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Rūpinamasi bažnytiniu muzio
jum, j kurį bus sudėti vertin
gi bažnytinio meno daiktai.
Tam reikalui sudarytoji drau
gija, be pačių brangetiybių
rinkimo, organizuos bažnvt.
meno parodas, darys paskai
tas, konkursus, studijas ete.
Ypač didelės paramos tikisi
iš kunigų ir šiaip šviesuolių.
Draugijos globėjas yra arkiv. J. Skvireckas, o vaidybų
sudaro prof. kan. Pr. Penkaus
kas,, prof. kilu. BĮ. Čėsnys,
kan. A. Sahaliatiskas, doc. P.
Galaunė, kun. V. Mironas, inž.
A. Šalkauskas ir A. Valefika.
Muziejui ^prie Kauno Metropol. Kumgij Seminarijos jau
baigiamas statyti tam tikras
pastatas.

VIENA, Austrija, vas. 9. — ninkai suskato skelbti, kad vvKanvlerio Dollfusso vyriausy- riausybė bo jų, hitlerininkų,
bė pagaliau pakėlė kovų it,pagalbos nieku būdu negalės
prieš socialistus, kurie buvo j sugriauti kenksmingojo krašįsigalėję šiame mieste.
tui ir visumai socialistų vei
kimo.
Policija ir kariuomenė užTad vyriausybė šiuo savo
nė visus socialistų centrus v
......
. ....
. .
. . , . ! žygiu atsako, kad n nereika
jų būkles, taip pat jų lei- t.
,. , . . ,
x „
linga hitlerininkų pagalbos.
žiaiua laikraštį Arbciter Zei
Socialistų vadai, kaip pra
tung.
nešta, planuoja sukelti terorų.
Šio žygio prieš socialistus Gal jie pasikvies talkon savo
įdėja pasireiškė, kada hitleri-, sėbrus komunistus.

RVme
žymios
asmenybės.
Pastor’o šeimynų atstovavo
įžymaus istoriko našlėj liaronienė Konstancija Pastor’ienė, jos <ju sūnų ir ištekėjusi
už p. Henri von Poseh duktė.
Baronas Liudvikas Pastor’as,
vyriausias šeimoje, paskaitė
pasveikinimų Popiežiui. Jis
priminė velionį, su kuriuo Pi
jus XI turėjo tiek rvšių nuo
to laiko, kada jia Milane de- „

Garsaus austrų istoriko ba
rono Pastor’o našlė padovano
jo Vatikano biblijotekai visus
Popiežių Istorijų liečiančius
rankraščius ir dokumentus,
taip pat ir kai kuriuos kitus
didelio mokslo vyro atmini
mus, kaip, pav., gautus ordi ..
’ a • • x v • .
nus iš paskutiniųjų Popiežių Inutavo istonnrn atud.ją .rtyrinėjimų srity.
ir iš Italijos karaliaus. .
Vatikano biblijotėkos salė
Popiežius - visada gėrėjosi
se paskirta specijali vitrina su istoriko Pastor’o plačiu intePastor’o biustu. Toji didelės Į Hgentiškumu ir jo geležine va
meniškos vertės vitrina buvo lin, žymėdamas jį kaip giliai
atidaryta Popiežiui dalyvau
tikintį, didelio dievotumo žmo
jant. Ceremonija buvo atlikta
gų, pastačius) Dievo, Bažny
visiškai intymiai Vatikano bib
lijotekoje, kur buvo susirinkę čios ir Švento Sosto garhįei
moksliškų
pa
su Pijum XI daugelis prelatų neišdildomų
ir vokiečių ir austrų kolonijų minklų.

LIETUVA NORI NEUTRA
LUMO

Visų laikų Lietuva norėjo
taikos. Kovojo tik su tais, ku
. .
., .
Laku"as J“ozas R- Jankauskas, kuris ateinančią va- rie norėjo išplėšti Lietuvai ne
sąrą rengiasi skristi per Atlantiką. Šiomis dienomis pa- priklausomybę, ar užgrobti
pildytojj ALTASS valdyba stengsis, kad kuo greičiausia mūs žemių. Ta pačia linkme
sukelti skridimui reikalingą kapitalą.
, >
stengsis Lietuva ir toliau gy
venti. t’žtal JVisa Lietuva mie
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DESINIOSIŪS POLITINES SROVĖS 1

LIETUVOJ STEIGIAMAS
BAŽNYTINIS MUZIEJUS

B

Policija ir kariuomenė užėmė
jų visus centrus

ISTORIKAS PASTOR

9

ENTERED AS SECOND-C1.ASS MATTER MARCH Sl.'lMC, AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH ». 1«T»

