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AUTOMOBILIŲ PRAMONININKAI PUO- VIS AS PASAULIS 
LA DARBO FEDERACIJA SUFASISTCS

Atsišaukia j darbininkus, kad 
ignoruotų rengiamą šioje 

pramonėje streiką
DETROIT, Mich., kovo 19. 

— Didelis skelbimas pasirodė 
<1 aižiuosiuose krašto laikraš
čiuose. National Automobile 
Chamber of Coanmerce puola 
'Amerikos Darbo federacijų. 
Pareiškia, kad šios federacijos 
aktyvumas yra neamerikonl- 
škas ir nep&triotinis, jei ji kur 
sto automobilių pramonės dar 
bininlęus streikuoti.

• Automobilių pramonininkai 
(gamintojai) kviečia savo dar 

1 ininkus sušaukti mitingus ir 
protestuoti prieš Am. Darlio 
federacijos vadus dėl jų kiši
mosi į šių pramonę.

AUTOMOBILIŲ PRAMO
NĖS DARBININKĮI 

STREIKAS
. AR STREIKAS JVYKS, . 

GREIT BUS ŽINOMA

NEW YORK, kovo 19. — 
Automobilių pramonės kodo 
pildomasis komitetas turi su
sirinkimų National Automo
bile Chamber o Coir.merce ofi

se. Tai galutinos automobiliu 
pramonininkų pastangos nu
stelbti šioje pramonėje gre
siantį streikų, kurs turi prasi
dėti užporyt ir kuris gali ištik
ti apie pustrečio šimto tūk-

Pramonininkai nurodo, kad 
šios pramonės darbininkams 
gerai sekasi ir be tos federn- Į stančių darbininkų
cijos globojimo. Darbininkai 
turi. taip vadinamas kompa
nijų unijas. Kur jų nėra, kvie 
čiami jas organizuoti.

Amerikos Darbo federacijai1 
nerūpi darbininkų gerove, pa
reiškia pramonininkai. Tik rū 
pi juos patraukti uni jon ir 
gauti dideles duokles, kas rei
kalinga profesionaliems dar
bininkų vadams.

Jei streikas pasireikš, sako 
pramoninkai, tai žinokite, kad 
tas įvyks prieš jūsų pačių no
rų. Automobilių pramonė ypa 
tingai prisideda prie krašto 
gerovės grųžinimo. Streikas 
gi tai visa sutriuškins. Pasi
reikš nauja negerovė.

DETROIT, Mich., kovo 19. 
— National Automobile Cham 
lier of Commerce nariai pa
skelbė, kad automobilių pra 
monė nieku būdu nepasiryžusi 
pripažinti Am. Darbo federa
cijos ir su jos unijomis daryti 
kontraktus.

Jie pareiškia, kad šiam at
sitikime neinasi apie unijų 
pripažinimą, bet apie tai, n r 
Am. Darbo federacija turi ve
sti automobilių pramonę, ar 
ka.q kitas.

Pramonininkai pareiškia, 
l.ad jie nedarys su nieku jo
kio kompromiso, kad jie; ir bc 
Am. Darbo federacijos pa
stangų pripažįsta kolektyvi 
darbininkų <lerėjimasi ir NRA 
kodų nuodugniai pildo.

Čia atvyko ir NRA admini
stratorius Johnson, kurs pa
sirengęs duoti reikalingų pa
tarimų susirinkusiam pramo
nininkų komitetui, jei tas būtų 
reikalinga. Be to, atvyko dar 
ir darbo departamento pasvk- 

j retorius McGrady, kurs yra 
taip pat ir NRA administraci
jos nariu.

Darbininkų streikui pra
džia nustatyta trečiadienį, ko
vo mėn. 21 d. Tarp pasiryžu
siųjų streikuoti darbininkui 
yra ir -Amerikos Darbo fede
racijos unijų. Darbininkai rei 
kalauja ne vien kad1 darbda
viai pripažintų unijas, bet kad 
atgal į darbų priimtų paša
lintus darbininkus, kuriems at 
sakytas darbas tik dėl to, kad 
jie yra veikę unijų reikalais."

Šiuos reikalavimus unijų va 
dai paskelbė pereitų sekma
dienį \Vashingtone.

Darbininkų streikas gręsia 
(ieneral Motors korporacijai 
ir jos subsidijuojamoms kom
panijoms, taip pat Chrysler t 
ir Packard kompanijoms ir 
apie tuzinui mažesniųjų kom
panijų, kurios gamina auto
mobilių dalis. Tik viena Fqr- 
do kompanija kol, kas stovi 
nuošaliai.

Svarbiausia einasi apie tai, 
kad kompanijos panaikintų sa 

sukurtas

ITALIJOS FAŠIZMAS GI 
PASAULIUI VADOVAUS

RYMAS, kovo 19. — Prem
jeras Mussolinis vakar savi 
5,009 entuziastų pasakė pra
kali (p Kalbėjo apie fašizmų. 
Sakė, kad šis 29-as šimtmetis 

I duos visam pasauliui fašizmo 
tvarkų ir Italijos fašizmas ta
da pasauliui vadovaus.

Jis kalbėjo Rymo operos 
rūmuose, į kuriuos buvo susi 
rinkę1 žymiausieji fašizmo va
dai — Mussolinio sekėjai.

Šį amžių Mussolinis vadina 
“planų amžiumi.” Italija ne
turi sau jokios ateities vaka- 

i ruošė ir žiemiuose, bet tik ry
tuose ir pietuose — Azijoj ir 
Afrikoj. Ji neužkariaus jokių 
naujų teritorijų, bet natūra-1

jliu keliu platinsis. O to pla- 
j tinimo niekas negalės snstab- 
įdyti.
' Jo nuomone, į 60 metų pa
saulis bus sufašistintas ir ta
da prasidės nauja tvarka, nau 
ja žmonijos geroves era.

Užsienio politikos klausime 
jis sakė, kad. Italija sugyvena 
draugingai su visomis valsty- 
bėnrift'rr nori,kad visados taip 
būtų.

IŠDAUŽYTI ČEKOSLOVA
KIJOS ATSTOVYBES 

NAMU LANGAI
VARŠUVA, kovo 19. --

Lenkui įsivaizduoja, kad Če
koslovakija - spaudžia lenkų 
tautinę maiiįntą Teshene, Šile 
zijoj. 200 lenkų sukėlė Lemon 
straeijas priešais 'Čekoslovaki
jos pasiuntinybę. Keletas lan 
gų išdauŽy
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NEŽINIA KUR LINK 
INSULLIS VYKSTA

BERLYNAS, kovo 19.
č, i

Kancleris Hitleris paskelbė [ 
įsakymų, kuriuo panaikina ma’ 
žųjų vaikų brigadas, Deutcher ; 
Kinderschar vadinamas.

Į šias brigadas buvo suorga 
nizuota tarp*6 ir 10 metų am
žiaus vaikai ir jie Įsiuvo ne 
vien mankštinami, bet turėjo
dalyvauti nacionalsocialistų 

paraduose ir demonstracijose.

Hitleris pagaliau nuspren, 
dė, kad šio amžiaus vaikams 
yra reikalingas žaidimas, bet 
ne polTrifnįa^^krašto gy veninie 
dalyvavimas.

VOKETIJADABKARTA

TRYS NAUJI 
ŠVENTIEJI

ŠV. PETRO BAZILIKOJE 

‘ ĮVYKO įspūdingos
IŠKILMĖS

VATIKANAS, kovo 19. — 
Šventasis Tėvas Popiežius Pi
jus XI šiandien kanonizavo 
tris palaimintuosius Iškilmė
se, kaip paprastai, dalyvavo 
tūkstantinės maldininkų mi
nias ir apie 400 amerikiečių 
maldininkų.

Nauji Bažnyčioj šventieji 
yra: Teresė Mareherita Redi, 
karmelite vienuolė iš Floren
cijos;' kun. Pompilio Maria 
Pirrotti, ir kun. Giuseppe Be- 
nedetto Cottolongo.

JEI DIRBTI, TAI BIRBTI 
C1CERIECIAI

Kovo 25 d. spaudos vakaras 
Šv. Antano par. salėj

Mūsų tautinuase ir visuo-; 
meniniuose darbuose Ciceros 
lietuviai katalikai užimdavo 
vieną iš pirmųjų vietų. Jų va 
das gerb. 'kun. H. Vaičiūnas 
iškėlė obalsį: “Jai dirbt, tai 
dirbt.’ Tas ohalsis prigijo ir 
šiandien, jei kur ciceriečiai sto
ju dirbti, sunku prieš juos at- Sekmadienio vakare, kovo 25

daliur ypatingu būdu pasiryžo 
pasidarbuoti jo naudai. Susi
daręs “Draugo” rėmėjų ko
mitetas su darbščiais veikė
jais priešakyje šauniai dar-, 
buojasi. Kovo 24 di dienraš
čio numeris, Cicerai pavesta?, 
išeis įvairus ir labai įdomus.

atlaikyti.
‘Ciceros lietuviai katalikai 

ir seniau gausingai paremda- Į pamarginimais. Vėliau 
vo dienrašti “Draugą.” Bet Dai pranešime plačiau.

d., šv. Antano par. salėj įvvka 
spaudos vakaras su visokiais 

apie

4 ASMENYS ŽUVO

MADRIDAS, kovo 19. —
Atlantiko audra skaudžiai 

ištiko Ispanijos pakraščius. 
Keturi asmenys žuvo.

ORAS
CHICAGO J R APYLINK. 

— Šiandien iŠ dalies debesuo
ta; kiek šilčiau.

ATĖNAI, Graikija, kovo 19 
i— S. Insullis nežinia į koki 
kraštą vyksta prekybbdtt lai- 
vu Maiobs. . «

r i ' ‘ ' -X ~ »
Gauta žinia, kad laivų Mato 

tis ištiko audra. Turėjo ko
kiam laikui pasislėpti šalia 
Egejaus salų.

Daug kas spėja, kad Insull- 
is vyksta į Abisiniją. Tikrai 
gi nėra žinoma.

vo suminąs darbininkų uni- /
jas ir pripažintų Am. Darbo 
federacijai priklausančias uni 
jas. NRA administratorius 
Johnson siūlo tam reikalui 
spręsti sudaryti bepartinį 
Loardą.

Galimas daiktas, kad itin 
reikalan įsikiš pats prez 
Rooseveltas. Rasi, pramoni
ninkai ir darbininkų vadai bus 
pakviesti į \Yashingtoną.

HAGA, kovo 19. — Olandi
jos karalienė našlė Emma sun 
kiai serga bronkitu.

FILIPINŲ NEPRIKLAUSO
MYBĖS BILIUS

WASHINGTON, kovo 19. - 
Kongreso žemesnieji rūmai 
praverto Filipinų salų nepri
klausomybes bilių.

Šiuo bilium leidžiama filipi- 
niečiams šiemet iki spalių 
mėn. 1 d. suorganizuoti reika
lingą nepriklausomai respub
likai tvarką.

NUŽUDYTOS 4 

GAITBS

MER-

BERLYNAS, kovo 19. — 
Laikraštis Boersen Zeitung 
tašo, kadi jei Prancūzija atmes 
pastarųjų Vokietijos notą gi n 
klavimosi • klausimu, Vokietija 
bus priversta veikti, kad nors 
prirtiityviu keliu apdrausti sa
vo kraštą.

Prancūzija, pareiškia laik
raštis, dabar turi parodyti tik 
tąją veido varsą. Išsisukinė
jimą ir sabotažo) era pasibai
gė. Yra vilties, kad Prancūzi
ja pripažins tuos mažiausino- 
sins vokiečių. reikalavimus.

UŽSIREGISTRAVĘ CHI
CAGOS PILIEČIAI

' -4-___'►v %
Patikrinus piliečių registrą 

cijos knygas Chicagoj rasta, 
kad 1,396,151 pilietis ir pilietė 
turi teisę balsuoti per ateina n 

I čius kandidatų skyrimus (pii 
mary). 423,398 pavardės iš
brauktos iš knygų.

2 ŽUVO, 12 SUŽEISTA

NFAV YORK, kovo 19. —
Mrs. McITale rytą išėjo parsi
nešti pieno iš parduotuvės. Po 
keliolikos minntų grįžusi rado 
visas keturias gavo mažas mer 
gaites nužudytas. ’

Ieškomas nežinia kar dingęs 
mergaičių tėvas, John Mc- 
Hale. Policija spėja, kad tai
bus jo darbas — baisus vaiks-1 SKAITYKITE IB PLATIN

AIRIŲ KOLONISTŲ AR
GENTINOJ SUKAKTUVĖS
1-----------

LUJAN, Argentina, kovo 
19. — Airiai kolonistai minėjo 
šimto metų pirmųjų airių ko
lonistų atvykimo į Argentiną 
Sukaktuves. Vakar vietos ka
tedroje įvyko pamaldos. Siu 
vyko 'tūkstančiai airių, kurių 
priešaky’ yra kun. Molloy iš 
Chicago. ' 150 balsi) korui 
akompanavo 30 arpų. Giedo
ta gėliški himnai. Pamokslai 
sakyta gėliškai, ispaniškai ir 
angliškai. r

Pirmieji airiai kolonistai 
ėmėsi-auginti avis. Prie jų 
prisidėjo kiti i r daugelis jų 
pralobo. Šiandien Argentino- 
ję yri apie 70,000 airių kilmės 
žmonių. Mažas jų skaičius iš- 
taūtijid. d* v..

ATNAUJINTA? ORO PA
ŠTO VEŽIOJIMAS

Ant Waukegan vieškelio į 
Milivaukoe važiuojąs .Grey- 
hound busas susidaužė sti au
tomobiliu ir abudu nuvirto
nuo vieškelio pylymo. 
vyras su žmona, žuvo 
asmenų sužeista.

ir

išžudymas. KITĘ "DBA1JG4”
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ĮSISTEIGĖ DARBININKĮI į TARNYBINIAI ŽENKLAI 
SUSIVIENIJIMAS LIE- VIRŠAIČIAMS 11

TUVOJE - - - - - Jflw w 1 Liet. vi.T. reik. ministerija
parūpino viršaičiams tam tik
rus medalius, kuriuos, eidami 
tarnybines pareigas, turėtų 
nešioti.

Tie medaliai buvo užsakyti 
Šveicarijoje; jie jau padaryti 
ir prisiųsti į Lietuvą. Dabar 
išdirbamos taisyklės apie tų 
medalių nešiojimą. Kai tik 
taisyklės bus išdirbtos ir pa- 
tvijjintos, tuoj tie medaliai, 
bus išsiuntinėti apskričių vir-, 
šininkams, kurie jais apdalys 
visus viršaičius. Tsb.

i A. ■ i ‘ ■
BE ŽADO IŠTRAUKTAS

NEW YORK, kovo 19. —
I vienos duonos kepyklos kar
štą krosnį per duris įlindo VV.

