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Popiežius: Pasigailėti Ispanijos raudonųjų
Paryžius girdi, kad Popiežius tuo 
reikalu kreipus pas generolą Franco

Prancūzija patariama 
bėglius grąžinti Ispanijon

PARYŽIUS, saus. 29. — 
Prancūzų valdiniuose sluoks
niuose gauta žinių, kad Šven
tasis Tėvas Pijus XI per 
Šventojo Sosto atstovų fran
kistų Ispanijai pataria gene
rolui Franeo vaduotis pasigai
lėjimu baudžiant paimtus ne
laisvėn raudonuosius krimina
listus, kurie baisiai Ispaniją

nuteri,o//> ir daugybę ispanų 
tautos žymiųjų sūnų ir duk
terų nužudė.

Be to, Popiežius ragina 
prancūzus padrąsinti Prancū
zijoje esamus ispanus bėglius, 
kad jie grįžtų atgal Ispanijon, 
kur reikalinga darbininkų kra
što atstatymui.

Raudonojo gorimasis Katalonijoje 
sutirpo; kraštas greitai bos užimtas

Tūkstančiai bėglių plūsta 
per sieną į Prancūziją

BARCELONOJE RASTA 

NEGRINO LOBIS

SALAMANCA, Ispanija, sa
usio 29. — Bareelonos rūmuo
se, kuriuose gyveno raudonų
jų režimo ministras pirminin
kas Juan Negrinas, rastas di
dokas legaminas ir jame su
krauti tiesiog pasakingi lo
biai.

Legaminas užadresuotas 
prezidentui. Viduje sukrauta 
keletas milijonų dolerių ver
tės svetimų šalių monetų, 
brangintini kaklaryšiai ir ei
lė kitų brangenybių. Be to, 
du didelės vertės vainikai. 
Vienas, kaip spėjama, yra nu
plėštas nuo Švč. P. Marijos 
paveikslo Toledo miesto baž
nyčioje.

SLAPTI PRANCŪZU 
BRITŲ BOLŠEVIKŲ *

Dengiau kariuomenes pasiusta i 
išgriautas Čilės respublikos sritis

Iš sugriautų miestų skubiai 
pašalinami gyventojai

SANTJAGO, Čilė, saus. 29.) Savo keliu sužeistiems, ku- 
— Čilės respublikos vynausy- rių yra kelios dešimtys tūks-

BARCELONA, saus. 29. — 
Frankistų kariuomenė sėk
mingai ipažangiuąja šianrrv- 
tų link tikslu užkariauti už
silikusią Katalonijos krašto 
dalį, kur susispiečia išblašky
tų raudonųjų karo pajėgų lie
kanos. iRetai kur sutinkamas 
raudonųjų milicininkų prieši
nimasis. Frankistai užima 
miestus, miestelius ir sodybas. 
Jiems tenka dideli karo gro
biai, nes milicininkai nesuspė
ja viską pasiimti su savimi.

BARCELONAI GRĄŽINAMA 

NORMALI TVARKA

LONDONAS, saus. 28. 
BARCELONA, saus. 29. — BritlJ užsienių reikalų sekre-

Šį miestą tvarkyti iš kitų sri
čių prisiųsta frankistų pilie
čių sargyba, o regulinė ka
riuomenė leidosi paskui bė
gančius Prancūzijos link rau
donųjų milicininkus.

Vakar tinieste pradėjo važi
nėti gatvėkariai, kurie per 6 
mėnesius stovėjo neturint ele
ktros pajėgos. Turintiems mil-

Viską palieka ir nešinusi tų ištek Iii) duonkepiams įsa-
Prancūzijos pasienio link. kyta kepti duoną, o valgomų-

Frankistų vadai pareiškia, jų daiktų krautuvininkams ir 
kad dar keletas parų ir visas' mėsininkams — aitidaryti sa- 
Katalonijos kraštas bus išya- i vo krautuves. Iš provincijos

torius lordas Halifaxas čia va 
kar tarėsi su sov. Rusijos am
basadorium Lvanu Maiskiu. 
Paryžiuje4gUUį W laiką už
sienių reikalų ministras Bo- 
nnetas su sovietų ambasado
rium J. Suritzu. Apie tuos pa 
sitarimus nepaduota jokių o- 
ficialių žinių.

Spėjama, kad tuo keliu bri
tai su prancūzais teiravosi a- 
pie turimus kokius tai Berly
no su Maskva pasitarimus.

Taip pat kalbama, kad na-

Dr. W. G. Doern, bakteriijologas Mercv ligoninėje, Milwau- 
kee, Wis., vaizduojamas ligoninės laboratorijoje. Jis yra nuo
monės savo bandymais pagaliau susekęs mikroorganizmą, 
kuris sukelia vėžio ligą. Taip pat sakosi suradęs ir vaistų, 
kurie kai kuriais atvejais sulaiko vėžio plitimą. (A. telephoto)

Paėmus Mum iškeliama aikštėn 
raudouuju teroras - žudymai, piešimai

BARCELONA, saus. 29. — 
Frankistams paėmus šį mies
tą, iškeliamas aikštėn raudo
nųjų vykdytas teroras čia ir 
kituose Katalonijos miestuose 
ir miesteliuose.

štėn iškeliamas. Ims laiko vi

sunkvežimiais atvežama paduotas.
Tūkstančiai raudonųjų —į kankamai maisto, kurio daug 

civilinių ir milicininkų plūsta ir reikia maitinti apie du mi 
per sieną -j Prancūziją. Pran- 1 i jonus gyventojų.

Raudonųjų gaujos nepasi- 
cių planuota prekybos misija’tenkino kiuiigus, vienodins ir 
į Maskvą atidėta, ls kitų šal- vienuoles paprastai šaudyti. 

P ,^.n^ sužinoma, kad nacių mi- jjeį prieš sušaudymus pirmiau 
sija jau Maskvoje. Ir ta misi- )jUVO nežmoniškai kankinami,

cūzijos vyriausybė, pasitariu- 
si su Anglija, nusprendė vi
sus bėglius laikinai priimti į 
savo teritoriją. Milicininkai 
išginkluojami ir paliekami ly
giomis su civiliniais bėgliais. 

bjPrancūzų autoritetai išklausi
nėja visus’ bėglius, kurie no-

Pav i rš i n i ji i a pskai č i lio jam a, 
kaxl miestui padaryta daugiau 
kaip 100 milijonų dolerių nuo
stolių. Labiausia nukenėjęs 
uostas ir apylinkės.

Prieš kariuomenei išvyk- 
siant iš miesto karo frontan, 
vakar rytą didžiojoj miesto

ja esanti politinė.

retų grįžti į frankistų valdo- aikštėje kariuomenės vienas 
mas Ispanijos dalis. Norin- kapelionų kun. Ortiigosa laikė 
tiems grįžti parūpinamas grį- Mišias. Apie 30,000 kareivių 
žįinais. buvo šiose pamaldose.

--------------------- * Altoriui panaudota grubus
CHAMBERLAINAS NELEIS medinis sitalas, ant kurio pas-

REIKALAUJA TUOJAU 
SKIRTI 50 MILIJONŲ DOL.

AVASHINGTON, saus. — 
Karinio oro laivyno didinimo 
programos pradžiai prez. Roo 
seveltas reikalauja kongreso 
tuojau skirti 50 milijonų dole
rių, Šios programos vykdy
mui numatytas 552 milijonų 
dol. fondas.

kai kuriais atvejais net gyvi 
deginami.

Bolševikų barbarų teroras 
kol kas tik paviršutiniai aik

ĮSIGALĖTI DIKTATO

RIAMS

LONDONAS, saus. 29. -
Anglijos ministras pirminin
kas pereitos savaitės gale sa 
vo ministrų kabinete padarė 
pakeitimų ir pasakė politinę1 
kalbų.

Jis pažymėjo, kad Amerikos

tatytus taip pat medinis su
raižytas krucifiksas, kurs 
matęs eiles krikščionių kau
tynių su bedieviu,isi bolševi
kais.

RIBBERTROPAS NIEKO 

NELAIMĖJĘS VARŠUVOJE

RY’GA, saus. 28. — Žinio- 
padedamas neleis Europoje į- mis iš Varšuvos, Vokietijos
sigalėti diktatoriams. Pareiš- južs. reikalų ministras Ribben- 
ke, kad jis griežtai laikysis tropas tris dienas ten viešėjo

Prancūzijos užs. reikalų mi
nistras G. Bonnetas, kurs to
mis dienomis parlamente kal
bėdamas įspėjo Mussolinį ne- 
sikabinti įprie jokių Prancūzi
jos teritorijų. (Acme photo)

taikos, nustatytos Miuncheno 
konferencijoje.

ir neatsiekė tikslo. Lenkų vy
riausybė atsisakius prisidėti 
prie antikomunistinio pakto ir 

Kaune įvyko istorijos mo- pažymėjusi, kad Lenkijos su- 
kytojų suvažiavimas. Turėta .tartys su Prancūzija ir sov. 
daug įdomių paskaitų. - » Rusija galiojančios.

bė kone visą kariuomenę — 
daugiau kaip 25,000 kareivių, 
sumobilizavo ir skubotai siun
čia į nukentėjusius nuo žemės 
drebėjimo plotus.

Tenai kariuomenė reikalin- 
ga vykdyti paskelbtą karo 
stovį ir padėti atkasinėti su
griautų miešti} griuvėsius, ku
riuose yra šimtai, o gal ir 
tūkstančiai, žuvusiųjų lavonų.

Išlikę gyvi gyventojai paša
linami iš sugriautų miestų, 
kad juos apsaugoti nuo gali
mų kilti įvairių ligi}. Auto
mobiliais, sunkvežimiais ir 
laivais jie gausingomis gru
pėmis išvežami į šiaurius. Te
nai aprūpinami pastoge, mai
stu ir švariuoju vandeniu.

IŠBANDOMAS MILŽINIŠ
KAS JŪRINIS LĖKTUVAS

SEATTLE, AVash., saus. 28. 
— Boeing Aircraft korporaci
ja padirbdino pirmąjį didžiau 
šią pasaulyje jūrinį keleivinį 
lėktuvą Boeing Clipper. Skir
tas Pan American Ainvavs 
kompanijai.

Lėktuvas jau išbandomas.

sus jų piktuosius darbus iš
tirti.

Su kunigų ir pasauliečių
žudymais lygiagrečiai sekė Yra 41 tono sunkumo.
bažnyčių ir katalikiškų įstai
gų plėšimai ir griovimai. Vi
sos bažnyčios apiplėštos, bet 
ne visos sunaikintos. Palik
tos tos, kurios buv,o reikalin- 

'gos raudonųjų patalpoms.
Akleliuela mieste vienos 

brigados kariui tris kunigus 
nukryžiavo, aplink kryžius 
sukrovė laužą ir juos gyvus 
sudegino.

