M New Yorko 

1«.IIKOTTM5GHOLM. Vasario 
Kova M.
GKIPNHOIJM................
DHOTTM.NGHOLM.

Kovo 
. Dai.

ta.
15.

*•- e:: rTRNĄ.TlO'MAl LAKIUUW LU M T

—
3MAGIAU8LA UŽEIGA ROCKFORDE

SILVER TAP
ADOLFAS ir PETRONĖLĖ PU J DOKAI, sav. 

Geras Vynas ir Degtinė — Gardus alus
Chicken Fry Trečiadienio vakarais.
Fish Fry Penktadienio vakarais.

BOOTH and TABLE SERVICE
1609 South Main St. Tel. Forest 6438

ROCKFORD, ILL.

REUMATIZMAS . 
SAUSGSLE J

Neslkankyklle savęs skaus- g 
mals: _
Kaal« *rb* MMiun- »
flu — raumenų sunkumu: nes B
■kaaSBJhnal naikiau kttno (V- w 
vyku Ir rfaSnal aal patalo pa- *
guldo.

CAP8KO COMPOUND maa- ■ 
tlr len««at pntteRn* TlrtaotnS- ■ 
tu* lipau; muma Maadtaa daa- 
<yb4 Įmonių siunčia psdtko- 
nes- aasvof
paJIt* sic, ,
K nypa: ••fALTTNTS 
TOS" augalai* gydyti* kala*
10 centų.

Justin Kulis
ase »a malstbd k.

HL

Diskuauos parko atidarymo 
. . . planus

L&bai svarbus susirinkimas 
šaukiamas ateinantį pirmadie-

Platesne* tinta* apie kellonp telki* 
nemokamai Ir. purduoda laivakorte* 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amerikos Unijos skyriai.

8WBD1SH AMERICAN Lili
•M PWth Av* and 4. U. *lst M. 
lt<x-l*efcHrr Ontrr. Nevv Vark City. 

Clilcago, 11 L, ĮSI N. MkUigau Avė. 
IToMton, M*a«. 1*4 Roylaton St.
Octeott. MI( U., . , 107 CUCIaod ©t.

Gerkit ir Reikalaukit

■v
JOHN P. EWAIW

• / LOANSmtd INSURANCE '
'.Tefgn r^ikalfcuji pinigu ant Pino* Mdrtričio arba 

apdraudė sttan ugnim, vėjo, ete., atfuš'vųk:
, 840 Wcst 53rd Street 

TELEFONAS YAKds T7W arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BuDAVOJIMO B-VĖS
•• i: MdTINftlh

* *

XM0H4KEHIU<te 
- bombom--4 Mutual LiquorCo.

4707 & Halsted St
TU TABDS MO
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DRAUGIJOS “LIETUVOS ŪKININKO” 30 METU SUKAKTUVIIĮ VAKARAS > v

RYTOJ, VASARIO 7 DIENA

WEST SIDE SALĖJ

West 2 3 r d Place Chicago

Scenoje stato “TAUTOS SUNŪS IR Iš GAMOS,“ 3-jų veiksmų Dramų, kurių vai
dins northsaidieoių artistų grupė, vadovaujant pp. MaskolaiSiams.

Koncerto programe dalyvauja žymi solistė, ONA JUOZAITIENE, kuri jausmin
gai pildys “Meile Uždegta Krūtinė” — A. Aleksio. Taipgi talentuotos lietuvaitės šo

kėjos: J. KASMAUSKAITE, L. CINSKAITfi, J. MATECUNir J. KATKUS. Vakaro 
akompanistė bus mokytoja ELENA ŽOGĄITR.

Visi kviečiami skaitlingai atsilankyti ir pasigėrėti gražia programa.
Po programo bus šokiai prie rinktinės HENRY PETERS’ orkestros, vadovaujant 

draugijos nariui P. RUDAKUI.

Pradžia 6:30 vai. vak. įžanga 50c.
ONA JUOZAITIENĖ

Koncerto Solisto

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Novena Sutraukia 
Daug Žmonių

T0WN OF LAKE. — Va
sario 3 d. mūsų bažnyčioje 
prasidėjo novena prie Panelės 
6v. Liurdo. Klebonas pradė
damas novenų, pasakė turini
ngų pamokslų ir pranešė, kad 
tik per keturis vakarus sve
timi kunigai sakys pamoks
lus.

Šv. Panelės Liurdo koply
čia gražiai papuošta. Kasdien 
tikintieji renkasi pagarbinti 
visų mūsų mylimųjų Motinų.