! Philupp, kad atlikti ten reika-

Vasarki 18 d. Kaune įvyko 
pirmoji Lietuvos darbininkų 
atstovų konferencija aptaiti, 
kuriais būdais galima suvie
nyti Lietuvos darbininkus, 
kad jie bendromis jėgomis ga
lėtų ieškoti priemonių savo 
ekonominiam stoviui gerinti ir 
atsiradusiam dėl pasunkėju
sių ūkiškų gyvenimo sąlygų 
skurdui pašalinti. Konferen
cijoje dalyvavo apie 100 žmo
nių, kurie atstovavo daugiau 
kaip 20,000 darbininkų. Joje 
buvo sudaryta generalinė at
stovybė ir susivienijimo orga
nizacija.

Generatinės darbininkų at
stovybės tikslas atstovauti
darbininkus ir rūpintis jų rei- pataisymą. Kroa>i4X^Į

vo užgesinta, liet nepaprastaskalais pas vyriausybę ir savi
valdybėse, sekti visus patikč- 

jjimus, turinčius reikšmės dar- 
Įbininkų gyvenime, duoti pro-

Armijos lakūnai vakar at-p^ktų socialiniais klausimais, 
naujimo pašto vežiojimą. La-1 tirti, kurios priemonės yra pa-
kūnų korpuso viršininkas R.D. 
Foulois paskelbė, kad armijos 
lakūnai ūžime tik 49 nuošim
čių privačių oro linijų vežio
jimo. Paskiau gal bus praplė- į narių 
čiamas vežiojimas, šį kartą 
pastatyti patys žymieji armi
jos lakūnai.

LIETUVOS ŽYDAI 

PYKSTASI

Neseniai Kauno žydai orto
doksai nusprendė pradėti grio 
žtą kovą prieš žydus, kurie še
štadieniais prekiauja. Senam 
miėste jau jie ir pradėjo veik
ti. Netoli Valančiaus gatvės 
jie apkūlė vieną žydelį, kurs 
moteriškei pardavė anglių. Ta 
čiau pamatę policininką pa
spruko. Nusikaltėliai ieškomi.

Jie tai darė einant žydų nu
tarimu, kuriuo turi būti suor- 
ganizuoti būriai jaunų žydų ir 
šeštadieniais eiti iš eilės ir vi- 
sieros žydams, kurių krautu
vės neuždarytos, daryti nema
lonumus juos persekiojant tol,

nesiliaus

geidaujamos kovoj so nedar
bu, organizuoti specialistų pa
rengimą atskiroms gamybos 
šakoms ir t. t. Atstovybė iš 18 

renkama darlj ninku
konferencijos 2 metams. 

Darbininkams vienyti 181-

steigė ir Lietuvos darbininkų 
j organizacija, kuri rūpinais.

karštis jį greitai apsvaigino ir 
kone per valandą ten išbuvo 
negalėdamas atgal išlipti.

Kiti darbininkai, negalėda
mi jo iš vidaus ištraukti, pa
šaukė ugniagesius. Reikėjo iŠ. 
griauti krosnies priešakį. Nu
kentėjęs paimtas į ligoninę.

kad žmogaus darbas ir ener
gija būtų tinkamai įvertinti, 
stengsis darbininkus auklėti, 
lavinti, rūpinsis higienos rei- 
kalaią, atlyginimo gerinimu ir 
t. t. ’

KJĮ TIK ATĖJO IS LIETUVOS
Knyga apie lietuvi, kurį daugelis skaito šventuoju;

Arkivyskupas Jiręis Matulevičius
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 

tuojaus pareikalaus.
Ola nuplėik: . - j '——»
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... _ priima — nuo lliM Iki Xli00 vai. 
Ibimųi sekančiai dienai priimami iki

0 vai. po piet.

geriausia komunisinui dina. Dėl to, norint 
užbėgti kelią komunistų agitatoriams traukti 
besimokinantį jaunimų į pavojingas kraštui 
organizacijas, pirmoje vietoje reikia iŠ pa
grindų keisti jaunimo auklėjimo sistemų mo
kyklose, grųžinti į jas Dievų.

Katalikiškose mokyklose tokių komuniz
mo pavojų nėra, nes ten auklėjimas eina vi-

PBAPOAS Antradienis, kovo 20 d., 1934

ARBA-ARBA
liti, arba netikėti, kad jis tuo; 
}t*a, ir tada plėšyti su Kaifu

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

sai kitokia vaga. Ten kitokia tvarka ir pa-1 Kompromisas yra vieškelis, 
vyzdinga kontrolė veikia. Tat, katalikų vai-ttįek platus, kad kiekvienas ga 
kam s ten geriausia vieta.

Kompromisus yra mūsų lai
kų bruožas. Jūs žinote, kas y- 
ra kompromisas! Kompromi- ji ūbus ir sakyti, kad Jis piki 
sas yra maišymas dalykų, ku-Įžodžiavo Dievui!.. Negalima 
rie su vienas kitu nesiderina. eiti prie Viešpaties stalo, ne

sakant kaip Tomas: ‘‘Mani 
Viešpats ir mano Dievas”.

vudec 
MU; l

Publlataed Daily. Kaoapt SundSy.
RIPTION8: One TOal — $<.*•: SIS MOhtha 

Three Montha — 11.1*1 Oka MMt* — 76 c. 
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In "DRAUGAS** brlngs best reeulta. 
ratas oa asnltastlns.

GAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI į

MMUNISTŲ VEIKIMAS IR JAUNIMAS

ugi milijonai, kurie turi Jo , savo bailumo, savo abejingu- 
vardų, neturi savyje jokios mo, savo silpnumo, jei reika- 
krikščioniškos dvasios. i lui esant dėl Kristaus ir Jo

Draugai, jei jūs šiandien pri karalystes neissisturičiuii į pa 
imate pas save Kristų, painų-, 'O3U* l’amųstskite upie ta. 
stvkite apie šitų arba — arba. * 110 *,l,on‘'s šiandien gal?
Nelaikykite žmogų Kristaus tų susižavėti: komunizmu ir
darbo priešu dėl to, kad jįs! sOcįalizmu, kino teatrais ir pa- 

1 sauliniais boksininkais, visuis 
galimais didvyriais ir vadais.

Kad sulaikyti lietuviškąjį jaunimų nuo 
komunistinių chorų ir visokių ratelių, kreip
kime į jį daugiau dėmesio, duokime jam dar
bo, organizuokime į religines ir tautines or
ganizacijas. Kuo didesnis bus pas mus apsi
leidimas jaunimo organizavimo atžvilgiu, tuo 
geriau seksis mūsų tikėjimo ir tautos prie
šams komunistams.

h eiti savo keliu ir vis dėlto 
atrodo, kad jie eina tuo pačiu 
keliu. Kompromisas yra tiltas 
iš bėdos tarp dviejų šalių, ku
rias bedugnė skiria. Jis iš es
mės nepakenčiamas abiem ša-

gali pulti arba nupuola. Kas 
puola, gali atsikelti. Kas atsi- 

Kas_ v. ... : kėlė, eis atsargiau. t\as v Plax-josios mases šiandieni- t •
puola ir turi noro atsikelti,nių krikščionių padarė kitų ko 

mpromisų. Tik ne tarp tikėji
mo ir netikėjhncf, bet tarp ti
kinčiųjų teorijos ir netikinčių
jų praktikos. Jie neužsigina

lim. Kompromisas via Į Kristaus Dievybės. Jie apie
masis dėl dalykų, kurie nega- jaugįau visiškai nepamų-

AR PASIMOKRME?

Lietuvių komunistų spaudoje pastebime, 
mūsieji komunistai ypatingo dėmesio 

įėjo kreipti į jaunimų. Savo laikraščiuo- 
jįc įvedė specialius lietuvių jaunimui sky- 

į filis tuo tikslu, kad jį pasigavus į savo pink- 
Jke ■ ir užnuodijus jų protus komunistiniais 
-Anodais. Jų vadai stengiasi jaunuolius įtrau

kti į komunistinį judėjimų nekalčiausiomis 
nonėmis: pritraukia juos į chorus ir

»kius ratelius. Komunistai tai daro įkai
tomu, kad prie tokių organizacijų, kaip

^chorai, bile kas gali priklausyti, nes tai me
no darbas ir su politika nieko bendro neturį. 
Tačiau, nereikia aiškinti apie tai, kad jauni
kiui pavojinga prie komunistinių chorų ir 

lip jau*rate!ių priklausyti. Tėvai turėtų
1 vaikams tuos pavojus nurodyti ir pąsa- 
čjiems, kks per vieni tie žmonės, kurie

IK vilioja. Mūsų mokyklų mokytojai taip 
turėtų pėraergėti niokmir.s ir nurodyti

litttnunizmo pavojus.
Vy. ~ v

Pastaruo'jtriad^u susekta, kad Amerikos 
komunistui ypatingu būdu pradėjo dirbti jan- 
atino tabpe. Jie iškėlė obalsį: “Pirmiausia 
nugulėk jaunimų”. Vykinant.,šį ptoalsį, ko- 
Mtanistų agitatoriai veržiasi į 'jaunimo orga- 

• abfteijas. ypatingai į mokyklas ir ten iš vi* 
fį, aų Savo jėgų varo komunistinę propagandą. 

Jie sako, kad ką greičiausia reikia sudal yti 
gtltoigų, vei kliu, revoliucinę mokinių sujun
gę vidurinėse Jungtinių Valstybių mokvklo- 

i. Tokios organizacijos tikslas: rengti revo- 
Hneiniani judėjimui vadus, sėti nepasitenki- 

k-rfoig dabartine politika, ekonomine ir socia- 
' lie tvarka, auklėti jaunime nepasitikėjimų šio

krašto vyriausybe.

Toks komunistų jkibiinas į jaunimų kra
štui yra pavojingas. Pavojingas dėl to, kad 
Jungtinių Valdybių viešųjų mokyklų tinklas 
yra privaišinta- socialistinių ir komunistinių 
elementų, kuri'* daug galės padėti komunistų 
•rganlzuotui akcijai mokyklose. Yra daug 

fc mokytojų, kurie mokykloje bijo ištarti Die- 
V© Vardų, tačiau tlrąsiai kalba prieš tikėji- 

y ttfų. Tokių mokytojų vedamos mokyklos, tai

. 'Aną dienų plačiai rašėme apie antrąjį 
transatlantinį skridimų. Ten buvo urodyta, 
kad tas skridimas ne vienos kitos grupės, bet 
visos tautos reikalas. Darių ir Girėnų į gar
bingųjų kelionę rengėme mes vieni Amerikos 
lietuviai. Bet kada jie pakilo savo žygiui, vi
sa tauta džiūgavo, kada tragingai žuvo — 
liūdo.

Viename Lietuvos laikraštyje, “T. Ž.” 
keletas asmenų pesimistiškai parašė apie ant
rąjį skridinių. Kai-kurie skridinio priešai ir 
čia Amerikoje jų mintis- garsina. Tani pačiam 
laikraštyje, “T. Ž.” ABC į tų pesimistų kal
bas taip atsako:

“...Kai žuvo Darius ir Girėnas, tada apsi
ašaroję kalbėjome, kad daugiausia čia kalti 
mes patys, mūsų nerangumas, apsileidimas. 
Nusištrtostėine ašaras ir nieko nepasimokė- 
me... Janušauskas kelis kartus pareiškė, kad 
į Lietuvų skris! Ir, reikia manyti, savo pasi
žadėjimų ištesės, t) ką mes tada pasakysime?

Ii būti perkami. Politikoj mes 
pergyvename šių mažai žavin- 

Jčių dramų kiekvienais metais 
t iš naujo. Gali būti, kad tai
kitu keliu neis tol, kol daly
kų vertėj bus nustatoma balsų 
daugumu. Kompromisas yra 
pusėtinumas ir vidurio kelias, 
sėdėjimas tarp dviejų kėdžių.

Vis dėlto Kristus negali lei
stis traukyti kaip virvė: šian
dien į mano pusę, o rytoj į ta- 
\o. “Kas nėra su manim, tas 
prieš mane!” (Luk. 11, 23). Ir 
viskas! Daugiau nė žodžio! Jo 
kių diskusijų! Jokio derėjimo- 
si, jokios nuolaidos, jokio vi
durio kelio. Jokio drungnumo! 
Arba karštas, arba šaltas! 
“Bet kad tu esi drungnas, aš 
tave pradėsiu išspiauti iš sa
vo burnos” (Apr. 3, l(i).

sto. Bet kasdieninio gyvenimo 
praktikoj, savo nusistatyme, 
savo gyvenimo principuose, sa 
vo pramogose, savo pašauki
me, trumpai sakant, visuose 
dalykuose, kurie sudaro kas
dienini žmogaus gyvenimų, jie 
elgiasi taip, tartum tai, kų 
Kristus pasakė ir pamokė, nė 
mažiausiai juos neliečia. Tai 
miręs, teoretiškas, gyvenimui 
neturįs įtakos tikėjimas! Jei 
mes neturėtume tiek daug mi
rusio tikėjimo žmonių, tai ge
riau stovėtų pasaulio reikalai. 
Grynų vardo krikščionių ma
sės pančioja krikščionybės ko
jas, kaip švino ar geležies re
težiai, ir varžo kiekvienų jos 
žingsnį. Vardo krikščionys y- 
ra Bažnyčios rūbo dėmės ir 
plyšiai, į-kuriuos pirštais ba-

Tenežūsta jūsų jaunų širdžių 
užsidegimas! Neatiduokite ų 
dalykams, kurie šiandien daro 
triukšmų, bet rytoj bus pamir 

rili! Niekas neturi taip dide-
likos. Nusidėjėliais luistus vi-|liu> tuil’ ‘“'P
suomei rūpinosi. Niekuomet į vėJ“"° P-’tangij verto ui 
jis nė vieno nepavarė, jei bu.;'la'inio, kaip jaunasai ikšėui 
vo nupuolęs. Net Petras rado

paines perdidelį pųsitikėjimų 
savo jėga ir juo stipriau su 
nuolankumu laikvsis Dievo ra

malonę, nors Jo viešai užsi
gynė. Atgaila guli labiau už- 
niegsti meilės ryšį negu nekal
tumo jautiinasis: Kristaus “a- 
įba — arba” nereiškia: arba 
be nuodėmės, arba daugiau ne 
mano mokihys. Tad Kristus 
nebūtų mums pasakojęs nuo
stabių jaudinančių pražuvusio 
sūnaus istorijų. Tad Jis nebū

ms, kuris gali būti kovotojas 
dėl didžiausio, kokį žemė turė
jo: Jėzaus Kristaus; gali būti 
kovotojus dėl didžiausio tur
to, kuris buvo žmonėms duo
tas, Jėzaus Kristaus Evange
lijos. Jei jūs šiandien esate Jo 
svečiai, tui pasižadėkite Jam, 
kad jūs ne tik čia prie Dievo 
stalo už uždarytų bažnyčios 
durų, bet visur aiškiai, viešai

... 1.„ir-; 1, 1 . r . ir tvirtai išpažinsite: “Šitastų kalbėjęs, kad-Jis nori ant | H
'vra tikrasis Dievas ir anižina-

ĮByvi Stebuklai

— l’liu — tiu! šalta...
Parbėgo nuo Šventosios Vikonių mer-

. gaitė ir trina kojų padus, pūčiu į sustv-F y’ J •
rusius raudonus delnelius.-Mergaite — nc-

„fiiauga, tikra puspelė, trylikos metų. O 
darbininkė Dieve mano: ir galvijus pa
iniotos Ir grįtelę apruoš.

