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PALAIMINTA SESUO JOANA ANTIDA 
THOURfT PASKELBTA

ŠVENTĄJĄ
ŠV. PETRO BAZILIKOJ ĮVYKO ĮSPŪ

DINGOS IŠKILMES
VATIKANAS, sausio 15.- 

Šventasis Tėvas Popiežius Pi
jus XI vakar Šv. Petro bazi
likoje iškilmingai paskelbė 
Bažnyčios šventąją palaimin
ti} seserį Joaną Antidų Tliou- 
ret, gailestingųjų sesrų kon
gregacijos įsteigėjų.

Nauja šventoji buvo pran
cūzė valstietė mergaitė. Prieš 
pat prancūzų revoliucijos už
siliepsnojimų ji nusikėlė į Ne
apolį, kur paskiau įsteigė mi
nėtų kongregacijų, kuri Šian
dien tturi daugiau kaip 8,000 
seserų vienuolių. Jos dirba 
visose katalikiškose ligoninė

se visam katalikiškam pasau
ly.

Šv. Joana Antida gimusi 
1765 m. Prancūzijoj, o mirusi 
1826 metais Neapoly. Prieš 
septynerius metus ji buvo pa
skelbta palaimintaja.

Vakar jos pakėlimo į Baž
nyčios šven’ųjų eilę iškilmė
se bazilikoje dalyvavo 20 kar
dinolų, daugiau kaip 50 vys
kupų, šimtai gailestingi}jų se
serų ir deJimtys tūkstančių 
tikinčiųjų. Iškilmės prasidė
jo <tuoj po S.00 rytų ir tęsės 
per penkias valandas.

Naujos šctntosios pagarbai 
vakarų bazilika iš oro buvo 
įspūdingai iliuminuota.

Amerikietis klebonas
PASIŽYMĖJO LIE

ILGUVOJE STEIGIA OKIO
TUVOJE

MOKYKLĄ
a nori u i ir ' kun.Buvęs Montrealio kleboną^ buvusiam sa 

kun. J. Vyšniauskas, dabar y- V yšniausKui ra duotas 6-šių 
ra klebonu Ilguvoje; ji yra hektarų žemi a Sklypas iš bu-
Sakių apskrityje, ant pat Ne.;vusi<>jo I,gn'lR dvnr0’ ki,» * 

, .i sklypų, tokio pa>t didžio patsmuno kranto. Tai vra zave-i. ... ... i' ■<1 Įsigijo. Vieiiame sklype kun.
•tinai gražus Zanavikijos K™-Vyšniauskas ruošiasi statyti 
stas. Šioje parapijoje prie« mokyklai pritaikintus namus 
karų būta daug dvarų. Da-jr norėtų ten įkurti berniukų 
bar jie išskirstyti ir išdalin-1 žemės ūkio mokyklų, perlei- 
ti buvusiems Lietuvos nepri-] džiant mokyklai ir sklypų. To- 
klausomybės kovų savano-i kicms pat žemės ūkio mokslo 
riams ir dvarų darbininkams, tikslams kitu. Vyšniauskas 
Tuoj po užsibaigimo pasauli- mano perleisti ir antrąjį ūkį. 
nio karo Montrcalio klebonas ftiais reikalais kun. J. Vyš- 
grįžo Lietuvon ir savanoriu1 niauskas jau tarėsi su žemės« I
įstojo Lietuvos armijon ir ūkio ministerija ir žemės fi- 
buvo joje kapelionu. Kaipo] kio rūmais.

Sprendžiamas 
pieno kainos 

klausimas

Gub. Horner 
prieš rakie- 

terius
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Reginys iš Los Angeles miesto apylinkių, kur andai įvyko dideli potvyniai, kurių me
tu žuvo kelios dešimtys žmonių.

J. Valst. turi 
pakamkamai 

aukso
DETROIT, Mieli., saus. 15. 

— Per radijų kalbėtojas kun. 
Cougblin vakar pareiškė, kad 
J. Valstybės turi pakanka
mai aukso ir sidabro, kuriuos 
nacionalizavus pakanka 25 
bilijonų dolerių pinigų pa
grindui, jei tų metalų pa
grindas doleriui būtų suma
žintas.

Nuo aukso ir sidabro vertės 
perkainavimo patys finansi
ninkai nenukentėtų, tačiau 
visas kraštas daug laimėtų. 
Finansininkai, žinoma, netek
tų aukso diktatūros, turėtų 
mažiau pajamų, tačiau vi
sas kraštais susilauktų daug 
gerovės ir tada teisybė aiš-

LIETUVĄ VALDANČIOS PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

blikai ir tų diktatūrų perleisti 
savo skirtam kokiam nors į- 
pėdiniui. Jis pareiškia, kad 
parlamentarinė valdžios for
ma yra jau atgyvenusi savo 
laikus. Jei ji netinka Itali
jai, Vokietijai ir kitoms kai 
kurioms didesnėms vaisty

tai būtų regima. Dar dau- t*ms, tuo labiau ji yra kenks-
giau, tuo būdu iki šioliai bu
vęs galingasis šio krašto ka
pitalizmas būtų apsaugotas 
nuo savižudybės, kurios link 
jis atkakliai žengia.

MOKINASI LIETUVIŠKAI

"DRAUGAS 
The mo8t inflaential 

Litbuanian Daily in 
America.
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J. V. KONGRESAS ĮSTATYMU NUSTA
TYS DOLERIO VERTE

VISĄ KRAŠTO AUKSĄ PAIMS SAVO 
ŽINION VYRIAUSYBĖ

IVASHJNGTON, saus. l<i.i 
— Iždo departamento sekre
torius Morgentbaii paskelbė,

Šiandien daug to aukso tu
ri fedefaliniai atsargos ban
kai. Tų auksų .turi perduoti

kad naujo naminio aukso vie., vyriausybei. Ši gi už tai iš
imi uncijai kaina padidinta duos bankams aukso vertės 
iki $34.45. i certifikatus.

Tad ateityje visas krašto
WASHINGTON, sausio 16. 

— Iždo departamento sekre
torius Morgentbau paskelbė,

auksas bus vien vyriausybės 
žinylioje. Tai bus esantiems 
apyvartoje pinigams pagrin-

Arbitracijos boardas iš tri 
Į jų asmenų sprendžia pieno i 
klausimų Chicagoj. Šio boar-Į 
do trečiuoju neutraliu nariu 
yra Northwcstem geležirike- 
lio prezidentas Fred W. Snr- 
gent

Spėjama, kad gal šiandien, 
ar rytoj boardas baigs savo 
svarstymus ir paskelbs išva
das.

Šis lioardas turės nustatyti 
mokamas ūkininkams už pie
nų kainas, kainų pienų par
duodant vartotojams ir vežio- 
tojams ir kitiems pieno kom
panijų darbininkams atlygini
mų.

Vežiotoji} unija iš kalno 
nusprendė verčiau streikuoti, 
negu dirbti už mažesnį atly
ginimų.

Illinois valstybėje iškelta 
aikštėn parolių rakietas. Kai 
kurie advokatai, politikieriai 
ir kiti nesąžiningi asmenys iš 
turtingųjų kalinių iškaulija 
dideles sumas ir žada juos 
paroliuoti iš kalėjimų.

Yra aiškus rakieteriavimas, 
nes tie sukčiai juk negali to 
padaryti, kų jie žada už pini
gus. Yra parolių boardas ir 
šis nepaperkamas.

Gub. Horner įsakė padary
ti nuodugnius tardymus ir su
sektus rakieb rilis patraukti 
tieson. Advokatai rakieteriai 
bus pašalinti iš advokatūros.

UKMERGE. — Dubingių 
apylinkės iš seniau sulenkinti 
gyventojai iš tikrųjų suskato 
mokintis lietuviškai. Mokosi 
ne vien suaugusieji, liet ir 
vaikus atiminėja iš lenkiškų 
Oswiatos mokyklų ir siunčia j 
lietuviškas mokyklas.

SUOMIAI NORI RAUDONŲ 
SKROBLŲ

Suomiai kreipėsi į atitinka-

TURKIJA NEPRIIMA 
INSULUO

East Chicagoj vakar api
plėštas First National ban
kas.

ISTANBULAS, sausio 16, 
— Turkų vyriausybė paskel
bė, kad pabalinamam iš Grai
kijos S. Insnlini nėra vietos 
Turkijoje.

kad' iki rytojaus vidunakčio; das. Auksiniai pinigai; nie- 
turintieji auksų žmonės grų-! ku būdu neturi būt naudoja- 
žintų jį vyriausybei. | mi apyvartai.

Kas to nepadarys^ auksas] Toliau prezidentas reika
lais konfiskuotas ir bus skir- j lauja, kad kongresas atitin- 
ta dukart turimo aukso ver-] kainu įstatymu nustatyti} do

leriui vertę tarp 50 ir 60 
nuošimčių. Kada tas bus 
padaryta, tada vyriausybė 
kartas nuo karto skirs dole
riui vertę.

Valstybės iždas iš aukso 
perėmimo pelnys sau kelis 
bilijonus dolerių, iš kurių bus 
sudarytas dviejų bilijonų dol. 
fondas aukso pirkimui, pini
gų tvarkymui, vyriausybės 
kredito palaikymui ir kitiems 
krašto gerovės reikalams.-

Sidabras taip pat gali būt 
' panaudotas pinigų pagrindui, 
pareiškia prezidentas. Bet šį 

1 kartų šis klausimas atideda
mas toliau. Šiuo klausimu y- 
ra reikalingas tarptautinis

tės bausmė.

AVASHINGTON, saus. 16. 
Prez. Rooseveltas pasiun- 

į tė kongresui pranešimų kraš
to pinigų reikale.

Prezidentas reikalauja, kad

KAUNAS (per paštų). — kų partijos vadu, bet visos 
Laikraščio “Lietuvos Aidas” lietuvių tautos vadu. Pats 
gruodžio mėn. 16 d. kone vi- “Lietuvos Aidas” prisegaI 
sas 16 puslapių numeris iki- jam tų tautos vado titulų, 
naudotas tautininkų partijos , Taip daroma visiškai neat- 
suvažiavimui. Žymiausiųjų alkiausius pačios tautos. Tei- kongresas pravestų įsta- 
laikraščio dalį užima prezi- sybė gi reikalauja, kad jei kuriuo krašto vyriausy-
dento A. Smetonos skaityta prezidentas Smetona nori būt 
suvažiavime kallm. Taip pat visados Lietuvos prezidentu, 
šios partijos nauji įstatai, i jis turėtų kad ir pačių gyven-

Pasirodo, kad prea. Šmoto- tojų referendumu to siekti, 
na be mažiausiojo pasiteisini- Tik tuo keliu būtų sužinota, 
iihi yra nusprendęs ir toliau ar tauta pageidauja, kad ne- 
diktatoriauti Lietuvos respu- gausinga skaičiumi tautinin

kų partija visados pasiliktų 
krašto priešaky ir ji viena rū
pintųsi Lietuvos likimu. Šiaip

bė būtų i autorizuota visam 
krašte esamų auksų — mone
tas ir bulijonus, paimti išim
tinai savo žinybon.

Sov. Rusijoj 
areštuojami 

šnipai

minga mažai Lietuvos san
tvarkai.

Tad šiandien Lietuvos pre
zidentas A. Smetona ir yra 
•tituluojamas ne tik tantinin-

MASKVA, sausio 15. —, . .
gi ši partija negali turėti gy-! Sovietų čeką areštavo Gont- SU*ltar,mas 
ventojų palankumo ir paeiti- roll kompanijos vyriausiąjį] 
kėjimo. O be to krašto atei- vejėjų ir penkis svetimšalius 
tis Iras tik apsiblaususi. ( šios kompanijos agentus. Ši1 

Lietuvos tautininkų parti- kompanija yra tarptautinės 
jos suvažiavimas ryškiai ro

Ši kompanija turi visuose di-do, kad ši valdančioji partija

GRIEŽTESNE KOVA SU 
NUSIKALTIMAIS

KAUNAS. — Atėjus žie- 
kompanijos, Ženevoje, šaka. mos naktims, nusikaltėlių

kol kas dar yra stipri ir ji; <]eRnįUose kraštuose šakas, 
pasiryžusi griežtai kovoti užį Jos darbas yra eksporto pre- 
pirmenybę, jei kas prieš jų,kes patikrinti taip, kad būtų
kėsintųsi.

PLANUOJA KRISTI 25 MYLIAS 
IŠ DAUSŲ

LONDONAS, sausio 15. — 
“Pageidauju būti pirmasis 
parašutininkas, nusileidęs iš 
statosferos apie 25 mylių 
aukščio nuo žemės.”

Taip pareiškė britų parašu
tininkas J. Tranum, kurs iki-

sitarimų su mokslininkais eks
pertais, bet britas jų vengia. 
Jis yra įsitikinęs, kad iš 25 
mylių aukščio nusileisti yra 
paprastas daiktas sveikam 
parašutininkui.

