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BARCELONOS RAUDONIEJI SPĄSTUOSE
Visi iš miesto keliai užblokuota; 
dėl to suvėluotas miesto paėmimas

Apsuptos raudonųjų 
jėgos turės pasiduoti

PFRPIGNAN, Prancūzi
ja, saus. 25. — Žiniomis iš 
Katalonijos, frankistų 20 divi
zijų šiandien visiškai apsupo 
visą Bareelonos miestą.

Užblokuoti visi keliai Pran
cūzijos pasienio link. Kurie 
raudonųjų suspėjo pabėgti — 
tiek to. Likusios mieste mili
cijos ir brigadų jėgos yra 
spąstuose.

Dėl šios frankistų armijų 
vadų strategijos suvėluotas 
miesto paėmimas. Dabar rei
kalaujama raudonųjų vadų 
pasiduoti. Jei ne, tai jėgomis 
bolševikai pozicijos bus triuš
kinamos.

Iš Bareelonos gauta žinių, 
kad tenai ties kai kuriais mie 
sto paribiais raudonųjų jėgos 
atkakliai .ginasi, čia pripažįs
tama, kad tai paskutinės jų 
pastangos.

Aplinkui visą miestą fran
kistai sutraukia daugybę tan- 
kij ir pasiruošiama veržtis į 
miesto centrines dalis.

Mieste yra daugiau kaip

jau
ko-

pusantro milijono gyventojų 
ir bėglių. Daugumas žmonių, 
ypač moterys su vaikais, yra 
pasislėpę rūsiuose ir įvairiuo
se požemiuose. Neturima mai
sto.

Frankistų vyriausybė 
yra paskyrusi Bnrcelonai
mendentą ir Katalonijos pro
vincijai gubernatorių. Iš fran 
kištu valdomų sričių trauki
niais į Barceloną vežamas į- 
vairiu rūšių maistas. Kaip tik 
miestas bus paimtas, gyven
tojai pirmiausia bus aprūpin
ti maistu.

Apie 20,000 kataloniečin bė
glių, kurie prieš porą metų 
paspruko iš raudonųjų žiau
rybių ir laikinai gyveno Ispa
nijos šiauriuose, jau grįžta į 

’Kataloniją.
Frankistų karo vadovybė

praneša, kad raudonųjų ka
riuomenė taip sndemoralizuo- 
ta ir visur taip netvarkingai
atsimeta, kad jos jau nebus•galima nė sutvarkyti.

ITALIJA ŠAUKIA 
TARNYBON 1901 METŲ 
ATSARGINIUS
ROMA, saus. 25. — 1901

metų klases italų atsarginių 
(38 m. amžiaus) dalys bus pa 
šauktos karinėn tarnybon. A- 
pie tai patirta iš patikimų šal 
tinių. Kalbama, kad būsią mo
bilizuojamos ir kitų klasų at
sarginių dalys.

Spėjama, tas yra ryšium sn 
frankistų veikimu Katalonijo- 

kad neleisti Prancūzijai
Ten įsikišti. Mussolinis nese
niai yra pareiškęs, kad Pran
cūzuos įsikišimas į Ispanijos 
karą Italijai bus nepakenčia
mas.

Kai kas pasakoja, kad Ita
lija mobilizuoja minėtas at
sargas tikslu jas supažindinti 
su naujovinio kariavimo me
todais.

RAUDONIEJI VYKDO 
ĮDOMIAI PROPAGANDA 
BRITANIJOJE
LONDONAS, saus. 25. — 

Dėl Britanijos neveiklumo Is
panijos klausimu raudonųjų a 
gentai propagandos keliu bau 
gina britų vyriausybę viso
kiais baubais.

Sį karką raudonieji pasako
ja, kad kaip gen. Franco lai
mėsiąs karą Ispanijoje, Itali- 

!ja su Vokietija pareikalau
siančios britų apleisti Gibral
tarą.

Vadinasi, Britanija nereni- 
dama Ispanijos raudonųjų pa 
ti sau duobę kasanti.

PILIEČIAI VERŽIASI 
MIESTO TARYBON

Chicagoj šimtai piliečių no 
ri patekti į miesto tarybą al- 
dermonais. Iki šio sausio 24 d. 
vakaro jau 306 kandidatą pe
ticijos įduota rinkimą komisi- 
onicrią boardui. Peticiją skai 
čius didėja. 2fi-am tvardė yra 
jau 17 kandidatą. Tarp kan
didatu yra ir keletas moterą.

Peticijos bus priimamos iki 
sausio 30 d. imtinai.

Aldprmoną rinkimai bus va 
sario 28 d. Tą pat dieną ir 
majoro kandidatą “primary”*

Maura McDonagh, kuri operuoja kabelini) telefoną mažoje Innismann salai
tėje Atlantike, Airijos pakraščiuose. Ji salaitėje yra ir paštininkė. (Acme ph.).

misiomi 
pelne milijono kinu pagonu pagarba

ROMA. — Japonų kinų ka
las Kinijoje per pusantnj me 
tų daug žalos padarė katalikų 
misijoms. Sunaikinta eilės 
bažnyčių, mokyklų ir kitų mi
siją trobėsią. Kol kas nė neį
manoma nuostolių apskaičiuo
ti. Dešimtmečių pastangos ir 
visas darbas niekais nuėjo. To 
visa priešakyje apie 22 misi
onieriai paguldė savo galvas.

Kai kam atrodytu, kad ten 
sunaikintas ir visas misionie
rių dvasinis darbas. Tačiau 
taip nėra. Medžiaginiai misi
jos turi milžiniškus nuosto
lius. Bet dvasiniai jos laimi. 
Milijonai kinų pagonų arčiau 
susipažino su Katalikų Baž
nyčia. Seniau tie milijonai su 
dideliu nepasitikėjimu žiūrė
davo į misionierius. Šiandien 
jiems reiškiama pagarba.

Taip yra, kad misionieriai 

tą pagarbi}, užsitarnavo. Pra
sidėjus karui jie pirmutiniai

RAUDONIEJI SAKOSI 
NEPASIDUOSIĄ

PARYŽIUS, saus. 25. — 
Ispanijos raudonųjų vadai sa 
ko, jie nepasiduosią frankis
tams nepaisant Bareelonos ir 
Katalonijos krašto netekimo. 
Girdi, Madrido Valencijos ka 
ro frontas neįlanžiamas.

Kariniai specialistai yra ki
tokios nuomonės. Raudonieji 
juk sakė, kad jie ir Barcelo- 
nos nepadnosią.

GAISRAS PADARĖ
50,000 DOL. NUOSTOLIŲ

Vakar gaisras ištiko Roval 
Continental Box Company dir 
btuves, 324—32 No. I^eavitt 
gt. Padaryta apie 50,000 dol. 
nuostolių.

Žemes drebėjimas skandžiai ištiko 
diles respublikos pietine dali

Miestai griuvėsiuose, 
daug žuvusiųjų

SANTTAGO, Čilė, saus. 25., Traukiniais, automobiliais 
— Nepaprastai smarkus že- ir lėktuvais pasiųsta gydyto-
mės drebėjimas ištiko Čilės 
respublikos pietinę dalį —• 
kuone visu ilgu Tykiojo van
denyno pakraščiu.
Su nukentėjusiomis vietomis 

susisiekimai nutraukti, tad 
žuvusiųjų skaičius dar neži
nomas. Sakoma, tik vienam 
C’oncepcion mieste apie G0 žu
vusią jų.

jai, slaugės, vaistai ir inais-, 
tas.

Vienu traukiniu į nukentė
jusias vietas išvyko respubli
kos prezidentas Cerdo, 40 gy
dytojų ir 70 slaugių.

Drebėjimo ištiktos 6 pro
vincijos.

1928 metais tas dalis ištiko 
ir gi skaudus žemės drebėji-

Kai kurie miestai griuvę- mas. Tuomet apie 600 žmonių į
siuose ir siaučia gaisrai.

t
į žuvo.

subruzdo kinus vaduoti iš į- 
vairią nelaimią, juos valgy din 
ti, šelpti, parūpinti pastogę ir 
net ,gjelheti iš priešo žnyplių. 
Kinai neturėjo nuovokos, kad 
kataliku misionieriai vra tokiC v
geradariai.

Dabar jie tai patyrė. Ir sa
ko, jie niekad nebuvo nė sva
joję, kad Kataliką Bažnyčios 
atstovai būtą tiek daug pasi
aukoję vargdienių gerovei. 
Jei jie toki herojai, tai ir ją 
Dievas turi būti labai geras, 
gailestingiausias ir maloniau
sias.

Pasitaikius kokiai nelaimei, 
šiandien kinai su pasitikėji
mu kreipiasi pas kataliką mi
sionierius ir pas juos ieško 
pagalbos. Ir neimsi vilią taip 
darydami.

Pati kini} vyriausybė pripa
žįsta kilnus misionierių dar
bus ir juos gerbia.

Tas yra didelis Kataliką 
Bažnyčiai laimėjimas.

NACIAI IŠKĖLĖ IŠ 
BAŽNYČIOS SEIPELIO, 
DOLFUSSO PALAIKUS
BERLYNAS, saus. 25. — 

Vienoje nacių autoritetai iš

NIKELIS YRA VERTAS 
TIK 5 CENTUS

AVASHINGfTON, saus. 24. 
— Pereitais metais išleistus 
Jeffersono nikelius (pinigus) 
daugelis žmonią kraujasi. Ki
lo kalbu, kad nikelio braižinv- 
je padaryta kažkokia klaida ir 
vyriausybė turės juos ištrau-

paminklinės bažnyčios iškėlė jg apyvartos. Tokiam atsi
buvusių Austrijos kanclerių
prelato Seipelio ir E. Dolfu- 
sso palaikus ir kapinėse pa
laidojo.

Naciai savo nežmonišką žy
gį teisina tuo, kad paminkli
nėj bažnyčioj su tais palai
kais išstatyti karstai sutrau
kdavę daug smalsuolių ir tas 
kliudę pamaldoms (ar tik ne 
kliudę naciams “melstis”).

tikime šie nikeliai busią didės 
nes Vertės.

Iždo departamento sekreto
rius H. Morgenthau dabar 
paskelbė, kad taip nėra. Je
ffersono nikelis yra ir pasi
liks tik paprasti penki centai.

HITLERIUI PRIPAŽINTA
TEISĖ SPRĘSTI DANCI

GO KLAUSIMĄ

ŽENEVA, saus. 24. — Kai 
bama, Britanija ir Prancūzi
ja Hitleriui pripnžinusios tei
sę kaip jam yra tinkamiau iš
spręsti Dancigo klausimą, pa- 
sitarius su Lenkija be T. Są
jungos kišimosi.

BEGERDAMAS NAMINĘ 
NETEKO GYVYBĖS

PLOKŠČIAI. — Plokščiu 
vi. Voniškią km. Lyzos Stel- 
mukienės lanke neseniai ras
tas to pat kaimo gyventojo 
Prano Balsio, apie 40 metų, 
lavonas.

Atitinkami} organu kvotos 
nustatyta, kad Balsys gruo
džio 23 d. vakarę išėjo iš na
mu pas kaimyną Stasį Butkų, 
o iš jo išėjo pas kitą kaimyną 
Kostą Žemaitį. Apie 22 vai. 
eidamas iš Žemaičio sakėsi

BOLŠEVIKAMS VARGAS, 
KAD NEGALI PAVERGTI 
ŽMONIŲ ŠIRDŽIŲ
RYGA. — Bolševiką bedie

vių organizacijos vadai nus
prendė Rusijoje išnaikinti vi
sas cerkves ir pravoslavų 
dvasininkus. Sako, tuo būdu 
būsianti išnaikinta ir pati 
krikščionybė.

Didžiausia bolševikams be
dieviams nelaimė, kad jie ne
gali varžyti tikėjimo ugnimi 
žėruojančią žmonią širdžių.