Novena baigsis iškilmingai, 
Šv. P. Liurdo šventėji, vasa
rio 11 d. Būtų gražu, kad so- 
dalietės prisidėtų prie iškil
mingos procesijos.

Stotis T.O.F.L.

tistarns ir parap. chorui. Pan
kui seks pasilinksminimas 

prie šaunios “Rhythm Aces” 
orkestros su lietuviškomis vai 
šėmis ir Užgavėnių blynais.
Tikimės apsčiai svečių. 

Nepriklausomybės minėjimas 

Kaip kitos lietuvių koloni-

das, vaistininkas J. Rakštis, 
P. Valuckis, K Gaižutis, kun. 
I. Albavičius, Apaštalavimo 
Maldos dr-ja, kuriuos pasekė 
jau visa eilė parapijonu su 
mažesnėmis aukomis, ir jau 
virš tūkstantinės turime šita
me fonde. Gerb. klebonas ti
kisi, kad visi parapijonai pa

jos rengiasi minėti Vasario rems Šitų didelį darbų ir taip 
Šešioliktųjų, taip ir pas mus pat Apaštalavimo Maldos dr- 

jos pavyzdį paseks ir kitos

Dievo Apvaizdos 
ŽinutesParap.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Kasmet aštuoniolikiečiai li
nksmai praleidžia užgavėnes 
ir šįmet jos bus da linksmes
nės ir triukšmingesnės. Tai 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
vasario 7 d. Pradedant vaka
rų 6 vai. bus išpildyta graži 
programa su labai juokinga 
komedija “O Daktare”, da
lyvaujant mūsų gabiems ar-

ELEKTRINIAI VALYTUVAI

įvyks kas nors nepaprasto.

Lietuvos Vyčių 4 kuopa, ku
ri daug yra nusipelnius pra
eityje palaikydama lietuviškų 
jaunimo dvasių, pasiryžo su
rengti gražų nepriklausomy
bės sukakties minėjimo vaka
rų. Patrijotiškų programų iš
pildys mūsų jaunuoliai, o da 
be to turėsime progų pasi
džiaugti gražiu veikalu “Lie
tuvos Sūnūs ir Išgamos”, ku
rį atvaidins gabūs northsai
diečiai artistai p. Maskolai- 
čiams vadovaujant Nepamir
škime šito vakaro!

Naujas Svarbus Darbas

Mūsų parapijoje dabar vi
sų daugiausiai kalbama apie 
bažnyčios dažymų ir dekora
vimų. Tam darbui pradžių 
padarė šimtinės, kurias pa
klojo: graborius S. M. Sku-

organizacijos.

Įteikė Iš Romos 
Parvežtą Dovaną

Praėjusį trečiadienį gerb. 
kun. J. Jakaitis, Tėvų Mari
jonų Provincijolas, oficialiai 
įteikė dr. A. Rakauskui, Fe-1 
deracijos pirmininkui, iš Ro
mos parvežtų Šventojo Tėvo 
palaiminimų. Tai bnvo dak
taro bute. Šia proga susirin
ko dr. Rakausko draugų bū
relis, kad jį pasveikinti. To
kių tarpe buvo: kun. prof. J. 
Vaitkevičius, M. I. C., V. Už
davinys, kun. A. Baltutis, B. 
Janušauskas, kun. M. Urbo
navičius, M. I. C., ir keletas 
kitų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kaip Daryti Kavą—Su ar Be Caffeine

Atlieka 32 Darbiu 
HEALTH-MOR

Matykite U Šiandieni
Reikia tik paUauktl CENtral 9051 
arba raSytl lalSką. o HEALTH-MOR 
ekspertai! atvyks pas jus, lr par ke
ltas minutes tftalgklns HEALTH-MOR 
m&giką. Saukite pardavėją 3. F. 
DANIS. Room 618, 20 8 No. Wa-
bash Avė., Chicago.

CLASSIFIED

ražo
BARBARA B. BROOKS 

Namų Ekonomijom Skyriaus 
Kellogg Kompanija 

Battle Creek, Michigan »

Sidabrinis Jubiliejus

NORTH SfDE. — Mūsų 
gerieji parapijonai, Tamoše- 
vičiai pabaigoje praeitos sa
vaitės šventė 25 metų vedy
binio gyvenimo jubiliejų. Ta 
proga artimieji draugai su
rengė bankietų parap. svetai
nėj. Atsilankę giminės, drau
gai, prieteliai, bei pažįstami 
jubiliatams sudėjoi daug nuo
širdžių linkėjimų. Puotoje da
lyvavo ir kleb. kun. J. Šau- 
linskas. Po vakarienės visi li
nksminosi griežiant Tamoše- 
vičių sūneliui ant mažų ar
monikėlių. Toji muzika prieš 
metus skambėjo didžiausiuo
se Chicagos teatruose ir iš 
didelių radio stočių. Lietuvi
škos muzikos patiekė S. Ber- 
kelis ir P. Maskolaitis. Tost- 
masteriu buvo J. Kupčiūnas.

