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2O-asis konstitucijai priedas pripažintas
GYVENTOJAI BĖGA IŠ MASKVOS IR 

KITI! MIESTU
I <

FAŠISTAI BERLYNE KOVOJA 
SU KOMUNISTAIS

Anglijos pasiryžimas - karo 
skolomis atsikratyti

KONSTITUCIJAI PRIEDAS 
PRIPAŽINTAS

BĖGA NUO ČREZVIČAI- 
KOS AGENTŲ ‘

B

RYGA, saus. 23. — Bolše

vikų vyriausybė įveda čia, Pe- 

valstybės legislatura pripaži- trapily ir Charkove gyvento- 

no 20-ąjį krašto konstitucijos jams pasų sistemų. Pasai bus 

priedų. Tai buvo 36-oji vai-'duodami tik komunistams^ ku-(romi išbandymai, 

stybė ir minėtas priedas vra'rie diktatoriui Stalinui ištiki- 

jau pripažintas įstatymas. Jo miausi. Negavusieji pasų turi 

pripažinimui reikėjo 36 iš 48 išsinešdinti į mažesniuosius 

valst. Šis priedas bus vyk- miestelius ir sodžius, kad mi- 

domas spalių mėn. 15 d. nėtuose miestuose neliktų ne-

šiuo 20-ttoju priedu panai

kinama trumpoji kongreso se-,„ . ..

, , . , i . . . cinkai (čekai),sija, kokia kas ketvirti metai1

JEFFERSON CITY, Mo., 

saus. 24. - - Vakar Missouri
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CHICAGOJE LIETUVOJE

VOS NEPAKLIUVO
MAJORAS

NEPAJĖGIA A. MICKEVI
ČIUI PAMINKLO PA

STATYTI
Sekmadienio vakarų majo

ras Cermak’ns, išėjęs iš Con-j dau alae metų, kai Vil- 

•giess viešbučio užėjo j saldai- ™uje veikia lenkų komitetas, 

nių parduotuvę, 29 E. Jack- Įkuria rūpinasi pastatyti poe- , 

son bulv. Vos jam išėjus par-,tui A- Mickevičiui paminklų, 

duotuvę užpuolė plėšikas. Pa- * a<‘iai1 iki šiol komitetas la- 

niačiusi revolverį pardavėja bai n,aža nuvaikė. Pagaliau 

suklyko ir plėšikas be nieko lePkų laikraščiai pranešė, kad 

išdūmė lauk. iVilniaus magistratas neturįs

__________________________ ’ pinigų aikštei paminklni nu-

TARĖSI APIE VALSTYBI- įpirkti. Tuo būdu paminklo sta-

J. Valstybių lauko artilerija motorizuojama. Tas reiškia, kad norima panaikinti patran

kų vežiojimų arkliais (ir mulais), bet motorizuotais vežimais, kaip atvaizde parodoma. I)a-

POPIEŽIAUS KONSIS
TORIJA

NAUJI SUKILIMAI NIKA- 
RAGUOJ

MAN AG U A, saus. 23. — 

Kaip tik J. Valstybės ištrau-

RiOMA, saus. 23. — Popię- 

geistinų (be pasų) žmonių, žiaus konsistorija sušaukiama 

Tas vykdyti pavesta črezvi- kovo mėn. 13 d. Šventasis Tė- kė iš Nikaraguos savo mary- 

vas Pijus X| skirs tris kardi- nūs, revoliucininkai vėl pradė- 

nolus trijų bazilikos durų ati- jo veikti. Jiems vadovauja
po prezidento rinkimų įvyks-• Žmonės žino šių agentų žiau .

to. Tai gi šiandieninė trumpa/ybes. Tad jie tūketančiaia iš darJ™° aPe>S»ms atllk“ P™-,ta» pat Santimo. Įvyko dvi re- 

sesija (vadinama “raiša an

NIUS “DŽIABUS’ tymas dar keliems metams at- 

'sitolino.

J. E. VYSKUPAS PETRAS 
BŪČYS CHICAGOJE

Morrison’o viešbuty sekma

dienio vakarų miesto majoras 

tarėsi su gubernatorium apie 

valstybinių “džiabų” paskirs

tymų.

LENKAI VILNIUJ RADO 
LIETUVIŲ?!

'anksto miestus apleidžia. Daiu {dedant Šventus Jubiliejaus Me voliucininkų kautynės su vy-jSeattle, Wasli.

tis”) yra jau paskutinė. Pu,;-{Selis vyksta patys nežinoda- 

kui visos kongreso sesijos pra- na kur, kad tik nepatekus j 

sidės sausio 3 d., o naujo pre- įkištų nagus. Tačiau čekistų 

zidento inauguracija — sau- pdna ir visur kitur. Pabėgė

si© 20 d., bet ne kovo 4 d. 1Iiai niekur negalės ramiai gy-

_______________________ jventi, neturėdami pasų, tai gi,

KAIP SUMAŽINTI VYRIAU- ’r pilietybės teisės.

SYBĖS IŠLAIDAS
AIRIJOJ RINKIMAI

NEAV YORK, saus. 23. — 

Columbia universiteto prezide-

tus balandžio 2 d.

MEKSIKOJ KUNIGAI A- 
REŠTUOJAMI IR BAU

DŽIAMI

riausybės kariuomene. 15 re-i 

voliucininkų nukauta. Be to, 

žuvo dvi moteriškės ir viena 

sužeista.

MEXICO CITY, saus. 23. 

— Mexico valstybėje areštuo

ta keletas kunigų už kultų į- 

statymo peržengimų. Visi nu

karo stovis paskelbtas čia 

ir apylinkėse.

KARIUOMENĖ PRIEŠ 
AGRARUS

DUBLINAS, saus. 24. —.bausti pabaudomis, o kai ku- 

ntas dr. N AI Butler rado šiandien Airijos parlamentan ne kalėti, 

priemonę, kaip vvriausvbės iš- ūkimai. Vakar baigės be —r- 

laidas sumažinti.’ ’ l1<r triukšminga priešrinkiminė

Jis sako, kad reikalinga pa

keisti mokesčių sistemų taip, 

kad mokesčius mokėtų pilie-, 

čių masės, bet ne maža žmo

nių dalis. O tada, anot jo, vy

riausybės išlaidos tuojau su

mažėtų. Visokios nereikalin-

os išlaidos išnyktų.

kampanija. Sekmadienį įvyku

siose riaušėse apie 100 asme-

nų sužeista.

FAŠISTAI KOVOJA SU 
KOMUNISTAIS

ITALIJA NORI MAŽINTI 
KARO SKOLAS

TRYS KATALIKŲ KOLE
GIJOS PRIPAŽINTOS

ŠANCHAJUS, saus. 23. — das. 

Kinų vyriausybė oficialiai pri 

pažino tris vietos katalikiškas 

mokslo įstaigas: Aurora uni

versitetų, Šv. Ignatijaus kole

Lenkai visam pasauliui ske

lbę, kad lietuvių tautos nesu, 

apsivylė Lietuvai tapus nepri

klausomai. Vadinas, lietuvių 

Vakar Chieagon atvyko J.į r Tolerski, 42 m. amž. tai- ne ^k esama, bet ir savų vai

ki. Vyskupas Petras Būčys. A-'gg AVestem Shade Cloth poJ stybę sugebėjo sukurti. Po A i- 

tlankęs Marijonų Kongregaci- nannj stogų, Jefferson ir 22 ln*aus pagrobimo taip jau pa 

jos namus Chicago ir Hins-|gat Darbo metu paslydo, nu-1 siskubino' “išaiškinti” viešai 

dale, Ilk, šj vakarų išvyksta į krįto įr užsimušė. “pasaulio nuomonei”, kad kur

kur, bet Vilniaus krašte tikrai* 

nelikę “istorinių” lietuvių.

VYRIAUSIAS TEISMAS 
KANADOS PUSĖJE

NUKRITO NUO STOGO

SUSPROGDINTA BOMBA
Dabar, paaiškėjo, kad 1931 m. 

gruodžio 9 d. surašymo duo

menimis, patys lenkai surado
Po dviejų aukštų mūro na-

imi prieangiu, 2637 AV. Supę- . , .
AVASHINGTON, saus. 24.; . , ' , 180,000! Tik tiek! Daugiau jau

♦ . .. . . , ... rior gat., susprogdinta bomba. ’ - 6

-- J. Valstybių pakraščių sa- . . . ... , “nėr . Tačiau vis tik “sura-
J . 1 (Apie 500 dol. nuostolių pada

rgyba už keliolikos mylių nuo ^a 

^pakraščių Atlantike gaudyda

do.

Ivo šinugeliuųjančius degtinę 

'Kanados ir Anglijos laivus, 

i Kanada tuo reikalu kreipė.s 

J. Valstybių vyriausian teis

man.

Vakar šis teismas nuspren-

PRIEŠINAS 6 VALANDŲ 
DIENOS DARBUI

BIAURUSIS REJENTAS

MEXICO CITY, saus. 23. —

ATera Cruz’o valstybėje agra- 

rai veikia prieš vyriausybę.

Pasiųsta kariuomenė. Vakar dg> kad Ieiglina įtarianiu* lai. 

susirėmime žuvo kariuomenės vug suiaikyti ir juose kratQ 

Imajoras ir vienas agrarų va- daryti tik vienos valandos sa

rgybos laivų plaukimo nuo pa

kraščių ribose. O šie laivai per

Buvęs Raduves (okup. Lie-

• t 1
, tuvoj) policijos komendantas, 

Illinois Manufacturers* *n- .v .. . .

. . . pasižymėjęs egzekucijomis,
junga pnesinas sumanvmui j- , . , .. „ . , , ,

® , , ‘Liudvikas Rejentas dabar nu
vesti 6 valandų dienos darbų , . r, . , -. . ,

. . keltas i Beniakamius, kur įs-
prainonėje. Jas pnesimmasis

buvo numatytas.

PAULIEČIŲ JUBILIEJUS
MUŠA IR RĖKIA

. r . . _ . . TIENTSIN, Kinija, saus. 24.
BERLYNAS, saus. 23. — įr Morning Star mokyk- __ Japonų gen. Nakamura pa-

valandų negali daugiau nuplau 

kti kaip 9 ar 10 mylių.

vaikė lietuvių darželio besime

ldžiančius vaikučius ir proto

kolais “apdovanojo” daugelį 

lietuvių. Vakaro lietuviams 

. .{taip jau neleidęs. Beniakaimie 

čaai skundžiasi sulaukę žmo- 

gaus-žvėries.

Chicagos kunigai pauliečiai 

savo deimantinį jubiliejų mi- 

j nėjo šį sekmadienį Šv. Mari

jos P. bažnyčioje iškilmingo- 

‘mis pamaldomis. Dalyvavo ir 

Jo Eks. Chieagos vyskupas pa 

gelbininkas B. J. Sheil.

PER DAUG DARBO 
TEISMAMS

18,000 fašistų (nacionalsocia

listų) vakar įmaršavo į komu

nistų apgyventų miesto sritį. 

Fašistų tikslas buvo įrodyti,1 

kati jie nebijo komunistų.

lų.

ANGLIJOS PASIRYŽIMAS

| LONDONAS, saus. 23. — 

Tuojau įvyko susikirtimas. Patirta, kad Anglijos pasiry- 

so aplankė valstybės sekreto-{Įsikišo policija. 3 asm. nužu- irimas yra, visai atsikratyti ka

rių Stimsoną Kalbėtasi apie dyta. Apie 100 asmenų sužei- ro skolomis. Jei Anglija lat- 

karo skolų revizijų. Italija y- sta, iš kurių apie 40 mirtinai, tiek, pareiškia žinovai,

ra skolinga apie 2 bilijonus -------------------------------------- laimės ir daugiau

AVASHINGTON, saus. 24 

— Italijos ambasadorius Ros-

dol. IŠJUDO ČEKAI FAŠISTAI

BRNO, Čekoslovakija, saus. 

23. — Apie 50 fašistų puolė 

vietos kareivines, kad pasi- 

AVASHINGTON, saus. 23. grobti ginklų. Kovoje su ka- 

Pagaliau ir senatorius Bo- reiviais 1 fašistas žuvo ir 8 

rali prašneko už dolerio infli- sužeista.

acijų. Jis rekomenduoja infli

acijai panaudoti sidabrų.

ŠEN. BORAH Už DOLERIO 
INFLIACIJĄ

GEROVĖS GRĄŽINIMUI

SUTRAUKIA DAUG 
KARIUOMENĖS

ŠANCHAJUS, saus. 23. — 
Praneša, kad kinai Jehol pro
vincijos pasieniais sutraukia 
daugiau kaip 250,000 kareivių. 
Nori sulaikyti japonų verži
mąsi.

ROMA, saus. 23. — Italijos ASUNCION, Paragvajus, 
vyriausybė įkūrė pramonės at-(saus. 23. — Pranešta, kad kru- 

tiko sniego pūga. 2 asmenys statymo institutų. Šis paruoš įvinos kautynės vyksta Oran 
sušalo. pramonę gerovės grąžinimui. Čako srity.

SAN FRANCISCO, Cal., sau 

šio 23. — Nevados tyrynų iš-

reiškia, kad kinai, gindami 

nuo japonų teritorijas taikų 

drumsčia. Jis sako, kad japo

nai nenori karo, o jei karas 

įvyks, už tai bus kalti kinai. 