Jei amerikietis vykdys pla-

Įiasaulis visada rodo daugiau 
gyvumo. Pastebėta, kad žie
mos metu ypač padažnėjo 
gaisrų, kurių priežastys, kaip 

nereikalingas tų prekių patik- ‘ betyrinėjant paaiškėjo, dažnai
rinimas <ten, kur tas ekspor- būna tyčios darbas, 
tas pasiunčiamas. • ! Vidaus reikalų ministeris į-

_ . - • ' 8ftkč visoms policijos rūšims
Be m.nėtą OTet,raSal.i| arei- „ sckU „nsilla|.

tnota to, kon.paa.joa dar .r ,anul09ius darbm vieSajai

’ ir kriminalinei policijai įsaky
ta kreipti ypatingų dėmesį Į 
gaisrus, stengtis išaiškinti jų 
priežastis ir surasti padegėjus,* 
Kitoms policijos rūšims įsa
kyta apie gaisrus praneši nė-'

20 rusų tarnautojų. Kiek a 
nie, tiek šie yra kaltinami 
ekonominiu šnipinėjimu ir 
dar sabotažu, kad pakenkus 
sovietų ekonomikai.

Tarp areštuotų svetimšalių
šiol jau apie 2,000 kartų yra nQ| dengsis su balionu iškilti yra vokiečiai, austrai ir ua- ti krįmįnaiįncį jr viešajai po- 
nusileidęs su parušutn iš lėk- 25 mylių aukščio į dausas, pa-Inai. Čeką juos taip uždug- ifcijai, žiūrint kuri iš jų du 
tuvų ir balionų. i rašutininkas Tranam naudo-inijo, kad tų kraštų atstovai ro kvopj

Tranum savo pasiryžimų proga. Jei pasiseks lai-1 negali su jais nė matytis.
paskclhė patyręs, kad vienas

mas mūsų įstaigas užklausda- 4awnft8 unierikietis žada atei
nu, ar negalėtų gauti Lietu-, nftnM I»va.arį jį balionu iš- 
voje pirkti raudonų skroblų. | kp^* 25 mylių ankštuinon,
Esamomis žiniomis, raudonų 
skroblų Lietuvos miškuose y- 

I ra retai. Yra baltų skroblų, 
kurių nemaža suvartojama į- 

i vairiems medžio dirbiniams, 
bet daugiausia — kurui.

BOMBAY, Indija, saus. 16. 
— Kalkutoj ir kitose srityse

mingai nusileisti, bus naujas 
rekordas.

Be to, yra klausimas, ar 
bus galimybės balionui iškilti

• , i i m 25 mvlias aukštumomžinovai sako, kad Tranum J 
neturės progos gyvas pasi
džiaugti tos rūšies rekordu.
Iš stratosferos (dausų) krin
tant vargiai gali žmogus lik
ti gyvas.

Bet Tranum pareiškia, kad 
jam įgriso klausyti <tų “eks
pertų” nurodymų. Siame at-

įvyko žemės drebėjimas, žu- sitikime nereikalingi joki eks-
vo apie 20 asmenų.

KUBA TURI NAUJĄ 
PREZIDENTĄ

HAVANA, sausio 16. —
. Juntos skirtas Kubai prezi-

ampiiaiTaČiii ctdfivac dcnta* Sftn Martin 8tftiga at"ANGLIAKASIŲ STREIKAS 8įstatydino. Jo vieton laiki-

; TAYT/)RSVTLLE, III., sau
sio 16. — Susprogdinta bom
ba dalinai sugriauta vieno an
gliakasio namai.

PENNSYLVAN1JOJ
AVILKES-BARRE, Pa.,

nu prezidentu paskirtas iki 
šiolei buvęs žemės ūkio sek-

Chicagoj nagrinėjama dr. 
Alicc AVynckoop byla. Ji kal
tinama savo marčios nužudv- 
mu.

sausio 16. — Atskilus nuo an-į retorius Carlos Hevin. Tr šį 
gliakasių unijos gausinga an- paskyrė revoliucinė junta, 
gliakasių srovė suvažiavime
nusprendė sukelti streikų 
kietųjų anglių kasyklose. Ne-

pertai. Amerikietis turi pa- pasitenkina atlyginimu.

HAVANA, saus. 16. — Pa-

ORO STOVIS
CinCAOO IK APYLINKĖS.

keitns Kubos prezidentų, įvy-Į— Šiandien giedra ir kiek 
ko riaušės. šalčiau.

J
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“DRAUGAS”

I&elna. kasdien, ftskyrus aekinat’lenlUB
l’llENUMEItATOS KAINA: Metams — $6.00. ru

sei metų — $3.60: Trims mėuuslunis — $2.00; Vienam 
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
ti) — $<00. Kopija ,03c.

Skelbimų kainos prisiumh'ainos pureikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negir

tina. jei neprašoma tai padaryti ir nepr&tiunClatua tam 
tikslui pakto žonklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kasdien.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
L1THUANIAN BAILY KRIENO

Publiahed Daily. Except Sunday. 
SUBSCKIPTJONS: One Yeai — $6.00; Six Months

— $3.50; Three Months — $2.00: One Month — 76c. 
Europe — One Year — $7.00; 8ix Month* — $<.00; 
Copy — .03c.

Advertising In "DRAUGAS" brlngs best results. 
Advertising ra tęs on appiicalion.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakrey Avė., Chicago

dienraščiai. Dėl to belgų katalikui yra stip- j 
rūs, vieningi, organizuoti. Tas pats ir Olan
dijoj. “Rytas” Lietuvoj tėra vienas katali
kiškas dienraštis. Dėl ko taip yra, priežas
čių neieškosime, jies visi žinome, kad lietu
viai katalikai viską gausingai remia, tik j 
savo spaudų dėmesio nekreipia. Tas parodo, 
kad pas mus stoka religinio įsisųinonininio 
ir katalikiškos spaudos reikšmės supratimo.

Lietuvos Katalikų Veikimo, Centras lei
džia savaitinį laikraštį “Mūsų Laikraštį”. 
Leidžiamas jau šešti metai. Bis laikraštis pa
sižymėjo ir turinio gyvumu, įvairumu ir skai
tytojų gausumu. Malonu yra pažymėti, kad 
“Mūsų Laikraštis” šiandien turi 50,001) skai
tytojų ir tikisi netrukus dar tiek susilaukti 
SftVo skaitytojų gausumu šis katalikų savait-

ŠIOKIA - LAKS ŠALIKUS
" 'l ■.'*>* ..................... * ................ ... ..........

Rašo Dr. A.ū. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,
Chicago

gydytojas
,111.

CUKRALIGĖ (DIABETIS 
MBLLITUS) ,

nimo mašinerijai, gulėtų sude- 
I ’ • * *į gti. Kaip patsai žmogus, be
dirbdamas pavargsta, ir neka-

9

IŠ MUZIKOS SRITIES
l f I i. ■ HlH I H ■■■[ Ui

Rašo A. P. Stulga

BA2NYTINĖ MUZIKA NĖ 
RA PALINKSMINIMUI

Nekartų guli ateiti į mintį
Cukraligė yra meUbolinio'jtų, persidirbęs, suserga, taip įklausllaas: ar buJl inesta 

lygiai atsitinka ir su jame e-1 pasilinksminančio būdo muzi-pobūdžio liga, pasižyminti trū 
kurnu taip vadinamo insulin’o, 
kurį gamina panereatinė liau
ka. Kadangi normalus cukri-

sančiu bite kuriuomi organu. 
Šiam atsitikime panereatinė 
liauka, būdama priversta dir- 

nių bei krakmolinių valgių de .bti be poilsio, ne tik privarg- 
gimas žmoguje be šios medžią: sta> bet jos mašinerija - taip 
gos nėra galimas, praradimas' susigadina, kad ji atsisako to-

Antradienis, sausio 1G d., 1934

ka į liturgines R. K. Ba
žnyčios apeigas! Daugelis ir 
dabartiniais laikais yra tos 
nuomonės, kari muzika bažny
čioje vartojama patraukimui 
žmonių, kad juo? patenkinus

raštis pralenkia visus kitus laikraščius , gjos funken^g bei veikmės pan' lesnifti tftrnauti- Taigi paten- Per pamaldas. Tųt gi ir kyla 
bnrnio ........ -----kkinsimfis: ar hažnvtine inu-

DOVANA GEN. H. JOHN
SON'UI

DIENOS KLAUSIMAI

MŪSŲ IDĖJOS DRAUGŲ SPAUDA 
LIETUVOJE

Nors mes čia, Amerikoje, turime savų 
spaudų, tačiau retkarčiais paraginame, kad 
katalikai, kurie tik gali, prenumeruotų ir 
Lietuvos katalikų leidžiamus laikraščius. Kuo 
daugiau mes prenumeruosime Lietuvos laik
raščius, o Lietuvoje gyvenantieji mūsiškius,.{Ta
tuo stipresni bus ryšiai tarp mūsų ir Lietu
vos katalikų visuomenės.

Šiame rašinyje mes neturėsime vietos ka
lbėti apie visą Lietuvos katalikų spaudą. Ra
šysime tik apie tuos laikraščius, kurių gyve
nime šis tas naujo įvyko.

Dienraštis “Rytas“ praėjusių metų gruo
džio 1G d., 286 ( 2842) Nr., minėjo 10 metų 
gyvavimo sukaktuves. Ta proga išleistas pa- 

‘ didintas numeris. Iš jame įdėtų straipsnių 
galima suprasti, kad katalikiško dienraščio 
leidėjams daug darbo ir energijos reikėjo į- 
dėti, kad jį išlaikyti. Bet jie nesigaili to var
go. Per dešimts metų daug nudirbta, nore 
beveik visų laikų reikėjo kovoti su finansi
niais trūkumais, su kliūtimis, kurios buvo 
statomos iš vyriausybės pusės. Redaktoriams 
dažnai reikėjo gyventi ištrėmime, sėdėti kalė
jime, mokėti piniginės pabaudos. Toji aplin- 
kuma trukdė darbą.

Tie sunkumai katalikiškam dienraščiui 
.buvo daromi dėl to, kati jis drąsiai kovojo 
dėl katalikų teisių, dėl katalikų veikimo lais
vės. Tas narsusis kovotojas norėta pasmau
gti. Bet “Rytas”, nugalėjęs kliūtis, išsilaikė, 
šiandien jis yra žymiai pagerėjęs ir turinio 
ir technikos atžvilgiu. Redaguoja prof. dr. 
L. Bistras, buvęs ministeris pirmininkas ir
krašto apsaugos ministeris.

Katalikiškų dienraščių reikšmė tautos ir 
visuomenės gyvenime yra didelė. Belgijos ar 
Olandijos katalikas, sužinojęs, kad katalikiš
koje Lietuvoje teišeina tik vienas dienraštis, 
tikrai nusistebėtų, nes tokiam mažam krašte, 
kaip Belgijoj, leidžiama net 28 katalikiški

tuvoje.
Marijampolėje einu nuo senai pagarsėjęs 

savaitraštis “Šaltinis”. Dabar jį leidžia Ma
rijonų Kongregacija. Po Naujų Metų “Š-nis” 
atėjo nusimetęs savo senąjį rūbą. Jis pasiro
dė jau nebe knygos formoje, bet panašus i 
“M. L.” ir kitų panašių laikraščių formatą. 
Daugumai toji atmaina nepatiko, nes laik
raštis nustojo savo originališkos išvaizdos ir 
pasidarė toks, kaip ir visi kiti.

Bet formato pakeitimas “Š-nio” skaity
tojų neatbaidys. Jo turinys pasiliks taip gy
vas ir turiningas, kaip ir ligšiol. Tų atmainų 
daryti, matyti, privertė reikalas mažinti pre
numeratos kainą. “Šaltinis” dabar kainuoja 
tik 3 litai metams.

Reikia tikėtis, kad “Rytas”, “M. Laik
raštis”, “Š-nis” ir kiti Lietuvos katalikų 
laikraščiai Šiais metais turės geriausiu pasi- b8ndra“J« s» il<>8 ''>™s Pa
sėkimo ir kad Amerikoje taip pat suras nau-idėjllnu- NeabeJ°“»«> kal1 Šios 
jų skaitytojų. ! >’P»tyW» <l«o ypatingos įta-

kos į žmogų, apdovanodamos

creatinėje liaukoje, duoda pro Į tinimas didelio apetito prie 
gos cukraus kiekybei krauju- cukriniU val«ili bei saldumy- 
je nuolatos didėti (hypergly- nkl ne visados išeina žmogaus 
cemia). Kuomet cukraus kieky sveikatom
bė krauju je pasiekia tam tikrų j Palyginus cukraus vartoji- 
laipsnį bei perviršija užsitu-jm^ šioj šaly seiliaus ir dabar! 
rėjinio ribas, tuomet tas cuk
raus perviršis draug su šlapu
mu košiasi pro inkstus (glyco- 
suria). Su šia cukraus degimo
netvarka dažnai bendrauja pro j svarų cukraus per metus, 
teinu, kaip pavvzdin mėsos, ir dabar toji skaitlinė siekia 
riebalų degimo netvarka.