Dėl to ją užsimojimas prieš 
krikčionvbę yra veltus žygis.

NUSAUSINTA APIE 1,500 
HA DIRVONŲ

VILKAVIŠKIS. — Slapią 
dirvonų nusausinimas pačią 
ūkininką lėšomis, tačiau su 
žemės Ūkio Dūmų kultūrtecb- 
niką pagalba, Vilkaviškio ap
skr. kas metai tęsiamas to
liau. Per. metais tokią dirvo
ną tiesioginai buvo nusausin
ta 493 ba ir netiesioginiai a- 
pie 1,000 ba, taigi iš viso apie 
1,500 ha. Stambesni tiesiogi-

PREZIDENTAS NETURI 
AUTORITETO ATŠAUKTI 
GINKLU “EMBARGO”
\VASHINGT0N, saus. 25.

— Valstybės departamento 
patarėjai randa, kad preziden 
tas Rooseveltas neturi autori
teto atšaukti ginklų siunti
mo į Ispaniją uždraudimo 
(“embargo”). Tik kongresas 
turi šj autoritetą.

REIKALAUA MAŽINTI 

IŠLAIDAS

Įvairios piliečių organizaci
jos Chicagos ir Cooko apskri
ties autoritetą reikalauja bū
tinai mažinti viešąsias išlai
das, kad būtų mažesni mokes
čiai. v

VOKIETIJA VĖL TURĖ
SIANT KAVOS

BERLYNAS, saus. 25. — 
Nacią spauda praneša, kad 
neužilgo Vokietija ir vėl bu-

PREZIDENTAS HACHA
APLANKĖ HLINKOS 

KAPĄ

PRAHA. — Čekoslovakijos 
prezidentas Emilis Haclia ap
tanke autonomini Slovakijos fianti "Popinta kava. Brazi 
matinę Bratislavę. Tenai b,V JUa įtikusi naciams ekspor 

damas jis nuvyko į kapus ir 
meldėsi prie slovaką didžiojo

tuoti kavą.

Kavos eksportas iš Brazili-
patrijoto prelato A. Hlinkos jos pernai nutrauktas. Brazi- 
kapo. j lijos bankas atsisakė priimti

Autonominės Slovakijos vy naštas popierinių markių.

riausybė pakvietė prezidentą 
Bachą aplankų,'t i Bratislavą 
Čeką slovaką broliškų ryšių ramina gyventojus 
sustiprinimui. Prezidentą ly- 
sėjo du čeką ministrai.

šiandien kava Vokietijoje 
yra retenyliė. Tad spauda ir

dar užeisiąs pas Butkų, Jo la- niai nusausinimo projektai bu
vonas kaip tik ir rastas tarp 

į tą kaimyną laukuose.

Dabar paaiškėjoo, kad pas 
Žemaitį Balsys išgėrė apie du 
pusbonkius, spėjama, “nami
nės ’ ’.

vo įvykdyti šiuose valsčiuose: 
Pilviškių — 226 ba, Vilkaviš
kio — 73 ha, Vištyčio — 71 
ha, Alvito — 31 ba, Kybartą 
apie 30 ha ir po šiek tiek ki
tuose vairiuose.

Slovakijos ministras pirmi
ninkas prelatas J. Tiso prezi
dentą vaišino.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

QfTTAWA, saus. 25. — Ka
nados vyriausybė nusprendė 
užtraukti vidaus paskolą gin
klavimuisi. Nuosprendis bus į 
teiktas parlamentui pripažin
ti.

PRIENAI. — Marijampo
lės — Prienų plentas, kurį dir 
ba Apskrities Savivaldybė, iki 
šiol buvo tiesiamas nuo Mari
jampolės. Jau pravesta iki Ig
liškėlių, iš rišo apie 16 km. 
šiemet šis plentas bus tiesia
mas ne tik nuo Marijampolės, 
bet ir nuo Prienų ir iš abiejų 
galų numatoma pravesti apie 
10 km. Darbai bus vykdomi 
ūkio būdu, nes prie ją prisi
deda ir aplinkiniai iikininkai, 
suveždami nemokamai akme
nis, žvyrą ir kt. medžiagą.

MEXICO CITY. — Aną 
dieną rytmetį su dinamitine 
bomba susprogdinta ir suga
dinta San Juano dėl Rio ka
taliką bažnyčia Durango val
stybėje.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ne

pastovus oras; popiet, ar va
kare numatomas sniegas; kiek 
šilčiau.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 
4:57,
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Bažnyčia - Lietuvos Švietėja

kurio metu kiekvienoje parapijoje buvo mo- fi 
kykla. Jose be katekizmo ir skaitymo buvo 
mokoma skaičiuoti, giedoti, rašyti. Kai kur 
tokies parapijinės mokyklos buvo net dvi- 
klasės: Varniuose, Tytuvėnuose, Šeduvoje, 
Joniškyje.

Ypač švietimu rūpinosi vyskupas M. Va
lančius. Jis buvo įsakęs dekanams kasmet 
du kartu pranešti apie parapijinių mokyklų 
ir mokinių skaičių, mokslo metų pradžių ir 
pabaigų. Pagal tekius pranešimus 1853 m. 
Žemaičių vyskupijoje buvo 197 parapinės 
mokyklos su 5910 mokinių, o valdiškų mo
kyklų tebuvo 17 su 815 mokinių. Visoje Lie
tuvoje galėjo būti apie 300 parapinių mo
kyklų. Dėl gana tankaus mokyklų tinklo pa
kilo skaičius mokančių skaityti. Taip, pa
vyzdžiui, Rietavo dekanate iš 13 parapijų 
1853 m. mokančių skaityti buvo 11,295 žmo
nės, o 1883 m. — 24,330 žmonių.

Taip maždaug veikė Lietuvoje mokyklos 
iki 1863 m. sukilimo. 1864 m. Muravjovas, 
norėdamas surusinti kraštų vien Žemaičiuo
se uždarė apie 150 parapinių mokyklų. Lie
tuviai katalikai, pajutę pavojų tikybai ir tau-

Trumpai prisiminus apie Lietuves gimna
zijas, reikia pasakyti, kad ir pirmajam Lie
tuvos universitetui pradžių davė Bažnyčia.
1579 m. jėzuitai Vilniuje, gavę leidimų iš 
karaliaus Stepono Batoro, įkūrė akademijų, tybei, vyskupo Valančiaus ir kunigų pata- 
Tais pačiais metais jos įkūrimų patvirtino riami ir padedami steigė slaptas mokyklas.
popiežius Grigalius XIII ir davė jai tokias 
teises,, kokias turėjo- visi kiti Europos kata
likiškieji universitetai. Akademija greit iš
kilo ir ilgai buvo svarbiausia Lietuvos švie
timo įstaiga.

Iš pradžių akademijoje buvo tik du fakul
tetai: teologijos ir filcsofijcs. 1644 m. buvo 
įsteigtas teisių fakultetas. Tuo būdu iki pil
no universiteto trūko tik medicinos fakul
teto. Akademija tada buvo pavadinta Vy
riausių j a Lietuvos Mokykla.

1733 m. Lietuvoje buvo panaikintas jėzui
tų erdenas. Jų mokyklas ir turtus pavede 
taip vadinamai valdiškai Edukacinei Komi
sijai. Apie Edukacinės Komisijos veikimų 
taip rašo Lietuviškoji Enciklopedija (VII t,, 
IV s., 432 psl.): “Per 20 metų Edukacinės 
Komisijos veikimo (1773-1793) prie šių mo
kyklų (buvusių jėzuitų rankose) prisidėjo 
dar tik trys mokyklos. Komisija susirūpino 
ir pradinių mokyklų kūrimu, bet jų teišlai
kė vos keletu, o kitas, ragino organizuoti 
klebonus ir dvasininkus. Didžiausių sunku
mų buvo su mokytojais. Daugumas buvusių 
jėzuitų mokytojų ar išėjo į pensijų, ar virtę 
kunigais ne vienuoliais, be to, dar labiau 
apšviestais už daugumų kitų kunigų, leng
vai darė bažnytinę karjerų. Mokyklose pasi
liko menkiausieji mokytojai. Dėl to, ners 
Ed. Komisija ir rūpinosi savo darbų tobu
linti, vis dėlto dėl menko mokytojų paruo
šimo tos visos pastangos nebuvo mokyklose 
įgyvendintos.

Kiek Ed. Komisijos veikimas lietė Lietu
vų, jos lietuviškai ar gudiškai kalbančius 
gyventojus, buvo tiesiog žalingas, nes visur, 
net ir parapinėse mokyklose įvedė lenkų 
kalbų, tokiu būdu nutautindamas nelenkiš
kų jaunimų. Charakteringa, kad tuo laiku 
ji, ruošdama vadovėlius tiek parapinėms, 
tiek aukštesniosioms mokykloms, paruošė tik 
lenkiškus ir įvedė juos visose mokyklose”.

1803 m. buvusioji jėzuitų akademija (vė
liau patekusi į Edukacinės Komisijos ran
kas) buvo paversta į universitetų. Jo prie
žiūrai pavedė visas Lietuvos mokyklas. Ta
čiau universitetas etnografinėje Lietuvoje te
pajėgė išlaikyti dvi gimnazijas: Vilniuje ir

Lietuvos Tautininkas

Sena Daina, Naujas Maršas

(Tęsinys)

Alirunas užgiedojo senę tau
tos konsolidacijos dainų. Dai
nos vertę kiekvienas lietuvis 
jau žino. Tauta tikrai konsoli 
duojasi: tačiau, tik prieš tau
tininkus. Lietuvai pavojai grę
sia ir iš lauko ir iš vidaus. 
Klaipėdos vokiečių elgesys pa
žeidė Lietuvos suverenumų. 
Sveikiausios lietuvių grupės 
krikščionys demokratai, vals
tiečiai liaudininkai, pavojų a- 
kivaizdoje, nežiūrint ideologi
nių skirtumų, vieningai ryž
tasi gelbėti Tėvynę. Tačiau 
tautininkų diktatūra per Mi- 
nis'terį Pirmininkų prabyla:

visus lietuvius prieš tautinin
kų partijų. Nežinomas ryto
jus, Lietuvos suverenumo įžei
dimai, piliečiams laisvės su
varžymai, valstybės partijai 
pavergimas verčia piagalvoti 
kiekvienų Tėvynės mylėtojų. 
Tad sena daina, naujas mar
šas, tautininkams vargu ar iš
eis į gerų. Nors Liet. Aidas 
šaukia: Raut mūsų tautos pi
ktžoles. Kai būsime nuo jų

Po Svietą Pasidairius savinnsi mūsų Palanga.
Šiomis dienomis, kaip prane- 

Kartų man teko susitikti latviai norį ^^„ti
vienų pažįstamų laisvamanį ir Birutę; jį buvusi ne Ketu.
(bedievį). Su juo mes sykiu vaįtė, bttį latvaitė. Mums pa-
lankėme mokyklų.

Jis man pradėjo pasakoti: 
— Žinai, senai matėmės, 

apsivalę, mums niekas nestos ,<’uu^u ta vei ir pažinti. Bet ir

skersai kelio į saulėtų, geres
nį rytojų. Bet kažin, tautinin
kai, junis nepritariančius ar

aš pasikeičiau. Tu, rodos, ti
kintis”.