Misija kreipėsi karo depar- 
tamentan, kad jai būtų leista 
matyti lėktuvą. Departamen
tas nesutiko, kadangi lėktuvas 
yra karinė paslaptis. Po to 
misija kreipėsi iždo departa
mentam Su sekretoriaus Mor- 
genthau pagalba iš paties pre 
zidento Roosevelto gautas lei-

WASHINGTONE; šį I 
KARTĄ DĖL LĖKTUVŲ 
NAUJAS TRIUKŠMAS

AVASHINGTON, saus. 28.(
!— Senato militarinių reikalų 
komitetas turėjo slaptą susi
rinkimą. Išklausinėti karo ir . . , . . _* , . . dimas. Apie tai patvre sena-
iždo departamentų sekretoriai .... , x. , . * tas ir tuojau sukeltas tnukš-
įr kiti asmenys. . , ., . „, mas prieš prezidentų Roose-

Anadien Los Angelese nu- , ... .. , ,, . , ? .v, veltą, knrs imta kaltinti, kadkrito ir sulūžo naujas įsban- T, ............,, . ,, , . . , Prancūzijai įsduodąs karimųdomas lengvo svorio bombo- .... ,lėktuvų paslaptis.
nešis lėktuvas. Douglas Air- į

craft korporacijos lėktuvų U-į Dėl to minėtas senato komi-
bandytojas žuvo. Su juo skri- tetas atlaikė slaptą susirmkT-
dęs Prancūzijos oro ministerį jr išklausinėjo sekretorius.
jos atstovas sužeistas. per |ęnrnjįeĮo posėdį sekreto-

Sulūžęs lėktuvas buvo pa- . . . ,.. .. riai vienas kitą kaltino.dirbdmtas sios salies vynau-
tybei. Amerikoj viešinti Pran Savo keliu prezidentas tei- 
cūzijos karinią lėktuvų misija sinasi, kad jis leidęs misijai 
pageidavo tą lėktuvą matyti matyti lėktuvą, nes lėktuvas 
tikslu ir Prancūzijai užsakyti padirbdintas ne Amerikai, bet 
šimtus tos rūšies lėktuvų, jei pardavimui ir 'misija žadėjo 
būtų tinkami. keletą šimtų jų užsakyti.

yra vietos 74 asmenims.
Kiti penki tos rūšies lėktu

vai baigiami statyti.

tančių, teikiama visokia rei
kiama pagalba.

Čilei pagalbą nešti subruz
do ir kitos Amerikos valsty
bės. Siunčiamas maistas ir 
vaistai.

Chil'lan miestas tiek daug 
sugriautas, kad, matyt, bus 
sudegintas ir visiškai apleis
tas. Sakoma, nėra priemonių 
daugelio žuvusiųjų surasti 
griuvėsiuose. Čilėje dabar va
sara, lavonai greitai pūva. 
Visur reiškiasi nepakenčiamas 
dvokimas.

Žuvusiųjų skaičius nežino
mas ir vargiai bus nustatytas. 
Laikraščiai paduoda, kad žu
vusiųjų būsią apie 30,000, o 
sužeistųjų — 50,000.

Jame jkrojon

RAUDONIEJI TOLIAU 
KOVOSIĄ

LONDONAS, saus. 28. — 
Ispanijos raudonųjų režimo 
ambasada čia pranešė, kad ne 
paisant nepasisekimų Katalo
nijoje, raudonieji ir toliau ko
vosią, prieš “rebelius” f ran
ki stus.

RUSSIGUM KOLEGIJOJ, 
ROMOJ, MOKSLINAMI 
KUNIGAI RUSIJAI
VATIKANAS. — Jau de

šimti metai, kaip Šventasis 
Tėvas Pijus XI stengiasi su
daryti reikiamą skaičių kuni
gų tikslu patraukti Rusiją ti- 

Kristaus Bažnyčion.
1929 metais Popiežius įsteigė

PIRMIAUSIA NUKENTĖS 

SVETIMŠALIAI

AVASHINGTON, saus. 29.- 
Kongresni sumažinus prez 
Roosevelto reikalaujamus AV 
PA darbams fondus, sakoma, 
-pirmiausia nukentės svetim
šaliai darbininkai — bus pa- iš

vadinamą Russicum kolegiją, 
kurioje mokslinami kunigai 
evangelizacijos darbui Ru
sijoje, kuomet ten sugrius be
dieviškas komunizmas.

%
Šiam tikslui iš kunigų tarpo 

parenkami tinkami ir energin
gi intelektualai, nuodugniai iš 
mokinami rusų senovės litur
gijos ir jų šnekamosios kal
bos, taip pat gretimų Rusijai 
tautų kalbų, ir siunčiami į gro 
timas Rusijai šalis tenai bu
dėti ir pranešti Šventąjam 
Sostui apie rusų religinį sąjū
dį. Šie kunigai įpareigoti bū
ti visados pasirengusiems įei
ti į Rusiją, kaip tik rasis pro
ga be pavojaus tai daryti.

Kas metai kolegiją baigia 
į5 iki 10 kunigų. Kai kuriems 

1‘ I jų jfln ’r dabar pasiseka slap-
X • ’ X ’ • T> * * 1 * *leisti iš AVPA vykdomų dar- j ta į Rusiją evangelizaci

jos darbui padary ti pradžią.

LYGIAI KAIP LIETUVOJE Kilus didesniems šalčiams,
LIMA, Peru, saus. 29. - Kaune ir provincijoje nema-

Vyriausybė nusprendė, kad vi-Į *inon’ll skaičius pradėjo 
si laikraščiai privalomai turi ®ir£>ti gripu. Bet šiemet ši liga
skelbti jos visus pranešimus 
ir pareiškimus.

Lietuvos miestų gyventojai 
vis dažniau ir plačiau įsąmo
ninami kaip reikia apsisaugo
ti cheminių lėktuvinių dujų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

yra lengvesnė.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — šia

ndien numatomas debesuotu
mas ir šalčiau.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 
5:02.
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Brooklyną, arčiaus mokyklos, tikslu leisti 
savo vaikus į tą pačią mokyklą, kurią jie 
yra baigę. Taip, sunki našta parapijai iš
laikyti savo pilną, aštuonių metų su aštuo- 
niais skyriais pradinę mokyklą, bet taipgi 
idealingi ir kilnūs parapijiečių pasiaukoji
mo vaisiai. Sulaukus Apreiškimo mokyklos 
sidabrinio jubiliejaus, parapijiečiai yra ver
ti nuoširdaus sveikinimo ir linkėjimo ištver
ti šiame garbingame katalikiškame jaunuo
menės auklėjimo darbe.

Dalytai Kuriems Verta Gyventi
(Ii angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽIŠKIS)

Pažymėtinos Sukaktuvės
Lietuvių katalikų Apreiškimo parapijos 

mokykla, Brooklyn, N. Y., šiemet mini 25 
metų sukaktį. Tos parapijos klebonu dabar 
yra plačiai žinomas visuomenės veikėjas kun. 
Norbertas Pakalnis. Mokytojomis yra Sese
rys Dominikonės. Nors ši vienuolija ne lie- 
tuviška^ tačiau visos Apreiškimo parap. mo
kyklos mokytojos vienuolės yra lietuvaitės.

šių sukaktuvių proga “Amerika" paduo
da įdomių statistinių žinių:

Apskritai, Amerikoje visų tautų katalikiš
kų parapijų svajone ir susirūpinimu yra įsi
gyti savo parapijines aštuonių metų su pil
nomis valstybinėmis teisėmis pradines mo
kyklas. Yra vyskupijų (pavyzdžiui, Chica
gos arkivyskupija), kurių vyskupai leidžia 
naujai parapijai organizuotis tik su sąlyga, 
kad ir pradinė mokykla sykiu bus steigia
ma. Didesnės kitataučių parapijos turi net 
savo aukštesnes mokyklas (High Schoois). 
Keletas Amerikos lietuvių parapijų, be pra
dinių mokyklų, turi dar savo aukštesnes 
mokyklas (Pittsburgh, Pa., Dubois, Pa. ir 
Hartford, Conn. (kol kas 2 metų kursas), 
neminint jau Marianapolio Kolegijos, šv. 
Kazimiero seserų akademijų Chicagoje ir 
Newtown, Pa. ir Šv. Pranciškaus seserų A- 
kademijos Pittsburghe). <nums .žinoma,
pavyzdingiausia, su moddhiiais įrengimais, 
turinti pilnas valstybines teises, aukštesnė 
parapijos mokykla (High School) yra Šv. 
Kazimiero parapijoje, Pittsburgh, Pa. Tai 
drąsaus su nepaprastais užsimojimais, nors 
labai kuklaus klebono, kun. Magnaus J. Ka
zėno, nuopelnas.

Apreiškimo parapija didžiuojasi savo 8 
metų su astuoniais skyriais (klasėmis) pra
dine mokykla, nes šioje apylinkėje, skaitant 
ir New Jersey valstybę, yra tik dvi lietu
vių mokyklos pilnoje to žodžio prasmėje: 
Apreiškimo mokykla Brooklyne ir Šv. Petro 
ii* Povilo mokykla Elizabethe, N. J. Apreiš
kimo mokykla šiandie švenčia savo garbin
go gyvavimo 25 metų sukaktį. Parapijai mo
kykla gana sunki našta. Parapijiečiai turi 
mokėti valstybinius mokesčius viešosioms pa
laikyti ir, be to, savo lėšomis įstengti išlai
kyti savo parapijinę mokyklą. Valstybė ne-1 
duoda nė vieno cento. Bet... Amerikos kata
likai jaučiasi laimingais, kad jų mokyklos 
valstybės nėra varžomos tikybos atžvilgiu. 
Dėl to ir Apreiškimo mokykla, Išpildydama 
visus valstybės reikalavimus mokslo daly

kuose, turi gražią progą auklėti parapi
jiečių vaikus tikyboje ir doroje.

Per 25 metus Apreiškimo parapija išleido 
625 pilnai baigusius, su diplomais, mokinius 
— berniukus ir mergaites (didelis skaičius 
išėjo be diplomų dėl tam tikrų priežasčių), 
kurių šiandie jau yra 6 kunigai, 5 broliu
kai, 28 vienuolės — mokytojos, 2 advoka
tai, 3 inžinieriai, 5 slaugytojos. Baigusių Ap
reiškimo mokyklą dauguma šiandie yra stu
dentais universitetuose, kolegijose arba lan
kantieji vakarines mokyklas. Jų visų pavar
des suminėti užimtų daug vietos.

Apreiškimo mokyklos mokinių skaičius bu
vo didžiausias 1923 metais — jų buvo 432. 
Gausingiausia mokyklos laida (graduation) 
buvo jubiliejaus pusiaukely, 1924 metais, nes 
tais metais išleista su užbaigimo diplomais 
43 mokiniai.

Parapijai turėti savo mokyklą yra dide
lės prasmės. Mokykla jungia parapiją. Mo
kykla per vaikus turi geros įtakos į tėvus 
ir jų gimines. Baigusiems mokykla palieka 
jaunystės kilnių įspūdžių simboliu. Keletas 
Apreiškimo mokyklą baigusių šeimų, gyve-

Užemus Barceloną, Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzijos vyriausybės paskelbė reikala
vimus, kad Italijos kariuomenė apleistų Is
panijos žemę. Taip. Reikalavimas yra vie
toje. Bet kodėl tų dviejų valstybių valdo
vai nereikalauja, kad Ispaniją apleistų rusų 
ir prancūzų kareiviai, kurie kariauja rau
donųjų pusėje? Kodėl toks vienpusiškumas?

Telšių vyskupas Justinas Staugaitis išlei
do gražų ganytojišką raštą kunigams kuria
me kunigams primena reikalą labiau susi
rūpinti didesniu uolumu kunigiškose parei

SKYRIUS XVIII.

Nuostolio Palaima

“Praeitis yra visad šventa 
— kiekviena širdis laiko ką 
nors, kas yra palikęs dieviš
ku; kokios dažnai lankomos 
vietos ten randasi kur atmin

nuo dvasios rūstumo ir kal
bos aštrumo, nuo puikybės, 
šaltumo ir nepaisomumo liūde
siu, kurs prasimušė ant ne
rūpestingo gyvenimo. Garsai 
buvo minkštesni po to. Nau
jas švelnumas radosi visame 
gyvenime. Didžiumai iš mūsų

tis nuošaliai vaikščioja! Kiek- reikia Gausmo apvalymo iš-
vesti kas geriausia iš mūsų 
meilės.

veninio padarymu, ant kurių 
liūdėsis krinta.

