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Paryžiuje du užmušti, šimtas sužeistųjų
KLAIPĖDOS MESTO SEIMELIO
VOU NEĮSM2IA
LIETUVIO PREZMMAN
Klaipėdos miesto seimelio
posėdyje 12*1 buvo renkamas
sių metų sesijai seimelio preliumas. Prieš rinkimus vyr.
burmistras dr. Brindlingeris

POLICIJA IR KARIUOMEtt SAUDOSI
SU ROJALISTAIS IR
SOCIALISTAIS

sireiškusins stipriausias grupeš. Vicepirmininko vietai pasiūlyti du kandidatai: (Gailius
ir dr. Borchertas. Pirmasis
j gavo 10, o antrasis — 25. Se-

patvirtino naujai atvykusį sei; kretoriui vietai pasiūlyti; Me
melio narį, pirklį Rostekų. tuvių frakcijos Aušra ir sasiBfttent krašto administracijos ninku Stueczebevker. Pirmateismas išaiškino, kad pernai sis gavo 10, o antrasis — 25.
seimelio rinkimų, likučiai laivę
Po šių rinkimij rezultatų dr.
neteisingai paskirstyti. Todėl Trukanas pareiškė, kad pagal
likučiais gautas Volkspartijos ! parlamentarines tradicijas, lie
trečias kandidatas tenka Na-j tuvių frakcija, būdama, stip
inų savininkų sujungei, kuri j riausia, turėjusi teisės gauti
ir gavo dabar vienintelį jos bent vicepirmininko vietų seiatstovų į miesto seimelį.
Į mėlio prezidiume. Iš paskelbMiesto seimelio prezidiumo tų rezultatų matyti, kad miespirmininko vietai pasiūlyti to seimelio daugumos grupės
kandidatai slaptu balsavimu nusistačiusios prieš lietuvius
gavo; voru der Bopp 11 balsų, ir sąmoningai neįsileidžia lie
Gailius 10. inž. Vilnonas 9 ir tuvių atstovų į seimelio pre
d r. Borchertas 5. Negavus ab- zidiumų. Tuo įžeidžiama lie
ti daugiau gavę pirmieji du tuvių frakcija ir kartu visi
kandidatai j būtent von der lietuviai muaato gyventojai.
Ropp ir Gailius.- Pirmasis da- Lietuvių frakcija, protestuo
J
»*' * *
bar gavo 22 ir antrasis 10. dama prieš tai, atsisakė daly
Tuo būdu pirmininku buvo vauti tolimesniuose seimelio
išrinktas von der Ropp.
prezidiumo rinkimuose. _
Lietuvių frakcijos atstovas
Tuo bft:3u, šiems metams
dr. Trukanas pareiškė, kad po prezidiumas kiek pasikeitė, bū
lo, kai jų frakcijos pasiūlytas tent anksčiau buvo jame tik
kandidatas Gailius nepraves- vieni sassininkų grupės atsto
tas, frakcija jį siūlo vice pir vai, dabar įėjo sassininkų, neu
mininko vietai. Jis dabar pa maninkų ir buvusios 'Volks
reiškė, kad, frakcijos many partijos, būtent pirmininku
mu, prezidiume turėtų būti baronas von der Ropp (sas.),
toki asmenys, kurie moka abi vicepirmininku Dr. Borchert
šio krašto kalbas. Be Lo, sei (Volksp.), sekretorium Stuermelio prezidiumas turėtų at zebecker (sas.) ir sekretoriaus
stovauti miesto seimelyje pa pad. Kurmis (sas.).

DAR VIENA ILL. LEGISLATŪROS SESUA

SENATAS IMA NAGAN
KITUS
AVASHINGTON, vas. 6.

SPRINGFIELD, III., vas.,
«. - Oaterhatorlu Horneri. j
siuSankia legi.laturi, treMojon! v,'ata

komitetą., kuriam pa
patikrinti vyriausybės

nepapraston sesijon šio vasa skirtas subsidijas aro linijų
rio mėn. 13 dienoje.
kompanijoms, traukia tieson
Gubernatorius atsišaukime dar tris asmenis dėl senatd
pabriežia, kad jis turi daugiau
kaip 150 įvairių legislatyvių
problemų, su kuriomis turėtų
būt apsidirbta. Tačiau jų dau
guma nėra skubios. Iš jų visų
gubernatorius parenka tik 18,
kurias turi svarstyti sušaukia
moji sesija. Kitos visos prob
lemos gali palaukti paprasto
siom sesijos.
Tarp visų svarbiausių prob
lemų, gubernatoriaus many
mu, yra svarbiausios, tai vi
soje valstybėje mokyklų fi
nansavimas, lokalėms val
džioms teisės pripažinimas,
kad gauti iš krašto vyriausy
bės pagalba ir morgičiams mo
ratori tunas.
Ateinaųtį sekma 'lienį gub.
Horneris išvyksta į Arizona
valstybę sveikatai sustiprinti.

niekinimo. šį kartų oro lini
vįrgįninkus

Reikalaujama Daladier miniskabineto atsistatydinimo

Austrijos
užpuolimo.

respublikos

kareiviai,

SEKRETORIUI MORGEN
THAU PARŪPO SIDABRAS!

kurie energingai savo kraštų gina nuo hitlerininkų

H. FORDAS DIDINA DARBININKAMS
ATLYHNJMį

AVASHINGTON, vas. 6. —
Iždo djepartamento sekreto
rius Morgenthau staiga "pra
dėjo teirautis apie sidabro
stovį šiame krašte. Būtent,
DETROIT, Mich., vas. 6. — > valo žiūrėti, kad jų gaminiai
jis nori patirti, kas turų didžiausiu.** sidabro krovitilfis ir jį. FprJo automobilių kompa- j nebūtų senoviški, bet žymiai
kaip jie dideli.
: nija’ paties Fordo įsakymu • jiagerinti, kad gaminiai būti

Jis sako, kad pramonės gaivini
mas priklauso nuo pačių
f
* pramonininkų

Sekretorius nepasako, kam |aP*e 2D,000 datpbinfnkų didina ko pigiausia parduodami ir
kad darbininkams būtų moka
tas jam yra reikalinga, Bet į-atlyginimų.
karo veteranų, monarkistų,
I Fordas pareiškia, kad pra- mas didesnis atlyginimas. Dinumanu, kad, matyt,, vyriau
fašistų ir kitų dešiniųjų elesvbė turi bet kokius planus, rn0T,ė gali sėkmingiausiai eko- | dėsniu atlyginimų sužadina.mentų demonstracijos prieš
.....
<__ .u.
.......................
kad ir sidabrų pakinkyti dar nomijų praktikuoti tik atlygini mas pirkimas, o pirkimas yra vyriausybę ir riaušės.
darbo padidėjimas.
Tan - padėti dolerio pagrin- mo didinimu darbininkams.
Iš pradžių prieš demon
Pasirodo, kad Fordo fabriIš ekonominio krizio, sako
dan. Sidabras būtų atitinkastrantus pastatyta daugiau
.mas auksui talkininkas. Su- kų darbininkams ir vėl grųži- Fordas, Amerika pakyla visiš kaip 15,000 policininkų. Poli
monetarizuotaR sidabras daug namas mažiausias šešių dole- kai atjaunėjusi ir pasireiškia
cija saugojo visas gatves į par
kuo prisidėtų prie gerpvės rių atlyginimas už dienos dar nauja gadynė, kuri reikalinga lamento rūmus vedančias. NeI, aujų gami"ių’
. . .. . „
, |"
"?**> žiūrint to. dideliam.™ detnongrųžinimo. Prez. Rooseveltas bų.
Iki moliai darbininkams uz ir naujo atsinešimo i darbaj A
. .
•
».
turi teisę su sidabru elgtis,
.....
.
,
.t strantų minios prasimušė per
dienos darbų buvo mokama Visur reiškiasi nauja dvasia,
kaip elgiasi su auksu.
policijos eiles ir suplūdo istokuriai prieškriziniai dalykai
nuo 4 dol. iki 8 dol. 50 c.
rinėn ir daugi kraujo pralieji
Sulyg įstatymų sidabro vie
jau nebetinka.
mo mačiusioj de la Concorde
nai uncijai skirta 1 dol. 29 c.
DETROIT, Mich., vas. 6.—
FordaR ypač yra nepalau
aikštėn.
kaina. Šiandien gi
atviroj Automobilių gamintojas For
žiamas
savu ekonomiškoje
V
__ L______
rinkoj mokama vos apie 44 c., das prašneko apie krašto pra- doktrinoje, kad visi gaminiai
o pinigų kaltuvėse — fsP/e *' monę, jos stovį ir ųpie abelnų būtų ko geriausios rūšies, ir
I Bet jei prezidentas norėtų biznį.
kad jie būtų ko pigiausi, vi
i sidabrų paimti dolerio pagrin- (Fordas pareiškia, kad pra suomenei prieinami ir lengvai
j dftn au^K0 norma, vienai si- monė palengva atsigaivelioja. įperkami. Jei ši doktrina neCHICAGO, vas. 6. — Anų
dabro unciJai galėtų nnstaty- Tačiau jog visiškas sustiprė-(bus palaikoma, krašto-pramo
jimas priklauso nuo pačių pra (nė negauR progos kaip rei- dienų Van Sweringen linijos
ti 1 dol. 82 c.
užsakė Chicagos pramoninėj
Kongrese yra stipri sidab monininkų. Šie žmonės pri- kiant sustiprėti.

dindami jį diktatorium ir ki
tokiais vardais.
Kairiosios
' ' u_ •
i. • • ?’ / * j# 'n*
grupės pakilo premjerų ginti.
Dėl triukšmo porų kartų sesi
ja. buvo nutraukta. Pagaliau
leista trumpai kalbėti ketu
riems atstovams ir prieita
prie balsavimo. Premjeras
žymia balsų dauguma laimėjo
pasitikėjimų, kada jo pusėn
pašlijo visos kairiųjų atstovu
grupės.
Sesija nutraukta, o premje
ras išdūmė iš parlamento riiinU, kad gelbėti respubliką.

ne

TŪKSTANČIAI OARBI- ANGLIJA STOVI UŽ VO
NINKĮJ GAUS DARBĄ
KIETIJOS LYGYBĘ

ro rėmėjų atstovų grupė.
Iš pradžių buvo areštuotas
tik prekybos departamento
aeronautikos reikalų buvęs pa
sekretorius McCracken.

va?. 5. — Šian
Ten demonstrantai pakraš
dien vakarų visa ši Prancūzi čiais pradėjo ardyti šaligat
jos sostinė pergyveno monar- vius ir dirbdinti barikadas.
kistų, socialistų ir komunistų Didelius akmenis apklojo maišiurpias riaušes. Tūkstančiai sėliais su cementu ir prasidėriaušininkų atkakliai kovojo jo kautynės su policija. Daug
su policija ir kariuomenę. Žu-1 riaušininkų išblaškyta, daug
vo vienas vyras ir viena mo jų areštuota. Tas negelbėjo.
teriškė. Daug sužeistųjų.
Policija atsidūrė pavojun. Ta
Šį kartų premjero Daladi- da vy riausybė iššaukė. kariuo
ero vyriausybė laimėjo. Bet menę prieš riaušininkus.
jos priešai vis dar grasina.
Tuo pačiu laiku parlamente
Pasiryžę atnaujinti demonstra vyko didelis triukšmas. Prem
eijas, kad pašalinti nuo val jerui perskaičius savo progra
stybės vairo kairiuosius libe mų, pasipylė' paklausimai..
ralus.
Kad išvengti pavojaus, prem
jeras Daladier ėmė šaukti,
PARYŽIUS, vas. 6. — Ka- kad. girdi, tūkstantinės gau jos
da šiandien vakarų naujas veržias parlamento rūmų link
Prancūzijos premjeras Dala ir nėra laiko atsakinėti į padier nuvyko parlamentan, kad klausimus. Pareikalavo, kad
pranešti savo vyriausybės pro ’ parlamentas tuojau balsuotų
gramų ir gauti parlamento pa- (pasitikėjimo klausimu,
sitikėjimų, parlamento rūmų
Dešiniųjų grupių atstovai
apylinkėse jau vyko didelės ' pradėjo šaukti į premjerų, va
• PARįYŽIUS,

SNIEGYNŲ AUKOS

RYMAS,vas. C. — Nuo Apė
nusiritę milžiniški
Ateinantį penktadienį jie ninų kalnų
I
sniegynai trumpu laikotarpiu
visi bus išklausinėti senate.
užmušė net 35 asmenis. Ši ka
PILSUDSKIS KANDIDATU tastrofa ištiko net trylikų ita
lų miestelių. Bolognn labiau
NOBELIO PREMIJAI
sia nukentėjo. Ten žuvo net
VAR&UVA, vas. A - Jagie- 19 asmenų.
lonų universiteto teisių depar
30 ŽUVO KORSIKOJ
tamentas pastatė Nobelio pre
mijai kandidatu Lenkijos dik
(BASTIA, Korsika, vas. 6.
tatorių maršalų Pilsudskį. Ne

LONDONAS, vas. 6. -r- Už
sienio reikalų sekretorius Si«

mon parlamente

kalbėdamas

srityje padirbdinti įvairios tarp kitko pareiškė, kad An. PAPIRKIMAI IR FAVORI- rflfiies geležinkelio vagonų ver-1 glijos vyriausybę yra nnsistn
TIZMAS
čiusi UŽ Vokietijos lyg) l*/ uin
tės 35 milijonų dolerių.