Ponai Tamoševičiai augina 
sūnelį ir dukrelę. Abu baigę 
Šv. Mykolo parapč. mokyklų 
ir pasižymi rimtumu, manda
gumu. Progai pasitaikius, vi
suomet lankosi į parap. ir į- 
vairių draugijų parengimus.

Tamoševičienė labai daug 
prisideda prie visokio šios 
kolonijos lietuviško veikimo 
ir yra pasižymėjus kaipo uo- 
liausią tikietų pardavėja. Jos 
dar nieks nėra' subytinęs ti
kietų pardavime, ar tai bū
tų parapijos parengimas, ar 
kokios draugijos. Ji visuomet 
savo pasišventimu visus pra
lenkia.

Tamoševičius yra Irgi rim
tas veikėjas. Be to, jis suma

niai tvarko ir prižiūri vietinį ‘ 
knygynų. Yra vienas knygy
no komisijos narių, dirba ir 
draugijų parengimuose. Žod
žiu, Tamoševičiai yra darbš
tūs ir uolūs parapijonai ir 
susipratę lietuviai.

Linkime jiems sulaukti au
ksinio jubiliejaus ir nenusto
ti darbuotis parapijai ir lie
tuvybei. Lietuvytis

Jaunimo šokiai baigės pe
reitų antradienį. Tik L. Vy
čių šokiai bus vasario 6 d.

Naujo parap. komiteto ba
lius vasario 7 d. Prašomi pa
rapijonai atsilankyti. Bus ge
rų laikų vakaras parapijos 
svetainėj.

Moterų Sųjungos bunko ir 
šokiai bus Užgavėnių vakare. 
Tas bus paskutinis pasilink
sminimas prieš gavėnių.

Girdėjome, kad misijonie- 
rius kun. F. Yankus jau Chi
cagoj ir apsistojo North Side. 
Per porų savaičių čia duos 
misijas, t. y. nuo vasario 14 
d. iki vasario 20 d.

Gavėnios laiku mūsų baž
nyčioj trečiadieniais bus Grau 
dūs Verksmai, o penktadie
niais Stacijos.

Po visų pereitų metų rū
pesčių, visi parapijonai ir 
komitetas, energingai prade
da naujus darbus parapijos 
naudai. Linkime visiems ge
ros laimės. Raporteris

PARDAVIMO MALKOS

Su lankytos baldų dėžės — paprasta 
lodė vienas tonas — 15.00. Telefo
nas LAFayette 7700.

PARDAVIMO KAILINIAI PALTAI
48 ^vartoti fur kotai, priimti mal-
nals — Greitam pardavimui 15.00. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai gaua 
Economical Sectlon. Mlller Fur Com- 
pany 168 N. Michigan Avė. Atdara 
vaka mis 

IRAKO PIRKTI
i.

Ieėkoma pirkti maži vargonlukal 
(reed organ). Turi būti geram sto
vy. Bot 81 A, “Draugas”.

UPHOL8TERING

Rakandų Taisymas
Pvrvilkimaa, baldų taisymas, per 

tnaliavojimas, išvalymas. Darbas ga 
rantuojamas. Apkainavimas dykai 
žemiausios kainos mieste. Snperiot 
ITpholstering Co., 327 Ro. Kedzie 
Ava.. NRVsda 7717

ANGLYS

UMbakyktte sau anglis dabar — 
Black Gold Lump 86.00; Mine Run 
86.78; Screenlngs 84.75; Grundy Min
ing Company. Tel. CANal 7447 arba 
CBDarcrest liti. . . l-.

Nuo rytinių 
klubų užkandžių iki vidurnak
čio vakarienių, nuo beach parių 
iki žieminių sportų- arba su bet 
valgiu dieną ar naktį, joks gėri
mas nėra toks populiarus kaip 
kava. Tai tobuliausias atsakymas 
ieškojimui ko norint karšto ir 
stiprinančio gerti, tik kad ne vi
si žmonės geria — ne dėl to, kad 
jiems nepatinka kava, bet dėl to, 
kad caffcine daro nėr daug or
ganizmo veiklos. Tokiems žmo
nėms nereikia visiškai atsisakyti 
nuo kavos. Jie gali gerti tikrą 
kavą, be caffeine per patentuotą 
procesą, kuris palaiko skonį ir 
kvapą geros kavos. Išdirbėjęs 
garantuoja šia kavą būti liuosa 
nuo caffeine 97%. Gydytojai lei
džia vartoti šią kavą, kur stipres
nių dalykų neleidžia vartoti.