Tai kas darosi pasauly!

PLĖŠIKAI LIGONINĖJE

PAVOJINGAI SERGA

LISBONA, saus. 23. — Po

rtugalijos prezidentas A. Car-

AVA&HINGT0N, saus. 23. 

— Teisingumo departamento 

sekretorius Mitchell praneša, 

kad kongresas kas kart vis. 

daugiau išleidžia krašto įsta

tymų, o tas vis labiau apsun

kina federalius teismus.

1910 metais federaliai teis-

ŠERIFUI PAVOGTAS 
AUTOMOBILIS

Pereitų šeštadienį popiet 

trys plėšikai užpuolė Swedish 

Convenant ligoninę, 5145 No. 

California avė. Ligoninės ma- 

nadžerį, keliolikų slaugių ir 

daugiau kaip 20 lankytojų,

Morgan apskrities šerifas {daugiausia moterų, piktada-

Blaekbum atvyko Chieagon ie

škoti pasprukusio kalinio. Te-

mona plaučių liga sunkiai se-'mai Vl8am kraste ,sna^r,np-i° škomo nerado ir priede jam 

46,705 bylas, 1920 m. net 91,- patomobilis pavogtas.

riai suguldė ant aslos. Vienų 

lankytojų apmušė. Paspruko 

su 150 dolerių.

rga.

PROHIBICIJOS AUKOS

AVASHINGTON, saus. 23.

254, o 1932 jau net 222,738.

JAPONAI ŽUDO KINUS

ŠANCHAJUS, saus. 23. —

DAUG ASMENŲ NESU
RANDAMA

Ties 55 gat. ežere rastas F. 

Schuster’io, 60 m. amž. lavo

nas.

— Pereitais metais (1931 — T. Sųjungai reiškiant nepapra 
1932 m.) vykdant prohibicijų stų savo bejėgumų, japonai ir 
13 piliečių ir 9 agentai nužu-(toliau žudo kinus, šį kartų Jo
dyta. hol provineijoje. Japonų lakū-

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

ORO STOVIS

1932 metais Chicagoj buvo 
dingę 4,428 berniukai, mergai
tės ir suaugę asmenys. Iš jų 
policija 4,250 rado. Nerastų

nai bombarduoja kinų kariuo- tarpe yra 35 mergaitės, netu 
Dedama pastangų jaunų menę, o japonų vadovybė pra- rinčios 18 metų amž., 35 įvai-

žmogžudį Varechų 
nuo elektros kėdės.

išgelbėti,neša, kad kinams tuo būdu iraus amžiaus berniukai ir 26 
, dideli nuostoliai daromi. I moterys.

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien debesuota ir 

kiek šilčiau.
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liausią išsprendimą tų klausimų, dėl kurių 

visokie neramumai kįla, dėl ko mokslininkai 

ir politikai savo galvas suka, naujų kelių be

ieškodami ir prie nieko negali prieiti, žmo

niją vis dar į didesnes klampynes klampina.

Kad įvykinti pasaulyje taiką ir ramybę, 

kad užtikrinti šioj žemėje žmonėms gerovę, 

reikia atnaujinti viską Kristuje.

EKONOMINIO SLĖGIMO METU 
NURODYMAI

LI™S ™?'X“; K,™' I “DMOGO” METINIS KONCERTASJONO TOrORĄNm t»-TV MUIMIS METU ' Rlo. february s, i933
SUKAM U VIA MlnlH I | Chicagos Lietuvių Auditorijoj

Vargu rasis kuris iš lietu-negirdėjo iš jos lupų ne žode bo parvažiuoti į pirmąją revo-* suomeninio dąrbo ir reikalin- 

vįų, bent kiek susipažinusių liu nusiskundžiant savo kurine liuciją ir neleido bedieviškoms gi buvo patyrusieji vadai, 

įsu mūsų kultūriniu gyvenimu, [vaiku: sūnumi ar dukteria. Jai nuomonėms užnuodinti kiemie- Kun. Totoraitis kaip tik tok- 

kad būtų negirdėjęs upie šio nereikėjo graudžiomis ašaro ėių. 'sai vadas ir buvo. Penkerius

mokslavyrio veiklą. Jį rasime [mis mazgoti savo nuo senut-j metus lankęsis Šveicarijoje it

DIENOS KLAUSIMAI

Andai per radiją kalbėjo Jo Eksc. Cin- 

einnati, O., arkivyskupas J. T. MeNicholas. 

Tai buvo apie ekonominį slėgimą. Jo Eksc. 

pareiškė, kad šis slėgimas paeina iš žmonių 

nusikaltimo dorovės tvarkai. Apie dorovę gi 

kalbėti turi teisę ir pareigą ne kas kitas, 

kaip tik dorovės mokytojas. Arkivyskupas iš

aiškino, kaip reikia gyventi ir kas daryti šio 

ekonominio slėgimo metu.- Sakė, kad reikia 

vaduotis dviem dėsniais.

besidarbuojant visose srityse: 

ir tikybos hei dorovės srityje, 

ir mokslo, ir žemės ūkio, ir 

pramonės ir kitose srityse. Aš

.. . i Rašytojasvės susiraukšlėjusių skruostų, kitose Europos šalyse, gerai

kaip kad girdėti kitiems tė- Į Matydamas, kad pamokslais kšstudijavo tenykštį gyvenimą, 

vams pareina daryti dėl save galima vien tik vienoje vieto-

vaikų nedoro su jais pasielgi- je veikti, toliau nepasieksi, Visuomenės veikėjas
sakyčiau, kad kito tokio, kaip mo. Ligi pat mirties vaikų bu- kur tik galėdamas kalbino vi-į “Šaltinį” todėl parvedęs to-

Dr. Totoraitis, populiaraus ir vo gerbiama ir mylima, 

vispusiško veikėjo mes ligšiol

sus: ir Seinų vyresnybę ir liau redaguoti pralotui J. Lau-

švara, mandagumas, dosnu- šiaip kunigus, kad būtinai e- kaičiai, pats apsigyveno Šuns- 

dar neturėjome. Trumpa, kad'mas, gailestingumas —r tai vis sąs reikalingas katalikiškas kuose, kad būtų arčiau prie 

ir apgraibomis padaryta, jo ĮTotoraičių šeimos dorybės. To savaitraštis. Tasai pasidarbavi, Marijampolės, prie centro ir 

darbuotės apžvalga visiškai j dėl kiekvienas, kam ko pri- nias neliko be vaisiaus. Nutar-1 geriau galėtų savo darbuotę 

patvirtins ką tik išreikštąją truks: ar arklio pas ligoni ku- ta pagalios iš Seinų leisti “Ša- visuomenei pritaikyti. Šuns-

PASAULY NERAMU

Naujieji metai prasidėjo neramiai. Prie 

esamos ekonominės ir finansinės depresijos 

prisideda dar ir kiti nemalonumai: politiški 

neramumai ir tarptautiniai konfliktai, kurie 

'pasaulio taikai grąso dideliu pavojum.

Jei pavartysim tik vienos dienos dien

raščio numeri, sakysim, kad ir vakarykštį, 

štai kokias žinias surasim: Berlyne hitleri

ninkų ir komunistų riaušės, 91 sužeistas; Ai

rijoj politiškos riaušės rinkimų kampanijos 

metu, 50 žmonių sužeista; Londone streikuoja 

13,000 šoferių; Kiniečiai sutraukia karo fron- 

tan 300,000 kareivių apsigynimui nuo japonų 

užpuolimo; Rusijoj šaudomi valdininkai dėl 

neištikimybės; Ispanijoj riaušės.

Tai tik dalis vienos dienos žinių, iš kurių 

aišku, kad pasaulyje kažko trūksta. Ko trūk

sta, nesunku yra įspėti. Visų kraštų žmonėms,

Žmonės lūkeriuoja kaž kokios nepapras

tos formulos, sakė arkivyskupas, kokių tai 

ūmų įvykių, o gal ir kokio genijaus, kurs ga

lėtų pakeisti mūsų socialų ir ekonominę tvar

ką. Tai tuščias lūkeriavimas. To visa išspren-

mano nuomonę.

Kun. Dr. J. Totoraitis,, ne-

įnigui ar daktarui parvežti, ar ltinį. 

daržui įsidirbti, ar pavasaryje

kuose dirbo ištisus ketverius 

metus, eidamas kartu ir vika-Laikraščio redaktorium pa

skirtas kun. Dr. Civinskas, o ro pareigas, ir redaguodamas^^ 

atsimokėti — eina stačiai į jo artimiausiu bendradarbiu/‘Žiburio” kalendorių, ir ku^^B

... v , . , » m duonos, ar pinigų mokestinis
tolimas rašytojo kun. A. Ta- ’ 1

tarės giminaitis, yra savo kil- .v. . v.

me tikras zanavykas. Jis gl JJotorauius’ tlkrai žinodamas, j—kun. Dr. J. Totoraitis. Abu rdamas kunigų draugiją “L- 

' kad tuščiomis negrįš. .ką tik baigę užsieniuose uni-|nio Apostolica,” ir dalyvau-

Iš tokios šeimos kilęs ir to- Įversitetus, ubu pasipuošę Da- J dailias visose draugijose ben- 

palikti dėsniai nekeičiami ir jie yra visiems į7ynystėje su mūsų literatinėš !kioJe atmosferoje augęs, Dr. Įktaro titulu. Kad ir aukšto drai.

amžiams geri ir tinkami. Mes girdime, kaipehnlbns +lvn __ p jonu ja^on Totoraitis jau iš namų išsinešė'juodu abu buvo mokslo, ta- 

visų krikščioniškų bei pilietis- čiau nesididžiavo tuo, mielai

, w. . męs Griškabūdžio parapijoje,

dimas priklauso nuo mūšų pačių. Kristaus .... ....... ... • , •, .v. .. .. . . įBliuviskių kaime. Artimoje kai

tuos dėsnius pasauliui skelbia krikščionybės . . . T .
... 'skiu (Rygiškių Jonu).Tėvas — Popiežius Pijus AL ' 1

• . . , . , . . Totoraičių šeima
Pirmasis desnys, kuriuo mes turime siais 

blogais laikais vadovautis, paties Kristaus Zanavykuose ir šalimuose j&ai Pažiniomi ilgainiui išdavė 

paliktas. Tas yra: “Mylėk savo artymą kaip kapsuose Totoraičių šeima y- gražiausių vaisių, 

pats save.” Galima vadinti pašalpa ar kito- ra plačiai žinoma savo svetin-l Taigi pirmoje eilėje — jo 

kiu kokiu vardu, bet maistu, kurio šis kraš- gurnu. Retą rasi kunigą, kuris j tvirtas, kaip uola, tikėjimas 

tas pakankamai turi, turi būt aprūpinti alk- jbūtų lankęsis zanavykų kraš-į ir glaudus, kaip gero ir my- 

stantieji, badaujantieji ir sergantieji vargšai. įto, o nebūtu buvęs Bliuviškių įlincio sūnaus, su šv. Katalikų 

Totoraičiuose. Tiesų sakant, Bažnyčia bendradarbiavimas, 

vaišingumas tai bendras vi-Į Užsienio universitetuose eiti

kų dorybių stiprius daigus, ku 
rie jo paties toliau rūpestin-

Iš tiesų, dirbo jis čionai vie

nas už daugelį. Ir kaip nau-

sutiko dalytis savo surinkto- 'dingai bei sumaniai dirbo! Su

Įvairios privačios labdarybės garbingai 

šelpia vargšus. Pavienių asmenų pasiaukoji

mas tuo atžvilgiu ir gi yra nepaprastas. Ta

čiau privataus šelpimo nepakanka. Prie šio I

mis žiniomis su kaimiečiais, 

juos šviesti, jiems rodyti ke

lius i laimingesnį rytojų.

Tapęs kartą “Šaltinio” ben

dradarbiu, Įiasiliko juo per vi

są savo gyvenimą net ligi da

bar. Pavartykime tiktai bet 

kurių metų “Šaltinį”, o nė vie 

nų metų nerasime, kad kun.

parapijonais, kad ir aukšta 

mokslo būdamas, o draugavo 

kaip kad būtų lygus su jais. 

Visi prie jo glausdavosi, ieš

kodami patarimo, ir gaudavo 

jį. Lankydamas parapiją, ar 

pas ligonį nuvykęs, jis laiko 

tuščiomis negaišdavo. Kur su

sitikęs žmogų, tuoj jam kalba

ypač tautų ir valstybių vadams, trūkstk ge- | darbo turi prisijungti ir vyriausybė, kapita- !lletuvilJ seimas> tuoj atskirsi 

ros valios ir krikščioniškos dvasios. Nė vie- las, darbas, spauda, radijo, teatrai ir kitos ne„. ausęs ap1^

i name pasaulio krašte neturėtų būti ir, aišku, 

nebūtų nei riaušių, nei tarptautinių konflik

tų, jei žmonių gyvenimas būtų persisunkęs 

Kristaus mokslo dėsniais.

