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BALTIJOS TAUTU LAKUNU LENKTYNES
INICIJATYVOS ĖMĖSI LIETU

VOS AERO KLUBAS
KAUNE TRAGINGAI ŽUVO ŽYMUS 

LAKŪNAS PRANAS KVIETINSKAS

KAUNAS. — Estų laikraš- KAUNAS (per paštų). -- 
čio AVaba Maa pranešimu, iš asario 11 d. per lėktuvo 
Lietuvos kilusi iniciatyva už- avarH4 žuvo aviacijos 
mėgsti bendrus ryšius su Es
tijos ir Latvijos aero klubais.

LENKŲ MIL1TARI- ITALUA ĮSPĖJA NACIAI GIEDA IS “draugo” radijo aidai
NINKU VIZITAI HITLERĮ SAVO GAIDŲ

LANKO LATVIJĄ IR ESTI- MUSSOLINIS SAKO, KAD GIRDI, JIE NESPAUDŽIĄ 
JĄ; VYKS IR SUOMIJON GALI STATYTI 8 MILIJO- IR NEPERSEKIOJĄ ŽYDŲ
RYGA, vas. 27. — Lenkui NUS KARE,VIV I BERLYNAS, vas. 27. — 

kariuomenės generalinio -ta- RYMAS, vas. 27. — Mus- Nacių komisaras Berlvno mie-.
. • t - • T • x , vo

Vakar įvyko trecia “Drau- žiai išpildė savo solo. Daine- 
go” radijo programa, kuri lė buvo graži ir atitiko jos 
buvo skiriama Šv. Kazimiero balsui. P-lė Užemeckytė dai- 
Sesenj įstaigoms. Programa navo kaip tikra radijo artis- 
išpildė Šv. Kazimiero Šešetų tė.
vedamosios Akademijos mo- j Be dainelių mokinės vaidi- 
kinės. Iš tikrųjų, malonu bu- no ir trumpų veikalėlį —

bo viršininkas gen. J. don- solinio vyriausybės spaudos stui, Julius Lippert, Aineri 
siorowškis, lydimas būi ‘o ofisas paskelbė komunikatą, kiečių prekybos rūmų sureng- 
aukštųjų lenkų militarimų kad Italija turi galimumo ap tose vaišėse pareiškė, kad 
valdininkų, atvyko Rygon ginkluoti ir kovos laukan pa- vokiečių prekių boikotas Ame 

valstybių uas lakūno uždavinys, susijęs konferuoti su Latvijos geno- statyti aštuonis milijonus vv-| rikoj yra nieku būdu nepa- 
raliniu štabu. rų. teisinamas, kadangi naciai

Rytoj šie nepaprasti lenkų' Šis komunikatas yra įspėji- “nespaudžia” ir “neperse- 
vizitoriai tais pačiais tikslais mas naminiams ir išoriniams ( kioja” žydų, tik ginasi nuo 
vyks į Estijų, o iš ten į Šuo- priešams, ypač Vokietijos na jų.
mijų. ciams, kad jie neignoriiotų Jjg sako, kad ekonominiu

nas

leite
nantas Pranas Kvietinskas. 

Vykdydamas uždavinį lakū- 
pakilo į orų ir pradėjo 

Esąs gautas pasiūlymas su- Į fjgfirįnj skraidymų. Kiekvie-
rengti Pabaltijo
tarpe lėktuvų lenktynes ir ’ su didžiausia rizika netekti 
bendrų aviacijos dienų. To-' gyvybės, Prano visai nebaidė, 
kios lenktynės ir dienos gale- Į Linksmas ir gyvas, kaip kas
tų būti rengiamos kasmet.
Pirmosios lenktynės Būtų su
rengtos šiemet, gegužės

dien, užsimetė lakūniškus ru 
bus ir šoko į lėktuvų. Dangus 
kaip tik tai valandėlei bu\o 

ai skaidrus ir joks debesėlis ne

pasiklausyti taip gražiai “Nesugautas Ne Vagis.” Čia
išlavintų amerikiečių - lietu- jos pasižymėjo kaipo artis- 
vaičių. Be abejo, kiekviena mo tės. Reikia atsiminti, , kad 
kine, gražiai išpildydama sa- kiekvienai vakar teko pirmų 
vo užduotį, ne tik suteikė kartų vaidinti oro bangomis, 
garbę savo geroms mokyto- j Tas nėra lengvas dalykas. O, 
joms — seselėms, liet ir tuo vienok, pasisekimų turėjo, 
pačiu atveju parodė mūsų vi-j Bravo, akademikės ir seselės 
sai lietuvių išeivijai, kad ji mokytojos! Tęskite toliau tų 
neapsiriko dėdama savo vii- garbingų darbų.
tį seselėse. Klausant prie ra-Į Negalima praleisti progos

atžvilgiu žydai \ okietijoj nau jjj() vaizduotės pagalbos, nepaminėjus gerb. kun. Ma-

birželio mėn. Lenktynes reng- dengė saulės. Pranas rėžė sp-|vį8 sveikina 
tų kiekviena valstybė pači- amais sau kelių į viršų, į jjs pažvmi

• Latvijos saugos ministeri- Italijos nusistatymo.
Įjos organas Latvijas Karei-

lenkus svečius. jjįa paskelbus mobilizacijų 
kad Lenkijos, <Jt- 1011 nuifn olcarrri ri i ai-iitf

Podraug paskelbta, kad It a d°jasd lygiomis teisėmis.
1 Amerikoj veriamas prieš 
kiečius boikotas vra

buvo galima pamanyti, 
ta programa vykdoma

r\s ir Kaa šių Kraštų genen- nieku būdu ne anksčiau.
linių štabų kooperavimas vra į ;

Italijos vyrransyliės š:s ko-1 
munikatas paskelbtas kilus 1

tymų marš- mę.I
rūtas paliestų visų trijų vai-į Velionis gimė 1907 merais 
stybių sostines ir didesnius Marijampolės apskr., Rasna- 
miestus. ‘vos valse., Barkštinėsjc-me.

ATSIŽYMĖJO LIETUVOS 

SPORTININKAI

Supliekė Ameriką, Prancūziją 
ir Airiją

Vas. 8 d. Londone prasidė

, geidausiąs užtikrinimas žie
mių rytų Europos taikai.

Maskvos spauda įtaria šių 
nepaprastų lenkų akcijų. Da''audoti» 
žymi, kad tai koks naujas 
sankalbįs prieš sovietų Ru- 
sijų.

Nereikia užmiršti, kad šie 
lenkų militarininkų vizitai du 
romi po latvių kariuomenės 
viršininkų atsilankymo Lietu-į

kad čiulionio, M.I.C., “Draugo” 
kur administratoriaus, kuris sa- 
pa- | vo įdomia kalba apie vertę 

spaudos, vpatin- 
taip gražiai 
reikšmę šių 

gyvenime. Jo 
aiškumas mums visie-

jusios pasaulio stalo teniso1 
pirmenybės Lietuvai jau davė 
kelis laimėjimus, iš kurių di
džiausias yra prieš Jungtines 
Amerikos Valstybes — 3:9.

Pirmųjų pirmenybitj dienų 
mūsiškiai tenisistai gavo iš 
karto stipriausių varžovų — 
Vengriją, pasaulio meisteri. 
Rungtynės buvo JI—8 iš ry
to. Mūsiškiai pralaimėjo 3.1,

UŽ MAJORU KELLY PA
DUOTA DAUGUMA BALSUV

Antradienį per Chicagos 
aldermonų rinkimus ir per
majoro “primary”

voje.

TEISĖJAS PRIEŠ HRA 
7-A SEKCIJA

gandams, kad Vokietijos dik
tatorius Hitleris planuoja 

progą, kad įsiveržus 
Austrijon, kada Italija yra 
užimta kolonijų reikalais. 
Tad vyriausybė ir nurodo, 
kad Mussolinis neatsuka sa
vo akies nuo Austrijos, ku
rias nepriklausomybė turi 

saugojama.t’

VTLMINGTON, Del., vas. 
buvo blo-' 27. — Federalinis teisėjas J.

SOVIETAI SLEPIA 
KATASTROFAS

MASKVA, vas. 27. — Tik 
šiandien viešumon paskelbta,

LONDONAS, vas. 27. —Į 
i Turkų vyriausybė pasirašė1 
I kontraktų su Metropolitan Į 
■ Vickers Electrical kompanija,
, kuri statys turkams naujų j 
, uostų Eregli Juodosios jūros 
, pakraščiuos, netoli nuo Zun-
i guldak anglių kasyklų.
I

Tų pat laikų Vickers Ami- 
strong atstovai pradėjo deiy 
bas su turkų vyriausybe dide 
lio geležies ir plieno fabriko 
statvmni minėto uosto apv- 
linkės**, taip Vat įtaisymai ar K,1<1 ■'^ioto.
serialo, kur turkai galėtų dirb'ri« »•«■») vežėjų

dinti sau dideles patrankas.
Reikalingus

kalo “Nesugautas Ne Vagi: 
vaidinamas.

Pati programa parodė, kad 
būta tikro, sąžiningo pasinio 
Šimo. Dainas pasirinko tikrai 
lietuviškas — liaudies dainas.

ms parodė, kodėl mes turimo 
remti katalikiškus laikraš- 

' čius. Būtų gera, jei kiekvie
nas gerai įsidėtų tuos žodžius 
į savo širdį ir visados juos 

1 atmintų. Jei kartais kai 
kani neteko išgirsti tos kal

va-Visas gražini padainavo. Bei )k)s «<Draugo” radijo 
reikia pažymėti, kad p-lė R-, landų, tepaskaito šiame “Dr- 
Užemeckytė ypatingai gra- ' augo” leidiny.

PAŠAUTI DU ANGLIŲ 
VEŽĖJAI ‘

gas oras ir todėl tik apie 654, Lp. Nields nusprendė, kad kad .nakti Ppreit* ppk'j Egipto buvusis kedivas, kurio
009 piliečių pasinaudojo bal- NBA akto 7-A sekcija negu-'madienį palia MaskvO8 iv>'ko turtai siekia iki 130 milijonų 

pritaikyta prie Weirsavimo teisėmis.

Yakarvkščiam
'Ii būt

“Draugo” '^on Steel kompanijos ir jos
bet parodė didelį pasiprieŠi- numery buvo paskelbtos bal- J veliamo biznio ir šiame atšl
aimų ir, su didesne laime, ga savimo pasekmės, šiandien t'k'me m'neta sekcija yra 
Įėjo pasiekti geresnį rezulta- reikia tik pataisyti, kad iš priešinga konstitucijai, 
tų. Vienintelį taškų Lietuvai respublikonų partijos į mies- Teisėjas pažymi, kad kraŠ- 
iškovojo Dzindziliauskas prieš to iždininkus nominuotas ne
Hazi (21.15, 24:22). McKerr, bet C. W. Svvanson.

Trijuose varduose — 6, 19 i*8 ne^nr^Vakare, trečiąją pasaulio 
stalo teniso pirmenybių die- į ir 47, aldermonų rinkimai 
nų, mūsiškiai Londone gavo j bus pakartoti bal. m. 2 d., 
žaisti dvejas rungtvnes ir abe per majoro rinkimus. Šiuose 
jas laimėjo: prieš Prancūziją varduose nė vienas kandida- 
.5:3 ir prieš Airijų 5:0. tų j aldermonus negavo rei-

Papildomai pranešama, kad kalingo piliečių balsų Jaugu- 
pirmiaus mūsiškiai žaidė tre- mo.
jas rungtynes, iš kurių telai- 
mėjo vienerias — prieš Bel-

i streikų, apskrities prokuroro 
'policija vakar puolė šios uni- 

pinigus šiems jog vyriausių būklę i*- areš- 
visiems užsimojimams duoda javo 20 vvm.

BEDARBIU SĄJŪDIS 
NEVVFOŪNDLANDE

ST. JOHN,S, vas. 27. — 
, Daugiau kaip pusantro šini- 
(to vyrų bedarbių s» savo 
žmonomis ir vaikais surengė 
demonstracines vaikštynes 

; miesto gatvėmis. Bedarbiai 
reikalauja, kad jiems būtų pa 
didintas šelpimas 30 nuošini-, Išteisėti, kaip proknti jus ,.

I.lolerių. Nėra žinoma, kokio-. t.„llrt„(.y sak<1. str(.i|;l,„jn„ti,. ™l- 
sprogimas ,n,’s sųlygomis tas buvęs ke- jį anglių vežėjai vakar iš I Policija atokiai laikosi nuo 

turkų žy- nauj0 gukpjg smurtų prieš1 demonstrantų, kad išvengus 
dirbančius anglių vežėjus. I kruvinų riaušių.

L011-I J)u jiastarųją užpulti

baisi katastrofa.
Ištiko didelis _

Krassino paišelių fabrike. Žu ^Dvas finansuoja 
vo 29 darbininkai. Sužeistų-'
jų skaičius nepaduodamas. 1 Minėtas kedivas buvo ir I

Kilusį po sprogimo gaisrų <l«ne ir prieš kokį mėnesį jis pašauti. Kaip seniau, taip ir 
to konstitucija aiškiai nusta- gesinti buvo pašauktos kone 1 išvyko Turkijon, lydimas tur šį kartų teroristai, kurie tran 
to kongresui veiklos ribas irp’i^us Maskvos ugniagesių ko kU ambasadoriaus. įkosi automobiliais, sugebėjo

reguliuoti mandos, kitrios per tris va- pasprukti nuo policijos,
krašto pramoninį gyvenimo. J landas dirbo, kol pasisekė KUBOJE SPROGDINAMOS,

teisės
pramoninį gyvenimų.

Teisėjas Nields randa, kad 
minėta plieno kompanija ne- 
dominuoja kompanijos unijos 
ir ši unija veikia laisvai, be 
jokios iš komp. pusės prievar 
tos. Tad šiai kompanijai ir

sukontroliuoti liepsnas.

SIŲS BEDARBIUS I MIŠKŲ 
STOVYKLAS

BOMBOS TIES

27.!

BANKU NUŠAUTAS 
KAREIVIS

Rinkimai buvo ramūs. 16-o j j pakanka turėti santykius su
vardų buvo tik po vienų kan

gijų 5:2. Pralaimėjo prieš didatų į aldermonus. Jie bū- 
Austrijų 1.-5 ir prieš Jugo-įtų pasilikę ir be talsavimų. 
alavijų 1:5. !Tad mažai kas ir balsavo, ne

TxONDONAS,“v^ 27. ~'būV° joki° f‘nRid°-
Anglijos parlamentas pradč- m JIIp0,
jo svarstyti Indijos reikalų Kas kita bus per ateinan- 
bilių. čius rinkimus.

kompanijos unija per išrink
tus atstovus, o ne su kokia 
kita darbininkų profesine un
ija.

Pagaliau pačios AVeirton 
Steel komp. fabrikai ne
priklauso tarpvalstybinės ko
mercijos žinybai.

PARYŽIUS, vas. 27. — 
Prancūzijos ministerių kabi
netas nusprendė bedarbiams 
jauniems vyrams įsteigti mis 
kų stovyklas, panašiai kaip 
CCC (Civilian Conservation 
Corps) Amerikos -T. Valsty
bėse.

Iš pradžių tas bus inaugu
ruota trylikoj departamentų 
(valstybių).