Maži nuostoliai sukelia dau 
giau nusiminimo, kuomet ma
ži vaikai miršta. 'Bet net šiuo
se yra suraminimų. Kad kū
dikėlis atėjo buvo palaima. 
Gyvenimus niekad nebuvo tuo 
pačiu tuose namuose po to, 
niekad negalėjo būtį tuo pa
čiu; jis turėjo savyje naują 
palaimą. Tuomet jo pasiliki
mas, ar tai buvo vienai die
nai, vienam mėnesiui, arba 
metui, buvo kaip dangiško pa
siuntinio vilkinimas. Niekas

Dažnai nuostolis pasirodo niekad negali išplėšti iš tų 
palaiminimu tiems, kurie pa- namų tag palaimas, kurias jis 
silieka naujų naštų ir atsako- savo trumpu apsibuvinm 
mybių užndėjimu ant jų. Ne paliko. Dažnai tos gražios gy- 
vienas sūnus paliko vyru tą vybės net kelioms dienoms ar-

General Electric Research 
laboratorijoj, Schenectady, 
New York, pagamintas alnic ;> 
magnetas. Šioj nuotraukoj pa

rodoma, kaip mažas, per pus 
mažesnis už šliūbinį žiedą, ga
li pakelti sveriantį penkių sva 
rų prosą. (Acme telephoto)

viena paprasta vieta turi ko
kią nematomą šventovę.

Ir kiekviena širdis, kuri vi- 
virpsta ir kiekviena akis turi 
keistą jautrumą link ko nors 
prarasto —”

Iš syk mes būtume palinkę 
pasakyti, kad jokių palaimų dieną, kurioje jis matė savo I ha savaitėms įtaka yra dides-
negali ateiti iįš nuostolių. Bet

gose. lr ypač vysk. J. Staugaitis pabrėžia Dievo malonė turi tokią ste- 
gyvos dvasios reikalą kunigų tarpe, kad ga- j bėtiną galybę, kad net iš dū
lėtų parapijos gyvenimas klestėti ir augti dniausio namų sunaikinimo ge 
ir reikštis gyvais darbais. ras gali ateiti.

APŽVALGA

Džiaugiasi Parama
Brazilijos lietuvių katalikų laikraštis “Švie 

sa” rašo apie Bendruomenės dešimtmetį. 
Bendruomenė yra organizacija 'panaši mūsų 
Federacijai. Ji rūpinasi vaikų 'mokymu ir 
auklėjimu, katalikiškuoju ir tautiškuoju vei

tėvo pavidalą nuleistą į kapų 
ir tuomet nusisuko paimti 
skraistę, kuri krito tieg jo ko
jomis, — jo motinos aprūpi
nimą ir reikalų priežiūrą. Ne

Palaima iš naminio ratelio viena nerūpestinga mergelė
suardymo yra, kad šiaip mes 
esame privesti prie manymo 
apie mūsų geresnius namus. 
Jei dalykai visados eitų švel
niai su mumis čia, jei jokios 
gėlės niekad nesuvystų, jei

nė namuose ir ant šeimynos i 
gyvenimo, nekaip kito kūdi- ; 
kio, kurs pasilieka ir užauga 
į subrendusius metus.

Čia yra vienas iš tų liūde
sių, kurs krikščioniškuose na
muose yra pakeistas Kristaus 
malone į džiaugsmą. Jis nie
kad nėra karčiu liūdesiu; jis 
erškėčių neturi savyje. Susi
rūpinimo tuoju kūdikėliu, ku
rs danguje niekad nėra, kaip 
dažnai via tuo kūdikiu, kurs 
gyvena ir užauga tarp pasau
lio pagundų. Mirusio kūdikė 
lio įimtina žino visose valan 
dose, kur jos kūdikis randa
si ir niekad neturi baimės' a- 
pie jį. Mintys apie jį yra pa
laiminimas, kuris krinta net 
iš dangaus į jos širdį.

Viename iš jos raštų Brow- 
ningienė nurodo mažo kūdikio 

kuomet jis verkia, niūniuoda-, atminties palaimą namuose, iš 
mas miego dainas nutildyti burių jis buvo paimtas:

paliko rimta moterimi, kuo
met ji sugrįžo iš jos motinos 
laidotuvių ir pridėjo savo 
ranką prie pareigų, kurios 
dabar turi būti jos, jei namai 
turi būti užlaikomi. Ne vie-

niekad netbūtų sutrukdymų nas vyras išaugo beveik aki- 
mūsų žemiškuose džiaugsmuo- mirksnyje į puikų jautrumą, 
se, mes nepamąstytume apie kuomet paėmimas jo mažutė-

Margos Mintys
Lietuvių priežodis sako? 

Kas neklauso tėvo ir motinos, 
tas klausys šuns .skūros barš
kančios. Ir tikrai. Tebūna, 
kaip sakoma, ir blogiausias 
tėvas arba motina, bet jie vi
suomet savo vaikui gero, o 
ne blogo, linkės. Svetimi ne
gali padaryti to, ką padaro 
tėvas arba motina. Už tad rei
kia visuomet gerbti tėvą ii 
motiną.

kimu, leidžia laikraštį, pastatė bažnyčią ir nematomą pasaulį. Kuomet že- lių vaikų motinos privertė jį 
t.t. Tarp kitko, “Šviesoje” rašoma: Įųiisko gero mums pristinga, būti jiems nuo to laiko ir tė-

“Negalima nepaminėti nuolat stiprėjan- 'mes išmokstame dėti savo mei vu ir motina. Iki šiol jis bu
čių santykių su Š. Amerikos katalikiška lės į dangišką gerą. Daug vy- vo palikęs visą šią priežiūrą 
visuomene. Artimesni ryšiai ypač užsimez- rų niekad nerado savo namų .motinai. Jis tik žaidė su savo 
gė prieš metus laiko, atlankius mūsų ko- Dievuje iki jo žmogiškas liz- 1 kūdikėliu, kuomet tas buvo 
lonijų Gerbiamam Prelatui M. L. Krušui das nebuvo liūdesio audrų su- I linksmas. Dabar jis turi būti 
ir Gerbiamam klebonui kun. J. Paškaus- naikintas. jam slauge, malšindamas jį
kui. To vizito pasėkos labai žymios. Štai, Nuostolis šeimynoje sutrau-
penkios Seselės Pranciškietės jau darbuo- kia yį §eį arčiau kitg
įa»i mūsų kolonųoj. J, darbo varams M- nepuikia

:-vii, Mūri e leidžia savo vaikučius į m pa- ... . . .*, * • , T , , savo meiliausio ir geriausiomokas, gyvai mato. Į rytmetines sekma-...................... ®
dienio pamaldas daug kas ateina vien tik ^ai'Psni° iki ji nebus kentė

jus. Namai, kurie niekad ne
buvo išardyti, gali būti labai 
laimingi meilėje ir labai skai
stūs džiaugsmu, bet, kuomet 
liūdėsi^ yra kaip svetys įėjęs,

dėl to, kad .pasiklausytų mažųjų giedo
tojų giesmių.

“Amerikiečiai ir medžiagiškai labai daug 
padėjo praėjusiais’ metais. Jo Prakilnybė 
prel. M. L. Krušas bažnyčios reikalams 
davė 100 dolerių. Dar neseniai “Šviesos” 
puslapiuose buvo pranešta, kad gauta per 
Seserų Pranciškiečių Vienuolijos Viršinin
kę Motiną Aloyzą 1000 dolerių auką mūsų 
bažnytėlei iš p. Musonų.

“Bažnyčią statant didesnė pinigų dalis T ,
. • • * i v f m j-i Liudesis yra kaip sakramen-buvo sudėta irgi Amerikos lietuvių. Todėl i , . 5 ,
ir Bendruomenės dešimtmečio šventės pro
ga ypatingos pagarbos ir dėkingumo žo
dis tenka tarti Š. Amerikos lietuviams ka
talikams”.
Tas pats laikraštis rašo, kad ateityje kon

krečių darbų pirmoj eilėj stovis 'mokyklų 
reikalas. Seselių Pranciškiečių iniciatyva or
ganizuojama katalikiška mokykla.

Mokyklos Problema Lietuvoje

jį, kad užmigtų, dažnai nakti
mis vaikščiodamas grindimis 
su juo. Yra sunku, bet nau
jas rūpestis iškelia jame pui

(Daugiau bus)

VILNIUS, sausio 24 d. Le
nkų valstybinis archyvas Vil- 

kias ypatybes niekad pirma n’u.ie parimsiąs Lietuvių Ma-

Prie numirusio, prieš mirtį 
buvusio labai “onoravo” žmo 
gaus, ateina klausimas: Kur 
šiandie tavo išdidumas? Kur 
tavo “aš”? Kur tavo “kad 
ir mirsiu — nedovanosiu”? Už 
kelių valandų taip būsi paže
mintas, daugiau negu pati že
mė, nes žemė niekuomet ne
tampu bigmri, gi įnirusio žmo- 
gaus^lavonas dvokia biauriau 
negu mėšlas.

nenužiūrėtas. Ne viena mote
ris buvo pakeista iš silpnumo 
į stiprumą tuo nuostoliu, kurs

kslo Draugijos turimus senus 
lietuvių archyvo aktus.
Dideli potviniai Lietuvoje

yra giluma meilėje, kuri nie-1 atėmė jos vyrą nuo jos šono, 
kad pirma nebuvo patirta.' palikdamas ją su mažais vai- 
Tai naujos vedybos, kuomet kais išauklėti. Išrodė ir ta na-
jauni tėvai stovi šalia kits ki

to ties jų pirmgi'mio grabo.

tas tiems, kurie jį dalinasi su 
Kristumi šalia jų. Jis atveda 
juos į šventesnę draugystę.

šta ją sutriuškins; bet tas ti
ktai iškėlė kilnius dalykus jos 
sieloje, — drąsą, tikėjimą, e- 
nergiją, gabumą, meilę — kai 
ji ėmėsi savo naujos dvigu
bos atsakomybės. Šiaip namų

KAUNAS, sausio 24 d. Pa
staruoju laiku orui atšilus 
Lietuvoje tirpstantis sniegas 
ir ledai pripildė upes vande
niu, ko pasėkoje kai kuriose 
Lietuvos vietose įvyko dide
lių potvynių net su aukomis.

Nors turėtum viso pasaulin 
turtus, viso pasaulio garbę, 
tai yra jei visas pasaulis su 
visomis savo aistromis būtų 
tavo. jei reikia mirt, o jei jau- 

' ti, kad toji mirtis dar yra 
nelaiminga, ką tas reiškia.' 

• Nieko. G-eriau gyventi taip, 
kad čia nieko neturėtum, tai 
yra dvasinius turtus,, kurių 

, nei rūdis naikina, nei kandys 
i ėda. A. Pilipaitis

Jei nori sumanymus nuga- 
Daug žmonių buvo apsaugoti išardymas dažnai yra to gy- lėti, mokykis kentėti.

Galiina konstatuoti Lietuvoje augantį su
sirūpinimą kultūrinio tempo pagreitinimu. Ne 
vieną naudingą dalyką yra iškėlę savo dis
kusijose “N. Romuvos” bičiuliai. Buvo svar
styta ir mokyklų 'problema. (N. Rom. Nr. 
51-52) I. Malinauskas iškėlė, kad pradžios 
mokyklos dar vis neturi galutinai parengtos 
programos, o dabartinė perplati, patalpos 
vertos susirūpinimo, ypač, trūksta mokslo 
priemonių.

Švietimo vadovybė būtinai turėtų imtis or
ganizuoti savas mokslo priemonių dirbtuves. 
Mokytojai 'perkrauti darbu. Ant mokytojo pe
čių užkrauta didžiulė visuomeninė darbo na
šta, kuria mokytojas nors ir labai jau kra
tosi, bet niekaip negali nusikratyti. Kaz. Bau
bą primirtė perkrautą programą, auklėjimo 
nenormalumus vidurinėj mokykloj.