SOVIET MALONĖS RAU
DONAJAI KARIUOMENEI
SIBIRE

!'

įlydė "Parko ir Englevoodo
distriktuose, Chicagoje, poli
urija daug saliūnų uždarė ir
MASKVA, vaR. 8. — Sovi daug paliko. Uždarytų salinetų vyriausybei yra reikalin nų savininkai kreipės.teisman.
ga, kad rytų Sibire jai būtų Jų advokatas pareiškia, kad
ištikimi joa kareiviai lr gy policija veikia remiantis pa
pirkimais ir favoritizmu.
ventojai.

Iš tos sumos 21 milijonas
dolerių tenka Calumet distrik
to vagonų fabrikai. Tųkstančinms darbininkų bus darbo.

Kai kurie per trejus metus
uždaryti fabrikai iš naujo ati
daromi ir patvarkomi, šiuose
fabrikuose darbas greit pra
Klausimas yra didžiai svar sidės: Standard Steel Car Co.,
To užtikrinimai sovietai pa
didino ten kareiviams atlygi bus. Teismas atidėjo jo svar Hammonde'; Pressed Steel
Car ir-Ryan Car kompanijose,
nimų, o gyventojams paskelbė stymų.
‘Hegewisch; Pullman Car and
ekonomines lengvatas.
WASHimT0N, vas. 7. — Manufacturing Co., Pulimauė
pasakyta, už kų jis galėtų pel- — Vienam tarpkalny nuo kab'
ių
nusiritu
sniegynai
ir
noloS
j
DANCIGAS,
vas.
7.
—
Dan
J. Valstybės ratifikavo su Tur ir Michigan City, ir General
nvti tų premijų.
užmušė daugiau kaip 30 As- rigo miestų perdėm apvaldė i kija padarytų RUtartį išduoti i American Car Corp., East
Cbicrtgo.
menų.
hitlerininkai.
PLATINKITE “DRAUGĄ
nusikaltėlius.

klavimosi klausimu.
SUSTABDO

APIE

RAŠ/MUS

KARĄ

TOKIJO, vas. 6. — Japonu
vyriausybė sustabdo
publikacijas apie karo sn Amerika galimumus ir apie ka
ro laivynų didinimų.

įvairiai

ORAS
CHICAGO IR APYLTNK.
- Debesuota; numatomas anie
gas; kiek šilčiam

i

Treėiadieftis, vasario 7 4., IfičH
H
r ■
. - ,.4*-!

■w

=S35

v

kiek nesąmoninga, tiek visai žmonijai kenks Kvn. Pr. J. Vaitukaitis
mingu.
,
Štai ir yru gyvas reikalas, kad Seimą
Iielna. kaadiea. Aakyrųa aelun*c'Jeslua
tėvai ir motinos giliau suprastų, kokią didelę
PRENUMERATOS KAINAj UtUnų — *1.60. PuMt matų — tU.&O; Trinia uiunaalatna — IS.00; Vienam
svarbą Seimą turi tadtai ir Bažnyčiai, o tai
mtaMiui — 15c. Europoje *— Metama >7.0#; Pusei mo
Priaugantiems į metus žmo
tų — H-00. Kopija ,0»e.
supratus, imtis pasiryžimo, kad visomis prie- nėms svarbu yra žinoti apie
Skelbimų kainos prUlunčfamoa pareikalavus.
Bendradarbiam* ir korespondentams raktų negre
ita*. jei neprašoma tai padaryti ir aesoMuaMaina tam monėiuia ginti Seimą nuo suskaldymo ir pik šią moterystę, kad pasirenkant
tUtalul pakto tankių.
tą luomą savęs nenuskriąųdus
Redaktorius priima — nuo Ii: M iki 1I:W vai. tos įtakos pavojų.
Ryškiausias pavysti i s gali būt mums pra bei visam gyvenimui neįsipai
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
ucūzų tauta. Prancūzai tėvai kitados giliai niojus į nesmagumus, nes niifi5 vai. po piet. '
persiėmė skleidžiamuoju piktų žmonių obal- rių moterysčių sekinės dažnaį
siu apie “sąmoningą” motinystę gijndymų yra apgailėtinos. Mišrioji mo
kontrolę, ir netrukus pradėjo nykti Šeimos. terystė yra ta, kurion stoja
“DRAUGAS”
Imta gaminti daugiau karstų, o mažiau lup katalikas su krikštytu nekataLITHUANIAN DAILY FB1END
siu. Prancūzų tauta nyksta, o jų tėviškes liku arba katalikas su krei
Publlatoed Daily. Except Sun4ay.
SUBaCRiRTlONB: One Vsai — »«.OO; 8l« MęnUta užima kiti. Šiandien tad ne veltui prancūzai vaakių.
»>.&•; Tbres Moų»U* — »2.0»; One Montn — hc.
Šventoji Bažnyčia, kaipo tiEuropa — One Year — 17.00; Si* Months — 14.00; patrijotai šaukia: “Prancūzija jau nėra pran
Copy — .Mo.
cūziškai
”
Prancūzų
šeima
palaužta.
kroji
mūsų motina, griežtai
▲dvartislnc Ut "DRAUGAS“ brias* bsst rssults.
ratas
on
, Advertlslug
M
_
M
_ appilcaUl
Kiekvienam turi būt aiškų: Šeiniu y to draudžia stoti mišrion mote>
B
•< DRAUGAS” 2334 S, Oąfcey Ave„ Cldcago
kiekvienai tautai kertinis akmuo. Tad šeimą rystėn. Ir tiktai dėl svarbių
reikia saugoti ir rūpintis jos likimu.
=ss
priežasčių duoda leidimą ta

“DRAUGAS”

APIE MIŠRIU MOTERYSTĖ

niausiai, nėra galimybės vai
kams suteikti gerą bei katali
kišką auklėjimą ir tokiu bū
du gyvenime visi blaškosi kaip
nendrės vėjo siūbuojamos, be
ramybės ir be vilties baigia
gyvenimo dieneles. Pas nekatalikus yra mintis bei nusista
tymas, kad vyras ir žmona,
reikaluį esant, gali teisėtu bū
du skirtis ir su kitu stoti ne
va moterystėm Gi pas kata
liku* moterystė yra neišriša
ma — sykį katalikas moterystę priėmė, juos tik mirtis ątskiria.
Iš patyrimo žinome* kad mi
sąlyga, kad vaikams būtų už šrios moterystės turi dažnai
tikrintas katalikiškas auklėji labai liūdnų pasėkų. Dideli ne
mas ir katalikiškosios pusės sutikimai ir atsiskyrimai (ditikėjimas nebūtų kliudomas /vorsai) daug dainiau atsitin
praktikuoti. Bet ir tuomet lei ka iš mišrių moterysčių, negu
džiama su dideliu nenoru. To tyrai katalikiškų moterysčių
kios moterystės* sakramentas ir mišrių moterysčių vaikai
turi būti imamas prie katali taipgi dažnai tampa erezijoje
kų kunigo, nes kitaip mote išauklėjami, nežiūrint į pirrystė būtų be vertės. Be ver-;niiau padalytus pasižądėjn

—

DIENOS KLAUSIMAI

*IBAl VOKIETIJOJ

a-

-

.

dažnaus susitikimo viens kitą
pamyli ir stoja tou apgailėtinon mišrion moterystėm
Kad išvengti mišrių mote
rysčių, būtinai reikia prašali
nti priežastis* traukiančias to
kion padėtim Reikia saviem
sįems savuosius daugiau įver
tinti, su savaisiais draugišku,
mą palaikyti, savųjų organizu
eijosna priklausyti ir su jau
visuose naudinguose ir kilniuc
se darbuose veikti bei savųjų
reikalus remti. Nes, jei savie
ji savųjų neatjaus, neįvertina,
svetimieji dar mažiąu juos
vertins.

Katalikai pasirinkdami sau
gyveninio draugus-es, stoiku

mi moterystėm juivalo stoti
tan luotnen su sau lygiais, —
katalikais-ėmis. Tuomet bus
apsilenkta įvairių bei pražū

Ponia J. Bordon Harriman
iš New York’o, kuri, sakoma,
būsianti paskirta J. A. V. am
basadorium vienai Europos
valstybei. Pasaulinio karo me
tu ji buvo narys užsienių rei
kalų komisijos.

tingų* prfvojų. Geras katalikas.
- .
v ,
,
r
negalima jų prašalinti,
bus geras vyras, o gera kata-’
Kaip p. Stulga pažvm
likė bus gera žmona, nes ge
bažnytinė muzika nėra
ras katalikas negali būti blo
linksminimui, bet pakelk
gu žmogumi kadangi katalikų
minčių^ir širdžių prie Dievo?
tikėjimas priešingas visam
Bažnyčia aiškiai ir neabejo
tam, kąs yra. bloga.
tinai mokina, kad, jeigu gro

Žydai Vokietijoj buvo stipriai .įsigalėję.
Dėl to dabar jiems teko skaudžiai nukentėti.
Kai kurie šio krašto elementai iš naujo Iš jų atimamos ne tik pilietinės teisės, bet
ąlsuko savo patrankas prieš šeimą, Gimdymų nuosavybės ir nuo hitlerininkų persekiojimų
kontrolės šalininkai Washingtone deda visas turi visiškai apleisti Vokietiją.
Išbėgę iš Vokietijos žydai, varo > didelę
pastangas, kad kongresas pravestų projektą,
kuri;?,) būtų įbeisėta gimdymų kontrolė ir vie propagandą prieš vokiečius. Tas dar labiau
jama ar giedama, muzika pa
įpykina
hitlerininkus
ir
dėl
to
jie
dar
griež

tės
moterystė
nėra
moterystė,
mus.
šai visųj šaly propaguojama. Kongreso dide
traukia į save dėmesį, plikiau
tesnių
priemonių
imasi
prieš
žydus.
o
tik
palaidunystė.
Žmonės,
i
Katalikai,
įstoję
mišrion
mo
lė dauguma narių, arba šiam projektui priesantį Dįevui; ji nėra gera'bakurie
įstoja
moterystėn
ne
prie
terystėn,
už
kiek
laiko
apgaiVokietijoje
žydai
XX
amžiuje
buvo
ne

A. P. Stulga “Draugo” 19‘žnyti#8 muzika ir yra priešinšiąasi, arba rimtai dvejoja. Nėra sunkus dai
lestaųja
tokį
žingsnį
padarę,
katalikų
kunigo
arba
nesiste

paprastai
įsigalėję.
Berlyne
buvo
3,450
advo

ktas patenkinti agitatorių užgaidas. Tačiau
numeryje palietė vieną labai 3a Bažnyčios įsakymui. Muzibet
tasai
apgaileutgvimas
jau
ngia
auklėti
vaikus
katalikiš