AUSTRUOS VYRIAUSYBĖ
NAGAN SOCIALISTUS

pijus xi ir Ausmy

FEBRUARY

LAIMĖJO PRANCŪZIJOJE
Socialistai
komunistai
neįsileidžianti vyriausybėn
PARYŽIUS, vas. 8.. — Bu gile turi vilties, kad tuo būdu
vęs respublikos prezidentas vyriausybė pelnys visumos pa
Doumergue savo karštu atsi sitikėjimų, bė ka krašto val
šaukimu numalšino šio miesto dymas neįmanomas.
konservatoriai ir kitos de
ir viso krašto gyventojus. Pa
reiškė, kad jis sudaro naujų šiniosios srovės krikštai!ja.
ministeriu krbinetų iš įvairių kad įvykusiomis riaušėmis supolitinių srovių vadų — iš bu griauta nepakenčiama įsigalėvusių premjerų ir kitų žymių- jusi kairiųjų vyriausybė. ’
jų asmenų. Kabinetan nebusi Už tai gi soeialistai ir koįsileisti socialistai ir komunis- ’ munistai daug susikrimtę. Jie
tai, kurie visados kovoja prieš daug ko tikėjosi, bet nieko nevisokių vyriausybę.
; laimėjo. Jie tad ir šaukia, kad
Nauja vyriausybė vaduosią Prancflzijų ištinka pavojinga
tik teisybe. Ji paleis parla-' fašizmo banga. Daro planuR
mentų ir skirs naujus rinki- kovoti prieš naujų vyriausybę,
mus; skirs naujų komisijų iš-Į Riaušių metu daug žmonių
tirti Staviskio skandalų; su- Į nužudyta. Autoritetai slepia
balansuos valstybės sųmatų; tikrąjį skaičių. Keletas šimtų
Paryžiaus policijai viršininku sužeista. Medžiaginiai nuostog rąžius Chiappe, kurį pašalį- liai stačiai milžiniški
no premjero Daladiero vy-1, Vyriausybei pasitvarkius,
riausybė. t
'mieste prasidės atstatymo dar
Naujas premjeras Doumer- bas.

GROBĖJAMS IŠMOKĖTA JAPONŲ GE
200,000 DOLERiy
APIE KARO GALI

TOKT.tO, vas. 8. — Japonų
KT. PAUL, Minn., vas. 8.
lu no.ru sutiko žinutę, jog So
vietų Rusija ir Lęnkija ruo — Per 21 dienų pagrobime lai'karo dflfso militarinio tyrinėšiasi paskelbti Lietuvos ir viso kvtas bankininkas E. G. Bre- jimo biuro viršininkas, gen.
Pabaltijo neutralizacijų. Šio mer, 37 m. amž., vakar vakil- Eiki Tojo randa, kad Japonims valstybėms pradėjus, ga rų paleistas. Pagrobtojo tė- jos kaimvriai, Amerika, Sdviišmokėjo etų Rusija ir Kinija, rengias
AVASHINGTON, vas. 8. —■•skolų sumų atmokėjimų negali lėtų patikrinti Lietuvai ramy vas piktadariams
Kongresas gaus sumanymų, būt nė kalbos.
T
, bę ir taikų kitos Europos val 200,OfY) dol. už sūnaus palei- karan su japonais. Jis pabrėt
,žia, kad 1935 m. rudenį japokuriuo, norima patvarkvti iki
tr, '
, ,
...
•
stybės. Tai labai nepatiko Vo dimų.
;
Visų skolų, kiek viešųjų,
Grobėjų
M|»
iio
miesto
ir
,,ai 8nsidurs su J"Pla’‘«W
sioliai visam krašte mokamas .. .
.
,,
kietijai? Ji norėti^ iš Lietuvos
i , .
, ,
•
,
tiek privačių, klausimu norima
. palūkanas už skolas. Podraug _
....
.... ,
...
pasidaryt sau tiltų į Rusijų. valstybėp policija, taiį,’ pat j"““-. “
I*
v.
, ,
i pravesti atitinkamų istatvrųų.
kraSto vvriausvbės agentai.
Paklls> ka<l
norima ir pačių skolų sumas
'
.
sumažinti. Palūkanos turi būt
Pereito birželio mėn. pabai- KATALIKŲ MOKYKLOS ! Kiek žinoma, jie turės paklitt-.sn Ja’>ona,R uz JTJ vorzAmnRl
AŠARUVĘ
mažesnės.
gų viso krašto atskirios valAzijon.
OLANDIJOJE
ti į teisingumo rankas, ar
Prez. Rooseveltas šiam žy- stybės, apskritys, miestai ir
Nežiūrint to, pabrėžia gen.
anksčiau ar vėliau.
Italijos prof. Džiuzepe Dži- giui pritaria. Randama, kad įvairios politinės subdivizijos
Tojo, japonų veikimo Azijos
Cooko apskrities policija
Kaip rašo “Cęntralinis ka
kiotžemy niekas negali ir no*
puolė negrų užlaikomų ne rola, Įžymiausias senienų ir paskolos užtrauktos žinomais viešųjų skolų turėjo 1*9,084, talikų mokymo ir auklėjimo
J. Valstybių dolerio vertė
Šiandien 577,000 dolerių. Privačių gi Tauras’.’ 1933 m. Olandijoje Europoj laipsningai mažėja. galės šulaikyti. Japonų tartdorybių
urvų
Chieagoj. meno dalykų žinovas, apie ras geraisiais laikais.
ta jau pebeišsitenka savo ma
Bado keliolikų jaunų toltų tųjų per kasinėjimus po Kau- gi skolininkai neišgali mokėti skolų yra dešimtys bilijonų buvo 1020 katalikų liaudies
Iaondone vakar vienam ster
no
rotnSe
aSarnvę
mano.
kad
auk5tl
'
P»«
ika
"
’
!0
“
P
“
pa«*J
'
Hol.
mergaičių, paliegusiųjų iš val
mokyklų su 102,000 vaikų. lingu svarui duota kiek ma žosiose salofce ir reikalinga
ckspancijos, kuri galima tik
stybės bnusminės įstaigos, Ge ji tos pat rūšies arlm grupės, j
1175 mokytojai yra vienuoliai žiau kaip penki doleriai.
PEIKIA JUODUKŲ KAREI
PREZIDENTAS
PRIEŠ
Azijos rytuose. Japonų eks
neva, Tll. Areštuota 26 nsmeir 2,929 vienuolės. Katalikų)
, kokios buvo rastos Čividalėje ;
VIŲ
NAUDOJIMĄ
VAIKŲ DARBĄ
Paryžiuje už vienų doleri pansija (išsiplėtimas) vyks
nys.
universitetas turi. 500 studen
buvo mokama 15 frankų ir 70 ramiuoju būdu iki nesusidurs
Pasirodė, kad- negrai, kurie DžiRulfo kaPUORe’ rastos taiP
tų, jų tarpe penktadalis mote
su rimtomis klintimis.
NEW YORK, vas. 8. — IŠ
MTLANAS, Ttąlija. vas. 8. rų. Aukštesnioji katalikų pre centimų.
i klauso “baltųjų prekių’’ pat su vandeniu. Vanduo stik
Berlyne
—
vienas
doleris
rklių gaujai, masin-o mer linėje, sako, galėjo atsirasti vieno prez. Roosevelto laiško — laikraštis La Hera, rašy kybos mokykla turi 140 lan
SMERKIA
KRAUJO
LIE
buvo lygus 2.59 mark.
gaites į savo spąstus ir jas auštant arba vėstant vandens patirta, kad jis y rU griežtai damas apie įvykius Paryžiuje, kytojų. Dvasinėse seminarijo