Privatinės mokyklos — posūnių padėty: 
jų mokytojai neišsitarnauja pensijos. Iš to 
aiškiai padvelkia tų totaiistinių valstybių 
dvasia, kuri tai pačiai tautai, tomis pat prie
monėmis ir dirbančius piliečius nelygiai tra
ktuoja.

Negerai, kad mokyklos etatuose nėra ka-'

Skubiai tvarkytinas mokyklose ateitininkų 
klausimas.

Pagaliau dėl universiteto dr. A. Maceina 
be kitko pasiūlė:

Visuose fakultetuose įvesti mokslinio dar
bo metodikos dėstymą teorijos, o ypač pra-
tybų pavidalu, kad studentai išmoktų studi
juoti.

“Pertvarkyti universiteto programas, palen
kiant jas didesnio specializavimosi krypti
mi, kad studentai galėtų labiau įsigilinti į 
savo būsimą profesiją.

Sumažinti bent du trečdaliu teorinių pa
skaitų skaičių ir jas paversti pratybomis, 
kurių metu patys studentai galėtų išeiti ele
mentarinius kursus; teorines paskaitas pa
versti specijąlesnių kursų (cours approfon- 
dis) paskaitomis.

Pritaikinti kokias nors sankcijas tiems u- 
niversiteto dėstytojams, kurie nėra kūrybiš
ki, atimant, pavyzdžiui, jiems titulus: eks
traordinarinius ir ordinarinius profesorius 
degreduojant.

Ir Mes Įsidėmėkime

Vilniaus lietuvių laikraštis “Aidas” įdė
jo straipsnį apie spaudą ir gimtąją kalbą. 
Tame straipsnyje tarp ko kito rašoma:

“Antai yra visa eilė mūsų inteligentų,
baigusių lietuvišką mokyklą, kuriems sa- 

uusių už Brocklyuo ribų, persikėlė atgal įpeliono pareigų — tik tikybos dėstytojas. ! voji kalba, atrodo, nei šilta nei šalta. Dau

guma jų tenkinasi tuo, ką mokykloje mo
kėjo, treti kažkaip nemokėdami vargais 
negalais prasmuko pro egzaminus ir da
bar, patenkinti savo žiniomis, daugiau nė 
nesirūpina pramokti. Jei kada dėl menko 
kalbos mokėjimo tenka viena'm kitam pa
tirti nesmagumą, tai gali būti apkaltinti 
mokytojai, sąlygos, nelietuviška aplinka, 
tik ne pats kaltininkas. O iš tikrųjų esti 
kaltas dažniausiai tas, kas nesimoko, arba 
mokėdamas savęs nesistengia kontroliuoti. 
Yra dar ir tokių žmonių, kurie rašydami 
nori kažkaip nepaprastai reikšti savo min
tis, kitaip nei įprasta. Taip darydami, jie, 
tur būt, mano savo rašinį geriau parašy
sią. O išeina priešingai. Pretenzingai, riz
giai reiškiama mintis skaitytojui dažniau
siai visai negalima suprasti. Tokia kalha 
rašytas ir visas rašinys paprastai esti nie
kam tikęs. Kartais tenka girdėti vieną ki
tą laikraščio bendradarbį nusiskundžiant 
straipsnio taisymu, braukymu. Žinoma, bet 
kam nemalonu matyti savo straipsnį bai
siai subraukytą. Bhr nemaloniau brauky
ti, kai geros mintys išreikštos bloga kal
ba. Šitokių nemalonumų išvengti norėda
mi, rašantieji turėtų labiau susirūpinti sa
vo kalba. Jie turi rašyti paprastai, taip 
kad kiekvienas, kas tik moka skaityti, pa
rašytąją mintį lengvai suprastų”.
Reikia pasakyti, kad ir mums, Amerikos

lietuviams, šios mintys yra įsidėmėtinos.

SKAITYKITE VIEN KATA 
ŪKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

VVillis W. Grabb Illinois vy
riausybės kaltinamas peržengi
me bankinių įstatymų. Jis y- 
ra buvęs Tazewell County Na
tional banko prezidentas, bet 
pastaruoju laiku pašalintas iš 
tos vietos. (Acme telephoto)
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LHETUVOŠ VIEŠŲJŲ DARBU PLANAS
nRKTTOES s

KAUNAS (VDV). — Sau. 
šio 7 d. Ministrų Taryba pri
ėmė 1931) m. viešųjų darbu 
planų, .lis priimtas sumoje 
3,985,000 litų.

Iš šios sumos paprastiems 
bedarbiams juothula ibiams
bus išmokėta apie 3,300,000 lt. 
Kita sumos dalis bus išleista 
medžiagos transportui, prie
žiūrai ir kitiems reikalams.

Iš 3,300,000 Lt sumos, skai
tant prie akordinių darbų vi
dutinį uždarbį apie 4-4,3 Lt 
per dieną ir duodant per ne
darbo sezonų vienam bedar
biui apie 130-140 darbo dienų, 
bus aprūpinta darbu apie 6,- 
000 asmenų.

Priimtame viešųjų darbų 
plane lėšos numatomos taip 
paskirstyti; plentų, kelių ir 
tiltų statybai ir tvarkymui a- 
pie 1,700,000 Lt, kanalizacijos 
ir vandentiekio pravedimo 
darbams apie 400,000 Lt, upių 
reguliavimui, krantinių pyli
mui ir uostų tvarkymui apie 
510,000 Lt, mokyklų ligoninių,

plytinių ir šaulių namų staty
bai ir įrengimui apie 250,000 
Lt, inteligentams bedarbiams 
apie 140,000 Lt, žemės ūkio 
darbininkų namų statybai ir 
žemės ūkio darbininkų trans
portui apie 80,000 Lt ir įvai
riems darbams apie 905,(MM) lt. 
Plentų ir kelių statybai ir re
montui gyventojai, natūralinės 
prievolės būdu prisidės apie 
546,(KM) Lt, savivaldybės šia
me plane pažymėtiems dar
bams išleis savo lėšų apie 2,- 
530,000 Lt.

Iš šių sumų bus atlikta šie 
darbai: pastatyta apie 40 km. 
plentų, o kitų 47,5 k. ruože at 
likta parengiamieji darbai; 31 
km. vieškelių ir tranzitinių 
gatvių miestuose ir mieste
liuose sustiprinta ir išgrįsta, 
paruošiant tolimesniems dar
bams; bus pravesta naujų ir 
ištiesinta 66 km vieškelių, mie
stuose bus pastatyta apie 19 
km kanalizacijos ir vandentie
kio kanalų ir padaryta kitų 
tiems reikalams įrengimų.

Vaduojant Barcelonų iš radikalų režimo, išti sos lojalistų brigados pateko į gen. Franco 
sukilėlių nelaisvę. Daugumoje tai jauni vaikinai, radikalų prievarta surekrutuoti ir suva
ryti “ginti” Barcelonų. (Acme telephoto)

LIETUVOS ARTILERIJOS I PULKO DVIDEŠIMTMEČIO 
ŠVENTĖ

Lietuvos Miesteliuose Ir Sodžiuose
Smėlynai paverčiami pušynais llaikrodį bažnyčia labai saugo

PER 3 DIENAS PUSĖ KAINOS 
U2 NAUJA RADIO

Po to vėl bus reguliarė kaina

1939 Zenith Radio gražiame kabinete.... £99.95 
Elektrinis Victrola ir 12 lietuviškų rekordų £3995 
Sbort wave aerial ir krėslelis ... £10.00

£149-90
Per tris dienas nuolaida už senų radio. . £74.90

£49 00

KAUNAS (VDV). — Pa
nevėžyje iškilmingai minėtas 
Lietuvos artilerijos 20 metų 
sukaktuves ir 1 artilerijos pul 
ko šventė. Visas pulkas buvo!

I ,
susirinkęs į Panevėžį (atvyko į 
pulko dalys nuolat esančios i 
Kupiškyje ir Ukmergėje).

Šventė prasidėjo pamaldo
mis Panevėžio katedroje. Pa
maldas laikė ir pamokslų pa
sakė vysk. Paltarokas, .lis 
džiaugėsi šio pulko sukaktuvė 
mis ir pažymėjo, jog, gyven
dami laisvi, nuolat turime rū
pintis tėvynės ateitimi ir vi
sada savyje turime ugdyti tų 
nuotaikų, kuri Lietuvoje vy
ravo prieš 20 metų. Valsty
bės rūmai visada turi stovėti 
ant tvirtų pamatų, o visa tau
ta turi būti susispietusi į vie
nų nenugalimą tvirtovę, turi
me būti atsparūs ne tik prieš 
išorės, bet taip pat ir 
vidaus priešus. Pamaldų 
tu iškilmingai sugiedota 
Deum laūdamus”.

Po pamaldų, iškilmės vyko 
Laisvės aikštėje, kur su pa
būklais buvo išsirikiavęs vi
sas pulkas. Pulkų pasveikino 
I div. vadas gen. Pundzevi
čius. Jis, reikšdamas džiaugs
mo pulko sukaktuvėms, pri- 

I minė pirmųsias Lietuvos ka
riuomenės kūrimosi dienas ir 
pabrėžė, kad anų laikų mūsų 
karių dvasia turi vyrauti ir 
visuomet.

Čia iškilmės baigėsi įspū
dingu pulko paradu, kuriam 
vadovavo pulko vadas pik. A. 
Šklėrius.

Po to buvo bendri karių pie 
tūs, kurių metu pulkas gavo 
labai daug sveikinimų.

Panevėžiškiai pulkui įteikė 
gražių simbolinių dovanų.

Pulko vadas pik. A. Šklė
rius papasakojo šio pulko ir, 
apskritai, atgimusios Lietuvos 

prieš ar61erijos istorijų. Šis pul
kas suformuotas iš I bateri-me-

19 p;

m. sausio 6 d. A. Panemunė
je. Pirmasis baterijos vadas 
buvo kar. Jodka. Sausio 24 d. 
baterijos vadovavimų parėmė 
kar. G eiga. Vasario 26 d. bu
vo pradėtas formuoti artileri
jos pulkas. Pirmosios artileri
jos kautynės įvyko ties Deltuva 
kovo 29 d., kada buvo paleis
tas pirmas artilerijos šūvis. 
1919 m. birželio 26 d. pradė
tas steigti I artilerijos divi- 
zi jonas. 1921 m. rugpiūčio 1 
d. šis divizijonas pavadintas 
T artilerijos pulku. 1926 m. 
pulkas buvo išformuotas, o 
1935 m. jis buvo vėl atgaivin
tas. šis pulkas yra dalyvavęs 
visose Lietuvos laisvės kovo
se.

Pulko vadas pik. Šklėrius 
pabrėžė, kad pulkas didžiuoja 
si pirmaisiais savo kariais ir 
vadais ir sveikina visus pulke 
tarnavusius karius, pirmiau
sia Vyčio Kryžiaus kavalie- 
rius, savanorius-kūrėjus ir vi
sus buvusius vadus. Pulke yra 
gyva naujų laikų dvasia ir ji 
vadovauja šių dienų artileri- 
n inkams.

VARĖNA, Alytaus apskr. — I 
Varėnos — Merkinės ūkinin-! 
kų laukuose tęsiasi dideli plo-1 
tai smiltynų, išmargintų smili 
kinis pušynėliais ir kadugių 
krūmais. Iš tokių laukų ūki
ninkai turi maža naudos; čia 
net grikiai menkai auga. Ūki
ninkai vargingai gyvena, sa
vo nepriteklius papildydami 
grybų ir malkų pardavimu. 
Dabar valdžia ruošiasi iš ū- 
kininkų nupirkti žiemės ūkiui 
netinkamus smėlynus ir juos 
apželdinti pušynu. Ūkininkai, 
gavę pinigų už netinkamas že 
mes, galės geriau įsikurti sa
vo derlingesniuose plotuose. 
Tuose plotuose, kur prieš ka
rų vasarų stovyklaudavo rusų 
kariuomenės pulkai, o dabar 
tiktai vėjas smėlį gainioja, su
žaliuos jaunas pušynas. Šita 
priemonė pakels vargingų Va 
rėnos—Merkinės dzūkų gero
vę.

kaip didelę retenybę.