katų,
jų
tarpe
1,925
‘
žydai
ir
tik
1,525
kitų
to pasekmės numatomos labai liūdnos. Gim
svarbų klausimą, būtent “Baopera arba oratorio,
dymą kontrolė nurodomomis specialistą prie tautų; Frankfurte prie. Maino — 6ą9 advp* kai, tai yrą pąlieka juos ere būna po laiko. Tat reikia ven
žnytinė Muzika Nėra Pasilin- koncertų salėje gali sužavėti
monėmis yra niekaadaugįau, kaip tik palei . kataų iš jų 432 žydai, o tik 227 kitą tautų tikais — sunkiai nusikalsta ii gti tokių klaidų ir iš anksto ksmiuimui”.
klausytojus, bet kaip tik to
stuvystė. į tai, atsižvelgus, Katalikų'Bažny Advokatų draugijos valdyboj iš 33 narių — sykiu netenka teisės naudotis apsižiūrėti, kad vėliau nerei
Šventasis Tėvas Pijus X dėl ji> netinka liturgijai. Mu
Kristaus Bažnyčios teikiamais kėtų gailėtis.
čia ir smerkia gimdymų kontrolę. Tuo keliu 21 žydas ir 12 kitų taulų.
1903 m. išleido garsųjį “Motu1 zika pamaldoms — Mišioms,
sakramentais;
nustoja
Bažnyapsaugojamn šeimą, o per ją visa žmonija.
Žydų prieauglis be galo didelis. *Taip
Priežastys, kurios traukia į Proprio” (regulos apie tai, mišparams yra tik papildomočios
teisės.
r ’
mišrias moterystes yra stoka kaip ir kokią muziką Vartoti i j’ P»«aJba ir ne jų svarbiauŠeima yra kiekvienai tautai prigimta, jos 1800 metais visame pasaulyje buvo priskaiX .u. ;.t. 4
loma
2
milijonai
žydų,
o
19^0
m.
—
jau
15
Priežastys, dc: kurių Baž draugiškumo tarp savųjų, no- bažn.). Nors šis dokumen- isia dalis. Mes ieškome sujau
pagrindas. Popiežius Leonas XIII taip yra
pareiškęs apie šeimų: “Žmonės sudaro vi milijonų. Arijų rasė (germanai, alavai, lie nyčia draudžia mišrion mote- turėjimas savųjų organizacijų tas padarė perversmą Katali- }diuinw ir pasilinksminimo net
tuviai ir kt) per tą patį laiką padidėjo nuo rystėn įstoti yra sekančios*. arba nepriklausymas joms ir kų Bažnyčios liturgijoje, su-! bažnyčios muzikoje todėl, kad
suomenę nebe tatpiškai, bet per 'šeimas”.
5187 milijoųų iki 606 milijonų. Taigi žydų pro- Nesutartis tarpe vyro ir žmo katalikiškojo jaunimo nekata* grąžino gfėgorianišką muziką Į esawe* apsunkinti gimtąja nuo
Tikros Dievo šeimas |>av
ir>>)d»;M^'>*eiisavęs. pa- .
i^pedidėjo dvigubai daugiau.
nos tikėjimo dalykuose, pasi likiškų mokyklų lankymas, q į savo pitmykščlą aukštą vie
liko Šventoji,Šeimą iš Nazareto:
Vokietijoje 1£25 ižr^er gyventojų surir- tėčiojimai, paniekinimai, iš ko blogiausiu i, katalikų prie ne* tą it sustabdė didžiumoje pa- > tenkinimo, ir todėl kad pik* sų įšgąnymo lopšys, visos krikščionybės ir šymą rasto 564,379 žydai, tačiau jų skaičius dažnai kįla ifepašitenkiuiinai katalikiškų organizacijų pri
saulinės, koncertinės muziko! toji dvasia vis stongįasį kliu
Bažnyčios lopšys. štai net prancūzas radika buvo didesnis, nes daugelis jų užsirašė netiir vąidai.
vyras ar-, klausymas, lankymasis į įvai yąrtojimą bažnyčiose, vis dai dyti mūsų mąstymą ir gilią
las Herriot vienam savo veikalų taip apie
kipčiajs.,
ba katalikė
ifis atsiduria rias nekatalikiškas “pares” ir tik per pirštus žiūrima į šį Pi- maldą per šv. Mišias, kad to- .
šeimą atsiliepia: “Tautąsudaro ne pavieniai,
Žydai mėgsta gyventi dideliuose mies į didelį pavojų šv. tikėjimui jųjų išvažiavimus. Tose, ir tam jaus X-to įsakymą Tr labai da kiu būdu netektume dvasiškų
bet sugrupuotos šeimos”. Kada šeima kokiu tuose. 1800 metais septyniuose didžiausiuose prarasti arba.*paskęsta abejo panašiose, aplinkybėse sųsibižnai apeinamos šios regulos. vaisių, ir nuopelnų.
nors būdu palaužiamą, tada tauta miršta. Va
pasauiip miestuose: Londone, Paryžiuje, Ber nėse apie svambiausias tikėji- čiuliuoja katalikai »U nekata- Dažnai priežastis šių regulų • Gnųęorianiška muzika yra .
dinasi, be šeimų negalį būt tautoę.
lyne, Vienoje, Varšuvoje^ Maskvoje ir Nau- Ino tiesas ir, galų gale, virs- likąis, susidaro artimi drau nepildymo yra nežinojimas, ki tobula bažnytinė muzika ir tū
Neseniai žmonija pergyveno baisų karą, jocke tebuvo iš viso 15,000 žydų, o dabar — ta indiferentais, apsileidžia ir giškumo ryšiui, Norą gerą! ne tą kart stačiai negalima. (, li sąvyje visas reikalingas ykurs buvo vedamas dėl atskirą tautą apri? 3 milijonai, t. y. 20 procentų viso tų miestų mažu pamažu, praranda tikė suprasdami vieni kitų, Repą- kitur taip’ įsivyrauja negeis patybes. Bet gaila, kavT si mu
Kaip
sprendimo. Po karų dabar pergyvenama ne gyventojų skaičiaus, kitaip sakant penktada jimą. Tokiose ąpystovose, dąž- lipdami papročių, vienok iš tini papročiai, kad jokiu būda zika nėra vartojama.
aukščiau
minėjau,
dažnai
su
yy.,.1 .1 — |
|ll I ■■l|i|RW>»<. -H ' IĮ"IH,IWMI Ii.................. .
girdėta žmonijos istorijoj kovą dėl šeimos lis, Berlyne 1780 m. buvo 3,400 žydų, o 1925
profesorių. Vien Berlyno universiteto medi nku tai padaryti — maži cho
lapkričio 25 d. kaip atskirų valstybių atsto
,
likimo. Tautų priešai puola šeimą tikslu ją m- jąn 173,000.
cinos fakultete 45 procentai profesorių buvo rai, »toka knygų, stoka laiko
Po pasaulinio karo ir mooąrohijoe žlugi vai dalyvavo £ie žydai: ii Prūsijos -- Hirš,
visiškai sunaikinti. Ištikimi šeimai gynėjai
žydgi. Visos pelningos vietos, sąko hitleri praktikai ir, labai dažnai, sto-_
apsišarvoja ją ginti, kad išgelbėti ją ir. visą mo Vokietijos respublikoje žydai ufcimdavs Haase, Hnrcfold; iš Bavarijos — Eisner; iš
: Lipinėki, Gradnaner; iŠ Viur
ninkai, jų buvo užimtos. Juos ypač kaltina kfl. patyrusių chorvedžių. Bet
■tegariją nuo tų atkaklių priešą.^eimos*pne- aukščiausias vietas. Pavyzdžiui, prie pintos* Saksonijos
skleidžia o’oalsįus apie divorsų n/udių- revolincijonierių valdžios priklausė šekantle tembergo — Hciipann; iš Badeno — Ilgas; komunizmo fr marksizmo (socializmo) palai taip pat labai dažna priežas
kymu ir platinimu. Iš Vokietijos prie Hitle- tis yra apsileidimas. Vienoj
jjuhių, demoralizuoja jaunimų, ^platina raš ji žydąi: htaase, Kautski, Kah, Hercfeld, Šif- iš Austrijos — Hgrtmann.
esu
Dar 1914 m. universitetuose ii 3,900 pro ’ rio valdžios išvyta krba palys žydai išbėgo mūsų lietuvių parapijoj
tus apie kokią ton “sąmoningą” , motinybę, fer, Bemšįėin, Preis, Kaltes, Freind, Levaltl
(Tęsinys 3 pusL).
iš viso per 60 tūkstančių.
_
žkuri protaujančio žmogaus supratimu yra Jungtinės Vokietijos konferencijoje 1918 m- fesorių buvo 937 žydai, t. y. 30 procentų visų
‘ <111 ISIT ■ 1) I Alui. I.j
1 : i
—
Nervingesul žmonės negalėdavo P»- I binc į žemę.' Likosi vien skeveldros ir , regėjusių tai girdėti, negalima, esą, ap- , l>ergu ir įsiveržimą vokiečių į Lietuvą
Rup. A. Petrauską*, M. I. O.
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. .
I *
'
k.*
•
....
k
a
•
•
—
sakyti! Bėgę galvatrūkčiais, palikę ir so- J stengėsi kiek galėdami nuo visuomenw>j
kęsti to nuolatinio pyškėjimo, Erzindavo- 1 griaučiai.
&SIMA IR TAUTA

SKAITYTOJy BALSAI

KARO LEPSHOSE IR GINKLįl
\
ŽVAM6KYJ

Ir ką gi dabar! Bausi už tokį darbą!
Juk'jįs priešų šaudė, vadinasi, gerą. no
rėjo darbą daryti, patriotišką darbą... Tik
rai patvirtino šis “stražninkas’^ rusų ra
šytojo žodžius: “Ir priešas tiek žalos ne
padaryt, kiok patarnauti norėdamas kvai
lys 1” Bet, sako, nėra to blogo, kad neiš
eitų į gerą. Ir šitas neišmanėlio, darbas
nepasiljko bt naudos. Rusų vyriausybė po
šio įvykio irilavė griežtą uždraudimą bet
Juokingiausias buvo atsitikimas tai
kam į orlaivius šaudyti. Manau, nervin
nuujutukui rusų orlaiviui, kuris buvo pra
gieji Varšuviečiai nž tokį patarnavimų
mintas “(ilja Mūromee”. JJs buvo viena*
tam “atražntnkui” būtų nesigailėję ir <1»iš naujausių, didžiausių bei stipriausių
vanų suteikti. Dabar jų nervų tie berei
orlaivis. Lekiant ii Peterburgo jam į ko
kalingi šaudymai neąrdys!
« '
vos vietą per Lietuvą, ties Valkininku,

si, o vokiečinnu, tik juokas buvo iš šito1
kių šaudymų. Kulkos yistiek jų nepasiek
davo. Atsitikdavo kai kada
ta vokiš
kų orlaivių medžiokle net tikrų jitpkų.
Vieton vokiškų, pradėdavo savuosius šau
dyti, Juo greičiau šitiems buvo galima
pakenkti, ųc- saviškiai taip aukštai nele
kiodavo. Tokių atsitikimų, kad pašauda
vo savus orlaivius, buvo no vienas,-*

X

(Tęsiiiyg)

Metė jis kelias iw»ml>as,' bėt* j tiltą ne
pataikė. Visos nukrito į vandenį, jokios
žalos petiaduryilamo*. Metęs jįs bombas,
kaip vėliau iš atėjusių į hažpččią žmonių
sužiiuijau, ir į antrąjį tiltą, bet ir ten
žai(;» urpaduręs.
Baimės tačiau įvarė nuims visiems
tkl. ':a/l nuo dabar itin sekėme kiek vi ei
oic panašų į orlaivio suhirzgimą. Ne
tuščias buvo mūsų gąsdinimasis. Vokie
čiui lankydavosi su savo oro mašinomis
jot kelis kartus. Orlaiviui paidnodžiuz, su
kildavo visa policija ir kiekviena* gin
klanešys, nj< k(> nesiklauh'.lauius, pradūla‘vo kalenti į priešą, nežiūrėdamas, ttf jo

itmIos,

Kai Kuri ***•»'■)

turėjome- Be abejo lai priešo padaras. Jr

nieko nelaukdamas, išsitraukęs šautuvą:

pradėdavo ; |,yW- P7ks‘ 1

pliekti iš . i>ų kampų šautuvais, tovatvenais. - iš bjo npgirilęs, nesakytum kad

“strąžhin-

kas”, pastebėjęs tokį nepaprastą, diddj
orlaivį — juk tai ne mūsų! Mes tokio ne

gini:la.s j a siek r. jį, rr nepoKioka. baftk ir *
WW!

vietos lubai karingas

'
į

.

**nkyk tu iųsu, knip į vokišką nepatąiko,
o j *«yų taip puikiai patalkė, kad tas ap-

^ie tiknų, karas yra kilęs čia pat mieste. ( sisuko porą kurtų ore ir viso smarkumu

Lietuvai “kryžeivių” laikot sugrįžo

Kai Varšuviečiai, su baime laukė at
vykstant artyn karo veiksmų, Lietuvą jau
juos ne tik sakomis ukimis regėjo, bet ir
satu kailiu atjautė. Hindenburguį pralau
žus ties Tanenbergu rusų frontą,^ Rusai
žaibo greitumu leidosi bėgti, atgal? iš kur
buvo atėję- Vokiečiai paskui juos atsivi
jo ligi pat Nemuno. Koks baisus buvęs
Rusų tuomet bėgimas, kiek teko man iš

vo ginklus, ir anuotas, ir arklius su ve- . akių pridengti. Paduodami iš karo laul
Šimais, kad tik savo gyvybę išgelbėtų. I žinias mokėdavo tikrenybę švelniais, j

Mačiau vokiečių pakeiksią, atvaizduojant reiškiinais nudailinti. Kaip aptiekini
tį tąjį Rusų annijos bėgimą iš Tąnen- kartų žirnelį'patąiko. taip gražiai aplais
bergo. Baisiai atrodo, tarsi paskutiniojo tyti saldumynais, kad žmogus nuryji jį,
Dievo Teismo diena ištiko. Maniau, kad nė kiek nejausdamas jo kartumo. Taip
vokiečiai- kiek perdėję, piešdami; tąjį pa valdžia mokėjo sušvelninti karčius karo
veikslą. Bet kai paklausinėjau žmonių, lauke nepasisekimus, kad mums, toli esan
kurie arba pats buvo tais pabėgėliais, ar tiems nuo kąro veiksmų, rodėsi, būk ma
iš šalies stebėjo — visi vienu žodžiu sa žas tik nepasisekin»us buvęa ten, kur vi
ko, kad didesnės panikos Begalima sau, siškas beveik annijos nušlavimas buvo. /
įsivaisduoti.
Kiek-ne-kiek žmonės pakuždomis pra
Vokiečiai, vydamiesi Rusus, paržengč dėjo apie tatai vienas kitan'i .pasakoti, bet
sieną ir" užgulė pirmojo eilioję Suvalkiją kiek tiesos tuose pasakojimuose buvo,
ligi pat Nemuno. Kaip Rusai, būdami Vo nieks negalėjo žinoti. Ypač . kari tokiais
kiečių žemėje per kelias savaites, nieko atvejais, kaip jau ne kartą visuomenei
nesigailėjo, taip dabar Vokiečiai peržen teko patirti, baimingi žmonės iš adutos
gę sieną iš dalies keišindamį už padary jiataiko <li(f<?liuusiuH vežimus priskaldyti.
tuosius jų kraštui nuostolius, iš dalies JX‘I to, jei Ką tekdavo nugirsti, nesinorė
duodami valios savo nuožmumui, kurį’ jie jo tam tikėti. Argi galimas daiktas, kad
yra paveldėję ii savo protėvių kryžeivių, tokia galinga kariuomenė, vadovaujama
viską plėšė ii* naikinu. Tudmet nieks ne- vieno iš genialiausių generolų — Samsoktuusutęjo, ar kąltas tu kuo, ai* nekaltas novo, taip negarbingai žlugtų!
— duok ką turi, ir gana!
Rusai tąją savo nelaimę ties Tanen(Daugiau bus).