— Aišku, — atsakiau.
— Aš, būdamas mokyklojegalima pavadinti tautos pikt

žolėmis? Argi pajėgsite išrau- tikėjau, liet dabar ne. Žinai,
« ' ‘• nriešin- nėra nei to Dievo, nei to po-
Mes trokštame tautos konso- i u apie uo nuos. jums pnesin ________ 1

gų piliečių! Kažin, tauta arJos išbuvo iki 1905 m. revoliucijos, kada vėl lidacijos, bet atsisakome nuo v
buvo leista mokytis lietuviškai. koalicijos minties! Ir kas dar nera nuslteikusi priešingai ma

Trumpai peržvelgę Lietuvos mokyklų pra- *>ai'*au’ žiame apveikti- 
eitį, matome, kaip naudinga buvo Bažnyčia nam momente> senU dainų pa

tamsių žmonių švietimui. Bažnyčios darbo lydėjo stiprūs naujo maršo 
dėka lietuviai atsispyrė prieš rusinimo poli- žingsniai. Areštuota, ištremta, 
tiku, tvirtai laikydamies katalikybės, o tuo į kalėdinius sukišta visa eilė 
pačiu ir lietuvybės. Jeigu ne Katalikų Baž-, veikėjų, garbingų generolų. lt 
nyčios švietimas, žmones giliau sąmoninti 1 kasgi tie areštuotieji? Gal ko 
tikėjime, vargu ar mes šiandien matytume munistai, lenkai, žydai, vo
laisvų Lietuvų.

ri už pečių Maskvą, Varšuvą, 
Berlynu. Areštuojami buvę mi

Italų Spauda Apie Lietuvą

kiečiai neumanai? Ne, nes ko-
munistai, vokiečiai tu-

nyti: L. Aido mestų Šukį pri
taikinti patiems tautininkams!

4. Mironas pasisekė ir 
Bažnyčios reikalais

Šį kartų, atiyjdo, ministerių

Vilniaus “Aidas” paduoda, kad Italijos 
spauda su dideliu atydumu. seka Lietuvos ir 
Vokietijos susiartinimo politikų. Kaip tokio 
išsiplėtojimo ženklų italų spauda skelbia ne
seniai užsienių reikalų ministro Urbšio pa- į jeniįaį 
darytus pareiškimus Havaso atstovai, lygiai 
kaip ir pulkininko Škirpos parinkimų Lietu
vos pasiuntiniu Vokietijai.

Greta tų informacinio pobūdžio žinių, rei
kia taip pat pabrėžti ilgų ir Lietuvai labai

sisekė išaiškinti ir viso to 
priežastį. Esu dabar visokių 
anšliusų ir mažumų globoji
mo laike svarbiausia esu tu
rėti užinteresuotoj vietoj bent 
vienų savo tautietį, po ko jau 
esu galima pradėti judinti ir 
tos vietovės prisijungimo klau 
siinų. Tai gi, ar nepradeda 
broliai latviai?”

įnirtimo gyvenimo.
— Na, tai pasakyk, ar esi Jonas A. Skelly rašo matęs

visiškai laimingas? ir girdėjęs tokį dalykų tarp
— Kas čia per klausimas, dviejų draugi):

Pasaulyje nėra nei vieno vi-. — Mano gerasis drauge,
siškai laimingo žmogaus. — sako Čalis, -r- jei tu šiek

— Gerai pasakei, l’asauly i tiek manim pasitiki,- tai pas- 
visiškos laimės nėra. Bet iš kolink man penkinę. Labai

Taryba į derybas su Vatikanu kur tada atsirado taip visiš-
kos laimės sąvoką. Juk, ir tu 
vis trokšti bfiti laimingais?'' 

— Aišku. Yisi juk nori būti 
vyriausybė visuomet vertino i laimingi.

— Tai, žiūrėk. Visi žmonės
Todėl vyriausybė i trokšta laimės, visi jos siekia,

dėmesio nekreips. Dabartinė 
vyriausybė remsianti tik pas-
toracijos tautinė

bažnyčios reikšmę valstybes
gyvenime.

mstenai pirmininkai, švietimo, , , ... ., „ 1 . . sudarydama tinkamas pastora
krašto apsaugos, finansų nu- .. , , . , ....

. , • • o- U • > • cijos darbui sų’ygas, tikisi su-
nisteriai, Bistrai, Karveliai, u- >, .. , , ■

. .A \ . tv- x • laukti is bažnyčios tokio pat

tačiau, kaip ir pats, pripaži
nai, niekas tos visiškos laimės 
žemėje neatsiekia ir neatsieks,

niversiteto profesoriai Bistrai, nuQŠir<jaus vajstyb^s reįkalų taigi turi būti kas nors kita- 
Dielininkaiciai, generolai Na- SUpratimo ir rėmimo. Pui- nie pasaulyje, kur žmogaus 

ku> siela galėtų atsiekti tų visiš
kų laimję. Ai- ne taip?

numykė laisvama-
Alg. Vargas.

gevičiai ir kiti, blaiviausi stu 
vai p baisus smūgis 

tautinei sąmonei. Trys genero
lai paprašyti apleisti Lietuvų. 'munistų Stalinas, negi galės 
Tačiau, sakoma, jiems pakak- pasakyti: Vyriausybė uždraus 
sę išvykti į Klaipėdų. Kokis pastoracijos darbų! Tačiau,

_ A M rainiu.
Katalikų kunigas, tai ne ko- __

mian reikia. . . '
— Pasitikėt tavim aš labai 

psfeitikiu, — atsakė jam drau
gas, — bet penkines neturiu.

Kitoj vietoj, rašo J. Skelly, 
senis Klumbis vilbariu veža 
nuo gatvės anglis į savo na
mų beismontų. Karts nuo kar 
to šuto jęs šluosto nuo savo 
plykės prakaitų. Pamatęs tai 
kaimyno puskelnis Dizis Zi- 
gis žiūri į senį ir juokiasi. 
Klumbis neiškenčia ir sako 
puskelniui:

— Snargliau! Kai mano 
galva bus tokia minkšta kaip 
tavo-, tada aš galėsiu užsiau
ginti plaukų net ir pardavi*

Kuntaplis iš Kauno daneša 
tokių naujienų:

“Iki šiol žinojome, kad lat- mui!.

Prieš 17 metų jei pastoracijos darbininkai 
laikysis Bažnyčios, o ne tau
tininkų, principų, tada jie, a- 

iš not L. Aido, bus tautės pikt- 
tautininkų rėžimo. Tačiau šio žolės: Juos rauti be pasigai- 
vadavimo vaisiais nei Lietu- i Įėjimo! Tokis, anot Mirono,

paradoksas!
palankų straipsnį, paskelbtų Neapolio dien-| LieUva ..
rasty e “Koma . Straipsnis vra pavadintas i _ ’i; .. ... . . .
... . ' „ .... . oa • • i prancūzų. Šiandien Klaipėda
“I u.tnt-u -/nn n 11 r ln i i -/niuo" Stl-uiruailn iin_ iLietuva, žemdirbių žemė”. Straipsnio au- . , .
torius, joabrezęs tuos sunkumus, kuriuos Kau- *
nui teko pergyventi prieš Didįjį karų, ir
miesto negalėjimų plėtotis dėl lauko tvirto-

kuriomis apsupę
“Šiandien-Kaune jau yra 140,000 gyventojų 
Iš senovės tvirtovės jau nieko nebeliko. Šian
dien miestas didžiuojasi savo elegantiškais 
autobusais. Miesto vaizdas yra visai pasi
keitęs ir statoma ar projektuojama eilė nau
jų didelių pastatų”.

Toliau straipsnio autorius kalba apie drą
sių žemės reformų, kuri buvo vienintėlis bū
das socialiniam klausimui spręsti ir išgelbė
ti kraštui nuo bolševizmo. Apie tai laikraš
tis rašo: “Apie 40,(KK) kaimiečių šeimų pa
lankiomis sąlygomis gavo po didelį žemės 
gabalų. To rezultatai buvo tokie: ekonomi
niu atžvilgiu žemės ūkio produkcija viduti-

Kražiuose, kai tuo pačiu metu vienuolynai niškai pakilo 30 proc., socialiniu ir politiniu
laikė septynias. Tcse dviejose universiteto 
gimnazijose mokytojavo nemaža buvusių jė- ' 
zuitų. Taigi, kad ir netiesioginiu %ūdu ir 
tos gimnazijos priklausė nuo Bažnyčios vyrų.

Iš to, kas pasakyta apie Lietuvos aukš- ' 
tesniųsias ir vidurines mokyklas, aišku, kokį 
svarbų vaidmenį Katalikų Bažnyčia suvai
dino Lietuvos švietime, o kokį menkų val
džia.

Kalbant apie pradžios mokyklas, reikia 
pasakyti, kad ir joms pradžių davė Bažny
čia. Iki aštuoniolikto amžiaus pasaulinė vy
riausybė neturėjo nė vienos pradžios mokyk
los. Todėl visa švietimo našta buvo užgriu 
vusi ant vienos Bažnyčios. Pradžios mokyk
lų reikalu 1526 m. buvo sušauktas Vilniaus 
sinodas. Tada klebonams buvo įsakyta pa 
statyti namus mokiniams, laikyti mokyto
jus, kurie aiškintų Evangelijų, šv. Pauliaus 
laiškus, mokytų lietnvišicai ir lenkiškai skai 
tyti, rašyti. Tokių pat raginimų turime ir 
daugiau iš Vilniaus ir Žemaičių vyskupų 
šešioliktame ir septynioliktame amžiuje.

Nepaprastu švietimo uolumu pasižymėjo 
Žemaičių vyskupas Lopacinskas (1778 m.),

atžvilgiu — žf’niės ūkio proletariatas buvo 
pakeistas klase darbščių ūkininkų, kurie šia
ndien yra krašto stuburkaulis. Iš tos sveikos 
ir didžiai prie žemės prisirišusios klasės yra 
gimusi jaunoji lietuvių intelektualinė klasė”.

5&Š a i*

gynejai, vaikai žino,
yra vyskupai, kunigai. Tat, 
pirštinės jiems metimas, aiš- 

va nei lietuviai nesidžiaugs, j valstybės ir bažnyčios santy- ku, daug kų pasako apie pas-
Priekabių ieškoma ir prie pa- kių pagrindas yra aiškus ir 
vasarininkų, už tai kad jų tiesus. Tartis su Vatikanu, o
ideoLogijos , principai nesutin- kamgi? Juk L. Aidas, drąsiai
ka su tautininkų principais, pasisako, kad katalikams po- 
kad jų beginklių negina grū litikuoti nevalia, o derybos 

juk yra politikavimas su ka-mojanti kumštis. Argi šitokia 
konsolidacija kų gero žada 
Lietuvai? Argi išsiuntimų, 
kaip 'Bistras, kalėjimų, kon
centracijos stovyklų, kaip dr. 
Karvelis, ištrėmimų, Kaip gen.

toracijos “geras sųlygas”. Jei 
vyskupai žodį taria apie ka
talikiškas mokyklas, jaunuo
menės religinį, dorovinį auk
lėjimų, katalikiškų organizaci
jų laisvę, tai tautininkų min
tijimu, jie politikuoja. Aišku 
jiems reikia uždrausti. Jei ku
nigai, eidami pašaukimo pa
reigas, primena kai kuriuos 
katalikybei priešingus darbus,

talikų Vadovybe. Net daugiau.
Vyt. Alantas, L. Aide, rašyda
mas apie lietuviij tautos reli
gingumų, religijos reikšmę 
dvasinei ramybei, stiprybei,

Nagevičius, yra užsipelnę šie, i negali suprasti, kad tie, kurie vėl kunigai politikuoja. Žino
ne žodžiais, liet darbais, Tė-1 viešai skelbiasi esu tikėjimo nia, jie nelojalūs valstybei: 
vynės mylėtojai ? Kadaise Mu- j atstovai bei jo gynėjai, yra juos reikia “išrauti”, kaip 
ravjovas korikas uždegė lie- pasiryžę eiti iš vien su bedie- tautos piktžoles, kam gi jie 
tuvių dvasių, nepalaužiamų pa vybės skleidėjais, kad tik ga- tri kdo “nuoširdžių” katali- 
siryžimų. Reikia manyti, kad lėtų patenkinti savo su tikė j i- kų (suprask tautininkų) dar- 
ir tautininkų konsolidacijos j mu nioko bendro neturinčias bų. 
priemenės, galutinai su jung-Į aistras. Tikėjimo atstovai ir (Bus daugiau)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
— Klaipėdoje šiemet padi

dėjo bedarbių skaičius iki 1800 
žmonių. Kitais metais žiemų 
Klaipėdoje būdavo apie 800- 
1000 bedarbių.