HAVANA, Kulia, vas 
— Ryšium su mokytojų 
mokinių streiku pereitų nak 
tį tik šiame mieste susprog
dinta apie 30 bombų.

ir LONDONAS, Anglija, vas.

JSIGYKIE 
Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI 

IR GAVĖNIOS GIESMES
Atspausdinta iš maldakny
gės “Ramybė Jums.”

Viena knygelė 10c. Imant
27. — šiandien ties Anglijos 25 egzemplorius, ar daugau 
banku rastas pašautas sargy- nuleidžiame 25%.
Imj einantis .kareivis. Mirė li-

AREŠTUOTA 11 
KOMUNISTŲ

goninėje. Niekas nežino, kas 
galėjo jį pašauti.

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

Chicago, Illinois.

BERLYNAS, vas. 27. —
RIO DE .TANETRO, Bra- i Hitlerio vyriausybė planuoja 

zilija, vas. 27. — Areštuota1 suvalstybinti visas krašte kai 
11 komunistų, kurie planavo' syklas. Tuo reikalu laukia-į CHTCAOO IR APYLIN- 
su dinimito sprogdinimais su Imas vyriausybės dekreto pa- KĖS. — šiandien debesuota; 
kelti terorų. , skelbimas. vakare Šalčiau.

ORAS



“DRAUGAS”
iftetn* kasdien, UUkyru* sekmadieniui 

FHIBNbaku UAfOM KAINA.. J. Amerlkoo valMybtee: I 
AsUfena - ♦! tO. rusei u.<lų -- |S.SO; Trims mtaasiems
— IS.fat; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Matams — »7.ėė; Pusei metų — |<.0». 
topUa *- .tie.

MMtotmų kaime prlstunėtassos puslkatavm 
Bendradarbiams ir korespondentams mitų negrųilna, 

tel nspraioma tai padaryti Ir nsprlslundlama lata Uks
ui paito lenkių. M 11 ISO AB. IStM e*L

Skalbimai sekančiai dienai priimami iki 
6 vai. popiet

•DRAUGAS”
uliHŪANlAS DAILY FEUEKD

Pvbllsked Daily. Kzoept Si 
■OTkBCRiPTIONe: One Tear — |IM: H* Mmtka

- M 60; Three Moattas — !••••; Oae Montta -- »«* 
•stepe — One Tear — |T.M; 81x Mouttaa — H-Ms 
Copy — .01c. ..

Adtsrtlalnc ta ‘D RAUGAI" brlngs bent smaila 
▲dvertlslng ratea on AppiloaUon.

'DRAUGAS” 2334 >. Oakley Avė., Chicago

[ DIENOS KLAUSIMAI
JIE PRIEŠ KONSKEIPCIJĄ

Sunkiai dirbdamas ir šeimyną išlaikyda- 
i mus darbininkas dažnai pusbadžiai gyvena, 
per vis# gyvenini# jis nesusiduria su jokiais 
patogumais, kadangi ko pigiausiai apmoka
mas. Teisingumo skirt# jam dalį užgrobia 
jo išnaudotojai, neturintieji pasigailėjimo jau
smo.

Štai ir yra ta priežastis, kodėl šiandien 
stambiojo kapitalo spauda puola prez. Roose- 
velto vykdom# naujos santvarkos programų. 
Šios programos pagrinde yra teisingesnis pel
no paskirstymas, kad sumažinus didelių lo
bių krovimų į nedaugelio rankas.

Visi Grace plauko didikai yra griežtai 
priešingi pramonės ir kapitalo konskripcijai 
Prasčiokai žmonės gali būt siunčiami j kovų 
laukus, kad ten guldžius savo galvas už kra
štų. O didikų visas patriotizmas ir pareiga 
tai lobių krovimas. Didžiausias jų patriotiz
mas — kišenius.

-n a A -U o I a
Mūsų Išganymo Reikalu

(Kalba, pasakyta per radio katalikiško laikraščio ir jį sa- 
kun. J. Mačiulionio, M. I. C., vo aukomis įsteigė ir juonn 

vasario 27 d. iš WE1)C aprūpino katalikų visuomenės 
stoties) reikalus tebūnie nuoširdi pa-

Dievo Sūnų., įsteigdama, '<Mka “ mflsų vi^ besinaud°-
Katalikų Bažnyčią, padalino jaDČių « P**561““ sSklos v“’ 
jos narius į dvi dalis: vienus 8iai8,
Kristus paaukštino ir jiems I Kuni«ai h P° 5iai dien“’ ri"

Ketvirtadienis, vaa. 28, 1935

Nutukimo Pavojus
Rašo DR. S.BIEŽIS, gydytojas ir chirurgas, Chicago, 10.

Žmogaus svoris turi neina- bas dirbti sekasi tik su dide- 
žos reikšmės, kaip jo bendru lėmis pastangomis. .Susirgus, 
sveikatingumo žvilgsniu, taip kad ir menka liga, jam pvis- 
ir jo gyvenamojo amžiaus ii- eina daugiau kamuotis ir 
gurnu, lklto būtina yra apie daug sunkiau pagyti. Žirzdos 
tai kiekvienam turėti tikrų sunkiai gijų, o prireikus di- 
žinojimų. Paprastai, nutukęs desnę operacijų padaryti, su

pareigą uždėjo valdyti ir rū- Pinasi palaikymu. i žmogus mano esųs sveikatos siduriama su itin rimtu prob
pintis Jo įsteigtos Bažnyčios Juk ba « nuola,in5s I“™110*! pavyzdžiu ir tuomi gerokai tema.
gerove; kitus pašaukė į savo ^etuv^ katalikų dienraštis bū didžiuojasi. Pašaliniai gi, žifl-l Trumpai sakant, nutukimas 
Bažnyčių būti jos paprastais neįmanomas. Kartais žino rėdami į tokį nutukelį gėrisi anaiptol nėra sveikatos ženk-
nariais ir laimėti išganymų pi- n®s isitikina» katl užtenka ei- | jr sako: “Tai sveikas žmo- las, bet aiškus požymis jot 
. , , , , .*ti i bažnvčia ir nainokslu klau ' ” 'Medu-incs nmValnc KolIdant įsakymus.

Amerikos J. Valstybių senato niunicijos 
komitetas, kurs dirba už ginklų ir amunici
jos fabrikų pelno sumažinimų karo laiku, to
mis

KAIP PASIREIŠKIA IMPERIALIZMAS

1870 metais viena italų garlaivių kom- lo taip pat įsteigti ir savo ka- 
dienomfs išklausinėjo Bethlehem plieno ' panija nusipirko uostų Ašsab Raudonosios taiikišk# laikraštį. Nors kiek-

kompanijos ir Bethlehem laivų statymo ben- jūres pakrašty. 1884 m. italų vyriausybe
drovės prezidentų E. G. Grace.

Šis komitetas neseniai iškėlė aikštėn kai 
kurių kompanijų milžiniškus pelnus, pereito 
karo laiku. Milijonai darbininkų ir karei- 
vių sunkiai dirbo ir vargo, o kai kurios ko 
mjtftfiijos žėrėsi auksų už dirbamus ginklus 
ir amunicijų. Po karo iškilo šimtai naujų 
milijoninkų.

Taip buvo karo laiku. Tačiau minėtų 
Grace išklausinejant patirta, kad kurie ap
sukrieji kompanijų viršininkai ir be karo 
moka ir gali susirinkti didelius lobius. Pats 
Grace prezidentaudamas minėtose dviejose

Kadangi kunigams Kristus ir toki" Md“ M,i 
uždėjo pareigą rūpintis Jo į- !ny‘ai8- 1<ai kuriems to «al 11 
steigtos Bažnyčios reikalais, b* daugeliui katuli-
taigi Amerikos lietuvių kum. kiSkas laikraJtis yra kaip koks 
gai, pradėdami statyti bnA-y jPoUem®"** Karime be jo ne- 
čias ir mokyklas, matė reiks- aPrieiti kada ui‘juolb

ti į bažnyčių ir pamokslų klau gus.” Medicincs mokslas bet unitų trukumų, ypač aulau-

gi į tokių padėtį žiūri kaip Ils 40, ar daugiau, metų am 
tik atbulai. ižiaus. Už tat ne ber ūkalo ap

Nutukęs žmogus, žinoma, d.audos knu pauijj-.s, kurios 
sveria daugiau, negu nikiu, šią padėtį y- a labai gerai iš 
Taigi, jis visai nereikalingų Į studijavusios nuosekliomis 
svorio naštų kasdienų nėšio- | statistikomis, nenori nutukė- 

kai pradeda draskyti ir pini ja, ko blogos sekinės savairni inj apdrausti Karia , k-vl ir

vienam klebonui rūpi visu pi
rma jam paskirti žmonės, bet 
visgi nesigailėti nei pastangų.

Assabų paėmė savo žinion ir pakeitė koloni 
ja. Šis uostas ir buvo žinomos ten italų ko
lonijos Eritrea branduoliu. Žieminiai koloni- neį aukų katalikiško laikraš- 
jos plotai yra derlingi. Žemutinėse dalyse — čio steigimui. Su kokiu gra- 
puikios ganyklos. Italai daug pelnė perlų žiu entuziazmu daugelis lieju- 
gaudymu. Nežiūrint to, Italijos vyriausybė į vių kunigų sutiko žinių, kad !

gus iš kišenių traukti. aiškios, nes tai apsunkina šir
Tokių užpuldinėjimų būtų dies veikmę bei visų kūnų be-

kur kas daugiau, jeigu kata
likai neturėtumėme savo kata
likiško dienraščio.

apdraudžia, tai reik;,-, gero 
k*d daugiau mokėti už norma- 
’io svorio apa rauduosius.reikalingai vargina. Nutuke-

lio širdis taukais apauga, kas Mat, jos labai gerui žii.o, kad 
trukdo jos normalį plakimų; tokie žmonis daugiau serg;. 

Artinasi šventos gavėnios taipgi neretai į jos raununie įvairiomis ligomis it bendrai 
metas, kada visas krikščioni-Į taukai susikuopia, kas jos pa imant, jų amžius kur kas 
škas pasaulis dės didelių pas- jėgumų gerokai nusilpnina., trumpesnis.

tą koloniją kas metai sukišdavo po vieną ateigiama°’lietuviSkas, katali ,anK>l sa™ tikėjimą geriau pa žodžiu sakant, nutukusio 5ir-| Nutukimo priežastys yra
milijoną dolerią. kiškas laikraštis “Draugas”. žlnti ir dau«iau pamylėti. Ba dis daug silpnesnė, negu to, pamatinar dvi: išlaukine ir vi

Lietuviai kunįKai ne vien tįk įžnyčiose kunigai sakys gavė-’ kuris turi normalį svorį. Pas dujine. Išlaukine, tai daugiau
1889 m. kita italų kolonija įsteigta, tolė- narkįaį su įojo delnais bet n*Os m«tui pritaikintus pamo tos rūšies žmones dažnai ran maisto, vartojimas, negu kad

’ kslus; žmonės rinksis dažniai* dama pakilęs kraujo spaudi- kūnui reikia. Šis maisto per-liau pietų link. Šiandien ši kolonija yra ži-
noina vardu Italų Somalilandas. Si kolonija ’ie ,aiP pat karšton)is ’"ald&
aštriu kyliu įsismeigia į Etiopijos karalystę. mis ir P'usiomis a»koIbia at°' - 

'.jo į katalikiškos spaudos nau- .**
rytais vakarais į savo bažny 
ių ir karštomis maldomis pra

Etiopija arba Abisinija yra vienatinis i™ darbų. ®’€VO g®ilestin<ninio, ra-
kompanijose per 18 metų be paprastos sau. Afrikoje kraštas, kurs nepasidavė magome-1 GarbingQ ir lietuviams ka jmybJS jr PalainiiniinT įvairie- 
kasmetinės algos gavo dar ir 14,282,000 do- įtakai ir pasiliko krikščionišku kraštu. taįįkams Amerikoje išganingų ,n)8 dar1

sais! Į 1896 metais italų kariuomenė puolė Etio- (larha lietuviu kuniuai Ameri- L Kam»lerių bonusan
Komiteto nariai klausė jo, kų jis mano 

apie tai, jei pasitaikius karui vyriausybė bū
tų autorizuota paskelbti visų vyrų ir visos
krašto pramonės konskiįfiBHA^tdra^#). -4#is monjjio, kad Etiopija- nėra kojte- tai primity 
tuojau atrėžė, kad nepritaria tokiam suma- t v*s kraštas ir jo gyventojai nėra "barbarai.
lųmui. Jis nusimano, kad tuo būdu vyriau- 1906 Italija su Anglija ir Prancūzija 
sybė paimtą savo žinybon pramonę ir civili- .pmitatfč sutarti, kad ios nekli.alvs Riiomio. 
niams ponams, kaip jis pats, būtų uždarytas

'ms darbams.
kam bet mums kata

likams išpultų savo dienraštįpijų, kad padidinus Italijai kolonijų. Vado- koje atliko> kada jie stojo pe. ,hk*ms dien
vaujant karaliui Menelikui etiopiečių kariuo- tvg : petj įr pradėjo katali- Padaryti gahngu pankui 
menė sutriuškino italus. Tada Europa įsisa- «Vr>iin rmr lnikrašti ,s’- ka^adk^kos akcijos.

rnas, kas ilgainiui neigiamai viršis susikaupia kūne tauki) 
atsiliepia į bendrų cirkulis- formoje ir tokiu būdu visas 
cijų. Cukrinė liga jų taifrc y- i žmogus, taip sakant, apauga 
ra gerokai paplitusi. Net ir taukais artyi nutunka. Antro- 
vėžio liga dažniau pastebi- ji priežastis, t. 'y. vidujinė — 
ma. Nevirškinimas bei vidų- esti tiesioginė pasekmė ne- 
?ių užkietėjimas irgi esti pa- i veiklumo tūlų liaukų, ypatin-

didelis pelnas.
Nereikia nė laukti, kad Grace ir jo drau

gai turėtų gražiuoju pasiduoti vyriausybei. 
Pas juos juk nėra nei patriotizmo, nei sųži- 
ningiuno. Jie nesijaučia, kad turėtų bet ko
kių atsakomybę kraštui, arba kam kitam.

Bethlehem fabrikuose dešimtys tūkstan
čių darbininkų prakaituoja už nykų atlygi
nimų, o fabrikų vedėjai ima milijonines al
gas. Ir jei darbininkai pakyla kovon, kad 
gavus didesnį atlyginimų, prieS. juos stato
mos ginkluotos sargybos.

Šis baisiai nelygus ir neteisingus turtų 
paskirstymas dažnai krašte sukelia krizius. 
Ši tvarka didina radikalų eiles ir visų kai
riųjų pasiryžimų kovoti prieš kapitalistus.

Gabus ir energingas kompanijos viršini
nkas yru vertas didelio atlyginimo, bet ne 
milijoninės algos.