Ru tokiu užtikrinimu, šeiminin
kei nereikia abejoti apie tarnavi
mą šios kavos savo šeimai ir sve
čiams. Tai yra svarbi dalis bet 
kurio valgio.

Atydžiai reikia žiūrėti- kad tin
kamai išvirti kavą. štai keletas 
patarimų t

1: Puodas turi būti švarus, t.y., 
linosas nno kitų valgių, muilų ar 
riebalų. Geriausiai išplauti kavos 
puodą tuojau po vartojimo, šva
riam, karštam vandeny, išvalant 
visas jo dalis tam tikslui paskir
tu šepetuku. Taip priliūriamss 
puodas nereikalauja jokio pridie- 
nio prižiūrėjimo.

2. Paprastam stiprumui varto

kite du lygius didžiuosius šaukš
tus sumaltos kavos dėl kiekvieno 
pnspainčio vandens,

3. Vartojant karštą vandeni, 
našildvkite šviežų, šaltą vandenį 
švariam puode iki virimo. Peršil- 
dvtas vanduo arba tas, kuris bu
vo per ilgai šiltai laikomas neiš
traukia viso skonio* nes jis vra 
oraradęs daug oro, kokis randasi 
šviežiam vandeny.

4. Jei vartojate drip puodą, lai
kykite apatinę dali karštą kol van 
fuo persisemia. Jei per greit bėga, 
vartokite filter poplerą, kad ne 
taip greitai bėgtų.

5. Perkolatory, pageidaujamą 
stiprumą galima gauti perkolino- 
jant kaip ilgai reikia. Caffeine 
neturinčioj kavoj, tas ekstra vi
rinimas nesugadina skonio.

6. Silex kavos puodu, karštą 
vandenį galima laikyti ant mal
tos kavos ilgai užtektinai ištrauk
ti pageidaujamą skonį reguliuo
jant šilumą kaip norima.

7. Dėl taip vadinamos “virin
tos” kavos, numiernokite kavą ir 
įpilkite šalto, šviežans vandens į 
puodą. Negreit virinkit iki gau
site pageidaujamo stiprumo kavą. 
Nuimkite nuo pečiaus ir duokite 
keliom minutėm nusistovėti.

8. Duokite kavą kaip tik ji pa
daryta. Jei turi kiek laiko sto
vėti, laikykite ant lygios ugnies, 
kaip tik tiek- kad nevirtų. Ne
ataušinkite ir neperiildykite.

rd
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Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 

Kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

&

• DEUTSCHLAND 
HJLMBURG • NEW YORK

Patogna geležinkeliais susisiekimas ii 
Bremen ar Hamburgo.

Mes Jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imigra
cijos visas jūsų Europos giminėms,

Informacijos klauskite pas vietini agentą arba

0HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

190 W. RAHDOLPH ST. OHIOAOO

PROGRESS
KRAUTUVĖ
SKELBIA DIDĮ

VASARIO MENESIO

Išpardavimą
Siūlomos gražiausios prekės namams

MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE
$75.(0 3-jų dalių miegamų 

kambarių setai

$75.00 graž.ūs Seklyčiom Eį 
SETAI

$38.50
$80.00 3-jų dalių moderniš
ki Miegamų kambarių setai

$44.50
$30.00 grežūs, naujos mados 

9x12 kaurai
$16.95

$50.00 stalo viršų mados 
Oesiniai Pečiai
$24.75

$300 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga 

dėl namų už
$194.50

$18.00 garantuoti springsi- 
niai Matracai
$9.75

$119.00 Refrigeratoriai ne
toli 5 cub. pėdų mieroe

$79.50
$75.00 puikūs console, 7-8 

tūbų radios
$29.95

$30.00 Studio Coucbes
$16.95

9x12 gražios Klijonkės *
$3.79

$35.00 5-kių dalių Breakfast 
SETAI
$17.95

$25.00 gražūs nauji Loung- 
ing Krėslai
$12.95

Naujos Mados garantuoti 
Midget Radios
$6.95

Imame senus dalykus į mai
nus ant naujų. -

Duodame didelę nuolaidų. Lengvus išmokėjimai.