— Finansų ministras pas
kyrė komisijų kainų pnežiu 
ros ir pramonės įstatymui pa
ruošti.

— Dotnuvos akademijoje į 
steigus miškininkystės skyrių, 
trūksta patalpų studenJ 
gyventi; statomas didelis" 

jas bendrabutis studentam^

— Amerikietis žurnalistas 

Robertas Selhner, kurį buvo' 

sumušusi Klaipėdos autono

minė policija, paviešėjęs Kau

ne, išvyko į Varšuvą.

»,’č- v ,

Būdingas Lietuvos kaimo vaizdelis, Šiaulių apskrity. (VDV pbo to)
-J?
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Visiems Dėdė linki kuo vei
kiausia pasveikti ir vėl stoti 
j kasdieninį darbą.

(DOMŪS PASIKALBĖJIMAI
vakarienė bus šauniai sureng-| JJ Kazimiero 
ta ir smagu bus visiems už
sigavėti.

Katalikiškas Veikimas
RATILAS: Jonai, anksčiau 

aiškinai man, kad katalikai 
privalo eiti j bažnyčią, kas 
šventadienis klausyti šv. Mi
šių, eiti prie šv. Komunijos. 
Tiesa, taip katalikai privalo 
daryti, bet aš nematau, čia 
Kataliku Akcijos?

JONAS: Raidai, nemanyk, 
kad Kataliku Akcija yra koks 
tai svetimas dalykas. Kiek
vienas geras darbas privalo 
prasidėti namuose. “Cbarity 
begins at home”. Taip, kiek
vienas privalome pradėti ka
talikišką darbą nuo savęs.

RATILAS: Nemokyti žmo
nės nesupranta Katal. Veikimo 
priedermių ir nežino, kaip 
pradėti.

JONAS: Raidai, neapgaudi
nėk savęs. Kiekvienas katali
kas žino savo pagrindines ka
talikybės tiesas.

RATILAS: Kas tai yra pa
grindinė katalikybės tiesa?

JONAS: Kiekvienas kata
likas privalo melstis rytą ir 
vakarą, t. y. nors trumpą po
terėlį sukalbėti, nes taip pats 
Jėzus Kristus mokino saky
damas: “Be manęs nieko ge
ro nepadarysi, o su manim 
viską”. Tas reiškia, kad iš 
ryto mes privalome nors tru
mpai pasimelsti, pasiprašyti 
Dievo pagalbos, kad laimintu 
mūsų dieną, kad apsaugotų 
nnz> nuodėmių, nuo nelaimių, 
nes kiekvienas atsikeliame iš 
ryto ir einame į dienos pavo
jus, kaip sielos taip ir kūno. 
Todėl Dievo pagalba ir Jo 
ftv. Apvaizda yra reikalinga 
kiekvienam per dieną.

RATILAS: Nu, kad iŠ ryto 
nėra laiko melstis, reik sku
bintis j darbą.

JONAS: Raulai, nereik va
landos melstis, bet keletą mi
nutų; jei tik paeis iš širdies, 
Dievas priims ir trumpą ma
ldą. Bet, Raulai, dar svarbes
nis yra dalykas: jeigu žmo
gus iš ryto tiktai padarys ge
rą intenciją sakydamas: “Die
ve, ką tik aš šiandie darysiu, 
ar melsiuos, ar kentėsiu, vis
ką aukoju Tau, Dieve. O, 
Raulai, tokiu būdu per visą 
dieną garbinsi Dievą ir ga
nysi savo sielą. Tik reik ge
ro noro ir intencijos. Raulai, 
sakai, “kad iš ryto laikas 
trumpas”. Gerai, kas sutru
mpina. mūsų laiką?

RATILAS: Negaliu atsikel
ti laiku.

I JONAS: Raulai, čia ne sto
iką laiko, bet mūsų pačių ap- 
Isileidimas. Vakare praleidžia

me pusvalandžius ir valandas 
kalbėdami niekus, o dažnai ir 
kitus apkalbėdami, gi iš ryt,o 
nėra laiko. Padarykime tokį 
pnsiketinimą: vakare eisime 
poilsio dešimt minutų anks
čiau, o ryto atsikelsime pen
kias minutes anksčiau. Tokiu 
būdu gausime penkias minu
tes daugiau poilsio ir penkias 
minutes turėsime laiko pasi
melsti, kas bus kūnui geres
nė sveikata ir sielai daugian 
dvasinio maisto.

Kaipo išvada, ir praktiška 
išvada, tokiu būdu pradėsi
me katalikišką akciją patys 
nuo savęs, ką ir kiliems ga
lėsime patarti. J. V. S.

Sausio 2!) d., fi vai. vakare, 
Piliečių svetainėje jvyks Fe
deracijos Pittsburgbo apskr. 
koncertas. Jame teks žymią 
rolę sulošti mūsų ftv. Kazi
miero mišriam chorui, vado
vaujant varg. muz. K. Bazini. 
Girdėjau, kad koncerte daly
vaus ir kaimyninių parapijų 
chorai: J Dangų Žengimo iš 
North Side, ftft. Petro ir Po
vilo iš Homestead ir ftv. Vin
cento iš Esplen West End. Taį 
bus bent koncertas.

Mokyklos Pastoges

Pareitą trečiadienį ir ket
virtadienį, pripuolė pusmeti
mm, vadinami Isemester
kvotimai. Kitą savaitę bus 
skelbiami mokiniai, kurie ypa
tingai kvotimuose pasižymė
jo-

Knygų taisymo ir apdarv- 
mo klasė labai gražiai veikia 
vedama sesers M. Agnietės. 
Visos pirmametės mergaitės 
tuo tikslu du kartu į savaitę 
susirenka į knygyną.

Nauja klasė, vedama sykį 
į savaitę, yra “chorus susirin
kimas”. Tai yra valandėlė pa
skirta dainavimui. Visos mo 
kyklos mergaitės dalyvauja 
šioje klasėje. Kai kurios jų 
jau rengiasi prie trumpo per- 
stat vmėlio.

I lomestead
Praeitą sekmadienį mūsų 

mišrusis choras, vadovaujant 
muz. S. Eimučiui, labai gra
žiai pasirodė. T r svietelio pri
sirinko pilnutėlė salė — iš to
li ir arti. Na, ir tikrai nei 
vienas neapsiriko. Muzika - 
daina.... Kaip jos pakelia žmo
gaus dvasią. Ne veltui tūlas 
kalbėtojas viename Lietuvos 
reikšmingam paminėjime yra 
pasakęs, kad “kol lietuviai 
dainuos lietuviškas daineles, 
nėra pavojaus ištautėjimui”. 

Tai švenčiausia teisybė. llo- 

mestemliečiai dar tebedainuo- 

ja tikrai gražiai lietuviškai.

IlaStus Mų-klo* lino adresu:

2013 Varsnn St.

Telef. Hemlock 2204

Praeitą sekmadienį bažny
čioje paskelbta, kud moteryg- 
tėn eina: Jonas Pranovicz iš 
McKeesport, Pa., sn Magda
lena Klimavičiūte iš DuqUes- 
ne, Pa. Apie vestuves (taškiau 
parašysiu, jei į jas bus Dėdė 
pakviestas.

Pi?) langą praeitą savaitę 
mačiau, kad mūsų kleboną at
lankė keletas garbingų svečių, 
tarpe kurių pažinau: kun. Sa
dauską iŠ Donorą, Pa., kun. 
Skripką seserų Prancišlciečių 
kapelioną ir South Side ftv. 
Kazimiero paiapijos vargoni
ninką Bazį. Dėdė

Patarles
Ir pelė savo urv(. ginasi. 
Žodžiais maišo nepripildysi. 
Keno vežime važiuoji, to ir

Ar Kankina 
Užkietėjimas?Siuvėjų Rūtos klūbas, kurs 

metų bėgyje surengia įvairių 
pramogėlių parapijos naudai, 
girdėjau, tariasi ką nors su
rengti tuojau po Velykų. Jau 
turi daug gražių siuvinių do
vanoms. Bravo siuvėjos.

Kas šiandien rūpinasi pa- Mūsų aukštesnės mokyklo: 
rapijos reikalais, tas, galima besketbolo tymas smarkiai va- 
drąsiai sakyti, dirba du di- r(9Sį pirmyn, nors pastaruoju 
delius darbus Bažnyčios ir tau laiku nepasisekimai privertė 

i tos naudai. Prisidėdamas prie pralošti porą susirėmimų. Bet 
parapijos palaikymo siuvėjos Į ,)r„lošė garbingai. Tai buvo 

tikrai atlieka didelį darbą Ka- visai neproporcionaliai. Mūsų 
talikiškame Veikime, prie ku- jaunučiai lošėjai turėjo stoti 
rio šiandien ftv. Tėvas Pijus | sll tikrais milžinais lošėjais 

XI taip visus ragina. Ištik- į,. fnj vos-vas dičkiai atsilaikė 
ri].kh bažnyčia ir šalia .1°^ į prieš mažiukus. Galima tikė- 
mokykla tai tvirtovės prieš (įs? j-aii tl, nn-|S„ “nia;jV. 
subedievėjimą ir ištautėjimą. | (vnj” ateityje bus geri lošėjai.

Tat remti tas dvi ištaigas nė- _____ _____________
ra gražesnio darbo. Ir prie j tik labai uoliai ir gražiai pri- 
to daibo Rūtos klūbas kaip1 sideda. Ptk.

ra ir nelabai smagiu nan 
jienn. Sunkiai serga., AVest 
l’enn ligoninėje Marė Sinmna- 
vičienė. Jai padaryta sunki į

operacija. Jau nuo poros sa giesmę giedok, 
vaicių Jonas Grėbliūnas sir
guliuoja, žymus mūsų veikė

jas, Federacijos Pittsburgho 

apskr. iždininkas ir vienas ge-j 

riaušių Homestead biznierių, j

PASILENGVINK ŠIUO PA
PRASTU ŠVELNIU BŪDU!

yra malonus, tikras, moder
niškas būdas imti laksulyvj,. 

l'lx-l.ax yra gardus, kaip geras šo
koladas. Jisai yra pilnai pasitikėti- 
nas, kartu švelnus savo veikmėje. 

Jis padaro savo — be jtempimo ir 

nesmagumo,
Ex-la»» yra Amerikos labiausia jsi- 
platinęs laksalyvns. Jis lygiai geras 
mažiems ir suaugusiems. Gaunamas 
aptiekose dėžutėse po lite. Ir po 25c.

SACGOKIS PAMeGDZIOJIMV! 
MTHIIMk KITOKU J

T'č-ia lik vienus tikras Ex-Lax 
Jo&kok niM/itj “E X I, A-V nnt 
dėžutės ir nnt kiekvieno atukiro 
ftinotelio Kad užtiki imi peiinudas 
pusekmei, tai reikalauk mirų.alio 
K\i.u\!

— CX-LAX

Anglių Vajaus 
Paskutinieji

Nors jau seniai anglių va
jus užsibaigė, bet vis dar at
siranda gerų žmonelių, kurie 
prisideda prie vajaus, fttai. 
jie: Adomas S. Marčulaitis 
$4.00, Zimantis Anna .25, Di
djurgis P. $3.25, Didjurgis F. 
$1.00, Pocevičius Jonas $3.00. 
Parapijos vardu širdingai a- 
čiū visiems, kurie iki šiol pri
sidėjo prie anglių vajaus.