MAŽINIMUI UŽ SKOLAS

POLICIJA PUOLĖ NEOO-j’2^^™RĖLIŲ URVį

pardavinėjo kitų Amerikos
kraštų tos rūšies pirkliams.
Tik iš vienos Geneva įstaigos
į JŲ spųstus pakliuvo apie 40
mergaičių.
Ši smerktina gauja be Chicagos plačiai veikė Roekforde, Coal City, TU., ir kituose
miestuose.

toks priešingas vaikų darbui. Ta-,peikia Prancūzijos vyriausygeidanjo, kad konstitucinis'
ds, jnodnkli afrikiečių kareiškinys esųs dažnas Romėnų
\aikų daria, prieina ko vei-- reivi,j na,„lojimo riaušių mailaikų randamuose stikliniuose
kiau atskiriu valstybių Imtų šinimui.
induose, skirtuose kaulams su
patvirtintas.
dėt. Profesorius pats matęs
, Prancūzija duoda smerkti
Veronoje iškastų aklinai už TAG DIENGb CHICAGOJ nų pavyzdį Europai, pareiškia
darytų indų, pilnų tyriausio
Chicagos aldertnonu taryba ■
KuRuringų baltųvandens.
vnrcagoR aiuermonų taryna
mai Šinimui naudoja
pripažino dvi tag dieną^ miesprimityvius juodus žmones.
Ašaruvėmis vadinami indai
,
.
te — Chicago Kivvanis kluvargu ar buvo kur nors vie- .
,
..
. Kų tie juodukai'gali manyti

garams.

Be

abejonės,

Paaiškėjo, kad čikagiškė jų
....
.
. _
liams kovo mcir. 24 d. ir Chišaka turėjo dviejų miesto ponoje vietoje gaminami. Pro-»
. ,
.
, , ,
*
cago sufederuotooiB labdarylicmonų protekcijų. Vedami
fesorius mano, kad juos galė
bėms gegužės mėn. 7 d.
tardymai.
jo dirbti bet kuri stiklo gamyk
la. Bendrai, tokių indų pas- į Chicagos miesto aldermonų
PRAVEDĖ NAUJĄ ORD1kirtis buvusi tualeto reika taryhia nusprendė, kad miesto
NANSĄ

lams.

t

JIMĄ

se mokosi 7661 auklėtinis ir
3105 teologijos kandidatai.

PARYŽIUJE

šį mėnesį Chicagon suva
žiuos geležinkelių kompanijų
PARYŽIUS, vas. 9.
M<
komiteto nariai. narkiRtų laikraštis paskelbė
PAŠAUTAS POLICMONAS vadovybių
Bus tariamasi darbininkų at Ouise kunigaikščio, Prancūzi
IR PLĖŠIKAS
lyginimo klausimu. Šiandien jos sosto pretendento, atsišauPolicija užtiko tris plėšikus geležinkelininkams mokama 10 kimų į prancūzus. Smerkia
pname| Cleaner Co. ofise, 928 nuošimčių mažiau pagrindinės prancūzų vyriausybę dėl žmo- - nių žudiymo Paryžiaus gatvėFullerton avė. Pasireiškė ko normos.
------ ... .. „■
-Ine. Ragina visų prancūzų tauva. Sunkiai pašauti vienas po
Prez. Rooseveltas nuspren- tų susiburti krūvon ir atstatylicmonas it vienas plėšikas.
apie baltųjų žmonių kultūrų
dė, kad visi šėrų marketal ti nronarkijų.
Du plėšikai pabėgo.
Ir pažangų, klausia laikraštis.
(baržos) krašto įstatymais bū-1
Sosto pretendentas gyvena
tų kontroliuojami. Tuo tikslu
Maisto produktai J. Vaisty
Belgijoj.
Pereitų savaitę plieno ga
kongresui bus įteiktas įstaty
tose hrangėjn. Anot Dun and
mų projektas.
myba padidėjo. Fabrikai yra
Bradstreet
maisto
ksinos
sta