3222-24-26 S. Halsted Street
Tel. VICtory 4226 

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, nedėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kil.
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj

Rytoj Dr-jos “Lietuvos 
Ūkininko” 30 Metų 

Sukaktuvių Minėjimas

Malonu prisiminti praeitus 
laikus, kaip draugi joe “ Lie
tuvos Ūkininko” organizato
riai pramynė takų. Pradžia 
visuomet sunki.

Praėjo 30 metų. Draugija 
išaugo. Dabar ji skaitoma 
viena tvirčiausių finansiniai 
draugijų Chicagoje.

Rytoj, West Sidės svetai
nėje, 224d W. 23rd pi., 6:30 
vai. vak., susirinks visi drau
gijos nariai paminėti dr-joe 
30 m. sukaktį.

Programų sudalys gražus 
i veikalas, koncertas ir šoi
Pirmiausiai dvigubas merj 
čių kvartetas atidarys scenų 
Amerikos ir Lietuvos him
nais.

Žinoma northsaidiečių gru
pė, vadovaujant Maskolaičia- 
ms, vaidins 3 veiksmų dramų 
‘‘Tautos Sūnūs ir Išgamos”.

Po veikalo prasidės konce
rtinė dalis, kurių, išpildys gra
žiabalsė dainininkė Ona Juo
zaitienė, šokikės: J. Katanau- 
skaitė, L. Cinskiūtė, J. Ma- 
tecun ir J. Katkus ir kiti. Ko
ncerto pianistė bus mokyto
ja Elena Žogaitė.

Po programas bus šokiai. 
(Iries Henry Peters’ orkestrą, 
vadovaujama draugijos na
rio, P. Ruduko.

Sukaktuvių programoj ra

CICERO. — Namų Savini
nkų klubas Šv. Antano par. 

salėje, 2 vai. po pietų, rengia rangia FBEE koncertų ir šo 
sinie draugijos istorijų, ku- kauliukų žaidimo pramogų
rioj nušviesta 4r*ugij°* pr* ir prakalbas.

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

Orabnamių 
------- o—■—

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj 
--------- o

Suvirš 50 metų prityrimo 
■ o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigas

------- o ■ i .
Mes atlikome darbų daugeliai žymesnių 

Chieagos Lietuvių

527 NORTHWESTERH AVĖ
arti Grand Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO {STAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKT{

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai

k ui tūros ir tautos darbas.
Kai kurie pirmieji draugi

jos organizatoriai, būtent, B. 
Kazauauskas, M. Juška, M. 
Kaminskas, J. Žilis, J. Ka 
minskar, A. Kaminskas ir M. 
finikas, dar po šiai dienai vei 
kia. Sukaktuvių proga, ji? 
bus gražiai pagerbti ir įteik
ta gražios dovanot, atminčiai.

Sukaktuvių rengimo komi
tetas susideda iš valdybos na
rių: A. Linkaus, K. Miksai 
tės, S. Žičkaug., V. puotos n 
pirm. J. Žurkamko. Progra- 

sidės lygiai 6:30 vai. 
Ieva Lukošiūtė

Melrose Park Žinios

Sausio 24 d., per sumų, kun 
J. Jeučius, M. I. C., suteikė 
Moterystės Sakramentų Olgai 
Skuodžiu te i su William Za 
leski. Olgos mamytė yra uoli 
Tėvų Marijonų ir kitų kilnių 
darbų rėmėja. Jinai išaugino 
dvi dukteris ir sūnų, kurie 
yra lankę katalikiškų mokyk
lų.

Ponia Skuodžienė, nors ir 
būdama našlė, visgi savo du
krelei iškėlė gražių vestuvių 
puotų, kurioj dalyvavo dau
gybė svečių.

Linkime jaunai porelei lai 
mingo ir gražaus gyvenimo.

Kovo 7 d., Tėvų Marijonų Ite-
| įnėjų 1 skyrius J. Vaičiulio 
džia ,jos steigėjai, švietimo,

koplyčios visose
Chieagos dalyse

Melroseparkietės turės dau 
gybę gražių rankų darbo do
vanų. Taipgi bus užkandžio 
ir gėrimų. Tikimės sulaukti 
daug svočių ne vien iš Mel- 
rose Parko, bet ir kitų kolo
nijų. Komisija susidedanti iš 
darbščių veikėjų: K. Kantau
to, K. Žvirblienės, O. Bkuo- 
džienės, P. Bacevičienės ir A. 
tšnlpauskienės, deda visas 
pastaugto-, kad vakaras gra
žiai pavyktų ir atneštų daug 
naudos kilniam tikslui.