Europa įsisų- kjgką akcijų per laikraštį 
' “Draugų”. Anais laikais bu

vo visokių šlamštų daugiau 
negu dabar. “Draugas” pra
dėjo šlavimo darbų ir tada lie
tuvių nameliai pasidarė Svare 
sni. Tikybos ir kultūros dar 
bas ėjo visu smarkumu, dėka 
lietuviams kunigams ir vi
siems “Draugo” prietelianis 
ir lėmėjams. Kažin, kas būtų. 
jeigu lietuviai kunigai nebūtų 
susirūpinę savo katalikiško lai 
kraščio leidimu! Ar šiandie 
džiaugtumėmės savo gražiomis 
lietuvių bažnyčiomis! Ar mū
sų vaikučiai jaustųsi tokie 
luimiugi kaip šiandie matomi 
juos užbaigusius parapijines 
mokyklas? Ar katalikai vado
vautų šiandie, jeigu neturėtu
me savo katalikiško dienraš
čio?

sikviest# į savo namus, kad lietuviai profe- Taigi tiems lietuvių kuni- 
sronalai ji paremtų ir moraliai ir materialai, garus, kurie įuprato reikalų

pasirašė sutartį, kad jos nekliudys Etiopijo 
laisvės ir nepriklausomybės.

• 1923 m. Etiopija įstojo į T. Sujungę.

Šiandien Italija veržias karan prieš Etio- 
pijų. Imperialistinės valstybės galį daryti 
kas joms tinkama. Jos nepaiso T. Sųjungos 
nuostatų ir ignoruoja tarptautinį teismų.

Jau atėjo ir kitas “Studentų Žodžio” nu
meris. 1 ir 2 šių metų numeris (sausio ir va
sario) sudėta į vienų. Turinys: Vasario 16; 
kun. J. J. Jakaiti)*, M, I. C. — rašo J. P. P.; 
Lietuva ir mes — kur.. A. Bublys; Sužeistos 
širdys — J P. P.; Daugiau savigarbos; Na
cizmas — kun. J. Daškevičius; Mūsų veikė
jai; Jaunųjų aidai; Apžvalga. Ir šis ‘ St. Žo
džio” numeris išėjo turiningas ir Įvairus. Jis 
prašyte prašosi, kad mūsų studentija jį pa

mū- įprastas reiškinys.
Dide i Mekar.išku būdu nutukelis

gai kaklinės liaukos. Kuomet 
šitokia liauka permažai veikia,

i ‘ T tai muistąs nešimaudojamas
' lirai gerokai nukenčia, daru •ii?.

l 6 ” . , ... energijai gaminti, o susikrau-
lių dalykų dienraštis nereika
lauja, tik iš visų po biskį. Pa- ^.ra gunku tinkamai pailsėti, 
našiai kaip bažnyčioje kolek- Hes a^iguiu>s aunku kvėpuoti.
ta, kada visi duoda po bisku- Vaikščioti ar sunkesnis dar-
tį, žiūrėk kokia graži suma - - - - - ---- --------------
susidaro. Bet reikia, kad kiek- bingumas turi iššaukti iš do- Kristų?, naujai kalamas prie 
vienas duotų. Taigi ir dienraš- rii katalikų žmonių reakcijos. Kryžiaus visokių katalikiškos 
eiui reikia, kad visi lietuviai Kada norime mes kų nors spaudos priešų, ras malonaus 
katalikai prisidėtų, bent jo paguosti ir suraminti, mes kataliko, beskabančio
skaitymu, tada iš daugelio su- renkame atitinkamas dovanas, savo katalikiškų spaudų, ran- 
sidarvs galinga pajėga. |Juk nieko geresnio neišgalvo- Reiškime Kristui šimpa-

Prisiminę gavėnios metu Kr, kaiP sa™ katalikiška tiją, kaip ją išreiškė Jojo Sve-
staus Kančios sopulius ir Jojo sraada ™«»°‘i Prie“ visokius blausioji Motino, kada Jos 
išniokinlmus ir subiuurinimus, badi«vi'l Šlamštus, kurie bėgė- Sūnūs užbaigęs Kryžiaus Ka» 
darykim, ir mes darbus, ku. d'skai k°voia Prie3 Diev« ir ,lseJos‘ ,savo 8VnauM0S

na kūnan ir tukimas vyksta. 
(Bus daugiau.)

Motinos rankose.riais bent kiek atitaisysime ^’tfų- 
Kristui ir Jo Šventai Bažny- j Visi katalikai pradėkime su Kristus šaukiu mus su Juo
dai daromas skriaudas. šios gavėnios metu savo kata- trumpų valandėlę pakentė-

Bedievių laikraščiai savo gu likiškų spaudų platinti. Auko- ka(^ pu-’kūi galėtume su Juo 
driais pašiepimais ir pasity- kime visas šias katalikiškai an'’žinoje garbėje dalyvauti, 
čiojimr.is iš Kristaus ir Jo spaudai dedamas pastangas Į ^i™et ir “Draugas dės y- 
šventos Bažnyčios, naujų skau'mūsų didžiausiam ir geriau- PA^ngiJ pastangų teikti lietu
siu ų uždavė mūsų Išganytojui, i šiam prieteliui, Dievo Sūnui, v’anis katalikams gavėnios mo 

(Tęsinys ant 6 pusi.)Toks nedoros žmonijos nedė- i.iūsų Atjiirkėjui.

Mate IdtLegNiB

Pusiaukelyje tarp Kauno ir Kuršių 
jūros, dešiniajame Nemuno krante, stovi 
nedidolis Jurbarko miestelis.

Visas miestelis užima gana gražų it 
dideli klonį. Iš vakarų pusės Jurbarku 
puošia labai graži Mituvos upė, kuri įte
ka į Nemunų. Be Mitufos per Jurbarku 
alar te-kn mažesnė, bet taip pat gana graži 
upė Imsrė, Kiek toliau nuo pačio miestu
ko, žiemių pusėje yra Jurbarko Naaja- 
mie.ti:;. Čia palei Imsrę stovi nu uja graži 
tJŽidvininkŲ sanatorija į kurių net iš kitų 
kraštų ntvažiuo.ia žmonės gydytis. Dar 
kiek į žiemius yra alaus bravaras, kuris 
prieš porų metų subankrutavo.

Prie Mituvos, ant gražaus aukšto 

! rruiid yra laimi gružus gimnazijos sodus. 

Vį8t»y ie sodo yru du gražaus stiliaus, 
dliiijų aukštų iūmoi, vietinių žmonių va- 

din-r d Flygeriais. Prieš didįjį karų šie

rūmai buvo kunigaikščio Vasilšeikavo nuo 
"savybėj, o dabar yra valdžios gimnazijos 
patalpos.

Antroje Mituvos pusėje yra jaunas 
gružus pušynėlis, kurį vietiniai žmonės 
vadina Gojuku.

Šiemet per Jurbarku nutiesė naujų 
plentų, jungiantį Kaunu su finalininkais, 
o per Mituvų ir Imsrę pastatė graŽlUR 
naujus tiltus, kas labai puošia visų mies
telį.

Beniau MituVa buvusi labai gili, bet 
dnįMtr vasaromis visiškai išsenka, o žie
mai čia suplaukia garlaiviai.

Apie Mituvų vietinių žmonių yra pa
sakojama graži legendų, Bako, kad prieš 
kelis šimtus metų, kada dar Mituva bu
vusi bedugnė, joje gyvenusios raganos. 
Vakarais jos išeniaMisios ant kranto ir 
tuip gražini dainmnkivMsios, jog vitto Jur
barko ir apylinkių gyventojus sužavėda
vusios. Jauni vaikinai ir merginos susi
žavėję jų dainomis išdrįsdavo net visai

arti prieiti, o šios. juos tuoj įsitraukda
vusios į Mituvų ir.Aik po kelių dienų iš- 
incsdavusios į krarAų...

Dar ir dabar gilesnes Mituvos vietas 
vietiniai žmonės vadina Ragainėmis.

Pačiam miestelio centre stovį nauja, 
labai aukšta, dviejų bokštų, katalikų baž
nyčia. Apie bažnyčių yra didelis, priau
gęs gražių medžių, šventorius.

Miestelio trobesiai yra nelabai ankš
ti, bet labai švarūs ir gražaus stiliaus.

Dabar Jurbarke yra virs astuonių 
tūkstančių gyventojų, kurių didesnę dai. 
sudaro lietuviai katalikai; nemažas nuo
šimtis yra ir žydų.

Apie šio miestelio įsikūrimų tikros is
torijos nėra, tik taqj vietinių žmonių yra 
užsilikusi graži legenda.

Pasakoja, kad lubai seniai, kudu dar 
visa Lietuva buvo apaugusį neįžengiamo
mis giriomis Jurbarko vietoje buvęs did
žiulis klonis, kuriam gyvenęs milžinas, 
Jurgis Barkus. Jis turėjęs brolį Šiaudinį,

kuris gyvenęs antroje Nemuno pusėje. 
Šiaudinis taip pat buvęs milžinas. Abu 
broliui labai sutikę. Juodu galėdavę ne 
tik per Nemunų peržengti, pasikalbėti, 
bet ir rankomis pasisveikindavę. Taip 
-juodu' vienudu ilgus šimtmečius gyvenę 
ir tik vėliau į tų klonį užklydę kaž-kokie 
klajūnai. Kadangi Jurgis Barkus buvęs 
geros širdies tai ir savo svečius maloniai 
irriėmęs. Šie apsipratę ir pasilikę gyven
ti pas Jurgį. Po kiek laiko šie klajūnai 
jausistatę sau namus, o Jurgį išsirinkę 
valdovu. Jurgis visuomet buvęs linksmas, 
malonus ir nuoširdus, todėl po jo mirtie? 
dėkingi žmonės pavadinę šių vietų Jurgio 
Bar ko garbei — Jurbarku.

Kiek už miesto yra kalnas, labai pa
našus į didžiulį kapų, jis vadinasi Bišpi- 
lis. Apie šį kulnų taip imt yra pasakoja
ma gražių legendų. Vieni pasakoja, kad 
tas kulnas esųs Jurgio Bnrkaus k u pus.

Kiti pasakoja, kad čia kadaise stovė
jusi didelė graži pilis. Toje pilyje gyve

nęs galingas karulius, kuris turėjęs be
galo gražių dukterį. Kartų duktė įsimylė
jusi į jaunų piemenukų ir norėjusi už jo 
tekėti. Tėvas tai išgirdęs prakeikė savo 
dukterį ir pačių pilį. Tų pačių valandų 
pilis su visais žmonėmis prasmegusi į 
kalnų. Pasakoja, kad ir dabar -naktimis 
žmonės mato išeinančių gražių, baltais rū
bais karalaitę, kuri liūdnai šaukianti Sa
vo sužadėtinio vardų. Taip pat kalbama, 
kad viršuje kalno esanti kumščios platu
mo skylė į kurių paleidus akmenį, tik po 
poros minučių išgirti: taukštelėjimų, tap
tum į kokį metalinį daiktų.

Nors imti nepatyriau ar iš tiesų taip 
atsitinka metant akmeni, bet tų “nžbur- 

. tųjų” skyię niučiim. Nežinau, ar tai dėl 
žmonių plepalų, ar tai dėl ko kito, praė-

į jusiu vasarų tų skylę užcementavo. x
Dabar Bišpilis yra valdžios nuosavy

bėj. Nemuno duktė
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE 

Priešvalstybinė Klaipėdos Mokyklų Būklė
MOKINIŲ SUVOKIETINIMUI IŠKRAIPOMA GEOGRAFIJA 

IR ISTORIJOS FAKTAI

Iš 420 Mokytojų Tik 120 Tegali Dėstyti Lietuvių Kalbą

Skaitlingas Katalikų Seimelis

LIETUVIO R. K. FEDERACIJOS NAUJOSIOS ANGLI
JOS VALSTYBIŲ VEIKĖJAI KATALIKU 

AKCIJOS ŠALININKAI

Mačemis paklausė mokytoji), ir man sakėsi esųs sužavėtas, 
argi tėvai nevengia pirkti sa- kaip čia gerai pastatytas mo- 
vo vaikams lietuviški) vadovė- kslas, bet — vis tiek nieko ne- 
liu; dar labiau nustebo dėl to- padėjo.
kio klausimo mokytojas ir už- j Liud. ADOLFAS KLEMAS 
tikrino, kad nėra buvę jo m o- parodė, kokioje būklėje rado

.*. , L , kvkloje nė vieno tokio atsiti-Klaipėdos kr. pr. mokyklasmaterijos įgaliojimų, kr. direk- . J „ .
torija iŠ pradžios neleido jam kimo- lfen“‘-1 C 5 C“! praėjus
vizituoti. Tik gubernatoriui Bc *»- TaUrai V8» buvo mo- po Mačernio vizitacijos. 
Merkiui įsikišus, direktorija komi tik apie Vokietiją ir Prū Klemas yra Įsteigęs lietu-
nusileido; bet ir tai dar paki- 8US- ° Liet’>v* “ Ueta-
So Mačerniui pasirašyti rast,, viu8 “ beTeik “<*»• Mačer- 
kad šis prašąs leidinio pasi- ni® »PktnkytiĮ mokyki, vaikai 
žiūrėti keleto mokyklij priva- Pedantai žinojo Prus, ir 
Hat savo informacijai; Mačer-0"’™0 istori«- 0 apie Lietu- 

griežtai atsisakė tokį

(Iš 30 dienos posėdžio)

Liud. MEČIUS MAČERNIS 
1929 m., švietimo ministerijos 
pavestas, jis vizitavęs Klaipė
dos krašto pradžios mokyklas.
Nors ir turėjo tam tikri), mi-

KIPRAS PETRAUSKAS
NUBAUSTAS AREŠTU
KAUNAS. — Prieš kiek 

laiko K. Petrauskas, per šau
dymo rungtynes, įžeidė vienų 
iš teisėjų, advokatų J. P., ap
ie kurį kitiems girdint atsi
liepė necenzūrišku žodžiu. Ad
vokatas nuėjo satisfakcijos 
ieškoti į teismų.

Teisme advok. P. atstovu-

Tėvu Marijonu 
Misijos:

Kovo 10 — 19 dd. šv. Juo
zapo novena — AVaterburv, 
Conn. (Kun. A. Būblys, Af. T. 
C.).

Kovo 16 — 20, Lowell, Afass. 
(Kun. J. J. Jakaitis, Af. T. C.)

Kovo 20 — 24 dd. — AVest-

LAAVRENCE, MASS. — jimo.
Penktadienį, vasario 22 <1. ėjo • Seimelis priėmė rezoliuci- 
nai įvyko Naujosios Anglijos jas įvairiais klausimais, bii-
Lietuvių Katalikų Seimelis, tent; protestų prieš ginnly-
Dalyvavo apie du šimtai nt- mo kontrolės bilių; protestų vo prof. A. Tumėnas, o K. tield, Mass., (Kun. A. Būblys,
stovi). prieš Meksiku dėl katalikų Petrauskų gynė adv. Br. Kai- M. I. C.).

Seimelis pradėtas iškilmių- persekiojimo; referato reika- vaitis. Teismas, išžiūrėjęs by-į Kovo 25 — 31 dd.— King-
gomis šv. Ališiomis, kurias ut ]u; Lietuvių Dienos; Klaipė- lų, K. Petrauskų pripažino ■

“pra,vos ^torijų ir geografijų be- 
pasirašyti, tai ir jam veik jokio supratimo neturė- 

kr. direktorija vėl atsisakė pa ^°’ Pav'’ v*enoJe mokykloje 7 
rodyti mokyklas; tik po ant- “^tų mokslo metų vaikai at- 
ros gubernatoriaus intervenci- sakinėjo, kad Tauragės Nau

symų

jos Alačernis pagaliau gavo 
reikalingų direktorijos pažy
mėjimų, kad galį oficialiai vi
zituoti krašto mokyklas.