— Seimui įteiktas įstaty
mas, pagal kurį pirkti skly
pus kurortinėse vietose bus 
reikalingas vidaus reikalų mi
nistru) leidimas. Nes pastebė
ta, kad daugelis asmenų su
pirkinėja kurortuose pigius 
sklypus spekuliacijos tikslais.

LOANS & INSURANCE
l\ \ii. lis i'.lllMHIs

Building Management
JOHN P. EWALI)
i:i Al.TY i inil'.l.M , Ine,

3236 S. Halsted St.
Pliene CALI MPT 4U8

EVERY W0MAN 
KNOW RELIES ON

LISTERINE
FOR

'i'#, DANDRUFF

Lengvais išmokėjimais ........ £7500
Norge ir Universal Crown gasiniai pečiai

vertė $139.00 po...............................$68 00
Ant užsakymo padarytas gražus Parlor Setas 

vertas $100.00, nuolaida už senų setų
$51.00, už ...........................

Graži lempa dykai.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE KRAUTUVE 

3409-21 So. Halsted St Tel. Yards 3088

Budriko leidžiama Radio Valanda iš WCFL 970 k. ne
dėliomis nuA 5:30 iki 6:30 vai. vakare Chicagos laiku.

li50 metų istorinis laikrodis

DUSETOS, Zarasų apskr. 
— Dusetų bažnyčia turi įžy- 
menybę — istorinį laikrodį, 
kurį bažnyčiai padovanojusi 
lenkmečio sukilimo karžygė 
Emilija Pleteraitė. Laikrodis 
pagamintas rankomis Anglijo
je prieš 150 metų, jis užtrau- 
kiamas žarnine styga, gražiai 
išraižytas, paauksuotas. Tų

Clinic* prooc Li*t*rinc AntiupUe 
rtachet and kili* dandruff germ
There is no easier. more delightful, or 

effective way of keeping dandruff under 
control than with Listerine Antiseptic, 
famous for more than 25 years as a mouth 
wash and gargle. Just rub it in and follovr 
with prolonged massage.

Listerine Antiseptic gets rid of dandruff 
because it kilis the germ that causes dan
druff—the ąueer little bottle-shaped bac- 
teria (Pityrosporum ovale) that surrounda 
the bair and covers the scalp.

Don’t waste time with remedies that 
merely attack symptoms. Ūse Listerine 
Antiseptic. the proved treatment that gets 
at the cause. The only treatment we know 
of that is backed by ten years of research 
and a clinical record of success ln the 
great majority of cases.

Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FORDANDRUFF

Misa Helen 'Gav Kelly, But- 
te, Mont., miesto žiemos kar- 
nivalo karalaitė. (Acme ph.)

Perrv H. Smith, iš Spring- 
field, Mo., farmerys, paskirtas 
foranan federalės grand jury, 
kuriai pavesta tirti gemble- 
rystes Kansas City, Mo., mies
te. (Acme telephoto)

Graikijos sosto įpėdinis su žmona. Si nuotrauka padaryta
—^1 per vienas vaišes jiems atostogaujant Šveicarijoj. (Acme ph.)

Pietūs kaip ir visos 

mės, praėjo labai nuoširdžia 

nuotaika.

RHEUMATISM
RIIIIVC PAIN IN IIW MINUTII

To relieve the torturing pain of Rheuma- 
tiaro, Neuritia, Neuralgia or Lumbago, ln a 
few minutes, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiates. no nar- 
cotica. Does the work quickly—mušt relieve 
vrorst pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Drugglsta. Don’t 
auffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midvrest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

Vl<- Jnknls, sav.

2335 South Westei»n Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

XII-sis Marijonų Rėmėjų 
SEIMAS

įvyks

Sekmadieni, Vasario-Febniary 5 d., 1939
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

33rd St. ir Lituanica Avenue

Seimas prasidės 11 valandų iškilmingomis Mišiomis 
Rėmėjų intencija ir bus pasakyta atatinkamas pamok
slas šv. Jurgio bažnyčioje.

Po pamaldų bus salėje atstovams pietūs. 
Posėdžiai prasidės lygiai 2 vai.

Seimui pasibaigus bus 6 vai. Misijonierių išleistuvių 
vakarienė su programų



Į AUKSO SALĮ!
(Feljetonas)

Petras Rūgštelė buvo, taip kino Rūgštelę, beeinantį 
sakant, grynai lietuviškas ū- ve, jo kaimynas Baniulis, 
kininkas. Turėjo žinom), ket- — Labas, kas gero? — at 
vertę vaikų, o jo tvarte kliu- sakė Rūgštelė.
ksėjo keletas paršų, stovėjo j _ Nieko KI)U 
aatr, des«k, metų einantis |Tu p‘r(lavei'karv, 
arklys ir "juodamarge - - k ,ai garai bfitų 
karvf. Tai ko daugiau reikia!, įi|ti pas l(,kųĮ 
Šiemet viskas neblogai buvo j
užderėję. Sainagzjno (naminės ^,1S reik. tai reik ir abu 
degtinės) pats išsisunkdavo nudrožė. Užpylė ‘ant vienos

tat

;us ponai 
v, o aš ark- 

nueiti su-

tiek, kad ir kaimynui duoti 
galėjo, žodžiu, jam viskas ei
tųsi gerai, jeigu ne ta pra
keikta skola.

Ir, štai, vienų kartų ateina 
iš banko raštas. Tikras raš
ius! Su juodu ant balto para
dyta:

“Pilietis Petras Rūgštelė 
turi, per savaitę laiko nuo 
rašto įteikimo dienos, sumo
kėti bankui skolos nuošimčius.

kojos”, paskiau ant “kitos’ 
ir t.t. Kai jau buvo įraudę 
prie jų staliuko priėjo ponai
tis. Greit susipažino. Ponaitis 
pasirodė esųs bendrovės, kuri 
veža į Amerikų agentas. Jis 
abiem kaimynam gerokai “už- 
fundijo” ir prie to papasa
kojo, kad galima su jo pa
galba labai pigiai nuvažiuoti 
į Amerikų. O ten tai, brolyti, 
kas kita esu. Gerai galima 
esu uždirbti, o paskui su pil-

Viso 125 litai. Nesumokėjus, nom kišenėm grįžti. Amerikoj 
oankag vekselį protestuoja”, esu pinigo, kaip mėšlo.

Susigundė Rūgštelė, pasi
traukė ponaitį į šalį, davė ši-

_r , . . . ’mtukų ant rankos, o kitus ža-
Mokėti reikia, o tų pinigų, ’ , dėjo vėliau sukrapštyti,

nėra. Na, ka teks kų nors, O1 , ,— Skola nesvarbu, — mus- 
parduot., kitaip jie patys pa- E(^te|s. _ uždirbęs pini.

g.9 grįšiu, tai tada ir antsto
liui galėsiu parodyti špygų. 

Ponaitis liepė jam ryt į tų

Raštas mūsų Petrų lyg šal 
lu vandeniu apipylė.

įduosi” galvojo dūsaudamas 
Rūgštelė ir pasitaręs su žmo
na nutarė “juodmargę” par
duoti.

Turgaus dienų Rūgštelė už
movė sietų karvei ant ragi^ tro lauksiąs!

pačių smuklę ateiti ir pasiiin 
ti kvitų. Nuo pietų jis čia Pe-

r išžygiavo į miestų. Gaila, 
>et nieko nepadarysi.

Mieste prie Rūgštelės tuo-.nieko neakė.

Taip sutaręs ir linksmas 
Petras grįžo namo. Žmonai

PRR.A, PA., LIETUVIŲ KRONIKA
Išvyko Esperanto 
Kalbos Propagandiste 
L. Zamenhotaitė

j Pabaigoj 1937 metų į Ame
rikos Jungt. Valstybes buvo 
iš Europos atvykus Lidija Za
menhotaitė, kad propaguoti 
savo nemirtinos garbes tėvo l 
Lr. Liudo Zamenhcfo tarp- t 
tautinę, neutralę pagalbinę es- Į 

peranto kaibų. Visur čia jai 
j sekės, visur buvo kviečiama t 
I su paskaitomis, taip pat buvo ! 
' kviečiama mokinti esperanto 
kalbos. Tačiau, aplinkybių ve
rčiama, turėjo atgal grįsti į 
Europų. Mes, esperantininkai, 
tikimės greitu laiku vėl jų su
silaukti Amerikoj. K. V.

Danielle Darrieux, prancū
zų kino artistė gėrisi žiemos 
atostogomis Alpių kalnuose.

(Acme plioto)

O®

*

Patarles
tamKas nemoka skaityti, 

negelbsti nei akiniai.
Žadinys, tai taip, kaip sap

ne radinys.
1 r pelė savo urve ginasi. 
Žodžiais maišo nepi ipildvsi. 
Keno vežime važiuoji, to ir

giesmę giedok.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

Vaiaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMloek 6286

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Ofiso valandoa:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitarius

TeL CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

jau prisistatė žydas:
— Labas, pons Petrai, — 

eršiukų parduoti atvedei?
— Parduoti tai parduoti,

bet čia ne veršiukas, o karvė! 
pyktelėjo Petras.

— Ai, tegul būn ir taip, 
ale kiek prašai?

— Pustrečio šimto litui
— Ar pasiutai, Petrai? — 

aukė žydas. — Dabar karvės 
pigios, o aš tau tik kaip pa-
. įstamam duosiu daugiau...

Ilgai dar jie derėjos. Vienas 
Lėle, kitas leido ir pagaliau 
utarė, kad Petras parduoda 
:arvę už pusantro šimto. Ma

garyčios iš žydo pusės. Su
mušė rankom, išmetė pusbon
kį. Ir abu patenkinti: žydas 
tarve, o Petras pinigais išsi
skyrė.

— Labas, Petrai! — pasvei-

— Vis tiek, kų ji išmanys 
Amerika, tai ne riešutas per
kąst, — galvojo jau lovoje jis

Kitų dienų jis vėl išsiruošė 
į miestų. Prieš pietus jau jį 
buvo galima matyti tų dienų 
ten. Jis sėdėjo ir laukė sriub- 
čiodaunas po truputį baltakę- 
Atėjo ir vakaras, bet ponaitis 
neatėjo.

— Mane apmovė! — sude
javo Petras ir už likusius pi
nigus nusipirkęs pusbonkį kei
kdamas iškeliavo namo. Suži
nojus apie tai žmona pakėlė 
didžiulį skandalų ir išvadino 
jį žiopliu, asilu ir durnium.

Petras tylėjo. Kaltas, tai 
geriausia tylėti, vis tiek ne
grąžinsi nei karvės, nei pini
gu

Sudie, Amerika!
Mar jan Pisanka

Erbest I. Pugmire naujas 
Salvation Army komisijofię- 
rius centralinėnis valstybėms. 
(Chicago). (Acme plioto)

— Klaipėdos miško apdirbi
mo įmonių atstovai yra išvy
kę į Lenkijų, kur tariasi dėl 
lenkų miško apdirbimo Klai
pėdos lcntpiūvėse. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Keletas Žodžių Apie 
šv. K. A. “Aidus”

Daugelis manęs klausia (ki
ti net laiškais), kokia yra ma
no nuomonė apie naujų Šv. 
Kazimiero Akademijos Čika
goje žurnaliukų “Aidai”.