Šiandien ieškoma naujų kelių taikai pa

saulyje vykinti, norima sutaikinti darbą su 

kapitalu, svarstoma, kaip grąžinti žmonių 

medžiaginę gerovę, bet dalykai neina geryn, 

bet blogyn. Taip yra dėl to, kad pamirštama 

vienas svarbiausias žmonių gyvenime reika

las — dvasinė gerovė, nuo kurios daugiau

sia pu į eina ramybė, taika ir medžiaginė ge

rovė. '
Pasaulis pamiršta, kad Katalikų Bažny

čia, kaip visais amžiais, taip ir dabar turi 

geriausią, ištirtą planą taikai ir ramybei že

mėje vykinti. Geriausią dėl to, kad Katalikų 

Bažnyčia juos paveldėjo iš paties Kristaus, 

Taikos Karaliaus. Tie planai yra geriausi, nes 

jie dieviški. Jie išriša ig tarptautinius san 

tykius, ir darbininkų ginčus su darbdaviais, 

ir nurodo neklaidingus kelius prie žmonių 

gerovės. Skaitykime Evangeliją, Bažnyčios į 

sakymus, popiežių enciklikas, ten rasime ge-

2vairides ir fogzdyNi
Žmogui atrodo, kad dangaus žvaigž

dės iš lėto sukusi aplink žemę, tekėdamos 

ir nusileisdamos. Tačiau taip tik atrodo, 

nes iš tikrųjų sukasi ne dangus, o žemė. 

Kadangi žemė sukasi iš vakarų j rytus, 

tai saulė ir visos žvaigždės atrodo tekan

čios rytuose ir nusileidžiančios vakaruo

se. Kasdien žvaigždės teka ir leidžiasi ke

turiomis minutėmis anksčiau, kol lygiai 

po metų pradeda vėl iš naujo. Tai via 

taip vadinami žvaigždžių metai. Ir saulė 

yra žvaigždė, tik ji arčiau nuo mūsų, ne

gu kitos, ir todėl ją matom žymiai dides

nę. Visos matomos žvaigždės, tarp jų ir 

mūsų saulė, priklauso prie Paukščio kelio 

sistemos. Balaganas Paukščių kelias yra 

sudėtas iš begalo daug žvaigždžių, kurių 

šviesa susilieja į vieną krūvą. Iš viso, 

mokslininkų nuomone, Paukščių kely yra 

apie 5,000 milijonų žvaigždžių. Mūsų sau

lė yra pačiam Paukščių kelio pakrašty.

įstaigos. Minėtu dėsniu turi vaduotis visi ir 

visas kraštas. Tik tada Dievas laimins Ame

rikai.

Kitas dėsny s, tai: “Savo veido prakaite 
valgysi duoną.” Žmogus ne tik turi teisę gy

venti, bet turi taip pat teisę savo darbu sau 

duoną pelnyti. Šią teisę jam davė Dievas. Tai 

padarė toli anksčiau, kada žemėje dar jokios

siems zanavykams pažymys. Jnokslus ir nepasiduoti klaidi- Įpr Totoraičio vardas atvejų ap*e Inikraščius, apie draugi- 

iNet čia Amerikoje eidamas perįngoms idėjoms — tai neleng- 'atvejais nebūtų tenai minimas "’aS’ Pasak°ja pavyzdžių iš sve- 

'vas dalykas! Jis raS4 ir B gmovės ,ielHvių tur. Tuo būdu jis žmonių šir
Dr. J. Totoraitis buvo vie- istorijos, ir apie piliakalnius, valdyte vai ė. Per tuos 

jo kilmę vaišingumas is- nas iš pirmųjų, kuris leidosi i jr apįe jaunimo auklėjimą, a-
duos. [užsienį mokslo ieškoti. Jis pe-’pįe užsienių gyvenimą ir kk.

ketverius įlietus šunskiečiai ta 

įsi” gyvenimo ' mokyklą' Išėjo

ir išsinešė iš jos labai daug

* • '■ i • i -4 i' \das, tačiau jų buvo nelvtėtas. ges dauir istoriško turinio knv brangių žinių, už kurias daug
šeimą puošia dar ir kitos do-' , .v / . , uau» įsionsKo lurmio khv __ y. , T m A ;y, .

Išvyko tikintis, grįžo dar sti-

n m 4 , rėjo visus pavojus ir paguu- Paskutiniais metais vra nara-Be vaisingumo, Totoraičių 1 dsimuumis vm puta,

rybės, ypač gilus tvirtas tikė- " •Vi gų ir atskirų straipsnių įvai

jimas. Jų name gali rasti gry
niausią senovės katalikiško 
namo tipą. Senelis tėvas ir mo-

presnio tikėjimo. Grįžo apsi- riuose lietuviškuose

kas ligi šiol Dr. J. Totoraičiui 

laikruš. y“.

Kaip jis sumaniai dirbo k u-
giliu mokslu tam, čiuose. Jo raštai pasižymi la- 

aiškia, taisvklinga ir vi-
’ u z, • t . v z-, jos skelbiamojo mokslo gv-'sienis sunrantama kalba To- kas 18 kunigų buvo pratęs Ile*

r • -t.-i a- v .įtina (kai buvo dar gvva) tik-i ,siem» suprantama Kama. ±o , . 5 .• j.,
pasaulines vyriausybes nebuvo. Šios žmogui; nudarkai Tiem visa nejas lr PaPll0salas- dėl jo knygos mielai vartoja- jtu'lbkai ldl M P* Pa
teisės negali jokia vvriausvbė atimti Šveikk'^1 n& pat & d’ Jiem ' ,al ,, . . . .. i □ • iii • ro? — Jis apsinna redaguoti

gan jok ia 'yriausym atimti sveika. ^bna _ | Vqs baig.<>g gvelcarijos Fri. mos vadovėliais mokyklose ir,, «

žmogus turi teisę pats duoną užsidirbti. ferg reigkia dįdžįausios paga. burge auRŠtuosius mokslus,;laikomos skaityklose plačiajai

Kapitalizmas nėra neliečiamas. Nėra rei- rbos ir jų nepasitarę nieko ne- skuba jis į darbą. Iš pradžios visuomenei pasiskaityti.

sanavęs

kad būtų Katalikų Bažnyčios |,ni ai5kio, taisyklinga ir '•!- S610™- Li»‘ žio1

Žiburio” kalendorių ir visie
ms savo pažįstamiems kuniga
ms paskirstė, ką kuris turi į 
,tą kalendorių parašyti. Tokiukalo kapitalizmą griauti. Bet reformų jis la- darys. Senelio įpėdinis sūnus Daukšiuose, kaip paprastas vi- Prie “Šaltinio” tačiau kun. 

bai reikalingas. Jei reformos nebus vykdomos, ^Antanas (Dieve, duok jam am- karas, atsidėjęs skiepija žmo- J. Totoraičiui neilgai teko su- j??
ha o-nll Dfai/Invti 1 45 ~ni; -------------4.„U„: -----------nn.nc i nnn-,.;,. + ; Tont-S Tionh rlarlvol . UUU °
jis gali atsidurti į pavojų. Prieš jį gali būt žiną atsilsį — jau miręs) nore nėms į širdis tikėjimo pagrin- trukti. Laukė jo nauji darbai.

savo mintis.

j 4 4.-. y . i >. , i . , . . ■ . ,, ., , , . i . ... v bonijoje, tai antroje. Per tuos
drausta atskiriems žmonėms didenn turtų kro siklausdavo ir ia pagerbdavo, luomų. Jas skleidė tarp kai- m veikimą. Rusų visa tai nu- .... i- • i- v i

, * . y I . ‘ . i i . v T , „ susivažiavimus uoliai dirbda-vimas. 1 s darbo paeinamu pelnu turi naudo- Senelė motina, nors paskuti- įmecių kai kurie subedieveje vo griežtai draudžiama, ro re- .. , ... . . i ,. , . , , . , I . . w . i. vo, perklausinedamas kiekvie

na visi darbininkai, bet ne. kas vienas arba mus porą metų prieš mirt j ge- jaunikaičiai. \ įsa laime, kad . vohucijos kiek palengvėjo, Į
keli asmenys.

įžiūrėti nedaugiau kaip 4,200 žvaigždžių, 

tuo tarpu kai pro stiprius žiūronus jų bū

tų matyt milijonai, žvaigždžių yra viso

kių, tiek didumu tiek šviesumu. Yra žvai

gždžių daug didesnių ir karštesnių už sau

lę, bet yra taip pat mažesnių ir šaltesnių. 

Mūsų saulė jau yra gęstančioj! žvaigždė, 

nors, žinoma, ji dar ilgai neužges, žvaigž

dės yra taip toli nuo mūsų, kad pro ga

lingiausius žiūronus atrodo tik šviesiais 

taškais, kaip kad ir paprastomis akimis 

žiūrint. Kai kurios žvaigždės pro žiūronus 

pasirodo sudarytos iš kelių žvaigždžių. 

Y’ra žvaigždžių dvilypių, trilypių ir t.t.

Ligšiol mokslininkams pavyko suži

noti tik kelių dešimčių žvaigždžių tolu

mą nuo žemės. O visos kitos žvaigždės 

yra taip toli, kad jų tolumo niekad nebus 

galima apskaičiuoti.

Žvaigždžių tolumą matuoja šviesos 

metais. Mviesos metai yra tolumas, kuri 

šviesos spindulys, lėkdamas jm> 3UU,(XH) 
kilometrų per sekundę, nubėga per viene-

rokai nedagalavo, tačiau nieks kun. Totoraitis kaip tik susku- tad kaip tik buvo pradžia vi-

rilis metus. Tuo būdu šviesos metai turi . nėra.

rų (9,463,(MM),090,(KMJ). Artimiausioji nuo i 
žemės žvaigždė yra per 4 šviesos metus, j 
tai yra 206,265 kartus toliau, negu saulė 

nuo žemės. Šiaipjau žvaigždžių tolumas 

matuojamas di.-šiintiiuis, šimtais ir tūks

tančiais šviesos metų.

Žvaigždės nestovi vietoj, bet juda or- 

dvėj dideliu greitumu. Jei jos mums atro

do stovinčios vietoj,’ tai tik dėl to, kud 

yra labai toli. Kai kurios žvaigždės artė

ja prie mūsų, kitos bėga tolyn. Yra žvai

gždžių, kaip antai, šviesusis Sirijusas, ku

rios mus pasiektų per 6(M),(XK) metų, jei 

tik mes nejudėtume ir būtume vietoj. Uet 

ir mūsų saulė lekia 20 kilometrų greitu

mu per sekundę, taip kad Sirijusas nie

kad mus nepavys, nes jis artėja prie mū

sų tik po 8 kilometrus per sekundę. Ka

dangi mes lekiuin greičiau, tai mes nuo

lat nuo jo tolinamės. Visos žvaigždės vrn 

sudėtos iš tų pat medžiagų, kaip ir mūsų 

saulė. Visos žvaigždės gimė, gyvena n 

mirs, tai yra, užges. Amžini/ žvaigždžių

GAL KLYSTU ■ ■■

(Tęsinys 4 pusi.)

Meilė mumyse didina saldų laukimą
ir gražiausius jausmus.

Paprasta akim mes naktį galim beveik devynis su puse bilijonus kilomet- f'M. R.”).

Gal taip tikėdamas aš klystu —

Mat, gana jaunas dar esu, 

lr žmones gal mažai pažįstu,

Bet taip man matos ištiesų:

Kad žmonės turi gerą širdį,

Kad užjaučia vargus kitų, 

lr, jei kur verkiant brolį girdi,

Su juomi verkia jie kartu.

Ir jojo širdį sudraskytą

Ilamina, nešdami paguodą —

Kaip broliai myli kitas kitą 

Ir kits kitam pagalbą duoda...

Ir nors sunki našta gyvato,

Kaip nors danešiu ją — tikiuos — 

Nes žmonės — broliui... juk jie mano 

Ir žūt neleis man be naudos...

Gal taip tikėdamas aš klystu —

Mat, gana jaunas dar esu,

Ir žmones gal mažai pažystu,

Bet taip man matos ištiesų...

Liudas Gira

Apsišvietęs žmogus yra tas, kuris ži

no snvo šio gyvenimo uždavinį įr kiek ga

lėdamas stengiasi jį atlikti. L. Tolstojus
• « ’ •

Garbę galima susigauti, kaip paukštį 

— tik reikia turėti jau garbingas rankas.

Kad pasiektumėm dorinės tobulybės, 

turime pirmų pirmiausia rūpintis savo 

sielos grynumu. O sielos grynumas įgy

jamas lik tuomet, kai širdis ieško tiesos

ir valia siekia šventumo.

• »’ •
Niekas negali suteikti žmogui tiek 

daug naudingo malonumo kaip knygos; 

vargdienis, skaitydamas knygas užmiršta 

savo skurdų, nelaimingasis — nusiminimą 

ir susikrimtimus. Knygos — tai draugai 

vienystėje gyvenančių ir apleistųjų, pa- 

' gunda nuliūdusiųjų, viltis silpnųjų, sustip

rinimas abejojančių, jos įneša šviesos spi
adulį į miglas ir tamsą.
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pakalbti j svečius ir j moki-, moksleivių organizaciją. Kun. ADV. ALBERT J. BRONSKY, bos. Adv. Tironiška su savo: RINKINIAI M. Šumauskienė, ūkininkė 

Tbomaston, ketvirtadienį va

žiavo į savaitinį turgų AVater- 

bury. Kely ją patiko nelaimė. 