Per G mėn. Alačernis aplan- 
«kė

mieštis esųs svarbiausias Lie
tuvos miestas.

[r apskritai kai kurių Klai
pėdos kr. pr. mokyklų moks
lo lygmuo buvo toks žemas, 
kad, pav., 7—8-tų mokslo me-

ston, Pa. (Kun. J. .T. Jakaitis,
' H. I. C.).

Balandžio 1 — 7 dd. — Šv. 
Pranciškaus parapijoj, AVilkes 
Barre, Fa. (Kun. A. Būblys, 
M. I. C.).

Balandžio 8 — 14 dd. — Su-

našavo kun. Kazimieras Ui- dos; Darbininko Radio; laik-, kaltu ir nubaudė 7 
bonavičius. Pamokslų pasakė raščio “Darbininko;” Linu-|namii arešto.
kun. Kastantas A’asys, So. dies Universiteto ir t.t. ----------------
A\ orcester, Alass. Palaimini- Tai pirmas seimelis, kuria
mų švč. Sakramentu suteikė me dalyvavo apie 30 profe- 
Tėvas A. Bublys, Af.T.C. sionalų, kurie parodė tikrų 

Pirmininkas A'ladas Paulau užsiinteresavimų ir norų dirb 
skas pradėjo sesijų ir pakvie- ti Katalikiškoje Akcijoje.

paromis

AUSTRALIJA SU 
JAPONAISvių progimnazijų Šilutėje ir 

buvęs jos direktorius, o nuo 
1934-11-15 eina mokyklų refe
rento pareigas guberaatūroje 
Jo taip pat iš pradžios neįsi
leisdavo į mokyklas; specia
liai dėl to dr. Sclireiberio di
rektorija buvo išleidusi pagar- j 
sėjusį įsakymų mokytojams, 
kad neįsileistų į mokyklas 
“svečių”, nes buvę prigrasin
ta jokiu būdu neįsileisti gube- 
matūros referente į mokyklas, 
o kas įsileis, galįs už tai nu
kentėti.

Kai gubernatorius Navakas 
galop privertė direktorijų įsi
leisti gubernatūros referentų 
į mokyklas, Klemas konstata
vo, kad ir pernai dar tebebu
vo sąmoninkai prasilenkta su 
krašto direktorijos 1923 m. iš
leistomis taisyklėmis, kad, kur 
yra lietuviškai namie kalban
čių vaikų dauguma, turi būti 
dėstomoji lietuvių kalba. Pav., 
Klaipėdos apskrityje iš 73 pr. 
mokyklų tik astuoniose buvo 
dėstomoji lietuvių kalba, c

102 mokyklas, t. y. apie
48—49 nuoš. visų Klaipėdos į vienas vaikas atsakė, kad 
krašto pradžios mokyklų. Pir- Klaipėdos miestas turįs 200,- 
mučiausiai konstatavo, kad lie gyventojų> o kitas atsakė, 
tuviu kalbos atžvilgiu visiš- | ka(l Lietuva turinti 100,000,()0b 
kai nebuvo vykdomi pačios ,£yvent°«PJ— Mačernis sakosi, 
kr. direktorijos išleisti įstaty- i kokios seniau geros nuomonės 
mai ir įsakymai. Iš 102 vizi- bnvęs aPie Klaipėdos krašto 
tuotų mokyklų tik keturiose lu°kyklas, taį po šios vizitaci- 
tebuvo dėstomoji lietuvių kai- j°s Peikęs kuo blogiausios, 
ba, dar 6T mokyklose buvo' TROK. MONSTAVIČ1US: 
dėstoma perpus lietuviškai ir
vokiškai, o visur kitur buvo 
vokiečių dėstomoji kalba, nors 
lietuviai mokiniai sudarydavo 
80 nuoš., o kai kur — ir 90 tik vienoje ar dviejose moky- les P Virėjo būti visose moky- 
nuoš. (tuo tarpu pagal pačios,'<*ose- Yisi žemėlapiai buvo kl°se>

Kokie žemėlapiai buvo tais 
laikais pr. mokykloje! 

AfAČERNIS: Lietuvos žemė
lapio kaip ir nemačiau — gal PaSal sakytas 1923 m. taisyk-

direktorijos rašytas taisykles, vokiški, ir Klaipėdos krašto
kur buvo namie lietuviškai ka
lbančių vaikų dauguma, ten 
turėjo būti lietuvių dėstomo
ji kalba). Iš 14)8 kaimo moky
tojų, su kuriais teko Afačer- 
niui kalbėti, tokių, kurie galė
tų pakenčiamai dėstyti lietu
vių kalbų, buvo tik 17; dar su 
46 mokytojais buvo galima 
susikalbėti bent klaipėdiške 
tarme, nors normaliai jie ne
galėjo dėstyti lietuvių kalbų, 
o 85 mokytojai nemokėjo nė 
žodžio lietuviškai. Net Klai-

žemėlapis buvo vokiečių kai 
ba, pačios direktorijos išleis
tas. Iš 102 mokyklų tik vie
noje (Trušeliuose) teradau 
Vytį.

AIGNSTAVIČIUS: O kaip

Iki pat 1934 m. (Reizgir 
direktorijos) Klaipėdos 
pradžios mokykla nėra ture-

tė kun. K. Urbonavičių sukal
bėti maldų. Kun. Juras kalbė 
jo plačiai temoje: “Daugiau 
drausmės.”

Prezidijuman išrinkti; gar
bės pirmininkas kun. K. Ur
bonavičius, pirmininkas adv. 
P. Bublys, vicepirmininkas 
adv. B. Sykes, raštininkais: 
1-muoju mokytojas Pranas 
Galinis, 2-ju adv. p. B. Sykie- 
nė; rezoliucijų komisija: 
“Darbininko” red. Antanas 
F. Kneižys, adv. P. Sykes, 
daktaras J. Landžius; • man
datų komisija: adv. K. Tarnu 
lionis, daktaras Kvaraeiejus 
ir Vladas Paulauskas.

1 Seimelio pirmininkas, adv.
1 Bublys, pasveikinęs seimeli, 
kvietė pasakyti kalbas dalv- 

1 vių.
1 Gyvu žodžiu sveikino: kun. 
Būblys, kun. J. Švagždys, 
adv. A. Mileris, kun. K. Va- 
sys, kun. J. Vaitekūnas, kun. 
A. Petraitis, kun. P. Juškai- 
tis, kun. Bružas ir kiti.

Kun. K. Urbonavičius skai
tė turiningų'referetų: “Ger-
bimas Autoriteto.”

SA’DN’EY, Australija, vas.
27. — Australijos vyriausybė Sar foteli, Pa. (Kun. Jonas
pagaliau užmezgia 
nius santykius suIškeltas obalsis: “Daugiau 

drausmės,” šiame seimely su- Tariamasi dėl prekybos 
tiko- vienbalsi) pritarimų. tarties padarymo.

Jo refe-j
R Ijusi lavos programos, o tik'ratas sukėlė didelio susidomė 

Rytų Prūsų mokyklų progra
mų. Kuo plačiausiai buvo mo
koma Arokietijos istorijos ir

tu? lietuviškai nemokus mo- geografijos; mokyklose kabo- 
kytojas, kurį liudytojas sumi- !jo prezidento Hindenburgo ir 
nėjo, kad pas jį visi vaikai buvusių Prūsų karalių pavei- 
turėjo lietuviškus vadovėlius kslai, o visuose vadovėliuose 
ir gražiai lietuviškai skaitė! buvo tik iš Vokietijos vaizdai 

AfAČERNTS: Aš taip supra- ir paveikslai. Lietuvos istori- 
tau, kad, kur buvo lojalūs Lie- jo.; pagal buvusių programų 
‘uvai mokytojai, ten būdavo buvo mokoma visai trumpai 

— tik tarpelis nuo Gedimine 
iki Vytauto Didžiojo

pėdos mokytojų seminarijų iki pagal įstatymų dėstomoji lie- 
1928 m. baigę mokytojai ne- tuvių kalba, būdavo lietuviš- 

_buvo išmokyti lietuvių kalbos kų vadovėlių ir būdavo tinka- 
lek, kad galėtų jų dėstyti. mai vaikai mokomi apie Lie-j liuose nebuvo nei Lietuvos Va

ir nei
mokyklos sienose, nei vadovė-

pūsti vokiečių laimėjimai vi- ! 
suse srityse, o kitur buvo ten
dencingai rašoma apie taria
mai padarytas Vokietijai 
skriaudas ir nuostolius, atsky
rus nuo Vokietijos tam tik
rus kraštus, o galop 3) pasi
pylė jau grynai nacionalsocia
listinės propagandos knygos. 
Jau būta ir tokių knygų, kur 
sakoma, kad “banditai atplė
šę ir prijungę prie Lietuvos 
K'aipėdos kraštų...

Mokytojai tyčia boikotuoda- tuvų.
AIGNSTAVIČIUS: Dėl ko, 

liudytojo nuomone, dauguma 
Klaipėdos kr. mokytojų buvo 
nelojalūs Lietuvai!

AfAČERNTS: Afano nuomo
ne, dėi to, kad nenorėjo pra
rasti iš Vokietijos gaunamas 
vadinamas “beprocentines pa
skolas”.

AfONSTAVTČIUS: Kai buvo 
lokin stoka lietuvių kalbų mo
kančių mokytojų, ar negalėjo 
eiti į Klaipėdos kraštų moky
tojauti Tauragės mokytojų se
minarijų baigę mokytojai!

AfAČERNIS: Krašto direk
torija neduodavo vietų Taura 
gės seminarijų baigusiems mo
kytojams, nors ir iš Klaipė
dos krašto kilusiems. Kartų

vo lietuviškus vadovėlius. Pav.- 
Agluonėnų mokykloje lietuvi
škai kalbus mokytojas turėjo 
mokyklos spintelėje viso tik 
3 lietuviškus vadovėlius 15-kai 
vaikų; Mačernis paklausė, dėl 
ko patys vaikai neturi vado
vėlių; mokytojas atsakė, kad 
tėvai neperku savo vaikams 
lietuviškų vadovėlių, nors lie
tuviškieji daug pigesni nž vo
kiškuosius; Mačernis padarė 
mokytojui pastabų, kodėl jis 
priverčia vaikus įsigyti vokiš
kus vadovėlius, o negali pri
versti įsigyti lietuviškų, bet 
mokytojas net nesiaiškino dėl 
to. Tuo tarpu už 3—4 klm. ki
toje mokykloje, kur mokė vi
sai nemokus lietuviškai moky
tojas, visi vaikai turėjo po direktorijos mokyklų referen- 
lietuviškų vadovėlį ir gražiai tos Kurmies pats atsilankė pa- 
lietnviškai skaitė; nustebęs ^įžiūrėti Tauragės seminarijos

lstybės Prezidento nei didžių 
jų Lietuvos kunigaikščių pa
veikslų, nei jokio vaizdelio iš 
Lietuvos. Taip mokomi Klai
pėdos kr. mokyklų vaikai, at
sakinėdami, viskų kas vokiš 
ka vadindavo “mūsų”, ‘meri 
(pav., “mūsų kariuomenė i’Jlį 
m. išvarė rusus iš Klaipėdos’T

Z ' .
o viskų kas lietuviška vadin 
Javo “jų”, “jie” ipav., Lie
tuvos kariuomenę vadindavo 
“jų kariuomenė”).

Tik vokiškos tendencijos bu 
vo ir knygos Klaipėdoj kraš
to pradž. mokyklų knygynė 
liuose. A’isn tų mokyklų lite 
ratūrų Klemas skirsto į tris 
laikotarpius: 1) iŠ pradžios, 
kai tik Klaipėdos kraštas bu
vo prieškarinėms Vokietijos 
mokykloms taikomos knygos; 
2) vėliau atsirado knygos, ku 
nose vienur buvo perdėtai iš

glaudes- 
japonais. 

su-

f. Jakaitis, Af. I. C.). 
Balandžio 8 — 14 dd. —

Coaldale, Pa. (Kun. A. Būb- 
žys, M. I. C.).

$2 ĮMOKĖTI
Plovyklą

Kainuoja tai)

Didelė nuolaida už Jūsų 
senų ploryklę perkant 

vieną Iš kelių Thor 
pjovykllų modelių

Padengimui nuošimčio Ir 
kitų kaStų, truput] aukš
tesnė kaina imama už da
lykus parduodamus ant 
idnokėjlinų. Maždaug 2% 
yra pridedama prie kal
nų skelbimuose Ir ant ta- 
voro dėlei taksų lėSų.

B7/ CMptrulint

Lengvos Naujos Sąlygos
ant Elektros Prietaisų Skalbimui

šis lengvas planas sutaupys jums laiko, darbo ir pinigu.
• Dabar yra lengviau negu bile kada užbaigti savaitinės 
skalbimo dienos sunkų darbų. Dabar, lengvos sųlygos — 
$2 įmokėti, balansą, taip mažai kaip 69c į savaitę, pri
dedama kas mėnesi ant jūsų bilos už Elektrų — duoda 
jums elektros prietaisų skalbimui didį patogumų.

Pasiklauskite apie šį pirkimo planų. Pasiklauskite apie 
plovyklių ir manglių Išbandymų Dykai Jūsų Namuose 
artimiausioj Public Service Krautuvėj.