Trečiadienis, vasario 7 d., 1934

carija nž 16 mil. litų, Suomi- j
ja už 10 mįl. litų ir Danija už <i
5 mil. litų. Iš Lietuvos išvežk į
gaminių daugiau negu įvežė r

rių f^prūpinimas žeme bus ga K
tutinai baigtas.
ni

Anglija už 361 mil. litų, V&
kietija už 52 mil. litų, Latvija už 72 mil. litų ir Belgija už
4 jnil. litų. ftios keturios vaistybės atlygino Lietuvai tų,
kas buvo prakirta visoms.

Per visų žemės reformos vy- *
kdymo laikų buvo išparceliuo lsl

ta apič 800,000 ha žemės, ku tn
ri išdalinta savanoriams kūrėjums, bežemiams ir malamo u<
miams. Be dvarų žemės parco
liacijos, žemės reforma apėmė
ir kaunu skirstymų vienasėdžiais. Darbas iš čia smarkiai
pavarytus pirmyn, taip kad
Vėliausiai 1935 — 1936 me-

n'
n’
s’
n
’l

PREKYBPS REIKALŲ

TVARKYMAS

tais Lietuvoj kaimų jau ne-liks.
*

- Kai žemės reforma buvo tik
pradedama, jos priešininkai į- n
rodinėjo,- kad iš jos nieko ge v
ro neišeis, kad ji gali sugriau- Ii

ti krašto ekonominę gerovę, t
Tačiau gyvenimas parodė, kad r
priešininkai klyd.o. Žemės re
AMERIKIEOIŲ ORGANI
forma pavyko ir pakėlė Lie
ZACIJA
LABIJA”
tuvos žemės ūkį, o taip pat ir
žymiai sumažino bedarbių skai
l čių, nes bežemiai gavo žemės,
* kur jie galėjo įsikurti.
*‘ i
>
Paskutiniuoju laiku žemės 1
1 reformos valdyba atkreipė dė .
1 mesį į činšo klausimo sutvar-

kyrnų. Prieš karų Lietuvoj bn
1 vo daug činšininkų,' kurie sta* tėsi troba^ ant ilgamečių ar

'
&

I
i
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DRAUGAS
Katalikiškas! ,
Lietuviškos 1
Patriotiškas!
Teisingas 1
Naudingas!
\ Pamokinantis!
Uždarykite duris nedorovin
gai spaudai, saugokite šeimos
tyrumų.
?
DAINŲ ŠVENTĖ ĮVYKS
1938 METAIS

'„

Stop "
Itehing

Isl
R
Ivl *****H

Neslittplnk
nležėjlmn.
pleiskanom!*,
išbėrimais, apuogaia
Ir kitais odoa negerumais.
Tt)p
gauk gydant) antiseptiką Žemo—
IĮ

Dabar Vokietijoje yra įsi
galėjusi didelė krizė ir, aps
kritai, viešpatauja kumštier,
jėga. Daugelis Prūsų Lietuvos
pasienio gyventojų anksčiau
turėdavo leidimus laisvai pe
reiti į Lietuvos pusę ir čia

Keletas meti, atgal (žymus (lydytojas
Specialistas iflrado kombinacija vai
stų. kurie darė stebuklus dėl ligo
nių, kurtų organizmas buVo suglėbes
ar tik vietomis arkyvus, lr kuriems
retkėjo daurtau kaip tik paprasta to
nikų. fl( preskripclja dabar yra par
davinėjama visose valstinyčlose tik už
Dolerj už pilno mėnesio treatmentą.
Jeigu Vo dvldeftlmts dienų jūs nebo
site užganėdinus. Jilsų Doleris jums
bus sugrąžfntas. Eikite ) savo vąi*tlnyėla lr paklauskite butel) tikro
NUO A-TONE.

— žiūrėkite,

kad

••o.,

laibello būtų nžraėyta

kndvvay's R.eady Relief
for Fatigue

roiMtiptffoįr.

ant

a

RADV/AY PULS

_____

• vcg.ubU luut>v<.
■anM in&Mintl tnet

Nusa-Tone

F

*

omch br FREE SAMPLE >o
IVAY
CO- tae. OM. 1847)
( Oran St., Ntw York Gty

A

CIT!

j

10 PIECE CO^IViETIC
SĖT $1.97 .• J J

BOBUTE

ATEINA,

Thl» Is r Fainona Vtvanl S»t and In’iludpR fac« powder, 11.00; Rw,p, 7tc,
Tlsaua Cr.am 11.00, Dapllatory »l.0Q,
Fsclal ARtrtngent 11.71, Bath Salt 1.00,
Toliai Watar tl.tS. Pertu ma 11.71. BrllHantlna 76c, Skin Whlt«B4r 76c. Totai
Vaina I1J.09. Speclal prlca, *1.67 for all
tan placas to Introdoco thla liną.

Vardą*

VARTOK WELDOWA TABI.ETIS
Aptlekoee. Knygutė au Apavai ka
la! a 24 puslapių "Htstory of Rheumatįsia” dykaL Kreipkis J:

Siunčiam* per paBtą COO
Pinigai grąžinami, Jai
nepatenkinta*.

WELDOWA OORP.

,

DOS UOSTO APTAR
NAVIMĄ
Tavoriniai trūkiai
pūsdami
skersai’ žemvalzdllo;
ekspresai ir Bvelnfls ”lbnltcds”
neriamieji ( nakt), sustojant ly
gtai ktO.lonaduotanie terminale—
visi klauso“TShUmtlno komandos
signalo,

(Tęsinys iš 3 pusi.)
girdėjęs Keturdešimtės (Mišpa
rų giedojimų. Choras didelis,

Kaip traukinių judėjimas pri
klauso nuo IBsI (iminėtojo; taip
blsnis Ir plrtclyba remiasi ant
greito Ir rūpestingo pasikalbėji
mo-—o tas relėkla lele-

chorvedys gabus ir, tur būt,
. buvo užtektinai laiko prakti
škai, nes, ištikrųjų, nebuvo mi~šparai, bet tikras koncertas.

foną, Aprūpinimui, par-

davimu), užvaizdai, konferencljoms Ir visokioms

,O’
Tagsšjf

suslpažlnimakns, kurie yra reika
lingi biznio smulkmenoms, tele
fonas priduoda Šias prfemones.
Yra priemonės Iftsluntinėjlmo si
stema Ir nakt).
Illinois nell Telephone Kom
panija, specializuodama komuni
kacijoj, siūlo hlztiluf dabartiniu
laiku labai reikalingas priemo
nes. Kalbėti su Baliniu ofisu, kl.
tu bloku, kita valstija
O
ar kitu kraAtu — var1^^toklte savo telefoną.

f

Oociety’s favorite
Tik atvyniokite ketvirtai
ni Aką. baltą
kaip , sniegą
‘'Phlįadelphia” Brand Cream
Cheese — duokite J) kaipo
užkand) su . mnrmalladomls,
k Akai u kals Ir kava! "Phlladeiphla”. darytas IB saldžios
grietinės, grynas. Ir dellkat.
nlu-skonlu. Labai sotinantis.

.

TN OUR OPFICE
GEE—TME BOSS
TOOC ME POKAPIDE
IM HISCAR. AMD V4E
K GOT LOSI

šou
MOUR
J
BėCK. 7

UUNYBD UP a
CIGAR STOO.B SO

COULD PiRt>
OOT H0WT'6€T.
----- 1 BACk-

Y(MW DID NOO
UAMt T’60 INTO

A C46AR STOfce
T’ FINO OUT y

5ECAVSE !• .THEN
KMOUJ ALL TUE

Ropes

.................... ................

Adresas ...............................

LIETUVIAI IMS KLAIPĖ

Eduardas J. Kubaitia

SSo.,

NUsilpnėjęs, Visai be Ūpo?

Beak *, Atlantic City. N. JI.

Muzika labai graži, bet ne ba
žnytinė. Kiekviena psalmė at
giedota kitaip, — visai nepa
našiai į “Liber Usualis” tva
rkų. “Magnificat” atgiedoti
ėmė 14 minutų! Buvo solo, du
etų, trio ir kėletas pauzų! Kaip
sakiau, tikraR koncertas. Taip
priruošti chorų reikėjo daug,
daug praktikos. Bet jeigu. Cho
rvedys būt sekęs Bažnyčios jsakymns ir lit argijų, ir būt sa
vo chorų išmokinęs atgiedoti
mišparus pagal tikrų tvarkų
ir būdų, kaip “Liber Usualis”
padavė tai dienai, vietoj no
rėdamas klausytojams įtikti ir
juos sužavėti, nebūt ėmę nei
puRę laiko. Tada nebūt buvęs
koncertas, bet tikri. Dievo ga
rbei atgiedoti mišparai.

Aptlekoee.

aaugua.
»l-M.

VENTOJAI

litų už kiekvienų prieškarinių

BAIGIAMA ŽEMAS RE
FORMA LIETUVOJ

t

Toliau taip prekiauti nega
lima. Sutvarkyti Šiam dalykui
Lietuva įvedė prekėms įvežti
leidinių sistemų. Lietuvos pir
klys jau nebegali pirkti ten.
kur jam patogiau, bet ten, kur
naudingiau valstybei.
Visam tam dalykui dar ge
riau sutvarkyti, ateinančių me
tų pradžioje .bus sudarytas iš
valstybes finansinių įstaigų rr
j didžiųjų Lietuvos ekonominiu
įstaigų atstovų tam tiktas ek
sporto komitetas. Jo svarbiau'
sias uždavinys bus ieškoti ri
nkų Lietuvos gaminiams, re
guliuoti išvežimų, bet kartu ir
1 tvarkyti importų. Leidimų įvežti gaminius išdavinėjimų
• tas komitetas irgi pasiims. To
> kiu būdu kompensacinės preį kybos principas bus pradėtas
praktikuoti Lietuvoj jau pil
- rutinai. ’

ba amžinų nuomų žemės skly
pų. Žemės reformų jgyvendi. nus, činšas nustojo savo prasmės ir todėl dabar norima su
teikti činšininkams teisę skly? pus išsipirkti ’nuosavybėn. Iš
* pirkimo kaina nustatoma 100

„

t

Neseniai Kaune įvyko visos
Lietuvos muzikų ir chorved
žiu suvažiavimas, kuriame, be'
šiaip muzikos reikalų, buvo
apsvarstytas ir naujos dainų
šventės- ruošimas. Suvažiavime
buvo prieita išvados, kad grei
tn laiku tokių dainų šventę
t uosti neverta, o palaukti 1938
metų, kai bus švenčiama Lie
tuvos nepriklausomybės 20
metų sukaktuvės. Per tuos po
VARGSTA PRŪSŲ LIETU likerius metus šventei bus- ga
VOS PASIENIO GYlima tinkamai pasiruošti. No-

i

činšo nuomos rublį. Pirmiaušia činšo sklypai bus sutvar
komi išpirkimui Kaime ir kai
kuriuose miestuose, kaip an
tai Biržuose, Palangoj, Kur
šėnuose, žižmariuose ir kitur.
Išpirkimo mokesnis, po 100 Iitų už prieškarinį rublį, kai kuriems činšininkams atrodo per
didelis ir jie yra įteikę pra
šymų išperkamųjj mokesnį su
mažinti. Galimas daiktas, kad
prašymai bus patenkinti, čin
šininkų sutvarkymas yra vie
nas iš paskutinių stambesnių
žemės reformos darbų.

rimą, mat, kad ši šventė būtų
tikrai didinga ir įspūdinga, o
ne šiaip sau kuip kitos, turė
jusios (^augybę trūkumų. Pa
siruošimas ateinančiai šventei
jau pradėtas. Jau registruoja
mi chorai, kuriems netrukus
bus išsiuntinėtos dainos. Tsb.-

r

Trečiadienis, vasario

7 d., 1934

yru guriausius,
gia tįsias.