gavę daug didelių užsakymų,
Šių metų pradžių prekyba
keliais
nuošimčiais,
šiandien tistikų, šiemet vasario mėn.
•F
a~

rūmai (City Hali) bus užda
Chicagos taryba skubiai
ryti Lincoln o ir Washingtono
.r
CHICAGO IR APYLIN1
plieno pramonėje veikla yra pradžių maistas buvo jau 38 medvilnės gaminiais apie 500
Vakar
Chieagoj
kovojant
su
•
dienomis.
pravedė svaigiųjų gėrimų ir
____________________________
38 nuošimčių normalios veik- nuoš. brangesnis,- negu 1933 nuošimčių padidėjo palyginus — šiandien debesuotų • we ti
salinnų kontrolei naujų ordi- plėšikais du policmonai sun- j
J m. tų pat laikų.
su pereitų metų pradžia.
dang šalta.
nansą (miesto įstatymų).
kiai pašauti.
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DIENOS KLAUSIMAI
MINĖKIME VASARIO iKSIOLIKTĄJĄ
Lygini.už Savaitės Vasario Šešioliktoji —
Lietuvos Nepriklausomybės šventė. Visų lie
tuvių yra pareiga šių tautos šventę tinkamu
būdu minėti. Neturėtų rastis nė vienos lie
tuvių kolonijos, kuri kokiu nors būdu tos
brangios dienos nepaminėtų. Tai“ būtų did
žiausias apsileidimas iš lietuvių pusės, jei
Vasario Šešioliktųjų pamirštų.

Daug kolonijų. Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimų iš vasario 16 d. perkelia į kitų
dienų. Mūsų manymu, taip neturėtų būti.
Geriausia ir tiksliausia šių tautiškųjų šventę
atšvęsti tų pačių dienų, kurioj ji pripuola.
Atdėliojimas žymiai sumažina šventės reikšihę- At/ ų.
Mes girdime, kad lietuvi!) mokyklos va
sario 16 d. surengs specialius prograinus, ku^ie besimokinantiems tose mokyklose primins
apie jų tėvų kraštų, apie kovas dėl Lietuvos
Nepriklausomybės, apie jos pažangų ir laimė
jimus. Be abejojimo, mokytojos sugebės mū
sų tautos šventės proga panaudoti jaunųjų

lietuvių tautinės tRasioS sustiprinimui.
Bet kaip bus su tuo jaunimu, kuris gy
vena ten, kur nėra lietuvių mokyklų, arba
jis
nelanko? Į šį klausimų turi atsakyti
patys tėvai ir kolonijų vadai. Jie turi pusirūpinti surengti tokius vasario 16 d. paminėji
mo programus, kad visas lietrtvių .jaunimas
juose dalyvautų ir kad jis pajustų pasidid
žiavimų. kad jis yra tos garbingos tautos
dalelė. 'Žodžiu, ir bažnyčiose, ir salėse, ir
mokyklose, ir namuose turi būti sudaryta tau
tiškos šventės — vasario 16 d. atmosfera.
Kas dar ligšiol nebusimas©, kaip švęsti
tautiškųjų šventę, teima pavyzdį iš kitų tau
tų, kaimynistėje gyvenančių, airių, vokiečių,
lenkų ai kitų. Raskime airių kolonijų, kuri
neminėtų šv. Patriko dienų. Jie taip tai die-

Kraujo Tekėjimas iš Sužeistu Ven

nči susiorganizuoja, kad net kitų tuntų žmo
nės jų tautos spalvomis (žaliai) pasipuošia.
Alės, lietuviui, ir šiuo žvilgsniu neturi-j
ine pasilikti? kitų tautų užpakalyje. Mes di- j
Jei iš žaizdos šriuveim ta- j yra rizika užkrėsti žaizdų uedžiuojamės savo tautybe, dėl to bent švenčių , msiai raudonas kraujas, be- ( švariu nykščiu. Ligonis priva
proga, kiek tik galėdami, kelkime tautiškąjį
veik juosvas, reiškia jog vena lo gulėti aukštelninkas, koja
entuziazmų, nes galime patys jausti, kad to
yra pažeista. Iš venos pratrū turi būti pakelta aukštyn it
entuziazmo mums trūksta.
kę kraujas. nesvirkščia, bet laikyti taip pakėlus kdl gyti y'nuolatine sro\e teka, mat, vo- tojas atvyks.
DEL KO JAPONIJA NORI KARJAUTI?
Delbsiant sužeistąjį, kiekvįe
nomis kraujas grįšta atgal i
nas privalo žinoti, ko nevalia
1 Širdį.
Atvirai kalbama apie japonų - ruaųA«-| Su8Ubdyti kraujo tekėjimų j daryti. Neliesti lafeto, pirė
rų. Dėl ko Japonija veržiasi į karų T
iš venos lengviau negu arte- tais, nes nuo to nelaimingasis
Per ateinančius 10 metų Japonijos gy- > rjnį kraajolek,. Ir turniketas gali gauti kraujo užnuodijiventojų skaičius padidės 10 milijonų žmonių.
Nežiūrint, kad Japonijoj ir miršta gerokas
skaičius, tačiau prieauglis yra nepaprastas.
Pereitais metais, kaip Londono “Times” ske
lbia, Japonų vidutinis prieauglis buvo 1 mil.
007,868. &ie tai išliko gyvi iš tais vienais metais 2,172,743 gimusių. Darbininkų tarpe 15