Trokas įvažiavo į jos vežimą 

!ir išmetė ją ant kelio. Šumau-

-BRONIŠKA išeimyna kas sekmadienis eina 

jį lietuvių bažnyčią, nors jam 

i ir toli ir netaip paranku. Ne 

j taip, kai kurie kiti, jei biskį 

geriau gyvena, tai randa viso-

Kripas patai ė skirti .dovanėlę 

ir ją su laišku-sveikinimu pa

siųsti įsikūrusiai organizaci

nius. Kalbėjo: kunigai, Vasys,

Pankus, Urbonavičius, Ku

ras ir Simonaitis. Jo Eksce

lencijai dar kartą prabilus ke-'jai ir palinkėti kuo geriausių 

iškilmės. Kaip kas met, taip žodžių, vakarienė baigės, sėkmių. Pasiūlymas atmestas, 

Po vakarienės svečiai pasi- !nes pasirodė maža yra kasoj

Sausio 12 d. Šv. Marijos 

Kolegijoje įvyko nepaprastos

Bridgeporte, Stratfield vie

šbuty pereitą pirmadienį įvy

ko metinis Connecticut Manu-

ir šįmet buvo surengta vadi

nama. Kolegijos diena. Tą 

dieną, paprastai, suruošiama 

pramogėlė ar šiaip kas ne

paprastai įvykdoma.

Šįmet Kolegijos diena ta

po dviguba šventė. Pasitaikė 

oroga jai pridėti ir antrą iš- 

ilinę, būtent, Jo Ekscelenci- 

>s vysk. P. Būčio priėmimą.

) Eksc. atvykimas pasitai- 

i geru metu ir sykiu gera 

roga svečiui pagerbti.

Be Jo Ekscelencijos, tą die

ną turėjome garbės susilaukti 

ir kitų garbingi) svečių iš 

Brockton, Mass., AVorcester,

Mass., Hartford, Conn., AVa

terbury, Conn., Boston, Mass., 

ir kitų tolimų miestų. Svečių 

iš viso buvo 35. Visi daug 

kuo padėjo iškilmėms pasisek

ti ir pridavė malonumo bei 

džiaugsmo. Kai kurie svečiai 

jau prieš piet buvo atvykę.

Mat, programas turėjo prasi

dėti 3 vai. ir jie norėjo būti 

tikri, kad nepasivėlinus.

Visi jau buvo prisirengę, 

laukė programo, tik trūko 

garbingiausio svečio, būtent, 

do Ekscelencijos, 

pradėjo net nerimti. Viskas 

prirengta, svečiai suvažiavę,

o garbingojo svečio nematyt. - - - * — . „ , , . . ...
XT , J X. , /. č'ižnn^kns knri« vm Rridni’n šokta iki vienuolikos vaka-
Na, kas daryt! Reik laukt ir ,^lzausKas, Kuris yra nn.-tol o

viskas. Štai neužilgo pasirodo-.iauI1’ino vadas ir dabar Justice -»r T « Tv

of Feaee. J valio! C. L. C. Is susipratu

sių lietuvių, kurie myli savo 

Kun. Vaškelis, New Britai- žmones, laikosi lietuviškos ka-

kalbėjo, apžiūrėjo Kolegijos 

rūmus ir apie 7 vai. daugelis 

atsisveikinę, pilni gražių įs

pūdžių išsiskirstė.

Antanas J. Miciūnfls (L.K.)

NEW BRITAIN, GONN.
C. L. C. (Connecticut Lith

uanian Catholics — organizuo

tasis lietuviškas-katalikiškas 

jaunimas) laikė mėnesinį su

sirinkimą Šv. Andriejaus pa

rapijos salėj. Susirinko daug 

jaunimo. Mat, jaunimas mato, 

ką veikia C. L. C., o taip pat

pinigų; be to, bijota, kad, da

vus dovaną vienai organizaci

jai, to pat lauks ir kitos. Ta

čiau dalykas atidėtas kitam su 

sirinkimui, kuriame kun. Kri

pas skaitys paskaitą apie mo

ksleivių organizaciją ir aiš

kins jos tikslą. Visi nariai-ės 

džiaugiasi, kad lietuviai mok

sleiviai vienijasi. Kun. Grade- 

ckis prie tos progos ragino 

jaunimą mylėti savo tėvų kai 

bą ir niekuomet jos neišsiža

dėti. Kalba susirinkusiems pa

darė gražaus įspūdžio. Gera 

būtų, kad visi jaunieji lietu

viai, ypatingai kunigai, pi o- lietuviu.

A’aterburiečiai gali girtis, 

kad čionai randasi žmogus, lie 

tuvis, kuris jiems garbės da

ro. Tai adv. Broniška. Žmogus 

teisingas, gabus ir nenutolęs

i • • i • • ..... facturers of Carbonated Beve-Lvjone +n:n . Vnrl tn nn.
kių-visokiausių pasiteisinimų | . siuonp iaip .-užeisią, kaa ią pa-
neiti pas savuosius, bet sveti-1 rages» Inc se,nia*- Ja,nę (la" itį vakarą mirė ligoninėj. Iri

mas plunksnas gaudo. Jūs visi j l> vavo lr VI’- Driyinskai, Ci-Įdotuvės įvyko pirmadienį iš 

tokius pažįstate. Tr gaila. Bc.tjbulskiab N. Jenušaitienė ir ki- šv. Juozapo bažnyčios. Palai-, 

tikimės, kad su laiku ir lietu-

ir jų tėvai. Įsisteigus tai jau- ifesijonalai dėtus prie lietuvių 

nimo draugijai daug kas iš jaunimo, kaip kun. Gradeckis.

lietuvių veikėjų piktinos, nes 

manė, kad ardoma Vyčių or

ganizacija. Dabar aiškiai ma

to, kad priešingai. Gerai, kad 

mūs senesnieji rūpinasi jauni

mu, nes tai gražus reiškinys, 

kuris džiugina jauną lietuvį 

veikėją.

Susirinkime dalyvavo penki 

kunigai: Gradeckis, Vaškelis, 

Kazlauskas, Karlonas ir Kri-

Kai kurie Pas 5 trys lietuviai advokatai:

Povilaitis, Tamulionas ir Ku

bilius; daug mokytojų ir šiaip

Kitas susirinkimas būs Bri

stoly, Conn.

Susirinkimas baigtas malda, 

kurią atkalbėjo kun. Kripas.

Po susirinkimo buvo užkan

dis. Po to turėjo linksmą “Mi-

Tat gera bus arčiau jį paži

nus.

Gimė Shenandoah, Pa., mok

slus ėjo šiose mokyklose: Ber- 

nard Grammar, Crosny High 

School ir New York Universi- 

ty Law School.

Dirbo šiose vietose: Scovill

viai per daug nestatvsis, kur 

nereikia, bet darys tai, kas 

dera protingam žmogui. Už 

tai ir svetimieji ir juos ir mus 

labiau gerbs.

Adv. Bronskv gražiai gyve

na, turį gražų namelį. Jis la

bai mėgsta gėles ir medelius.

Pats mačiau jo “Flowering 

IIawthorne.” Turi retų mede

lių.

Linkime jam ir jo šeimai il

gai su mumis gyventi ir tapti 

jšio miesto teisėju arba dar au

kščiau prasimušti.

Manau, adv. galėtų iš ka- mas. Susirinkimas buvo po 

nuoinenės nuotikių net ištisą piet, o vakaras sunaudotas ba- 

knygutę parašyti. Tikimės, nkietui, teatrui ir šokiams. Va 

kad jisai mums, ypatingai jau ildybos komitete pasidarbavo 

nimui, nesigailės pamokinimų, aldermonas Jonas Bendleris ir 

ir, kaip pirmiau, padėti mums '.Tonas Čižauskas. Juozas Urba

ti mūs lietuviai savininkui dota Kalvarijos kapuose.

|Brass City, Broęklyn, Colonial ---------------—

ir Riverside Bottling AVorks. Ketvirtadienį Naugatuck Į- 

Rytas buvo pašvęstas svars-Įvyko laidotuvės 16 metų am- 

tynmi draugijos reikalų, po-ižiaus S. Marcinkevičiūtės, kn- 

pietis teatrui, o vakaras ban-iri iš rūpesčio apie nesveikatą 

kietui ir šokiams. Moterys taip gazu užsitroškino. 

pat lošė kortomis ir p. Dirvins

kienė išlošė laimėjimą. Prie to 

p. Drivinskienė, pasinaudojus 

ta proga, aplankė ir savo tė

velius Bridgeporte.

Elton viešbuty antradienį į- 

vyko Connecticut Pharmaceu- 

tical Association žieminis sus-

nstrel Show. ” Buvo gražių dai |Manufacturing Co., AVaterbu-

nų ir juokų. Ypatingai pasi

žymėjo pp. Sintautai, Ražai- 

čiūtė, “Master of Ceremonies’’

ry, International Silver Co., 

(kur buvo assistant pavmast- 

er), paskui įstojo į J. A. V.

gražus automobilius, kuris at

vežė lauktąjį. Vėliau sužinojo-

prasimušusių žmonių, kaip tai ;karel’ai kelia jaunimo ūpą. Po

Brazauskas, Kavaliauskai, Ka kariuomenę, buvo pirm Fort 

rloniūtė ir “Zasu”. Pasiseki- Slocum, N. Yr., vėliau Fort 

mas buvo geras; nariai gra- Sam Houston, San Antonio, 

žiai pasilinksmino. Tokie va- |Texas; paskui paskirtas prie 

Camp Bowie, Fort AVorth, T'e- 

xas; priklausė, 36 divizijai. Lie 

pos 1918 m. buvo commission- 

er lieutenant ir vedėju 111 tb 

Ammunition Train.

Neilgai po to vėl grįžo į

me, kad šoferis kun. Simonai- n’o lietuvią klebonas, ragino moq ir tradieihi tik rali,,,-,'i?a t c A + m ,
.. , , , .. .. „. . ’ , JDOh 11 tradicijų, tik galima Port Sam įTouston^ Texas, kur

tis. klebonas ls Elizabeth. N. laikvtis p-ra'/inc nrndstne rlnr. .. .tis, klebonas iš Elizabeth, N. laikytis gražios pradėtos dar- 

J., buvo paklydęs, tačiau iš- buotės; laikytis katalikų Baž

sisuko iš bėdos ir rado tikrą 

kelią.

Trečią valandą po pietų

nyčios, nesidėti su girtuok

liais ir pabastomis. Klebono 

kalba visiems patiko, nes te

prasidėjo pramogėlė. Pramo- jkie Įspėjimai reikalingi ir vie- 

gą sudarė: sveikinimas, dai- toj.

nos ir muzika. Įžangoje Jo 

Ekscelenciją sveikino Petras

tikėtis gerų katalikų, tikrų lie buvo vedėju Paymasters Divi-

tuvių ir gorų Amerikos pilie-

v •
cių.

WATERBURY, CONN.
Inž. Kankalio namuose aną 

vakarą buvo susirinkus komi

sija. Be jo paties, dalyvavo 

adv. Balanda, Dubauskas ir

Susirinkimą vedė kun. Gra

deckis. Raštininkavo Dilioniū- 

Balinskas, vienas Kolegijos Jė. Atstovų buvo iš New Bri- 

mokinių. Po to sekė dainos, tain, Bristol, AVaterbury, Bri- 

kurias padainavo Kolegijos dgeport, New Haven, Ansonia j kun. Kripas. Nutarta surengti

bernaičių choras, vadovaujant .ir Hartford. Kalbėta apie įvai- (prakalbas ir šokių vakarą, Kad 

Br. J. Baniui. Muziką grojo irius dalykus. Buvo ir ginčų tuo pritraukus AVaterburio lie 

Kolegijos bernaičių orkestras ®pic atstovų pareigas. Nutar-! tuvių jaunimą, kuris eina, ar-

vadovaujant klier. V. Šauliui.
ta rengti “Vietory Banųuet.” ba jau yra baigęs, mokslus.

v i šame ką m e.

SKAITYKITE TR PLATIN

KITE “DRAUGA”

pasižymėjo pasilinksminimo 

komitete. Vincas Kenausis ir 

Tareiliūtė taip pat dalyvavo 

suvažiavime.

Jonas Grebi finas ir Alfon

sas Cibulskis šią savaitę buvo 

priimti kaipo pilni šios šalies 

piliečiai.

Virėjas

BREMEN
EUROPA

Greičiausi garlaiviai ant van
dens. 1 dienos i

LIETUVĄ
Puikus geležinkeliu susisie

kimas iš Bremerhaven t
LIETUVĄ

Informacijų kreipkitės } vie
tinius agentus arba 
180 W. Randolph St., Chieago

NORTH CERMAN

///sS/JKV/r/ffl. LOYD

B

/
r

irj fkoflJer Clirutn į:

sion, Finance Brandi, Quarter- 

masters Corps.

Patarnavus garbingai atleis

tas iš kariuomenės bal. mėn., 

1919 m., kaipo Amerikos ka

riuomenės kapitonas.

Grižo į International Silver 

Co. ir, paskui baigė advokatū

ros mokslus laipsniu Bacbelor 

of Laws.