Tikrųjų šios ligos priežastį 
kol kas dar nepavyko sužino- raus bėgy penkiasdešimties 
ti. Bet patirta keletas savo- metu daugiau negu pasidvigu- 
tiškų ypatybių, kurios abelnaiįtino. Visai nenuostabu, kad 

cukraligė sergančių skaičius 
nuolatos didėja. Yra žmonių, 
kurie mėgsta net pasigirti, kad

yra didelis skirtumas. Prieš 
penkiasdešimtis metų kiekvie
nas šios šalies gyventojas su
vartodavo maž-daug apie 40 

o 
i

85 ar daugiau svarų per me
tus. Reiškia, vartojimas cuk-

DĖL ĮSAKYMŲ IŠ MASKVOS

Viso pasaulio komunistų judėjimo cent
ras yra Maskvoje. Iš ten visų kraštų komu

jį palinkimu prie cukraligės. 
Atitolinimas bei pašalinimas 
nuo žmogaus šių ypatybių, ai
šku, atitolins nuo jo prie šios

jis arba ji goria net kelis puo 
dūkūs arbatos ar kuvos ir t 
kiekvienų puodukų įsideda ke
turis ar penkis arbatinius šau
kštukus cukraus ir, žinoma,

Arėjas Vitkauskas

. MOLES PASAKA

— Matai, vaikeli, kaip už lango bal
tos snieguolės sukasi, Jų sukasi daug ir 
jos krinta. Iš jų pasidaro visas minkštas 
patalus, kuriuo leygvu rogėmis važiuoti. 
'O ar žinai vaikeli, kaip tos snieguolės at
sirado f

— Pasakyk, pasakyk, kas taip gva-- 
žiai iškirpo jas iš plono halinio poplere- 
liofl.. Jos tokios gražios, tokios įvairios 
— kas jus padalė, jmsakyk!!...

—- A, tui tu matei, kai tėtukas, atei
damas iš lauko, ant savo rankovės snie
guolių atnešė. Taip, jos gražios, bet kam
baryje luini greitai ištirpsta. Joms kum- 
buryje trošku, mat, — jos pupiatusios 
oro laisvėj plačiai skraidyti... •
, .--."Na, pasakyk, pasakyk, dėduk, kaip
tos snieguolės .atsirado. Tu juk žinai...

— Na, gerai aš pasakysiu tau 
snieguolės pasaką. Sėskis, vaikeli, čia ant 
loyos fr klausykis —o oš seksiu tau tų 
pasakų...

klausimas: ar bažnytinė mu 
zika y-ra naudojama pasilink
sminimui ? Ar ga i žmogus ba
žnyčioje linksmin isf” Atsaky 
mas: Ne!

Tam tikroje v etoje ir tin
kamu laiku, pusi inksminimut 
nėra draudžiama . Pasilinks-

itgaivinimas 
, lusmų. Pasi- 

nukreipimas 
ų užsiėmimų

yra Dievo na 
lukėlimas ši- 

Į bažnyčių 
melstis, kad 
Aukščiausių-

minimos — tai 
ir atnaujinimas 
linksminimas yra 
dėmesio nuo rim
ir davimas mintimis laisvai kla 
joti.

Maldos namai 
mai. Malda yra 
rdies prie Dievi 
žmonės susirenki 
atidavus garbę
jarn Sutvėrėjui, lėkojant Jam 
už suteiktas gert dėjystes, arba 
prašant kitokių Dievo malo
nių. Tai yra išviitinis žmogaus 
išsireiškimas. Mjdda yra ypa
tingas pasižadėjimo aktas, kad

• , ’• “ * J . ° ’ ** *”*. iįgOS palinkimų ir tokiu būdu vis.su geru kaupu, kuomet ti- ^uo Pa^u s>klu visų savo šir-
mstai gauna nurodymus savo veikimui. Jung-• v® \ ... U1. . di ir nrnt-i nnuuHfl Dievui ir«.i„ „„ I Smogui y™ galimybė, šių Ii- krenybej, užtektų vieno, ar|dl lr Proli» P»',"da '*"« »

gų daugiau ar mažiau atstu
mti nuo savęs. ,

tinių Valstybių komunistai taip pat ne savo 
iniciatyva veikia. Jie irgi gauna visas in
strukcijas iš Sovietų Rusijos.

Šiomis dienomis susekta, kad šio krašto Šių ypatybių, vedančių prie 7*’^ "5, . . . , ............... , .. , ,. . . ,. . (kuri anksčiau ar vėliau tenkakomunistai gavo įsakymų is visų jėgų kovoti cukraliges, tarpe svarbiausių! ..... ., ,.• . , • • « ‘1 • - IV fl 1 L L 1 »
vieta užima nutukimas arba suPrezidento Roosevelto planų (NRA), kuriuo 

gaivinama krašto gerovė. Įsakyta tų planų 
kritikuoti iš pačių pagrindų, skleisti juo ne
pasitikėjimų, bauginti žmones aukštais tak
sais, nauju karu etc. Suprantama dėl ko jie 
taip daro. Nepasisekus Prez. Roosevelto pla
nui, valdžia nustotų autoriteto, kiltų nepa
sitikėjimas, padidėtų žmonių vargai ir tada, 
žinoma, komunistai mėgintų pasinaudoti, kel
tų revoliucijų.

Reikia nepamiršti, kad tie įsakymai iš 
Maskvos Amerikos komunistams plaukė kaip 
tik tuo metu, kada Prezidentas Rooseveltas 
rengėsi padaryti Sovietų Rusijai didelę ma 
lonę, jų pripažinti de jure. Panašių įsakymų 
atėjo ir po Sovietų Rusijos pripažinimo.

Tie faktai rodo, kad Rusijos bolševikų 
valdžios pripažinimas komunistų veikimo ne
apmalšins, bet jį padidins.

detų užima nutukimas arba su 
riebėjimas. KuOtnet žmogus va 
lgo daugiau negu jo sveikata 
reikalauja, maisto perviršis y- 
ra sukraunamas kūne riebalų 
formoj. Cukralige sergą arba 
ton ligon palinkę žmonės tą 
maisto perviršį kaip tik mėg
sta pasirinkti iš cukrinių val
gių tarpo. 6ios rūšies maistas 
ne tik prisideda prie tukinimo, 
bet tuom pačiu sykiu nuola
tos priimama didelė cukraus 
ir krakmolinių valgių kieky
bė išreikalauja iš panereatinės 
liaukos gaminti tiek insulin’o 
kad tas visas cukrus ir krak
molas kurs pavirto į cukrų,

Nekartą tenka išgirsti ypa
tingai-iš moterų, kad, esą, Lie
tuvoje upie tokią ligą kaip cu
kraligė niekas net nėra ir gi 
įdėjęs. Susirgdavo šia liga ir 
Lietuvoje, tik nebuvo kas li
goniui apie tai paaiškintų. Be 
to greičiausiai ji ten rečiau 
pasitaikydavo. Manau, ne pe
rdėsiu pasakęs, kad Lietuvoje 
85 svarų cukraus užtekdavo 
bet ir dalelei šeimynai visie
ms melams, o čion — vienam 
žmogui per tą pat laiką. Su
prantama, kad tokiame atsiti
kime turi būt skirtumas cu
kraligės aukų nuošimtyje tarp

Ii būti suardytas negeistinų, 
išvidinių netvarkių minčių. Iš
viršinė įtaka tajp pat gali ar
dyti dievotumą; Bažnyčia gi. 
kaipo žmonijos vadas ir doro
vės saugotoja, negali to leisti. •»,ui priklausančios Dievui pa

pasidėkojant žmogaus virški- anų laikų gyventojų Lietuvo-

— Vienoj vietoj, mano vaikeli, ty- nuotų vietų. Visos jos susibarusios drau-. 
valiavo didelis ežeras. Didelis, gražus c- j ge kilo į aukštį ir ten, pasiekusios tam
Seras. .Jo pakrantėje tyliai ošė nendrynai 
ir paliui juos sukinėjosi tylūs zimbuoliųi 
— tai ploni, ku.ip margi siūleliai, tai di
deli, plačiais sparnais, kaip lėktuvai, ku
riais žmonės ore skraido...

Buvo labai graži dienu. Suulutė ke-' 
pilto apylinkėje esamas pievas ir, nuleidę 
lapus nuo šilumos, ilsėjosi tylūs medžiai. 
Tat buvo toli toli nuo mūsų.

Saulutės spinduliai, atėję į žemę, pa
judino ežero paviršių ir atskyrė nuo jo 
maželytvs vabdens daleles, kurios tais 
spinduliukais pusi ramstydamos, kopi* į 
unkštą — aukštui, aukštui, kūme susiduro 
debesys. Tos mužclyV-s vandens dalelės, 
yra vandens gūrai — iš jų daugybės įni
ro pasidūręs didelis ežero garavimas.

Tos vandens dalelės, kildamos į aukš
tį, fiakeliui sutiko ir iš kitų vietų atke
liavusias vandens daleh>s Ir su jomis su» 
sipažino. Buvo vandens dalelių ir iš pel
kių ii iš upių ir upelių ir iš kitų vande-

tikrų aukštumą, sudarė debesėlį. Debesė
lis gaudamas nuo . žemės naujų vandens 
dalelyčių augo ir didėjo ir pagaliau virto 
dideliu debesiu. Buvo -šešėliu pridehgė jis 
šnurantį ežero nendryną Ir nuo jo žiūrė
jo į apačių — į savo gimtinę vietų. Gra
žus buvo vaizdas — iš viršaus į didelį ir 
platų ežerų pasižiūrėti. Vandens dalelės 
juo grožėjosi.

Tačiau iš kažkur atsirado nenuorama 
— vėjas ir ėmė debesį iš vietos varyti. 
Debesis pradėjo plaukti, kaip plaukiu di
džiulis laivas begaliniame vandenyne; va
ndens dalelės tūrėjo atsisveikinti su savu 
gimtinės vaizdais, kilt ie buvo tėti apačioje.

— Likite sveikos mūsų gimtinės vie
tos! — kalbėjo jos, plaukdamos ore drau
ge su milijardais kitų vandens dalelių; 
joms iš pradžios buvo kiek liūdna, kad 
roikia savo gimtąsias vietas apleisti, bet 
greitai vandens dalelės apsiprato ir pn- 
mužii savo liūdnumų pamiršo. Jos dar la
biau nusiramino matydamos, kaip apačioj 
slenkantieji žetnėe vaizdai pradėjo neap-

Skulptoriaus Max Kalish’e 
kūrinys — statula darbininko 
grįžtančio į darbą. Statulų ar
tistas dovanojo gen. H. John
son’ui, NBA. administratoriui.

ką. Bažnyčia yru užtarytoja ir 
auklėtoja meno, nes menų Ji 
pripažįsta kaipo Įrankį išreiš
kimui dvasinio grožio, kuris 
patenkina ir pragiedrina žmo
nių širdis. Bet, Bažnyčia ne
leis, kad per pamaldas būtų 
kas priešinga jos dvasiai, kas 
dėmesį kreiptų žmonių šalin 
nuo pamaldumo.

Ne visa artistinė - klasinė 
muzika tinkama pamaldoms, 
nes yra ir tokios klasinės mu
zikos, kuria norima patenki-

mos koncertinėse svetainėse, 
bet jos turi būti visai išmes
tos iš Dievo namų. Bažnyčia 
jokiu būdu negali būti varto
jama pasilinksminimui, lauzy-

Bažnyčia sunaudoja visas 
progas žmonijos dėmesiui. Ba
žnyčios metai yra įvairūs ir 
įdomūs. Jį metus paįvairina 
savo šventėmis, pavestas Die
vo garbei, Jo Motinai Panelei

garbos. ,
Kiekviena liturginė funkci

ja šalina visas tyčia daromas 
dėl grožio minties pertraukas. 
Per pamaldas, interpimas bile 
kurinio nėra leidžiamas. Jeigu

4»venčiausiai ir Šventiesiems. ; būtų bile kas leidžiama, atsi- 
Prie to, Bažnyčia yra prieinu- rastų ir tokių, kas mėgintų 
si menų: arkitektflrų, tapybą.1 bažnyčioje bile šposų iškrėsti, 
skulptūrų, o labiausiai nnui-ĮAtitrauktas nuo maldos min

tis sunku būtų vėl atitaisyti.
je ir šiais laikais lietuvių iš- Bažnyčia visa tai permato ir 
eivijos. vengia to, kas nemaldingo.

(Daugiau Jais) , į (Tąsa 5 pusi.)

sakomai gražiai kaitaliotis ir mažos van- virtinę. Matė jų visai baltas viršūnes. Ant 
dens dalelės, labui ankštai viena prie ki- jų gulėjo bultas ir spindintis sniegas. Kai
tos prisiglaudusios, domiai žiūrėjo iš vir
šaus į tuos vaizdus. Visų debesį nešė leng
vas, kaip liūliavimas, ir nešaltas vėjelis. 
Buvo malonu keliauti ir kelionė todėl ne
nubodo. Apačioje stovėjusieji matė, kaip 
virš jų galvų, aukštai, labai pamažu slin
ko baltas, didelis ir platus oro laivas 
debesis. Jis gražiai išaugdavo, kaip koks 
kalnas, bet plaukdamas tolyn, vis mažo
jo ir pagaliau dingo.

Jjftboi ilgai keliavo debesis. Matė į- 
vairius miestus ir kuinius, stebėjosi gra
žiais senoviškų pilių bokštais, - gėn joei 
gražiais sidabrinių upių ir baltų kelių 
vingiais ant žemės ir vis keliavo. Kelia
vo jis jau per kelius šalis, ir prie jo pri
sidėdavo daug naujų, ateinančių nuo že* 
mes vandens dalelių. Kuriais debėsj kraš
čiuku užkliudydavo galvatrhkčiais bėgąs 
šaltas, iš kažkur atsiradęs vėjas ir tokio
mis valandėlėmis debesis netekdavo savo 
dalies, o tuo laiku a(>ačioja — ant iemės 
— žmonės sakydavo, kad lynoja.