KARO LIEPSNOS IR
įGINKLŲ HANttSYI
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.aelaikalingas. Teikiant

mų. Nepilt! ant didelės žaizgalbų žmoguį kai vena ,yr&dos jodinos, karboliaus, ar
sužeista, visupirma • reik ųt-1 kitokio antiseptiko, nes sunliuosuoli visus kūnų veržian kiuose susižeidimuose tai nie
čius raikščius, atsegti kalnie- ko negelbsti, gi nelaimingam
rių, diržų; mat, svarbu, kad gali tik labai pakenkti. At
į7a^'g’aįt’ų’Uuo^ai"’tekėti
mink, kad tavo pareiga yra
ir 59 metų kasmet didėja po 400-500,000, ,iak šhdies. Paskui
tik kraujo tekėjimų sustabdy
žmonių, ir kadangi daugumas ii jų yra jauni Evarutė,į skadur,, nid«i tie ti ir žmogaus gyvybę palaiky
žmonės, tai naujų darbų reikia surasti kas 'sioĮ; ant žaizJos įr
ti iki gydytojas atvyks ir dau
met po 250^000.
aprišti. Paprastai toks apiban- giau nieko. Jei sužeistasis lei-1
Šiuos davinius paskelbus (Xl. 14), Ja dažavimas sustabdo kraujo psta, ar alpsta, nevalia ant
ponai ligi pereito spalių mėnesio turėjo 66,- plūdimų. Bet jei žaizda didelė jo pilti šalto vandens, nes tai
238,000 gyventojų, t. y. 942,600 daugiau, kaip įr nepavyksta kraujo plūdimų gali pagreitinti jam mirtį; atligi spalių 1 d. 1932 metais. Vienas japonų lengvai sustabdyti, tada rei penč, leipstantį nuo žaizdos
profesorius nustatė, kad “ natūrai is metinis kia užrišti antrų bandažų že žmogų reik šildyti dedant prie
japonų gimimų skaičius” nusistovėjo maž miau, žaizdos ir palengva ver jo kūno šilto vandens bonkas.
daug 2,100,000 ir, iš tų skaičių išeinant, rei žti tol, kol sustos kraujo te ar pakaitintas plytas, ar tam
kia tvirtinti, kad apie 1950—1955 Inetus Ja kėjimas. Reik saugotis neuž- panašiai.
ponija turės 80,000,000 gyventojų!
vejžti per daug sąnario, nes
Sužeistos venos, nors men
Kasmet penėti po visų naujų milijonų al
kanų burnų lr surasti naujiems 250,000 dačhų per kokias dvidešimt metų iš eilės, yra
uždavinys, kurio nė japonai nebežino kaip iš
rišti. Vidutinis japono ūkis yra tik 2,7 akro
ir išmaitina šešių galvų šeimynų.
Nė viena šalis pasaulyje nėra tiek žmoniif prikimšta, kaip Japonija. Vienam kvadr.

nuo to kartais gali įsimesti kausia būtų žaizda, sudaro tū
gangrena.
lų pavojų. Jei mažiausia kroNeretai pasitaiko, kad pra- pelytė sukrekėjusio kraujo ve
trūksta varikošinė vena, ki- nomis nuplaukia kur nors, tai
taip tariant iššokusi gysla ant į nuo trombozo gali įsimesti gakojos. Nuo menkiausio stuk- ngrena; arba gali įsimesti
telėjimo, o kartais net ir be kraujo gyslų uždegimas, taip
menkiausios priežasties, vari-, vadinamas “phlebitis”.
Jei
kilometrui dirbamos žemės tenka 956 gyven kosinė vena ‘gali pratrūkti; kr;opelytė sukrekėjusio kraujo
tojai.
mat, tos gyslos sienelė yra la nueina į smegenis, tai nelai
Belgija turi tik 394 gyventojus, nors lai bai silpnutė ir plonytė. Kai mingąjį suparalyžiuoja; karkoma tirščiausiai apgyventas, raštas^ Euro varikosinė
pratrūksta, Į tais toks paralyžius ištinka
kraujo plūdiibM vrfl toks di 'net po kelių-dienų. Kai vęna
poj.