Grjtelė ankšta, tamsi, nedidelė. Ka- 
kftlis kaip sostas: šeimos maitintojas ir 

,, prieglobstis Čia gtibija dienų naktį ritse- 
L'nt. Čia duonelės k«-palai šonus kaitina, pu- 

' lėtonlaini šiltą gūnių kvapą: gardi duonele!
, Vilionių mergaitė vardu Zosytė. Vei- 
delis\liesutis, pailgos; bet toks ūicilr.s, lyg 

Į? nebūtų h'bdn jai didelei užaugti. Kanke- 
m les plonytės,* kojytės kaip sMpinfdioi.

, Stypt, stypt, stypt! — žengia kaip grie5- 
Jė. Jlflbcliai ZosVtės skarmuluctt šiurk’-

- tūs. stangūs, it stlstyrę. Skepetaitė unt 
' galvos latlta — m skalbiu. Kas jų beap»- 

nioš? Ji našlaitėlė. Geri žmonės prigluud'.
Bet negi maitins dykai? Duonos plu- 

tn įeikin įsūnyti. Tik buudžin,’n

Kristus prieš save turi tik j do Kristaus priešai: Ar tai v- 
“arba — arba”.' Arba tikėti, į ra Evangelijos padarinys? Ar- 
kad Kristus yra Dievo^ Sūnus, gi kiti, kurie nieką netiki, blo

Aišku, bus suorganizuotas sutikimo komite-į žmonijos lšganytbjas ir Va- 'gesni už juos ? Ar koks nors
tas, pasakys prakalbas apie Lietuvos sūnų j das, pasaulio Šviesa, ir tada
pasiryžimų, tada gal ne vienas pasigirs įvai- j pasilieka tik viena: žiūrėti
riais nuopelnais!..

Kitos tautos remia jvairiausiua ekskursi
jas, ekspedicijas. Daug tokiose ekspedicijose 
žūva, bet vis eina, kartoja, nesigaili pinigų 
ir gyvybės... ’

Mes kitokį! Mes nenorime net, kad būtų 
pakartotas garbingas Dariaus - Girėno žygis! 
Mums užtenka paprasto, ramaus gyvenimė
lio... . -į

Jei jau kas kų pasiryžo dirbti, tai nesakv-

hinduistas, maonietonas, ar bu
j 1 distas nėra šimtą kartų geres-

savo pečių parnešti pražuvu
sių avį. Galima pulti ir vis dėl 
to būtį Jo mokiniu, jei tik ne- 
pasiliekaina gulėti. Galima bū
ti viešu nusidėjėliu kaip Mag
dalena, kurį vis dėlto buvo pi
rmoji, kuri matė Jo atsikėlimo 
garbe. Bet negalima būti Jo 
mokiniu, o Jo ir Jo darbo at
žvilgiu būti abejingam. Nega
lima būti Jo mokiniu ir elgtis 
taip, tartum kova dėl Dievo 
karalystės visai nerūpėtų. Ne
galima būti Jo mokiniu ir ne
pajudinti rankas tam, kad Jis, 
pasaulio Šviesa, žmonijos Va
liu būtų pripažintas.

Kristaus Bažnyčia reikalin-

sn gyvenimas (1 Jon. 5, 20).
Emil Fiedler

1$ MUZIKOS SRITIES
Kaso A. P. Stulga

Veidrodin t puyalbą

Studijuojantiems muzikų, 
ypač smuiką, veidrodis daug 
gali pagelbėti. Bcabejo, vei
drodis turi būti gana didelis, 
kad griežikas pilnai save ga
lėtų matyti. Pirmutinis smui-

Jo žodį kaip į nepajudinamų, į nis ? — prikaišioja krikščioni- ww p* ; kininkui dalykas yra dešinio-
neginčy,jRųtą ' >Ip-vnlV) 1 >'is. Visur, kur abejojama Kri-, Kristaus Bažnyčia reikalin- s*os lankos pratimas, kad ne
pripažinti vieninteliu savaitine siaus mokslo vertumu, valdi-’ga kariuomenės, kariuomenės tik taisyklingai įprastų laiky- 
suprautamu įstatymu. Arba . niai krikščionys yra svarbiau- jaunų, stiprių, sųmoningai ti- ti trauktukų (smičių), bet ii 
manyti, kad iš Kristaus žod-'. sias netikintiems argumentas? Rinčių vy rų, kurie su linksniu matytų taisyklingų rankos 
žiu, Jo mokslo ir įsakymų*ga-Jie yra sugedęs Kristaus paso-1 pasiryžimu būtų pasiruošę Kri lankstymųsi. Dešinėji ranka 
Įima išsirinkti tai, kas kaip’Ginto medžio vaisius. Ir iš šių stų išpažinti. Jaunų vyrų, ku- smuikininkui turi daug reikš-
tik pačiam tinka; kad galima 
pačiu m nuspręsti, kada ir kiek 
nori pasiduoti Jo valiai, arba 
ne: bet tada reikia arba būti

Liinc, kad nereikalinga, o dar padidinkime, j palnetu8iam tikėjimą į Jį kaip 
suteikime jėgą ir paremkime medžiaginiai”. 1 Di„0 arba dar jį turint

Lietuvos visuomenė taip jau ir daro. Jei 
prie Dariaus • Girėno skridimo medžiagiškai 
neprisidėjo, tai Janušausko žygiui gausingai 
aukoja. Vadinas, pasimokėm ir dėl to antra
sis transatlantinis skridimas bus jau ir Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių reikalas. Ir dėl 
to, reikia tikėtis," Janušausko lėktuvas “Li
tuanica D” Ims taip gerai prirengta kelio
nėn, kad skridimas bus pasekmingas.

sukilti prieš Tą, apie Kurį ti
kima, kad Jis neį klysti nei 
meluoti negali. Abiem atvejais 
yra nutolimas nuo Jo. Čia nė
ra jokių kompromisų, jokio vi
durio kelio tarp taip ir ne.
Arba su Petru sakyti: “Tu esi 
Dievo gyVojo Sūnus!** (Mat.

i 16, lti) ir parpuolvą Jį garbi- tūkstančių yra atmestas, kada čiau gėdytis tik paties savęs, kai, artistai ttc.

vaisių tūkstančiai sprendžia a-1 rie su šv. Paulium sakytų: niės ir iš pat pradžių verta į 
pie Kristaus darbo vertę. Su!“Aš nesigėdžiu Evangelijos!” tai kreipti daug dėmesh). 
pajuoka .jie rodo tuos liūdnus (Kom. 1, 16). Ne, iš tikrųjų Smuikininkas ir pats turi 
pavidalus, pasivadinusius kri- ne! Aš nesigėdžiu Kryžiaus, išmokti tam tikros pozicijos, 
kščionimis, bet praktiškam gy-.ant kurio pasaulio Išganytojas stovint, ar sėdint ir kaip turi, 
venime nė per plauką ne ge mirė. Aš nesigėdžiu tikėjimo, laikyti smuikų nurodytomis 
resnius, ą gal dar blogesnius' už kurį šimtai tūkstančių mi- taisyklėmis. Tat, jaunas smui- 
už kitus Žmones. Šie vardiniai rė su džiaugsmu akyse, su pa- kininkas, turėdamas savo ino- 
krikščionys nešu didele dali- į ritikėjimu širdyje, su garbės kvtojo nurodymus, gali jsiti- 
mi atsakomybę už tai, kati tū-j giesme lūpose. Aš nesigėdžiu kinti ir praktikuoti matyda- 
kstančiai, trokštų gyvenimo tikėjimo, kuris šimtus.tūksta- mas veidrodyj savo negeisti- 
kovoj šviesos, išganymo ir pa-^nčių paskatino viską paauko- na& ydas ir jas šalinti, 
galbos, nieko panašaus negali ti, kad pagelbėtų vargstantie- Veidrodį vartoja įvairūs 
rasti krikščionybėje. Kristus' ms ir kenčiantiems. Aš ture- instrumentalistai: daininin-

dykai; vargdieniui nėra atvangos: nori 
valgyti, turi dirbti! Zosytė tai žino. oi, 
kaip žino ir jaučia: piršteliai sugrubę, ko
jytės basos pajuodę. Iki lųiės sniegas gi
lus. Nėr kuo apsiauti. Keikia basai... ko
jos šąla ir kaista. Lfųntės mėlynos. Aky
se raibsta. Dantis drugys krečia; mergai
tė dantim kalena. 1

* — Oi, Dievulėiiau, toks mažas kūdi
kis, o jau tiek vargelio matęs, — šnabž
da sau poteriaudama sena senutėlė bobų 
— bobutėlė Tumionė. Šnabžda ir pati mi
rti rengiasi... O Dievus ją vis laiko ir lai
ko. —

Vikonių Zosytė kibirą vandens prie
menėj paliko. Jau pernelig spirgino o»ž- 
kulnius žiemos speigas. O kai .jau nuo šal
čio ima užkulniai svilti — tai šoku vidun. 
Tik ne ant pečiaus! Nes nebekels! ilgai.

— Bobut! — šaukia Zosytė lyg gi
rioj. lies bobntčlf- kurčia, — kad tu žino
tumei, lmbut, ką. aš Šventojoj ma'iau.g

> g
Matei ? Kų gi. Vaikei, tu galėjai 

matyti? Zuvi kokią ar kų. -— Nežinau.
Ne. Bobut, baisų dalyką mačiau! 
Jėzu’ , Marija. Juozapai šventas.

Ai, tik tu negązdink... Gal kokį skenduolį 
ledan įšalusi.

— Gyvus stebuklus mačiau!

Ip Vikonių mergaitė lyg įgelta — 
strikt pro duris prienjenėn. Ir vėl — la- 
tatai — tekina į jaują, kur žmonės talką 
varė. Iki jaujos, į galą kaimo — prie pat 
dvaro, kvapų neatgaunant vargiai benu- 
bėgsi. Bet mergaitė it blezdingė. ,Tik šust, 
pro vartus ir išnyko. Bet nesuskato mer
gaitė kur ketinusi nubėgti: pasitiko čia 
pat ties kaimynų kiemu senutės sūnus, o 
josios globėjas Tumntis.

Tumutis buvo Dievo rankoj — žmo
nės sakė. Jam nei baudžiava neatrodė su
nki, nei prievaizdos ir urėdo savaliavi- 
inai. Jis niekad neatrmlė nei nuliūdęs nei 
nusiminęs. O jei kartuis, bizūnui ore su- 
Svilpus pasigirtKlavo:

— Ei, Tumuti!• . »
Jis tuoj pakeldavo suvargusį ir pra- 

Čkaituotą, bet ramų veidų ir žydriu, kuip 
tas rugiapiūtėa dangtis, stačiu žvilgesiu 
be žodžių klausdavo: '

— Ką liepsite, ponas urėde!
Tumučio ramumas — šventas ramu

mas. Tunaičio šypsena -- žemės atdusys. 
Tumučio kalba — rugelių čežėjimas. Čeža 
prinokę rugiai: — Tumutis kalba. Maldin
gas, kaip kryžkelės Rūpintojėlis. Links
mas, giedras ir vis toks pats, visados. Nei 
jj vargas prie žemės prilenkia, nei skur
das. sumenkina, nors prastas, tamsus bau
džiauninkas.

Bet nesakvk, kad Tumutis tamsuolis: 
niekas tau netikės. Nes savo išmanymu 
moka jisai ir Dievų ir artimą mylėti, kaip 
savo brolį, užjausti, padėti ir valdžios bei 
ponų perdvtinių klausyti.

— Visa iš Dievo, — sako jisai. — 
Kas davė mums gvvyl>V» Tas ir likimų rė
do.

Tumutis niekad nesti piktas ir nusi
minęs. O jei esti kas negerai, tai nueina 
jisai tylomis, niekam, nematant, daržinėn, 
įširatisia šienąn — ir Tada — Jam vie
nam girdint taria jisai:

Atleiski man. \'icšpati<*, kad py
kai!... Nurieda Turilličiui viena vienintelė 
sūri ašara — ir jisai vėl po senovei links
mas, giedras, ramus.

Nenustebo Tunaitis, pamatęs Zonytę 
pusnuogę šaltyje — nustebo išvydęs jos 
žvilgį. Mergaitė jį akimis ryte rijo. Be 
žodžių buvo numanu ją turint ką svarbu, 
nepaprasto pasakyti.

— Tėveliuk! (jinai visada tuo vardu 
Tunaitį vadino) kų aš mačiau... eketėj! 
Šventojoj.

Mcrguitė kimo savo liežuviu paspriri- 
gilama. V'ėįus ūžtelėjo lyg su rūbeliais, jų 
pačių, it plunksnelę keldamas Tumutis ir 
suprato ir nesuprato mergaitės nuostabių 
naujienų.

• Gyvi stebuklai! — šaukė .jinai, lyg 
va, čia pat šalimais visa regėdama: — šič 
takus, ten iketė; o eketėj...