“Aidai” yra, palyginus su 
daugeliu kitų panašių žurna
liukų, labai puikus naujieri- 
raštis ir turėtų rastis kiek-

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLiY AKIŲ
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių įtempimų, kas es
ti prležiistimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toilregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiem kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE,

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

ir

Ofiso Tel. CANai 2345

DR. F. G. YYINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL CANai 0402 

2305 So. Leavitt Street

Lidija Zamenliofaitė, propa
guotoja savo tėvo Dr. Liudo 
Zamenhof sukurtos naujos Es
peranto kalbos.

vieno amerikiečio lietuvio na
me. Bile kurie turi Lietuvoje 
giminių, kad ir jiems užpre
numeruotų, arba perskaitę nu
siųstų. “Aidai” Lietuvoje dvi
gubų rolę suloštų: žmonės ne
tik juos noriai skaitytų, bet
. Ofiso Tel. Canal 6122

daugelis dar ir viršelius su<Res. 3342 So. Marshfield Ave. 
paveikslu Šv. Kazimiero į rė- Re8, Tel- Beverly 1868- 
mėlius įlėtu K Vidikauskas flfj. [ BLOŽIS

DANTISTAS
2201 West Cermak Rd.

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 

6 iki b vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. P. J. BEINAR
t 15JL. IA AliA L aiiAo į 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 1 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Dain. Emilija Mickūnaitė 
sausio 18 d. išvyko į Miaini. 
kur mano išbūti du mėnesius.

K. V.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue 

valandos:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

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

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 

Ree. Tel. Repnhlic 5047

TeL OAPitol 2828

DR. W. J. KIRSTDK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Fullerton St

OFISO VALANDOS:
1—4 po piet ir 8—8 vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredą
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 

Sekmadienį susitariąs

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Ave. 

2-tros labos
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. lyto

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

TeL YABds 0994 
Rea. TeL PLAza 2400 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

#L YABds 6921 
es.: KENvvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Res 6958 So. Talman Ave. 
Rea. Tel. GROvehlU 0617 
Office TeL HEMloek 4848

Sulvg naujausios mados. (Acme photo).

!!EXTRA!!
Dovanos • Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs į “Draugo” administracijų $6.00 prenumeratų 
už 1939 metus.

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

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo 
sąrašo.

1. Švč. Jėzaus Širdies Intronizacija ................................................ 20
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

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

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

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

K. Matulaitis, M.I.C................................................................... 1.00
9. Krikščioniškoji Šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis ...... .10
10. Katalikų Tikyba — (terašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.......... 1.25
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis ............................................... 75
12. Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis.........75
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ........................... 75
14. Porcijunkulė (Jos Isterija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05 
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K. .. .05
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius .................... 1.00
17. Praeities Pabyros — (terašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C............35
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštya .............................25
19. šv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.........................1.00

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

FOM-OL

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

2423 W. Marųuette Road

VaL 2—4 ir 7—8 vak.
1446 So. 49th Ct 

Subatomis nuo 7—8 vakaro 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:38 

756 VVest 35th Street

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

Sundays by appointment

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN and SURGEOI

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir auo I iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis psgal satartį.

Offioa TaL YABds 4787 
Namų ToL PROsped 1938
Tel GAJUI 0122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

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

6631 S. California Ave. 
Telefonas REFublic 7868

Office Phone Res and Office 
PROspect 1028 2369 S. Leavltt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagaal Sutartį,

TeL LAFayetto 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS 1 

18 vai. ryto Ud 8 vaL vakaaM

TaL OALumet S874
OFISO VALANDOS 

8 vaL ryto iki 8 v. vakaro, iiakiriaat 
sekmadienine ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO, ILL

rOfiso ToL VIRginia 0086 
Reeidencijos ToL BEVerley *

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 2—4 ir 8—8 P. M. 

Reaidenoija
8939 60. Claremont Ave.
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal satartį

Tel CANai 0257
Res. TeL PROspoct 6669

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: H v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro
TeL YABds 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. ŠIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 8680

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland A«
TaL YARdS MM 

Bsmdiiisis, TreėiadisBleb ti
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CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Lietuvis Paskirtas Svar- Padėti ir nusistatymą. Ir iš

Ki™ i žia 8’alima daryU išvadą apiebiam Darbui mūgų išeivijog ateitį.
1 Užeini į lietuvio šeimą, gy
venančią gražiame name. Vis
ko pilna, niek,o netrūksta. Puo 
sniai apsirėdę, vaikai moks
lus eina, kiti gerus darbus 
turi, gražūs baldai, visi sotūs 
ir sveiki. Tai laimingoji šei-

' ma. Eini toliau, įlendi į skle- 
! pūką, jauties kaip kokiam ka-, 
, takumbe. Čia vargsta lietuvių 
šeimynėlė. Čia pamatai tą sku 
rdą. Viduryje krosnis ir tas 
ne visuomet kūrenamas, nes 
trūksta ištekliaus. Keletas pi
gių kėdžių ir tos šiaip taip

Al. Kumskis, kurį majoras i suramstytos. Vaikučiai ir au- 
Edward J. Kelly šiomis die- j
jiomis paskyrė prižiūrėtoju 
t(supervisor) Chicagos Parkų 
distrikto pietinės dalies, į ku
rią įeina keli dideli parkai ir 
daug mažesnių. Tai yra dide
lė ir atsakominga pozicija, ku
riai užimti mūsų tautietis Ku
mskis yra pilnai kvalifikuo
tas, nes daug metų dirbo prie 
parkų ir per keletą meti} bu-

gę pigiomis, nors svariomis, 
drapanėlėmis, apsirengę. Visų 
akys įtemptos į atsilankusius 
svečius. Kiekvienas nori ką 
nors paklausti ir pasakyti.

Maža mergaitė neša paro
dyti savo lėlę, kurią jei Ka
lėdų diedukas atnešė. Vaiku
tis atvažiuoja su savo rogutė
mis. Bodo ir didžiuojasi, kad 
ir jo Kalėdų diedukas neap-

vo Marąuette Park direkto- 
rium. Peniai vasarą jis vado

Paralyžiaus kankinami vaikučiai, kurių yra tūkstančiai, 
šiandien Prezidento Roosevelto gimimo dienoj rengiamuose 
visame krašte baliuose padarytas pelnas eis jų gydymui.

vavo Amerikos lietuvių spor- Vėlus jau vakaras, bet dar
tininkų ekskursijai į Lietuvą, j keletas šeinių laukia. Languo

se matytis šviesa. Su kiekvie
nu reik pasidalinti mintimis.

Al. Kuniskiui linkime ge
riausio pasisekimo dirbti nau
jame ir atsakomingame darbe.

Pavyzdinga Mergaite

BRIGHTON PARK. — Kad 
suprasti mūsų išeivijos dva
sinį ir tautinį nusistatymą ir 
patirti jų gyveninių, reikia 
visa tai išgauti iš jų pačių iš
sireiškimų. Savo pųomonę rei
škiant apie tą dalyką, ko ne
patyriame, galima lengvai kiai 
dą padaryti.

Daug visko galima patirti 
lankant namus. Lankymas na-

Mišri šeima — ir toji laukia 
svečių. Vyras lietuvis, žmona 
lenkė, o ją duktė, baigusi mo
kslus, turi gerą darbą. Manau 
sau, kad šioje šeimoje priseis 
vartoti anglų kalbą, bet taip 
manydamas apsirikau. Mer
gaitė puikiai lietuviškai kal
ba, nors motina negali dar 
kaip reikia kalbėti, bet viską 
supranta. Mergaitė pareiškė, 
kad jos noras buvo gerai iš
mokti lietuvių, lenkų ir an
glų kalbas. Tad gi, aišku kad 
kur yra noras, ten randasi ir 
galimybė. Sektinas pavyzdismij yra savo rūšies mokslas, 

kurio jokioje knygoje negali- tiems, kurie šlubuoja savo te
ma rasti. Lankant savo aki- vų kalboje. O, ištikrųjų, kai
mis pamatai ir savo ausimis kurie iš jų nemoka tinkamai 
išgirsti apie šeimų gyvenimą, ir anglų kalbos. Tad tokie y-

KIDS

FPVVflflDjF VOO HAt> 

CENT5 rtrto I
Gavę yOo ,_rWo cents 

riocH vvoulp ' 
ypp HĄVE

' ID Hftve. 
ENOOGh Te r 
Go To The 
'IovieS AM' 

.Kavė Two

ra panašūs į tinginius.

Dienraščbo “Draugo” No. 5 
korespondentas Piršlys pasi
genda Brighton Parko kores
pondentų: Namiškio, Iclio, B. 
ir kitų. Apie kitus ir už ki
tus nieko nesakau, bet apie 
save ir B. tai tiek pranešu, 
kad Namiškis ir B., yra tas 
pats. Nors esu Namiškis, bet 
buvau per 6 mėnesius iš na
mų pasitraukęs, į pasaulį, į- 
vairius kraštus ir Lietuvą iš
vykęs.

Dabar, po tiek įgytų įspū
džių bus galima šį tą pabrie- 
žti ne tik apie Brighton Pa
rke įvykius, bet ir apie kitus 
kraštus ir tautas, su kurio
mis teko susidurti keliaujant 
dešimt tūkstančių mylių. Te
ko aplankyti Prancūziją, Švei 
cariją. Austriją, Vokietiją, Če
koslovakiją, Vengriją, Lenki- 

' ją, Latviją ir Lietuvą — sker- 
‘ sai ir išilgai, visus jos dides
nius miestus, o< daugelį ir 
mažesnių.

Vilnius, Gedimino pilis, Tra 
kai Kęstučio pilis, šiandien 
dar vaidinasi mano mintyse 
taip gyvai, tartum, ten dar 
būčiau. Ir tas namas Vilniu
je dar tebestovi, kame 1905 

į m. buvo pirmasis Lietuvių sei- 
, mas, kuriame ir aš turėjau 
laimės dalyvauti ir dirbti tė
vynės labui.

Tad, tėvynės meilė tetrau
kia kiekvieną lietuvį aplan
kyti savo gimtąją šalį.

Namiškis

tt^Scratching
Z/RBl " ------- ----------RILIEVE ITCHIN6 SKINQ(zZcA4>

E von the most stubbom itehing of eezema. 
blotches, pimples, athlete's foot, rashes and 
other estemally caused skin eruptions, 
ųuickly yields to pure, cooling, antiseptic, 
l'nuiii D.O.O. Prescription. ciear, grease- 
less and stainless—dries fast. Its gentie 
oils soothe the irritation. Stops the most 
intense itehing in a hurry. A 35c trial bot
tle. at all drug Stores, proves it—or your 
money back. Ask for D.D.D. Prescription.

© -

niekuomet mane dar taip nekankino peršalimas
KRUTINĖJĘ MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

KAO NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TU MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN’EXPELLERIS!GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

'■V r' r ’ ■ ■ ■ ■
Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio 30-ta Diena

“Nesiremk patsai ant sa
vęs, bet Dievuje padėk tavo 
viltį.

Daryk patsai ką gali ir Die
vas padės geram tavo norui.

Neužsitikėk nė savo moks
lui, nė bet kokio žmogaus iš
ganymui, bet veržiaus užsiti- 
kėk Dievo malone, kurs nuže
mintiems padeda, o puikius 
pažemina.

Piktžole ir nesėta auga.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Ištiko Nelaimė

♦Sausio 28 d., 5:30 vai. ry
te, prie 25-tos ir Damen gat. 
įvyko automobilio nelaimė, 
kurioje buvo mirtinai sužeis
tas Stanislovas Stoškus, 29 
m. amž., gyv. 4425 S. Wasb- 
tenarv avė. Ben. Liuką, auto
mobilio vairuotojas buvo len
gviau sužeistas ir nuvežtas li
goninėn.