Sėkmingai buvo priimi as 

kaipo adv. Connecticut valsty

bėj gruodžio mėn., 1923 m.

Išrinktas Clerk of tbe City 

Court, AVaterbury, Conn., ku- 

eina.

-c
^įorever and ever..

"Irs toasted-
'f.,'.':-?:. ' <

Programe turėjom garbės pa- 'Komisija iŠ New Haven apsi- Kalbėtoju numatoma kun. Bal-H pareigas ir siandie 

Tinfvfi vipnu «ppnn voilrnln' ėmė pasirūpinti vieta. Tai bus kūnas iš Booklvn, N. Y., ir T . . ______ ,____įatyti vieną sceną veikalo 

^Pranašystės,” kurią Šv. 

Marijos Kolegijos mokiniai

pasirūpinti 

kaip ir apvainikavimas mūsų 

žiemos meto sporto. Bus pie-

žada neužilgo vaidinti kai ku- kalbos, įteikimas dovanų, 

Rytinėse parapijose. 1° J*° t0 5ol<iai' «*-
riose
Šita scena bnvo, angliškai sa- C-.k C- arba jų

svečiai.
kant, “Coming attractions.” 

Visiems patiko ir visi nusis

tatę veikalą pamatyti, nes jis 

yra įdomus.

Baigus programą, Jo Eks

celencija pratarė kelis žo

džius. Savo kalboj ypatingai 

pabrėžė jaunuomenės klausi

mą, skatino jaunuosius užsi

laikyti tikroj katalikiškoj dva

sioj ir visur rodyti gražų pa

vyzdį, stengtis kitus patrauk

ti ir užsilaikyti gerume.

Gaila, kad kaikurie moki

niai buvo tuo metu susirgę ir 

negalėjo prisidėti prie prog

ramo išpildymo, bet progra

mas visgi pasisekė.

Per vakarienę Kolegijos di

rektorius, kun. Dr. J. Navic

kas pakvietė keletą kunigų

Paskui kalbėta apie liaują

adv. Povilaitis iš New Britain. 

Paskui turėsime gražų šokių: 

ir amerikoniškų ir lietuviškų. 

Vėliau daugiau apie tai bus 

paskelbta ne tik “Drauge,” 

bet ir kituose lietuvių laikraš

čiuose. Laukite!

BiLLY’S VNCLE

FWVV< - V\OVJ 
»O VOU ow

-UJRėT 

IS 'T ?

n

S

Tai jau nuo 1926 metu

Yra vedęs lietuvaitę ir nu

gina sūnų Albertą. Gražiai ka

lba lietuviškai.

Garbė tėvams, kurie, kad ir 

aukštų mokslų pasiekę, nenu

teista nuo savųjų ar jų kai-

bOUT VOVi VCKiOU) A

SofcsA 

-e>OT VMt.

CklL TAAT

■ *
čSlS paveikslas yra nupieštas garsaus iliustruotojo ir 
O paveikslų piešėjo Howard Chandler Christy. Per 
ilgus metus, p. Christy buvo statomas Amerikos geriau
siai žinomų dailininkų priešakyje. Jo iliustracijos puošė 
įžymiausių žurnalų lapus ir jis yra pragarsėjęs, kaip šioje 
šalyje, taip ir užsienyje savo prezidentų, svetimų šalių 
valdovų ir kitų įžymių pasaulio asmenų paveikslais.
Šis garsaus dailininko paveikslas, kuris iliustruoja Lucky 
Strike cigaretų garsinimą, yra moderniškų garsinimų 
krypties parodymu prie panaudojimo Amerikos geriau
sių dailininkų kūrinių. Ši nauja kryptis yra visiškai 
logiška. Lucky Strike cigaretų išdirbėjai, pavyzdžiui, 
nesigaili pastangų, kad pagaminus cigaretus, kurie pa
tenkintų lepius rūkytojus. Jų pastangų pasekmės yra 
aiškiai matomos, nes kur tik susirenka lepaus skonio 
žmonių, tea ir šių garsių cigaretų yra rūkoma. •

Taigi ir nestebėtina, jog Lucky Strike išdirbėjai savo 
garsinimuose naudoja tik įžymiausių dailininkų iliustra
cijas, kadangi šie dailininkai lepaus skonio žmonių yra 
labiau mėgiami.
Rūkytojai atrado, kad Luckies turi tą ypatingą gerumą, 
kurio nėra randama jokiuose kituose cigaretuose. Rūky
tojai visur džiaugiasi Lucky Strike kvapsniu, maloniu, 
neatskirtinu, rinktiniausio naminio ir turkų tabako, miši
niu, kurį išimtinas spraginimo procesas padaro tikrai 

• maloniai lengvu. Ir štai kodėl Lucky Strike visur yra 
taip pamėgti.
Spraginiinas buvo išrastas dėl Lucky Strike ir joks kitas 
cigaretas pasaulyje jo neturi. Puikus tabakas, vartoja
mas Luckies išdirbime, spraginimu yra praturtintas ie 
apvalytas. Štai kodėl rūkytojai visur pripažįsta Lucky 
Strike tikrai lengvu cigaretų, tokiu, kokį mėgsta net ir 
lepiausi rūkytojai.
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LIETUVOS MARIJONU PROVINCIJOLO - KUN. DR. 
JONO TOTORAIČIO 60-TĮJ AMŽIAUS METU 

SUKAKTUVES MININT ,

n r a r o a s
'parodyti savo vaikams, ki<d<, Palikęs sukurtųjų Seinų gv (šių kantriai niekam net nesi- šautiems Marijonų Kongrega- 

jos rodė Knn. Totoraitis sa- mnazijų vadovauti a. a. kun, [sklisdamas. O jei ir pasiskųsi, ,cjjoe nariams!

vo auklėtiniams. ĮM. Gustaičiui, pats vyksta nau Į tai bene ka tui padės! Pava-

l)ėl to ir jaunimas buvo jį įjos vietos užimti j Marijam-įduos kas, jei nėra kam?
pamėgęs ir visuose savo rei-Įpolę. Jr čionai dirba ligi da 

kainose buvo jam atviras. j bar, apsikrovęs duugybe įvai 

Tų tėviškų globų savo auk- riaušių ir atsakingiausių dar 

bų

niųjų kunigų jėgos galėtų dau- kun. (J. Totoraitis didžiojo ka- 

giau nuveikti Bažnyčios ir Tė-’ro metu, kai kartu su savo 

vynės naudai. Įglobiniais teko jam bėgti iš t6

Lietuvos Marijonų 
Provincijolas

Antradienis, sausio 24 d., 1933

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.
“ATEITĮ”

j “Ateities” pr-tos kaina: mo- 

jksleivianis met. 10 lt., pusm. 

|5 lt. (Lietuvoje: G lt.); nemo- 

ksleiviams met. 20 lt., pusm.MOKSLEIVIAI
.Jūs norite pamatyti tų kraštų'10 lt. (Lietuvoje: 15 lt).

.(Tęsinys nuo 2-ro pusi.) jų, kur susispietusius vcikles-'lėtiniams parodė ypač aiškiai

no pagumintųjį raštų. Tai nuo

bodus ir sunkus darbas, jis 

tačiau kantriai tai darydavo, 

neparodydamas jokio nekant

rumo ar nuobodavimo. »

Tuo būdu jis prirengė visą 

eilę rašytojų.

Be to, Vyskupijos Vadovy

bė buvo numačiusi l)r. Toto

raitį kaip tinkamų kunigų 

draugijai, vadinamai “Unio

Vykindamas tų savo naują |v.vnės į tolimųjų Kusijų. Ten

Paskutiniais metais gimna- kur Jūsų tėveliai yra gimę ir { Adr. abiejų žurn. Kaunas
.zijoje būtų jau kiek palengvė 

Kiek teikia įdėti vargo i-|jv priaug(J jau jaumJ 

rūpoaiao kai įkąri naujų «'«-1 j (<) nauja na-ta

kyklų, tas tik gali nusimaay
Generalinė Vienuolijos Tar

ti, kam teko tokia darbas di.jba ku„ j. KrikS£.iu.

pasiryžiniij, apleidžia Šunskus, 1,11 J13 byvo jaun“omen®1 vls"|rbti. Bepiga dar, jei užtenka ■, - • , ■ v- ,

1910 m vazinoin i Petrnnil'i kuo r“ ir tėvu ir motina, iri . . , - . . . Kalciui atsisakius nuo Lietu-1910 m., važiuoja j PetrapiU • ................ mai turima ;ešų reikalingiems vos provineijolo pareigų> pa.
ir stoja į slapta laikomų Pet-Įg^^ju h’ patarėju. Kiek per 

rapilio Dvasinėje Akademijo- }3° rūpestį apsaugota jaunuo

ju Marijonų Naujokynų. Bai-į^ū nuo išklydimo, nuo bado ir 

gęs naujokaviino terminų, da- [skurdo!

-o vienuolių įžadus ir grįžta į j Steigia Mokyklas
Lietuvų jau vienuoliu. Dabar ,, ' .... , .

Apostolica,” įsteigti. Kiek jisĮgauna eįtį Seinuose Klierikų ! T KarU1c,besibalgl®nt kaltu.®U 

turėjo su ja vargo ir darbo! Seminarijoje dvasios tėvo pa-i^ Seini-1 vyskupu grįžta 

Sutaisyk įstatus, išgauk jiems reigas. lk< *' ^v- n?’ kartu parsivezda-

ir dvasinės ir pasaulinės vy- m . Imas ir naujų planų savo toli-

riausybės patvirtinimų, p.ika- , vlar>'tum lo tlk ir laukė *ro- darbuotei. Nesuskubo

Ibink kunigus prie jos prisi- idarbo ?aun°j°. V1®nuo* pasirodyti Seinuose, o vietinio

dėti, daryk nuolatinius susi. į1,0 SU'dli- PasiJut<> įs dabar jaunimo būriai laukia, kad 

linkimus, apgink draugijos rei G,e a^H1OS el°Je’ kas jiems įsteigtų aukštesnę

kalingumų ir jos įstatus, įkū-
nvk savo sumanymus... Jis ta- , . , . . , ,nes, nuo kurių sunkiai duoda

iškaščiams padengti, jei yra 

tinkamų mokytojų ir, kas sva

rbiausia, jei yra tinkamai pa

rengtų jaunuolių į mokslų.

Kun. Dr. Totoraičiui Mari- ‘ kamuokis... 

jampolėje kaip tik to visko' Kun j)r

'skiria šias sunkias ir labai at
sakingas pareigas eiti kun. Dr. 
Totoraičiui. Ir vėl apsunkin
tas nauju darbu. Ir vėl dirbk.

augę. Jūs norite žinoti kų vei

kia ir kaip gyvena to krašto 

moksleiviai. Tai galite lengvai 

alsiekti išsirašydami mokslei

viams skiriamus mėnesinius 

iliustruotus žurnalus: vyres

nieji —

Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be Isvirkšlimij. Be 
priversto poilsio. Gydantis gulėsi 

Totoraitis tačiau, ' dirbti po senovei, nebent jau dabar
trūko. Trūko lėšų, nes vienuo k l v. Kalėdas ir Ipriver8tas gulėlL Ta,n vaistas yra

... , . .ii i • fel( illCl J H. I J\Hl( (las 1» į Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti-
uja vos dar tepradeaanti atsi- paį().PS vra lygiai 60 metu, va nimą lr *ė,Un»- Nurodymai prie vais
——a? 1— i--------- i. • *■’ tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins

dinasi, visą kapų metų pergy-1 pinigus.
pilnas dar ener 

kniubti

Laisvės Al. 3.

SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
go: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vieną, savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
išgirti tą vaistą.

Kad suliesėti lengvai, saugiai lr 
neavojingai imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
lr tui i saugotis.

gauti, reikalų daugybė, o lė

šų iš kur nėra gauti, reikia 

lepinte lopinti visais kraštais, 

atsižadant net būtinai reika

lingų patogumų. Mokytojų iŠ 

pradžių iš kur imsi? — Savų 

jų dar labai mažas skaičius ii i 

tie išblaškyti į visas puses |

venę:,
gijos ir nemano kniubu po 
sunkia savo pareigų našta!

Brangusis Jubiliate! Tepra- 
ilgina Visagalis tau amžiau-' 
metus kuo ilgiausiai, kad dar

Tyros, Aiškios, Bveikoa

OKAttOg AKYS

Yra didelis turtas

Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgslte 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo.

jaunaisiais, tai ne su seniais, mokyklų. Dr? J. Totoraitis i- 

masi naujo darbo ir 1917 me

tais iš vokiečių vyresnybės.

[dažnai turinčiais savas nuoino-

čiau tiek turėjo energijos, kad 
ta viskų įvykdė.