Keliavo debesis ir per vienų kalnų

kuriose vielose buvo matyti krūvos su
stingusio ir Suledijnsio sniego — tai bu
vo gletčeriai.*Jie slinko nuo kalnų žemyn.

Pagaliau, ilgos kelionės, debesis 
ėmė jausti, jog jį oro bangos neša į šal
tesnes oro sroves, ir nuo to jis ėmė balti 
ir dar lubiau savo garo daleles vienų prie 
kitos glausti. Kelyje pasitaikydavo ir ki
tų debesų, su kuriais reikėjo pasivijus 
prasilenkti ir net šalia jų keliauti. Dabar 
jis darėsi sunkus ir, kaip įvairių krovinių 
prikrautus vandenyno luivus, sunkiai ju
dėjo šaltomis ir aukštomis oro srovenus.

Kelionės pabaigoje jau teko su kai 
kuriais skubančiais debesimis ir susistu- 
uidyti ir jiems ant kulną užminti, arba 
kraštus nubraukti. (Ii apačioje, afit že
mės, turi būti, jau visiškai kitas kraštas 
buvo, nes jame tesimatė vien tiktai balta 
ir balta: ir miškai, ir laukai, ir kaimai...

{Daugiau bus}

vis.su
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
tymai: 1. Šv. Juozapo (Vove
ris, kap., Versiackas, Baltru
šaitis), 2. ftv. Ritos (Grafas, 
kap., Mikelionis, Cinikas), 3. 

Sausio 9 d. prasidėjo antras &v jono (Ivanauskas, kap., 
mokslo metų semestras. P«si-1 LioHa> Kulbis), 4. ftvč. Mari- 
svečiavę ir pasilinksminę pas jQR (Roguslovas, kap., Aanlvs, 
savuosius, mokiniai grįžo pil- Jonftg Kamandulis), . ftv. lin
ai pasiryžimo. Šis laikotarpis I oko (Gylyg) kap> Ppsku>% Pot. 
yra visų metų svarbiausias.'kus), c &v Nikodemo (Miciū- 
Nepasitaiko žymesnių sporto na% kap> y.mslauskas, Alek- 
ar kitų pagundų , kurie stu sandravieius), 7. ftv. Jokūbo, 
(lentų atitrauktų nuo tiesiogi- (jU07 Augflnas, kap., Bigenis,
nių jo pareigų. Todėl, dera Kevulis), 8. ftv. Bemardettos, 
kiekvienam šiuo metu geriau- (A Jodkfl< kap, Nenartavi. 
šiai pasinaudoti, moksle spar- ^jns P}rRė)
čiau pasivaryti. Pirmam šerne-J
stre, rasit, ne visur sėkmingai, parengimai sparčiai
lokytasi, todėl dabar yra pa-' tvarkomi, taip jog neužilgo

tagi proga tuos trūkumus da- ėdimai prasidės. Lygų kol 
pildyti, kad paskui būtų kuo- ka* tvarko Ivanauskas, Alek 
mi pasidžiaugti.

MOKSLO TĘSINYS

Administratorius
JUOZAS DUBAUSKAS,

312 Highland Avenue,
*WATERBURY, CONN.

Lygoj dalyvauja iš viso |3 mas jį nuo gyvulių. Dievas dn- ir mūsų kolegijoje visuomenės; Sausio 9 d. atvykęs iš Mas-Į dera būtų, kad studentai,
vė žmogui protų, kurio pagal-sekcija įeina savaime kaipo petli, L. L, kun. J. Aleksį finas studentės kituose miestuose su' 
ba jis galėtų tarnauti Dievui kolegijos studentų tvarkyto- rodė savo trauktus jndamno-, ruoštų panašius debatus 
ir atnešti gero žmonijai ir sau.

Mes atvykom į šių kolegijų, 
kad išsilavinus moksle ir dv
šioje ir, kad laikui atėjus, ei-, vieningų dvasių ir dirbtų kaip čias pasakė kalbelę, kurioje hjbieija jau atšaukta. Bet vis
tumėm į pasaulį ir stotumėm vienas. Tai mums ir mūsų ko- ragino visus rašytis į Rtuden- flk 1Me8 apj(, p,į pasiginčysi-
nifisų tautiečių priešakyj. To-;logija atneš naudos. tų draugijų. Kun. Aleksiūnas me.
<1«1 ši mokykla .lavina mitai)! p>(> to> [iarejgft ,,irb(! į yra uolas Now York'o jotini.; ------------
prottj, ruošia mums ginki.,, tai'jMl.k(,|(,Kijosl.il>t);]|nvki(, juo darbuotojas. Jo jtitl. ,m

‘Modern Living” apie 
Lietuvą

Ačiū Dr. Aukštakalniui, ku- 
, . dviejų mėnesių j ri« man Kalėdoms užrašė šį

jų, dy), kad kolegijos studentai žiūrėt susirinko keli šimtai bus ruošiama debatai probibi-į jaikraštuloj, vienam numery 
a- gyventų tvarkoje, palaikytų žmonių. Ta pačia proga sve- c,jos klausimu. Žinoma, pro- ra(|un Kru$į,

jas (angliškai — student bo- sius paveikslus. Paveikslų pa-Į kokiu

yra lietuviškų kalbų, su kuria k 
mos galėsimo išvaduoti mūsij ir „urinku rakį;,(

ienas narys galėtų sužinoti
s apie savo

Mūs studentai ir studentės
veikslai gražūs: iŠ Washing- lietuvių kalbos kursuose žadė- 
tono, Drooklvno, Maine,

gražų straipsni apie 
Lietuvų. Benjaminas Gayelors 
llouser rašo, kad Lietuva nors 
maža ir mažai tėra žinoma, 
liet jam ji buvus graži ir “ cha
nui ng”. Žmonės sveiki, stip
rūs, sveikadančiai, kad iš visų

JS .1° parašyti straipsnių, eilėm- (autų Europoje Lietuva turi 
Studentų mažiau vėžio liga sergančių, 
pennažai Sako, lietuviai todėl sveiki, 

u nas Eloyd Bennet Field, New lietuvių studentų rašo savam kad žino kų valgyti. Nevalgo

brolius Amerikoje, kurie yra -ko]oniją npjP savo parapijų SlndentlJ Rfimo’ Marianapolio S(ru?> ar vertimų “S 
priešų apsupti ir jiems pasl- ir tuo badu būti. galimo suda- '<»’<*KUoj. Barius ir tlirė- žodžiai”. lšlikrųjų, p
duoda, atiduodami savo brau-' ryti įdomių lietuvių kūrimosi

Yorke. Paveikslai visiems pa- laikraščiui. Visi turi bandyti lietuviai, kaip kiti žmonės, be- 
sekeija ^hideutųi draugija deki- savo plunksnų. Mūsų tarpe ga- reikalingų valgių, kurie gra-

gii turtų - savo kalbų. Mūsų• Anierikoj istorija.
pareiga bus sunki ir dėl to! To(U1> vi8uomengs ........... .................................
reikia jai tinkamai pasiruošt. turi dirbli vienybėje, nes vie- nga kun’ ’L A,eks,ūn«b kurs H atsirasti kitas Putinas, Mai tfni atrodo ir gundo gomurį.

Prieš tris metus, vienų gra- nybpjc 
žiu dienų Kol. Direktorius, ku
nigas Dr. Navickas ir studen-1

galybė.
Jonas Kamandulis

sandravicius, Kulbis, Peskus,1. ... .
XT 4 .v. . ,r., , tų grupe susiėję nutarė įkurti. Nanartavuuus ir Mikelionis. 1. ?. . .. ... , , . .Už garbingų ir atsakanti įvairių sekcijų tikslu, kad j-

uioksle pasižymėjimų pirmam
semestre, du mokiniu tapo pe
rkelti į aukštesnį skyrių. J. 
Šaulys iš Waukegan, 111. tapo

Aukos diegtų mumyse lietuviškų dva
Šiomis dienomis p. P. Čigin-'ir pamokytų mus kaip rei-

WATERBURY, CONN.

dar suteikė kuop. ankelę. Beje, 
taip pat rodė paveikslus • ir 
Studentų Draugijos pirm. J. i 
Morkūno trauktus Niagara 
Falls, Marianapoly ir kitur.

skas iš Sheboygan, Mieli., ko- kia darbuotis mūsų tautos la-
legijos muziejui prisiuntė senų ^UL

perkeltas iš ketvirto skyriaus pinigų ir p. J. Gailius iš Wa- Dabar mes ir prieiname prie
į penktąjį, o J. Andrulionis iš terbuiy, Conn. pridavė senų pi visuomenės sekcijos ir jos ti-
Shenandoab, Pa. perkeltas iš pigų, retų raštų ir įvairių že-,bslo. Koks josios tikslas?
antro skyriaus net į penktų!!nkleliu v • • i :• ,
... . • . . . * Visuomenes sekcija {kurta
Mat, Andrulionis pereitais me Kolegijos vyresnybė nuošir-

IŠ METINIO LABDARY 
BĖS SUSIRINKIMO

tais baigė aukštesnę mokyk
lų ir atvykęs Marianapolio Ko 
legijon buvo kurį laikų ant
ram skyriuj, kad tuo būdu į- Marianapolio Kolegijos mu- 
gytų pagrindo graikų ir loty- ziejus, tiesa, yra nedidelis, ta-

džiai dėkoja geęb. rėmėjams 
už suteiktas aukas.

tam, kati kolegijoj galėtų įvy
kdyt praktiškųjų darbuote, iš rv, ., . , . , • , .
. . . Išlaidos sieke daugiau kaip
kurios iras galėtumėm pasinio- • • -, •
. , du tukstanciu. Taigi reikia
kvt ateityje būti išeivijos va-

Kaip ir pernai studentai tu
rės Roller Skatiną Party, Cha
se Park’e. Partv bus neužil- 

Metiniam Šv. Juozapo para- go. Tat kviečiame visus 
pijos labdarybės susirinkime sidėti.
padaryta pranešimas apie pa
rapijos našlaitnamį. Paaiškė
jo, kad per metus pajamų bu
vo arti trvs tūkstančiai dol.

pri-

Vienų vakarų, pasibaigus 
lietuviškai klesai, įvyko pir
mutiniai Waterbury’o studen
tų debatai. Visi nekantriai 
laukė to vakaro. Ir neapsivy-

ronis, Mickevičius.
Atvažiuoja iš Elizabeth'o
Sausio 27 d. pirmų kartų at

vyks iš Elizabetli, N. J. bes- 
ketbolininkai lošti prieš Wa- 
terbury’o vyčius. Klizabetie- 
čiai, sakoma, turi labai stip
rų ratelį ir žada vaterburie- 
čius supliekti. Vaterburiečiai 
gi nebijo, nes iki šiol išlaiįlie

jo visus žaidimus. Tik dar ne
žinia, kaip bus su nasliuaie- 
čiais. Kun. dr. Bružas nori

Nauj. Angį. žinių redakto
rius gavo laišku iš West Point 
Akademijos futbolininko kapi 
tono Juozo Staneook. Visiems 
vaterburiečiiuns, ypatingai vai 
kučiams, kurie su juo matėsi 
pereitais metais siunčia labų 
dienų. Linkime Juozui prasi
mušti į pačias viršūnes.

nų kalbose.

dais. Tikslas yra kilnus; var- 
. . . . ,das “visuomenė*7 daug pasa-
Įt iau jo įtalpa labai įdomi, j- ko. pasako mums, kad ji dar-

Geriausi pasiryžimai bei ne-, vairi ir brangi. Kolegijų lan 
nuilstantis darbštumas telydi kantieji ir josios vyresnybė ma 
pasižymėjįjsius ir visus stude- tydami didelę muziejaus nau- 
ntus per visus mokslo metus, dų bei svarbą, kiek gali ren- 
idant ko ^arčiausia atsiekę už- ka įvairius daiktus, kurie kas 
brėžto tikslo susilauktų sau kart paįvairintų ir dapildytų 
džiaugsmo ir atneštų naudos dabartinį jo rinkinį. Malonu 
plačiajai visuomenei.

buojasi ne savo, bet mūsų tau
tos naudai. Sekcijos tikslas v- 
ra įteikti savo nariams tinka
mai paruoštus ginklus; tai y- 
ra viskų, kas tik mums bus 
reikalinga vadovauti lietuvia-

sveikinti visu.^ kurie rūpino
si našlaičių globa.

Į naujų valdybų išrinkta pi
rm. J. Aleksandravičius, vice- 
pirm. J. Šnečkua, nut. rašt. M. 
Bogušas, finansų rašt. J. Rek-

į pažymėti, kad nekurie žmonės galėsime ateityje būti visuo- 
vra šiuo reikalu susidomėję menes vadais neturėdami toje 
viena ar kita retenybė ateina'Rrįįyjc praktikos. Taigi, visuo 
muziejaus tvarkytojams į pa-!lpenės sekcija lavina jnUR ta;n

, . . v , , . . jffalbų. Malonus reiškinys ir šio (iarbui. Bet, pasigirdo iš pačiu
sp yje itzge.o du skaistus vi-|muziejaus prižiūrėtojai nuoši-1 stu<ientų žnekos, kad iki šiol 
suomenes si ytm iai, būtent, r4žial jvprtina viglJ prf ja vpatJngo

. Jurgaitis ir Sesuo M. \ i- sil?f.tas dovanas> I nuveik. Tos gnekos tat tppa

Užuojauta

Prieš keletu dienų netekome 
dviejų uolių darbininkų. Vie-

viana.
Marianapolio Kolegija reiš

kia gilios užuojautos kun. Ju
rgaičio ir sesers Vivianos gi
minėms, pažįstamiems, Seserų 
Kazimieriečių vienuolijai ir 
tiems asmenims, kuriems ve
lionis ar velionė buvo artymi 
ir brangūs.