Abu veikiai paskubo l>er daržų į kino 
ną, per kluonų į pievą. — Bet, pulu, -- 
staptelėjo Tuinutis:

Tu, Zosyt, bėk pirma namo, — 
liepia jisai mergaitei. — Apsiauk, apsi
vilk kailinukais (Kailinukai! Juk jie bu
vo visos šeimos: — vieninteliai-) ir įmič 

muši nuo aukšto iš klėties pakulinį mai
šų, atbėk tekina. D aš tuo tarpu jmlauk

siu. (Daugiau bua)
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pylinkės teisėjai, gi visokias 

sutartis daro ir vekselius pro-' į 
testuoja penki eiliniai notarai • | 
ir šeštas vyriausias, šešetas'] 
teisino nntstuoliu turi užtek
tinai .darbo... i

Kaune yra 21 užsienių vai < 
stybių pasiuntinybės bei kon- i

I sulatai, 7 ekspedicijos konto |
1 A • - . . , . II ros, i, emigracijos biurai, 4 pi- ] 
i ršliai, 32 fotografai, 54 siuvy-1
II los, 67 laikrodininkai, 38 in- 
i žinieriai, 13 aptiekų, apie 2(XXl 
I visokių prekybos įmonių ir t.t
| Dvasininkų yra apie 500. Į-'1 
įvairių rūšių gydytojų apie 20Q 1 

lx*t atskirai savo vardu prak 
tikuojančių tik apie 60.

Kaune išeina apie 130 įvai
'“rių laikraščių ir žurnalų. Kau 

ne yra tik apie 5000 telefone 
abonentų. . 1I ■

I Yra 4 ugniagesių komandos j 
įsu 220 ugniagesių su.14 gais
rui. gesinti mašinų ir kitais į- 
lankiais.

Kaune yra virš 6400 namų 
Trivačių piliečių narnai kai
nuoja apie 300 milijonų litų i 
Valdiški namai ir bažnytiniai į 

į turtai taip pat apie 300 mili-, 
jonų litų.

j! O kiek jame puikybės, pra-' 
bangos, gėrybių ir... skurdo, 
galima pamatyt tik į jį atvy
kus. Tsb.

Grjškim Broliai j Tėvynę
Tryliktame amžiuje Prancū

zijoje viešpatavo šventas ka 
ralius, vardu Liudvikas IX. 
Gyvendamas Bažnyčios gai la i, 
jis pašventė savo sostų kil
niomis dorybėmis ir nepapra- 
stu pamaldumu. Būdamas vos 
dvylikos metų, jis neteko tė
vo, bet jauną Liudviką krikš
čioniškai išauklėjo ir mokė 
šventoji jo motina, Blancliė 
Kastilietė, kuri. į savo sūnaus 
protą ir širdį nuo pat jaunų 
jo dienų skiepijo dorybių ir 
pamaldumo meilę. Didelio mo

kslo ir išminties vyrai buvo 
kviesti, kad jaunam Liudvikui 
pagelbėtų siekti aukšto moks
lo, koks atitiko karališkam 
luomai ir kad sutvirtėtų krik
ščioniškose dorybėse.

Oi, grjškim broliai į savo šalelę,
'Pen mes nuraminsim liūdinčių širdelę. 
'Pen gyvena tėvai mielos motinėlės, .
Ten mūsų broliai, jaunos sesutės.
Ten sodui žaliuoja, gražios obelėlės,
Kur kas vakurėlį gieda lakštingėlės.
Kasim ten darželius, gėleles žaliuojant, 
Jaunųjų sesutę daineles dainuojant.
Tenai žalios lankos, žydi dobilėliai,
Po jas ramiai ganos gražūs juodbėrėliai. 
Ten žalios girelės, aukštieji medeliai,
Ten kas mielas rytas čiulb Taibi paukšteliai 
Tpn skaisti padangė, melsvi debesėliai, 
Ten auštant dienelei gieda vyturėliai.
Ten lygūs laukeliai, rugeliai žaliuoja 
Kaip vėjalis pučia, crražiai jie siūbuoja. 
Grjškim mieli broliai j tėvų šalelę,
Ten'mes nuraminsim liūdinčias širdeles. \

Matomai lenkams su Vokie
čiais šilk tiek susikalbėjus, < 
kas nors “viduriuose’.’ jiasida-' 
rė netvarkoj, tai jie puola lie* ’ 
tuviškas mokyklas ir lietuvių ' 
veikėjus... Bet atkąs dantis. 
Lietuviai ne tokie minkštako^ 
šiai, kad lenkai juos sukram- 
tyt valiotų... Ateis tinkamas 
ląikas — padarysime ir atsi
skaitymų už viską. Tik ramiai 
ir rimtai, be triukšmo ir skanY 
dalo — tikrai lietuviškai. Tsb.

LIETUVOS VYTAUTO 
DIDŽIOJO UNIVERSI
TETAS 1934 METŲ 

PRADŽIOJE
Liudvikas buvo iškilmingai n 

pagarsintas Prancūzijos kara- v 
Įmini Rheimse 1226 metais. 
■ors jaunas karalius ryžosi k 
moliai atlikti visas valstybi- b 
nes pareigas, tačiau neapleido T 
tikybinių pratimų, kuriems ke 8 
lėtą valandų aukodavo kas die P 
ną. Jis visada buvo priešin- k 
gas išdykumui ir patogumams, 
ir nors jis buvo apgaubtas ga- i 
ibingo iškilmingumo ir gar- \ 
bės, tačiau labiau mėgdavo < 
nuošalumą ir prastumą visame t 
kame. T 1ė

Tuojau, kaip tapo karaliunt, r 
Liudvikas IX rado progos sa- h 
vo pamaldumo laidymui ir * 
nuoširdžiai pagerbti tikėjimą, 
kurį išpažino. Tuomet. Baldvi- 
nas II, Konstantinopolio impe- ' 
ratorius, ieškojo pagalbos pas J 
Prancūzijos karalių, kad jam I* 
pagelbėtų apimti sostą; o už 1 
teiktas malones praeityj, jis 
Liudvikui paaukojo Erškėčių j1 
Vainiką, kuriuo Išganytojas 1 
Kančios metu buvo apvaini
kuotas. Tas Vainikas buvo ■ 
laikomas imperatoriškame pn- 
loeiuje, Konstantinopoly. Ka-j 
ralius Liudvikas IX labai nu-L 
džiugo, kad galės gauti tokį 
šventą, didžiai brangintiną ir 1 
gerbtiną turtą; ir dėl to jis 
skubiai siuntė į Konstantino-1 
]X)lį savo pasiuntinius, įdavęs 
tam tikrinį įgaliojimus, kad be į 
jokių trukdymų šventoji reli
kvija jiems būtų duota.

Kai pasiuntiniai atvyko į 
sostinę, jie nugirdo, kad Ve- 
neerjonai reikalavo Šventojo 
Vainiko, kaipo užstato didelės 
skolos atmokėjimui, ir visai 
nenorėjo jiems duotĄ iki sko
la bus atlyginta. Karalius Liu

dvikas IX, išgirdęs tokių ži
nią, ir nieko nelaukdamas, tuo 

jau pasiuntė reikalaujamą pi
nigų sumą padengti skolai.

Ir tada tik Erškėčių Vaini 
kas buvo atgabentas į Pran 
eūziją. Kai šventasis karaliuj 
sužinojo, kad .laivas, kuriuo 
buvo gabenama šventoji Vai- Į 
niko relikvija, jau artėjo Se- I 
nso kraštus, jis išėjo pasitik- j 
ti su visais valstybės vyrais . 
ir kunigu procesija. Kai į sa : 
vo rankas priėmė Erškėčių į 

Vainiką, karalius Liudvikas 
pasipylė graudžiomis ašaromis 
ir kiekvienas matė didelį jo j 
susijaudinimą. Tada jis su sa* 
vo broliu paėmė dailią dėžę, 
j kurią įtalpino Šventąjį VaL 
nikų ir, eidami basi pro gau- j 
Kingas minias, iškilmingoje ei- i 
senoje atneši'- į Šv. Stepono ba-

I
žnyčią.

Studentų skaičiai atskiruose
fakultetuose taip atrodė:

, l‘ .
k Teologijos - Filosofijos fa

kultete — 285 stud. iš jų vyrų 
Į 227 ir moterų 58.

Evangelikų teologijos fakul
tete — 26.

Humanitarinių mokslų faku
ltete — 503 stud.; iš jų — 212 
vyrų ir 291 moteris.

Teisių fakultete (teisininkų 
ir ekonomistų) — 1457 stude
ntai; iš jų 1182 vyrai ir 275 
moterys.

Matematikos - gamtos faku
ltete — 3$7 stud.; iš jų 181 
vyras ii- 156 moterys.

Medicinos fakultete — 981 
stud.; iš jų 540 vyru ir 441

DIDELE EKSKURSIJA
I L I E TUVĄ

Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoie
« ’

Populiariu Kabininiu Garlaiviu ,

STUTTGAKT
Išplaukt H New Yorko x

LIEPOS 12 d., 1034 m.,
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

..... A I*
TRECIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko į Klaipėdą..... .............. J 9750
į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal........ H67 00

PrUtimt J tat f Takma

j Vadinama administracijos lį; 
(nija, kuri skiria lenkų okupuo 
tų Vilnijos kraštų nuo laisvo
sios Lietuvos, perkerta dauge
lio- ūkininkų laukus pusiau.

J Kad- ūkininkai galėtų iš lais- 
ivos Liėtuvos nueiti apdirbti 
savo laukus, esančius okupuo- 

I toj"Lietuvos daly, arba kad 
galėtų ūkininkai iš anos pu
sės apdirbti savo laukus esam 

j čius šičia, toje linijoje yra dau 
Įgelia pereinamų punktų.

Dabtų* šie visi pereinami pu
nktai uždaryti ir nei vienas 
žmogus: nei į anų, nei iš anos 
pusės nebėra praleidžiamas. 
Punktus uždaryti privertė dė
mėtosios šiltinės epidemija, ką 
ri dabar siaučia lenkų okupuo 
toje Lietuvos daly. Ligi už
darant buvo pastebėta, kad ne 
vienas, nuėjęs į aną pusę, li
ga užsikrėsdavo, o paskui, gri 
žęs atgal, užkrėsdavo ir ki 
tus. Dėmėtąja šiltine susirgt 
mų ties administracijos linija 

B pasitaikė jau gana daug; o 
Trakų apskrity net tiek, kad 
tikslu užkirsti jai kelią prisė
jo kuriam laikui net uždaryti 
mokyklas ir šiaip vietas, kur 
sueina daug žmonių. Pavarto-

Tcebnikos fakultete — 2l88 KU Tūli I 'nUUnOT 
iš jų 283 vyrai ir 5 moterys. -------------

Visame universitete vyrų y- Kad atsakyti į klausinių, ko 
ra 3,051, moterų — 1,226. IŠ vertas yra Kaunas, reikia bent 
viso —. 4,257 studentai. Per- trumpai peržvelgti, kas tame 
nai tuo laiku buvo 4,554 stu- Kaune yra.
dentai, taigi krizis sumažino Negalima pasakyti, kad Kau 
297 studentais. ne būtų daug policijos. Kau-

Ūkininkų vaikų yra 1859 niečiai ramūs žmonės ir jei 
stud., fabrikantų — 124, pirk- kur ir pasitaiko koks įvykis, 
lių — 561, valstybės taniau- tai dažnai- apsieina be polici- 
tojų — 301 ir kitoki: Iš tėvų jos, — patys likviduoja visų 
gauna pragyvenimų 2,305 stu- reikalų.,
dentai. * Visam Kaune sn priemles-

Kiek kuri apskritis duoda čiais yra devynios policijos 
studentų? Į nuovados. Be to, viena, deši-

Iš Alytaus apskr.- yra 155; mta nuovada, tvarko visą ju- 
iš Biržų — 181; Kauno — 517; j dėjimų. Yra dar policijos Te- 
Kėdainių — 115; ĮCretingos — zervaa (raitoji policija) ir val- 
71; Marijampolės — 287; Ma-! stybėčT saugumo policija. Krū- 

žeikių— 92; Panevėžio — 289; i von sudėjus, — viršininkus, 
Raseinių — 212; Rokiškio —Į valdininkus, policininkus ir t. 
128; Seinų — 63; Šiaulių — t. — Kaunu saugo apie 500 
337; Šakių — 153; Tauragės policijos tarnautojų. Kaune y-
— 103; Telšių — 71; Trakų — ra apie 120,000 gyventojų, tai 
50; Ukmergės — 151; Utenos, vienas policininkas saugoja a-
— 137; Vilkaviškio — 214; Za pie 240 kauniečių.
rasų — 63; Klaipėdos Krašto Kauniečius teisia septyni a-

Dol informacijų kreipkite* j:
COSMOPOLTTAN TRAVEL 

SERVICE
•Prop. J, AMBRAZIEJUS

168 Ornnd St., Brooklyn, N. Y.
A. S. TREČIOKAS

197 Adam* St., Nctrarlų N. J.
JOHN SEKYS

4)3 Park St., Hartford, Conn.
VIENYBE TRAVEL BUREAU 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
G. A. KYBĄ 

AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St., Worcastar, Maaa

ATLANTIC TRAVEL SERVIC8 
K. SIDABRAS. Prop.

342 W. B’voy, So. Booton, Maaa.

PETER BARTKEVIČIUS
<78 N. Mato St„ Menulio, Mota.

MR. PAUL MOLIS
1730—-24th St., Dotroit, Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS I 

17)9 S. H.lteed St., Chicago, III.
OHIO LITHUANIAN PUBLISH. 

ING CO. DIRVA 
K. S. KARPIUS 
6820 Suporto. Ava., Clavoland, O

MR. C. J. 1POSHNER
2013 Canon St., Pittaburgh, Pa.

MR. A. VARASIUS \
206 All Nation* Bank Bui Mine 

1200 Caraon St., Pittaburgh, Pa.

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Tai yra geriausias—vienatinis vais- 

, tas nuo

SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

.Jeigu į tris dienas nesijausi geriau— 
atnešk dalį likusio pauderio, gausi 

pinigus atgal. T-J
BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50

MICHAEL MASSAR
LIETUVIO VAISTINE

3201 S. Halsted St-eet Chicago, III.
TEL. VICTORY 7386 7048

Ministerių kabinetui nuta
rus, panaikinti Alytaus apsk. 
Nedzingės, Liškiavos, Antne- 
munio ir Krokialaukio vals
čiai. Vietoje Nemaniūnų vals
čiaus įsteigtas naujas Biršto
no valsčius. Panaikintas taip 
pat ir Sintautų valsčius (Ša
kių apskr.). Šie valsčiai pa
naikinti dėl jų mažumo, o taip 
pat ir ekonominiais sumeti.- 
mais. x Tsb.
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Redaktorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
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JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,

WATERBURY, CO.NN.