Vienuolis ir Klierikų dvasios 
vadovas

■si atitraukiami. Jaunieji tai!nes tuo metu dar vokiečiai prie įvairiausių’ darbų Vieni idaUS Kalėt’"" pasnlarliuoti i: 
kas kita. Tai nelytėta dar di- Lietuv4 vaW8, iSgauna leidi. |W susigall(,žius padėjėjų rei 8av0 jaunuomenei |

i\a, kaip jų isdilbsi, kų į juaniu pradėti Seinuose lietuvių jkia vienam dirbti visus dar-

į.-ėsi tų ii tuiėti! gimnazijų. Koks džiaugsmas bus. Ir gimnazijos direktoriam

[visiems lietuviam^. Seinuose j darbų atlikti ir ūkvedžio, ir 

pirmoji lietuviška “Žiburio” mokytojo beveik kiekvienų va 

vardu gimnazija!

ir mums Tavo Vadovybėje e-

VoilR
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Chio St., Chieago

Bedirbdamas tų sunkųjį da-} Jaunuomenės auklėjimas Dr. 

įbų, suprato tačiau, kad vie- Totoraičio buvo idealas. Jis 

nas, kad ir kažin kiek turėsi tam rengėsi, studijuodamas ga 

•energijos ir jėgų, vis būsi vie- rsiausių pedagogų raštus. Jis 

nas ir vieno darbas tesiinatys. gerai jaunimo dvasių pažino. 

Suprato, kati ko vienas neį vei- Sunku rasti kitų tokį auk lė

ki, reikia šaukti talkos. m i • ,j ouel tojų, kuris taip nuodugniai, 

pasitaręs su artimais savo atvirai ir visiškai būtų pasi- 

draugais: a. a. kun. J. Matu- 'aukojęs savo globai pavestie- 

Jevičiuni ir kun. P. Būčių, nu- [siems jaunuoliams. Geriausias 

tarė kurti lietuviškų vienuoli- tėvas daugiau širdies, negalėjo

Tačiau ne ilgai Dr. J. To

toraitis gavo jų valdyti. Nė 

metams netrukus jis jau gau

na iš savo Vienuolijos vyrės-

landų. Prie to dar universite
tui Kaune atsidarius nesuran
dant tinkamo istorijos profe
soriaus, reikia ir tenai užimti 
katedrų. Čia dar valstybinėje

"‘DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

To All Who Suffer Stomach 
Agorsy, Gas and Indigestion
Money Back If One Bottle of Dare’s Mentha Pepsin Doesn’t Do 

You More Good Than Anything You Ever Used.

nybės paliepimų persikelti į gimnazijoje prašyte prašomas

Marijampolę ir rengti pagrin

dų vienuolijos manomai kurti 

gimnazijai.

Imant Lydia E. Pinkliam s 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterų sako. Jis stip
rina nervas... duodu sci-cmį apcli- 

iatt miegi... atleidžiu galvos i 
skaudėjimą, nugaros >kaud<-j>mų... 

kiu būda šimtais darbų apsi- pa

krovęs velka ant .'avo pečių na ™.^,yĮįndien 8,d,,ole’i' Nupin*rk bl,‘

gelbėti, juk neatsisakysi... To-

You can bo so distressed with gas 
and fullncss and bloatlng that you 
think your. hcart is going to stop 
beating.

Your stomach may be so dlstonded 
that your breathlng is short and gaspy.

You think perhaps you are suflo- 
cating.

You are dizzy and pray for ąuick 
relief—what’s to be done?

Just one tablespoonful of Dare’s 
Mentha Pepsin and in ten minutes the 
gas disappears, the presslng on the 
heart ceases and you can breathe deep 
and naturally.

Oh! What blessed relief: but why 
not get rid of such attaeks altogether? 
Why hav^ indigestion at all?

With this wonderful medicine you 
can overcome indigestion or dyspepsia, 
or any abnormal condltion that keeps 
the stomach in constant rebellion and 
one bottle will prove it.

Over 6,000 bottles sold in one small 
Nevv Jersey tovvn lašt year—ask your- 
self vvhy? Demand Dare’s Mentha Pep
sin, a pleasant to take. health building 
stomach elixlr that regulai- pharraa- 
cl^ts anyvvhere ln America guomntee

DRAUGO METINIS

KONCERTAS-SOKIAI
JVYKS

Sekmadienyje, Vasario-Feb.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

Koncertas Prasidės 5-tą valandą po pietų 
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ

Programe dalyvauja p-lė E. MICKŪNAITĖ, coloratura soprano, neseniai sugrįžus iš 
Europos kur ji dainavo Italijos ir Lietuvos operoj. Taipgi dalyvauja žymiausieji Chicagos 
lietuviai solistai ir solistės. Dalyvauja au didžiuliai Chicagos chorai: Lietuvos Vyčių “Dai
nos” choras po vadovyste J. SAURIO ir Sasnausko vyrų choras po vadovyste komp. A. 
POCIAUS.

Dalyvaus Šv. Kazimiero Akademijos orkestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chicagos lie
tuvių. Akademikes Šoks lietuviškus šokius.

Po koncerto hus smagūs šokiai prie geros muzikos.
Tikietus galima gauti pirkti jau dabar visose kolonijose. Pirkitės iš anksto, nes gali jų 

pritrūkti.
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VILNIAUS VADAVIMO DARBO 
BRUOŽAI AMERIKOJE 

1932 METAIS

bendra.! imant, Vilniaus vada- nio akcijai. Trečia vieta pri-

Lietuvių tautos valia dėl 
Vilniaus atvadavimo iš lenkų 
okupacijos metas nuo meto 
vis auga ir tvirtėja. Prof. M. 
Biržiškos atsilankymas čia 
pas mus 1931 metais žymiai 
sustiprino mūsų išeivių pasiry- 
žymų toliau talkininkauti mū
sų broliams iš Nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilnijos. Vilniaus

ryžę išplatinti 300 Vilniaus 
pasų ir daug ženklų; Čikaga 
tam tikslui tini 1<XM> V. pasų 
ir daug ženklų; Hartford, 
Conn. apsiėmė išplatinti 309 
pasų su ženklais; N'e\v Bri- 
tain, Conn. — 200; Bingbam- 
ton, N. Y. 300; Newark, N. J. 
—96; Amsterdajn, N. Y’., 3.00; 
Philadelphia, Pa., pas kun. I.

vimo akcija neturi rimtos opo
zicijos: visi tam pritaria. Vil
niaus vadavimo darbas yra 
gan greit vienintelis laukas,
kur sandarbininkauja visų

(Tęsinys 6 pusi.) A K TARAI;

DR. ATKOČIŪNAS

vadavimų darbas Amerikoje ■ Ziinblj 309 ir pas p. Tvarana- 
1931 metais pasireiškė sustip-1 vičių 300; Boston, Mass.
rintu Vilniaus vadavimo lite
ratūros platinimu.' daugelis 
užsirašė “Mūsų Vilnių,” dau
gelis įsigijo V. V. S-gos iš
leistų literatūrų.

Vilniaus vadavimo darbas 
Amerikoje 1932 metais paįvai 
ėjo; šalia V. V. S-gos litera-

,(“Darbininko” žinioj) 400

partijų ir Įsitikinimų lietuviai.
Iš visų kolonijų, Philadel

phia, Pa. lietuviams priyuli 
pirmenybės vainikas: jis turi 
net du V. V. S-gos skyrius; 
tautinės organizacijos, lakū
nų Dariaus-Girėno atsilanky 
mo proga, išgalėjo net 400 
dol. pasiųsti V. V. Sųjungai j 
Lietuvų. Hartford, Conn. lie
tuviams priguli antra vieta: 
šauniai apvaikščiota spalių m.

DENTISTAS
1446 So. 49th Ct. Cicero. 111.

Utur. Ketv. ir Pėtnyčioinia 
10 — 9 vai.

3147 S. Halsted St. Chicago
Puned., Sered'. ir Subat. 2 — 9 vai.

pasų; \\ aterbury, Conn. .>00, 9 (j paminėjimas; mažai to,-
Rocester, N. Y., 200; \Vest- 
field, Mass. 200; Bridgeport, 
Conn. 300; Scranton, Pa. 300;

; Pittsburgh, Pa. ;7X); Bayonne, 
N. J. 170; Worcester, Mass. 
100; Terryville, Conn. 100 pa

ten buvo paskirtas visas gruo 
džio mėnuo Vilniaus vadavi-

:ūros platinimo prasidėjo j
‘Vilniaus pasų” ir “Vilu-Į Tai yra puikus būrys dar-

iaus ženklų” platinimas. Kal-ibininkų Vilniaus vadavimo
bailiais metais Vilniaus pasų, j lauke. Nevisoms išvardintoms
ženklų ir literatūros platini-į kolonijoms vienodai sekasi,— (
mas buvo pastebėtas lietuviu dėl ko nežinome. Bet galime 

*■ 1 . ...kolonijose: New Yorke, Book- spėti, kad pasisekimas prigulė

DOMININKAS
STANKUS

VINCENTAS
ELI JC SIUS

Phone Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Btreet

Tel. LAFAYETTE 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 1 iki 8 vai. vakaro 
Seredomls lr nedėllomls pagal

sutarties

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617

Tel. Canal 6121

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 VVEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vul. vak. 

Tel. CICERO 662
lr

2021 W. AVASHINGTON Bl.VD.
Kitos vai. ant VVashington Blvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai; Kedzle 2 450—2451: arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Office I’hone
Res. 67 37 S. Artesian Ave. Prospect 1028

Bes. und Office 
2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

DR. J. J, SIMONAITIS dr. J. J. KOVVARSKAS

lyne (prie “Vienybės” ir per 
p. K. Krušinskų) buvo pasi

jo nuo V. V. 
darbštumo ir

S-gos skyrių
sumanumo, nos

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS

U

pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbyi- 
tėa

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

32 38 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Laidotuvėms patar
nauju guriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooaavalt 1616 arba 3611
8314 W. 23rd PL, Chicago

1438 B. 48 Court, Cicero, TL*
TIL. CICMRO 6617

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S, M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiem? 
reikalams. Kaina prieinama
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6203—8413

Tel. CICERO 334

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Ave„ Cicero, Iii.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko ucrokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no j mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą juras visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborlus, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palaukite BUDRIKĮ pirm negu kreip
sies kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dtdyele Oflssm

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 lr 1742

X

Mirė Sausio 21, 1933 m., pus
amžio metų. Kilo iš Šiaulių ap
sk,r., Papilio miesto, Ameriko
je išgyveno 22 metu.

Paliko dideliame nuliuditnc 
brolį Kazimierą, brolienę Mari
joną, brolio dukteris Eleną, I- 
reną ir sūnų Bronislovą, Brolie
nę Mortą Statkienę ir jos duk
teris: Seselę M. Tereslą, Šv.
Kazimiero Kongreg. Marijoną 
ir Bronislovą ir jos vyrą Pran
ciškų Vaišnorą ir gimines, o 
Lietuvoj brolį Pranciškų Ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 4149 So. 
Campbell Ave.
Laidotuvės įvyks Ketvirtadie

nį. sausio 26, iš namų X vai. 
bus atlydėtas į Nekalto Prasid. 
švenč. Panelės parap bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamal 
dų bus nulydėtas J Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliude Broliai, Brolienės, 
Brolių Vaikai lr Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 21 d , 4 vai. popiet. 1933 
m., sulaukęs puses amžiaus; gi
męs Dumlškių kaime, Kas»inių 
apsk.r. Paliko dideliame nubu
dime seserį Oną Žiblenę, švo- 
gerį Antaną, seserį Angelą, bro
lį Kupolą tr brolienę Viktoriją 
Kenosha, Wis. tetą Eleonorą Ir 
Antaną Buičiunus, o Lietuvoj 
seserį Veroniką Jurkumienę.

Kūnas pašarvotas randasi S. 
M. Skudo koplyčioj, 718 W. 18 
st. Laidotuvės Įvyks Seredoje, 
Sausio 25 d., S vai ryto iš ko
plyčios į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioj i jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas J 
šv. Kazimiero kapines

Visi a. a. Vincento Eltjošlaus 
giminės, draugai ir pažjstami e- 
sat nuoširdžiai kvięįiami daly
vauti laidotuvėse ir sutelkti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame: Brolis, švo- 
gcrls. Brolienė, Teta Ir giminės.

Laidotuvėms rūpinasi Eleono
ra i.r Antanas Balčiūnai.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Sklidus. Telefonas Roose
velt 7532.

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Houlevard 7689
Rez. Hemlock 7 6 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260
l

X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St Cicero, III.

Vai.:

Dr. C.K. Kliaugą
DENTISTAS 

Utarn Inkais, Ketvergais lr Subatomis 
2420 W. Maro net te Rd. arti Uestern

Ave. Pbone Hemlock 782H 
Panedėllals. Seredomls ir patnvčlomls 

1821 So. Halsted Street

AKIŲ GYDYTOJAI l

laidotuvėse patarnauja grab.
Antanas Petkus, Tel. Cieero 
2109—859J.

MOTIEJUS LEGERAT
Mirė Sausio 22, 1933 m„ 7:00 
vai. ryte, 4 7 metų amžiaus.

Kilo iš Suvalkų Itė-d, Lan
keliškių parap., Pagitnelio kai
mo. Amerikoje išgyveno 26 
metus.

Paliko dideliame nuliūdimą 
moterj Agotą, po tėvais Stariu- 
tė. dvi dukteris Oną Ir Eler.ą, 
du sunu Pranciškų ir Albiną ir 
gimines, o Lietuvoje šešias se
seris. dvi puseseres ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Ave.