Amžinų atilsį duok jų sie
loms, Viešpatie!

Kėglių lyga Dievas, sutverdamas pasau-
Kaip kiekvienais metaiR, H. sutvėrė žmogų ir davė jam 

taip ir šiemet kolegijoj ruo- protų; tokiu laidu 
šiama savitarpinė kėglių lyga
(bowling league), kuria spren- 
džiama kuri kombinacija ar 
tymas kolegijoj šioj srityj ga- j

Svečiai
Pereitų savaitę kolegijoj la

nkėsi kun. J. jįtvagždvs, kun. 
Petrauskas ir p. P. Petraitis, 
vargonininkas. Visi iš Šv. Ro
ko parapijos, Montello, Mass. 

A. J. Miciūnas (L. K.)

VISUOMENĖS SEKCIJOS 
DARBUOTE

atskirda-

toraitis, iždininkas kun. klebo
nas Juozas J. Valantieji^, iž- palaikė dvi gabios studentės 
do globėjais J. Paluckas ir Alubauskaitė ir Stasiliūnaitė, 

ms Amerikoje, nes kaip mes'J* Jaruševičius, našlaitnamio o teigiamųjų (alTirmativę) du 
prižiūrėtojais: M. Vaitkienėj studentai Klimas ir Kateiva.
K. Jasaitienė, J. Aleksandra- 1-aimėjo neigiamoji pusė. Tei- r . z » •vičius ir klebonas, našlių pri- sėjais buvo kun. Kripas, J.

Ansonijoj, Kv. Antano lietu- 
‘botyti’ su kun.’Kripu ir J. vių parapijoje, kur sėkmingai 
Lesūnaičiu, kad vaterburiečiai klebonauja kun. Juozas Kaz- 
pralaimės. Vaterburiečiai va- lauskas. sausio 21 d. vakare, 
žinos astuoniais automobiliais, vaterburiečiai vadov. komp.

lė. Pasirodė, kad mūs studen-į Lošimai su Elizabetli ir Na- Aleksio atvaidins “Stefanijos 
tai gali debatuoti. Debatų te- sbua vaterburiečiuose sukėlė Vestuvės”. Tikietai jau par- 
ma buvo: Ar dėti anglų kalba didelio susidomėjimo. > davinėjami.
rašytus straipsnius lietuviškuo 
se laikraščiuose bendrai, o 
“Studentų Žody” ypatingai.

Neigiamųjų (negativę) pusę

Greičiausia Kelionė i Lietuva

BREMEN 
EUROPA

EKSPIIESIMK TK U KIN’VS lankia prie laivo Rirmcr- 
havene ir ■užtikrina patogu mivykinu) Į KLAIPĖDĄ.

žiūrėtojai: K. Jasaitienė, M. 
Vaitkienė ir gerb. klebonas.

Dubauskas
Oakville.

ir Stanevičiūtė iš

ragina mus stropiau dirbti ir 
vykdint tai, ko iš mūsų rei
kalaujama. Visi Marianapolio 
kolegijos visuomenės sekcijos 
nariai dirbkime, o pasibaigus 
mokslo metui pasidžiaugsime 
sėkminga darbuote.

Kilniausia mūsų pareiga y- 
rn dirbti kolegijos naudai. Tu
rime kelti tikrų lietuviškų dva 
šių — kalba ir raštu. Taip da
rydami iškelsime kolegijos va
rdų.

Kaip kitose mokyklose, taip

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS:
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Cbicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių 6v. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart j savaitę, 366 W. Broadivay, 
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak
ley Avė., Cbicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS’*, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Brondwav, So. Boston, Mass. Metams $2.00. j

“MOTERŲ DTRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi-; 
nis žurnalas, 2322 W. 24tb St., Cbicago, TU. Metams $2.00

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLJN 

DEUTSCHLAND
TRFZ1OS KLF8OK LAIVAKORTĖM I* <170^0 
MAV YOIIKO | KLAIPen.) IR ATGAI,

ir (įaugau

Taipgi nuolatiniai ižplaukimal ge
rai žinomais kabininiais laivais. — l’iitogus geležinkeliais susisiekimas 
lfi Bremeno ar Hamburgo.

Infcrmocljų klausklle pas vietini 
agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

,177 N. MidiIgan Avė. — ISO W. Ramlolpli St., 
t'HK'AGO, HA,.

lingiausias. Šios rungtynės be
ndrai rengiamos, kad patrau
kus visų susidomėjimų, ir pri 
davus tikro sporto mėgimo 
antspalvio.

Paprastai lyga dalinama 11 
du skyrių: vyresniųjų (senior) I 
ir mažesniųjų (junior). Pir
miausia bus varoma vyresnių
jų programa, o paskui mažes
niems. Mat, Renesiems varant 
savo lygų, jaunesnieji savo bi
lijardu kontestų ruošia Taip, 
kad vienas ir kitas turės kuo
mi užsiimti. i

IN OVR OFFICE
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

(SJCHESTEK, N. V.
STUDENTŲ KUOPOS 

VEIKIMAS

Sausio 10 d. vakare, šv. Ju
rgio parapijos svetainėje įvy- 

mokslo

i tai. V’isumet būna trys įdomūs 
žaidimui, ims studentų kuopos 
sporto sekcijoje yra trys ty
mai. “Coach” Vvtuutas Bai

sėjo kufhėti apie atnaujinimų 
katalikiškų laikrušeių prenu
meratų draugijos lėšomis ir 

I palaikymų skaityklos. Sulais- 
i vamanėję keli nariai jaikėlė 
triukšmų, kad “Kaltinį” ir 
“Laivų”, kaip pernai buvo, iš 
mesti ir neatnaujinti. Visgi 
užsispyrėliams nepasisekė lai
mėti. Didžiuma balsų nutartu,

lūs. Reikėtų sus-me pakelti jn imigrantų iš Europos. T Ka puola 250 dol. Daugelis jaunų su svetimtautėmis.
klausimas ir apie tokius na
rius, kurie dr-joj nori sėti be
dievybę ir ardyti gražių drau
gijos vienybę.

į valdybų 1934 m. išrinkta
K. Yuiv.ius, O. Kalinauskienė, 
A. Beliekas, V. Ramanauskas, 
J. Margelis. Linkėtina naujai 

.valdybai duug pusniai bubt i 
‘trušaitis, kuris yra vienas iš ^U(į £v> Jono draugijos lėšo- draugijos labui.
žymiausių sportininkų. Visi ,njs atnaujinta plenume-1
studentai džiaugiasi, kad d\a- rtttos į skaityklų 1934 m. šie 
si°8 vadus kun. J. Bakšys, ka- laikraščiai: “Draugo”, “Dar

ko Studentų kuopos mokslo tallUiSUos draugijos: šv. Ma-'bininko”,-“Šaltinio”, ‘Uivo’, 
komiteto suruoštas \akaielis pijos, Sv. Petro ir Povilo ir
su įvairia programa. Visa sve- gv. jurgįo įr vįsį lietuviai bi- 
tainė buvo pilna mūsų parapi- znįerįuį remia Studentų bas- 
jos studentijos ir jaunimo, kabuli tymų. Jiems visiems 
Taipogi buvo atsilankę ir dau prį|<Įauso nuoširdžiausia ačiū. 
gelis senesnių žmonių ir sve*.Neužmirškime visi atsilankyti

!į jų įdomius žaidimus. Visi ti- 
1 rograma buvo sekanti: kvi- j;raį pasidžiaugsite gražia, en- 

ntetas iš studenčių gražiai pa- tuziastiška jaunimo dvasia.

nadų dabar gali įvažiuoti tik į vyrų Kanadoje taip apsivedė,; Kol kas Kanadoje Letuvai- 
išimtini, tum tikromis sųlyg?»- taip pat keletas ir lietuvių pa- į tems gera progų fisirasti do
mis: tėvai pas vaikus, žmonos rsikvietė sau merginas iš Lie-'rų, rimtų vaikinų, jeigu jo* 
pas vyrus ir vaikinas guli pa !tavos ir sukūrė šeimos gyve-1 galėtų laisvai atvažiuoti iš 
rsitraukti merginų uždėjus ainių. Bet daugelis ir bijosi, Uetuvos. V. Vaikai
kaucijos 250 dol. Atvažiavusi! ypač kurie nejuiliko tikrų ži-,
mergina turi per mėnesį su nomų mvlėtinių mergaičių Liei--------------------
tuo vaikinu apsivesti. Kuomet; tavoje. Nedrųsu kviestis puna- 
apsiveila, pristato vedybų me-1 šiomis sąlygomis. Kanadoje 
trikus, tuomet imigracijos o-'daugiau yra privažiavusių jau 
Tisas gražina 250 dol. O jeigu nimo vuikinų, negu mergaičių, 
tarp jaunųjų iškila koks nesu-! Yra ir gana pasiturinčių, ku-

• DRAUGAS”

“Mūsų Ijaikraščio” ir “Mūsų 
Rytojaus”.

Garbė Šv. Jono draugijai, 
kad moka apginti savo reika-

Sere Museles

imigracija į Kanadą 
suvaržyta

Užėjus Kanadoje didelei be-1 "P™“““* vedybų reikale, kad jie pageidautų sukurti Šeini,- 
darbei, valdžia uždarė imigra
cijų iš Europos. Jau apie trys 
metai, kaip neatvažiuoja nau-

negali apsivesti, tada mergi- ninį gyvenimų su lietuvaitė- į 
nų imigracijoj biuras grąžina mis, bet stokuojanl lietuvaičiu,! 
atgal į jos šalį, o vaikino pra- daugelis bando apsivesti net!

Katuiikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas!
Teisingas!

Naudingas!
Pamokinantis!

Įdomus!

■UV.vi'U.vL

dainavo tris lietuviškas daine
les, akompanuojant varg. Ka
ziui Baziui. Dainavo: S. Po
lų inaitė, E. Uncuraitė, L. Bu-1 
skaitė, A. Urbonaitė ir E. Ur
bonaitė.

2. A. Letkauskas smuiką pa
grojo “Over tlie waves” ir 
“Sliould I”. Piano akompana- 
vo panelė E. Stanley.

3. Trio — A. Letkauskas 
grojo smuiką ir p-lė L. Stan
ley skambino piano.

L. Buskaitė padainavo dvi 
daini iš “Meri y widow \valtz”s 
ir “Estrolita”.

4. Studentas If. Svetikas nu
stebino visus gražiai paskam
bindamas pianu
kuriniu.

Studentas/

TORONTO ONT. CANADA
KAS NAUJO LIETUVIŲ 

GYVENIME

Sausio 7 d., parapijos salė
je įvyko Šv. Jono Kr. pašel- 
pinės draugijos metinis susi
rinkimas. Visi draugijos rei
kalai sėkmingai aptarti, tik 
vienas nemalonumas teko su-1 
virinkime patirti, kuomet pri-

Nuga-Tone
dll llIUZikoS stovi už geresnę Sveikai.-), Diaesn) 

Stiprumą — kas rei'škia. dauginus gj- 
, vtuno — Stimuliuoja nervus, raurne- 

c t. »• -r r i • i • nls- ir nusilpnintus organus. NUGA-jO. P-le L. Buskaitė perskai- TONE yra įžymaus Gydytojaus iftra- ' 
. . . - ./ - dlinas, jisai siūlo junig-TONIKĄ, kūtė Įdomių paskaitų lietuvių ka- ris padarė stebuklus dėl tūkstančiu, 
ir • <<<<. ii • i padarydamas tuos nusilpnintus tvir-lboje Studentų pareigos ka- tais ir ak ty viekais. šio Gydytojaus 

. ... , . i i • preskripcija dabar parduodama vi-tullkybes ir lietuvybės klausi- šoku valstinyčiose, — trisdešimts die
ną, garantuotas treatmenias už Vic- 

i ną Oolerj — gaukite butclj ftių tab-
• ir • , letkų šiandien, bet persitikrinki'te,
11' n. A111O- kad ant luibelio būtų pažymėta — 

ros gražiai atliko muzikalų dai NLOA-TOXE-

mu”.
6. S. Dominaitt

nų programų su vaidinimu. 
Joms akompanavo p-lė E. Sta
nley ir A. Letkauskas.

7. “Minstrel Sliow” buvo 
labai įdomus ir juokingas. Ve 
dėjai buvo A. Basčiūtė ir IT. 
Svetikas. Akompanavo Miss 
Joan Rietze. Mažiausia ir gra
žiausia porelė buvo Dorothy 
Savago ir Juozas Melinis. “Ni 
gėriai juokdariai” buvo A. Pe 
trusevičiūtė, A. Mateikis, V. j 
Samolis ir I. Surbiskus. (j. Bi-' 
linaitė, 1.. Bitinaitė, f. Bazifi
lė ir kiti gražiai dainavo ir 
šoko.