Velionis yra sūnus gerai ži
nomo Marąuette Park gyven
toj/) Stanislovo Stoškaus, 65- 
22 So. Rockvvell st., kurio na
muose ir randasi pašarvotas. 
Jo laidotuvės įvyks trečiadie
nio rytą, vas. 1 d., iš Gimimo 
Svč. Panelės parapijos baž
nyčios, Rap.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Phone 1-AI A Y U TI E 5MOO

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankletanis — Laidotuvėms —

Papuošimoms

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Fcel full of pep and possess tha 
slender form you erave—you can’t 
if you listen to gossipers.

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
ary sweets — eat more fruit and 
vegetables and take a half teaspoon- 
tul of Kruschen Salts in a glass of 
hot water every morning to elimi- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: “I took off 20 
lbs—my clothes flt me fine now.”
' No drastic cathartics—no consti- 
pation—būt blissful daily bowel ac
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen. •

THE iWFIIL PRICE YOU FiV FOR BEIMG
NERVOUS

i

Check Below And See If Yon Have 
Any Of The Signa

Ęuivcrine nerves can make you old and 
hagfrard looking, eranky and hard to live 
with—can keep you awake nights and rob 
you of good health, good times and jobs.

Don’t let yourself r‘go” likę that. Start 
taking a good, reliable tonic—one made .spe
cialiu for women. And could you aak for any- 
thing whose benefits have been better proved 
than world-famous Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound?

Let the wholesome herbs and roots of 
Pinkham’s Compound help Nature calm 
your shrieking nerves, tone up your systero, 
and help lessen distreaa from female funo- 
tional disorders.

Make a note NOW to get a bottle of thla 
time-proven Pinkham'a Compound TODAY

vrithout fail from your druggist. Over a mll- 
lion women have srritten in letters reporting 
scondertul benefita.

For the past 60 years Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound has helped grateful 
»omen go “smiling thru" trying ordeala. 
Why not let it help YOU?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
miAUBIA X* DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAItA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mūsą Lietuvių radio progi&mų Šeštadienio vakarais, 
7:00 vai vakaro ii WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. SALTIUIERAS

•AKY, OTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN 

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

LEONARDAS EŽERSKIS
laidotuvių direktorius

PATARNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St TeL YARDS 1278
N

Res. 4543 South Paulina Street

PETRAS GUDJONAS 
(Bender)

mirė sausiu 29 d., 1939 m.,
suniukęs scuuLVCS.

Ltiuięs Liviuvojc, Tauragės 
apskrityje*, ragraiuancių putu- 
pijuju, lubiuiij Kaune.

rauku limename uuiiuuime: 
luoteli Julijonų, po iuta.it i_>a- 
kuciuku, tris minus. jonų i'e- 
irų ir r'raliu išk ų, uvi uUKiuns: 
Lucille VerbisKę ir žentų otto 
ir Kielių uuujonų, dvi auuKus, 
uu pusurouus: Antanų eupų ir 
raudonų liutKų, brono sesers 
vaikus ir daug kitų gimimų.

Runas pašarvotas 3340 soutn 
Lowe Avo.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni, vasario 2 d., 1939 m. Jš 
namų S:0o vai. ryto bus atly
dėtas j švento Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioj jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 

sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j švento Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tainus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: .Moteris, Sūnai, Duk
terys, Žentas, Pusbrolis, Anū
kės, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. YAitds 1138.

4. t A
STANISLOVAS STOSKOS

mirė sausio 23 d., 1939 nt., 9:30 
vai. ryte, sulaukęs 29 111. amž.

Gimęs Lietuvoj, Raseinių ap
skrityje, Kibučių kaime, Tita- 
vėnų p.

Amerikoje išgyveno 28 metus, 
l’aliko dideliame nuliūdime: 

moterj Emilijų, po tėvais Sta
ni liūtė, dukterj Lillian, motinų 
Julijonų, po tėvais Petrauskai
tė, tėvų Stanislovų, 3 seseris: 
Sofijų. Svogerį Willia.ni Kona- 
paekis, Heleną, švogerj Vladų 
Skocz ir Jų šeimynų, Julijų, 
švogerj Karolį Urbų ir jų šei
mynų, brolį Jonų, tetų Julijų 
Stugis ir jos vyrų ir jų šeimy
nų, pusbrolius, pusseseris ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Taipgi paliko tetų 
ir jos šeimynų Brazilijoj ir ki
tas gimines Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas 6522 So. 
ltocktvell St.

iaiidotuvės jvyks trečiadieni, 
Vas. 1 d. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo 
Panelės švč. parap. bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, Dniktė, Min
tina, Tėvas Seserys, Brolis ir 
Giminės.

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis........... ..$2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais lapų kraštais..............................$3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš.,
paauksotais lapų kraštais.................................... ...  .$4.00
Dievo Malonių šaltinis, juod. virš.,
raudonais lapų kraštais.........................   $3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paauksotais lapų kraštais................................$1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš............................ $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais................. $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais..............60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais............ ...... .$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš........••................. 75c

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

Kas seno žmogaus kaip rei
kia negodoja, tas iš anksto sa
vo namus griaut stoja.

Ne viskas auksas, kas žiba. 
Nespaudęs norago, neval

gysi pyrago.

OK’D BY MILLIONS:
anefc<nnfa>t£

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD lll A M P C patarnavimas 
HmDULHnbL dieną ir naktį

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

1646 West 46th Street 
Phone YAKds 0781-0782

Albert V.

Petkus ir Endeikis 4704 S. Western Avenne 
Tel. LAFayette 8024

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARda 1419

Auta B. Petkus
LaMcz ir Siutai
I. Liulevičius
S. P. Mažeika

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 
2314 Weat 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 R. 108 St 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908

iuta.it
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Tėvų Marijonų Rėmėjų 
Chicagoje Ir Ciceroje 
Veikla

Beliko viena savaitė iki Ma
rijonų Įstaigų Rėmėjų seimai, 
kuris įvyks vasario 5 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėj su iš
kilmingomis pamalti,‘finis ir 
pritaikintu pamokslu šv. Jur-1 
gio bažnyčioje, kur klebonau
ja Jo Malonybė Pralotas M. 
Ti. Krušas.

Ta pačia diena bus ir išleis
tuvių bankietas misijonieria- 
ms, kurie išvyks į Pietų Ame
riką. iš New Yorko vasario 11 
d. Kaip vietiniai, bridgepor- 
tiečiai, taip ir visose kitose 
kolonijose Marijonų bendrada
rbiai paskutinėmis dienomis 
paskendę įvairiuose parengi
muose ir darbuose.

Tai begalo gražus ir malo
nus reiškinys, žiūrint, patie
ms Tėvams Marijonams, kad 
ne vien jų bendradarbiai, bet 
didž. gerb. klebonai kunigai, 
visa širdimi atsidavę, auko
dami dideles sumas pinigų, ir 
ragindami savo parapijiečius 
padėti taip gražiame darbe.

Jš eilės seka dar keleto ko
lonijų tam tikslui parengimai, 
būtent:

CTCERO Marijonų rėmėjai 
turės kauliukais žaidimo pra
mogą
salėj

AVEST SIDE Marijomj rė
mėjai su dideliausiu džiaugs
mu ir malonumu rengiasi prie 
vakaro, kuris įvyks vasario 4 
d., laidotuvių direktoriaus, ,p- 
no Lakavič.iaus name, kuris 
ne vien kad užleido savo pa
stogę, bet ir žadėjo su visa 
savo šeima dalyvauti. O prie 
tam M r. amt Ak s. Higgins tai 
pramogai suteikė didelę do
vaną, iš k,o tikimės atsilanku- 
sius svečius gražiai priimti ir 
pavaišinti. P-nia Gasparkienė, 
Al. Druktenienė, C. Druktenis, 
Tg. Kryževičius ir daugelis ki
tų pilnai pasirengę visus sve
čius priimti.

AVEST PULLMAN Marijo
nų Rėmėjų pramoga, kuriai 
begalo daug širdies ir darbo 
parodė p. K. Raila, įvyko sau
sio 27 d., parapijos salėj, į 
kurią atsilankė labai gražus 
būrelis geradarių. Pramogoje 
dalyvavo apskr. rašt. ir gerb. 
kun. Kazimieras Vengras, M. 
I. C., kuris aplankė vietos kle
boną, gerb. kun. A. Linkų; ne
radus jo namie, maloniai pri
ėmė svetį jo asistentas, gerb. 
kun. S. Gaučas, kurie kartu 
atvyko į parapijos salę, džiau
gėsi sėkminga pramoga, pasi
vaišino su visais. Turiu pa
sakyti, kad vestpulmaniečiai 
tikrai laimingi, turi gerus ir 
nuoširdžius dvasios vadus, gra

Korespondentų
Dėmesiui

Prašėme, ir vėl kartojame, 
kad visos dienraščiui kores
pondencijos bei pranešimai 
būtų rašomi ant vienos lapo 
pusės, aiškiai, juiliekant tarpe 
eilučių daug vietos (plačius 
tarpus) pataisymams. Rašant 
mašinėle (typewriter) būtinai 
reikia rašyti “double space”.

Nesilaikantieji to prašomi 
nesiskųsti ant redakcijos, nes 
korespondencijoms perrašyti 
redakcija neturi laiko. Muzikė

■ ■■ —1

Wardų valdybos kiekviena 
iš savo tarpo išrinko atstovų, 
kuris atstovaus jų vardą ly
goj vadinamoj egzekutyvėj ko 
misijoj.

Tš ll ward<> išrinktas A. 
Stasiulis, 12 vardo \V. Popeli, 
13 vardo dr. J. Poška, iš llu- 
nfboldt Park A. Sliimkus, iš

nešti Cook County Central Co- 
mmittee, kad visais reikalais 
kreiptųsi į Lithuanian Demo- 
cratic League of Cook County 
Headąuarters, (5912 So. West- 
ern ave.

Lygos koresp. S. Gurskis

CLASSIFIED
rARDAVIMI'l GROSERNĖ

Pilnai (rengtas, gera viela. Bizniu ge
rai lAdlrbtus. Geri kambariai pra.- 
gyveniniul. Parduosiu su ar be flks- 
čerių arba išmainysiu ant automo- 
blliaus. 4915 South Halsted Si., 
telefonas YAKds 4757.

I Koks žmogus,
North West Side A. Bacevi- būti ir kalba.

tokia turi

RENDON KAMBARIAI
Rendon 4 kambarių lietas. Karšto 
vandenio šiluma. Arti lietuviškos 
bažnyčios. 1502 South 50lli Court, 
Cieero, milutis. 

, .. zią salę, kur viskas modernis-ga sausio 31 d., parapijos,. ...... .. , . ... r. , t,, kai Įtaisyta ir tinkama jvai-ej, 7:30 vai. vakare. Sky- / .
riaus pirm. K. Sriubienė, A. 
Kandratas, K. Rimkienė, A. Į 
Valančius, p. Juozaitienė, bul- j 
variškės — p. Kaulienė, S. A-1 
lišauskienė, p. Deikantienė

i riems parengimams
Reikia tik pasidžiaugti p- 

no K. Railos 'pastangomis ir 
jo triūsu, kad pramoga visais 
atžvilgiais gerai pavyko ir

. ... ... suteiks gražaus pelno. T rarno-
jau baigia savo prisirengimus, I . , , o. n •,.v , ±. , goi dalvvavo muz. S. Raila,išplatino galybes tikietų, su-į . , ... . . T. v. , 'vietos vargonininkas, bizn. J.rinko daug gražių dovanų nuo . .,y. .y. .... . y. . i Žilevičius ir daugelis kitų ge-gerasirdzių biznierių ir šiaip

lias dalis). Viską galutinai 
sutvarkyti palikta klebonui ir 
parap. komitetui.