Laidotuvės Jvyks Ketvirtadie
nį, Sausio 26, 1933, iš Eudeikio 
koplyčios 8 vai. bus atlydėtus 
į šv. Kryžiaus parap, bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, i’o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Simai, Duk
terys, Seserys, Buseserės Ir Gi
minės.
laidotuvėse, patarnauja grab. 

Eudeikis, Ya^ds 1741

I.i. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63nl Str.
Daktaras

Kapitonas 
Pasauliniame kare

JUOZAPAS
MARTINKUS

DR. VAITUSH, OPT.

4:30Mirė Sausio 23, 1933 m 
vai. ryte, 12 metų amžiaus. 

Gimęs Chicago, Iii. 
l'ullko dideliame nuliudime 

motiną Marijoną, po tėvais Ski- 
nkaite, brolj Antaną, 10 metų, 
patėvj Justiną Dudiną, dvi te
tas liną Aleksandrą i.r Marijo
ną Llpsklene ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4620 South 
VVood St.

Laidotuvės įvyks Penktadienį, 
Sausio 27, 1933, iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, l'o pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gitu mes, draugas I.r pažystamus 
dalyvatiti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Motiną Brolis, Patė
vis. Teta ir Gini.nės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

A A

JURGIS
MARCINKEVIČIA

Mirė Sausio 20 d., 1933 m., 
7:53 vai. vakare, pusamžio. Ki
lo Iš Tuuragės apskr., Kaltinėnų 
parap., Gaudvaištų kaimo. A- 
meriKoje išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Stanislavą, sūnų Theo- 
dorą, keturias dukteris: Alck- 
sanurą, Albiną, Ijiaretą, Joha
ną; žentą VVm. Bronechik, bro
lius Myaolą, Jeronimą ir An
taną, brolienes, seseris Johaną 
Jagininięnę ir Ievą Radzevičie
nę, Svogerj I’. Jagminą ir gimi
nes. o Lietuvoj brolį Kazimie
rą tr gimines.

Kūnas pašarvotus 4516 S. Ho- 
norc St. Laidotuvės įvyks Sere
doj, Sausio 2 5 d.. Iš nuinų X:00 
vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio stelą. Po pamaldų bus 
nulydėtus į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-nius dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę. .Moteris, Sumiš, Duk
terys, Zenius, Broliui, Brolienė' 
Bcacrys, Šliogeris, Ir giminės.

I-ajdotuvėms patarnauja gra
borius Eierskls. Telefonas
Houlevard 9277.

WISSIG,
Specialistas is 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERĮ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 

RAIP l ZSISl.NU.il Klos Ir NEIŠGYDOMOS JOK YRA
Speclallškal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodl.limą krau
jo, odos, ligas. žaizda r, reumatizmą, gal vok skausmus. skausmu* nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligaa. Jeigu kiti ne
galėjo Jur Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti, Praktikuoja per daugel) metų Ir Išgydė tuksiančius ligonių. Paturi
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 11 valandos ryto ikt 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 WEST 20tli ST., kampas Kceler Ave. Tel. Cratvford M73

MM. -

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Vest Marąuette Road

Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7656

DR. F. G. WiNSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24tb St.
TEL. CANAL 6463

PHYSICIAN AND SURGEON
2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointrnent

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2120 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 6456 S. MAPLEIVOOU AVE.

Tel. Canai 0257 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vul.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALdTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare !Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.; Tel. Drexel 9191
l’lione Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2201 West 22nd Street Eusas GJ'll.vtojas ir Chirurge 
Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tei. LAFAYETTE 7887

i i i .. , i Ofiso vai. kiekviena dieną nuo S IkiPalengvins akių {tempimą, kurto j m .
esti priežastim galvos skaudėjimo, ‘ ‘
svaigimo, akių aptemmio. nervuotu
mo, skaudamą akių karštį.
jataractus. Atitaisau trumpą regyst* 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsltikimuose. egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią maži au
nas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryto iki > vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRIIM

DR. A. A. ROTH

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7r—9 v. v. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 16—11

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. ir Res. TeL Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.

12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi °f*s0 vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 ponuo 4 Iki 8 vai. vakare L'tarnlukais 

Nuimu lr Ketvergais.
Rez. Tel. Hyde Park 3305

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

PĄ_LAiKĄ~8u“ NAUJU*“lŠRADIMtL ▼»1“do»s ,nuo 1 lk‘ * n“®
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos nt- 
gesnės, kaip kitų.

<712 S. ASHLAND AVE.
Tet Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TA8

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 16—4: nuo I—•
W»dAllntnla; n»n 16 Iki 1*

25 METŲ PATYRIMO

I Iki S vai. vak. Nedėliomis pairai 
sutartį

Ofiso Tel.: Boulevard 7S2O 
Namų Tek: Prospect 1930

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais iv sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. VVESTEItN AVE. 
Chicago, 111.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Flaza 3200

I
VALANDO8:

Kuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedai, nuo 16 Iki 12 dieną

piet. Utarn. ir Subat. nuo 8-6 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

DR. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesnę lr patogesni 

vietą
a.325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
I’hone BOULEVARD 8483

Tel. Grovehill 1695

DR. A. L. YUŠKA
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Lr 7-9 vak.
Šaradomis po pietų ir Nedėldlentaia 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTB ROAD

Rea Phono 
Engleivood 4641 
Vantirorth 1906

Offlca Phono 
Wentworth 2666

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių. OR. CHARLES SEGAL

f/

K

/z

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S0. ASHLAND AVE.
SPECUALISTAS

Dilovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vkl.: ryto nuo 16—18 nuo 2—4 >« 

plotų: 7—1:21 vai. vakar*. 
Nedėllomls lt Iki 11

Telefonas Midway 2880

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE MRS. ANELIA K, JARUSH
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- physical thebapy * midwife

stas. Pastebi kit mano iškabas, j

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phono Canal 0523

Naujoj vieloj
6109 SG. ALBANY AVE.

Phone HEMLOCK 9232
Patarnauja prie gimdymo, duodu 

maHRage. e.loclric treatment Ir mag- 
netlc blunkets Ir t.t. Moterims ir 
merginoms patarimai dovanai. Patar
nauja uaznle arba ligoninėj.

... -.........— ■ - -- ■ ..............................

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro.

Ofiso Ir Itcz. Tel. Houlevard ’ll

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

1 Oflao vai.; nuo 1-1; nuo 4:80-8.21

(. . ^s.e

ZSISl.NU.il


6 Antradienis, sausio 24 d., 1933

CHICAGOJE DAINUOS “DRAUGO” KONCERTE

žaidėjai pasirašo vairių, pava

rdę, kiek kas laimėjo, o mer-

-------------------------- 1 gai tės surenka kortas. Nei vie-

X Bizn. A. Aitučiui, tris nas nesikelia nuo kėdės, nes) 

syk įleidus svetimojo kraujo 'tuojau pradeda nešti arbatė-

padaryta, snuki vidurių opera-'l.. per užkandi šaukiama var- 
• • 1 € r

Cij*- j dai tų, kurie laimėjo; jie atsi-
X Naktį iš šeštadienio į ne* juia savo dovanas. Dovanų 

kmadienį nežinomieji piktada- daug, įvairių; jas sunešė pu

riai išdaužė du didelius Palių-'čios rėmėjos.

lio (buv. Meldažio) saldino la-1 _ Kas rengia tų “bunco pa

ilgus, Naktį prieš tai išmuštas rtv?”

KAS GIRDĖT WEST SIDE

langas Telserio graznų krautu

vės ir pagrobta prekių už a- 

pie 35 dol.

X Praeitų sekmadieni L. S. 

7 kp. bunco party gražiai pa

vyko. Žmonių atsilankė gana 

daug. K p. nariai sunešė gra

žių ir brangių dovanų tiek, 

kad nieko nereikėjo pirkti.

— Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 8 skyrius, parap. 
svetainėje, sausio 29 d., 2 vai. 
popiet, parapijos mokyklos se 
sėlių naudai.

Ar jūs būsite vienos tų žai
dėjų, vienas tų, kuris gaus do
vanų ?

Jei dar nežinai, kaip pralei-
Daugelis narių patys aukojo sti laikų, sausio 29 dienų po 

dovanas, patys pirko tikietus pietų, užsuk į parapijos salę, 

ir dirbo, kiek kas galėjo. Tai

gražus, lalnlaringas darbas. A- 

ėiū visiems, kurie prisidėjo 

prie to kilnaus darb,o ir kurio 

aukojo dovanas.

X Moterų Sųjungos 55 k p. 

rengiasi prie didelės bunco pa

rty sekmadienį, sausio 29 d., 

parap. salėje. Komisija smar

kiai dirba, kad pramoga pa 

vyktų.

X Rimtai serga VI. Mikšis, 

parap. ir labdarių darbuotojas.

o rasi visa, ka sakau. Džiaug- . . • v.
sies, kati atėjai, o parėjęs pa
sakosi kitiems, kad, ištikrųjų, 
nesigailėjai atėjęs. Įžanga tik 
25c. Ten būsianti

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS
MIRĖ AGNIEŠKA RIN

GAITĖ

NORTH SIDE ŽINELĖS
Sausio IS d., parap. svet. 

buvo surengta bunco ir card 

party nupirkimui radijo mo

kyklos mokytojoms se erinis. 

Oras tų vakarų buvo labai no 

palankus ir rengėjai jau manė, 

kad vakarėlis reikės atidėti. 

Taė-iau geraširdžių žmonių sn 

sirinko, kad paremtų gerų da-

gyvavimų.

Pasamdyta dvi orkestros so 

ikiams.

paminės "‘'penkių 'metų choro’įmo pradžioje bus išpildyta po

ra numerų angliškai, o paskui 

grupė įžymų dainininkų ir dai 

nininkių dainuos ištraukas iš 

Kas atvyks anksti, gaus do- operetės “Liima.” Be to, b ils

* vanų. Bus “confetti ir stream-'gražios, muzikos, įdomių ir nau 

ers.” Visi kviečiami atvykti, dingų kalbų. Kalbės dr. Atko- 

susitikti su senais pažįstamais, čifinas ir kiti. Taipgi bus pra- 

naujų pažinčių užmegzti. Įnešta įdomių žinių apie būsi- 

Red Cherry mų “Draugo” koncertų. To-

visgi tikėti, kad skaitlinga 

Federacija, taipgi Baltimores, 

Detroito ir Clevelando lietu

viai jau l»ent šiais 1933 me

tais stos į aktyvių Vilniaus 

vadavimo talkų, kai vėl minė

sime “Vilniaus Dienas” (nuo 

rugsėjo 26 d. iki spalių 9 d.). 

Smulkesnių žinių apie V. V.

Labdarylu's centro susirinki- 

mas jvyks sausio 25 d., 8 vai. 

vakare, Aušros Vartų parapi

jos salėj. Visi kviečiami skait

lingai susirinkti. Valdyba

S-gos skyrių darbavimųsi 

dd nepamirškite pasiklausyti, pernai nėra galimybės dar pa- 

R&P- tiekti spaudai, nes nevisi dar 

.'skyriai vra pasiruošė išduoti

VILNIAUS VADAVIMO 
DARBO BRUOŽAI AME- • 

RIKOJE 1932 METAIS

Komitetas Jono J. Zolp’o 

kreditorių laikys visuotinų kre j kjauso 

ditorių susirinkimų Juozo J. 

Ežerskio svetainėje, 4600 So.

Paulina St., Chicago, 111., sau

sio 26 d., 8 vai. vakare, ku

riame bus išduotas komiteto 

raportas.

Kreditoriai malonėkit ko 

skaitlingiausiai atsilankyti.

Juozapas J. Yuirchas,
Laikinas pirmininkas.

Joseph J. Grish,
Laikanas raštininkas

Marąuette Park. — šv. Ka

zimiero Akademijos Rėmėjų 8 

skyrius rengia bunco party su

Justas Kudirka, varg. Nekalto Prasidėjimo Š. P. M. pa- i dovanomis ir gardžiais užkan- 

rap., žinomas, tenoras, buvęs Lietuvos valst. operos solistas džiais, sekmadienį, sausio 29 

dainuos “Dranga” koncerte, vasario 5 d., Lietuvių Auditorijoj d., 2 vai. po pietų, Gimimo 

! Panelės Šv. parap. salėje. Įža-Sausio 20 d., Šv. Augustino 
ligoninėj, po sunkios ligos, mi

rė Agnieška Ringaitė. \

A. a. A. Ringaitė išgyveno 

Town of Lake vii 8 20 metų ir

turėjo daug pažįstamųjų. jįv’ykti teisinas Keistučio- spul- jjconcerto Rekniės daug priklau

VĖL ATIDĖJO
Vakar, sausio 23 d., turėjo

sario 5 d.). Todėl visiems Tei-:nga tiktai 2r,c. Pelnas skiria- 

kia sukrusti, kad mūsų pasta-1 nias parapijos mokyklos mo- 

ugos atneštų gerų vaisių bū- kvt.-seselėms.

išimam koncerte. Kaip žinoma,

rbų. Ak, tiesa, vakarėly nesi- „ „

A - Kryžiaus parap. bažnyčių ir pomate daugelio tų, kurių tu<e- . . - ,
. . . , , . , . to i Šv. Kazimiero kapus.

tąsi, kurie net privalėjo alsi- .