Sudegusi Phlladelphia prieplaukoj privati vienos New
Yorko turtuolės “Niagara” jachta. Karo metu ši jachta
buvo pavesta krašto vyriausybei subiiiarinams medžioti.

ga. Geriausia be gydytojo ži ri; jis gali girdėti tokių gar
nios ir pritarimo nieko nepil bų, kokių žmogus negaįį. To
nų armonikos sudaro maži me
ti ant didelės žaizdos.
Imant domėn aukščiau su taliniai liežuvėliai, kurie pū
minėtus pavojus nuo veninių čjami virpa. Kai žmogus jau
gyslų sužeidimų, kiekviename ' negirdi iš liežuvėlių garso, ji
nelaimingame atsitikime reik , dar pamažu virpa, sudaryda3
mi labai aukštų, aštių, ^aip
tuoj šaukti gydytojų.
adatų, tonų, kurio žmogus neDR. A. M. RAČKUS,
Į. girdi, bet šuo savo jautria
3051 W. 43rd St.
! klausa girdi. Todėl ir kaukia,
Chicago, III. •
'girdėdamas smailų, aukštų to

' nų, kuris- jo ausies būgnelius
1 kaip adata duria.
Atmenat paveikslų “Gabri
1
Eduardas J. Kubaitis
ei Over The Whitehouse”l Tie
*
įspūdingi, žavėjanti garsai, J PIRMASIS PORTLANDO
BŪGNININKAS
kuriuos prezidentas Hanunand
16 Amerikos miestų galvų
girdėdavo iš dangaus, paimti
iš Bralims’o Pirmosios ijimfo- važiavo automobiliuose iš Dinijos.
.
, (nftro į Paryžių. Prie Sen-ŽorŽ
• • •
-z 'de Lil kaimelio juos sutiko

MUZIKOS TRUPINIAI

Chopin parašė savo “Minu-! muzika su būgnų trenksmais.
te” valsų pamatęs, kaip šuniu- į Pasitikti Amerikos svečius iš
kas sukosi ir sukosi aplink įėjo vietinės našlaičių prieglau
mėgindamas sugaut savo uo- į d°8 orkestras.
degų. Labai lengva .tai įsivai- j Automobiliai sustojo. Anie-

Per 1854 metų surašymų, 'Japonija turė delis, kati net ir mirčių pak atidara, kartais mažučiukas o zduoti besiklausant to valso. į rikiri-bii phsiklbu.sČ fįiužtkoš,
laiko, jei laiku nesuteikiama ro burbuliukas įsisiurbia į atjo tik apie 39 milijonų gyventojų.
* • •
Į sužinojo, kad čia našlaičiai Ir
r
tinkama pagalba. Tokiame ne- ,virų opų, ir kai tas oro bur
Jei šuo girdi armonikos mu- j W»n nutarė: jauninti du jauJaponijai pradėjus tapti pramonės šalim,
lainiingame atsitikime reikia j buliukas gyslomis nueina ikiĮgj^ jj8 pradeda kaukti. Dan' n’a«sius muzikantus,
gyventojai pi adėjo kaip grybai dygti. Mano
kuogreičiausia užveržti ko,jų širdies, nuo tmbolizmo širdis getis
^etis iš
mūsų lietuvių yra
vra tai?
Laimingieji buvo:
pe
iš mūsų,
tai
baimingieji
t»uvo: penkerių
ma^ kad pasiekus 80 milijonų, tas japonų
žemiau pratrūkusios gyslos, pakrinka ir nelaimingas turi patyrę, nes armonika yra po-į metų
būgnininkas
Andrė
rasės augimas turės išsisemti ir pradės smu
paskui tiesiog ant pratrūku mirti. Už tat, įsidėmėkite, kad pūliams mūsų tarpe instrume-1 More ir iešeiių metų “komekti. Kaip ten ir bebūtų, bet tuo tarpu ne tik
sios gyslos uždėti kompresų kai vena sužeista, nevalia pi- nlas. Šuo? ue dėl to kaukia, j t»s a pistonas” Mari le Kodi
Azijai, o ir kitoms pasaulio šalims gręsia
iv gan standžiai užrišti. Įsi ni “Perexkle”, nes tas skys-|ka(1 jam
fn-„}na ar dglįnek. Būgnininkų įsūnina Pū
geltonosios rasės užplūdimo pavojus. Tas pa
kalė galima net ir sų nykščiu timas putoja ir kartais įstu kokios kitos priežasties, bet į rtlando miestas, o kornetininvojus jau reiškiasi dviem būdais: japonų
spausti gyslų, kad tik kuoma- mia oro burbulėlj į atvirų gy- dėl to, kad jam ausys skauda, bų — Nju-Jorko miesto galva
skverbimusi į Kiniją, ruošimusi prieš Rusiją
žiausia kraujo nubėgtų, nors .slų, kas yra baisiai pavojin- Šunies klausa yra labai jaut-j^°1beris.
ir nepaprastu užvėrtimu pasaulio rinkų pi
Kai vaikučiai paaugs, juos
giausiomis kainomis prekėmis.
niškoms vienuolijų vizitoms ir misijoms va linkybės sutrukdė brangaus svečio kelionę. į išsius į Ameriką ir duos jiems
'•
•
•
Amerikoje Tėvas generolas teišbus apie ke-' ten tam tikrų muzikos mokslų,
Kun. Andrius Cikolo, M. I. C., Tėvų Ma- sario 13, 1934; laivu “Paris”. Jo buvo laukArėjas Vitkauskas
rijonų generolas atvyksta Amerikon kano-j ta alvykstant[ sausio 30, tačiau įvairios ap- luriu mėnesius ‘r paskui grįž Ryman.