Vajus pasibaigė, bet žiema 
įlar, tolį gražu, nepasibaigė, 

tasai vajus neatnešė tiek, 
kiek reikėtų kurui visai žie
mai. Žiema gį pastarose die
nose knd plikina tni plikina. 
Povilas Kvederis nespėja nei 
anglių vežti. Atveš dideliausi 
vežimą — keletą tonų ir, žiū
rėk, kaip bematai pečius su
rijo. Kaip žiemą baigsime, su
nku pasakyti. Per vajų įėjęs 
kapitalas anglims pirkti bai
giasi.

Vaikučiai, galvokite, ką da 
rysime, nes bus šalta mokyk
loje.

Kun. M. J. Kazėnas

Šv. Kazimiero Parapija
Praeitą sekmadienį nugir

dau, kad mūsų biznieriai lai
kys susirinkimą sausio 29 d., 
parap. svetainėje, tivojau po 
sumos, pasitarimui apie sure
ngimą metinės Lietuvių Biz
nierių Vakarienės Užgavėnėse, 
vasario 21 d., parapijos nau
dai. Tos vakarienės mūsų ga
rbingų biznierių rengiamos 
jau nuo keliolikos metų ir es
ti labai sėkmingos. Ypač kuo
met ftv. Kazimiero mokyklos 
svetainė liko nukelta ant pir
mojo aukšto, o apačioje įren
gta atatinkama virtuvė su vi
sais įrengimais ir valgykla. 
Čia susieina visi parapijonai, 
ir nepnrapijonai, pasivalgo, 
pasišnekučiuoja, padainuoja 
lietuviškų dainelių, o jauni
mas 'pasišoka. Iš unkšto ga
lima spręsti, kad ir šiemet

• • • .„

Miss Helen Winthrope Weyant, buvusi Ncvv York teatru 
choro narė, kuriai neseniai miręs Jacob Ruppert, multimili
jonierius, testamentu paliko $300,000 ir trečią dalį iš pajamų 
nno $70,000,000 investunentų. Jai ir savo brolio dviem duk
terim teko didžiausias palikimas. (Acme photo)

Gaisras Anier J v . .
11. Sunaikinta sandėlis^?,a(\rofh-oimo, Rantoul, \ 
laisro priežastie tiriama 1''y^nnrs ir keli triobėsiai. Į 

s mįama. (Acme telephoto)

j,* keliausite greitai lr pntoRt«« mosil

BBUMUN

l LIETU V Ą
popnViartnlH loU«>s.

EUROPA 
COLUMBUS

ynno • HAMBUOG 
HAŠIŠĄ . OEUTSEBLANB

laivu bkfmkn lr KrROrA 
pntoRbi Velionę i Kauna

Vntoans Relei Ink vilnis snslsleklma* H L

MES 4VMK VAGVIIUSIMF.
IMIGRACIJOS VIZAS JfM, FARM* ...
Pakvieskite savo Rimine. aplankyti Amerikoj.

('■reltl traukiniui prie put 
Bremerhavene n> tikrino

Specialiai imtos ekskursijų balnos valiuotam ll 
l'tiropos mui balandžio 3 IKI balandžio -■ r nuo 
birželio M Iki liepos 23. Amerikoje Irtrtilama

būti keturias smailas.

Informacijų klauskite pn« ''etini agento arba!

HBMBBBG-BMIBICMI UJJI 
NO BTR BIBMIM 110TD

i30 w. Randoiph St, Chicago, Ui.

Žmonija yra kaip giria, o 
monės kaip lapai.

Dang norėsi maželi gausi. 
Galva visą žmogų vadžioja. 
Dievas glėbyje, velnias šir-

iyje.

MT MAI* AS CLIAM AS

Ere

TO® WIM RJGHT. MART.J 

FOM-OL NAS MAPI

A MOUMO'S TOOTH . . 

ANO I1ANOSOMI TOO*

Good looking hair b an ou«t 
to a mon. lt >tamps him ai a 
w«ll groomed gentloman. Foni* 
•I glvei a man** hair glov* 
Ing health and handiom* 
grooming through it* a m erzi n g 
v2-fold power.MH.it clean* and 
nourhhe*. Fom-ol is a ridų 
ioaming oil thampoo which 
take* unkempt, tickly hair 
(man**, womon** or child's)^ 
•nd leave* it clean a* a whi«- 
tie and iparkling with health. 
Fom-ol i* *o economical; a little 
goe* a long way. Ask your 
druggitt for the regular 50c 
•Iže. Or, write for a generous 
Iriai bottle, endosing 10c te 
eover oacldng and pastaga

FOM-OL

r■ALIS ll)U NEVER KNEW!H
Wallpaper

EAABO55ED WrTH 
PRINTED PHCTTOS 

OP FILM 5TARS 
ARE POPULAR AT 
PRESENT.. THE 

BEST SELLER IS THE 
ROBERT TAYLOR 
DES16N WITH 
4S DIFFERENT

POSES.... r llN EARLY OHIO, DOGS
ANO CATS WERE ONCE 
ORDERED TO VVEAR 

ReD LI6HTS OH THEIR 
TAUS WHEN OUT IN 

THE STREET....

Herų kare lutz of
NtEHHA, SUEO HiS 
>NIFE FOR OtVORCE 
OHTHBGR0UHOS 
thatshespeht 
TOOAAUCH

TIME 
PLM/tHG , 
footokll!

-thiliĘlm,

Im Ohb a štampai,., a treatment!

power.MH.it


l

1
»
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Pittsburgho žinios
West End ;

Sausio 19 ♦ !., Hv. Vincento i 
Moterų klubas laikė susirin
kimą, kuriame vienbalsiai su
tarė prieš užgavėnes, vasario 
21 d., mokyklos svetainėje su
ruošti pramogą parapijos la-1 
bui. Apkalbėję savo reikalus, 
turėjo draugišką vakarėlį. J j 
suruošė Miller ir Nedzinskie- 
nė.

sausio 26, 1939

Sausio 22 d., Šv. Jurgio Ka
reiviai laikė metinį susirinki
mą, kuriame užtvirtino seną
ją valdybą ir panaikino reika
lą orkestros laidotuvėse ka
reivių.

Naujai išrinktas parapijos 
komitetas jau laikė susirinki
mą. Visi pareiškė noro dar
buotis parapijos naudai.

*3 *'

Priversto nusileisti į Atlantiką lėktuvo Cavalier keleiviai, kuriuos išgelbėjo atskubėjęs į nelaimės vie
tą laivas. (Acme photo).

lėt/jjų Draugija, kuri perims 
Lietuvių Mokslo Draugijos tu
rtą ir tęs jos darbą. Naujosios 
draugijos įstatus pasirašė 15 
jos steigėjų.

LIETUVIAI DAKTARAI

zv-— Pastaraisiais laikai 
miai pakilo lašininių kiaulių 
eksportas iš Lietuvos į Vo- 
kietiją._______________________

PLATINK ITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI"

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

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

3147 S Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

ir

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS
2415 W. Marąuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto

2—4 ir 6—8 vai. vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Susitariąs

TeL CAN ai 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.
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 • f Šv. Vardo draugijos nariai 
visu smarkumu pradėjo dar
buotis ruošdami kortavimo 
pramogą, kuri įvyks vasario 
19 d. mokyklos svetainėje.

Šv. Vincento dainos choras 
jau pasiruošęs koncertuoti. K,o 
ncertas keturių crorų įvyks 
sausio 29 d., 8 vai. vakare, Pi
liečių svetainėje. Girdisi, kad 
vestendiečiai žada skaitlingai 
lalyvauti.

Girdėjau, kad šiemet Lietu
vos Nepriklausomybės paini- 
įė.jime pakviesti žymūs kal
bėtojai: kun. J. Balkūnas ir 
:un. James Cox.

Sunkiai serga Steponavičie
nė Marijona. Linkime greit 
jasveikti. Vietinis

North Side
Šiuo sykiu nieko įdomaus 

įeteko sužinoti North Side 
lietuvių tarpe. Blogais laikais 
inoma beveik kiekvienas nu-

įstojo Antanina Saulekiūtė su 
Arthur Martin George. Pabro
liais buvo Joseph M. Quaide 
ir Veronika Saulekiūtė. Atro
do labai rimta, pavyzdinga 
porelė. Geriausios kloties jau
navedžiams.

Sausio 22 d. tuojau po Sun
day school įvyko seserų rėmė
jų susirinkimas. Atvyko tik 
keturios moterys, tačiau dar
bšti seserų rėmėjų pirmininkė' 
J. Masadulskienė nemano ra
nkų nuleisti. Tame susirinki
me dalyvavo ir dvi seserys 
Pranciškietės, kurios kas sek
madienis mokina vaikučius 
katekizmo. Pats klebonas jas 
parveža ir atgal nuveža į Es- 
pleną.

Moterą klūbas jau pasisky
rė bal. 23 d. savo metinei va
karienei, kuri šiemet ketina 
būti su įvairiais pamargini-

Lietuvių - Estų Byla 
Tarptautiniam 

Tribunole
KAUNAS (VDV) — Viena 

Estijos geležinkelių bendrovė 
patiekė Lietuvos vyriausybei 
apie 14 'milijonų litų pretenzi
ją už siaurąjį Panevėžio - Sal
dutiškio geležinkeliuką, kuris 
prieš karą buvęs tos bendro
vės nuosavybė. Lietuvos vy
riausybė tą geležinkelį perė
mė iš vokiečių okupacinės val
džios, kaip valdišką turtą. Pa
gal taikos sutartę su Sov. Ru
sija, Lietuva perėmė be jokio 
atlyginimo visą buvusį rusų 
valdžios turtą bei įrengimus, 
kurie buvo pasilikę Lietuvos 
teritorijoje. Už tai Lietuva

, Estų pretenzijos į Panevė- mokslinius rinkinius ir kitokį 
j žio - Saldutiškio geležinkelį 1 turtą. Pagaliau lietuviai, po
neturi rinito pagrindo; abejo
tinos estų bendrovės į tą ge
ležinkelį teisės; bendrovė ge
ležinkelį ilgesnį laiką jau ne
valdė, o Lietuva jį perėmė iš 
vokiečių okupacinės valdžios,

eilės pasitarimų, nutarė Vil
niaus vaivadijos pasiūlymą 
priimti.

Dabar iš Vilniaus gauta ži
nių, kad tenykščiai lietuviai 
sudarė komisiją, kuri jau pa-

Ofiso Tel. CANal 2345

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel. CANal 0402 

2305 So. Leavitt Street

TeL CAPitol 2828

DR. W. J. K1RSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Fullerton SL

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

kaip buvusį rusų caro vaid 
žios turtą. Tačiau estai iškėlė .ren°ė nauJ°« mokslinės įstai- 
savo pretenzijas, ir byla da- ! o0S įstatus ir juos įteikė \ i'-
bar atsidūrė net tarptautiniam 
Haagos tribunole. Byla bus 
svarstoma Haagoje antroje 
sausio mėn. pusėje.

Lietuvai atstovausią šioje | 

byloje vyriausybės teisių pa- 
tarėjas prof. Mandelštamas, ’ 
juriskonsultas prof. Petkevi
čius, docentas dr. Krivickis ir 
užsienių reikalų ministerijos

niaus vaivadijai patvirtinti. 
Pagal tuos įstatus Vilniuje 
steigiama Lietuvių Mokslo My

atsisakė reikšti bet kokias pre patarėjas Montvila. Be įo, tei- 
tenzijas į Sov. Rusiją už rusų .sėjų sąstate bus Lietuvos uni

versiteto rektorius prof. My-
kolas Roemeris.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredą 
Scredomis ir Nedėl. pagal sutartį

Sekmadienį susitariusOfiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE i. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
_________ pagal sutartį.