Po jn ogramos dvasios vadas į 
kun. Jonas Bakšys pasakė gra ! 
žiu kalbų ip palinkėjo studen- Į 
tams vėl suruošti panašų va-! 
kandį.

t'eiitro pirniininkas Jonas C. 
Morkūnas trumjmi kalbėjo a- 
pie studentijos reikalus.

.Studentų kuopos pinninin- 
kas B. Rumbutis ragino visus 
studentus priklausyti Studen
tų kuopai.

Vyčių pirmininkus Jonas 
I’runskūnas sveikino studentus 
vardu Vyčių.

Studentų kuofios mokslo ko
mitetus susideda iš sekančių 
darbščių narių: L. Buskaitės,• 
E. Stanley, 11. Sveliko, E. Un- 
c-uruitės, E. Urbonaitės, A. Ur
bonaitės, A. Rasčiūtės, S. Do- 
niinaitės ir II. Ambros.

Garbė veikliam komitetui.

10 PIECE CO5METIC 
SĖT $1.97

T’ili I. n FanuMM Vlvani Rešt an<T In- 
- luden fan- powU*--, 11.OO, Itougp, 75r, 
n.isun Crcani JI.00, Depilatory »e,oo! 
Karlai Aatrlngent 11.75, Bath Salt 1.00, 
Tcllot Wat«r JI.25, Pnrfunie 12.75. Brll. 
llantinc 75r. Skln Wbltrner 7Sc. Totai 
Valtie J12.00. Speclal prlce, JI.97 for all 
ten pleces to introduce tl:I« line.

Vardas ......................... *
Adresas .........................
Siunčiame per paStą COD

Pinigai gražinami, jei 
nepatenkintu.

Bea Ven 380-Sth Avenue, New York

S:RJ joėntt, mAnnnution,
NcerdcM and Spmae— 
cauMd by Ex«rtion or Lx- 
pneura vetieved by
••R. R. R.” Used (or 
90 ycare te atimelate 
locat circula«x>n, to give
ccmfortmg wartnth and to aooth muacuUr 
achaa and peisu. PeaanaCaa; Doon’t Bliarar. 

A TIMB TESTU D L1NIMENT

Rūdwoy's Ready Relief

Ir

.Studentų kuopos sporlinin-(
kai praneša, kud Studentų ba- 
Kketball tymas žaidžia kas ke- 
tvergo vakarų, St. Theresa sve

for Fatigee
caustd by conaripaboo, uat

RADV/AY PIU.Siki vcg.toblc butivi, B 
rleiroe intestinai tn<t o<

iiapuritio. Your pouon (r« blood will 
cive you n«w *'P*p.**

Scnd Po.rc.rd (or FREE SAMPLE .o 

RADWAY A CO., Ine. (Bot. MM7) 
208 Cu.tr. St., N«w York Čir,

gauk gydanti antiseptikų Žemo— 
saugus. Apttekoee. 16c.. eko., 
»1.00.

Nesirūpink nležėjl- 
m u, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

kitais odos negerumais. Tik

žemo
FOR SKIN iRRl^ATI O,-J

OIT!
BOBUTĖ
ATEINA

Iii
VARTOK. WELDONA TABLETt S 

Aptiekose Knygutė bu paveiks
lais 24 puslapių "Hlstory of Rbe-
umatlim" dykai. Kreipkis {: 

WIXDONA CORP.
Dcsk 8, Atlantic City, V. J.

ociety’s favorite
Tik atvyniokite ketvirial- 

nišką. IniUą kaip sniegą 
“l'hlladelphla” Brand i'r'-am 
Cheese — duokite j) kaipo 
užkandį su marmu lianomis, 
keksiukais ir kavai ‘‘Pblla- 
delphia“, darytas iš saldžios 
grietinės, grynas. Ir delikal- 
niii-skoniu. I.aiini sotinantis, 
yra labai naudi'ngas vaiku
čiams. Valgykite jį tankiui!

Frcsh . . . in thi« 3 <w 9ilver-
(o: t paeita ge Nmr toUinMi

IN OVR OFFICE
THE BOSS kS AC 

BUFFALO O* Ak

VASARIO-FEB. 
4 D. 1934

v.-*; v.)

‘ras

.ii

Visi Rezervuokite»

DRAUGO
IDIIIIIII ir 51

• i

z

Lietuvių Auditorijoj
\ I

3133 So. Halsted Str.

M

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus 
įžymiausios Chicago’s lietuvių meno pajėgos.

Iš anksto įsigykite bilietą iš savo kolonijos kontestinin-
ku. ' i. •£ • *r . |

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

t'<"\ Bt /v
BolsKlmum
NUEM I 6Q0U)

uf> v.

dainėje. Įžanga tik penki een-

/
Z

THEM PE MolHSTSO^P
0MLN U5E TMe 
EtAPTN SOAP

boies

. 1 lp,i-

-__________________



Antradienis, sausio 16 d., 1934 n n t tt n t «
BAŽNYTINĖ MUZIKA nepildo Bažnyčios įsakymo. Ti 

NĖRA PASILINKSMINIMUI kintis žmogus eina į bažnyčią,, C H I C A G O J E
(Tęsinys iš 2 pusi.)

Tat, nors truputis pamųsty

kad maldingai išklausyti šv. 
Mišių. Patyrimus rodo, kad 
tos rūšies žmonės retai piak- 

nguinų, 
niausiai dar kenkia

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS APSKR. 

SUSIRINKIMO, ,. , . i tikuoia maldingumu, bet dažnio duos mums suprasti, kad, ... , , . .......... . niausiai dar kenkia niaklin-muzika bažnyčioje yra ne zmo-' . .. . . giosieius
nių palinksminimui, bet kadi

1 Ant gal., reikia pažvmėti, Pskr‘ laik<i l»n«tiirį susiri
kai! būna atsitikimu, jog įėjęsI nk,,,,<1 -nkKp 31 '*• Nekhll° 
į bažnyčių, nors iš žingeidi!-1 Pras’ Hv* Panvh‘s 1‘amp, mok.

1 kam bar v.

pakreipus žmonių širdis tlide-i 
sniaųi Dievo garbinimui. Kai 
geriau tai paaiškėtų, reikia 
kreipti dėmesio į Bažnyčios

i ne n 
I Fed.

Moterų Sa-gos t’liieagos A-

O. Nevulytė išrinkto 
\pskr. susirinkimų.

K. Kačkienė išdavė raportų 
iš rengiamojo maršruto per 
kuopus. Kalbėtojais apsiėmė:) 
S. Sakulieuė, Al b. Poškienė, į 
Dr. Suzana šia k i.s, Dr. Al. M.

Krušas, kum Vaitukaitis. 
Kitas susirinkimus įvyks

sausio 28 d., šv. Jurgio pai., 
j Bridgeporte.

I Susirinkimas baigės malda.

IEŠKO SŪNAUS

Ieškau sūnaus, Juozo Mažei
kos - Žakaičio iš Šiaulių aps.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikus Liet. Daktarų Draugijos Nariai 

TeL GROvehlll 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11’ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Seredomls po pietų ir Nedėldleulal 

tik susitarus
9422 W. MARUUETCK ROAD

Tel. CANal 6123

DR. G. I, BLOŽIS
DE N TĮSTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 13 ryto 

Nuo 1 fkl I vakar* 
Beredoj pagal sutarti

mo, žmogus įgauna ypatingų 
teises. Bažnyčios Daktarai ir: įspūdžių, kurie paeina nuo 
Jos teisių žinovai suko, kad Dievo, bet ne dėl popularės
Bažnyčios mtizika nėra pasi- muzikos. Žmogus Įgauna ypa- Srubienė. Viee pirm. tai die- 
linksininimui, bet sukėlimui1, tingų įspūdžių iš visų Bažny- nai išrinkta šatkienė. 
dievotumo, pakėlimui minčių Į čios apeigą, kurios yra pilnos

Bačkus, Dr. A. Kakauskas, L. įieško Barbora Mažeikienė ii, TeL LAFayette 7650 

Šimutis, J{. Muziliuuskiėnė.
Pirm. Petrošienei neatsilan- •> . , ... . ' , . , . ., . ... 1 erskaitvta Apskr. įstatai,

knis, susirinkimą atidarė K. ... • .... .‘ kurie priimti ir nutarta pa-
. siųsti kuopoms. Jei kuopos
L..-.-. , * i • un* i vė 25 - 1U, Kaunas, Lietuva,priims, bus patalpinti “Mote-.

sesuo Elena Mažeikaitė. Pats 
sūnus arba pažįstamieji jį pra 
šomi pranešti šiuo adresu: Ba
rbora Mažeikienė, Žemaičių g-

DR. F. G. WINSKUNAS

prie Dievo. Dar daugiau, Ba
žnyčios teises draudžia links
minančių bažnyčioje muzikų.

‘ Ceremoniale Episcoporum ’ 
rašo: “Vargonų griežimas tu-į 
ri būti visuomet artimas su 
pamaldų eiga, kurios yra pil 
domos. Neturi būti linksmina
ntis. Bažnytinė vokale ir in-

Atstovių užsiregistravo iš l,;rų Dirvoj”.
2, 20, 60 ir 67 kp. Nedulyva- į K. Srubienė išdavė raportų 

. vo susirinkime 3, 55, 21 iš Mot. Sų-gos seimo. Itapor 
, kp. atstovės. Nutarimai praė- (tas priimtas rankų plojimu.
' jusio susirinkimo perskaityti i tiktai Apskr. nepatenkintas p. i 
: rast. šrupšienės ir vienbalsiai Nausėdienės suspendavimu.!

________ ! priimti. , nes neaišku už kų ji suspen-
Šie VC.Talai yra tinkamiau1 haporlai kuopų išklausyti ir ( duota.

liicvotumo. Tat, pilniausias 
Bažnyčios papuošalas, žmonių 
dvasios kėlėja yra tikroji Li
turginė Bažnytinė Muzika.

TEATRALIŠKI VEIKALAI

si vaidinimams. Juos galite
struinentalė muzika negali bū-įgauti “Draugo” knygyne: 
ti lyginuma su linksminančio! Dešimts Melu Smuklėje. .) 
būdo muzika”. laktų dramų Vertė J. Ši r viii -

Kai kurie sako, kad yra į tas. Kaina .......................... 40e.
žmonių, kurie eina į bažnyčių! Amerikon Dumtuos Lieluco- 
dėl to, kad juos traukia links-be. Penkių aktų komedija. 20e 
minanti muzika. Čia reikia ! “DRAUGO” KNYGYNAS
pažymėti, kad kas eina į baž, 
nyčių dėl pasilinksminimo, tas

2334 So. Oakley Avc. 
Chicago, III.

vienbalsiai priimti. j Valdyba išrinkta 1934 m. pi-
l)ėl Įrengimo ligoninėj kam-į rm. — K. Kačkienė, viee pi- 

bario, nutarta rengti btmeo Ii- rm. — K. Srubienė, imt. rast. 
goninės kambary'. Srubienė ir į— M. šrupšienė, ižd. — By-
Šrupšienė sužinos apie dienų, i tautienė, koresp. — O. Žylie- 

Nutarta kreiptis į Fed. Ap- nė.
skr., kad leistų Moterų Sų-gosJ Dvasios vada paliko Kuni- 
Apskr. skaityti referatų per gųVienvbci paskirti. Kviečia- 
Vak. Vals. seimelį. K. Srubie- nii kiliu Vaieūnas, pralotas

GRABORIAI:
LACHAVVICH 

IR SŪNŪS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiaunia 
Reikale meldžiu atsišaukti. .<> mano 

darbu husito užganėdfntl 
Tol. CANal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chioago 
1439 S. 49th~Čt~ Cicero, III.

Tol. CICERO 5027

J. F. RADŽIUS
___ Ine.

LIETUVIŲ GRARORIUS 
Palaidoja už $26.00 Ir ankAčlan

Modemiška koplyčia dykai.
688 W. 18Lh Ht. Tol. CANal 6174

Chicago, III.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu auto nobilius visokiems. 1
reikalams. Kaina prieinama. Į

3319 Liioanica Avenue
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GBVBORTUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. -CICERO 2109 ir 859-J,

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJAS 

Patarnavimai geras Ir Debrangu*
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 8377

I

STANISLAVA
ABROMAVIČIUS»

Mirė sausio 15 <1., 1934 m., 
0:45 vai. ryto, sulaukus 13 me
ili. C mėnesių u.nžlaus. A. a. 
Stanislava gimė Chi'cagoje bir
želio 1 d., 1921 m.

Paliko dideliame nuliūdimo 
motin.-]. Julijonų, po tėvais Not- 
rtmaitę, tėvų Jonų, du broli'us, 
Jonų ir Bdward, seserį Adelų, 
šeimynas Nutrinių, Gllgaudų ir 
Mockų, pu ^seseris, pusbrolius 
Ir visus gimines.

Dėl informacijų apie lai’dotu- 
ves, tel. Vardu 1.934.

leidot uvėn įvyks Ireėiadii'iii. 
sausio 17 d.. 1 934 ui- 9 viii. ry
to bus atlydėtu j Šv. Jurgio pu
mpuos bažnyčių, kurioj,.- įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela. Po paina'dų Ims nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo vljjųs 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Molina, Tėvas, Bro
liui. Sesuo Ii- Giminės.

ljuidotuvėms patarnauja gra- 
I,orius J. K. Kudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.; 1—4 Ir 7—9 vai. vakar* 

Bes. 2136 W. 24th St.
Tet CAMal 0402

Office Phoc* 
PBOspect 1028

Res. and Offi'c* 
8259 So. Leavltt 8L 

CANAL 0703

DR. J. J. KOWARSKAS
PUYS..C1AN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOIJR8: »

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.