Public Service Company
OP NORTHBRN ILLINOIS

EMIL DENEMARKiH
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2013 Carson Street, fc. S. Pittsburgh, Pa. 
Telephona Hemlock 2204
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(DOMŪS PASIKAL
BĖJIMAI

KATALIKŲ BAŽNYČIA

KAULAS: — Jonai, kas tai 
gali būti. Protestantai, kad ir 
yra aekatalikai, kad ir nesu
tinka su Kataliku Bažnyčia, 
bet jie nekeikia taip katalikų, 
kaip mūsiškiai bedieviai ir ne

Pittsburgh iečių Lietuvos ne 
— ■ ■— — • priklausomybės paminėjimas

Kol katalikams trūko vieny- mes nesustosime, bet vienybė- tiek sukėlė ūpo ir entuziazmo, 
bės ir kol A. L. K. K. Fed.Jje žengsime pirmyn pasitikę-[kad negalima net pamiršti, at- 
Pittsburgho apskr. nebuvo iš- darni savomis jėgomis.
vystės sato veikimo, katalikų Į Didžiausias šių dienų reika- 
priešai džiaugės ir linksmai las, yra sėkmingas nuolatinis 
klausinėjo, kur tos katalikų Įveikimas katalikiškai - tautiš- 
miniosf Feder. apskr. sureng- koj dirvoje. Skaitydami geras 
tos Lietuvos nepriklansomy- knygas bei laikraščius susipa-

siminUR kliūtis, su kuriomis 
turėjome susitikti, ir kad mi
ntų minios žmonių iš Pittsbur
gho ir apylinkės suplaukė, 
kad svetainėje nebuvo vietos 
net pastovėti. Toks skaitlin-

bės paminėjimo iškilmės pa-,žinsiine su tikėjimo tiesomis gas snplankimas žmonių į iš-

KAULAS: - Jonai, po ii- ^ežninkai? 
go prasišalinimo iš Pittsburg-1 ‘KhJAS: Kaulai, ar es:
Iro, gavau “didelę galvų”. VaĮturė«Ks operacijų ant savo kū
rinėjau po įvairius miestus, !no'
sutikau visokios rūšies žino-j KAI LAS: — Taip, turėjau: 
nių ir pamačiau pasaulio ma- išpioyė penisaites. 
rgumynų. Kaipo keleivis, tu- • Kada jautei
rėjau progos pamatyti visokių j skausmus: ar tuojau po opera- 
bažnvčių. Išgirdau visokių ka-(‘Dos’ ar vėliau.*
Ibų apie tikėjimų ir bažnyčias,1 RAILAS: Žinoma, tuo-
taigi susimaišė mano galva ir Jau l)0 operacijos, nes per ke- 
nežinau, į kokių bažnyčių ei- ktų dienų negalėjau nei pasi- 
ti. Mačiau protestonų bažny- judinti. UŽ savaitės jau be di-
čių, episkopai^ metodistų, liu skausmo galėjau apsive-|ng(a jyjevo va,.(;s.- »ninėti 
teronų, nezaliežninkų ir kata- r,sth
likų. Visose girdėjau aiški-. JONAS: — Kaulai, taip yra 
nant, kad to.ji bažnyčia, kurioj >r su musų nezaliežninkais ir 
tik aš buvau, esanti geresnė bedieviais. .Jie yra kų tiktai,

rodė katalikams ir jų priešą- bei tautos reikalais ir stosime 
ros, kad tikrai netrūksta mums 1 eiles susipratusių lietuvių

kilnią įrodo, kad lietuviai my
li trftms parengimus. Tokie

jėgų, nei minių. Jeigu trūko, katalikų, veikiančių Bažnyčios parengimai budina ir akstiną 
lietuvius, kad mes esam lie
tuviais ghnę ir tokias turime

tai, gal, tik trūko vienybės iv Tėvynės lai r i. 
bei pasitikėjimo savomis jėgo
mis.

vybė, moderniškas pa- 
gonizmas o su juo ištvirkimas į būti.

f

ržv, ??

už kitas. Vienų svarbų daly
kų patėmijau, kad visos neka
talikiškos bažnyčios bijo kata-

Per ilgus laikus, po priedą-* ir kriminalizmas visur plačiai1 ^a^nai niei3 kaltiname, lie- 
nga beportyvišlaume, vyravo paplitę. Sustabdymui to yra fn™’ katalikus, kad jie tink-

______________________ tik vii-naa tikras vaistas — »** " *»oganja su cicilikė-
talikiškoįi akcija įnešė kilnią,'įgyvendinimas pasaulyje tobn-,1'a*s *r laisvamaniais, nes, ti

lo Kristans meilės mokslo. lkrai sakm,> ji" ll"u«iau dar’.
jbuojasi. Jie dažniau rengia va , 

Katalikais esame gimę. Lie- karws> paskaitas ir visokios 
tavoje priespaudos laikais lie-;rū5ie;, diskusija*, kad tiktai 
tuviai išlaikė savo tautybę, prje caVę.s patraukus lietuvius 

, .. . • ... . A ... tvitlai prisilaikydami švento katalikus juos pavertus atska
’ M °J 1 ** 41 *! tikėjimo. Čia taip pat meškos lūna:3> bedieviais ir tuomi pa

pūtai navinių daro lietuviams 'jungus dirvą ^nezaliežninkų ki
lio mikraščiai ir lietuviai, ku- 1 ij-nžci.
lie traukia žmones nuo tikėji

vyravo
bespalvis indiferentizmas. Ka
talikiškoji akcija įnešė kilnių, 
gaivinančių religijos dvasių j 
kiekvienų gyvenimo sritį. Ka
talikai negt.lėjo gerai jaustis 
parengimuose, kur tiksliai ve-

vyrių, kaip vysk. Valančius, 
Baranausko, dr. Basanavi
čiaus, Kudirkos ir kitų, būda
vo aukštinamas Šliupas.pasidarę sau didelę žaizdų. Tų 

žaizdų nauja ir labaį op;. Dėl
to jie taip greitai užsigauna. 

likų bažnyčios ir visos, ben- j Apendikso žaizda už savaitės 
drai imant, šmeižia Katalikų |nebėra taip jautri. Taip ir
Bažnyčių ir katalikus, o ypač i protestantai. Jie jau yra ap-:nia* ir pastiprino patriotizme 
nezaliežninkai. Jų kunigai ne sipratę savo klaidingam tikė-

Pirmas, gerai pasisekęs, jau
kioj atmosferoj, savas a;/.-t»ik- 
ščiojrmas pakėlė mos tivasi-

-X.

*** ETBRNAL feminine

Nors Pittsburghe randasi
tuo į laisvamahvbę ar nezaliež- jau veikimo centras, ir jis jau .................... , .
ninkijų. Vien tik prisilaikyda- savo veidiJ paro(iė,.bet kažin 7’ * HP? nCM> PinniniBkai 
nd Kristaus mokslo dėsnių bū- kol vis dar §iokie tpkie trū-
simc- gerais žmonėmis, naudi- kumuį darbuotei Bažnyčios ii 
ilgais Bažnyčiai, Tėvynei iv tautos reikaluose

daug. Kun. J. V. Skripkns .jin- Jrarghe vieno bendro didelio 
kus krėsdamas sukinėjos tar- choro. Kun. J. V. Skripkus 
pe jaunimo. Matyt, kad dai į (Tęsinys 5 pusi.)
ko laukia. Tuo tarpu įeina J. f—————------------------ ——
B. Tamkevičius, Federacijos į NemsIImas (veiktas —

; apskričio pirm. Mat, kun. j.
V. Skripkus su Tamkevičium

cia suvaziavirj.o jaunimo or
ganizatoriai.

Susirinkimų atidarė J. B. 
,aU<Iani1’!Tamkevičius, o kun. Skrlpkus

tiek aiškina tikėjimų, ne tiek 
kalba apie Dievų, kiek šmei
žia katalikų kunigus, katali-

jime ir nebejaučia taip, kaip 
dabartiniai atsiskyrėliai nuo 
tikrojo tikėjimo, nuo Šv. Ba-

kų vyskupus. Net ir Šv. Tėvų. žnyčios. Dėlto, Ratilai, patė-
Kas tai gali būti ?

JONAS: Rar.’ai, po tavo il
gos gyvenime piaktikos, nega
liu tuoj atsakyti į visus mi
nėtus klausimus. Mėginsiu iš 
eilės atsakyti, tik turėk kan
trybės ir klausyk. Trumpai. į 
paskutinį tavo klausimų, at
sakysiu pirmiausiai. Kaului, 
jeigu turi kokių nors žaizdų 
(pirštų perplautą, kojų išsuk
tų, ar kokį skaudulį ant kū-

myk vieną svarbų dalykų: pro 
testantų žmogų lengviau yra 
pataisyk ir grąžinti į Katali
kų Bažnyčių, negu mūsų be
dievius bei nezaliežninkus.

J. V. #.

l)ar

Padarę* pirmų gerų žingsnį, visai žmonijai. Vanaginis Kad tų darbuote Pittsburghe ■ .. ....
I *. • ” i atkalbėjo maldų,
pastumti, reikia mums būtinai

go šaukė: “ir aš ariau” kad .pnatų, kad ją tarp,- pasireikš- vli S|R|a
be amerikiečių ganaios finam tų didesni..-rfraugiškiiiiias, no-'rvti b(,n(lriĮ kngTa- 
ainės ir moralės pnramos var- Iras viena.; kitam pjidėti, kini ,jmaj Je;gn t|k 
giai tėvynė bntą atgnvusi ne-1pranyktą ta egoizmu paremta Tokg benJras c|](iras da.Diau

Kaipo pirmininkas, J. Taiu- 
kevičius paaiškino suvažiavi- Į pamalKJ 
mo tikslų, būtent reiftalų Pltts j

D&tnr Valgo Viską
F-nas J. K. IS Montreal, Canada ra- / 
šo.kad Jani daug pagelbėjo NUGA- f 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne-i 
bejaučia pilvo skausmt;. Tai nėrar 
mokamas tiūdymaa, Jis buvo atsiųs^ 
tas lluosa jo valia. Daug kitų pra- 
m»Sa panagius rezultatus. NUGA- 
TONE vartojama meti} metais kaip 
pagalba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei just) apetitas prastas arba 
turi vargo- su nematiniu — pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite nauda 
1 keletą dienų, lies žinome, kad pa- 
tarsit Ir kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vieną DoFerj. Parduoda visi ap- 
tlekorial su garantija grąžinti pini
gu* Jei būsit nepatenkintf. Neprl-

tr soc.
priklausomybę. Liepė nenusi
minti dėlei priešų urzgimo ir 
noro Lietuvą pavergti. Sun
kiau esu atstatyti 
kaip jų išlaikytu

izoliacija, k|ui, kaip atskira 
vienatų, taip ir kolektyvų tik 
žemina ir trukdo vieningų ir 

valstybę, naudingų darbų. Jei mūsų vie
nam, kitam chorvedžiui netrū-

į k nžniminė, kad i*““™0 »iver'
me, negalime išeižailėti Vii- ltini™° lloi,,<>'' 88lyb6! taot’1 

'niaus jau vien dėl to, kad gyvenime, mes turėtume did-
----------- Lietuvos ncpriklausomvbės a- l*"toT? r,K>r’- T<>liio el’0

niekada Pittsburgho ir kUs buv<> ke,btas ne Kau. ,!• koncertą, sutrenktą nireia,

PASTABOS

parengtų kor'.‘ortų, kuriuos lie 
tuviai no(ia‘į lankytų.

Netrūksta čionai jaunimo; iė 
jį išjudinus, Pittsburghas vi

sai kitaip išrodytų.
Šis mano straipsnelis n» 

tam, kad kitus pakritikuoti ir 
paerzinti, bet kad pastūmėti 
į veikimų.

Tat, meskime į šalį visokius

Augkit Su Munusf
Jei norite BANKĄ turintį 

I>n>Į STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsineiti 
savo PROBLEMAS ii save 
BIZNĮ čionai.

,MMtCKCOS5iETIC 
SĖT $1.97 •

Thl« Is b Pamoua Vlvanl R«t mul ln- 
elodeB- aoirtiei-. n.W. Ron**. 7SB,
TImub Cream 11.00, O«pllBCory 11.00, 
Vaciai Aatrlnamf ».7S, Batu Wt »•». 
Tol H* Vfatar It.tt. Pkifumo ft.n. »fll- 
llaatlne 7»c. Skln Whltet,tr 7*»-. Totai 
VaMa OHO*. Rpaelal pi*tea. tt.%1 t«t 01 
taa placan to latroduca thla llaa.

Vardu
BtuBčl*in*

+ 9 9 ^9 •** • **

apylinkės lietuviai taip i5kil-'n„ ne Teisino-ižraoni,!- Bf,h! iS t0 nauita ,r šnairavimus ir imkimės dar
„liūgai ir tokiu dvasios pakilt- s(jj n<, JIarijaJnpo|6je, bet Vii- idTasiai ir kScniui-

no), visuomet tų žaizdų pir-Įniu nešventė Vasario 1(> die-i ... u- » i • i v* , j
miau užgauni, negu sveikų kūLq kaįl> 5iemet Tautinio en.tmuje’ kur tautos gyvybe at f Vyra1’ kad su-
nn dnti Ar tinsn ? ‘.’ P, ‘ »g^o* Ragino motinas auginti g- dirbti tautos labui ir

tuziazmo .anga u\o uz icjb .gRV0 vaįkus lietuviškoje d va-i savo garbei sujaugtom jėgom.’ 
.si šio IennsyIvamjos pa ras- sjoje. jįep^ nepamiršti, kadį Vasario 17 dienos įvykiai 

JONAS. laip protestam vio visus- lietmią kolonija.-. ĮInęa vįaį. ->kl gjnlę jr atvažia- įrodė šios apylinkės kataliką 
tai, linteronai, o ypač nezalic-'Per kelias savaites mūsų tau--.,, Lie(UV0Sr e<ame Lietll.'s,„įpratimą ir mokėjimą at-' 
žninkai turi didelę žaizdą sa-ltos vaikai alsavo prisiartina- • ]nedžio 5aka Baigdamas įskirti pelus nuo grūdų. Nega
vo Širdyje. Kaip tik pradedi učių iškilmių atmosfera. V, ilg|fc gražil| k<Bkį primi. lUetoinkams
kalbėti apie tikėjimą, taip... sės kalbos nuolat sukosi apie hė> ka4 kwi<, ap>llj# į !nep.aisekė 
pupt, kaip su pagaliu per tų katankų Federacijos rengimų- Lietuvos vėliavų, 
žaizdų nezaliežninko širdyje, o si minėti Lietuvos nepnklau-

no dalį. Ar tiesa? 
KAULAS: — Tikra tiesa.

bo. Tuomi sumažinsime ir su
siaurinsime dirvų cicilikėlia- 
ms ir laisvamanėliams.

Jackut

Halsted Exchange 
National Bank 

f9th PT. and Hatsted St

9aa-9th

jis ir šaukia — gvaltas! Mat, 
jam skauda neužgydoma žaiz
dų. Todėl ųezaliežninkas tuo
jau turi pakeikti. Ar gi nepa
sitaikė tau kalant vinį plak
tuku per pirštų suduoti/ Vinį

nesidrovės
pjauti ir į amerikoniškųjų.

somybės sukaktį Colonial te
atre. Kiekvienas žingeidavo; 1 Lerai nusisekė ir menine 
kų pasakys atvažiavęs iš Wa, programos dalis. Fono Medo- 
sfcingtono Lietuvos atstovu; ni° n»° ^rth Si’l,'‘s ir 
Dr. M. Bagdonas, kokį “spy- tro ir parapijos cho-
čių” parėš “Brango” redak-

jialeblęs, tuojau pirštų į bur- dorins (šimutis, kaip pasirodys
jių kiši, o kų tada tavo lūpos 
rtako? Tuoj atveria angliškų 
aflne rusiška keiksmų žodynų.

mūsų įncniuinkai.

Kada atėjo iškilmių laikau,
_ - . . , . , x . . žmonės dideliais būriais naci-Kauni, kamgi tada tokius ne-i. . . ... . .. . ,C ,v. . - - d«rd<r ! honth Šulę IS visų kru-Teik»Hingus žodžius vartoji ir ■
dar lig su dideliu kerštu?

KAULAS: — Tai yra gyvas
)itttyrimas: žmogus praranda
kantrybę iš priežasties skaus
mo.

JONAS: Tas puls yra stt
TtezatfK'žniūkais ir bedieviais. 
Tik primink jtini tikrąjį tifcė-

ras iš Honmstead. gražiai pa
dainavo kelias lietuviškas dai 
nūs. Būtų gerOy kad rnūsiy apy*

su laisvamaniais 
pagauti giliai ti

kinčius žmones ant savo meš
kerės. Katalikai paklausė sa
vų vadų ir susirinko švęsti 
Lietuvos nepriklansomy bės su 
kakti į Cbtoniul teatrą, nors
ab kai fina r su bedieviais vilio-i
jo jocs ; Piliečių k-n-bo salę. 
“You (un fool some of the 
peopie some of the time, būt

6RAŽI PRADŽIA
Vasario 24- d., išėjęs po mi

šparų iš Av. Kazimiero bažny
čios, žiūriu — »ri« mokyklor- 
parap. vargonininkas su visu 
savo štabu, iš Ifomcstead Ki 
įmutis, iš Hridgevillės Masių 
čiūtė s;r :-avo pulku ir visi su 
ėjo į salę. Panorėjau sužinot, i 
kas čia bus.