DR. P. J. BEIN AR
(BEIN AKA L'SliAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartj.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOJ:

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. ryto

Br. Motuzu Pasku
tines Filmos 

Amerikoj
Sausio 26 d., 7:30 vai. vak.' 

Dillenburg Hali, New York ir 
Broadvvay (Aurora, Ilk).

Sausio 27 d., 7:30 vak vak. 
Nekalto Prasidėjimo par. sa
lėj, 2745 W. 44tli St. (Brigh
ton Park). Pabaiga.

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 2400 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL YARda 5921
Res.: £ENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39 
756 West 35th Street

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tek GROvebill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Road

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
1446 So. 49th CL

Subatomis nuo 7—9 vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Lietuvių Mokslo
Mylėtojų Draugija 

Vilniuje
KAUNAS (VDV) — Len

kų valdžiai uždarius Vilniaus 
lietuvių mokslo draugiją, tos 
draugijos valdyba darė įvai
rių pastangų, kad tai seniai 
ir turtingai lietuvių mokslo 
įtaigai būtų leista toliau vei
kti. Ilgai tokios pastangos bu
vo be vaisių. Vėliau, besinor- 
muojant lietuvių - lenkų san
tykiams, lenkai darėsi nuolai- 
desni. Bet jie neleido draugi
jai veikti sena tvarka. Buvo 
pasiūlyta lietuviams įsteigti 
naują draugiją, kuriai paža
dėjo perduoti uždarytosios
draugijos biblioteką, archyvą,
~ ----------

caro valdžios Lietuvai pada
rytus nuostolius karo metu. 
Panašią sutartį Lietuva pa- 

niais. Prašokuos kitų draugi-1 darė ir su Vokietija 1925 ine-
jų tą dieną nieko nerengti, tais. Vokietija atsisakė nuo 
bet pagelbėti mūsų moterims, atlyginimo už jos paliktą Lie

tuvoje turtą, o Lietuva pasi
žadėjo nereikalauti atlyginimo 
tų nuostolių, kuriuos padarė 
Lietuvai vokiečių okupacinė 
bei karinė valdžia.

iskundžia. Tiesą pasakius kie i Ir kitos draugijos turėtų iš
kalno savo 
pasiskirti.

kvienoj šeimynoj du trys jau
nuoliai, baigę mokyklas, trok
šta dirbti, veltui per dienų 
lienas to darbo ieško — dar- į Bridgeville 
>ų nėra, o maitintis reikia.
Tokia padėtis slegia ūpą ir 
baigia tuštėti pirmiau sutau
pytas turtas. Ypač sunkioj 
nadėty randasi jaunos ką tik 
įsikūrusios šeimos. Ligonių 
ir netrūksta mūsų tarpe. Ser
ga dvi geros mūsų parapijos 
larės — Mažeikienė ir Arku- 

Šauskienė. Ypač sunkiai serga 
ši pastaroji — randasi Alleg- 
iieny General ligoninėj. Serga 
ir du mūsų žymūs biznieriai:
Vladas Sadauskas ir A. Špa- 
<auskas. Linkiu visiems ligo
dama veikiai pasveikti.

pramogų dienas

Mūsų gyvenimas po Naujų 
Metų maža tepasi keitė. Pada
ryti pažadai daugelio tebėra 
neįvykdyti. Kas per savo žio
plumą buvo pakliuvęs į broo- 
kliniškio Bimbos “skauradą”, 
tas joje tebečirška; kas kni
sosi bedievių laikraščių suver
stame mėšlyne, tam tie “per-

Dusai ir vokiečiai yra pa
darę Lietuvai žymiai dides
nių nuostolių, negu yra verti 
jų paliktieji Lietuvoje turtai. 
Bet Lietuva padarė sau ne
palankus sutarts, nes nebuvo 
įmanoma kitaip atsiskaityti 
su vokiečių ir rusų valdžio

mis.

Moterų klūbas turėjo vargo 
iki sudarė valdybą 1939 me- 

bet sykį susitvarkę dir-vams,
>a gražiai ir girtinai.

North Side lietuviai labai 
Įdomauja keturių chorų kon
certų. kuris įvyksta sausio 
19 d. Piliečių svetainėje South 
Side, 8 vai. vakare. Žingeidu 
kuris choras geriausiai pasi
rodys. Kitos išeities nėra, kaip 
pačiam nuvažiuoti ir pasiklau 
syti. Žinoma, daug northsai- 
diečių rengiasi važiuoti.

fumaį” tebekvepia; kam trū
ko išminties, daugiau jos ne-’ 
įsigijo; kuris be saiko gurkš
nojo “valstybinę”, tas po 
šiai dienai teberėkaują: “Pa
sigėriau, kaip gaidys, kas gį 
mane pabaidys”.

Džiaugtųsi ne tik dangus, 
bet ir visi padorūs žmonės, 
jei šie mūsų “didvyriai”, kad | 
ir neskaitlingi, išsikapanotų I 
iš to “purvyno” į kurį yra I 

įklimpę. Tada nebereiktų jie
ms patiems slapstytis ir raus
ti už savo “darbus“.

Suklysti galime visi, bet 
klaidoje tūnoti tepritinka sil
pnapročiams.

jos Kasputytės, kuri šiuo pa
rengimu daugiausiai rūpino
si. V.
=================

Sausio 17 d. moteryste

Sausio 22 d. sodalietės ir 
choras buvo surengę card pa
rty. Oras pasitaikė šaltokas, 
bet žmonių privažiavo aps
čiai. Viskas buvo gražiai su
tvarkyta. Tai nuopelnas Zofį-

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midurest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

VIc Jtiknta, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS CANAL 3764
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DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

onOMETKICALLV ARI V

L1ETVVIS
buvtrš 20 melų praktika'imu 

Alano Garantai i man

I’alenrvina akių įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolir. gystę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

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

Daugely atsilikimų akys atitaiso- 

■uos Im* akinių, kainos pigios kaip 
pirmiau.

-4712 SO. ASHLAND AVĖ.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARds 1091

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telephone REPublie 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern 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 Proepeet 1012 

Ru. TeL ResubUo 6047

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

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office TeL YARda 4787 
Namų Tel. PROspeet 1980
Tei OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublie 7868

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

DR. J. J. KOWAR
(KO W ARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago

Nedėliom lr Trečiadieniais 
Pagaal Sntartg

Tel. LAFayetto 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DAHTUTAS

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDOS!

II vaL ryto iki I vaL vakaaro
ii Tniiadioniaie

TaL OALnmet 6974
OFISO VALANDOS 

9 vaL ryto iki 8 v. vakare, iiskiriaat 
sekmadienius ir trečiadieaius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Ofiso TeL VIRgima 0036 
Residencijos TeL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
HYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenu«
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. 

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

Tei OANal 0257
Rea. TeL PROspeet 6659

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

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

6 iki 8 vaL vakaro

TeL YARda 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal autartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayetto 8650 

Antradieniais, Ketvirtadioniais iz
Penktadieaiaia

4631 South Ashland A<_
ToL TARds 0994
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Tėvų Marijonų Rėmėjų Šv. Antano Parapijos
Veikla Chicagoje

Artėjant Tėvų Marijonų Į- 
staigų Kėmėjų seimui, kuris 
jvyks vasario 5 d. Šv. Jurgio 
^parapijos salėje, visų koloni
jų Marijonų rėmėjų skyriai 
rengia visų eilę parengimų.

Marijonų Rėmėjai 
Dirba

CICERO. — šv. Antano pa
rapijos Tėvų Marijonų Įstai
gų 21 skyriaus rėmėjai dabar
tiniu laiku smarkiai rengiasi

Į prie jų rengiamos pramogos. 
WEST PULLMAN Tėvų kuri įvyks sausio 31 d. para- 

Marijonų įstaigų rėmėjai re- pijos salėje, 7:30 vai. vakare, 
ngia kortų ir kauliukų žaidi- Skyriaus pirm. K. Sriubienė, 
mo pramogų penktadienį, sau- Ant. Kandratas, K. Rimkienė, 
šio 27 d. parapijos salėj, 12227 P- Juozaitienė, bulvariškės — 
S. Emerald Avė. Prasidės 6 P- Kaulienė, S. Ališauskienė, 
vai. vakare. Komisija turi su- Deikantienė — deda visas pa
rinkus galybes gražių dovanų stangas, kad tik kuo daugiau- 
ir nuoširdžiai kviečia kaip sift tikietų išplatinus. Joms pa 
vietinius, taip ir iš kitų ko- deda ir daugelis kitų rėmėjų

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

lonijų atvykti, nes visas pel
nas skiriamas seimui dovana.

MAKQUETTE PARK. Ma-

kurių vardų neteko sužinoti.
Ir, ištikrųjų, kaim nėra ži

nomi ciceriečiai savo kilniais 
ir dideliais darbais. Jie visa

rijonų rėmėjai taipgi rengia do3 įr _ Bažny£.ios ir
kokį tai šurum - burum adr.
6743 So. Kockwell St. Šiam
darbui išrinkta didelė komi
sija iš žymių veikėjų, kuri pa
siryžus išplatinti tiek tikietų 
sukviesti svečių, ir visus at- 
silankusius kuo gražiausia pa
tenkinti. Bus ir troškulį nu
raminti, o prie to dar ir už
kąsti. Tai ko gi daugiau gali
ma tikėtis. Be to, girdėjau, 
kad ir muzikantai bus. Na, 
tai kad šoksim tai šoksim, 
bet ir dainuosim, kad namas 
skambės ir langai drebės. Tas 
viskas bus šeštadienį, sausio 
28 d. Taigi, prašome malonius 
svetelius 1 1 JL X.

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
Marijonų rėmėjai — P. Iva
nauskienė, T. Stučinskienė, P. 
Valuckis, p. Jucienė, O. Bu- 
kantaitė, O. Pauliukiūtė, p. 
Bankevičienė ir daugelis kitų, 
dirba visa širdimi, kad ren
giama kauliukų ir kortų žai
dimo programa, kuri įvyks se
kmadienį, sausio 29 d., 4 vai. 
po pietų parapijos salėje, pa
vyktų visais atžvilgiais. Ir 
neabejoju, kad taip bus, nes 
aštuoniolikiečiai nesigiria, bet 
ramiai veikia. Girdėjau, kad 
ir dovanų turi pririnkę iš ge
raširdžių biznierių devynias 
galybes.

Taigi, smagu matyti, kad 
kolonijose eina gražus judėji
mas. Ir dėl to, tikimasi, kad 
ir vietos geros valios žmonės, 
matydami gražių veiklų, ne
užvils, bet skaitlingai atsilan
kys ir parems kilnius darbus.

Jonukas

tautos reikaluose pralenkdavo 
didžiausias lietuvių kolonijas.

Gerb. klebonas kun. II. J. 
Vaičūnas, kuris visų savo šir
dį įdėjęs kaip į parapijos, taip 
ir tėvynės Lietuvos reikalus, 
visuomet gražiai atsiliepia ir 
šaukia — broliai, seserys, dir
bkite, ir aš padėsiu kiek tik 
galėsiu. Ir tai faktai, kurie 
aiškiai rodo praeityje.

Tat, be abejo, Ir ateinantį 
antradienį, sausio 31 d., tiki
masi, kad į rengiamų bunco 
žaidimo pramogų skaitlingai 
susirinks ne vien ciceriečiai, 
bet ir chieagiečiai. Tikietų ga
lima gauti pas viršminėtus as
menis ir kitus Marijonus rė 
'mėjus. J. K

Daugiau naudos turėsi ran
kų paduodamas, negu su kum- 
ščia į žandą duodamas.