bet ir bran- stelia It Y K Kaune yru 7500 kalbėtis; turi vartoti airių ka minės sąlygos. Pažįstamas ra- jų prašymas bus patenkintas, Į mas kelių šimtų ha posenis
watų jėgos. Palyginti— Cbi- įbų. Airiui, tai daro ne liek is šv iš Lietuvos, kad turi $256 nes dabartiniu laiku kerta- Talkūnų miškas.
____________________
eago WMAQ ir WL8, N«w neapykantos savo priešams, skolos, aimanuoja, esųs did j .
< H. G. \Vells, žynius angių
Sveikiuu naujų. “Draugo” York
WLtyL>
Rochester angiatns kiek iš noro pripra žiausioj bėdoj ir nežinąs, kaip 1
rašytojas, savo neseniai išleis priedų “Mažųjų Draugų’’. Jei \\ ll’A.M turi tiktai 5000 yatų Imu airių jaunimų prie savo jių iš baisios skolos išsigelbės.
tame veikale “The Šliupe of visos parapijinės mokyklom be jėgų. Iš. visų; stočių pasaulyje kalbos. čųos kolegijos vedėjai Amerikiečiui $250 skola atro- '
Tliings To tome ’ prjinašauja
liaus, .jis bus pilniau- ltYK randasi žemiausiai am ne pirmieji suprato reikalų n dytų mciiRnie^is, bet Lietuva į
ateitį. Sako. kad 1940 m. Lie | bįu* pasisekimu ir atneš daug kitoeyklių juostos — 155 ku. naudų tokips regulos. Mūsų je kitaip. Toliau rašo, kati už
tuva su Sovietų Rusijos pa ! g^įų vaisių.
Jeigu chicpgiečiai norėtų gau pąčlų lietuvių bernaičių kote skolų turi mokėt 24 nuošiin
•i
gulba utims iš lenkų Vilnių,
ti Kaupų RYK su savo radijo, gijoje seniai įvesta tokia re čiusl
• • •
Neseniai, girdėjau, išėjo nau turėtų sukti ciferblatų (ratu gula, tik ne taip griežtai, nes
D. Appleton Co.^knygų lei jas katalikiškas savaitraštis kų) už W1ND, kuri yra 560
Ar kas i>astebėjo gruodžio 7
Amerikoje aplinkybės lietuvy
dykla, išleido vieno veiksmo u Amerika”. Paskelbė koks y- k ii. Bet .tas negalima, nes su bei sunkesnės,' negu airių kal naktį, kud mėnulis buvo kel
dramų “Lithuania * parušytą lu,
kainuoja ir viskas. ta stotimi baigiasi stotys A- bai Airijoje.^
etas? Šviesioji dalis buvo vi
amerikono dramaturgo,’ Rup- Jeigu leidėjai nori gaut pre menkoje, t
ršuje, apsisukusi, o ne iš ša
ert' Brooke. Dramoj atvaizduo numeratų, kodėl nors sykį neY/ ’ "j •
• *
• -r •’
nų, ar žeanesitėj dalyj, kaip
Neseniai laikraščiai skelbė,
ta praeity kauniečių skurdas pasiskelbia? Kaip gali Chica
paprastai.
Kas yra buvęs. Syraouse,
ir neturtas. Kas norėtų įsigyt gos ir apylinkių lietuviai už New Yorke, atmena keistų dft kad kitos valstybės negali su
Eduardas
Kub&itis
prasti, kodėl Lietuva taip ge
sakytų dramų, guli kreiptis
sisakyti “Amerikų”, jeigu ne lykų. Traukiniai važiuoja pet
rai ekonomiškai stovi: Gražiui
D. Appleton Co., 35 \Vest 32nd žino kur siųsti pinigus!
- Varėnos gyventojui jau tre
patį miestų — gatvėmis —
skamba, bet nelabai kų reiš
St., New York. Knygutės kai
ti
metai rūpinusi, kad jų smė
kaip gatvėkariui.
kia. Skaityk laikraščius
iš
na 58c.
•Radijo' raporteris “Kl.”
liuotus laukus su augančiomis
Lietuvoj arba savo pačių gi
“Draugo” No. 16 tarp kitko
pušaitėmis perimtų valdžia, o
Stelmužėje, Zarasuose, neto minių laiškus. Ten gyvai at
Lietuviškų šokių muzika tu ^,ko. - Malonu buvo pasiklaujiems duotų, kur tinkaiuesri saVo ypatingų charakteris syti ir operos artistų K. Pet lį Latvijos sienos, randasi di vaizduotu, kokiame skurdo ir nius žemės plotus. Pagaliau
džiausias Lietuvoje, gal Eu varge gyvena Lietuvos ūkini
tikų ir vardų tarp visų kitų rausko ir J. Butėno. Nors jie
£bhių muzikos rūšių. ŠVenta toli nuo mūsų, bėk su radijo ropoj, o gal ir visam pasau nkai. Litas kurse, gal, tvirtai
s •
Telefonas YARds 1138
lyj^ ųžuolafej Kamienas yra stovi, bet jis nei kiek nėra
sis. Tėvas Leonas XIII, 1884 pagulki galima klausyti jų
lengviau sučiupti!
išleidi)
įstatymų
panašų Į dainavimo”, “Kl.” duoda su- 42 Va pėdų aplink!

VENETIAN MGNUMENT CO., INC.

•*• •

j

LACHAWtCH
. IR SOMOS

j PijftHs X-to “Motu Proprib”, kurisne uždrausta baž
nyčiose vartoti polkas, valsus,
’s
mazurkas, kadrilius ir “lithu-

aniennes'
*

•

*. <

prasti, kad arba minėti daini

žino paukštį lietuviui.
I) • •

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!

z
* Vienam iš didesnių lietuviš
kų radijo piogtamų girdisi
“Makalai”. Viskas gerai, iš
skyrus anglų kalbos įterpinių.
Nesakau, khd reikia išmesti,
bet reikia kalbėti taip, kad
skambėtų naturališkiail. Pavy

tris Vyskupo P. P. Bučio
moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaiUiuotos Apaš
talų Sudėjime — ‘‘Tikiu į Dievų Tėvų’*«!<•

zdžiui, Aldona per telefonų ka
lba savo vaikinui: J4If you
will say that again I will liang
up the reeeiver”. Klaidos ne
rasi, bet ar mergaitė supykusi ant savo vaikino taip jam
kalba, lyg iš lenientoriaasI
Visai ne. Gal senesniesiems vis
tiek pat, bet reikia neužmirš
ti, kad klausosi ir jaunesnieji,
todėl reikia vartoti paprastų,
kasdieninę anglų kalbą.
•9• •

Gyvenantiems už' Chicagos
ganu stnikn pagauti lietuviš
kas radijo programas. Visas
užmiestis* išsagstytas galingo
mis stotimis, kurios paskandi
na bangas einančias iš silpnės
Alexuuder Mctjueep^ turjs
nių stočių. Tiesa, Budf^ko pro populiarų programų “Notbing
gruma 1 vai. iš WCFL (1,500 Būt The 7’rutli” iš Chicagos
w.) ir Margučio 3 vai. iš radijb stoties WBBM, moka
WJJD (20,000 w?) sekmadie apie dvyliką: kalbų* taip pat
niais gerai ateina, bet visi supranta ir gali iaisyklingai
kiti persilpni. Kalbant
apie skaityti lietuviškai. Prieš Kaprogramas, prisimdna Draugo'ledas jis savo programoj per-Peoples valanda 1931 rn. lei Į skaitė ir išvertė lietuviškai
sta per WBBM (28,000 w.). j parašytus ir atsiųstus linkėjiTai buvo programa! Gal ne mus vieno lietuvio klausytojo
visi tikės, kad ta vienos va MoQueen gimimu škotas,
landos programa leidėjams
• • •

KATALIKŲ TIKYBA, I Domas — TIKIU Į DIEVĄ.
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra. Dievui. Dievo es
mė. Trejybė, Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Žmogaus, sutvėrimas.; Angelai. Puslapių. 220. Popuos ap-darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA. U tomas - JAZUS KAISTUS.
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmoBių^taimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. MftrTja, Juozapas
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas, ir jaunystė.
Trys Kristaus viešojojo gyveninio metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas;
Užžengimas. Puslapių 516. Kaina $1.50, audeklo apda

i

ĖMIMAS
NEŽINOMU GYDUOLIŲ
DIDELĖ PAIKYSTĖ"
i

(lydytojai per visų pasaulį sutinka
kad nėra didesnės paikystės
kalų
pirkimas ir ėmųnas nežinomų’ vais
tų. Pasiklauskite savo gydytojo.

Lietuvos Valstvbės

|

Taigi—-įėjus kniutuvėn dėl llkro
Bayr* Asplrln. prižiūrėkite, kad gnutufnSte,
Inier-

stmja Tikrų Baycr Asplrln
kaipo
HAIOV paiingvlnlmų febo
galvosi
skaudėjimo, šalčių, gerklės užėmime
rūmatisnio skausmų, nerviškumo Ir
11.

Tik alshnlnkitc šitų. It«\kuls<ikl(< j
ir guukile Ocnuim- Uayer Asplrln.

Tikrus
llayer AsplHn

Krkeyikla

AirrišJnl.

Narys N. lt. A.

13

/•

Turinys: ftentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė.
LKasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasią. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendruvimas. Nuodėmių atleidimas.
Sakramentai
Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
Mirtie ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantifems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.
čia nupICAk

.

x

Oerb. "Draugo:’.-admfnlst.rae.ijal:
KlunČIu 3................ už kuriuos utsiųsklte^man Vyskupo Būčio knygas
"KATALIKU TIKYBA”.
i tomų — TIKIT. Kaina I1M0; apdaryta *1.35
II tomą — Jli-Zl'S KRIKTI'H. Kaina vi.5df apdaryta tl.90
III tomų — SV. DVASIA. Kaina 11.00; {apdaryta $1.35..
arba:
Siunčiu 32.30, kad alsių stu mėtė be aptaisų.
Siunčiu $3.46. kad uiniijstuniėte audeklo apdarais visas tris vyskupo
Būčto knygas -KATALIKi; TIKYBA".

GRABORIUS

yPstarsauju laidotuvėse kuoplgiausia
Kelkale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdfnti

Turiu* automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Tel. CANal $616 arba $61$

JONAS RUBLIS

■.
, - ry* >■ iMirė vasario 4 d.. 1934 m,,
7:45 Ijjil. vakaro, sulaukęs pa
sės amžiaus, Kilo Iš Panevėžio
apskr./ Senamiesčiu, Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko
dideliame nuliūdime”
moterį Elzblėtų [>o tėvais Bi'rgulultė, sūnų Ktizi naie.ro, duk
terį Uronislavų. ir gimines.
Kūnas pųAarvrttaa 20U3 Wost
2;.rd St. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, vasario 9 d., 1934 m.,
iš Hutu ų 3:30 vai. bus atlydė
tus į Auiros Vartų parapijos
bažnyčių, kurioje įvyks goduOlngos pamaldos už velionio ste
lų. Po pamaldų bus nulydėtas
į Hy. Kazimiero kapines.
*

Nuoširdžiai
kviečiame visus
Kimiuos. - drauffus-Kes ir pažystamus-nias dalyvauti filose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motoris,
klė Ir Glndiir*,.

Sūnus, Uu-

laidotuvėms paiarnuuja graborlal Lachawiez tr Kūnui. Te
lefonas CANal 2516.

STANLEY P. MAŽEI

LIETUVIAI 8RAB0RIAI

2314 W. 23rd PI., Chioagd

1439 S. 49th’0t.” Cicero, DI.
*

,

3319 Lituanica Aveuue
Chicago, III.

Tel. CICERO 6»27_________

J. F. MOŽIUS
LIBTUV1Ų ttJUJBORIUS
Palaidoja už $26.00 -Ir sukžčlau
ModernlOka koplyčia dykai.
JU W. įatta ai.
TeL OAMal 0174
______________ CMlcago. žil.
•

I.J.ZOLP
OBABORIOB* IK LAIDOTUVIŲ
VBDKIAK

1646 WEST 46th STREET
1M. BOBlerard KMOK-«01S
T®L CICVRO

ANTANAS PETRUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WBST lMh STREET
Cicero, Ulinoia
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Tel. Benlevard 4139

9H - .

SYREWICZE
ORAfiOftlDB
LatdeturOme punše patarmvlmaa
vntimss sk $>6.00
MMPLZ01A DZKAI

msmnsmsuHMMMus

TeL LAFaycUe M79

1344 R. ftOth AVIU Cl«nm. D»

SIMON M. SKUDAS9RABORIU8 . IR BAL8AMUOTOJAB
Patarnavimas geras Ir nebrangus

718 W. 18th St

rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.

kainuodavo virš $700 kas sek- ' Gal tiktai netikėtai pasitaimadienį! Radijo pagarsinimas kė, beL/iet trys didelės radijo
'
■ ■■ ..........
programos gruodžio 8 d., Ne- i
i kalto Prasidėjimo šventėje pa
tiekė “Avė Maria”, Sv. Pa
nelės giesmę.

kad, gydytojai

s

Patriek Pearse Memorial
ninkai buvo ten pat radijo stu
Amerikiečiams sunku įsi vai
Kolegijoje, Galwav, Airijoje,
dijoje, arba rhdijo buvo gir
įvesta regula, kad studentams zduoti, kaip nevienodos tarp
dimi visai iš Kauno: Kam ne
tarp savęs nevalia angliškai' Lietuvos ir Amerikos ekono
pasakyt aiškiai, kad tai. buvo
. ,k- .
fonografo plokštėms ?

Chicagos dienraštis neseniai
rašė apie juokingų atsitikimų
Lietuvis ir lenkas atsidūrė tei
sme dėl kivirčo apie papūgą.
Lenkas tvirtino, kad juipū^a
.priklauso jam, o lietuvis —
kad jum. Teisėjas pašaukė ke
letu lingvistų ir liepė lenkiš
kai prakilbėti į papūgą.
Ji
nei žodžio neištarė. Tada pra
kalbėta lietuviškai. Papūga
pradėjo taip kalbėt ir rėkti
lietuviškai, kad nebuvo gali
ma sustabdyt. Teisėjas jSrijjk-

Atsiminkite,

•

TeL MOflroe M77

J. Uulevičlus

1

Grabortna

į1. * j. ,

Ilaleamuotoįss

Patarnauja CbVcagoje Ir aplellak«Jk.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

40M Archer Are.

Visi Telefonai:
JAKAITIENĖ:
(po tėvais Ališauskaitė)
Mirė vasario 5 d., 1934 m.,
1 v&l. rytu, suliųukus 45 motų
amžiaus. Kilo iš Puvundėnio pa
rap., Kv4rgždžfų kaimo.
Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko
dideliame nuliūdime
vyrų Petrų, seserį >Onų Hipio*
nausklenę, švoger, Himonauskų
Ir jų dvi dukteris Oną Ir llronl.t.avų; o Lietuvoj dvi sese
ris ir gjįnines.
Kūnus pašarvotas It No. 5,
Harvard, J11. l^aidotuvės įvyks
trečiadienį, vasario 7 d.. Iš numų 3 vai. bus atlydėtu į flv.
Juozapo Bai-naco parap. bužnyčlų. Harvard/ III., kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sičių. I*o pamaldų bus nuly
dėta į »v. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame vfsus
gimines, druugus-gcs ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sesuo, Ąvoffc-rls ir giminės
Laidotuvėms patarnauja gra-

Yards 1741-1742
LAIDOMI PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

1I.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

" ~r r—

Trečiadienis, vasario

7 d,.