Nedėliotais pagal sutarti 
Ofiso telef. UOUlcvarvl 7820 

Namų tel. PKOspect 1930

Tel. BOUIeiard 7012

I. J. ZOIP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

V EDA J AB
1646 WEST 46th STREET 

Tol. UOUIevard 6203—841^

Tol. CICERO 894

SYREVVICZE
GRABORIUB

Laidotuvėm* pilnas patarnavimas 
galima* ui (16.•• 

KOPLYČIA DYKAI
3344 S. BOth Ava.. Cinam. TU

Tel. LAFayette 8672

J. Uulevičius
Graborius

Ir
Balsam uoto Jas į

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplella- 
kAJe.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4093 Archer Ava

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis u# aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius at/ažiuos j jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur gaksite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų rciimenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gtaborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pūti negu kreip
sitės kur kitur.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAB 

1446 SO. 4Wlh CT„ CICERO, ILl 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

•147 SO. UALSTED ST., GHIGAGK 
Paned.. 8*red. Ir 8ubat S—9 vai

Dienom* Tel. LAFayette 8798 
Naktimi* Tel. CANal 0402

Į DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak,

Nedėlioję pagal sutarti

Offlso Tel. KEPublic 7090 
Bes. TcL GROieliUl 0017

6917 S. WASUTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS 

2423 XV. MARQUETrE KOAl) t
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 rytN 

NedčlloJ susitarus

PETRAS LENKAUSKAS
Mirė sausio 13 d. 1934 m. 8 vai. ryto, sulaukęs 41 

metų amž. Kilo iš Šiaulių parap. ir apskričio. Ameri
koj išgyveno 20 metų. Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Onų, po tėvais Zakarauskaitė, dukterį Eleonorą, 
15 mėnesių, tris brolius: Bronių, Valentų ir Mečislovų; 

‘o Lietuvoj motinėlę Emilijų, brolį Antanų, dvi seseris 
.Juzelinų ir Eelieijų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5757 S. Carpenter St., tel. Nor
mai 6453. Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 16 d., 
1934 iii., iš namų S vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, kurioje1 įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ii pažystam us-mus dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Broliai ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graboriai Juozapas Eudei- 

kis ir Tėvas. Telefonas KEPublic 8340.

Ofiso Tel. CICERO 49 
llez. Tel. CICERO 3656

JOS. SHINGLMAN, M. D.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8 

4645 So. Ashland Avė.
arti 4’tb Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar* 
Beredoj pagal sutarti

GRABORIAI:

UOZAPAS EUDEIKĮ
- I R -

■tėvas
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE....... PAŠAUKITE...... '

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime nų.ryšių su firma tuo pačiu vardu)

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

* - . *« savo rūpesčius. Pašaukite:

Eudeikis Tei.REP.3100
JŪSŲ GRABORIUS 

Didysis Ofii
4605-07 South HermSage Avenue

2506 W. 63rd St.

t

Buvęs Cicero
H’iSsteHo -pip- 
luas Sveikinos 
Kotiiisijonie- 1 
dus (Ir laikė 
tų garbės ofi
sų per 19 me- . 
tų) yra gerai. 
Cicerfečiains 
žinomas per 
27 metus. l)a- 
bar speciali
zuoja gydyme 
Plaučių, šir
die-, Ir R<-ii- 
mnlizmo ligų. 
Yalaiulii.:

Tel. CANal 9257
Res. PROspect 6036

DR. P. Z. ZALATŪRiS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STtkSTSK
tvczldcncija 6006 So. Artola* «ve. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
I lk( 8:30 vakar*

Pbone CANal 6122

DR. S. BiEŽIS
GYDYTOJA* ;r CH””JRQA»

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

Seredomls Ir Nedėliotais pagal sutat'4
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas KEPubUc 7868 ,

Ofiso: Tel. CALumet 4629 
Kės.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2«o6 W. 69ib S< 
Valandos: 19—11 ryto 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tek VIRglnla 0636

Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo : Iki 4 
vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakare; 

Aventadi'eniais pagal susitarimų.
4930 West 13th Street

CICERO, ILL.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAiayctte 3057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė netoli Kedsie) 
Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėllomls pagal 
■utArtl

Pbone GROvehlll 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir sekmai) susitarus

OR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas 

6859 SO. UEHTERN AVĖ. 
Chicago, III.

BOUlcvard 7589
Res. HEMlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DANTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki t vakaro

Td. Ofiso DOUlcvard 3913—14 
Rca. VIClory 2243

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

Ofiso vai.: nuo 1-2; nuo •:tO-l:S9

yfflce I’hone Rea. 6107 8. Franciam 
Prospect 2230 l’hono Grov. 0961

DR. J. SZUKIEWICZ
PHYSIC1AN and SUnGEON

1 5658 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
1 Hours: 2 to S - 7 to 9 P. M.

Sunday by Appolntment

IV1IIŪ8 DAKTARAI;

Re*. Phone 
ENGlewood 6641

Offlo* Pbon* 
TBlaogle 6044

DR. A. R. McGRAOlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar*

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

/ CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ikI 12 vai- ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Neilėliornls nuo 10 iki 12 
valančiai dienų.

Telefonas Mllkvay 2880

Office: Rea:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd fcjtreet
Vai.: > to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. ir 8ekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. 111.
Phone: HEMlock 6700

OtlM ZeL VICtory <888
Bes. Tek DREzel 9191

DR.A.A.ROTH J
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų * 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted SU
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. V 
Nedeliomls ir žventadienlals 10—11

DR. MADRICE KAHN.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Tel. YAllde 0994 

Rc>.: Tel. PLAa* 3206 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. » , 
NedėldicnlaLs nuo 10 iki 13 di*cc .

Skaitykite ;r platinkitr 
dienraštį “Draugę” i 
remkite v;sus tuos prtl 
fesionalus ir biznieriuj, 
kurie garsmasi jame. į

Daktaras
Kapitonu 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas Iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIG AR VYRŲ IR MOTERŲ PER M METUS NEMURINN_ _ _ ■

KAIP ŲteisENM L KIoe Ir N EI AGYDO.M 08 JOS V RA 
SpeclaUlkal gydo ligas pilvo, plaučių, Inketų Ir pūslės, užnuodljlmų kraš
to. odos. Ilgas, žalsdae, reumallsmų. galvos skausmus, skauentua nuga
roje. kosėjimų, gerklės ekaud. JImų Ir paalaptli.gae llgaa Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali padb- 
ryti Praktikuoja per daugeli metų Ir ISgydč tūkstančius ligonių. Pat*Ki 
mae dykai OPIHO VALANDOS i Kasdle nuo 19 valandos ryto IMT 
TBi&ndat Ir nno S—• ▼alundat vakare NedėMomi« nuo 11 ryta Iki 1 

WBW Mtb HT. kaaep** Booler Ava. CaL ORAlrfovd
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GRAŽIOS LIETUVIŲ PASTANGOS
Cbieagos lietuviai pinui su-tani tikroj knygoj, kuri su pn- 

manė tinkamai pagerbti Dariu minklo protokolų knyga, Įm

inančią vasarą būtinai pnataty-,
■Ii (’liieagoj paminklų.
i

ftia proga tenka pareikšti
nemaloni pastaba, kad dar ne

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
Šv. Antano Įmrapijos prieš- dėta ieškoti pirmieji parapi- 

nfetinis susirinkimas įvyko jos tvėrėjai, kurie bi s patai-

UŽUOJAUTA JURGAIČIŲ 
SEIMAI RADIO

ir Girėną — pastatyti jiems Į minklą pastačius, bus pasiųs- visos kolon,‘ios aJs,unt‘* Ton- gruodžio ;u d., 1 vai. popiet, I pinti į tam tikrą Apžvalgos-

Cliieago’s lietuviai katalikai 
vienu svkiu liūdi bešinlžiai

paminklų. Tas darbas eina pi-!ta Vytauto Did. muzjojui Kau 
įmyn ir jau dabar užtikrina, ne, į Dariaus - Girėno skyrių, 
kad toks paminklas Chicagoj.kur kartu su skridimo rėmė- 
bus tikrai pastatytis. Saulio!jų knyga liudys, kaip Aineri- 
10 <1. naujoj ‘‘Margučio” pa-!kos lietuviai rėmė jų skridi-
talpoj įvykb paminklo staty
mo komiteto ir fondo globė
jų susirinkimas. Fondo pirm. 
kons. Kalvaitis pranešė, kad

mą ir kaip juos pagerbė am
žinam atminimui.

Todėl visi tautiškai snsiprn 
te Ameiikos lietuviai turėtų 

paminklo fonde jau yri 4,421 į v‘i(,nhlgai s,iprasti tą bendrą 
dol. 44 cn. Aukos nuolat plnn-, tautinį reikalą ir pagal savo i 
kia iš įvairių kolonijų, net ii , įig.,|p aukomis - aukelėmis ir! 
iš Kanados.^ Net Urugvajuje prisidėti prie šio paini*
( Pitd. Amerikoj) gyvenantis, „|.|o statymo. Juk šis pamink 
lietuvis siūlosi pagaminti pa- ]as bus kartu ir lietuvybės pa
minklo projektą. Prie komi- tinklas Amerikoje: jis amži- 
teto organizuojamos rėmėjos - |įU(Įys, |<ad būta šiame kra

Idai pelną,.gautą iš gedulo va 
karų, surengtų Chicngoj sta
tomam Dariaus - Girėno pa
minklui. Reikėtų pasiskubinti: 
didesnė fondo suma savaime 
paragins kitus neatsilikti.

Tautiečiui! pasistenkim šią 
žiemą gerokai išugdyti Da
riaus - Girėno paminklo fon
dą!

P. Jurgėla, k-to sek r.

pa rupijos svetainėj. 
Gerb. klebonas kun.

knygų. Tai bus istorinė knv- 
II. J. ga. Paraginta, kad ir draugi- 

Vaičūna's darė pranešimą apie jos pradėtų prie to rengtis, su
nuveiktus darbus praeitais nie 
tais. Parapijos bazarns ir va-

vo nuveiktus darbus aprašyti. 
Praeitais metais šv. Anta-

i liudijo mylėtojai malonėkite
..... . . ; atsiminti, kati šiandie 7 valan-

mirčiai išplėšus jaunutę vos 20'• , , .. ... o.
iii. Seserį M. \ iviana (Zoliją
Kaminskaitę) ir u«‘i 30 m. ne
sulaukusi kun. Praną .1. Jur-

talkininkės. šie drąsių ir gabių lakūnų Da
riaus ir Girėno ir taip pat bu-

karienė bus rengiami tuo pa- no parapijoj buvo 1S komite- 
čiu laik'u, kaip ir praeitais meilų, šiemet išrinkta 22 kelin
tai h. |teto nariui. Taip pat išrinkta

Priminė, kad jau pradėta moterų komisija, kuri per vi-
r anglis prie parapijos 25 nie- sus įlietus bus pirmninkės prit
tų sukaktuvių paminėjimo, lai 
ris įvyks už poros metų. Pra-

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

______  , praėjusių metų parapijos vei-
A. K. K. Federacijos 23 klos- rinl.nsinS>‘nr«kait»; ap 

kalbėta visa eilė įvairių

langinio visokių pramogų pa
rapijos naudai.

metinis jiarapijos susirinki-1 A. L. 11. K. Moterų Są-gos 
mns. Išklausyta pranešimas išjCliic. Apskr. Šv. Kryžiaus li

goninėj kambario įrengimo ko 
misijos susirinkimas įvyks šia

gailį.
Man, arčiau pažinant p. J u 

įgaičiij šeimyną, reiškiu jai 
simpatiją'. Ypač Žolytei. su 
kuria anais laikais, man dir
bant visuomenėj, abi ėjom po 
ta pačiu Kristaus vėliava, vie
na mintimi dirbom ir rašėm. 
Žinau, brangioji, kad tau sun
kiai tenka pergyventi ši skau
di valanda. Nelengva i /.mirš
ti, kiek vargelių teko vargti, 
kati išleidus i mokslą ir kati

eis nuolatinė antradienio ra
dijo programa, leidžiama pas
tangomis l’eoples Furniture 
Company.