kįusį man įvykį su Ta moteriške, kuri
kelerius metus liekasi be išpažinties vien
dėl to, kad nemokėjo kalbėti lenkiškai.
Pralotai, išgirdęs tokį atsitikimų, labai
nuoširdžiai apgailestavo, kad galėjo kas
panašaus atsitikti jp parapijoje. Pareiškė
viešų papeikimų tam kunigui, kuris at
sisakęs rusičkai kalbantį priimti išpažin
(Tęsinys)
ties. Jaunieji tačiau abu buvo visai prie
Na o rusiškai galėtum tsusikal- šingos nuomonės. Jų nuomone, katalikų
bėti?*— paklausiau jų, lyg nelabai norė bažnyčioje jokia būdu negalima, esą, ru
damas pateisi at i jos apsileidimų.
sų kalbai pripa/iriti lygių teisių su lenkų
— Rusiškai aš galiu kalbėti, bet len kalba. Ta^ moteris galėjusi per kelerius
kų kunigai, griežtai atsisako rusų kalba metus pr&mokti tiek lenkų kalbos, kad
klausyti išpažinties. Kalbėk, girdi, len galėtų savo sielos reikalhs aprūpinti prie
kiškai, o ne, tai eik sau- šalin...
lenkiškai kalbančių kunigų....Žinoma, suraminau vargšę, liepdamas
Nesidavė juodu įsitikinti nei pralo
eiti jai stačiai j 4)^žnyčių, į kurių ir aš tu i, nei man, kad kunigo šventa yra pa
važiavau. Tenai žadėjau jos sielos reika reiga patarnauti tikintiesiems, nepaisant
lus aprūpinti.
kokios jie Imtų tautos, ir kokia jie kalba
Po pamaldų užėjau į klebcnijų. Kle kalbėtų, jei jam jų kalba yra supranta
bonas pralotas X. — labai švįes: s ir pa mu. Taip juodu aš ir palikau užsispyru
lioms kunigas. Prie klebono yra du jauni sius savo lenkystėje. Dabar gal jau at
yikartu. Prifmė mtnie labai mandagiai. mainę ir tuodu kunigai savo nuomones,
Kadangi buvo jau pietų metas, tai būti kai i>er«*jo per (tulžiojo karo ugnį. Ypač,
nai privertė w:aaę kartu su jais valgyti. kad girdėjau, viehų tų užsispyrėlių jau
jMetų.
nųjų kunigų patekus į Vokiečių nelaisvę

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

Penktadienis, vasario 9, 1934

mo- jau nebe traukiniu, bet Viskis upe.

Kelionė buvo labai-įdomi. Įdomi ne tiek
tuo, kud būtų buvę gražūs paupio vaiz
dai, kaip kad Nemunu plaukiant, bet kad
teko man keliauti su gana įdomiais bendrakeleiviais. Keleivių .iš viso pirmoje
laivo klasėje buvoiųe me.- trys asmens: aš
ir-dar tlu kaž koki nepažįstami man po
nai. Plocko uostų apleidome jau gana vė
lokai — saulė buvo jau seniai nusileidusi.
Naktis tamsi —- ant dangaus žvaigžikžių
nematyti. lxruke nkra kas Veikti. Todėl
nuo pat pradžios susėdome visi trys į sa
vo kambarį ir, vienv kitų nekliudydami,
išplaukėme Varšuvos link.

Ilgų valuniįų keliavome tylėdami. Pa
galios tyla nusibodo. Pradėjome artintis
vieni prie kitų, sueiti į pažintį. Žodis po
žodžio išsišnekome, jog vienas mano ben
dru esąs užvaizdų dideliausio dvaro, esan
čio netoli nuo Skiernevicų; o antrasis —
esąs girininkas, arba kaip seniau iš ru
siškos kalbos sakydavo, “liesninčius”.
Dvaro i.žvaiz<la būvo žmogus dar visai
jaunas. Kažin, ar Norėjo daugiau per tris
dešimt penkerius 'metus amžiaus, ar wč
ne? I*ilno veido, aptukusio stuomens vy
Pietus imvn!ga»t, «m ir pajudinau ši Tenai turėjęs gyventi ilgų lajkų tarp sve ras, mėgstąs daug kalbėti ir didžiuotis
tų nelabai man aiškų klausimų upiv išpa timųjų, kurių kalbos nešupmto...
savo nuveiktais darbais. Girininkas — jau
žinties Niausimų tų, kurie- nemoka lenkų į
j
a
pysimi s žmogus. Liesas, išdKūvnsiu veiGarlaiviu iš Ptecko į Varšuvą
kalbos. Nupasakojau jiems ką tik pašilai
Baigęs savo darbų Plocke, grįžau na- ' du ir gražia, jau gerokai senatvės api-

f
tirt*-*'

baltinta barzda. Tokios išvaizdos žmonių
tarpe lenkų valdininkų galima būdavo se
niau Lietuvoje bet kui- išvysti. Tykus,
mėgstąs daugiau tylėti ir klausyti, negu
kalbėti.