Jaunimo prisirinko gana

PAMOKOS
AWCLŲ KALBOS 

LIETUVIU KALBOS
KNYOVEDYžTĖS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nho S Is ryto iki .‘t po pl<*(i|, l 
mira 7 iki 9 va*, vakare.

AMERIKOS UETUVIŲ
MOKYKLA

:IH»O Ho. HalsfecL. Cltk««o, OI. «ū •:

Kūbieys Mušt 
Ctean Ont Actds

Tha only w»y your body can ele*a <mt 
Aelda and palnoiloua wn«td» ftom your 
Blood 10 tBru 9 mmibn tloy. deneafe Kld- 
nejr tub»« or aitera, būt b«wara of chtap, 
drnrtlc. Irrltaffn* dru»r. If fuiUrtlorta, 
Kltln<-y or Bladder dinorders malte you 
aoffer from Oattln* Up NlalTta, Nefynue- 
neea. Lea Palaa. BacHache. Clreled UBder 
Eyoa. Dtulnen, Kheumatlc Palnr, Actd- 
Ky. Rurnlnr, Smartlnir or Itehlna, dob't 
take chBircea. liet the Doofor*a- (tMnMa- 
teed pr..»crlptlon called Cyatex ISlee- 
Tex>. Worke feat. su fe a-nrl aure. fn tk 
h mira K muet brink ncW vltallty. and fa 
aunranteed to flx you ua ln one we«k ar 
mnney burk on return of «mpty oąctraae. 
Cyatrk coeta only 9r a day at druftlets 
and the fuarantea proteotV you.

linkės chorai, bei jų vartei vie- į you can’t fool all of the peo- 
na-s į.iteš kitų perdaug nesi- ple utį of the time”. Vilimas Gerkit ir Reikalaukit

TOLOSEFA1*
WIm M. Katncr of Braoblya, 10. T. 

mdtaa: "■a»o uaod Kr—ob»a for tha 
bart 0 aiuftha —1< bara Bot onty MM * 
poundn būt fool no raurh beit— ta ooory 
•ar. Btah ta* —»»*• *ha <a*» — ta 
rodoee, Krooebon ii aondorfal ta koo> 
tha oyata- hoodthy I bMta* M MM— 
ohnmld kiww for rre trled oo aai, 
thinfo bat only KroMohoa aaatod—M all 
bar*—." (May «. iMft.

TO lota fat BdZMLY and RAMAJMB- 
tY. laba a nair teanpoonful of KntaSHon 
Balta ln a glaa.t af hot aatar (h tlio 
morr.lng baforo broakfaat- don t rnt— a 
mornloi—a bottla that laito 4 aooka 
eoirts Hut a trlflo -—t Mruochan Sodla at 
any drutatore ln Amarlca. If not Joy- 
fully aattaflad after Oas Mab bottta- 
monay back.

Preferred by milGou 
t# mayonnaise..

Rinktinė nu-- * . .
dilu g,-u Kupink- 
ta 1 ncnuprttMt^
Jp-tatlliėH | 
dnl.-f Krufl 
RTIracld 
\yh'-P ”>•- 
Maoja;

NMIty VIENYKS MALDAKNYGE
Kunigų Vienybės paruošta roalflnknygš bus iki gavėniai 

užbaigta, šį maldaknygė yra leidžiama Tėvų Marijonų lėšo
mis, v spausdinama “Dran-go” f»p««8tuvėje.

Kunigų Vienybės inaldaknygų yra no<M<lelio formato, tu
ri 250 puslapius ir gražiais jnn4wrs apdarui*. Jos kabia 65 
centai; su puuuksavnnu 75 centai; su skrrFniiais apdarais 
$L,25 centai.

Amerikos Lietuvių Kunigų V’n>nybes yra nutarta visur 
laikytis nuihhi tvarkos sufyg .pi Įfųii-uožta mahlaknyge, kad 
suvienoilinus visose lietirviii teežnyčioso pamaldus.

Šių Kunigų Vienybės imi ruoštų mahlaknygę bus gpdimaį 
gauti pas savo klelmnų arba “Draugo” knygyne, 2334 So. 
Oakloy Avė., Ciiicago, J H.

šia iiiubteknygę galiniu jati ttebar iižsteu&.Yti “Draugo*
kuri, scdeduua aut juučiu ra knygyne, o kui|» tik bus ji užbuigta vĮsieuit pttbiųsūne paštu.

štų. Apie pusantro tAkstamėio 
susigrūdo į teatrų, Šimtams 
prisiėjo grįžti atgal, nes nebe 
buvo galimybė ; įsiveržti. į vi 
du. Kurie turėjo lafmę pate 
kti į šulę, nesigaili važiavę į 
PittsliHrghų. šios apytinkės 
lietuvių jausmams ir protui

.... ... ,, v .. šernai bebuvo paterfctn tiekjimu, arba Katalikų Baznvcių, . ,
... , r. , • medtai, kaip su plcrtiikn per pir

štų, getai nžili-alj didelį skau
smų; n<*znlicžninkns, arini be
dievis, tuojau šoka aukštyt^f • Luino, kad Amerikos lietn- 
akis išplečia ir ii:.a keikti, i ‘ I riai nėra panašūs į tą musę, 
kti be fciutojiurj.

Dr, AF. Fb-.gfh.has, kafhč«tn- 
i:iU3 iipic l.i’fuvos atstatymų,

ir
Uat^UkM

Mutual LiquorCo.

ViMV Aliaiae 
MntnaI THH 

tralridilM

4707 S. Halsted St
Tai TARDS M0J
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PittsMŽims
Bagdonas. “Aš esu pilnai už
tikrintas, kad nei lietuvių ka
lba, nei tikėjimas nežus Ame
rikoj, pakol Vienuolynai gy
vuos lietuvių išeivijos tarpe”, 

Išsakė kalbų, kaip jaunimas Urp kitko pasak6 svečias.
L. Šimutis, “Draugo” reda-

GRAŽI PRADŽIA

(Tęsinys nuo 4 pusi.)

muzika ir dainomis pakelia vi
sų dvasių.

Po kalbų visi sutiko, kad 
Pittsburglie reikalingas toks 
choras.

Susirinkimui vesti perstaty-

Kun. J. V. Skripkui pakvie- .mininkas James Malone, kele.
tus, pirmiausiai kalbėjo M. į tas Pennsylvanijos legislatu-

ros atstovų ir kitų įtakingų 
svečių. Tik gaila, kad ikį va
karienės nebus visai baigtas 
mokyklos remontas, ypač vir
tuvės ir kambario drabužiams 
pasidėti (eheek room). Taip

a TĮC Hį WF$T FNP Bhbilienž — pirm., 7 vai. vakare, Sv. Jurgio pa Vasario 17 d. J. E. vysk.
wlu lVWiw flUvl Lili jjRįmutnvįfįenė — iždininke, j rap. svetainėje jau buvo pilna 1 Matulionis dalyvavo pamaldo* 

Nutarta sumokėti vienų dolo žmonių, kuriuos klebonas ra- ’sfc ir pasakė gražy pamokslų. 
Federacijai ir vienų dolerį gino atlikti patiijotinį darbų Žmonių buvo pilna bažnyčia.

Buvęs

PITTSBURCHO PA
DANGĖS

pat ir vaišių kamputis ne vi- 
ktorius, pasakė gražių kalbų, sai bus baigtas. Priežastis, kad 
kuri davė dvasinio ir tautinio tani darbui medžiaga, kurių 
peno seserims ir akademikėms., klebonas gavo dovanų iš koin- 

Kun. J. Misius savo kalboj pandos, nepristatyta laiku.
pranašavo, kad ir už šimtų m<s; ---------
tu lietuviai Amerikoj kalbės Praeitų sekmadienį

i Vasario 22 d. tiek daug pri
snigo, kad negalima buvo net 
iš stubos išeiti. Dėlto sunku 
buvo po kolonijų sukinėtis ir 
žinutes rankioti.

šios kolonijos lietuviai sė
dėdami pi i ? pečiaus, vis daT 
šneka apie Lietuvos nepriklau

kun >soiny^s paminėjimų. Tiesiog 
stebisi, iš kur tiek lietuvių gu

ri
Sv. Pranciškaus Seserų vie
nuolyno rėmėjų skyriui, kai
po metinius mokesčius.

— pirkti Vilniaus vadavimą į
pasus ir ženklelius. j----------------------

7:30 vakare kun. Zimblys Prieš kiek laiko buvo sure-
atidarė programų ir vedėjum ngtas Šv. Jurgio parap. ban- 
pakvietė K. Žadeikų, kuris kietas paminėjimui kleboni 

kun. Ig. Zimblio 50 m. 
žiaus ir 25 in. kunigystės. Ba

Sv. Pranciškaus Seserų lė
mėjų skyrius renka dovaūas trūnijai kalba paaiškino vaka 
ir žada skaitlingai dalyvauti ro tikslų.
koziriavimo pramogoj kovo 3 Šv. Jurgio parapijos chorui, nkieto komisijoj buvo: pirm 

seserų vienuolyne. Cibukas vadovaujant varg. Dzikui, pa*

tas A. L. Onaitis, iš Homestea
do, kuris taip pat paaiškino ‘lietuviukai ir jausis esu lietu- Skripkus pakrikštijo Jurgio ir 
organizuoto jaunimo svarbų ir;via-g> jeį flktai se8erys fęs
pradėta rinkti valdyba chorui 
organizuot. Pirmininku išrink
tas A. L. Onaitis, vice pirm. 
V. Cinikas, rast. J. Masaitytė 

Bridgeville, vice rašt. M.

sa. Veronikos (po tėvais Šekėniū- lsi° P"®™*®- Matomai, Pit-
vo Šventų ir kilnų darba, kaip «») dukrelę - Marija - Jea. ;‘sbur«> ™'1<l8si dauS lietu- 

nette. Kūmai buvo: P. Andriu- ivni’ be‘> nesant vjeS» l*“en-iki šiol kad daro.
Kun. Ig. Albavičius iš Chi- lis ir A. Nedzinskaitė. William 

cagos, pasakė gilios reikšmės |Oood ir Onos (po tėvais Oi- 
kalbų, paremdamas Dievo Ap- žauskaitė) dukrelę — Marija • 
vaizda ir jiranašavo, kad Šv Ona. Kūmais buvo: Leo Keat- 

Bernatonis iš Pittsburgho, ka- Pranci5kaU8 vienuoivnas> Die- ing ir Mary (Jood. T.
sos globėjai: V. Kazočionintė |vui 1>adejant> os ir veiksl ------------------

Dievo garbei, tikėjimo plati
nimui ir tautos palaikymui.

Negaliu praleisti nepaminė- -----------
vo 95 asm. Tai graži pradžia. 'jęg -r Rįhl sv^hy kun A Ju. Vaikučiai už garbę laiko, 

Kaž kas pasidarė su Šv. Vi- |rguč.io įr j>un> j Pikučio, ku- kad juos aplankė sveuf.s L. 
neento parapijos choru, kad |ri/ savo dalyvavimu suteikė Šimutis, “Draugo” redakto- 
tik dvi mergaitės pasirodė.-daug g^g įr užuojautos se- rius, kuris buvo atvykęs į 

serims ir jų auklėtinėms. Bu- Pittsburgbų Lietuvos nepri- 
'vo iv daugiau svečių.

]S

Kutcliūtė iš Pittsburgho, kas.

ir A. Balukas — abu iš Honie- 
stead.

Pirmam susirinkime dalvva

ŠVENTO KAZIMIERO MO- 
KYKLOS ŽINUTES

girnų, jų ir nematoma. Tenka 
girdėti, kad Veikimo Centras, 
arba Federacijos apskritys 
pradėsiųs daugiau ir plačiau 
veikti. Tada prasidės ir dides
nis gyvumus.

Vyrukai Šv. Vardo draugi
jos išsijuosę darbuojasi vaka
rienei ir šokiams. Iš jų pasi-

ŽINUTĖS K VANDER- 
GRIFT

Vasario 12 d. pasklydo skaa 
di žinia, kad mirė Konstanci
ja Švegždienė, stambi Šv. Ka
zimiero parapijos rėmėja. Pri
klausė Šv. Pranciškaus III or- 
denui. Velionė paliko savo my 
limų vyrų ir septynetų išaugi 
ntų vaikų. Pavyzdingai gyve
no, tat ir per laidotuves baž
nyčioje prie trijų altorių bv 
vo laikomos šv. Mišios. Su

šventinio spėjama, kad vaka-; v , , t-r J ’ |širdgėla lyuejonie a. a. Kon
įienė bus sėkminga

Jei kada buvo- kokie nemalo
numai, tlabar turėtumėm juos 
pamiršti. Turime dar Šv. Izi
doriaus parajūjų, Braddock, Į 
Dangų Žengimo parapijų N. 
S., kurios tikime nepasiliks už 
pakulyje ir prisidės ateinan
čiam suvažiavime, kuris įvyks 
kovo 24 d., Jlomesteade. Cho
ro vedėjum išrinktas Šv. Ka
zimiero parapijos varg. V. X. 
Medonis. J. B. T.

Širdingai ačiū visiems sve- turėjo progos susipažinti 
malonu būtų, kad jie žinomu kalbėtojum. 

ir dažniau atsilankytų.
K.J.V.S.

c.ianis:

IŠ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

Vasario 24 d. treti ninkai-ės 
laikė metinį susirinkimų. Kle- 

klausomvbės paminėjimui. Jie 'bonas patiekė konferencijų a

istancijų į Šv. Gertrūdos ka- 
'pus.

Amžinų jai atilsį.

su

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ PRANGtŠ- 

KIEčiy VIENUO
LYNE

Vasario 24 d. po mišjjarų į- 
vyko Šv. Ražančiaus draugi
jos susirinkimas, kurį gerb. 
kun. Skripkus atidarė malda. 
Paskui pasakė turiningų kal
belę, ragindamas prie ypatin
go pamaldumo į šv. Juozapų 
ateinantį mėnesį, kurs yra ski 

Pranciš- rtas Šv. Juozapo garbei. To 
gražaus pamokinimo ilgai ne- 
paniiršime. N.

Aukštesnės mokyklos moki
niams svečias pasakė trumpą 
kalbų apie svarbų katalikiškos 
aukštesnės mokyklos. Ragino 
mokinius ištverti iki galo, kad 
pradėję ii baigtų aukštesnę 
mokyklų.

Aštuntame skyriuje taipgi 
trumpai kalbėjo, ragindamas 
vaikučius, baigus aštuntąjį sky 
rių, neieškoti svetimos mokyk
los, bet ir toliau lankyti sa
vųjų aukštesnę. Aplankė ir 
kitus skyrius.

pie katalikiškų akcijų.
T valdybų šiems metams iš

Darbai čionai šiek - tiek pa
gerėjo. Visi jaučias linksmes
ni. Vietinis

giedojus Amerikos himnų, pa
kvietė kalbėti kun. G amui, 
kuris nušvietė praeities ir da
bartinę Lietuvos padėtį.