1931

L I 1 T U V I A I DAKTARAI:
dą daug pastangų, kad ban
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
kietas pavyktų.
X šiais metais parapijos kų
M. OHOvsbUl 1528
Kati jurus užšaltų, viai pė-^iuūui. Jie laukia žodžio iš tė>
tų profesijonulis choras. Kad m i tetas susidaro iš 18 veiklių
i ciklinėm j tėvynę. Lietuvą. ’ vynės nuo brolio, draugo; lauir liaudies dainos, tačiau jps vyrų. Keikia tikėtis, kad per
DENTISTAS
,
Šiandie mes, gyvenantieji | kia žodžio: “Parvažiuok našiuos metus < parapijos veikt
1441 80. 4MIA CT., GICKBOb IU
buvo komplikuotos, su konGYDYTOJA® u chirurgą®
Amerikoj, kai išgirstam liau- iuo, į savo gimtą jį kampeli;
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 14—9 vai.
i trapunktais, vienok
kuogra litas bus žymiai didesnis, no
VoL: 1-11 ryto 1-4 tr 1-9 vak.
*141 80. HALSTED ST., O1UOAG4,
dies dainelę, kurią prieš 10— aš atsiųsiu tau laivakortę”.
g u kada praeityje.
I geredomis po pistų lr Nedėįdlenla*
PaaeA. kers®. u Bubst »—» vai,
bo touulų,
M koroapolideiito.;
tik susitarus
1
Draugo
15 metų girdėjom, ji primenn Koks tai būtų vargšui džiaug
X Parapijos mokyklos mo
Na. JI plačiai perdavė akai- lki Sio1
*
Dienoms Tel. LAFsyette »7»1
iamus laikus, kada lankoje šie smas. Tai būtų atlygis amerikytojos,' Šv. Kazimiero sese
NaKKIuVi TnI. OAHal 0408
tytojams mfa dienraščio ko».:>“ d,Ws
kad ir vi
nęlį plovėme.
konui, kuris per daugelį melės,
irgi
daug
dirba
pumpuos
Kur
nerto, vasario 4 d?, aidas ir!811 "f,intmai. žmonoj:
TeL LAFayetta 7490
Nuėjus j vakarėlius, rodos, į tų yra dolerius namo siuntirealams dažnai sureugdamos
gražiai apibudino bei įvertino | h6«a ****”• -Ant tėvelio
mes jau Lietuvoje esame; at nėjęs. Lietuvos pilietis gali
su vaikučiais vakarėlius paOlfioe; 2643 W. 47th Strs<
dvaro” arba kitų dainų, darVai.: 1 UO S popiet. 7 00 9 vak.
rodo, kad Lietuva čia pat už atsakyti^ kad mums nereikia programos dalyvius, ypač ko nuoti be gaidų. Čia irgi vedė- *«»•
Vasario 4 d., 3
Nedėlioję pagal sutarti
GYDYTOJAS U CHIRURGU®
elgetų. Bet tie elgetos savo: lektyvus • chorus. Tiktai pa jo nuopelnas.
kerčios. Bet ji toli.
Ramojus, V»L P°Piet’ P»raP- 8vet buv«
<140
“Draugas” aną dien rašė, laiku yra daug vargę, dėję pa ragrafe apie L. V. “Dainos”
Offlaa Tek RKPubllc 7404
_____________
rodoma judamieji paveikslai.
VaD:
1» T—• vai vakare
Bea. Tek GROvehill 0617
chorą
aš,
kaipo
senas
choro
kad Lietuvos veikėjai kalba stangų atsitraukti sąvo gimi
išmonių atsilankė vidutiniškai.
•
4A17 S. WAfcHTKNAW AVK.
Res.
2136
W.
24th
St,
ir rašo apie amerikiečius. Bet nes, draugus Amerikon. Daug veikėjas, norėčiau vieną vietą
Vasario 8 d.,-“seselės rengia
Tel. CAMal 8492
tas taip ir palieka. Neprade yra tokių, kurie atkviesti A- pataisyti, praplėsti ir, be to,
pramogėlę parap. svetainėje
inerikon
užsidirbo
i
r
grįžę
Liedar
vieną
pliusą
chorui
pri
GYDYTOJAS lr CRIRUGAS
2:30 vai. popiet. Bus atvaidi
da darbo, kad savo broliams
Rea. and Office
2423 W. MAKŲLLTTK ROAD
Office Phone
pagelbėjus. Lietuvoj daug y- tuvon gerai gyvena. Bet tie.įdėti,
nta gražus veikalėlis “Wood
8a. Leavitt BU1 Vak 1-4 lr 7-4 vak. Ketv. 9-11 ryta
l6ž®
NedAlloJ susitarus
Kad
L.
V.
“
Dainos
”
cho

CANAL 0704
kurie
jiems
padėjo
prasikurti,
ra gerai gyvenančių. Ne vie
on Joe”. Pelnas eis mokyklos
nas jų seniau yra gavęs daug likę Amerikoj visai užmiršti. ras prasimušęs į pačias aukš
palaikymui.
Rap.
OAHal 4111
X Šv. Petro ir Povilo purapašalpos iš Amerikos nuo sa Taigi, reikia darbo, ne kalbų. tumas, kad jo rengiamieji ko
PHYSICIAN and 8URGFON
s Choras, kuriam vadovau
vo brolių, giminių, draugi}. Keikiu raginti Lietuvos pilie ncertai ir statomieji veikalai
SKAITYKITE IR PLATINnepadaro jam (chorui) gėdos*^ varg. S. Kada, visu smar2403 W. 63rd St., Chicago
Dabar jie užmiršo savo bro čius, kad atmintų vargstan
. ._. .
M
KITĘ
KATALIKIŠKĄJĄ
GYDYTOJA^ ;► CHIRURGĄ®
OFFICE HOURS:
lius ir draugus, kurie pasenę čius brolius ir gimines, Ame ir publikos neužvilia, tai ačiū1,1 u rengiasi prie gražaus va gp^Įjp \
S to 4 and 7 to t P.
2201
. Cermak Road
iroj>>*.
i q...v:., kalelio, kuris įvyks vasario 251
’
gunda? br Apptdntmeot
čia darbo nebegali gauti, ken rikoje, kuriuos čia spaudžia jo vadui muz. J. Sauriui. Nie
Valandoe 1—1 lr 7—8 vak.
>
Rm Phone
Office Phone
čia skurdą, alkį. Šimtais po senatvė, bedarbė ir neturtas. kas, išėmus choristus, nežino, d., parapijos svetainėje. Pro
Beredomia lr Nedėllocuia pagal uuiaafc
kiek muz. J. Sauris įdeda i
bus įvairi ir labai gra ®»Gtow«Mi 4Mi
visus miestus tokių pririnktuJuozas
REZIDENCIJA
L. V. “Dainos” chorą: laiko,
Bu® atvaidinta dviejų ak
6631 S. Oalifornia Ave*
darbo, pasišventimo ir gražios
komedija “Giliukingas VyArėjas Vitkauskas
vėjavaikė
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGĄ®
Telefenae REPubUo 7848
sicios.
Muz.
J.
Saurio
atsida;
r
^
s
”
Bo
vaidinimo
bus
konapgavo —

LIETUVA TOLI NUO

CHICAGOJE

AMERIKOS

DAR APIE L. I. “DAI
NOS” CHORĄ

DK P. ATKOČIŪNAS

OKA. LYUŠKA

24*2 w- MASOVBrrs ROJUJ

OKA. J. JAVUS

r *
fe.
fa

BR. F. e. WINSKUNAS
Archer Avcni® '
»-U

I

PETRO IR

IINIOSIS

DR. J. J. SIMONAITIS

pūvilo parapijos,
WE$T PULLMAN

DR. J. J. KONARSKIS

ŪKS, BIEŽIS

M.

J04*
BR, A. R. MeGRABE

li
f

> {
K . -<

K

Ek

L
ir
i'

1O
K
■Į. -'
si v

•

♦

/

(Trys sutvarkytos meilės)

b

-

Jeigu aš būčiau
laiškanešys —
to
us
nustatytos
išnešiojimo vietos
nedabočiau, —
kam
kus
reikalinga
atnešti — ,, , ..
žinočiau.
Tau,
motule,
kuri
nūnaus
per dienas
raudi —
į M) mano
atsilankymo
diena
pasidarytų
nebeskaudi.
- Tau,
mergele,
į
kuri
ištikimybe
bernelio
abejoji —
«'
po mano
atsilankymo
1 atsidarytų
smagu
ir
*7 ‘
* * *’
’* '
lengva.
Tau,
berneli,
kurį

.

vimą L. V. “Dainos” chorui bertas. Choras skaitlingas ir
ir pasiaukojimą dainos menui, į bekiiiingai lavinasi, kad pa

būtų
vėl
linksma,
smagu...
Aš savo
runka
visus
tuos laiškus
parašyčiau —
ir jais
laimingus
širdies
kentėtojus
visur
padaryčiau!

galima įsivaizduoti kad ir iš,tenkinus publiką.

"'?**■' 1
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A| A
JONAS GEDMINAS
Mirė vasari? 6 d., 1934, 12:30
vai. pu plutų, sulaukęs pusam
žio metų. K ėJ iš Raseinių aps.
l'aši'.ės parap., -Karklėnalių kai
tuo.
Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nulludlme
moterj Konstanciją po tėvais
MažeikaltS, du sūnus Feliksą
Ir Stanislovą, tris dukteris Vin
centą Kuzmarsklenę ir žentą
Aleksą, Sophfe Elolntienę
lr
žentą Ueoną, Aleną Skrudentenę Ir žentą Pranciškų, Seėis anukus,
sesers dukterį Juscią
Bitrkausklenę lr Jos vyrą An
taną lr gimines.
kūnas pašarvotas 5311 S.
VVinchestcr Ave.
laiidoluvės įvyks šeštadienį,
vasario 10 d. iš namu 3 vai.
bus atlydėtas L Av. Kryžiaus par.
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos
pamaldos
už veli'onio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j 8v. Kazimiero- kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažystamus
dalyvi* utį šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnai, Duk
terys Zenu®, .\niikal lr Gimi
nės.

laidotuvėms patarnauja grub.
S. P. Mažeika. Tel. Yards 1183

■P

ROSELLI BROTHERS, INC.,
< PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Speela'lstai Iškalime Ir UtįIriji
me visokių rūšių parniūktus ir
grabtiamhis.
Mūsų šHmyna spe» iajlzuoja Sia
me įlarlie per šešias karta*..
Tinkite ptrilnklų reikalus tie
siai su pačiai*. Išdlrljėjais -

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE
Vinuis bloką# i rytus nuo
dlilžliilią vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

F

Itez. I*F.SKACO|,.\ « >11
IlKUMOKT 34H&
Office; HIVLSIDE .3463
Vlocrat Roseill, aeer.

J.

L. V. “Dainos” choras turi
daug bičiulių, kurie, kad ii
nebūdami
tiliniais nariais,
daug darbuojasi ir finansiniai
chorą palaiko. Po choro atgah
vininio, kas įvyko rudenį 1928
m., pirmoje vietoje stovi Vy
čių veteranas p. S. Šimulis.
Prieš metus jis vienas išgel
bėjo chorą iš finansinio kri
slo. Šalę' jo stovėjo ir stovi
taip pat Vyčių veteranai: P.
Varakulis. dabartinis choro iž
dininkas, A. Petrulis, I. Sa
kalas, V. Dambtr, choro Ignu.,
dain. K. Pažarskis? buvęs cho
ro pirm., buvęs choristas A.
Budris, choristai A. Jonušas,
Andrešiūnas, Lukošiūtė ir ki
ti•, ; '
i
' .J -

niatizmo ligų.
Nuo 14 iki 11 vai. ryto; nuo z Iki 4
vai. .poplel lr 7 Iki 8 vai. vakare;
šventadi'enlals pagal susitarimą.

Po finansiniai nepavykusio
pirmojo* 1934 iii, sezono kon
cerio, lapkr. 19 d., rimtai su
sirūpinta choro likimu ir tuo
jau sudaryta biznio komisija,
į kurią tada įėjo: kun. A. Va1 lančius, S. Šimulis, B. Paliliū-

naitė, J. Poška ir I. Sabalas.
Toji komisija, liendrai su cho
ro valdyba, jau parodė gra
žios darbuotės. Tikiiuosi, kad
ji, su visų choro rėmėjų ir bi
čiulių pagalba,, pajėgs ir to
liau palaikyti chorą toje aukš
t urnoje, kokioje jis dubar pa
statytas.
Pliusas, kokį reiklu U V.
“Dainos” chorui “Draugo”
koncerte pridėti, tai kad pir
mutini* iš visų Chicagos chuių koncerte savo dalį išpiklė
be gaidų - atmintinai, lyg bū-

ROOM 114
<T 7-9 vą|. vakar.

vai.?