Nutarta pavasarinio pikni
ko nerengti; jo vietoje sureng
ti pavasarinį išvažiavimą į 
Jeffersono miškus, kitą rude
ninį išvažiavimą irgi rengti 
toje pačioje vietoje. Didysis 
parapijos piknikas įvyks lie
pos mėnesį, Vytauto darže.

Nutarta pavasarį savam da
rže rengti karnivalą. Visas 
darbas paliktas klebonui ir 
komitetui.

Parapijos komitete, klebo
nui paprašius, daugelis pasi
liko tie patys. Vietoj atsisa
kiusių J. Ramoškos ir J. Draz- 
dausko, išrinkti V. Mačiuko- 
nis, ir J. Bardauskas. Taigi, 
šių metų komiteto sąstatas y- 
ra toks: Jonas Kupčiūnas, Vi
ncentas Dargužis, Vincentas 
Rėkus, Tadeušas Stankus, My- 
kolas Karečkis, Beraard. Ki- 
zelevičius, Kazimieras Raus- 
kinas, Antanas Slauta, Anta
nas Pauža, Vladas Kavaliaus
kas, Vincentas Alačiukonis ir 
Jonas Bardauskas.

Greitu laiku įvyks komite
to inauguracijos balius.

Lietu vytis

c ius.
Nutarta kitą susirinkimą lai 

kyti toj pačioj vietoj, Stanko
vich Real Estate ofise. Čia 
lyga atidarė ir savo headąna-

Leoną De»eikaitė,'rters ir nu,“re aPie tai Pr“‘ 

Sasnausko Vyrų choro akom- į n. 
panistė, dalyvaus J. A. Mie- r 
keliūnui Šaulių žvaigždės įtei
kimo bankiete, trečiadienio 
vakare, vas. 1 d., Syrena’s 
Cafe, 4270 Archer ave. Ji iš
pildys piano solo “The Blue 
Danube” (Shultz - Evler) —
Johann Strauss. Muzikalėj pro 
gramoj dalyvaus dar dain. 0.
Juozaitienė, dain. Ant. Kami
nskas, prof. A. S. Pocius, Šv.
Kazimiero akademikės.

Laimė ar nelaimė, dažniau
siai nuo tavęs paties pareina.

Svečių valgis iki vartų. 
Vilku gimęs, vilku ir dvės. 
Žmogus ir miršti ir moki-

'niesi.

PARDAVIMUI RUNGALOW 
Marąuette Manor, 6 kambarių ma
rinis bungalovv, karšto vandenio ši
luma, insuliuotas.

.1. .1. COYLE,
South Artesian Avenue 

Telefonas Prospect 2207.
RENDON KEPYKLA

Pu mflriniai kakaliai. Randasi So
uth Sidėie. Atsišaukite Telefonu
Yards 19(12.

Bankieto pradžia 7 vai. Ko
misija širdingai prašo visų iš 
anksto rezervuoti vietas.

I. Lukošiūtė, reng. k. sekr.

ganizacija ir su lyga bendrai 
veikti.

Valdybon išrinkti: Al. Ku
mskis pirm., C. Kairis, 1 vice 
pirm., A. Gudaitis, 2 vice pi- 
rmin., J. Kaminskas, nut. ra- 
štin., J. Stankovich, fin. rast., 
B. Jakaitis, kasierius, adv. C 
Zekas, patariya^, S. Gurskis, 
korespodentas K* S. Cibulskis, 
maršalka.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KH.IONE PO PIETŲ AMERIKĄ
Parašė

KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pasakoja lietuvių gyvenimą Brazilijoj, Argentinoj ir Ur- 
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimą, papročius 
h daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šią knygą įsigyti ir atydžiai perskaityti.

Knygą susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose. 
Parsiduoda nž 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

Galima gauti: —

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.

PARDAVIMUI
Ceverykų taisymo krautuvS, prlo 
Rti-tos gatvės ir Western Avenue. 
Patogi vieta, gera mašinerija. Par
siduoda pigiai. Atsišaukite telefo
nų: ARMItage 4147.

PARDAVIMUI NAMAS
(1 kambariu moderniškas, mūrinis 

bungalovv. Karšto vandenio šiluma.
2 karų garadžius. Apdarytas por- 
čius. Ąžuolo grindys ir papuošalai. 
Visi assesmental ir taksai anmo- 

ik’ti. Vienas blokas nuo katalikiš- 
ikos bažnyčios ir mokyklos Kaina
vo $10.000.00; parsiduoda už $5.900. 
Savininkas randasi: 531 i So. Savvyer 
Avenue.

T A I S O M
Taisome ir (dedame pamušalus ( 
s turinius kotus. įdedame naujus zl- 
perius i skurlnius džiaketus (jac- 
kets) pigiai.

OVTRT, INGIO VAT.YMO IR
TAISYMO KRAUTl'Vft 

4<Wi Sn. Wood SI,______Chicago. Dl.
KAMBARIAI TŠRENRAVTMVT

Tilrenduojame 5 kambarius su šilu
mą.

3247 S. Emersld Ave..
Tel. VlCtorv 4 ĮSI

RENDON TAVERNAS 
®llnal Įrengtas, dirbtuvių anletlnkė- 
ie. Prieina "->a kaina. Telefonas:
HnelfTOett 1977. 

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 5 kambariu bnngalovv, 
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis por- 
člns. 2 karu garadžius. Kaina $5 R00. 
Ttareenns. Atsišaukite. 5032 «o. Roek- 
vvnll strpot.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Isnuomuoti — Arba 
Norėdami Ka Nors Pirkti. Atminkite 'Dr-go’ Classified Skyr

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU

Every Sunday from I—2 P. M,
Folklore Radio Program

geros valios žmonių, ir pačios 
daug suaukojo, taip, kad atsi
lankę sveteliai į pramogą, tu
rės progos gauti vieną tų do
vanų ir kartu su ciceriečiais 
praleisti gražiai laiką.

NODTII STDE Marijonų rė
mėjai, kur gyvena patesai pi- 
rmin. A. Bacevičius, irgi ren
gia bunco party vasario 2 d., 
parapijos salėj, prie kurios 
stropiai ruošiasi, platindami 
tikietus ir rūpinasi, kad gauti 
tam tikslui gražių dovanų, 
ir tikisi, kad kaip vietiniai, 
taip ir iš kitų kolonijų sve
čiai viršminėtą dieną gausin
gai susirinks, nes visas pel
nas skiriams misijų reikalams.

radarių.
Rengėjai dėkoja gerb. kle- 

Eonui kun. A. Linkui už sutei
ktą pastogę, ir nuoširdų pri
tarimą. J. K.

Iš Metinio Parapijos 
Susirinkimo

NORTH STDE. — Sausio 
22 d. įvyko metinis parapijos 
susirinkimas, kuriame pasida
linta įspūdžiais iš praėjusių 
metų darbuotės ir nutiesta gai 
rėš šių metų veikimui. Daug 
laiko buvo pašvęsta svarsty
mui apie sekančio rudens ba- 
zarą, kurį nutarta rengti Ad
vente. Laimėjimui nutarta ski
rti 50 dol. (išskirstant į ke-

“Bobučių (Grandma’s) Skandalai 1939 m.” Tokiu vardu 
vakarą rengia Bobučių (Grandmothers) klūbas Chicagoj. 
Šioj nuotraukoj vaizduojama Dionne “penketukės” ir jų glo
bėjas “dr. Dafoe”. (Acme photo)

Iš Politikos Lauko
ŽINIOS IS LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ LYGOS

Sausio 20 d., Lietuvių De
mokratų Lyga Cook apskri
čio laikė metinį susirinkimą 
adresu: 6912 S. Western ave. 
Susirinkime išrinkta 1939 me
tams valdyba ir padaryta da
ug svarbių nutarimų kas link 
vasario primary ir balandžio 
mėn. balsavimo.

Neatsilankius senam pirm. 
Frank Woidat, jo vietą užė
mė vice pirm. B. Jakaitis, ku
ris ir atidarė susirinkimą. Nu
tarimų rašt. J. Kaminskui pe 
rskaičius protokolą iš praeito 
susirinkimo, su pataisa vien 
balsiai priimtas.

Kortavimo pramogos komi
sija išdavė raportą, jog pra
moga davė šiek-tiek pelno, ku
riuo padengta keletas mažų 
užsilikusių bilių. Komisijai pa 
dėkota už jos pasidarbavimą.

J. Juozaičiui įnešus lyga pa
keitė organizacijų metinę duo 
klę. Pirmiau kiekviena prie 
lygos priklausanti organizaci
ja, arba klūbas, turėjo lygai 
mokėti $5.00 metams. Dabar 
tereikės ’mokėti tik $3.00. Be 
to, nutarta kreipti daugiau 
dėmesio į lygos auginimą. Į 
lygą galės įsirašyti ir pavie
niai asmenys iš tų wardų ku
riose nėra politinių klūbų bei 
organizacijų. Lyga numato 
Cook apskrity daug lietuviais 
apgyventų wardų, kuriose, be 
abejo, reikėtų turėti savo *or-

DUODAME
PASKOLAS

Namų statymui, 
Pirkimui 
ir senų skolų 
ir mortgečių 
atmokėjimui.

Paskolos duodamos nuo 1 iki 20 metų, 
mažais mėnesiniais atmokėjimais arba 5 me
tams be jokių mėn. atmokėjimų. Paskolų 
reikalai atliekami greitai ir atsakomingai.

Savo paskolos reikalus apkalbėk su mu
mis asmeniškai. Kreipkis į:

AND LOAN ASSOCIATION 
0F CHICAGO

2202 W, CERMAK ROAD, TEL. CANAL 8887
Taupytojams Mokame Dividendų.

Kiekvieno Taupytojo taupiniai apdrausti iki $5,000.00. 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, 

Washington, D. C.

Jr

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporto

750 W. 3 Ist Street 
A. A. NORKUS, savininkas 

Tel. Victory 9670

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGG ................................ $«••
NUT .............................................. $6.0#
BIG LUMP ................................. $6.00
MINE RUN ................................. $5.75
HCREENINGS ............................. $5 #0

Tel. ARDmore 6975

Drobė Paklodėms ir Užval
kalams Naujos Mados Už
dangalai (Bedspreads), Vil
noniai Šveteriai, Pančiakos, 
Pirštinės ir Kepurės.

Vilnoniai Apatiniai Mar
škiniai Vyrams ir Moterims

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

504 West 33rd Street

Arti Normai Ave., Chicago, I1L
Telefonas VICtory 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien lr Vakarais lr 
Sekmadieniais

PERKAM
senus auksinius, sidabrinius 
ir varinius Amerikoniškus 
pinigus. Mokame gerą kai
ną pagal vertę.

SMITO & SON
2267 Clyboum Ave.

Chicago, Ulinoia

TIK 042.00
CHICAGOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA 
78-čla gat. lr California Ave 

Du blokai nuo Marųuette Pk.
Mūriniai, insluluoti namai 5 
lr 6 kambarių, su beismentu. 
lotas 30x125 pėdų sn visais 
(taisymais.
Namo kaina $6.000.00. Mažas 
pradinis (mokėjimas, likusieji 
kaip randa, tik po $42.00 (
mėnesj. š) suma padengia 
nnošimtj, taksus, apdraudę ir 
mėnesinę dalj paskolos.
Namai statomi po priežiūra 

F. H. A.
Pamatykite, o stebėsitės. 

Ofisas prie 73-člos gatvės lr 
California Avenue.

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporatcd

Tel. Prospect 0745-0746 

Wholesale Only
5931-33 So. Ashland Ave.

Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybinę Deg

tinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. lr M. Dslmidas 

Savininkai