10ANS & INSURANCE
IX Al.l. ITS IJKANClll >

Buiiding Management
JOHN P. EVV Al-D
KI \l TY CO.UPASY. Inc. •

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET 11W

Skaitykite Biznieriy 
Bargenus

DON’T
NEGLECT 
A COLD

WPA palaikomo Chicagoj teatro rašytojų, vaidintojų ir menininkų delegacija dėkoja ma
jorui Kelly už pasiųstas telegramas Chicago nariams kongrese, kad jie stovėtų prieš bet 
kokį sumanymų pakeisti arba net visiškai panaikinti šį federalio projekto šakų.

AMERIKIETIS SPORTININKAS LABAI 
LAUKIAMAS LIETUVOJ

Am. Liet. Kat. Apšv. Dr-ja organizacija “Lietuvos Gim
nastikos ir Sporto Federaci
ja” (LGSF) sveikina šį bro
lių amerikiečiij sumanymų ir 
ypač Tamstos, Gerbiamas Ku
nige pastangas. Tuo labiau, 
kad šiuo metu mums šios Ta
mstų pastangos yra labai rei
kalingos, nes visos kitos Lie
tuvos sporto organizacijos tu
ri jau amerikiečių sportinin
kų - krepšininkų. Persikvie- 
tinias gero amerikiečio lietu
vio sportininko mums jau se
niai rūpėjo. Todėl ypatingai 
susidomėję “Motinėlės” su
manymu, mes ir išdrįsome 
šiuo laišku kreiptis į Tamstų 
Gerb. Kunige.

“Gero krepšininko atsiunti- 
mas-svarbus ypač hesiartinan-

“ Motinėlė” gruodžio mėn. 
1938 m. kreipėsi per spaudų 
ieškant gabaus sportininko 
lietuvio, kad vyktų į Lietuvos 
Vytauto Didžiojo Universite
tų aukštiems mokslams eiti 
ir tokiam kandidatui buv,o pa
siūlyta pilna stipendija, ap
mokant net kelionę į Lietuvų.

Lietuvos Gimnastikos ir Spo 
rto Federacija, sužinojusi a- 
pie “Motinėlės” Dr-jog ski
riamų stipendijų, prisiuntė 
“Motinėlės” Dr-jos pirmini
nkui sekantį laiškų:

“Didelio džiaugsmo suteikė 
Lietuvos katalikams sportini
nkams žinia, kad “Motinėlės” 
Dr-ja rūpinasi surasti ameri
kietį lietuvį gerų sportininkų 
ir atsiųsti į Lietuvų studijuo
ti.

“Lietuvos katalikų sporto

Klausykite
PALENDECH*b TRAVEL 

BUREAU

Every Sunday from 1—2 P. M
Folklore Radio Program

čiom Europos krepšinio pir
menybėm, kurios šiemet bus 
Lietuvoje.

“Priimkite Lietuvos katali
kų sportininkų sveikinimus ir 
linkėjimus Tamstai ir visiems 
Amerikos lietuviams sportini
nkams.

“Tikėdamies Tamstos prie
lankumo, reiškiame pagarbų

(pasirašė) boc. B. Vitkus, 
Pirmininkas

A. Keturakis
Sekretorius

Studentas lietuvis, gimęs A- 
merikoj ir gabus sporte, ypač 
krepšiniame sporte “Basket 
Bali” ir norįs gauti pilnų sti
pendijų Lietuvos Universitete 
privalo kreiptis su prašymu 

į sekančiu adresu:
Rev. Dr. J. B. Končius 

Mt. Carmel, Pa.

AMERICAS ppčibAK j 

:« LEADER AT J

ARE YOU 5UFFERING FROM

EYE STRAlN
due to dust, sun, fight glare, 
drivihg, mčvies, redding, etc ?

Do your eyes burn—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients vvhich 
deanse and dear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel dean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) vvith your name and address to The 
Murinę Co., Dept, M F. Chicago, III.

g-"”*

Joseph W. Frazer iš Detro
it, Mich., naujas prezidentas 
ir generaliniu menedžerius 
AVlllys-Overlanu Mofor Inc. 
Iki šiol jis dirbo Chrysler ko
rporacijoj. (Acma ghoto)

Krūtinės slogos, kurios gali Išsi
vystyti j nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančių, 
šildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė, .linai yra “Ooun- 
ter-trrita.it.” Milijonai yra varto
ję Jų per ™. Daktarai rekomen
duoja. Gulima Mauti aptickose.

BAKING 
POWDER|

Sime Priee Toduų- 
yiaraAtjo

25 ounces254 
»°ubk rt&Ac,ionl

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

TliRINt
1 Fon FVlFQ
Yolr C/eonaet. 

S no t h e a'

AT ALL DRUG STORES

Sweeps away surface deposits... 
breaks up dūli, ūgly tooth film
likę niafiic. You’d never bcllpve how faat 
the NKW List erine Tooth Pašto clnans 
and nollnhps teeth. Itsnew, ntiracl<>-clra 1.4- 
Ing ingredient, Luster- Foant dctcrgpnt,, 
irhlaks away ūgly bluTuco deposits in a jiify.

The lnstant brusli and sali va totich Amaz
ing Luater-Foam dėt nrgent*. it, stirges Into 
a roam of tlny, act Ive bnlibles, which »wpcps 
Into and chane pila and eraelot so minute 
cten vater may not ontnr them . . . teavm 
your wholo motu,h tingllng with lifo . . . 
atarta jotu- teeth sparkling wlth new luater.

flet tho big tube, or better štili, tho 
dniibln-nice Mtr tiilto containing mon- than 
W pound at any drug counter. Lambcrt
Pharmacal Co., St. Ix>uis. Mo.

THI NE W PORMUIA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
X' supercharjjed with

g UJSTER-FOAM f
r / Miltu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■MIAUSIA. m DIDHAUBIA LAIDOJIMO JBTAISA

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 mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais, 
7:00 vai. vakaro iš WHF0 stoties (1120 K.) — Pranešėjas 

P. iALTIMIEEAS

•A£Y, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN 

Geriausiu patarnavimu — Moteris patarnanja 
Pkone 9000 620 W. 15t3» Ava.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAI DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51* St. TeL YARDS 127S

v
Res. 4543 South Paulina Street

Sausio 26-ta Diena
“Jei nori pasisemti iš jų 

naudos, skaityk nužemintai, su 
prastumu ir tikėjimu, o nie
kuomet neieškok mokslo dėl 
tuščios garbės.

Noriai klauskis ir tylėda
mas klausykis šventųjįj žod
žių; tegul neužrūstina tavęs 
senųjų priežodžiai, nes nebu- Į 
vo be priežasties ištarti”. 
(Kristaus Sekimas, Knyga Pi- j 
rma, Skyrius V, 2).

Kas nemoka skaityti, tam 
negelbsti nei akiniai.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Pboae LAT AYETTE 5800

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankletams — Laidotuvėms —

PtpnoShntuns

VINCENTAS RAUBA
mite sausio 24 d., l'JJU m., 
12:41) vui. ryto, sulaukęs 5a 
autų uiiuiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
aptar., Gaurės parap., tfautu- 
uztų kaime. Amerikoje išgy
veno 5a metus.

Kaliko dideliame nuliūdi
me — tris brolius. Juuzuyų, 
Kazimierų ir Aniunų, tris bro
lienes: Agotų, Alai ijonų, ir kl
ienų ir jų šeimynas, seserj Pej 
tronėię: ir švogerj Steponų Ma
lišauskus ir jų šeimynų, pus
brolius Kaulius ir Al oze rius, 
pusseseres Mozerikes, pusseserę 
Lauraiiieitę, pusbrolio sūnų 
Dijakonų Damazų Mozerj, pus
seserę Žemaitienę, potėvj An
tanų Giobj ir daug kilų gimi
nių, draugų ir pažjstamų.

Lietuvoje paliko tris pusbro
lius ir dvi pusseseres.

Kūnas pašarvotas 4546 So. 
California Avė.

Laidotuvės jvyks šoštad., sau
sio 28 d. Iš namų 8:00 vaj. 
ryto bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Panelės par. 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Brolienės,
Sesuo, švogeris, Pusseserės, 
Pusbroliai, Patėvis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. YAKds 1741.

PRANCIŠKUS KLUPŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 24 tl., 11:00 vai. vak., 

1939 m., sulaukęs pusės amžiaus. Gimęs Noraičių kaime, Joniš- 
kėa parap., Šiaulių apskr. Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Onų, jio tėvais Baltri- 
naitė, sūnų Pranciškų, švogerį Povilų Banulj, švogerį Didžiulį, 
ir gimines ir draugus. Lietuvoje paliko senų motinėlę, seserį 
Onų ir Brolį Kazimierų.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas randami 3600 South Lovve Avenue. Del 

tolesnių informacijų šaukite telefonu YAKds 0208.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Sausio 28 dienų, 9.00 vai. rytų 

iš namų į Švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Klupšo giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti, 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikuimų.

Nuliūdę Liekame: Moteris, Sūnus, Švogeriai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laid. Direktorius Joseph T. McKeon, 

telefonas YARda 0925.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas 
AITIDULHRbL dieną ir naktį

DYKAI
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

I. J. Zūip
Albert V.

Petkus ir Eudeikis
P. J. Ridikas

1646 West 46th Street 
Phone YAKds 0781-0782

4704 S. Western Avenne 
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARds 1419

Anthony B. Petkus
Lachavricz ir Sunai
1. Liideviciiis
S. P. Mažeika
Antanas M.

6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Avet 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908
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1939 IV1ETU ĮVAIRUMAI (VARIETIES)
( of 1933 )

1 Stato Scenoje
LIET. VYČIŲ CHIC. APSKRIČIO CHORAS į

Vadovaujant Muz. Juozui Sauriui

Sekmad., Saus.-Jan. 29, 1939
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 SO. HALSTED ST.

Pradžia 5:30 vai. pp. Šokiai 8 vai. vakare

Įžanga 40c ir aukščiau

Programui akompanuos ir šakiams gros Jack Kelly’s Radijo Orkestrą po vadovyste Ed. Kelly.

Programo Dalyviai:

Solistai; Liudas Žnrlys, Trona Aitutyto, Antanas Čiapas, Antanas Benaitis, Juozapina Sngen- 
taitė, Harriet Lukas, Jonas Poįvilnuskas, Genovaitė Pikturnaitė.

Šokėjos: Sv. Kazimiero Akademijos ir Esther Easter Šokėjų Grupė, Genovaitė Saurytė, Bronė 
Čuraitė.

Ensamblis: L. Pinskas, L. Fili/m, B. Leskis, .T. Stankus.

Lošėjai: Leokadija Sutkiutė, Antanas Plonis, Pranė Kuamarskytė, Donlininkas Varnas, .Tusti
nas Vilkanskas, Bernardas Kvietkus, Antanas Žilius, Mikas Juozaitis, J. Pikturnaitė, P. Pe- 
čiukaitė, V. Pasiskevičiutė, L. Phillips, R. Baliauskas, A. Baltakis, A. Dedinskas, Irena Pakel- 
tytė, ir Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choras,

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

PERORGANIZUOTI AR PARDUOTI 
CHIC. LIEUVIŲ AUDITORIJĄ

Bondholderiai Privalo Žinoti Tikrą Tiesą. - Ne
leiskime, kad šią mūšy įstaigą paimty bile 
kas už pusdykį.

Chicagos Lietuvių Auditori
jos bondsų savininkai privalo 
sužinoti tikrą tiesą, kaip sto
vi dalykai su ta nuosavybe 
ir jų hondsais. Pastaruoju lai
ku paleista visokių gandų ir 
išmislų apie pradėtą Audito
rijos 'perorganizavimą ir ban
dymą palikti ją lietuvių ir lie
tuviškų organizacijų rankose. 
Ko gi, ištikrųjų, siekia visų 
tų gandų skleidėjai? Jie nori, 
kad Chicagos Lietuvių Audi
torija būtų kam nors parduo
ta, nes iš tos transakcijos jie 
turėtų asmeniškos naudos.