Akademijos Rėmėjų 
Pramoga

TOWN OfTaKE. — fe v. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 
skyr. rengia kortavimo ir bu
nco pramogų, vasario 7 d., 
3 vai. popiet, skyr. pirm. O- 
gentienės namuose, 5648 So. 
Justine st. Bus gražių ir į- 
vairių dovanų, kurias E. O- 
gentienė su dukrele Elzbieta 
gamina ir lauks visų atsilan
kant.

Užjausiantieji seselių rei
kalus kviečiami atsilankyti. 
Pelnas eis Statybos Fondui.

Ogentų šeimyna žada visus 
malonini priimti ir pavaišinti.

Rėmėja

Didelis Koncertas 
Ciceroje

kius vasario 7, parap. sve 
tainėj. Pradžia 6:30 vai. vak. 

. Koncertų,. išpildys Morton 
High School championahip 
benas (50 muzikantų), fev. 
Grigaliaus choras ir Visų 
Šventųjų jaunimo grupelė.

Vakaro kalbėtojai bus Kai, 
States Attorney; Mr. Stedro- 
nsky, Ciceros prezidentas; 
Mr. Sehwartzel ir Mr. Vite r. 
na.

Šokiams grieš Warren’» 
Chicagoans, pagal (Popular 
req uest).

Ti kietai dykai nuo narių. 
Ateikite vienas. Komisija

DVIEJŲ METŲ MIR
TIES SUKAKTUVES

A. 1 A
ALDOMA BUTOHAITĖ

Jau sukako du metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iŠ 
mūsų tarpo mylimą dukrelę ir 
ašuotę.

Netekome savo myllimos 
dukters ir sesers vasario 8 d., 
1 agi m. Nors laikas tęsias, mes 
jos niekados negalėsime užmįr
iti. laū gailestingas Dievas su
teikia jai amžinę atilsį.

Mes atmindami t* jos liūdną 
prasi&aUnimą ii mūsų tarpo, y- 
ra užpraiytos gedulingos iv. 
Miiios ui jos sielą pirmadienį, 
vasario 8 d., Nekalto Pranai. 
Pan. Avi. Marijos parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke, 8 
vai ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugns, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo-

K ulnid: motina Marijona, 
tavas, Antaaaą, broliai Edmun
das ir Richardas.

LAIDOTUVIŲ MRFKT0RID8

JUOZAPAS

UDEIKI
TP.VAS
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GAUT, IK f). LAIDOTLVIŲ DIRFKTOKJAI
KELNER — PRUZIN

Oertoualas patarnavimai — Motarta patarnauja 
Pbone •ooo aso ISth Ava. I

DBŽPPŽS

RADIO
Kam nėra malonu pasiklau- Į 

tyti gražių liaudies dainų f O 
jų visados yra Budriko duo
damose lietuvių radio prog
ramose. Tad nepraleiskite šio 
sekmadienio prrgramos iš ga
lingos WCFL įadio stoties, 
970 kil. nuo 7 iki 8 vai. Chi- 
cagos laiku. Apart didžiulės 
Budriko radio orkestras, pro
gramoj dalyvaus visų mėgia
mas harmoningas Vinco As- 
eilos ir Viktorijos Gunauskas
duetas. Beje, orkestrą išpil 
dys naujų muzikali kūrinį 
“Vainikas” — rinkinį liau
dies melodijų. Taipgi išgirsi

lava Lukošiūtė, ‘‘Lietuvos Ūkininko” 
draugijos, kuri rytoj mini 30 metų sukaktį, 
uoli finansų raštininkė ir veikėja. »

Raudonų širdžių 
Šokis

MARQUETTE PARK. — 
Mergaičių sodaJicija, Gimimo 
Panelė# fev. parapijoj, rengia 
‘‘Raudonų Širdžių Šokį”, va
sario 7 d., 8 .vai. vakare. Įža
nga 35c. Orkestrą bus kuo- 
geriansia. Šokių komisija su
sideda iš: Veros Macikas, He- 
len Adomaitėe, Christine Pil
kis, Helen Stoškus ir Emilie 
Burba. ;

Komisija ir visos sodalie- 
tės kviečia visus atsilankyti.

t . Komisija

Užsigavvjano Šokiai

BRIDGEPORT. — Šv. Pe
tronėlės draugija rengia ke
purinį šokį šeštadienio vaka
re, vasario 6 d., Lietuvių au
ditorijoj. Pradžia 7:30 va!.