Antras kalbėjo adv. Hore- 
uas anglų kalba; gražiai pa, 
pasakojo apie Lietuvos respu
blikų

Trečiu kalbėtojum buvo au
kštas svečias J. E. vysk. Ma- 

Kulionis, kuris, apibudinęs to?
■dienos šventę, kvietė visus 
prie vienybės ir meilės, ypa
tingai jaunimų būti tikrais lie 
(tuviais tėvynainiais. Po kal
bos Šv. Jurgio parap. choras 
.dar padainavo porų tautiškų 
dainę ir programa baigta Lie
tuvos h irimu.

Paskui prasidėjo balius, šo
kiai.

— K. Žadeika, vice pirm. — 
J. Liejia, rašt. — P. Janelift- 
nas, kas. — J. Maslauskas. 
Komisija gražini dirbo. Pelno 
parapijai liko apie $500.00.

Tuo parengimu daugiausiai 
rūpinosi pirm. K. Žadeika, 
stambus biznierius, iau apie 
25 m. užlaikantis liardwaro 
krautuvę. Jo krautuvėj visko 
gaunama, ko tik namams rei
kia. K. Žadeikos liardware 
store randasi adresu: 2619 E, 
Ontario St.

Žadeika yra tikras lietuvis 
patrijotas, politikicrius ir Lie
tuvių Citizens klubo pirm.

‘.baugus

Kiekvieno kai atiko yn 
priedermė remti ir platinti 
katalikišką spaudų. Kataliku 
ka spauda nmodo žmogui is 
ganymo Li!-n- • amžiuastį.

RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
GRAŽIAI PAMINĖJO 
LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĘ

VENFTiAN MONUMENi KP, !NC
" " • Yr

ruwn»
,r Gr-lin*niln

Vasario 18 d., šv. 
kaus vienuolyne seserys iškil
mingai minėjo 17 m, Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. J 
iškilmes atsilankė daug nepa-• Lietuvių biznierių vakarie- 
prastų ąvečių, jų tarpe ir Lie- nės prisirengimas jau baigia* 
tuvos atstovas M. Bagdonas iš nias. Ona Laukaitienė, vyriau- 
"VVashingtono. šioji virėja, jau turi susiorga-

Programas išpildytas sekam nizavus sau reikalingų pagel- 
čiai: bininkių štabų. Petras, Ado-

Sucinant svečiams į audito- .i.urs, Jonas, Stanley, Antanas, 
rijų, orkestrą iš 24 akademi- Į Juozas ir kiti taip pat neat
kių ir kelių seserų griežė mar
šų, o po to keletu gražių mu
zikos kūrinių.

Paskui pasipylė jautrūs sve 
čių ■ sveikinimai, akademikių 
dekkutacijos, žavėjantis vaidi-

silieka, suka “gnštų 
kempe.

Girdėjau, kad šįmet biznie
rių vakarienėje dalyvaus daug 
žymių svečių, tarpe kurių bus 
vienas žymiausių Pittsburglie

, M

OlditMihln iH»mtnklQ dlrhtnv. 
dblracof17 metų Lietuvos nepriklau

somybės sukakties paminėji
mų. Minia lietuvių, su J. A. V. 
ir Lietuvos vėliavomis, prie 
Šv. Jurgio bažnyčios 3 vai. p 
p. laukė aukšto svečio, J. E. 
vysk. Matulionio kuris neuž
ilgo ir atvyko lydimas kuni
gų. Bažnyčioj, Ekscelencija su

tfortrl 50 m«*»Ų Dfllyrtro.

Pirkite tiesiai IA dirbtu rfe. to 
taupykite p4nl«u.-

------ o------
Mas atlikome dfcrb* daugeliui iynsr 

ntq Cbicagos Lietuvio.
----------- u-----------

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

IŠKILMĖSE DALYVAVO 
AUKŠTŲ SVEČIŲ

PA. —i PHILALELPHIA,
eini minėjo Jurgio Vašingtono! Vasario 16 d. Lietuvių Kritė- įteikė palaiminimų, o paskui 
gimimo dienų ypatingomis pa-, uionių Surysią buvo surengęs .nulydėtus į klebonijų.

Vasario 22 d. iš ryto vaiku-

mokomis. Po trumpų pamokų, 
klebonas paleido namo. Pirmų 
Įr-yk tų dienų tiek daug prisni 
igo.

IŠ BRADDOCKO
Vasario 19 d. mirė a. a. Ju- j 

zefina Jesikevičienė. Palaido- 1 
savOita iš Šv. Izidoriaus bažnyčios, 

vasario 22 d., Braddocko ka 
talikų kapuose. Paliko vyrų, 
dvi dukreles, sūnelį ir motinų. 1

Amžiną jai atilsį. i

nimas “Senojį'ir Naujoji Lie-,teisėjų, p. Patterson. Taipgi 
bus buvęs miesto Tarybos pir-tuva”, dainos ir 1.1.

SKAITYKITE

ši kolonija skaitlingai da
lyvavo Lietuves nepriklauso
mybės paminėjime. Visi grįžo 
į namus pakeltu ūpu ir nesi
gailėjo padaryto žygio.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAHINKLV DIRBtJAI

Ir BdMH- 
tr «»•

Veskite punteUų refceliu 
ai cu pautais t&MrtėJato.

« blokaa | 
OMiialMi *

*«.»<

Ue-

HH1S1DE, ILUNOIS
Trye telefonai!

Ra. PEM8AOOM MII 
BELMONT MBS

Office! E 
Tlnoent

GRABORIAIi
LACHAWICH 
IR SOMOS

tnTUVUI ORABOSUI
Patarnauju laidotuvėse k u opi (taus la 

Reikale meldžiu atsISauktl, o mano 
darbu b (laite užganėdinti 

TeL CAMal t51ft art* . 2.MI
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ot., Cicero, HL 
Tek CICERO 6MT

Tatafanas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
0RAB0RIUS

Turiu automobilius visokien* 
reikalams. Kaina prieinama

3319 Lituanica 
Chicago, UL

TeL LAFayette M71

J. Uulevičlus
Graborloa

ir
BalsamiibtojM

Patarnauju CMoa 
goję Ir apylinkėje.

DMeM Ir grali 
Koplyčia dykai

MM Archer Ar*

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, lllmoia 
Phone Cicero 2109

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien 
ražtis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me 
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Brcad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
Street, Wilkcs Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“LAIVAS”, savaitinis Tė"ų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- 
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 306 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams Sekmadienį kovo 3 d 
$2.0G.

‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, UL, Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, 111. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

Bingo penkiadienio vaka
rais gerai sekasi ir tas rodo, 
kad žmonės atjaučia parapijų. 
Matyt daug iŠ kitataučių. Prie 
Bingo darbuojasi: K. Sargau
tas, J. Martinaitis, V. Sargą il
tis, P. Pampikas, J. Diškevi- 
čius, P. Novakas V. Diškevi- 
čius, K. Vilčauskas ir A. šeš
tokas.

nuoniene 
corpore” 
n i jos.

sios parapijos “in 
eis prie Šv. Komu

Augustas

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
UU001AM PIGIAU 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

1.1. IOLP
OMABORIOa Ir IJUDOTimų▼BDAJAS
1646 West 46th StreetM. BOUterard BMS—-MIS

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

kozapas Eoikikis
IP

‘Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 80. KEDZIE AVĖ.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

)307 Lituanica Avė 
TM. Bonkrard <UB

SIMON M. SKUOAS
ORABORIUS Ir BAL8AMT7OTOJA* 

Ratarnavlinaa garu Ir nebrangus 

718 West 18tb Street
Telefoną* MOMrne

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ ORABOniU8 

Palaidoja už 125.00 Ir aukAdiau 
Modcrniikn koplyčia dykai 

168 W. 18th St. TeL CAJfal 6174 
Chlcugo, III.

Laidojame ant lengvų išraobėjiaų

J. J, BAGDONAS
Kep. 3HM) arba Pul. 4151 

2506 W. 63rd St 
10734 S. Michigan Avė.

N. UAD18, ch.
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VIETINES ŽINIOS
PASKAITOS VISUOME- | SODALIEČIįl DARBUOTĖ 

NĖS KURSUOSE TOWN OF LAKE. — Bum 
šiam sus-me įsirašė net ketu-

Šį vakarą ivvksta paskaitos . -ars.-*-. * rios naujos nares: M. Keterai
’oso vietose

CICERUSŽINIOS
GRAŽUS CHORO 

VAKARAS
Vasario 24 d., Šv. Grigaliau*

tė, S. Cibulskaitė, S. Kavaliau choras, vadovaujant varg. Mo- 
ndeikai, surengė gražų šokią 
vakaru.

[Aušros Vartų parap. salėj, skaitė ir F. Lipskaitė. 
rrest Side, kalbės komp. A į Tuojau j>o Velykų sodalie-

Pocius, adv. J. (irišius, dr. I*. 
Atkočiūnas.

Šv. Mykolo parap 
North Side, dr. A. Rakauskas, 
adv. K. Savickas ir red. Tg 
Sakalas.

ŠĮ VAKARĄ DIDELES RIS- programai būna ketvergais darbas, 707 pusi. 64 paveiks-j Jonas Smilgius sirgęs šv- 
TYNĘS CHICAGO nuo S vai. vakare jš stoties lai, 2 žemėlapiu. Kaina $2.5<l Kryžiaus ligoninėje pns tre-

STADIUME |\VIIFC. Patartina pasiulausy- labai gražūs skaitymai, Įuitar- Tėios savaitės, mirė vakar
Jim l/mdos, 205 sv. su E v t i. 

erett Marsliall, 220 sv. 1 pu-o- i 
limas 90 min.; už pnsnnlii.j i GAL IESKAI GRAŽIOS IR 

H-™,pijunot,. : NAVDING03KNYG0S?
Jim McMilIin, 225 sv

Nors oras pasitaikė nepato- ;t ės rengiasi prie šokių vaka
ro. Komisijoj darbuojasi C. [sus> bet publikos buvo daug 

... Liekiūtė, A. Pivarūnaitė, M. 'Ne tik choristai “in eorpore” 
Sae,b šimkiūtė, E. Vitkauskaitė n- suvažiavo iš kitų parapijų, bet 

’kai kurie ir chorų vadai: koJ. Paukštaitė.
Motinos Dienos paminėjimui lnP- A. S. Pocius, N. Kulys 

surengti išrinkta komisija iš: P1* K- Gaubis. Varg. Mondei 
Šv. Antano parap. salėj, Ci- j p. Lickiūtės, S. Matuzaitės, S.'ha ir choristai visus gražia 

eero, ark. M. Saldokas, laikr. |Bartkaitės,. II. KraučiūnaitVi 'priėmė. Muzika buvo gera.
P. Gudas ir dr. B. Jovaišas. jr jp šimkiūtės. Komisija ža-

a.------------------- ^ja kll nofs gpaž.aus ir nepa
prasto surengti.

Sodalicija ir šįmet laikysis 
papročio, kad kuri iš sodalie- 
čių neapleis nei vieno įnėne- 

ga- irio per metus Šv. Komunijos

PROF. ŽYŪAN AVIČIUS 
CHORO KONCERTE

BRTGHTON PARK. 
vo smuiką ir nepaprastu tale
ntu prof. A. Žydanavicius, 
smuikininkas - virtuozas, pa- Jvert.n,lamos mūs varg. V.
linksmins publiką susirinku. ]),u,k5os Kerl""lf- PHelankum,, 

o kad niekuomet neatsisako so- 
dalicijai patarnauti, nutarta

‘‘in eorpore”, bus įteikta at
minčiai dovana.

Mckemet Yousif, turku, 
sv. 1 puolimas 30 min.

™ i LEMOYNE — rataiminta- 
sis Kunigas J. Basko, jo as
inio, Gurbai ir auklyba. Dide-

Kaimynas tina visiems šią knygą įsigyti.

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

Chicago, III. gaiš darbais

Ray Steele, 220 sv. su Tom įj() p r;,iato, gražus spaudo,:
i my Marvin, indijonu, 220 sv.

RADIO
BUDRIKO VALANDA

Su tikru malonumu pereitą 
sekmadieni teko klausytis ra-

šiuo laiku parapijų chorai 
vieni kitus remia. Kai tik iš
girsta, kad tas ar kitas para- jdio programo iš stoties \\ (T L 
pij^s choras ką nors rengia, nuo 1 iki 2 vai. popiet, kurį

ryte 5 vai. Velionis priklau
sė prie šv. Jurgio parapijos, 

j ir yra atsižymėjęs labdarin-

CLASSIFIED

šią į N. P. P. Šv. parapijos 
choro koncertą ateinantį sek
madienį, parapijos salėj. 

Žymusis smuikininkas, ku

nupirkti dovaną.
Kiekvienam sus-me išdalina

linas laikraštukas. Iki šiol so

1 puolimas 30 min.
Bus ir trys kitos poros ge

rų ristikų. Ra p.

AKI G UYDYTOJAI
Al TDMOltlI.KS

DR. VAITUSH, OPT.
I.IETHVIS

<»l,TO.Ml:TltlCAI,LV AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių ii cm kuris
esti prl.-žUMlinii galvuft xkuii<WJIiiin, 
ivuigimo, ūkių aptemimo, nervuot li
mo, skaudumu ūkių karAlj, atitaiso 
'.rumpuregyHlę ir to Ii r.‘gyni ę. Priren
giu teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimus daromas su 
elektra, parodančia mažinusias klai-

EMIL DENEMARK INC
----- -Vartotų Karų Bargenai' -------

Tll’TCK •— '23, Model Rfi-S, 2 pnsuž.CA Dl I.LAC '30 — V-8, f, Sednn. .luo
tu lipe su Itunililo seni. Juodus, Aesi 
tirui, ratui, trunk rncft. I'rlh lininė 
turtuoliui ir labui mažai vartotus. 
Puikiai išrodo, tiihulum stovy. 
luntuotus ......................................... *705

illt'ICK — '33, M,,.1.1 r,7. 5 pasaž. 
Sedan, Juodas, šeši drnt. rūtai 
trunk raek. šis mažas It.iiek sedan

ADTOMOBII.I’.S

tl.is, meiltnin is ratais. Rpare tiro 
ilžpakuly, vvlilpcnrd trim. Liliui ge
rus kiras žema kaina ............ *375

NASH '82 — l.lght 8. S Sedan, Mn- 
roon. r. meiliniai ratai, gert tajaral. 
Išlikimas, ekonomiškas mažas ka
ras, atrodo ir In ga gerui .... *325

išrodo kaip naujas, nerasite ia.n ■ n,-,CK .J0 _ Modf>1 <ss j j
panašaus. Garantuotus ............ *.».», collpp KU

fi drat. rntnl. latiai g r: žus CA”»n 
tobulai!. stovy .......................... *2*5bcicktuojau nutaria važiuoti ir pa Įdavė Jos. F. Budriko radio ir das. speciais atyda atkreipiamu J

1 , , , , , mokyklos vaikus. Kreivos aky* atl- PONTIAC — '34remti jo pastangas. Gražu? irakandų krautuve, adresu tuisomos. vuiumios nuo 10 iki 8 v.
. . , , , . oipt o n l t l i TO NedSIioj nuo 10 iki 12. Daugely at-jaununo bendradarbiavimas. • '3417 b. Ilalsted st. t rogramas siukimų akys sutaisomos be akinių.