LIETUVIAI DAKTARAI:

to. Kaip žiiomė, p. J. Sauris,
parąpijos metinis baukie
vargonininkauja Šv. Gabrio tas su .įvairia programa įvyks*
liaus (airių) parapijoj, kur kovo 4 d., parapijos svetai
jam taip pat reikia chorus mo nėje. Gerb- klėb. kun. A. Lin
kinti ir kjtas, kaipo vargoni- kus> sų parapijos komitetu, de
ninko, pareigas atlikti. Nesy
—
-feOfl«o
Tel.
CICERO
44
kį p. J. Sauriui teko prašyti,
Rez. Tel. CICERO 36ū6
arba net samdyti, kitą vargo
nininką vakarinėms pamaldo
ms, o pats skubėdavo pas L.
Buvęa Cicero
V. “Dainos” chorą. O kur dar
miestelio pir
mąjį Sveikatoe
gaidos, operečių vertimai, ro
Komizljenieriue (a- tą»ė
lės ir t.t. .Tai gi, muz.
Sau
lą garbės ofl-^
«ą per 10 me
rio nuopelnai chorui yra neap
tų) yro gerai
Cicerfečiame
sakomi ir choras už tai nepa
žinomas
per
17 metus. Da
jėgtų jam pilnai atlyginti. Tai
bar
zpecląliguoiįa gydymą
gį ii. J. Sauriui, pirmiausiai
PlaniMų,
Hlrdlcs Ir Reureikia palenkti galvą.

JOS. SUINGLMAN, M. D.

Chicago, 111., 1934. I. 27 d.

Altred Kosclll, pres.

So. Ashland Ave.

7850 So. Ęalsted Street

JEIGU Aš BŪČIAU LAIŠ
KANEŠYSUI

B'

Dr. M. T. StrikoCis

m. *. g. smusus

tel. FKOrtpeąt 14*0

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DK A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGĄ®

X—SPINDULIAI
3061 We»l 43rd Str.
(Prie Archer Ava aetoll Kedzie)
Valandos: nno 1 Iki S ral. vakar.
8.redomls lr nedėliomia pagal

TeL BOUtovard

3147 So. Haisted St

784®

DR. C. I. VEZELIS
DENTISTAS

Ofiso valandų.: 1-4 ir 4-8 vai. vak.
Kezkleuvljue Ofisai,; žtt.A W. 49Ui ®fc;
Valandos: 14—11 ryt.
■vedomis lr Nedėliomis pagal sutari!
—u

4645 So. Ashland Ave.

DR. T. DUNDULIS

artl 47th Street
.
Vai.: nu. 4 Iki * vakara
bsreavj pagal sutarti

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

m

4142 ARCHER AVENUE

GROtoMU 0027
Valandoe: 2-4: 7-4 P.
TyHHhdtontols Ir vkaiad auBitarue

M.

OK J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir

80. WEHTERjr AVSL
Chicago.

I1L

Tek

TeL CAJial #847

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DR. 6. k BLOŽIS

1821 SOUTH HALSTED 8THKHI

DENTISTAS

DR. J. RUSSELL

(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryte

Nuo 1 (kl • vakare
Beredoj pagal sutarti

DENT18TA®

. !■■■'■ » I..........

GRABORIAI:
MM

TeL Ofiso BOOIevard 5913—14
Rea. VICtory 2s43

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojau

2515 VVEST 69th ST.

DK A. J. BERTASH

Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

756 W. 35th Street

Valandos:
2 - 4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Ofiso vat: auo 1-9; nuo 4:14-1:18

■m*

I x a i * a s o iiiiti ij

-mUOZAPAS
EBBEIKl

J

TĘVASIS

JEIGU NORITE DAILUMO IR NSBBANGUM0
LAIDOTUVĖSE.... .. PASAUKITE......

REPubHo8340
5340 So. Kedzie Avenue

r

2201 W. Cermak Road

MOO So. Arteetow mva
Valandoe; 11 ryto Iki 4 popiet

DR. A. P. KAZLAUSKAS
Vai.: Nuo 14 ryto tkl • vakaro

I

voae

Tek OAHal 4132

BOUlrvard 7*8*
Rea. HEUlocfc 1411

CIOKBO, luu.

VUlgtoM

Ros. PROspect MOS

4 lkf 1:24 vakare

4712 So. Ashland Avenue

g.. J

Varnų

Oftao: Tel. CALumet 44*4
Rea.: Tel. UEMlock 4284

TM. LAFzy»tte SO47

4930 West X3th Street
I ..I, ■ ... »

OFISO VALANDOS:
Kuo 2 Iki 4 lr nuo 4 Iki S vak.
Nedėliomia pagal eutartį
Ofiso tetef. BOGlevard 3840

OUn Tai. VIGtory *89*
Rez. Tel, DlLEzel

OR. CHARLES SEGAL
,

OFISAS

9191

DK A. A. ROTH

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

Rusas Gydytojas lr Chirurgas

CHICAGO. ILL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 yni. ryts/nuo 2 liti 4
vai. po pietų lr nuo 7 Iki 8;80 vak
vakaru. Nedeliomis nuo 19 iki 12

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted

valandai dieną.

Kampar lįst Street

Telefonas MIDway 2880

VaJ.-indos: 2—-4 popiet, 7—B vai,
Nedėlfomls lr šventadieniais 19—••

Office.

Ree.:

PROapect 2011 BEVerly, 0081

llBAMONAS

DR. MAURICE KAHN

Dr. JOHN E RUZIC
GYDYTOJA® IR

CHIRURGĄ®

2355 West 63rd Street
Vai.: 1 to 4 lr T to 4 P. M.
Hetv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninėj

Phone :CHEMlock 6700

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVM
Tel.
*

Ro.:

YARde 09M

Tel.

PLAza

8209

VABANDO8.r
Nuo 14-11 v. r/to; 1-3 ir 7-3 v. 8
NsdšldtsnUts nuo 10 Iki 12 dien*

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. R E P. 3100

Daktaras
Kapitoną®
Pas aulini am e kart
GYDO

IR MM
LfOjt® TYRU l|
___ UttHBBMtoUttiOS
Ir

WISSIG,
ii
Speci&U&taa
Rusijon

PER 2M RETUS NB8II
HYDOMOS JO® YRA

■pectalIŠkAl gydo Ilgas pilvo, plaučiu. n.kMu ir nu-ii.s.
Jo. Odos. tlgSa,* latadas.
gsbn. rl...

2506 W. 63rd St>

I

,/i.uodlJlarią kr
-kanonus nui
J.lgu kiti

roja kosėjimą, R-rklės sk.h-VJJiuą Ir saytapdnga. I
Ina
ateiki', fila Ir psroftlkrlDklts Mi !"» Jinne gali P4
r\Ii P,.klikuoi» per (taugel) m«tų Ir MgVdė tukataučlue ligonių. Pati
oPTHO VALAMDOAi KtMdts Buo 14 valandos ryto
mas dykai.
nuo 11 ryto Utį L;
valandai tr nao 9—4 valandai vakare.
VSh

Trečiadienis, vasariu 7 d., 1934

P tt t,II O A R

6

dideliame skurde.
Tsb.- rtė paskui tų darbų pakarto*
naUjų narių vajų, kuris prasi
t i iš naujo.
Podegimai ii malonumo
dės vasario 10
buvusioj
Meldažio svetainėje, 2244 W.
Neseniai laikraščiui rašė,
Kerbedylę Zose policija pa
23rd PI. Tų vakarų draugija
kad
Amerikoje
policija
sučiit
Milijonierių
milijonų
dėjo į kalėjimų. Manoma, kad
1.
v
.* k
v
rengia šokių vakarų .(‘‘driskių
po
gražių
mergaitę,
kuri
iš
j. yra nenormali
nnostahos buvo tiems jaunie ŠIANDIE S. SABONYTRS
Tsb.
1930 m. Lietuvos laikraS malonumo piaustė automobilių!
balius’* arba “hard timė da
ms grynoriains. Petras jau
SUTUOKTUVĖS
nco”). per balių kiekvienas čiuoso tilpo pranešimas, kad guraus. Panašiu savotiškų ratu fiV TevQ |2 MET(j VAĮN|.
buvo pradėjęs dirbti, o Staseįgalės įsirašyti d raugijo n: nuo Amerikoje mirė kažkoks Ka lonurau dstaugSsi tr vt«t.
MĮNej,M0 RE,_
Į lis bėgiojo upie darbininkus,
Šiandien, 10 vak ryto, Die-J
šiandie įvyksta svarbus Fe-i
16 iki 25 torių be įstdjimo mo- minskas, , palikdamas banke Gruzdžių valsčiaus gyventoja
KALU
domėjosi mašinomis, jas žiū vo Apvaizdos parap. bažny
ki„. „ lino 2R ikimetų miliion* «G,l° t"'1""' Kerbedytė Zosė, 18 metų am
deracijos Chicagos Apskričio
rinėjo. Aš jam sakiau: bro čioj, kun. I. Albavičius suriš Įstojimą, bos per i pus sulig šimo buvo pridėta pastaba,
ans-mas AuSros Vartų parap.
žiaus mergaitė. Tik jos malo
liuk, prisižiūrėk, kaip dirba moterystės ryšiu Silviją SaboK. V. C. Kauno rajono val
konstitucijos. • / •
kad
J>» mirusiojo numas buvo kiek kitoniška*
ealėj, 8 vai. vakare.
mi Amerikoj doleriai.
nvtę ir George McKlroy.^,*
dyba ruošiasi vasario 11 d.,
•.*
giminių ir kari jie palikimo iš
Skyrių atstovai, kolonijų
— ji nepiaustė automobilių
Atėjus mokslo metui, StaRO
Draugijai gali priklausyti gavimo reikalu tegu kreipiasi
Silvija Sabonytė, duktė vasekmadienį iškilmingai pami
teikėjai, dvasios vadai prašogumų, bet padeginėjo triobas.
.
, ....
.
aJU nuvedžiau į Armoro vardui rg. Kasto Sabonio, jau spėjo vyrai ir moterys. Metikė mo
nėti Sv. Tėvo Pijaus XI vai
į užsieniu reikalų! ministerijų.
mi skaitlingai suvažiuoti. Ar-,
Pirmų kartų Kerbedytė pa
..
. ir .
. .
. viešam mokyklų, prie 33 PI. pa.rižymėti, kaipo gabi piani kestis' pirmo skyriaus $3.00,
nikavimų Kaune. Rengiama
Pranešimu ypač susidomėjo
Imasi Vakarinių Valstybių sei _
7*,.
..
kūrė Taurakių km. ūkininko
. .....
..
.. i Per kelias dienas ėjau namo stė.
Jaunavedžiams linkime antro skyriaus £6.60. Pomirti Raudėnų miestelio gyventojas
atitinkama paskaita ir meniš
mėlis; yra ir kitokių aktualini
.
.
Biručip daržinę. Darbų ji at
. .
.
__ ,, . .parsivesti, kad išdykėliai vai laimingo
nės mokama $275.00. Savai ti ta pačia pavarde. Jis Ameri
ilgo
gyvenimo.
koji dalis.
kinsimų.
c
Valdyba * .
.
liko iškūlns javus, šeifnvnai
kai neragautų nepripratnsio
Rap. nė ligoj, pašalpa pirmo sky koje turėjo giminių ir manė.
bevakarieniaujant. Buvo ma
prie miesto gyvenimo.
— - -* r
riaus $f>.()0; antro skyriaus — kad vienas jų mirė, o many
noma, kad gaisras kilo jš ga
Graudu Verksniai
$10.00. Visi kviečiami jslrašy- damas taip įsitikino, kad pra
Ir koks supuolimas’. Rtaso
ro mašinos. Kitų dienų, Šei
j ti draugija* ,o ypatingai jam dėjo gyventi lyg tuos milijo
liui atvykus į Mnerikų Aumynai bevakarieniaujant, su
j nimas.
Vasario 18 d., Nekalto Pra burn gatvė ‘•apsivalė” nuo pu
nus jau turėdamas. Kaimynai
degė ūkininko Rūvo klojimas,
sidėjimo P, Š. j>arap. salėje rvo. Staseliui išskridus per
, Vasariu 10 d., CGiftrd time”
kad Kaminskas gaus Ir gį kart^ buv<) nianoma> fc||d Kai Kurios Gavėnios
Chicagos lietuviai paminės is Atlantu Lietuvos vardui išgaPADIDĖJO PP. RUGIU
baliuj) bus duodamos dov,a milijonų, pasidarė labai švel gaisras kilo iš garo mašinos.
Giesmės
torinį įvykį 1— Kražių sker- rsinti ir jam žuvus, tos gatnos tiems, kurie bus vargin nūs. Paprašius skolinti pinigų, Trečių dienų, tomis pat aplin
SEIMĄ
Išimtos iš “Ramybė Jums’*
dynes, kurias suruoš.? žemai-1 vės vardas permainytas į Ligiausiai apsirengę. Tikimosi skolino tūkstančiais, imdami kybėmis, sudegė ūkininko Gueiams buvęs Kauno gubernut. Į tuanica avė. Kas galėjo maKAINA 10c
Adv. Mykolas Rugis ir jo sulaukti daug (OiUikos. Muzi dvigubus vekselius. Kamins- žansko daržinė, sekančių die
Klikenbergas su kazokais.
nyti, kad taip jvyks?
kas paskolino keliasde&imts
- flkiuinko Gen^ 0 dar
“DRAUGAS” PUB. CO.,
žmona Emilia susilaukė sū-. ka bus viena, geriausių.
: Minint tas sukaktuves A. L.
^uo
jaunų dienų Stase naus; vas. 1 d. Jauna motina
IeVS LakdttMėr finansų rašt. tūkstančių, nusipirko puikių liau kitų trijų ūkininkų klo
2334 So. Oakley Avė.,
^e<^rae- P’rui. Dr. -A., jjs bUVo gabus vaikas, mylėjo ir kūdikis abu sveiki*. Jaunas
baldų,
gražius
riibus,
auksinių
■
Chicago, III.
jimai.
*
;
C.
\
.
.
.
’
i
Rakauskas dnoa paskaitą ir ,krbę tnrfj0.(ii(Wę kantrybę. p. Rugis yra seserietis Krikš DARIAU!
papuošalų,
pradėjo
draugauti
ĖIRĖNOPA
Pagaliau kilo įtarimas, kad
bus atvaidinta trijų veiksnių Per 23 metus jis buvo viso čionių Demokratų vario ir buv.
su dvarininkais ir lėbauti, pi
MlNNLO FONDAS VIS
Nuo Pečių Skaudėjimo
drama ‘‘Kražių skerdynes”. kiam užsiėmimo.
nigus švaistydamas abiem ra čia ne nelaimingi atsitikimai,
žemės ūkio ministerio kun. M.
,
DIDĖJA
Grtiiluuia* badas pralaimimai pežia
alukudtiimo, tai papraiyti ko norą, kad
o tyčioms daromi kažkokie pa
Čia bus atvaizduota rusų ti
nkom. f •
(arai Ifcnnti{ aa ANCHOfc Paia-KxKrupavičiaus, Lietuvoje.
pdleria
skaudom* viet* — kar pats
Ponia Nelsonienė pasakoja,
sikesinimai. Pradėjus sekti,
ki: gubernatorius, sprauninskausmas yra. Paia-Eapelleris neitai
E—Noffthaldietė
Dariaus - Girėno paminkle
Toksai karališkas gyveniperstaonka i patias aesmacamų lakais
b- palaimintas palengvinimas netrukus
kas, urėdninkai, kazokai. Da kad katastrofos vietoj Staselį
fondui vis daugiau atsiranda mas tęsėsi porui metų. Ir štai buvo sučiupta kaltininkė, ku
ateis.
«
rado
negyvų
apsikabinusį
mo