Velionė paliko broli Marty- |kos su lietuviškų komunistų 

nų Pennsylvanijoj, kuris nore- dienraščiu “Vilnim.” Teisinas 

jo perkelti lavonų į Pennsyl-į neįvyko dėl komunistų “ne- 
vania ir ten palaidoti, bet ve- prisirengimo.” Teismas atidė 

lionės draugai ir draugės Įti- tas iki vasario 17 d. Rap. 

kino, kad geriau būtų palai

doti Chicagoj.
Todėl rytoj įvyks laidotuvės 

iš Eudcikio koplyčios j Šv.

PRANEŠIMAI

so nuo mūsų.

Pratyba jvyks punktualiai 8 

vai. vakare, Lietuvių Audito

rijoj, mažojoj salėj.

Ieva Lukošiūtė, Raštininkė 
-----------f£___

AR GIRDĖJAI?

(Tųsa iš 4 pusi.)
Bingbamton, N. Y. 

lietuviams; po jų seka Am

sterdam, N. Y. ir kitos kolo- 

! nijos. Daug buvo tikėtasi tal- 

'kos iš Čikagos lietuvių ir iš 

, A. L. R. K. Federacijos, kuri 

'prof. M. Biržiškai davė pasi

žadėjimų visus savo skyrius 

jpareiguoti Vilniaus vadavi

mo darlių dirbti; bet Federa

cijos skyriai kodėl tai praei

tais metais Vilniaus vadavimo 

darbe nedalyvavo, o Čikaga 

tik platoniškai teprisidėjo. Ne 

sugebėjo taipgi susitvarkyti 

ir tokios didžiulės kolonijos I 

kaip Baltimore, Md., Detroit, j 

Mich. ir Cleveland, O. Tenka

MOTINA HELENA
Pasaulio pirmutinė žolininkė išgydo 

tūkstančius su žolėmis

Nuostabi nauja kombinacija gyvy
bės priduodančių žolių. Žymėtinas at
radimas. Tūkstančiai kurie buvo sun
kiai apsirgę. dabar sveiki. Nežiūrint 
kiek dakta.rų ar vaistų esi mėgi
nęs be pasekmių, čia yra viltis.

vra pasiruošę 

savo metinę apyskaitų.

Pradedant šiuos naujus 

1933 metus, Vilniaus vadavi

mo talkininkams tenka dar la

biau pasirūpinti kaip sustip

rinti savo veikimų, kaip pat

raukti prie darbo indiferentiš

kų masę, kurie atsikalbinėja 

tai krizių, tai nedarbu, tai dar 

kuom tenai. Ar Vilniui vaduo

ti akcija Amerikoje sustiprin

ti reikalingus V. V. S. skyrių 

atstovų suvažiavimas ar ne,— 

klausimas turėtų būti aptar

tas kiekvienoje kolonijoje.

Lietuvos Žmogus.

ANT RENDOS
4 kambarių flatas. šiltu vandeniu ap
šildomas, su ar be garadžiaus $20.00. 
Randasi

1443 S. 51st Avė., 
CICERO, ILL.
ATSIŠA UKIT:

1444 S. 51sk Avė. 
Telefonas ČICERO 593

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

EKSTRA LIET. VYČIŲ 
“DAINOS” CHORO 

PRATYBA!
lankyti. Jie pabūgo blogo oro. i 

Tuo tarpu buvo matyt žmonių Į 

atvažiavusiu nuo Jefferson,Be!'

I
mont ir Humboldt Parko apy- j

linkių. Jaunimo taip pat ne- jos narės, iš viso dvidešimt “ekstra” svarbi choro praty- 

buvo. Jei būtų ruoštas kokis Į septynios, susirinkusios pirmi- ba. . ;

nors šokis, ar šiaip vakaras ninkės, Onos Zylienės namuo-Į yjsj (.}lor;staį jr choristės 

jis būtų mielu noru atėjęs. Bet, Visos sykiu iškeliavo į mie- !FraSonii suvažiuoti, ne ; “Bran 

ką padarysi, sako, Amerika aplankyti taip vadinamų ! go„ koncertas įau čįa pat (va. Į

laisva. [“Edi on Bungalow”, kuris j ____________________________________________________ i

Dėkojame kun. J. Svirskui 'randasi didžiuliame Civic 0-

už atsilankymų, Vaškūnienei Pe,'a name. Tenai mus pasiti- 

nž gražių padirbtų vazinę gė- ko puiki namelių prižiurėto- 

lę, pyragų, p. Butkevičienei už j®’ ksvedžiojo per visus kam- 

gražias dovanas, p. Karečkarns karius, išrodė labai puikų ir 

nž pasidarbavimų ir dovanas, moderniškų elektros išvedžio- 

N. N. už dovanotus dalykus jinub 'Jodinėjo elektros svar- 

priruošimui pyragų ir t.t., Ig. 1^ namuose ne vien tik dėl to,

Rėkui, kuris negalėdamas at-l'a^ Šviesa reikalinga, bet tuip 

silankvti aukojo pinigais. Sl>at namų papuošimui. Ilgai 
Širdingai ačiū visiems auko-|kai kurie PaP«ošti puikiai pa-

tojams ir atsilankusiems. veikslai *>asi,ika niflsV niinty- 

Atsiprašome Šv. Kazimiero Narės, Šnekučiuodamos ir

Akad. Rėmėjų 3 skyriaus, ku-[lnbai jdomaudemos visakuo,

LINKSMA TERESIEČIp 
KELIONĖ

Sausio 17 d. Šv. Teresės dr-

Šiuomi pranešu Liet. Vyčių 
.“Dainos” choro nariams, kad 
antradienį, sausio 24 d., įvyks

EXTRA
Negirdėta Amerikos Lietu

viams Naujiena 
Į C. G. LUKŠIS ATVEŽE
Pačių lietuvių Lietuvoje pa-, 

gamintų Pirmųjų 
Lietuviškų Filmų 7 Dailų 
“ONYTĖ IR JONELIS”

Skyriaus vardu, kviečiu vi

sus: senus, jaunus, atsilankyti

i pramogų. Savo atsilankymu

. . . . Motina Helena Didžioji žolių Gy-
pagelbėsite seselėms ir nesigai dytoja. 4732 s. \siiiami Avė., pasiūlė 

1 5 d. naminį žolių treatp.entą dykai. 
Už aprašymą, ligos gausi dykai $1-00 

Į vertės Blood Tonic arba SI.50 Special 
Herb remedy {dėkite 25c apmokėti 
paštui, pakavimu ir išsiuntimą. Atei
kite ar parašykite šiandien.

lėsite tai padarį. Rėmėja
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va

kare iš stoties WGES, 1360 

kilocykles pastangomis Peop 

les Furniture Co., bus leidžia

mas oro bangomis gražus ir į- 

domus radijo programas. Teko 

patirti, kad dėl geresnio vi-

BflY-Diū SALVE
Nekalto Pras. Panelės šv. 

parap. choras sausio 29. parap. 

salėje metiniu šokių vakaru suomenės patenkinimo, progra

50JNIUJI UETUVIŠKigOc 

REKORDAIVIENAS VIENAS

Per šį vestuvių sezo
ną, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele- 
fonuokite Fnglcnrood 
5840

P. CONRAD 
8023 So. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 7 30 W. 62nd St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos 4r Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: €459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

ris jautėsi lyg kad mes jam 

blogumų padarėme, rengdami 

vakarėlį. Kada pradėjome ruo 

štiš prie to tikslo, neturėjome 

jokios žinios, kad jos žadėjo 

kada nors suruošti tam pa

čiam dalykui. Kada jos tiktai 

rengs kokį nors geram tikslui 

vakarėlį, visi atsilankysime, 

kad paremti. Komisija

MAROUETTE PARK 
ŽINUTĖS

— Bunco! — sušunka pra- 

įgėlės vedėja. Tat reiškia, 

d paskutinis žaidimas. Vist

{praleido kelias labai smagias 

valandas.

Tai jau antrų tokių kelionę 

mūsų dr-ja atliko. Pirmų kar

tų atlankė Armour kompani

jos išdirbystes. Ateityje, pla

nuojama daugiau tokių įvykių, 

nes narės tuo įdomauja.

Girdėt, kad planai ateinan

čiam šokių vakarui, kuris į- 

vyks Užgavėnių vakare, vasa

rio 28 d. sparčiai vystosi. Ko

misija laikė susirinkimų Gri- 

taitės namuose praėjusį pir

madienį ir daug įdomių su

manymų svarstė. Sužinojus 

daugiau apie tai, vėl pranešiu.

W. H. Y.

Filmos pastatyme dalyvavo Valsty
bės Dramos Baleto Artistai Ir Val- 
styla-s Dramos Studijos Mokiniai.

Visi Amerikos lietuviai Mitinai tu
ri pamatyti tą filmą, nes joje apart 
labai Kražių kaimiečių Ir miesto gy
venimo vaizdų bus daug gražių Ir 
JspudinKų Lietuvon vielų. Apart to 
bus Jdomūs paveikslai 15 Jaunų U- 
kiuinkų Ratelių Darbuotes Ir daug 
kitų vlMddų |vykių Lietuvoje.

RUS RODOMA:

Sausio 24—25—2A d. ftv. Kryžiaus 
parap. Svet. 4«lh Ir Wood st, Chi
cago, m.

SausIo 20 d., Av. Jurgio iparan. sve
tainėje. BrtdgejKirt, Chicago, III.

Sausio SI d., Llnosybčs svetainėje, 
Cicero, III.

Vasario 1 d., fiv. Petro lr Pau
liaus parap svel.. AVesl Pullman, III.

Vasario 2 d., West 8‘de Llth. Au
ditorium (buvusi Meldažio), 2244 W. 
23rd PL, Chieago, IU.

Vasario 5 Ir 0 d.. Visų šventų pa
rap svet., Roseland, III.

Vasario 7 lr 8 d.. Av. Mykolo pa
rap. svet., Nortb Side, Chieago, III.

FRAMIA 7130 VAL. VAKARE 

JfcANGA 25e, VAIK. IOc

Trumpam Laikui. Pasinaudokite Proga ir 
Išgirskite Šiuos Rekordus Budriko 

Krautuvėje

16275 Daili Teta lr Žirgelis Šokis 
1C274 Kraučlulaas lr AS Mergelė
16272 Namo — Liaudies Daina ir Oi Kad IAauStų — Vyrų Oktetas 
16268 “Miss Lietuva" ir Ar Tu Žinai Broli 
16267 Atskrend Sakalėlis ir AS Užlipau ant Kalno — Duetas 
16270 Rytų Daina ir Turkų Vestuves
16264 Gegužinė Polka — lr Su Armonika J Braziliją.
16252 KukutS Valcas tr Myliu. Tango
16265 Dink Mergelė Jr Nemuniečių Polka
16257 Atsiskyrus su Mylimąją lr Vasaros Grožybės
16261 Adonio ir^'Jlevos Polka lr Rinkai Man BerneH
16255 KariSkas Vaizdelis Šokis lr Sudiev Sudiev
16261 Svetima Padangė lr Studento Sapnas
16213 Duok Ranką Polka Ir IeSkau Tavęs Polka
1621S Kam Man Anjtstl Kelti Ir Ant Kalno Maltlnėlis
16237 Kiaulė. Dialogas lr Ubagai Atpuske
16240 Pavasaris Lietuvoje lr Kad AS Augau Pas TefuSĮ
16247 Dumblas lr šts-Tas — Dialogas
16153 Onytė Ir Oi Dainos —- Seserų Ducta<
16177 NaSlio Polka Ir Mano Polka
16201 Vestuvių Polka Ir Marcinkonių Polka

SIUNČIAME Į KITUS MIESTUS

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

Telefonas — Boulevard 4405—8167 ,

LEIDĖJAI LIETUVIŲ PROGRAMŲ

WCFL — 970 k. Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. po 

piętų

WHFC — 1420 k. Ketvergais nuo 7:30 vakare.

MOSTIS, ypatingai gen. 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus sutelkia palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai įsiga
lėjusį kaip:

RUMATIZMĄ
ETRftNŲ DIEGIMĄ 

ŠALTJ MUSKULUOSE 
PASTYRIMĄ NARIUOSE 

MĖŠLUNGI 
NEURALGIJĄ 

PERSIDIRBIMĄ
ųi’n’Pnt SKAUD. 

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą pamėginau RAY—DIO 
mostį lr pajusit palengvinimą, Jūs 
visuomet laikysite ją savo namuose. 

Jflsų apteikoj — Stic

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington ftt. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto lkl 4 po pietų

Vakarais- Utarninkaia Ir Ketvergais 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

VVEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.
Kiekvienas Yardas parduoda 

Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės | Crane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesną 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ...........$8.50
Pocahontas lumps .... $9.00 
Summer Creek lump ..$8.00

Jei manai pirkti antomobllj, ateik 
pae mui pirmiau, nes mea užlaikome 
vieną 11 geriausių rūšių automobi
lius — STUDJIBAKER, kurie yra 
pagarsėję eavo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną post rinki- 
<»ą vartotų karų labai prieinamą tr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4402 ARCHER AVKNI B 
Telephone Lafavette 7120

INSURANCE

NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MCSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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