\u pašvęstu juu nebe prašv- daugiau negu vatundą laiko, Šiuis metais, gegužės mėli., "Katalikybe. — šv. Eilzbie-, "Pastaba. — Visi skundai ti paduoti raštu pirmininkei. 
Įmui, bet dėkonei, nes jau ga-^laimėtojais liko ketvirtojo nie-1 tSodulietės iškilmingai minės tos Savitarpinės Pašalpos Dr- įduodami raštu pirmininkei. Ji skundą veikiai perduos Tei-

---------- Į vonie tai, ko prašėme savo ma-| to stud. Rezultatas 100 — 09. dešimt* metų sukaktį, prie ku- gya griežtai laikysis Kanoniš- Šioji tą skundą perduoda Tei-' smo Komisijai, susidedančiai
M&rianapolis. — Kovo 10 d.( |jose j_r> kaj parodžius savoj “Ketvirtojo meto stud. turi rios išrinktoji komisija su va- kų Įstatymų tikėjimo ir doro? smo Komisijai, kuriai vado- iš trijų nartų, kuriaivadovau- 

iSpttola Šv. JuozaįH) šventė. Jis įr llieįię šv. Juo-; ir savo ratelius, kurie žaidžia ldyba uoliai rengiasi. dalykuose. Todėl priima Bos

ŠV. JUOZAPAS

sauja Dvasios Vadas*
tono Arkivyskupijos Konstitu 

parapijos eijos taisykles paskirtas kata
yra mums labai mylimas. y.zapui, kas met šiuo laiku lai-, vienas prieš kitą ir visi nori'
pač tuomi, jog per jo užtarymą koma novena Jo garbei, kaipo] laimėti pirmąją vietą. Ilgą lai-J Šv^ Pranciškaus
įlies apturėjome labai brangią padėka už įgytą malonę ir taip1 ką pirmenybę laikė ‘Cibuliai' jauną vyrų dr-ja turėjo iškil likų draugijoms.
malone, be kurios, galima sa-'gį prašant kitų malonių mūsų (J. Augumas ir V. Parulis), bei iningąjįaujų narių priėmimą,1 ••Dvasjos Vualis 1. Šv. Elz-
kyti, nebūtų dabartinės Maria-isjeĮų išganymui. 'pastaruoju laiku juos pralenkė kovo 18 d., bažnyčioje prieš1 t,įeto,. diUltgija turi savo kape
napolio kolegijos. Bėrai atsi-i “Česnakai” (A. Versiackas it pirmąsias šv. Mišias. Per šv. >• M (11. jK.ad:n. Vu,i« ™x., . m . . Tevu Marijonų verdamoji ra- v t ... . z Iloną, arba Dvasios S adą, nemenu tą nuotikj.Tai buvo 1930 1 J J i . « ’ ■ ' - *-•>-- -----
lUv, kovo mėnesį, kada per no-' 
veną į garbingąjį Šv. Juorapąi 
apturėjome tas malones. Pusė, 
tos novenos laiko jau buvo

ja Dvasios Vadas. Ištyrę skta-
--------------------------- j ndą prieš narę ir išklausę jos

“Kandidatė, norinti įstoti į pasiteisinimus, Komisija išduo 
įŠv. Elzbietos draugiją,'išpildo da nuosprendį, kuris visuomet 
aplikaciją, ant kurios pasira-J t ra galutinas. Nusprendimas 
šo dvinarės, kaijio liudytojos, i pranešamas pirmininkei, kuri 
ir įteikia draugijos pirminiu-1 prašalins* narę, jei ji bus at-Tėvų Marijonų vedamoji ra- v »—— “ hon^ arba Dvasios V adą, ne * . .. . c 1 '

nka pradėjo iSvystyti vis, ei-!A- Bambalas), kur« dabar lai Mdaas v.sr nariai -m corpo rcnkaluą> M skįriann| Bosto. š.oj, t,mjau perduoda Dva, rasta 
1...... .i„..v...’ u;............ ko pirmenybę. ’rė” ėjo prie šv. Komunijos. nQ Arlcįvyskupijos. Lietuvių SM5S yadui patvirtinimui. ,------lę gražių darbų, 
įsteigta kolegija, paskui kole 
gijos direktorius kun. Dr. J.

• • 1 ko pirmenybę.Pirmiausiai 1 v j v
“Apie literatus tiek galime Po Mlš'U visi suėjo į svetainę 

sakyti, kad vienas kitas nese pusryčiams. Čia pareikšta
i Navickas, M. J. C., įsteigė nau nla* P’adėjo rašyti į laikras- daug gražių minčių.

praėjęs, kai, štai, gauname te-, . _ . ,
v, 1 it.)- 1 ją Studentų organizaciją, o pa-,legramą nuo kun. J. J. Jakai-1*" . , , . . , . l< H i MnrunutmliA kobinio®v. . . . ... staruoju laiku dsteigė laikreš- K‘ti Maiianapoi» Kolegijos ......
cio, M. 1. (.., kuris Ino laikui xl _____ ,, -J skyriai, perskaitę šią korespo-' Pr« bažnyčios durų, Seserys

eius ’
Kovo 18 d., jie šv. Mišią,

kalta”.

buvo

patv:

“ Dvasiniai tinkanti* draugi
jai kandidatė siunčiama prie! Yra įrodymų, kai negerai veikia vle- 

.. . nas ar daugiau svarbiausių organų,draugijos daktaro kvotėjo, ku Gali vlrSklnimas yra negeras, apeti
tas blogas, silpna eliminacija, vidu
riai uVreguliarūs. nenatūralūs miegas, 
nerviškumas, ir t.t. viskas tus -parodo
reikalingumų gero ir tikro Tonfko

R. K. ]>arapijos klclionas “ip 
so facto” yra draugijos Dva 
sios Vadas. Bali būti tojo kle
bono padėjėjas, arba jo pava 
d uoto jas. V

“2. Dvasios Vadas prižiūri, 
kad nebūtų priimta į draugi
ją netinkanti kandidatė ir kad 
visos draugijos narės pildytų 
R. K. bažnyčios visas parei1 
gas.

“3. Atidaro ir uždaro susi-

Blogas Skonis Burnoje

ris išpildęs blanką grąžina dr- 
gijai-

“Tik dvasiniai ir fiziniai ti
nkanti draugijai aplikantė ske 
lbiama draugijos mėnesiniame 
susirinkime ir čia didžiuma 
baĮsų ji lieka priimta į narių 
skaičių arba atmesta.

“Visi skundai dėl prašalini-

..t ūką “Mažųjų Draugas”, vai- Nuga-fonekaj 1 Pianciškietės priiminėjo au 
kas. Kurie davė stambesne?

u. u. ... • ? j kams, kad būtų progos jiems nde»ciją, gal pasakys,
^sdale 111, pasitarti su oktį (- kalbos> -“ketvirtasis metas” ..................................
rtfordo, U<m, vyskupu. * .p lbėtil didžiuoti, save išaukštinti, nes aukas, tiems atminimui įteiki

patys apie save kalba. Paša- J ^vo vienuolyno istorinį vei- 
kymas neatatiktų tiesai. gįa Į ka4ą.riKiek aukų surinko, apie

įsvaziaves
nori pasi-

pradžių vyskupas nenorėjo lei
sti Marijonams įkurti kolegi- 

-ją jo vyskupijoje, bet Šv. Juo
zapo užtarymu, jo mintys per
simainė ir jis davė leidimą Ma 
rįjonams įsteigti dalan ti nę Ma 
rianapolio kolegiją. Toj teleg
ramoj ir buvo tas leidimas.

- lodei, kita no\ enos dalis bu j pjevuį jr ūirba lietuviu nau-

tikėjimo dalykuose. “Manųjų 
Drauge” telpa daug įdomių, 
pamokinančių straipsnių, straį 
psnelių

korespoudencija noriu tik su.! tai vėliau sužinosime 
įdominti studentus ir tuos, ku-;

Altoriaus Puošimo draugijos ! rinkimą malda. Jam nesąnt, 
triūsia - prakaituoja,

m • • i ii lie vra apleidę mūsų mokyktaigi, Marianaiiolio kolegija! - 1 ‘ „
z 111 1 z i la. Kiti skyriai lai ima pavyt naresvra padariusi dideli žingsni - • 1 1 »• • z. »» . • »’ • / .. . • . Idį ir lai aprašo savo skyrių į bad šiais Šv. Metais kuo gra

pnes isau ėjimą le y ' don)ius da|ykvi5- 3>gu| vįsį žiausiai išpuošus grabą Vieš “4- Jis aprobuoja arba at-
men oje. , 1 nesą nesą gi >ę | mfl}^ palies Didžiąjame, Ketvirtadn |nieta kandidates stojimo drau-

į joje! x ' nvje. Po pamaldų priima an i e’j°n aplikaciją.
kas papuošimui altorių per Ve I patvirtina arba at
lytų iškilmes. Priscilla ĮIneta kandidatės nominuoja

mo narės iš draugijos dėl ko 
5uSirinrn1n7 i>™Jc.l7ir"baTgi0 k‘? nOTS prasižengimo, tnri 
malda draugijos pirmininkė.

buvo rekomenduoja mas Gydytojaul 
Specialisto kaip tik tokiame neavel-’ 
kavitne. NUGA-TONE Į pastebėtinai 
trumpų, laikų putaiso sveikatų ir at
veda organizmų prie natūralaus sto- 
kio. Nekankinkitės patys į’r nekan- 
kintite savo draugų. Nueikite pas sa
vo vaistininkų ir už Vienų Doleri 
nusipirkite mėnesinį treatpientų — 
NUGA-TONE parduodamas su pilna 
garantija, po dvldeSihnts dienų gra- 

jeigu būsite neuž-

L 1 1 T U V I A I DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarą Draugijos Nariai

KAM TOKIA ŪMU PER
MAINA ANT SKYSTU

dai. Iš' visos širdies dėkojfcane 
Šv. Juozapui, kad Jis mus taip 
sergsti ir veda artyn prie Die
vo.

DĖMESIO

Paklausykime, kų ketvirto 
meto aukštesnės

« aį (TTigh Šchool) istorikus sako
Gydytojai vk-udos pažino vertę to apie 88V0 klasę;
Huosootojo* kurio doza galima mie-1 
moti, ir kurio veikimų galima val- 
-dytl. '

Visnomehė, taipgi, greitai grįžta! IlUolika studentų ip 
prie vartoji'ino skystų ltuosuotojų.

Pranas Gegutė- (L. K.)

ŠVMTĮĮ ATMINTYS PAVYZDINGOJI DR-JA
■ mas į valdybą.

1 “G. Iškilus draugijoje
kieins nesusipratimams

Eawrence, Mass. — liūpes- 
čiu kleb. kun. P. M. Juro, niū-

skundams tikėjimo ir doros da 
lykuose, juos išsprendžia Dva
sios Vadas, pasitaręs su Tei

Vargiai rasinio ‘ Amerikoje 
kitą pašalpinę draugiją, kaip 

sų bažnyčia jiapuošta gražia &v. Elzbietos Savitarpinės Pa- 
mokyklos sakyj<ia> j§ kurios dažnai gir- šalpos draugija ]4r»e Šv. Pran 81,10 Komisija, susidedančia iš 

dinie Dievo žodį.^Sakykla go- ciškaus parapijos, Tiatvrence, Pij'1 narią- __ 
tiško styliaus, kompozicijos)Mass.'Visus savo mėnesinius

“Mūsų klasėje randasi vie-1plasterio, baltai nudažyta, at- 
tarp

susirinkimus pradeda palaimi 
Po

LIETUVIAI DAKTABAI:

TflL GROvetilU 1595

OR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Y»l.: 9-11 ryto J-4 Ir 7-9 v*k. 
Saredinds po pietų ir NedėkileniMl 

tik auiltama

MM W. MARęVBTTK ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS
DKNTI8TA8 

1440 SO. 49tta CT., CICERO, HJ. 
Utar.. Ketv. tr Pėtn. 14—9 vaL 

•147 SO. RALSTED ST., CH1OAGC 
Paaed., Barad. Ir Bubat 1—9 vaL

_ _ JU rodo lvg būtų marmurinė. ' Inimu su Šv. Sakramentuprie vartojiino skyatų ltuosuotojų. , v . t . . . . l“"'lu • -laiuninuiui.
Žmonės išmoko kad gerai sutaisy- gan daug žymių. \ lėni yra pa-1 M ūsu kolonija, kuri, deja, i to sueina i svetaine svarstyti 
tas skystas kubstrotojas atneSa gerų .. , • . i \ ..... I ' 1 .svaiatjti
vWkin*nų to jokią noemaguinų <-, sizvineję vienoj ar kitoj spor-i 5 ra susitepusi nezulieŽJiinkija, savo drausti ios reikalus mimo taiku, nei vėliau.'' N v i • i -i- » i a* i • n "

i^Spoza* skysto liuosuotojo gmi būti |lo sakoJ> kiti rašyme, k it i rin- Į ši uos ,sv. Alėtus iiiižymėjo y- 
I',Lr«XAl’veikiij tru^abūdukUS'ima |kalnu savo pareigi atlikimu
į KmT n^m im',1 ^X.tava! “linsiu Per *a^io ' čiai noriai aukojo iš savo su- idomn ’bus'vi

porcijų” viena/ar dvi dienas vėliau, n if-nesi niūsn knlefri ii. Knvn «ui ' i - • v r i 4 š l-i JGOniU DUS plACiąjai \1 į
^P^o7uV,z£inkstyma,onu38kys- “U Vg’*^n |Hkiai uzdirbt,-‘ ccntcl,u ir uz suaniencį tirtį kokius i

n , ... ; įdomėjus “Hocky . Buvo su- tas aukas mūsų kleb. kun. P.L . . ’ . . 1 . '»<yi<alkinta^ vidurių \ u lyto jas ga-1 T ’ ktus SAVO mėnesiniuose SUS1-
tt ftaNtyii vbtnHus ..iidetėjiiahn, tol[rengę tuimamentą. Jame daly ! m. Juras prieš naująją sakyk-

patingu būdu. Visi parapijie-
Dr-ja visuomet aukoją būt; 

niems jiarapijos reikalams. Ma

TeL liASKyette M67

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 Wett 43rd Str.

(Prie Archer Aro. netoli Kėdelė) 
Valandos: nuo S Mr. 8 ral. vakaro 

8eredomls Ir nedėllomla pagal 
dumm

Tel. LAFayette 7950

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IT CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.* 8—t Ir 7—9 vak vakar*

Res. 2130 W. 24th St.