Programoj dalyvaus keletas 
Žymių dainininkų ir daininin
kių, tarpe kurių bus radijo 
žvaigždė G. šitliškiūtė - Gie
draitienė, gros Peoples akor- 
ilinistų duetas, kalbės Dr. S. 
Biežis, dalyvaus “(’alis Kepu
rė”, bus gražios muzikos, ži
nių. pranešimų ir kitų daly
kų. An.

skyriaus metinis susirinkimas 
įvyksta šį vakarą sausio 1G d., 

žygis bei!ParaP- svetainėj, 7:30 vai. va-
visas

Ilgai svarstyti Įvairūs rei
kalai ir sumanymai, kuriuos'.vo kam istorinis jų , _ 
patiekė kons. Kalvaitis, L. fti- mirtis pagerbti. O juk visas karc- Kviečiami visų draugi- 
mutis, P. Jurgėla, A. Baeevi-! milijonas Amerikos lietuvių j j‘į .1’in,i<llji1 atstovait hutmai 
čius, B. Simokaitis, ir kt. Po! galėtų pastatyti labai didin-' 
to nutarta surengti vasario 11 ffą paminklą šiems didvyna- 
d. did. šokių vakarą, kurio j ros! Reikia, kad nors žymi da 
reikalais rūpintis pavesta ko-! lis amerikiečių lietuvių stip- 
misijai: garbės pirm-kei B. riai pajustų pagarbą šiems a-'
Kalvaitienei, K. Dariūtei-Rtu-1biem didvyriams ir savo pa- į 
Ipinienei, L. Gaižaitei, K. Ra-/eigų jiems pagerbti. Pamink- 
Čkienei, V. Tnsodienei, V. Je- 1° fondui priimamos net ir ma 
snlaičiui, T>. Simokaičiui ir'/iausios aukelės. Paminklo rei 
Oeikanskni. j kaimus per rinkliavą uoliai da

jrbavosi apie 700 lietuvaičių ir 
apie 150 vyrų. Aviacijos Die
ną savo atsilankymu pagerbė

atsilankyti, nes randasi kele
tas labai svarbių reikalų sva
rstymui; jie turi būtinai šia
me susirinkime aptarti. Be to, 
bus rinkimas valdybos šiems 

! metams. Valdyba

Pavasarį bus rengiamu ‘di
džiulė gegužinė (piknikas), ku
rį rengti pavesta komisijai: J. .... ». .. . ..... . , . . i keliolika lakstančiu lietuviu.Aliekelimms, Ceikauskas, Bub i,,, , , , , . ‘ . . .‘. ..... las rodo, kad tai via įvairiuuis ir Vaivada. . . . , :'srovių lietuviu darbas, kurį

Draugija Šv. Juozapo Glo
bėjo visu smarkumu ruošiasi 
prie savo metinio narių page
rbimo vakaro, kuris įvyksta 
21 d. sausio, parap. svetainėj. 
Šis balius bus vienas iš did
žiausių, nes ruošiama naujovi
šku būdu, t. y. į balių kas tik

Jurgėla pranešė, kad jau 
daugelis atskirų draugijų re-

remia tokia daugybė mūsų 
tautiečių. Prie tų darbų daug

ndie, sausio Ui d., 7:30 vai., -I111" P^sk Uus savo inkštą pa
pas K. Kriukienę, 1315 So. 50 sukimą, 
avė., Cicero, 111. Malonėkite vi-1 Koks skaudus relinys! Čia

rei
kalų, jmdėkota komitetui ir 
br. Vladui -už gražių darbuo
tę ir išrinkta komitetas šiems; sos susirinkti, nes turime la-! vargsti
metams; iš senų pasiliko: P. j Imi svarbių žinių. 
Balčiūnas, A. Vaicekauskas.
A. Grybas, I. Sakalas; nauji:
A. Linkonis, P. Kt raukas, J.

Valdyba
vargelius,! džiovini 
mokyklos suole, kad

1). L. K. Vytauto draugija

ADV. JULIUS P. WAIT- 
CHES KALBA PER

RADIJO

Malonėkite; pasiklausyti adv.
pasiekus tikslo ir tos užlipus *J- Baitelies kalbų per ra
tais sunkiais laiJais, pasie-, <kl-l“ kas ketvirtadienį is sto- 

I I ..-i /r*.,jlaikys metinį susirinkimą sau-'pUR $nvo troškimą,!štai, truk 1 t,es
Petraitis, K. Riaubiškis, I. Kry šio 1G d., 7:30 vai. vak., Clii- <?(n gyveninio sty 

eagos Lietuvių Auditorijoj. Vi 
si nariai kviečiami būtinai da- 
.lyvauti. Turime daug svarbių •....

dienį, sausio 19 d., 8 vai. vak. reikalų svarstymui. Taip pat *’aot‘’ ka<l .i,s < bij ant ž< nn s, 
b,.s išduota finansinė atakai- ’"k’ «i'k«'ln...as pf.e altar.aus

ževičius, V. Juknevičius, K. Ro 
kas, P. Melekauskas. Komite
to susirinkimas įvyks penkta-

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

ta. Kurie skolingi už pereitus

I

metus, būtinai 
a psi niokot i.

jMisirfipinkite 
P. K., rast.

yg|
Neverk jo, braigi motute, 

sesute ir broliukai.

iršo, atmins jus ir 
ten stovėdamas aiįli Ankščiau 
siejo sosto.

Alaburd^tė Poškienė

įsu įieuzni

Šv. Kryžiaus bažnyčioj sau
sio 10 d., įvyko iškilmingos 

panorės, galės įeiti dykai, tik laidotuvės a. tb t;kun. Prano

ngia vakarėlius paminklo nan prisideda Dariaus ir Girėno 
dai, ir siidė surengti al kų i i-į giminės, ypač K. Dariūtė - 
ūkinio vajų per visą kovo m.'Stulpinienė (Dariaus sesuo) ir 
Aukų rinkimą turės organi-, p. Mikolaitis su savo žmona 
žuoli koinneto kolonijų skv- (Girėno pussesere). Gražios pa i 
rini (buv. rinkliavos komite- stangos, energingas darbas 
to skyriai), kurie ir jnižiurės ir geros pasekmės, 
auką rinkimą liei ragins drau
gijas prisidėti prie V> darbo,' 
o taip pat palaikys santykius 
su klebonais rinkliavos reika-

Aukščiau minėtam komiteto 
susirinkime dalyvavo kap. Da
riaus motulė A. Darienė - De-

VYCFL, 7 vai. (Budrike 
radijo valandoj). Įdomių da
lykų paaiškina. Jis atsakinėja 
ir į klausinius.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHL 

NIAM PAŠTE

reikia atsikreipti į draugijos 
narius ir gauti dovanai tikie- 
tą. Be to, kiek teko girdėti, 
bus įvairiausių paniarginimą 
ir visokių geimių. Taigi, ne
pamirškite sausio 21 d.

Jurgaieio. Dalyvavo, tūkstan
tinės žmonių minios, virš ši
mtas kunigų. Visuomenė tin
kamai atidavė paskutinę pa
garbą ir pntarndvimą kun. P. 
Jurgaičiui.

Musų parapijoj tokių laido
tuvių dar 'nebuvo. A. a. kun. 
P. Jurgaitis paliko liūdinčią

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE KATALIKIŠKĄJĄ 
SPAUDĄ.

i i- •. . ,• • .gutiene, biolis Stasys, sesuo c*., monraičiu drancriiėle Visiluose. Komiteto piez.dijutnui i .. , . . bv. niergau ių oraugiji ię. visi,
...... i   K°tiyna Stulpiniene* ir nese- >SU(Įarę bendrą frontą, ir pasi-

iš Lietuvos grįžusi Da- praįę dvasios vado, nuo 24 die
pavesta išvien su skyrių pir
mininkais susitarus 
rajaus planą.

parengti
nai

Mūsų kolonijoje vis labiau 
pradeda atbusti ir smarkiau 
veikti jaunimas, kuris yra su-> motinėlę Oną,’-sesutę Zofiją, 
sispietęs į Lietuvos Vyčių kuo mūsų parapijos veikėją, brolj 
pą, į Šv. A ardo draugiją ir i Antaną, brolienę Oną ir gimi- 
Nekalto Prasidėjimo Panelės nę.

Lai Visagalis Dievulis susti 
prina ir duoda jums kantry
bes Įiergvventi skaudžią šird-

riaus vyriausioji sesuo Lora nos pradeda parap. svetainėj gėlą.
Paaiškėjo, l.a.l nmrketpar-iN<‘lsOn'°n‘\SU SflV° yyr.U' Sus‘■kas trečiadienis įvairiausius x Sausio 5 d. jvy ko A pas-

2 Blazinui John
3 Bouda Tomas 
Kt Jnstis Julia

PARSIDUODA grosernė ir 
bueernė. Kaina visai pigi. At
sišaukite: 3401 Litnauica Avė., 
Chicago, III.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe gt. prie Clark
Telefonas KTAte f««O

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. 8eredoa fr Pėtnyčtoc 
vakarais # Iki •

Telefonas CANal «1M
Namai: 6459 S. Rockwell 8t.

Utarntnko. Ketverto Ir Rubato* 
Vakarais 7 Iki *

Telefonas REPobJc MM

NAUJOS RADIĮIS su trinu 
pūjų ir ilgųjų bangomis. 
Vertės $29.50, uk

$19.50
Pigiausios radies pasilink
sminimui tai yra gera radio 
su gramafonu ktūvoje. Nau 
ja radio kombiniięija, vertės 
$100.00 už

$49.00
Dykai G rekordai. 

Elektrikinė ledminė vertės 
$95.00 už

JOHN SALZAK 
FIRST CLASS 

SHOE REPAIRING
6349 S. MOZART ST.

Pataisome čeverykus. gražiau
siai .ir geriausiai — už ma
žiausią kainą.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chlearo, III.
TEIj. R EPU BMC RAM

nio dalyviai pagerbė didvyrių jįaidj,nus. Todėl kviečiamas vi talystū# Maldos draugijos su
giminietis) surinko jau apie;g,,nines- 1* N^omenė papa- sas ,nflsų kolonijos jaunimas sirįnki,,,as. Įsirašė G naujos na
30 dol. atiku paminklui- jis I sak,,:'°’ kaiP b»ivo Lietuvoj jr nepriklausąs minimoms dr-'r(-»s. fcj. Ogintoitė padarė pra-

1^ Jauk tania “Lituanikos” ir gįjoins ateiti į parap. svotai- nešimą iš įvykusios buneo pa-
kaip visa tauta nuliūdusi bū- nę. Turėsite puikiausius lai- rlv. Pramoga davė gražaus pe
dėjo žuvusių lakūnų Atlanti-' kus. Klebonas, mylėdamas jau Įno. E. Gedvilienė yra dau- 
ko nugalėtojų. Atgaivintas liū

kietis P. Mikolaitis (Girėno

pasižadėjo surinkti ligi 
dol. Tai pavyzdys visiems. Nu 
tarta raginti atskiras koloni
jas eiti lenktynių, berenknnt desio jausmas ir papasakoti į-nukas paminklui. Aukojusieji 
po 25 dol. bus laikomi garbės j sPf,(lžiai dar da”«ian sustiP' 
aukotojnis. Visų aukotojų pa-Įrino komiteto narių jmsiryži- 
vardės ir aukos bus įrašytos mą plėsti savo darbą ir atei-

.

A

Žiema Kanadoje. P-lė Violet Pavis, žymi kanadiete spor
tininkė, su pašliūžomis sportuoja. _

miną, leido naudotis parapijos giailsiai tikietų išplatinus j 
svetaine lengvomis sąlygomis. | (<;o). Gerb. kun. P. Vaitukai-

--------- ,tis atsilankęs į susirinkimą j>a-
Čia noriu kai ką naujo pra- gražią kalbą ir suteikė

nešti ir tikiuosi tikrai bus nau (la„g naudingų patarimų, 
ja dėl to, kad iki šiol, pradė
jus žiemos sezoną; pas mus ne
buvo suloštas nei mažiausis 
veikalėlis, bet tą trukiuną vie
tinis Federacijos skyrius pra
šalins, nes, kiek teko girdėti, 
ruošiasi prie labai įspūdingo 
veikalėlio, kuris tikrai atsila 
likusius nustebins. Lieiuvytis

PRANEŠIMAI

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WESTSIDE

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Cbieagos Apskr. metinis susi
rinkimas įvyks sausio 17 d., 
8 valandą vakare, Aušros Va
rtų narnni ios jnokyklos kamb. 
Bus renkama valdyba ir svar
stoma svarbūs reikalai. Visi 
atstovai prašomi suvažiuoti.

Valdyba

PAKVIETIMAS Į
Širdingai kviečiu visus Clii- 

eagos ir apielinkiuių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide-į 
IĮ pasirinkimą. Visokių degti-į 
nių; visokių rūšių vyno ir j 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku-1 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
jums mandagiai.*

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį.

NATHAN KANTER
4707 80. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 0801

MAYTAG skalbyklos, 
Model 10

X Moterų Sąjungos 55 k},, 
metinis susirinkimas įvyks šį 
vakarą sausio 16 d. Visų no
rių prašome būtinai dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų svars- 
tymui. Kp. valdyba

IVaėjusį sekmadienį įvyko

INSURANCE
NOTARE

PUBLIC

PERKAM
_ Lietuviška*

BMKHK Ju bonus

MAYTAG, -Model 30 ketur
kampė, vertės $133.50 ,už

$89.50
Vartota Maytag skalbykla

vu z.

$29.00

Jas. F. Budrik, Ine.
Rakandų, Radib ir Muzikos 

Kra ntiivė.

3417*21 So. Halsted SL 
Tel. Boii. 4705

Katrie perknte nngrlls IS dral- 
verlij. sl,,skite Juos J CRANE 
COAU CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų 
PrK-alMintnM M. R. tiktai R7.00 
tonas.

ioii.

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AO1KIDRA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TnanrocMv pamatcotab Biznis

MOS WE8T 47th STR. Tel. LATayette 1083

Nepamirškite itsnkti savo 
radios Nedėlio e, 1 vai. po 
pietų ant stoties W.C.F.L., 
970 k., ir pasiklausyti Lietu
viško programoj

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, UI.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Rm. 10742 8. Wabaah Ava. 
Phone PULLman 8092