Komisija yra pasamdiius 
gerų orkestrų, kad atsilan- 
kusieji galėtų smagiai pašo
kti, nes už poros dienų jau 
prasidės gavėnia. Visus kvie
čiame atsilankyti. Įžanga prie 
durų 25c. Iš anksto perkant 
nuo narių — 10c.

Be to bus priimamos nau
jos narės draugijon nuo 16 
iki 25 m. aini. dykai, o nuo 25 
iki 35 m. amž. už 1 dol. įsto
jimo.

Valdyba ir Komitetas

t
PAULINA eEBBTASJŪlfAa 

(po tėvai* Kaya^aMėJ 
Mirė vasario 4 »•>*

8:25 vai. ryto, aulaMku* pu
sės amžtaup.

Kilo iŠ Taura*te apskrieto.
Kaltinėnų parap.. Kušlių km. 

Amerikoj išgyvena 38 
idelkunuPaliko dld 

dukterį Supana 8uakl ir Mauto 
Louis, sūnų Joa«. antkę Su- 
a&nų. S brolius: J a austo' Ka
limiem Aleksandra lr Jurgj 
ir Jų Seimas, 2 aemris: Ona 
Best ir Joana Mačernis lr jų 
Seimas, ftvoperj Joną opbatartū- 
nę, sesers dukterį Emilija 
8waner lr sesers «0nų Alpkea 
Raila: o UetorpJ brau Pma- 
ctlkų ir ja Sekto. Ir ilnilnea.

Kūnas pašarvota* 4»3> Bo. 
Fairfield

Laidotu vi 
vasario
ryto bus a0y<
Prasld. ftvč. 
nyčla. Bri 
vyks red 
vilionės sietą' 
nulydėta j mr. 
pine*.

NuoSlrdMal kviečiame visus 
rimines, draurus-pes lr pažy- 
stamus-aa dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė. Kūnus, Žen
tas, Broliai, Uraerys, Anūkė, 
feiorerts Ir CUtoSnda.

Laidotuvių direk tori ua A.
Petkus. Tel. Cicero >108.

Nepaprasti šokiai

CICERO. — Lietuvių Ame
rikos Katalikių Dukterų klu
bas rengia linksmybių vaka
rų, vasario 6 d. Muzika tam 
vakarui bus nepaprasta; grieš 
lietuviškai ir angliškai. Įža
nga nebrangi. Komisija ir vi
sos narės deda pastangų ir 
tikimasi gerų sėkmių.

Viskas įvyks Šv. Antano 
parapijos salėje. Prasidės 8 
vai. vak. Visi kviečiami at
silankyti. Narė

SUSIRINKIMAI

VVEST SIDE. — L. R. K. 
Suaivienymo Amerikoj 100 
kuopos susirinkimas įvyks 
vasario 7 d., parap. mokyk
loje. Visi nariai prašomi su
sirinkti. Valdyba

BRIGHTON PARK. — Su
sirinkimas SLRKA 160 kuo
pos bus vasario 7 d., 1 vai. 
po piet, parapijos mokyklos 
kambary. Prašomi visi na
riai dalyvauti. Valdyba

MARŲLETTE PARK. - 
Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 8 sky
rius laikys mėnesinį susirin
kimų sekmadienį, vasario 7, 
2 vai. po pietų, parapijos mo
kyklos kambary.

Visos narės kviečiamos bū
tinai atsilankyti, nes šiame 
susirinkime turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Valdyba

BRIGHTON PARK. — Sv. 
Kaz. Akademijos Rėmėjų 6 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmad., vasario 14, 3 vai. 
p. p., mokyklos kambaryje. 
Prašome rėmėjus kuoskaitli- 
ngiausiai atsilankyti. Reikia 
prisirengti prie metinio va
jaus bankieto, kuris įvyks 
vasario 21 d., parapijos sa
lėje. Pirm.

BRIDGEPORT. — Draugi
jos frv. Petronėlės epririoki- 
mas įvyks aakm., vasario 7 
d^ I vai. po pietų, Šv. Jur
gio parap. svetainėj. Narės 
malonėkite atsilankyti ir pri
duoti pinigus už tik i et us nuo 
Judinus komisijai. Būkit lai
ku. O. Kliučinskaitė, rast.

f MALDAKNYGES

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, .............................. 13.75

Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina .................................. $4.00

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.......................... $125
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)

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ava. Chicago, Ulinei*

DIREK TORIAI"“
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. I. Ridikas
Laciawicz rSnui
J. LflKvKHS

S. P. Mažoki
A. Masalskis

IJJolp
Ezerskis ir Suims

te naudingų pranešimų apie 
ateinančios savaitės išparda
vimus Budriko radio ir ra 
kandų krautuvėse: 3347 ir 
3417 S. Halsted st. M.