T«L CAMal 0401

Dienoms Tel. LAFayette S7M 
Haktlmla Tel. OAMal 0409

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Stred

▼ai.: 1 Iki S popiet. 7 iki 9 vak 
Nedėlioję pagal sutartį

z. T»r* Caldaren-B syrop I’epMn yra j VHVO aukštesnės mokyklos sky 

!*w ir kolegijos, išskyrus pir-

Offlse TcL REPuhllc 7896 
Rea. Tel. GRGvehUl 08.7

M17 8. WASftTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS

1423 W. MAKąCETTE ROAD 
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 lyti 

NedSlio] eueltarna

Office Phone Res. and Offfoe 
PKGepeot ltn* U69 So. Leavict 8a

CANAL 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and SURGBON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICK HOURS:

2 to 4 and 7 to » P. M. 
Bunday by Appolntment

Pfeoae CAMal *199

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJA* '„r CHTPUROAS

2201 W. Oermak Read
Valandos 1—S Ir 7—8 vak 

Seredomle Ir NedėltdnUe pa*al mitai

REZIDENCIJA
6631 S. Califonda Avė.

Telefonas RKPubUo 7SM

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS ‘ 

4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento 

Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

rinkimuose, vas. 12 d. ir kovo 
12 d., 'įtraukė į savo konsti-

, tuc'iją. Todėl svarbiausius pu 
išvaizdos, “Lunpios modelio i , •, , . ... T ..... | ’ r !nktus paduodu taip, kaip pokeletą savaičių. Laimėtojais Į kryŽių. Tas Šv. Metų kryžius - •’ 1 3

(čempijonais) liko ketvirtojo i visatkis primins žmonėms isto-

ų—gamtinio liuosuotojo. Viduriai'į Klrvrin Žaidimai
asidarys pasitilrianti ant šitokios '"VJ! »KynU. /.aiGinidi ICS. SI

la prie grotelių pastatė milži
nišką, nepaprastai artistiškos

jjkgalbos Ur. <^aldwell'3 Syrup I’ep 
sin galima gauti pas visus valstinlh- 
kus. Narys N. R. A.

BAR1NC 
POWDER
Double Tested/ 

Doubfc Action/

meto stud. (Seniors) išlošdami 
4 žaidimus ir nei vieno nepra- 
lošdamį. Cenipijonatą jiems į- 
gvti labui daug padėjo J. Ka- 

j mandulis iŠ Brocktono, Mass. 
‘ Jis netik buvo vienas geriau 
I šių žaidikų mūsų kolegijoje,

rinę Kristaus kančios tragedi
ją. Prie kryžiaus pridėta bro
nzinė lentelė ant kurios para
šyta: Trokštu, šventieji Metai 

1933-1934.

buvo priimti:

miltu DAKTARAI.

DR. CHARLES SE6AI
OFZRAS

4729 Be. Aahland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 18 vai. ryte, nuo 2 iki 4

įdarė. Taip pat pasižymėjo i,:įį.. M. ,luro, „.organizuota n,o-

Pranciškaus .parapijoje 
bot ir daugiausiai “goals” palprį^ 10 metų, rūpesčiu kun.

ŠAME PRICE
■f/ytiiU'

AS42YEARS 
AGO

MIlllOMS OF POONDS
BV OU« COV1BNMIMT

Stop 
Itching 
Skin

Z

'irynun. ^rtktinM žnmn 
plnU^Jiiirų orto* 1 ponkla. m>kunitaii 
— Ir puirelbinit** prln
|m<kt). do<1«rvtnA*. Ir IfiMrln ų Že
mo bovollt Mohukhnvol i.ro*o:m« 
vuu.klna n<lo« IrltnetjM. kortonid 
U. Ky.lyn.o ypatybe* rotai randa
mo* kilome iryfloolOoo. VlaoO vaietl- 
ny<*Ine tif.lalko—-ZSo, kdr. tl. Ypa- 
tiegul tvirta. Žemo. 1>U ayk go-

• i«enl rezultatai )l.tt,

žemo
FfjO IPiti ‘4TIONS

J. Budanavičius, J. Augūnas 
ir V. Punilis, — visi iš V\Or- 
cėsterjvMriss.; A. Versiackas iš 

1 Loįvell, Mass.; J. Kulbis iš E 
lizabetb, X. J.; A. Bambalas 

Į iš Chicagos; ir S. Aleksandras 
j iš Chicago Heights, III. 
i “Kėglių lygoje gražiai pasi- 
j žymėjo vienas ketvirtojo meto 
i narys, būtent J. Kulbis, kurs 
Į daug savo “Šv. Jono” rateliui 
I padėjo laimėti č^mpijonatą. 
i Kegliavime jis pasiekė 191 lai- 
’ Ps»i-

“\ as. 18 d. įvyko mokyklos 
’ biliardo -‘Bloubles” čempijo- 
nfttas tarp kolegijos ir nukš- 

I tesnės mokyklos. Kolegiją at
stovavo B. Ivanauskas ir M. 
Jodku, o aukštesniąją mokyk- 

, l.j ketvirto meto stud. S. Ale- 
' ksandras ir A. Versiackas. Po 
smarkaus žuidimo, kurs ėmė

r gelių draugija, Panelės Šv. 
Sodalici,įa. Neapsiriksiu pasa
kius, kad X. Anglijoje, Law- 
renee mieste pirmiausiai Soda- 
lietės įsikūrė. Kitos kolonijos 
pasekė mūsiškę.

vakaro, 
valandai dienų.

Telefonas MIDway 8880

OM» TaL VICtory «I99
Sea. TaL DRBaat S1M

DR. A. A. ROTO
Ruaas Gydytojos Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų fe 

visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Haįsted St

Kampai Slst Street 
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak
Nedėliotais tr tvantadleoiaia 19-—U

Dr. M. T. StaibTis
GYDYTOJAS IT CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Avė.X.

OFISO VALANDOS:
Kuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 

Nedėliomle pagal sutartį 
Oftoo tetef. BOVIevarfl 7HM 

■wng teL PROepeot 19M

R«A Pbonv
KMGIevrood 9441

flfflea Pbona 
TRlaacle 0044

OR. R. R. MūGRADtE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street

mL:
ROG4I 218

9-4 Ir 7.9 vaL vakaro

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
TeL YARd« 0994 

Rcz.1 Tel. PLAia 820B
l VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-1 Ir 7-9 v. V 
Medėldlenlale auo 18 Utį 12 diena

TeL BOUIevard 7049

BR. C. L VEZa’lS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Ved.: croro 9 1M 9 vakare
Seredoj legel tetarti

Ofiso: Tel. CALomet “4099 
Res.: Tel. HEMlock 6986

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS

3147 So. Halsted St. 
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-9 vai. vak

Valandos: 16—19 ryto 
Seredomle tr Nedėttomle pagal 1

DR.T.OUNDUUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVC1TOS
TeL

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

<Xpt<vm<-trican> Aklų Spi-ctaiislas .
I’isleiiKvIne akių įtempimų, kuria 

oet! priežaMtinii galvos akuudėjlmo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
ino. skaudamų akių karštį, alitaino 
Lrtunparegyste ir tolireffretę. Priren
gia teisingai akinius. Viauoee atsiti
kimuose t guiinl na vi maa daromas su 
niekt ra. pu rodančia mažiausins klai
das. Speelalė a t y d a atkreipiama J 
mokyk kis vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo it) Iki 8 v. • 
NedėlloJ nuo 10 iki 12. Akinių kai-Į 
nos per pusę pigiaus, kaip buvo plr- 
mlaos. 1 langei y atsitikimų akys ati
taisomos ls- akinių’. K“Inos pigiau 
kaip pirmiau.

4719 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
Pitone DtxAc\anl 7ot>9

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialįstas iš 

Rusijos

TeL CANal 0957
Itce. PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1691 SOUTH MAI^TED STREBI

Ibrcldeectia 6600 So. Arteslte m ve 
Valandos: 11 ryto Iki 6 popiet

6 Utį S:*6 vakare

HYOO VISAS bfiAK VYVtĮ I.R ĮMoTOlN. IKK 2k METUS NELI1 RINT 
KAIP 1.'SMHEN4kll SIOS h- MCIkGVlMtMOH JOS YRA

Jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skunsiiiirs. skiiusnius nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir piudaptingus ligas. Jeigu kiti ne
gulėjo Jus lėgydyti, ateikile čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums guli pada
ryti. Praktikuoju per daugelį metų Ir išgydė lOkstanėius ligonių. Patari- 
maa dykai. OFISO VAI.ANIMVS: Kasdlo nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 8—-8 valandai vakare. Nodėltomls nuo 11 ryto fkl 1 vai. 
Speclaitėkai gydo lįgaa pilvo, plaučių, i'nkstų Ir pūslės, užnuodljlinų krau- 
4900 \VE8T 26tli HT. kampas Ktu er Ate. Tel. CRAwfortl 5579

DR. J. RUSSELL
/ ‘

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 M EST 69th ST.

Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141

V a 1 a n d o s :

2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

TeL CANal S199

DR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. (termai Road
<Kampu Laavttt SL) 

Valandos: Nue 6 iki 19 ryto

Nuo 1 Iki t vakara 
SeredeJ pagal sutarti

tel. Ofiso BOUIevard 5618—14 
Itea VKAury 9S48

OR. A. 1. BERTASH
756 W. 35th Street 

Ofiso vgl : auo 1-1; nuo <:S6-I:>6
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GARBINGIEJI LOWELLIG!
DARBAI
------------- -

KATALIKIŠKOS SPAUDOS 
PASEKMĖ

Lovvell, Mass. — šiuose ne
ramumo laikuose visi žmonės 
turi griebtis tam tikrų gink
lu savo priešui nugalėti.

Lovvell v Jv per daug metų 
v iešpalavo nekatalikiškoji 
spuuvla, žiauri gyvenimo bei 
ramybes ardytoja.

Bet, ačiū Dievui, lzjtvellio 
lietuviai pagaliau susiprato, 
kad galingiausias įrankis šia
me pasaulyje yra švari, pamo
kinanti katalikiškoji spauda!

Kur seniau viešpatavo blo-

ovaeijų, tuomi parodydama sa
vo pasitenkinimą.

Paskaitą surengė Federaci
jos skyrius.

Misijos

Ilgai žmonių laukiamos mi
sijos prasidėjo kovo 18 d. ir 
tęsis iki 25 d.

Knn. Pranas Aukštakalnis, 
S. J., iškalbus pamokslininko? 
iš Bostono kolegijos pakvies
tas jas skelbti.

Vaikų misijos bus nuo kove 
21 d. iki 24 d.

Arti Velykos. Misijos paruoš 
žmogų tinkamai savo sąžinę 
perkratinėti, nuodėmes per iš
pažintį išpažinti, idant Kris
tus rastų visus švarius priim
ti toje vlidžiausioje dienoje — 
Velykose. Naudokitės visi to-

l’o pamaldų buvo adoracija 
bei pabučiavimas šv. Kazimie
ro relikvijos.

lis ir E. Maurųšikė su sidabri- 
ne lėkšte, ant kurios buvo pa
dėta amžinoji knyga su dova 

Ind. H&rbor, tad. — Kovo -Pngie 250 dol. šv. Pranciškaus 
buvo nepaprastos iškilmė*,, parapijos vardu pasakę gra-

PAGERBĖ JUBILIATĄ

“8 v. Agnietė
Mažasis choras stato gražų Prkneiškaus parapijos sve į i u.s linkėjimus jubiliatui ir į- 

pa

\V. Ka-, 
Vaio-

goji bedieviškoji spauda, tla-įinis progomis.
bar randasi “Darbininkas”, Sodaliečių veikimas
“Draugas” ir “Laivas”. '

* Kovo 13 d. Sodalietės sure-
Žodžiu, pasekmė katalikiš- | ngė “Whist party”. Atsilanki 

os spaudos Lovvellyje yra di-, daug jaunimo ir augusių. Ku- į 
K°lė. rįe laimėjo kozyrų žaidimų, I

gavo dovanų. Žodžiu, vakarė-( 
lis puikiai pasisekė.

Moterų surengtas vakarėlis

Įvykusis Gyvojo llažančiaus 
draugijos ‘eentinis vakarėlis’ 
(Penny sale) gražiai pasisekė. 
Daug laivo įdomumo; visį bu
vo pilnai patenkinti.

Pelnas $40.35 eis į “langų 
fondą”.

Negrįškite prie “purvų”, 
bet laikykitės, platinkite ir 
patys skaitykite katalikiškus 
laikraščius. Tada iš jūs bus ti
kri, geri žmonės.

PASKAITA

Kovo 11 d. įvyko graži, į<lo-į 
mi ir pamokinanti paskaita su J 
paveikslais, bažnytinėje sve-Į 
tainėje. Paskaitų davė kun. Į 
Dr. Bružas, M. S., Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos kle
bonas, Nasliua, N. H. Tema 
buvo: “Panelės Švenčiausios 
apsireiškimas La Saletle”. 
Žmonių prisirinko gana daug. 
Po paskaitos publika sukėlė

ir įdomų religinį veikalų “Šv. 
Agnietė ’ .

Daug įdedama darbo, tat. 
galima tikėtis, veikalas bus 
‘ ‘ profesljonališkai’ ’ atloštas 
Statys jį Verbų sekmadieni, 
kovo 25 d.

Naujas altorėlis

šv. Pranciškaus Trečiosios 
brolijos nariai taiso naujų al
torėlį, kuris bus pašventintas 
po Velykų.

Naujas parapijonas

{Sekmadienį, kovo 11 d. pa
krikštytas Jono ir Veronikos 

I Milių sūnelis. Jis gavo vaidų 
•Jonas Juozapus. Tėvai geri 
katalikai, tat iš sūnaus gali
ma laukti gero kataliko.

. šv. Kazimiero šventė
Kovo 4'd. visi vietos A. K 

K. Federacijos 4!) skyriaus na
riai išklausė šv. Mišių ir pri
ėmė šv. Komunijų. Popiet bu
vo pamaldos. Per jas kalbėta

Šv. Vardo Draugijos 
vakarėlis

tainėje. Iškilmes surengė 
rapi jonai savo klebonui kun 
K. Bičkauskui vardo dienos 
proga pagerbti ir paminėti jo 
20 metų kunigystės sukaktį.

Žmonių prisirinko pilna sve
tainė; kitiems nebuvo vietos 
kur atsisėsti. Svetainė buvo 
gražiai išdekoruota; stalai gra 
žiai papuošti gyvomis rožėmis.

Jubiliatui pasirodžius dury
se su trimis svečiais kunigais, 
ir parap. komitetu, žmonės su 
stoję karštai sveikino rankų 
plojimu.

Varg. A. Olenižaį paaiški
nus vakaro tikslų (nes viskas 
buvo daroma slaptai), puota 
pradėta malda.

Pavalgius prasidėjo progra
ma. Vakaro vedėjum buvo va- 
ig. A. Glemža. Seselių jiaruo
šta iš mokyklos vaikų progra-

Išgirdė, kad niotervs suruo-T , .......
,, ” o . L ' • • i - ',na buv° Srazl> zavejanti, ge-

* -l-enny Sale , vyra, jokiu. ra. a(li|.ta
bildu nenorėjo pasiduoti. Taki , , , . ,J r Pertraukose pakviesti drau-
ir jie surengė vakarėlį kovo S'....................... , . , . . , • ,

° i gijų pirnuninkui-kes ir kai ku
d., po' pamaldų vakare.