Visuomet laikykite bonkute Pain-Exri betardant ir prisipažino.
lyvaus kaimiečių minia, prieš
peilerip namuose ir naudokite jį neatiIS DR-JOS LIETUVOS^ aukotojų. Vėliausiomis žinio j šiomis dienomis, paaiškėjo,
dtUojant kuoasat tik pajautiat akauam*.
bažnyčių giedos šventas gies torų. Taip jis mylėjo lėktuvų.
Visose vaistintae kaina JSc. ir 70c.—
— Matote, — ji paaiškino
mis/čekis sumoje $17.75 bu- kad Kaitiinskas iš Amerikon
ŪKININKO’ SUS-MO
(kirtingo didumo bonkutža.
Kui kam atrodo, kad dabar
mes ir t.t. Veikalas kompli
Tiktai
tikraab tari Inkaro vaisbaženklj.
vo priimtas iš Nashųa, N. IT, negauna jokių milijonų. Pa policijai ir susirinkusiai visai
tarime
tik
džiaugtis
susilaukę
kuotas, tačiau liedama pastan
Draugija “Lietuvos Ūkinin nup A. t'feiko, 5ft Walnut St. dėtis staiga pakitėjo. Kaimy parapijai, — aš jokių blogų
gų, kad gražiai išeitų. Prad didvyrių, bet kiekviena sykį kas”, kaip visi žino, yra vie- Prie šios sninos sudarymo pri nai pradėjo juoktis, visi dran porų neturiu. Pakūriau trio
į “Lituanica Avė.”
žia 7:30. Bilietas 35c. Lošėjas pažvelgus
gai nusjgręžė, o skolininkai bas tik dėl to, kad man malo
,
-. ,.
,.
T..
na is didžiausių ir tnrtingiau- ridėjo šie asmenys:
skausmas širdį surakina. Litu-! .
, , . .
.
..
... $T00‘ U ve^Ke**a'H n«?Irožė tiesiai nu ir gera žiūrėti j besiblaš
šių pašelpimų draugijų ChtTuriu 5 kambarių fletų, vieAlfonsas Ulčikai;
anica! kur dėjai tn mūsų bro
-p l,aK anstolį. Anstolis išparda kančių ugnies jūrų. Kai mote • nas. Ieškau draugo ar draugės
cagoje.
Ford. Va»«t»kėviPins
lį? Kada tu mums jį parneši?
50''’^kų, kų tik galėjo, tačiau rys, matydamos gaisrų, ver- pusininkauti, arba išnuomuoSausio
21
ri.,
buvusioj
Mel

William Kalant ....
Dėkingi esame Lietuvių Mo
i skoloms padengti net reikia- kė, verkiau, ir aš kartu, nes siu įrengtus kambarius Ringe
Miehael PaituRi’s . . .
Mūsų gatvė, buvusi Auhurn terų Piliečių Lygai ir jos pirm. dažio svetainėj įvyko draugi
-•S’ mos sumos nesurinko.
. ,
• sielvartas
••, i *'man Jįspū
- liams arba vedusiom porom.
Milij'o-J1 jų
padarė
jos
mietinis
susirinkimas,
ku

'p.
Zolpienei
už
pasidarbavimų.
Bronius PivaHWas .
dabar Lituanica.
vanduo,
.brim fc mllljbn-, stsUfc* dlb, USiuv kažkokia jėga ve Garu Šildomi, karštasV
gX£
riame
'ilgametis
(JJer
20
m.)
D.
Val«W»tųkeb^Čins
/
1910 m. toji gatvė buvo ne taip pat visiems, kurie deda
karių trorisportacija. Atsišau
Vincentas JKoriluskns
išbrendama, ne visada galėda pastangų, kad mūsų drųsuo- raštininkas Bronius Lepkauskite: 5512 So. Ashland Avė.,
kas,'atsisakydamas
nno
rafitivai jų pereiti, nes buvo neiš- liains būtų ,pastatytas tinka
-J. Eginis .
Tol.
PROapect 8597.
ninko pareigų gražiai atsisvei
taisyta.
,
Pet. ValeatrikėVk'ius
mas paminklas Chicagoj.
S. Girskio-Girėno jaunystės kino su valdyba, žadeja neap
A. P. AaakAs l??! ..
1910 m., gegužės 7 <1. anksti
' Priversta tuojaua parduoti,
leisti
draugijos,
bet
sykių
da

globėja
ir
pusseserė
Ąntbony
ala^t
,...
arba mainysiu, kepyklų su na
rytų parsivežiau nuo stoties
rbuotis jos labui.
-X
'
?
Tom
Bakfcttųka*
,-y
.v
.
mu. Priežastis, mirtis vyro. Pi
Agnietė
Gilienė
(Girskaitė)
du broliukus: Petrų ir Stasį Gi
giai. Gera biznio proga. Atsi
Pinu. V. Duot»a ir nariui dė
Iš fotografijų pelno |Mirskius, suvargusius, su lietuvi
Tbrpe Saitų kitų žinomų Standard išdirbysčių skalbyk
šaukite:
.
kojo B. Ijenkauskirt tti ligų^iir ! r,'x
- daryta. ?ionn
10.00
škais maišeliais. Apšvarinau,
lų, Budriko krautuve parduoda THOJt skalbyklas leng
|
4644
So.
Rocknrefl
St.,
vais iŠmekėjimftių '.tą^ kM ricabiyklr išsimokės pati
**«««,>'
aprengiau, kad būtų panašūs
gražų datbavibiųsi ir naujam <:««»
|.*
■ Chicago, UI.
per-save...^ /^-^.
' •'
raštinintdii linkėjo pasiseki P. Petrauskas, Ukighanjtonj’N.
šio miesto vaikams. Visi tižiau
mo. Raštininko vietų užėmė A.1 X ;eėkį
$7:60 pnriungėmės atvožtomis iš Lietuvos
dovanomis, ku ios ir po šiai ŠIANDIE A. R. D. 2 SKYR Linkui., '*•
j tė *#/ MariJtalfoni/ >. AriMurta,
Z
Vienas
iš
svarbiausių
reikaj <'ona. Baro paskirtas Bariaus [
ADVOKATAS
dienai pas mane randasi.
BUNCO ‘
108
W.
Monroe St.. prie Clark
v A.- *
paminklo“ fondui iš
lų buvo svarstymas apie tau - Girta©
TelefonM MAte
• , •• -v
‘
" .*
*
Už kelių savaičių pradėta
Valandoa • ryta Iki I popiet
Av. Jurgio parap. svet., ant tiškuR centus. Nutarta eeritus buvusi© Llėtirvių P©litikos klū
taisyti ir Auhurn gatvė: atve
2201 W. Cermak Road
lio . ir čir.-Antano -dr-jos ba
jaiskirstyti
į
tris
dalis:
yierią
2
lubų,
bus
jauki
bimeo
ir
caru
,
Panedėllo, Seredoe fr Pėtnyčloc
žta mašinos, privažiavo darbi▼akarata • Iki t
!
Telefonai OAMal «12a
party rengiama A. R. D. 2 sk. dalį Dariaus ir Girėno pamin liaus likusio pelno. '
PIRMĄ
SYKf
AMERIKOJE
t Kamai: 6459 S. Rockwell St.
Bus gražių dovanų. Bus pri- klo fondui, kitų -'lakūnui Ja
Utaratnko, Ketverge tr Rubato*
Katalikams netinka ir to
kviesta daug svetelių, nes vei nušauskui-James, o trečių —
Vakarai* T IM •
Tikra vertė yra DVIGUBA
BUS RODOMI .TUDAMTBJI
Telefonai, RKPoblte MM
kia
spauda,
kuri
’
nors
nestoja
draugijos
narių
našlaičiams.
kli komisija (Kaleinienė, Gu
z
PAVEIKSLAI
• ’ ■
<
atvirai
j
kovų
prieš
tikėjimų,
Skaitytas
ir
priimTas
iaiškas
dienė, Garuckaitė ir Ežerskie
Muilas prosą* ir prosinimo
Crane Coal Co.
bet
ir
negina
tikėjimo,
nei
nuo
K
V.
“
Dainos
”
choro.
nė) išplatino bilietų, ypač.
lenta dykai.
5332 So. Long Avė.
Atsję į ii nes pavok hn pamaty dang pasidarbavo
Ant galo nutarta paskelbti nestriiphto katalikų reikalais.
pirmosios
Chicago, III.

C H I C A G O J E

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

LIETUVOJE
be

SVARBUS FEDERACIJOS nink'' pra,,{jo *”* Kiek
APSKR. SUS-MAS

RUOŠKIMĖS PAMINĖTI

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

STACIJOS

PAiN-LXPELLER

LITUANICA AVĖ.

Iš

JURGIO PARAK
BRIDGEPORT

!

HRRBBVRRBĮĮIPIII

JOHN B. BOROEN~

THOR SKALBYKLA

KURDO STEBUKLAI

siu) *tą garspji visame pasaulyje
dvi. Pradžia 8 vai. vak. Jžan
Prancūzijos miestu LIURDĄ. kur
Rep.
1858 metais tvenč. paneli apdrdi- ga tik 25c.
ki Sv. Bernadetai. Tenai snvsiinoja ii viso paaanho ligoniai nspagy
domomis ligomis sergantieji, kad
ganti stebuklingą r«r Svenč. Pane
lės užtaryme iigydymą.

/

■■■■ii,

Snbatoje ir Nedėlioję, vora
rio Feb. 10 ir 11 d. Nekalto
Prasid. Svend. Panelės per&p
Brighton Park.

Nedėlioję ir panedėlyje, va
sario Feb 18 ir 19 d. Visų Iv.
par. Roseland, IU.

Grabu lietuvių programas Nedaliomis 1 vai. po
pietų iš stoties AVT.C.F.L., 970 kilocycles.

Vaikams 10c •

I

■e.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
PBRKAM

12132 UNION AVI.

NOTART

LletuvlUna

Chioago, III.

PUBLIO

BONUS

INSURANU

*

GARSINKINIES
“DRAUGE”

Katrie perkate an<lln IK dral
▼erių. ntųnklte jnoa j CMASB
OOAIi CO. Oenalte eei»«ne»
anglis, u t maliau pinigų
Pm«hontau M. R. liktai 87.00

Tel. Boulevard 4705

Cook County ligoninėj, po
ilgos ir sunkios ligos, parimi
rė Kazimieras MUaseviČius, 26
m. amžiaus. Kūnas pašarvotas
lachavric'/ių koplyčioje, 2314
W. 23rd PI. l^aidotuvės įvyks
trečiadienį, vasario 7 d.

.

Visur pradiia 7:00 vai vak

8417-21) So. Halsted St.

PASIMIRĖ JAUNAS
LIETUVIS

Paveikslus rodys A. PELDŽIUS,
sekančiose parapijų svetsinėee:

J i auga 2fie

JOS. F. BUDRIK, Ine.

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTO PARAPIJOJ,
VVEST SIDE

BUS IK JUOKŲ
Taipgi, bns parodyta labai juo
kino komedija, kurioj* dalyvauja
farsus pasaulinis juokdarys —
(
CHAPLIN, karia'didiioJo karo m«tn pateko j Prancūaijos
apkasus ir jis paėmč į nelaisvę net
patj Vokietijos anais bakais valdo
vą — Kaizerį. Juokų bot iki soties.

W

TEK RCPCBT4G 8403

Babe” Ruth, žymiausias šių laikų fceisbolinmkas, jaunų
beisbolo entuziastų iš CathoJic Boys elub tarpe. “Heibis”
treniruojaųi ateinančiam sezonui.

R E A L ESTATE
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
PEI8IRA8TK1TE I MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS

Tel. LATayette 1080

2608 WI8T 47th STR
□------------------------------------------- ;------------------------------------------- ---------------------------

....

,

.............................................................

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

Rea 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