Ryte j, uedėldienį, U va
landų prieš piet pastangom 
Progress Fumiture Co. krau 
tuvės, 3226 S. Halsted st., į- 
vyks reguliarė nedėldienio 
radio programa. Šiose prog
ramose visuomet dalyvauja 
žymūs dainininkai ir muzikai, 
taipgi kalbėtojai. Taip ir ry
toj, jų balsai kiekvienų su
žavės, Patartina nepamiršti 
užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES minėtu laiku.

Rap. S.

V

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 We8t 23rd Place 
Phone Canal 2515

4348 So. California Ava 
Phone LAFayette 3572 B

-
3319 Lituanica Ava. 
Phone YARds 1138

3307 Litoanica Avė. 
Phon« BOUIevard <139

<2-44 E. 1061 h Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANai 2515

1410 So. 40th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2100

714 W«at IW» Street 

Phone MONroe 3377

1644 Waot tttfc Street
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULlman 5703
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Mississippi kl retyje. Tūkstančiai ūkių Mississippi ldony yra atsidūrę tokioj pa
dėty. Visur banguoja vanduo. Siame atvaizde vienas ūkininkų laiveliais kraustosi 
iš gyvenamojo namo. Bijo, kad vanduo dar anksčiau nepakilti}.

Šeima, apie kurią dabar spauda plačiai rašo. Tai
AVinstead’ų, Sneedville, Tenn., šeima: tėvas, motina ir 
dufktorys. Vyresnioji (dešinėj) ištekėjo būdama 13 m. 
amž., jaunesnioji (priekyje) Eunice, 9 m. amž., dabar 
ištekėjo už 26 m. amž. fermerio Jobns. Trečioji (laiko-

Potrynio srity. Tai ne Nojaus Arka, tik vieno Padu- 
eab, Ky., miestelio gyventojo namas. Potvyniui užėjus 
ne tik pats su šeima, bet ir s,u visais savo gyvuliais su
sikraustė j antrų aukštų. Rately matosi pulkas vištų.

Nr pieną, tik vandeni pilsto. Paducah, Ky., mieste

liui, kuris labiausia nukentėjo išsiliejus Ohio upei, pri
trukus švaraus vandens, trokais iš Mayfield, Ky., už 
30 mylių, galinamas švarus vanduo, pilstomas j kieki
nius indus ir dalinamas gyventojams.

ma ant rankų) dar netekėjus. Visas kraštas kelia di
džiausius protestus prieš tokias vaiki} vedybas.

Barikados išlipai Mississippi. VieffJelis No. 70 Ar-kansas vai. 'palei Mississippi upę, kurios krantai aplie
ti smėlio maišais, kad sulaikius potvynį, bežiūrint to, vanduo yra užliejęs milžiniškus žemės plotus.

Stan- 
amž., • iš 

N. Y., susituokęs 
su 12 m. mergaitę, Leoną Ro- 
sbia. Susipažinus su Backum 
mergaitė apleido mokyklų (5 
skyr.) ir vienoj rodauzėj su
tarė susituokti. Policija jj su
ėmė ir uždarė j kalėjimų. Kal
tinamas išniekinime mergai- 

v tės, kuri paimta ligoninėn, ša
koms, laukia kūdikio. Tuo pa
ariu tarpu valstybės leglsla- 
tflron įnešta du sumanymai 
pataisyti vedybų įstatymų, 
kad būtų uždrausta vaikams 
tuoktis.

t •.

Kaip karo lauke. Vaizdas Flint, Mich., kur streikuoja automobilių pramonės darbininkai. Sėdintiems Chevro

let darbininkams perduodamas maistas. Kariuomenė inspektuoja kiekvienų dėžę, kad su valgiu nebūtų įfrnu- 
geliuota ginklų arba sprogstamosios medžiagos. . .

/ kovą su sifiliu. Illinois valstybėj, ir visam krašte, paskelbta (kova sifiliui ir ki
toms ligoms, paeinančiomis iš paleistuvybės. Mūsų atvaizde trys čikagietės: Misa 
Ilelen Beckey, direktorė socialės tarnybos Cook Apskr. ligoninėj; Dr. Racbelle 
Yarros, sekr. Illinois Sočiai Hygiene Lygos; ir Mrs. Frank Mears, pirm. Wo- 

men’g City Klubo, aptaria National Sočiai Hygiene dienų.
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