Pasibaigus vakarėliui vyrai;'klebonui širdingų linkėjimų.
suskaitė pelno net $45. (Mai, 
sulig priežodžio, kas juokius 
paskučiausiai, juokias gard
žiausiai. Taip ir su vyrais. Mo 
tervs juokės jiems rengiant va 
karėlį, kad, įeiškia, ‘nesiseks’ 
Vyrai gi — parodė. Valio!).

‘ Mažųjų Draugas”

“Mažųjų Draugas” tarp jau 
nimo turi daug skaitytojų. Kas

Po to pats jubiliatas pasakė 
gražių kulbų ir visiems susi
rinkusiems reiškė padėkbs žo
dį. Tuo ir baigės vakaras vi
sų mylimam klebonui kun. Ka
zimierui Bičkauskui pagerbti.

Ten buvęs

VAJAUS VAKARIENĖ 
PAVYKO

sidėjo prie vajaus vakarienes.
Jš gerb. biznierių uukojo: J. 
Kinčuuai, F. Urbelis, Joe Eie- 
den, T. PilipuvičiifV,
reiva, V. Krimtimas, L 
kienė, Sereikis, J. Skrodenis, 
F. Cicėnas, B. Šunis, A. Tufr 
kis, Žakas.

Prisidėjo ir šie nariai: E. J. 
Gedvilui, Ogintų šeimynų, A. 
Bagdonienė, M. Laurinavičių-

Sedienė, J. Cepulie- nė, M. Sudeikienė, O. Jurgai
tienė, U. Panavienė, Balčienė, 
St. Šimkienė, E. Jurkienė, Ma
lakauskienė, P. T urskienė, J. 
Stugienė, M. Laurinskaite, J. 
Kazbadauskaitė, O. Jeselskič- 
nė, Nasakaitienč. *

Rėmėjų 1 Skyrius

nibono solo išpildė taip pat
mokyklos vaikučiai.

Eiles padeklamavo P. Ogin
tas. Solo dainavo E. Kegovi 
čiūtė, akomp. S. Ivaškevičių 
tei. E. Kegovičiūtė savo gra-

teikė dovanų ir choras griaus žiu balsu dažnai puošia mūsų 
mingai užtraukė “Ilgiausių vukdrus.
metų*”. f Gražias kalbas pasakė kun

P. Vaitukaitis, kun. A. Skrip 
ka, V. Stancikas, A. Malašau- 
skas, M
nė.

Solo pudainavo A. Juozapai- 
tis, akomp. varg. V. Daukšui, 
sekė sveikinimai nuo draugi
jų: Labdarių 1 kuopa vardu 
sveikino E. Ogintaitė su $5.tXi 
auka, Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių vardu V. Butėnienė 
su $5.00 auka. Ant galo E

‘ t Gedvilienė 1 skyr. vardu širdi'. 
Kovo ll[n8ai dėkojo programos daly- 

seselėms už prirenginią
Town of Lake.

d., J. Frenčiaus svetainėj įvy-lveins

PAGERBS BUVUSĮ 
VIKARĄ

ko Šv. Kazimiero Akademijos programos, ypač seselei M. \ e 
Rėmėjų L skyriaus vajaus va-,ron^ab ir visiems, kurie atsi- 
karienė, kuri visais atžvilgiais lankė ir parėmė vajaus vaka- 

pavyko. Žmonių susirinko la
bai daug, vėliau atėjusiems ne 
buvo vietos. Padaryta gražaus 
pelno.

Vakariene buvo skoningai 
priruošta. Po vakarienės komi

rie žymesni asmenys pareiškė P'rnb <^'ilienė, pa

Antrų programos dalį išpil-i 
dė Šv. Cecilijos choras, veda
mas varg. A. Glemžos, padai
nuodamas daug tam vakarui 
pritaikintų dainelių, kurios

aiškinus vakaro tikslų, persta
tė vakarui vadovauei E. Ogin
taitę, kuri gražiai vedė vaka
rų.

Visų pirmu ant scenos pasi

rodė mūsų mokyklos orkestrą

rienę.
Vakaro komisijoj buvo: E 

Gedvilienė, J. Gedvilas, E. O 
gintaitė, E. Ogintienė, A. Ba
gdonienė, M. Sudeikienė, M. 
Martužienė, M. Laurinskaite, 
J. Razbadauskaitė, O. krubie- 

nė, O. Jurgaitienė, E. Miko- 
laitieirė ir B. Kalvaitė.

1 skyrius dėkingas visiems 
aukotojams, kurie gausiai pri

Town of Lake. — Kovo 20 d. 
7 vai. vak. įvyks kun. Pr. Vai
tukaičio pagerbtuvės - išleis
tuvės, parapijos salėje. Bus 
gardaus užkandžio ir graži 
programa.

Visį prašomi atsilankyti. Va 
karo pasisekimu rūpinasi E. 
Gedvilienė, E. Ogintienė, E. 
Ogintaitė, J. Gedvilas, A.' Ba

gdonienė, S. Srubienė. Rep.

GARSiNKINTES 
“DRAUGE"

gerai išėjo. Baigiant progra-1 ir susirinkusius muzika links
mą maža porelėv— E. Merke-mino. Smuiką, saksafono, tro-

GRABORIAI:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Spėriausiai Iškalime Ir išillrbl- 
me visokių rūšių parniūki lis ir 
grabiiaiuius.

Mūsų šeimyna speciali moja šta
me darbe per šešias kartas.

* Veskite paninklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus uuo 
didžiulių vartų

HILLSIDt, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PEVSACOLA 9011 
BELMONT 3485

Offiee: HILLSIDE 3865 
Vincent Roselli, secr.

I ■ III
Alfred Roselli, pres.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST lfith STBEET 

Cicero, Ulinois 
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI OKABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausfa 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfnti
Tel. CANai 351 £r arba 2S1<

2314 W. 23rd PI., Chicago

maitins prie Š\. Kazimiero už j savaitė išplatinama 50 egzciti- 
Lietuvą ir gyventojus? , piįorių.

Lietuviška mokykla

Šeštadienyje išryto nuo 9 
— 10:15 vaikai-mokinami lie
tuvių kalbos. Rodos, lankosi 

' 84. Mokytojas yra vargoninin
kas E. Šlajielis.

Nelaime -

■ ! Kovo 7 d. Sodalietė Ona Vy
šniauskaitė tapo sunkiai sužei
sta. Beeinant skersai gatvę- 
automobilius ją partrenkė ir 
paliko vos gyvą. Dabar guli, 
Šv. Jono ligoninėje.

' Visi prašykime Dievo, kadi 
Onutė greit pasveiktų.

- Ligoniai
i _ ■ '

■ ’J’arp sunkiai sergančių Lo- 
tvcllyje yra: Anelė Masilionifi- 
tė, Alena Kazlauskienė, Morta 
Tureilicnė, Marijona Zajan 
čiauskaitė ir Uršulė Sedlickie-1 
nė.

Savo maldose jus prisimin
kime. J. S.

Lowellio korespondentui. —
Dėkui už korespondenciją, ku- I
i ioj trumpai ir aiškiai apibū
dinot lietuvių katalikų veiklų 
jūsų parapijoj. Malonu nuims 
būtų skaityti Tamstų nuolati
niu “Draugo”, korespondentu 
ir dažnai, ypač Naujosios An
glijos žiniomis, gauti korespo
ndencijų ne tik iš Ix>wellio, 
bet ir iš upylinkių lietuvių ka
talikų gyvenimo ir veikimo 
Lauknhnc. '

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestin, kad bū 

' tų stipri katalikiška spauda, 
kad jf pasiektų visus tikin
čiuosius ir kad nekatalikiško
ji spaiula būtų išmesta iš ka 
talikų tarpo.

&IA
ALEKSANDRAS PILIPAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 17 dieną, 10 valandą vakaro, 

1934 m., sulaukęs 50 netų amžiaus, gimęs Raseinių apskr., faSt- 
li i parap, Ajuclų kaimo. Kauno rėdytas.

Paliko dideliame nullūdftne moterj Teklę po tėvais Zatars-
k. vilė. sūnų Cip.ljonų, dukterį Oną, brolį Martyną, brolienę Antosę 
ir jos ši imyną, dvi seserų dukteris Zofiją W<« įčką ir vyras Stani
slovas ir jų šeimyna Domicėlę Kamarauskienę, vy.ras Kristupas 
ir jų šeimyną du dėdes Ciprijoną ZaLorskį ir Aleksandrą Pttkūną, 
"vojterką Juzefą po pirmu vyru Barkauskienė, po antru vyru \Vo- 
Inckieitė :r Avogerį Joną \\'eleckį ir jų Šeimyną, dėdę Kazimierą 
Napš i« ią Ir -lvi dėdienės Zofiją ir SVladislavą ir jų šeimyna (.
l. eiuvoj du broliu Leonas ir Juozapas ir hi dtenės, tris seseris: 
Partorą Bagdonienę. Domicėlę Navickienę, Petronėlę Jakubaus
kienę, švug> i ką Ameliją Zaičienę, Aogf.rtu Jonus ir duktė Vanda

dėdė Jonas Peiktinas ir dėdienė ir jų šeimyną, ctocę Jasins
kienę ir Jos Šeimyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4512 sto. \Vood St.
Laidotuvės įvyks seredoje kovo 21 dieną. K:30 vai. ryto iš 

narnų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus -gedulin- 
V > pamaldos už velionio a^sią, o iš ten bus nulydėtas i Sv, Ka- 
Zi.airro kapines. /

Visi a. a. Aėeksandro Pilipavičiaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvlečkęnti dalyvauti laidotuvėse ir suteiK'.i 
jam paskutihį imtu marintą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę' liekame: .Moteris, Sūnus,' Duktė ir Giminės.

laidotuvėse patarnauju graborius Juozapas Eudeikis ir Tė
vas. Telefonas Republic 8340.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų 

ir f.raltuaniių

Dklžlausla paminklų dirbtuvė 
CltleagoJ

• --------- o---------
pMvIrš 50 metų prityrimo 

—---------o------------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus

Mes atlikome tlnrhg .langeliui iyrttca- 
nlų Cliieagint Lietuvių.

-----o-

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

4

1439 S. 49th Ct. Cicero, BĮ.

Tel. CICrtl|0 6927

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS ia BALBAMUOTOJAS 

Patarnavimu geru tr nebrangus
718 W. 18th 8t

...

J. F. BADŽIUS
Ino.

UETUVIŲ ORABORIUB 
Palaidoja už 136.09 lr aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
«M W. ĮSik Ht. IeL CAMal 9174

Cklcago. I1L

I.J.ZOLP
o RA BORTUS IR LAIDOTtPriŲ▼KORIAI

1646 WEST 46th STBEET 
TeL BOUlerard

Tel. CICERO 194

SYREVVięZE
ORABORICB

Laldotuvšms pilaaa patarnavimu 
galinas ai fii.99 

KOPLT0IA DTKAI
1344 R. fiOth Ava. fS<M»vo. Tll_______ •_______-.........  ■

GRABORIAI:

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAFayetta >671
J. Llulevlčiua

Graborlos 
ir

Ralmmootofas
Patarnauja Chl- 

cagoje Ir aplalla- 
kSJe.

Didelė tr graši
Koplyčia dykai

4kaa Archer

Visi Telefonai:

Yards 1741 1742
LAIDOJAM PUSIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

k

UOZAPAS EUDEIKIi
-- I R --

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE..... .. PASAUKITE.......

RE Public 834
5340 So. Kedzie Avenue

_____ (Keturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu) _______

J.J.BAGDONAS
' /

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
a

2506 W. 63rd St.

aaaa



r- t
Antradienis, kovo 30 d., 1934

VATAI IVI6VDC AVPIIHC d® kelias naujai išėjusias kny-. 
KAIALlMSMJv ArvIJUv gRS> aiškinančias katalikų ti-

MIRR NUO IŠGĄSČIO

iŠ POLITIŠKO LAUKO
IR SPAUDOS VAKA- 

RASTAVYKŪ
kojinio tiesas. .Tos yra parašy t Praėjusio trečiadienio vaka-
los anglų ir lietuviu kalbomis.

Už vakaro pasisekimą, gar
bė priklauso vietiniam Fede-

North Side. — Kovo 14 .iJnięijos skyriui, kuris, lyg tas 
po pamaldų parap. svetainėj t kareivis 
įvyko Katalikiškos Akcijos ir1 tautiškojo veikimo saryboje, 
spaudos platinimo vakaras, ku jungdamas visų šios kolonijos 
ris labai gerai jiavyko Žino- draugijų veikimą Dievui ir Tė 
nių prisirinko apipilnė svetai- vynei. , Lietuvytia

.nė, kuriems kun. Jakaitis aiš
kiai išdėstė katalikiškos spau
dos svarbą. Jo sklandi kalba, 
klausytojams strigo tiesiai į j 
širdis ir visi susirinkusieji pa-į . 
darė pasiryžimo visomis savo 
išgalėmis dėtis prie katalikiš
kos spaudos platininio ir ko- HHt •
Voti su įvairiais bedievių Šla
mštais. Didžiulis stulas tų va
karų buvo apkrautas įvairiau 
siais katalikiškais laikraščiais 

'einančiais čia. Amerikoje ir!

rų upie 9:15 vai., du jaunį vy 
rukai įėjo į, Aleksandro Pili- 
jiavičiaus aludę po numeni

Kovo 
tainėjįę 
lunde

■Balcbuno sve-1 
ėję, 158 E. BOTth St., Rose 
lė, 9-tos wgidos Lietuvių

13 d.

<25c moterims. Kurie neišsigc,- 
Įh mokėti, bus dykai priimami.

Koresn.