Siekdami šio tikslo, jie ne
drįsta viešai parodyti savo 
veido prieš visuomenę. Vietoj 
kalbėti apie tikruosius faktus, 
jie skleidžia apie bondholde- 
rių komitetą įvairias nesąmo
nes ir pliotkus, kad tuo būdu 
nukreipti jūsų domę ir kad 
suardyti Auditorijos gelbėji
mo žygį.

Šitoji grupė, kuri taip triu
kšmauja prieš reorganizavimą 
Federaliam Teisme, kiek lai
ko atgal bandė apgauti patį 
bondrolderių komitetą. Tr štai 
kokiu būdu. Bondbolderiij ko
mitetas buvo įgaliavęs tą gru

DUODAME Pirkimui

PASKOLAS BS.
Paskolos duodamos nuo 1 iki 20 mėty, 

mažais mėnesiniais atmokejimais arba 5 me
tams be jokiy mėn. atmokėjimy. Paskolų 
reikalai atliekami greitai ir atsakomingai.

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

SIMANO PAUKANTO/7

FederalSavings
AND LOAN ASIOCIATION 

Of CHICAGO

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

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

Washington, D. C.

pę forklozuoti nuosavybę val
stijos teisime naudai visų bon
dsų savininkų. Bet, laikui bė
gant, bondliolderių komitetas 
patyrė, jog čia norima pra
vesti gudrus “skymas”. Bu
vo sugalvota parduoti Audi
toriją vienam asmeniui už la
bai mažą kainą, tiesiog pus
dykiai. Vienas asmuo būt ta
pęs auditorijos savininku, o 
bondsų savininkai būt buvę 
išstumti lauk.

Bet šis jų “skymas” ne
išdegė. Tuo metu Kongresas 
išleido naują įstatymą, kuris 
vadinasi 77 B. Tas įstatymas 
kaip tik ir apsaugo nuosavy
bes nuo panašių pražūtingų 
likvidacijų ir leidžia bondhol
deriams persiorganizuoti ir -pa 
tiems valdyti nuosavybę. Bou- 

[ dbolderių komitetas tuojau nu 
sprendė pasinaudoti šia pri
vilegija, bet' čia jis sutiko at
kaklią opoziciją iš pusės tų, 
kurie norėjo patys pasiimti 
auditoriją už pusdykį, ją for- 

' klozuojant.
Nepaisant į tai, bondholde- 

rių komitetas, norėdamas ap- 
* saugoti visų bonų savininkų 
interesus ir 'palikti auditoriją

Chicagos lietuvių kultūriniu 
centru, įgaliavo savo advoka
tus prndėti reorganizavimą pa 
gal 77 B.,.ir perleisti nuosa
vybę patiems bondliolderiams, 
bet niekam kitam, šio fakto 
niekas negali užginčyti. Visi 
bondholderiai bus šėrinrnkais 
naujoj korporacijoj, kuri bus 
auditorijos savininku ir galės 
išrinkti ką tik jie norės direk
toriais ir viršininkais. Tuo 
būdu auditorija bus išgelbėta 
bondliolderiams ir lietuvių 
draugijoms.

Federalis teismas dabar į- 
sakė, kad ši propozicija būtų 
patiekta bondholderiams nu
balsuoti — ar jie pageidauja 
forklozavimz), kad vienas žmo
gus galėtų pasiimti tą nuosa
vybę, ar jie nori pasilikti au
ditoriją sau, pagal 77 B. pla
ną.

Tai yra tikri faktai. Mes 
tikime, kad bondholderiai į- 
vertins juos ir nepasiduos tai 
melagingai, nieko bendro su 
tiesa neturinčiai propagandai, 
kurią bando paskleisti asme
niško pasipelnymo ieškotojai.

Chicagos Lietuviij Auditori
jos Bondliolderių komitetas: 
J. Rūta, M. Kadzewski, B. Ja
kaitis, G. Šukys, P. Kelevičia, 
J. Racevičia, J. Bubnis.

Chicago Lietuvių Auditori
jas bonų savininkų nepapras
tus susirinkimas įvyks penk
tadienį, 27 d. sausio, 8 valan
dą vakare, auditorijos salėje.

Savininkai, draugijų atsto
vai malonėkite susirinkti, nes 
turime apsvarstyti iperorgani- 
zavrmo planus ir kitus daly
kus auditorijos labui.

Bonų savininkų komitetas, 
Juoz. Rūta, vedėjas,
M. Z. Kadziauskas, sekr.

POLITIKA
Lietuviai 21 Warde 
Bruzda

Ketvirtadienį, sausio 26 d., 
Petrausko salėj, 1750 S. Union 
Avė., įvyksta masinis šios a- 
pylinkės lietuvių susirinkimas 
kuriame išgirsime pranešimą 
komisijos išrinktos nuvykti 
pas aldermoną Ropą dėl kai 
kurių pagerinimų mūsų apy
linkėje. Taip pat bus visa eilė 
kitokių svarbių pranešimų. 
,Tad, visi piliečiai, namų sa
vininkai, biznieriai, žodžiu, 
visi, kuriems rūpi 18-tos ko

Padėka
MARQUETTE PARK. — 

Šv. Barboros draugijos vaka
ras, įvykęs sausio 15 d., ge
rai pavyko.

Nuoširdžiai dėkojam visie
ms už atsilankymą; visoms 
narėms, kurios daugiausia va
karo tikietų išplatino ir va
kare darbavos; programo pi- 
ldytojams, šnltimierui paskel
busiam vakarą per radio, 
“Draugui”, kleb. kun. A. Ba
ltučiui ir kun. Katauskui ir 
Lukošiui už paskelbimą va
karo iš sakyklos.

Rengimo komisija: Raltu- 
tienė, Jurgaitienė. Vyšniaus
kienė, Karankuskienė ir dr- 
jos valdyba,

A. Čiapas, įžymus solistas, per daugelį metų būdamas L. 
V. Chicago apskrities choro nariu yra vaidinęs visoj eilėj 
operečių ir šiaip dainavęs solo. Sekmadienį, sausio 29 d., 
Lietuvių Auditorijoj L. V. Chic. apskr. choro rengiamam 
koncerte (Įvairumai 1939 m.) irgi dalyvaus programoj.

lonijos gerovė, kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą. Da
bar laikas veikti, nes netoli 
rinkimai. Paskui vėl reikės 
laukti keturis metus, kol gau
si prieiti prie politikierių. Da
bar ue pas juos reikia eiti, 
bet .jie pas mus ateina. Sekr.

Gal Kas Rado
BRTDGEPORT. — Pame

čiau du rąžančius ar ant Li
tuanica avė. prie 33 PI. ar prie 
Halsted St. Tie rąžančiai yra 
atmintiniai ir man labai bra
ngūs. Jei kas rado, tai atneš
kite į Gudų krautuvę, 901 W. 
33 St. Duosiu geras radybas.

f

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

OK’D BY MILL10NSE
a»uifcmnįoit\

%

Kad padaryti savo gyveni
mą ilgesniu, galima tiktai ma 
žiau laiko skirti miegui.

Mandagumas ne visada pa
vaduoja žmogaus moralinį to
bulumą.

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746 
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuviuką Importą. Valstybinę Deg

tinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dzlmldas 

, Savininkai

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 

Tel. Victory 9670

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 VVest 33rd Street
Arti Normai Avė., Chicago, III.

Telefonas VTCtory 3486 
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien Ir Vakarai* Ir 
Sekmadieniais

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

SMITH & SON
2267 Clyboum Avė.

Chicago, Illinois

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO ................................. |«.O*
NUT .................................................... ,6.00
TUO LUMP ..................................... ,6.00
V INE RUN ..............  ,6.76
fl^REENINOS ................................ ,6.00

Tel. ARDmore 6975

CLASSIFIED
PARDAVDin

čeverykų taisymo krautuvė, prie 
68-tos gatvės ir ŠVestern Avenue. 
Patogi vieta, gera mašinerija, Par
siduoda pigiai. Atsišaukite telefo
nu: ARMItagc 4117." ■ 1 1 - ■ - " 1 " ■

rARDAVnn’i namas
6 kambariu moderniškas, mūrinis 
bungalo\v. Karšto vandenio šiluma. 
2 karą garadžius. Apdarytas por- 
ėltis. Ąžuolo grindys ir papuošalai. 
Visi assesmentai ir taksai apmo
kėti. Vienas blokas nuo katalikiš
kos bažnyčios ir mokyklos. Kaina
vo ,10.000.00: parsiduoda už ,5.900. 
Savininkas randasi: 5311 So. Sawyer 
Avenue. 

T A I S O M
Taisome Ir (dedame pamušalus J 
skurinius kotus. Įdedame naujus zl- 
pe.rius | skurinius džlaketus (Jac- 
kets) pigiai.

OVERLINC.IO VALYMO IR 
TAISYMO KRAVTL’Vft 

4602 So. Wood St. Chicago. III.

KAMBARIAI ISRENDAVIMTI
Tšrenduojame 5 kambarius su Šilu
mą.

3247 S. Fmerald Avė.,
Tel. VTCtory 4181 

RENDON TAVERNAS 
Pilnai Įrengtas, dirbtuvių aplellnkS- 
,e. Prieinama kaina. Telefonas: 
Rnekwell 1677.

PARDAVTMCT NANTAS
Pardavimui 5 kambarių bungalow 
KarSto vandenio šiluma. Mūrinis por
člus. 2 karų garadžius. Kaina ,5.600. 
Bargenas. Atsišaukite. 8032 So. Rock- 
trell Street.

PARDAVTMTTI TAVERNAS
1'linai (rengtas tavernas parduoda
mas pietai. Atsišaukite: 3308% W. 
<3r«l Street. Chleago. Illinois.

RENDON KRArTTTVfc
Arti Lietuviškos bažnvčloa. Tinkama 
siuvėjui. Biznis Išdirbtas per 26 me
tus. Jei norite, galite Imti Ir kam
barius. Atsišaukite: 443A So. Fair
field Aventie. Tel. NVentvvorth 8646.

PARDAVIME! KRAUTUVE
Valgomųjų daiktų krautuvė (bučer- 
nė Ir grosernė) parsiduoda pigiai. 
Pilnai (rengta. Priežastis pardavimo 
~ Ilga. A’siSauklte: 1648 NVahansta 
Avenue. Chicago. Illinois. 

PERK ET,#: VIETA 
Perkėliau savo Real Estate Ir No

taro Raštinę i naują vietą. Turiu Iš 
recieverių rankų mažų Ir didelių, už 
morgičlus forkluozuotų, namų. Visi 
geri pirkiniai Ir parduodami pigini. 
Kiekvienas, kuris atsilieps ( S( pa
garsinimą Ir pirks namą, gaus In- 
turance (apdraudą) dykai, vieniems 
metams. O tie. kurie apdraus savo 
namą. rakandus, automohllĮ ar kit
ką. arba atnaujins baigiančią ap
draudė per mūsų rastinę, tie gaus 
HUMOR (Juokų) žurnalą: vieniems 
metams dykai — arba kokią kitą 
dovaną. Mes padarom Ir notarlzuo- 
Jnme visokius legnllSkus raštus. Pa
tarnaujame Real Estate sutarčių rei
kaluose Ir atliekame taipgi kitus 
patarnavimus teisingai Ir su dideliu 
atsargumu iš visų atžvilgių.

CHAS. TTRNIOH 
(Kasimiems Urnlkls)

2800 West 63r», Street 
Antros laibos. Tel. PROspeet 6028. 
(Durys nuo Campbell Avė. pusės)
Valandos: nuo 9 Iki 12 ryto ir nuo 

6 iki 9 vakare. Sekmadieniais, 
nuo 12 popiet iki 6 vai. vak.

Veršiu nebliovęs, jaučiu ne- 
banbsi.

Pirtis jaują vainoja, o abid
vi suodės*

•t •