. i r- • • »• Kainos pigiau kaip pirmiau.Dirbkime iš vien. o mus da pasižymėjo įvairumu, gražio
Irbas atneš daug gerų vaisių, ^nis dainomis kvarteto, įrergi- 

Ieva Lukošiūtė n’J trio ir solisto P. Stankūno,

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

KVIESLYS

Nei vienas cicerietis nėra 
girdėjęs, regėjęs, ar ragavęs 
to, kas bus kovo 3 d., 7:30 v

o .Makalai buvo ypatingai žin 
geidūs. BudiĮko muzikantai.!
kaip \isados, šauniai grojo. , Pritaikyme akinių dėl viso- 

Kiti puikūs Budriko radiojkių akių. Ekspertas tyrimo a- 
— | kių ir pritaikymo akinių.

25 METĮI PRITYRIMO

RADIO REPAIR

ris Dereitais metais atvvkn is',,. . į ' 0,1 v Kuomet reikia pataisyti ju-
z,.. ‘ ? .dahetes vartojo seserų nnmeo- iV„ parapijos salėje. Parengi- sų Radio ar kitas elekt riki nes

Bostono ir Chicagoj ,sttig<' graf.j Ret dabar davė mimeo- 'mas Š. K. A. Rėmėju 9 sk z- nia?;r.a- pašaukite.
p. .■—) lutą 1 įe i z i n. k i ų duktė 1 -o t* jriaus. Jau keli mėnesiai kai',. , >• •

su: 4204 Archer Avė., šiam ko- .11r- t ... Dirbtuves išlavinti darbimn-ra,no’ kun tnip rnt >ra soda’ trėmėjos ruošiasi, o seserys mo- kai atlikf! da,.b}J kuogeriaugiaL,
RAILA S RADIO TAISYMO • 

STOTIS !
Taisome visokius radio setus
1622 So. 4Sth Ct.. Cicero. III.

34 DIDELIU SI TAUPYME

...................... *605

DODGE — '33, 4 durų Sedan, Juo
das, 5 mediniai ratai, šis Dodge G 
yra ekonomiškus operuoti Ir pui
kiam stovy. Geriausias kuras m-'žd 
šeimynai. Garantuotus ............ *525

STmEBAKETt — '32. 5 pru-nž. coupe 
su imi'-. In trunk. Juodas, šeši drnt. 
rūtai. Ijtbui puikii'Tn stovy ir išrodo 
kaip naujus. Garantuotus .. $165

BUICK '30 — Model r,7. r, Sednn. 
tamsiai mS’ynas, 5 meniniai ratui’, 
whlpeord trim Geram stovy vidui 
ir išorinei .................................... *275

PI.YMOfTTI '33, — 4 Poor Sedan, 
Juodas, 5 cream drnt. rntni. geri 
tajeriii. labai pulkus mažus kerus. 
Garant............................................... *175

FOl’.n '33 — 2 pa«iž. Portvr.rtlh’e
foline, V 8, Juodas s.i Ge'tonuls 
ratais ir gerais tajerais. Atrodo 
kaip naujas ir labai geram - m-ictr •»<stovy .............................................. .. *3415 BLICK —

PONTTAC SIX — '32, 4 durų Sedan, 
Juodas su raudonu striplng Ir 5 
raudonn's drat. ratais. Geras mažas 
karas už mažai pinigų. Gerai Iš
rodo Ir geram ftovv ................. *305

fADTI.I.Af '28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas. G drat. ratui, trunk raek. 
whipeorii Irim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai turnnns................. #165

*135

PONTIAC '29 — 5 pasaž. landau se
dan. šviesiai mėlynas, 6 d.rat. ra
tai. trunk rnek, gražiam stovy, ty
kus motoras ............................... *125

ncerte grieš klasinius kūriniub.*»•- » : p;nr.>:n , - • . - - ,° liete. A<-.iii u/, U' j p. 1 įerzin- kinius rengia pregramui, ku
O choras, vedamas varg. Ku skai,ls

dirkos ir solistai, taip pat ža
da nustebinti klausovus.

Po koncerto šokini. 
]žanga tiktai 35c.

j ris bus vienas įdomiausiu. Va 
Po sus-mo įvyko “Valen- kanenė visur, svečius tikrai 

tinę” palty. Pirm. Kaz. Bart- {patenkins ir palinksipins 
jjep kaitė ir vice pirm. V. Lokom- Jauni ir seni, nei žmirškite BIZNIAI PARDAVIMUI

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

IW)1 8. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldfcf., kamp. 18 st 

2 aukštas
Pastebėki! mano iškabas

NASH '3 2 — 8ey|. 5 pasaž. foline 
Juodas, fi drat. ratai, geri taierai. 
trunk reck. whlpcord Irim. Gerai 
atrodantis Našlį geram stovy *305

BT’TfK — '*8. Model 57. 5 Sedan.
gražus mažos karus, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkalnuotas, lik
tai ....................................................... »9"»

PAfKARD '28 — 8 cvl. 7 Sednn. fi 
drat. ratai tnink rnek ............ *05BT’TfK '31 — Model 91. S Sednn

Juodus, fi drat. ratai, geri taierai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Biiick geram stovy .... *375 BflfKS — Vmų modelių. — Mes vi

fHEVnoi.ET '31, — 2 Poor Sedan, 
Tamstai žalias. 5 cream drat. ratai, 
t'k triinimi laikų vartoto*;, išrodo 
kaip naujas. Gurant. BAflGENAS.

IR DAUGELIS KITŲ

suomet turime ant vietos pu'-kų 
šlakų garantuotų vartotų llulck ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerų vartoto nutek, kuris buvo tln- 
kain-il pertaisytas.

uauc ir MC4 p 11. v; • bvHėintn; nt«ilnn I n m ! Valandos nuo 9:30 rvto ik. i {duokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite,Įskaitė nupirko dovanėlių n-Irenos. A im liečiami atšilau- |Buteniė .r grosern^. 1 unnie ; 12 v Popiet puo , ;30 iki 8;Ofl^ patogiais mėnesiniais mokesčiais.

PLATINKITE “DRAUGAI. >oiii? narėms. Omega

ATSIŠAUKIMAS
1935 m. vasario m. 20 d.

Brangieji mūsų Prietcliai,
Kovo mėnesį vėl pradedame mūsų Vienuolijai vajų. 

Žinome, kad šiais sunkiais laikais nelengva P'ikG pini
ginę auką, tačiau drįstame kreiptis prie Jūsų su mūsų 
bėdomis. ,

Vienuolijos reikalų yra nemaža. Dvi mūsų Akade
mijos, kuriose Seselės auklėja mergeles katalikiškoje ir 
lietnviškoie dvasioje, jau nebetelpa namuose, nes auklė
tinių skaičit s vis didėja — vietos pakankamai nėra. To
dėl Seselės yra verčiamos užleisti savo gyvenimo vietą 
studentėms, tokiu būviu Seselėms tenka labai ankštai gy
venti. Norint tas taip svarbias mūsų tautiečiams Įstaigas 
išlaikyti reik būtinai didint namus. Be to, dar reikia 
mažinti skolas, teikti mokslą mokytojoms ir neturtin
goms mergelėms norinčioms tapti vienuolėmis, ir užlaiky
ti ligones Seseles. Šie ir kiti įvairūs reikalai negalės būt 
aprūpinti be Jūsų, Brangieji, jiagalbos.

Maloniai prašome padaryti mūsų reikalus savaisiais 
ir kiek įsigalėsite pagelbėkite.

Seselės karštai maldaus galingąjį globėją šv. Kazi
mierą išmelsti Jums, per Dangiškąją Karalienę, gausin
gą atlyginimą, už Jūsų padarytas aukas Jo vardo ne
šiotojoms.

| Š V. KAZIMIERO 3ESERY3
%-------------------------------------------
—1 'jjursju1 ■. .-j-r1. 12. .' --'rn'.e

f
LEONARD A. GREETIS

Real Estate — Insurance — Notary Public

MŪSŲ IŠGANYMO 
REIKALU

A. J du bizniu. Kreipkitės tuoj vi-', vak£ro Nedf,)Oni)(J npra 
sa, pigia, gaubte. |akirtu va,anHu Rr>om R

3401 Lituajaica Avė. , phone c.vn.vi, 0523

384*8-60 Ogden .Ave. - Chicago 
Crawfond 4100

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

i. ei 1
Office Phone lies. and Office

PRO pect 1028 *35* So. Ix-avltt St.
CANal 0706

DR. J, J, KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SfltGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOCRS

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appoin'.rnent

Tel. CA.Nal 0257
Res. I’ROspe. t 6659 i

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SCCTH IIAI.STEI) STREET

Rezidencija 6660 So. Artcslan Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet

6 Iki 8 v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valannos:

Nuo 2 ‘kl 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutarti

Ofiso Klef. BOt lcvard 7820
Namų Tel. ITlO*.pcet 1930

Tel. CANal 6122

DR, G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Lenvitt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro

Tel. RGIIevard 71)42nn n i wnri no SeredoJ pagal sutarti
• “ »

DRi Ci Zi VEZEL IS
dentistas

; 4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Heredo.l pagal sutartį

------- . ------ - (

Ta’. CA.Nal <122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėllomls pūgai sutarti

REZIDENCIJA

8631 S. California Avė.
i

Telefonas HEPtibilc 788*

DR. J, RUSSEL
1 TJetuvts Chirurgą* n Gvdytotse
Of ir Re* Tel HEMlock 6141 

2515 WEST 69th 8T. 
Valandos:

2-4 popiet; niln ft-fl vakarais
Į - - r
'Tel. Ofiso BOCIevard 6*1.1—14
Re*. VICtory »4«

DR, A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-J; nuo 4:10-8:80

756 West 35th Street

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnln

Ofl'V) vnl.: 2 4 ir fi 8 p. m.
N.-dėliomlM pagal sutarti

1 JV A IRO B D AKT AR A I'

; OR. CHARLES SEGAL
OFtSA*

4729 So. Ashland Avė.
* lubos

CHICAGO. TLL
OFTRO VALANDOS

Nuo 1# iki 12 vai. ryte. nuo 2 ,kl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. NedAlloml* nuo 10 Iki 12 

valandai dien*
TeMonas Mll)way 28k0

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 0901

Re*.: Tel. PI,Asą 2404)
Valando*:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-8 v. v 
N*dėldleni*la nuo 10 Iki 12 diena

LIETUVIAI DAKTARAI
Offki* Tol. HEMIm-k 4HIS 
lies. Til. GllOtebiil 0617

7017 S. I.AIliriEI.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. ■MAROVETTE ROAI)
GYDYTOJAS IR fHlRUTtGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. ir Ni-dSilomls nusitarus

Tel. I.AKayette 7fi50

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai • 2—4 Ir 7—9 vnl. vakare

Res. 2136 W: 24th St.
Tel. CANnl 0402

Ofiso: Tel. I.Al'ayette 4017 
Ros.: Tel. UEMInrk 62H«

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir flITRCRGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Rerlileneljos Ofisas: 2653 W. 601b Rt 
Valandos: 10-12 ir 8-9 >—U. vak. 

SeredomiK ir NedOMomis pagal sutarti

DENTISTA8
1116 SO. 40lli CT., C1CF.RO. H.b.

Vtar., Ketv., ir P.tn. in—9 vnl. 
3147 SO. H AUSTEI) ST.. CHICAGO 

I’aned., S» rcd. ir Subut. 2—9 vai.

Naktimis To. CAN'al 0402

DR. A, J, J AVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 

N* d< Įloję pagui sutartį

Tel. I.AI’ayette 3057

DR. A, RAČKUS
6TDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kerizte) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Nerudomis ir nedėllatiifs pagal 
■u tarti

'Ofiso Tel.; LAPsyette IfiSO
Ret. Tel.: VIRglnla 08»»

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTARO A S _____ X . R A T

414* ARCHF.R AVF.MCE 
Kampas Frspeleeo Ava

’ OH--O Tel. CK F.RO 40 
. It<-/.. Tel. CICERO 3650

JOS. SHIN6LMAN, M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Komisijoniertus. Y.ra gerai (’i- 
cerlečtams žinomas. Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo RbenmatlznUĮ, Plau
čių Ir Širdies Ilgas.

Valandos;
Nuo 10 Iki 1* vai ryto: nuo S Iki 4 

vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakara:
•veef*dieninis psvsl ausltartma.

4930 West 13th Street
CICERO, n.u

(Tęsinys ant 2 pusi.)
reikalingiausių tikybinių 

pamokinimų ir gražiausių ba 
žnytinių giesmių per savo ra
tilo valandą. Visa tai aukosi
me Dievo didesnei garbei ir 
Amerikos lietuvių išganymui 

Neabejojame, kad toki reli
giniai lietuviški radio progra
mai atneš lietuviams daug nau 

į įlos ir malonumo. Taigi kvie
čiame visus šių ‘‘Draugo” su
ruoštų gavėninių radio prog
ramų pasiklausyti.

Apart klausymo radio pro
gramų gavėnios metu, mes 
prašome, kad visi lietuviai ka
talikai skaitytų vienatinį k iv 
talikų dienraštį Amerikoje 
“Draugų”. Ir štai dėl ko?

Juk mums visiems rūpi Kri
staus Bažnyčios apgynimas 
nuo priešų. “Draugas” tą ga 
rbingą misiją sėkmingiau iš-

tu

Apdrcudžiam namus, rakandus — automohiliun ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti namą atsišaukite:

r 4425 So. Fairfield Avė. LAF. 6618
Valandos: — Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, išskyrus 

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

Mes aukštai gerbiame liuosno- 
rius kareiviu-, kurie stoja į 
kariuomenę ginti savo tėvynę, 

l“Draugo” skaitymas ir palai 
Įkymas sudaro tokią milžiniš 
ką pajėgą, kurios katalikų Ba-

J įžnyčios priešai bijosi.

nrsuRANCE
MOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS B0NU8

I Taigi gavėnios metu apart 
kiti) gražių pasiaukavimų pri
dėkime ir “Draugo” platini 
mo re’kalą. Jeigu dai pats 
neužsirašei, tai su gavėnios

REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Priairaiykite į mūsų Spnlką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
SM6 WBST 47th STREET TeL LAPayttte 1083

skaitai, tai rūpi 
nora būdu gauti 
naują skaitytoją.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan Rtate Bank name) 
Vulandon kasdien nuo 9 Iki 5. 
I’anedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais fi Iki 9.
Telefonas CA.Nal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic *600

Kuomet reikia Ruminitj Štampų, 
— I antspaudų ar kiti; ofisams reikalin-

DR, P. ATKOČIŪNAS |"
ACE STAMP WORKS
81 W. Van Buren St.

Lietuvis I’r.' Mileris jums patarnaus

ANGLYS

AHGI.YSI Tflkstančlal natriu vartoja 
ekonomikas, be suodžių Tropleatr 
anglis. Garantuota voga ir žiluma.

Trys Telefonai:
flereenlng*—14.75 Republle OfiOO
Mins Run—5. 7-5 I,awArta1e 73fifi
Lump arba egg—fi.oo MerrDnae 2524 

HORTHERJf COAT, CO., 
l,awTtdalc 7366 Mcrrtmar 2524

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TFU REPUBMC MO* rl

Katrie perkate %n<'ta |ž 
drafverlų, siųskite Juos ) 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis už mažiau 
Pinigų.

1

C1CF.RO