Cicero. Ciceros Lietuviui
Demokratų klūbo metinis su-

4512 S. YVood St. Vidutyje tuoDemokratų klūhaų vienbalsiai i įvyko kovo 12 d-
stovi katalikiškojo.ir laiku'buvo dvi moterys ir še-Į mdorsavo Shetyn. W- ^®v'efjHusirinkime dalyvavo apie 180 

ši vyrai. Stovint prie durų, ry-'demokratų kaiųiidatu į 9-to narių. Atsilankusių ūpas jiasi

JAŽNYTINIS KONCERTAS

vardo comniittųįeinan ir Al. (i 
Kumskį demokratų kandida- 

stick up”. Tuo pačiu laiku pa i eoulity Jkot^Hliopiorius.
Susirinkime dalyvavo sve- ] Laudanskas, nut. rašt 

čiai: d-ras J. Poška ir Leslie 
V. Beck. t

rukai išsitraukė po du revol
verius ir sušuko “This is a

Town o' Lake. — Sv. Kry
žiaus bažnyčioje kovo 25 d., 
Verbų sekmadieni, 7:30 vai. 
vak. jvyks bažnytinis koncer
tas. Pinu. ftv. Cecilijos choro 
ir varg. VI. Daukša mokina 
chorų gražių bažnytinių mu
zikos kurinių. i

Visi to\vuof,lakiečiai kviečia

leido kelis šūvius į grindis. 
Visiems iškėlus rankas, lian- 
ditai ištuštino registerj ir iš
kratė kostumerių ir Pilipavi
čiaus kišenes. Nuo to išgąsčio 
Pilipavičius smarkiai' buvo su 
jaudintas ir kovo 17 d. mirė.

D-ras Poška kalbėjo apie 
svarbų, organizuotą lietuviu 
veikimų politikoje ir nurodė, 
kad jei lietuviai neišsireikš,

<‘>a........-..... ..-
Lietuvoje. Kas tik norėjo, tų'mi dalyvauti ir pasiklausyti

gražaus
dojimo.

choro ir solistų gie-

NEPAPRASTAS SIU

VĖJAS”

minėtus lietuvius kandidatus j tuvių buvo parduoti “Tilkos” 
remti, kiek galint, kad butų’fabriko Kanu,, saldainių, ku- 

riuos nupirkęs pilietis nrgnlė-išrinkti.
Šio klūbo nusistatymas vei- jo valgyli, nes pasiimi" esą

kti visiems bendrai; Ciceros į.! sukirmiję.
|talų demokratų klūbas ir Ci- juu vieny kurtl> t(lji 
jeeros lenkų politiškas klūbas buvo teisme svarstoma ir l.u-

lodė labai geras. Išrinkta klū 
bo valdyba 1934 m.: pirm. —- 
F. Yosutis, vice pirm. — K.

. — K.
Yokubka, fin. rašt. — A. Mic
kevičių, kasin. — A. Slauteris, 
marš. — G. Gečius. Klūbas už 
pyrė šiuos lietuvius j Ciceros 
precinktų komitetus:

Antanas Mickevičių, kandi

taip pat nusistatę išvien veik
ti rinkimuos arba šiaip jau 
miestuko pagerinimo reikalais.

Ciceros gyventojai supranta, 
kur vienybė, ten galybė.

Pilietis

RED.. ATSAKAI

, . ... .. . , datas i precinkta 2.kurių partijų jie remia, demo- ‘ * t ,
Juozas Slauteris, kandidataskratų ar respublikonų, jie nie

kados negaus paramos kitų 
tautų politikierių, kurie šian- 

Cicero. ft. K. A. R. 9 skv- ^ie vra žinomi ir galingi. Tam

Kazivnei. Vienų eilėraštį pa
taisę dedame. Kitas (Prie u- 
pelio) silpnas; neišlaikyta nei 
rimas, nei ritmas. Nedėsime.

vo atidėta. Dabar atidėta ir 
vėl, nes advokatai paprašė t« į 
sėjo, kad pakviestų profesorių 
Ivanauskų, kaip visokių gyvių 
ekspertų — žinovų, kad iiust.i 
tytų rūšį kirminų, kurie “Til
kos” saldainiuose randasi iv 
pasakytų, ar juos suvalgius 
žmogui kenkia, ar ne. Tsb.

SKAITYKITE TR PLATIN
KITE KATALIKIŠKĄJĄ 
SPAUDA.

vakarų užsisakė laikraštį bei 
įsigijo katalikiškų knygų, ku
rios veda žmonija kilniu idea- 
lų keliais. I ftv. (’ecilijos choras rengia

Taipgi kalbėjo ir vietinis šokių vakarų, bal. 1 d., J. E- 
kleb. kun. J. Svirskas, kuris žerskio salėje prie 46 ir Pati

nus visus kuo skaitlingiausiai 
kviečia atsilankyti ketvirtadie 
nj, kovo 22 d., į parapijos sve 
tainę, kur mūsų jaunametės 
loš gražių komedijų ‘‘Nepapra 
stas siuvėjas”. Savo atsilan
kymu priduosim joms noro to 
liau darbuotis ir paremsime

karštai ragino visus pamylėti liną. Pradžia 8 vai. vak. Įžan- 
gerų katalikiškų knygų bei ge- ga 25c.r Komisija: M. York- 
rų katalikiškų laikraštį; nuro- nian, K. Bartkaitė, J. ToleikisĮf- - - - - - - - - - - - - - - - -  ir Dolikas kviečia visų jauni-

a^dankvti ir užtikrina li-
U I ! L L L ri T D t uksinę ftv. Velykų vakarų.

Kų tik išėjo iš spaudos nauja
Kun. A. Petrausko, M. I. C.

labai įdomi knyga
I Moterų Sų-gos 21 kuopa re- 
(ngia vakarų su programa ir 
Į šokiais bal. 8 d , parųp. sve

ftv. Kazimiero Vienuolynų, 
įžanga tiktai 25c. Pradžia i

vai. vakare. Atsilankę būsite 
patenkinti. Koresp.

Pranešimai
Bridgeport. — D. L. K. Vy

tauto draugija laikys mėnesi
ni susirinkimų antradienį, ko-■,« m g >. i ’ 1 '*■ m susirmKimų aniraaicnj, ko-

PrUPltlPę PShVriK i“’’**' '’""IŽia 6 !Ž”nRa vo 20 <1,7:30 vai. vakare. Chi I IflCIUv) f SjJllM ,25c. Vakaro pelnas skiriamas Pagos Lietuvių Auditorijos sv<

tikslui ši organizacija sutver
ta ir ji stovi už prezidentų F. 
D. Rooseveltu ir jo partijos ka 
ndidatus.

Leslie V. Beck, rašt. 9-tos 
\vardos demokratų organizaci
jos, atstovavo Slieldon W. Go- 
vier, kuris negalėjo atvykti. 
Jis priminė lietuvių nesiorga- 
nizavimą politikoje, bet tuo pa 
čiu sykiu gyrė šio k 1 ūl>o jai- 
steigima 9-toj wardoj.

Išrinkta kopiitįjja.pereiti dr- 
gijas 9-toj -įvairioj. Komisijų 
sudaro: J. Rakauskas, S. Žile- 
wicz ir Al. G. Kumskis.

Sekantis susirinkimas įvyks j 
untradienį, kovo . 20 d., Bal-

į precinktų 11.
Antanas Palucis, kandidatas 

į precinktų 9.
Juozapas Mažintas, kandi'Ja 

tas į precinktų 12.
B. Muraška, kandidatas į 

precinktų 11.
į susirinkimų buvo atsilan

kęs ir kandidatas į Ciceros 
School Board Antanas Pocius. 
Savo kalboj prašė klūbo para 
mos ateinančiuose bal. mėn. 
balsavimuos.

Klūbas vienbalsiai nutarė

Skalbyklos
Pasirinkimas APEX, THOR, 

MAYTAG, PRIMA, WESTTNG- 
HODSE, EASY WA8HER ir 
BARTOS' skalbyklų.

cbuno Kiekvienas Me-,

AR KENKIA SUVALGYTI 
KIRMINAI?

Šiaulių apylinkės teisine bu 
vo antrų kartų nagrinėjimą 
sukirmijusių “Tilkos” saldai
nių “Iris” byla.

Dalykas iš esmės yra toks; 
Vienoje Šiaulių miesto krau-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonaa STAte f#«O
Valandos 9 ryta Iki B popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredoa fr Pėtnyčlos | 
vakarais * Iki 9 

Telefonas OANal B122
Namai: 6459 S. Rockwell St

Utamlnko, Ketverto lr Sabatos t 
Vakarais 7 Iki 9 , i

Telefonas REPubllc 96OO

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi

cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is genus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti-i 
nių; visokių rūšių vyno ir" 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 08C1

' Atsiminimai iš 1905 - 
pergyventų laikų
I didis pusi. 95
II dalis pusi. 192

UŽ ABIDVI DALIS 25c. 
Prisiuntinrai 5c.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė.,

Cliicagd, III.

parapijos naudai. Komisija: J.
! Čepulienė, A. Navickaitė, M. 

* Paukštienė, M. Sudeikienė, O.
yra naujų klausimų svarsty-'I 
mui. Kiekvieno nario pareiga 

Varnienė, A. Paukštienė, J-’ Mltinai ataflankyti.'Be to, ku 
Stugienė, t). Knuhienė, M. Ma, t-e pas|likv mo|te«-iaįš, bū 

tinai privalo užsimokėti.

tainėj. Susirinkunaa svarbus: ‘T’ 94os war,,<>’
. . . W Pnllniunn TVorts:inrrf r-_

rtišienė ir Steponavičienė kvie 
čia visus atsilankyti.

“ Sandy"

SKAITYKITE “DRAUDA’

Ar Važiuoji į Lietuvą ?
kp ’ "i Jri * k . -

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau- 
/go” laivukorč.ių skyrius aprūpins visus Tamstos ke

lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivai.?.. 
Per “Draugo” ųgentūrų'bile kada galit6 važiuoti j 
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks-
Ttursijas: • ' ‘ ' t *

KOVO 1 *7 D., Švedų - Amerikos 
linijos LAIVU “DROTTN ING 
HOLM”.

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandi
navian-Amerikos linijos laivu “FRE 
DERIKVSII’.

BIRŽELIO. , 16 D., Cunard laivų
linijos laivu BERENGARIA”

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ I<bN- 
GRESA» pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į

M

P. K., rašt

North Side. — A. L. R, K.
Federacijos 23 skyriaus susi
rinkimas įvyksta šį vakarų, 
kovo 20 d., 7:30 vai., parap Į 
svetainėj, ftiame susirinkime Į 
naujoji valdyba užims vietų į 
Be to, bus keli svarbūs prane- j 
Šimai, kurie liečia vietinį skv- į 
rių ir bendrai visų mūsų kolo- ’ 
nijos veikimų. Todėl visi drau j 
gijų atstovai būtinai dalyvau- | 
kit šiame susirinkime, kad ži-: 
nolumėt, kas veikiama, b**i 
bus veikiama ateityje, nes vi
siems vienodai turi rūpėti ka
talikiškas - tautiškas veiki
mas. Valdyba

West Pullmano 'ir Kensingtc-1 
no) kviečiami įsirašyti į Lie
tuvių Demokratų klūbų. Mo
kestis Į metas Vyrams 50c ir

'V *w’}* A* > ■ • I— ...... ............. ■■■ ■ I
lis Kepurė”. Prdgramos vedė-l 
jas irgi turi kų tokio naujo 
pasakyti. Nepamirškite pasi
klausyti. - Kl
------ ’....... , ■

............................... , ■■ ■

Crane Coal Co.
6332 So. Long Avė.

' CMoaro? III.
TElu RBPUBLIO MM

Katrie perkate Anglis tS dral 
vertų, alų skilę Ibea J CRANE 
COAli CO. Gausite geresnei* 
anglie, ui mažiau pinigų.
I’o< ahoiiuis M. R. tiktai f7.00 
tonfce.

Maytag Mod. 10

.Mod-15..... *79.50
Mel. 30 ...... <89.50
&iojo savaitėje specialia iSpanla- 
vintn ant naujų PEERLE8S 
skalbiamu mašinų

>” •;.........  *37.50
Prosas, Basket ir muilas dykai 
i* tik už

Cas

liūgo I U

Brighton Park. — šiuo so- 
dnlietės kviečia visus* į savo 
bunco party šį vakarų, para
pijos svetainėj. Pradžia 7:30 
vakaire. Jžanga 25c. Bus suvirs 
60 labai gražių dovanų. Be to, 
bus ir “durų dovana”. Lauk
simo visų atsilankant. Visos 
sodnlictės už tai bus dėkingos 

Sodalietė

RADIO
Šiandie įvyksta reguliarė a- 

ntradįenio lietuvių programa, 
leidžiama pastangomis Peop- 
les rakandų iSdirbyatės kom
panijos iš stoties WGES, 7 va
landų vakare.

Į Programoj dalyvaus Peoples 
1 radijo kvartetas ir duetas; bus 
žymių solistų. Kalbės L. ši
mutis, Dr. Bložis ir stud. J. 
Poška. Bus ir juokdarys “Ča-

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUOTMCOS 8UT.FERfWfcS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški mank&tinlmai Ir elektroe manafaM 

Tr eat men tai visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo. Šalčio
Ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai 8aulės Spin
dulių treatmentai. ’ r ?

MtneralInSir. solferlnSs vanos duoda dtdSIauelų kraujo cirkuliu* 
cIJa, kuomi galima įSalgelbėtl nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo. ,
Motoru skyrius atdaras Utarninkals nuo 8 Iki 12 vai. naktiea

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4JH42

INSURANCE

NOTARY
PUBLIO

PERKAM
Lietuvišku

BONUS
.. ' n F, A n E S T A T E

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRI8IRAŠYKITE I MOŠŲ SPULKĄ 
TEISINGU Al U PAMATU.OTA8 BIZNIS

2608 WEST 47th STR. . Tel. LATayette 1083

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
12132* UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296

Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 

Phone PULLman 8092

PIMI&AI DEL BIZNIO

KOMI HCINKS paskolas
DUOBAML js i AKiOMS

KI'.MIAMII S U, HEKOKDt

HAtSTfcO €XCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted SI. ir 191h l’l.
'•H) I-'KIU-. l< Al.

IMSI K f RnKpilIt M IJItM

PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

tereikia įmokėti, pnakui 
niaAina pnt.i per save išsimokės. 
Proainimo mašina APF.X, THOR, 
prima po .. <-|9.5o.

49.00 
■“ !59.OO
iki *100.00

los. F. Badrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boul. 4705

v''dėlioję 1 vai. po pietų srrnJtua 
pm tyra maa iž stoties IVCFL, 970 
kil.

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis 

paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.

Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio, 
kuris pardavinėtų Buick antoraohilius. Domininkas 
Kuraitis huvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s, 
General Motors išdirbyslės, ir pirmas lietuvis Buick 
Dealeris. šios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę. 
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalų su lietuviais ir tikisi, kad su 
Buick ir Pontiac ateityje dar daugian patenkins lietu
viu visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja 
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.

Norėdami pirkt naujų ar mainyt senų karų ant 
naujo, kreipkitės jwis D. Kuraitį—

Milda Auto Sales
800 8 W. 31 St., - Tel. Victory 1696