rdu Stryžev, kuris iš tolo pažiūrėjus, tar
si koks miestelis. Trobos visos mūrinės
ir jų daugybė. Puikiausiai įtaisytas cuk
raus fabrikas. Visi laukai įdirbti taip, kad
kito ūkininko nė prie namų darželis ne
būva tiek įiiirbtaš. Kas pasėta — viską#
Virsta, kaip sako, iš šaknų. Dvarų tačiaj
pravažiavus, tuoj kaimas to paties vi
do. Gal net to paties pono priklausonf

Kailiu pradėjome mudu su dvaro už
vaizde. lšj>asako,jo jis man savo valdo
mojo dvaro kultūros aukštumų: apie lau
kų įtlitbimų, jų isdroiun iatų, apie ūkio į
mašinas, apie gyvulius, sodų iv t.t. Spren Tarsi'rėžte kas būtų užrė/.ęs: kaip ten^
džiant iš to, kų jis pasakojo apie lenkiš viskas dūmu vinu — taip čia vienas tik
kų dvarų kultūrų, tikrai buvo kuo gėrė skurdas. Trobelės n ten kutu kės. Tik gyve
tis. Žmogui, nevažinėjusiam po Ivenkijos namoji trobelė iš šiokių tokių plonai su
kaimus, o tik girdint tokį pasakojimų, pjaustytų medelių ^lastutyta. Kitos Uo
pasirodytų, kad I/mkų žemė viena iš kul lios — tui daugiausiai padarytos iš sutūringiausių šalių. Man atrodė toji už- smaigytų į žemę kuolų ir alvytemis iš
VoicdoK kallm kiek keistoka. Ne kartų pintų. Kol kuolai sveiki, tai dar šiuip
juk man teko važinėti, skersai ir išilgai taip trobelė riogso ir suteikia nžuvėjų ir
visiy Lenkų žemę h- savomis akimis ma gyvuliams ir pašarų saugoja vasarų nuo
tyti, kaip atrodo jų ūkis. Dvarų tikrai lietų, o rudenyje ir žiemų nuo darganų
liei sniego. Kiek patręšus kuolams — tro
galimu būdavo kai kur pastebėti gerokai
iškultūrizuotų: ir trobesiai puikūs, ir gy belė šlyja į šonų, aivytės sutrūkinėja ir
vuliai rinktiniai, ir javai tik girožėkis ir vėjas vaikščioja perdėm, o lietus bei snie
gana! Kaimo tačiau ūkis taip baisiai vie gus pūdo i>ašarų ir javus. Gyvuliai rwt
tomis atrodo, kad gaila į jį žiūrėti. Ypač baisH pažiūrėti. Vieno,-kad kiliui menkos
ten, kur susiduria kaimo skurdas au dva veislės, o antra taip menkai atrodo, ypač
ro pro bangomis, pasireiškia toks nemalo pavaunį, kad tikrai, anot kaimiečių punus priešingumą.-, kad tikrai žmogų ne sakoš: už uodegos šonų nesimato — vien
noromis gali bolševikiškomis mintimis pe- tik oda ir kaulai!..,
riuiti.
(Daugiau bus) „
Atsimenu vienų dideliausių dvarų, va-

Penktadienis, vasario 9, 1934
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GYVENIMO PAGRINDAI I
Dora, kaip gero elgimosi no
rma, yra svarbiausias visuo
meninio gyvenimo veiksnys ir
pažangos pamatas. Doros su
menkėjimą visados seka civi
lizacijos nupuolimas ir visuo
meniški neramumai. Toji pati
reformacija kilo ne dėl kokios
kitos priežasties. Ir nuo refor-maeijos laikų politikoje ir
visuomenės santykiuose kas
kart mažiau atsižvelgiama į
teisybės ir doros reikalavi
mus —: juos gal užstoja “vi
suomenės naudos“ šūkis. Kilo
socializmas. Tačiau liūdnos jo
pasėkos. Nes jį ėda senas egoizmo kirminas, jam pačiam
trūksta gyvybės akstino — do
ros. Socializmas stengdama
sis taisyti visuomenės santva
rką užmiršta taisyti patį žmo
- o tai ir yra jo didžiauji klaida.

Galingiausiu visuomenės gy
venimo atmainų veiksniu yra
žmogaus siela. Juo skaistesnė
bus žmogaus siela, vadinas,
juo doresnis bus patsai žmo
gaus — juo geresni ir dores
ni bus jo darbai. Tiek moks
las ir menas, tiek politiniai ir
ekonominiai santykiai yra žmo
nijos sielos galių veikimo ir
panaudojimo išdava. Juo la
biau žmonija rūpinsis įgyven
dinti gyvenime tiesų ir meilę,
juo teisingiau kiekvienas vi
suomenės narys pildys savo
pareigas, juo žmonijos gyvenimas bus skaistesnis. Dora
tai galingiausioji svirtis, su
kuria tegalima pakelti žmoni
ją iš klampios visuotino su
irimo balos. Bet tam neužte
nka gražiai suformuoti doros
įstatus. Reikia ir jų vykdy
mo.. Juk kas gali priversti
žmones būti teisingais ir do
rais? Gal įstatymai ar įsaky
mai! Nieko' vii
šfi. ,.nz ■nepadės
'».
įį 4ir
M*..'
k i a/- visuomenei naudinga“.

bendruomenes prie visuomeni

VYTAUTAS DIDYSIS

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

Vytautas, sakoma, buvo ne

didelio ūgio, šviesaus veido.
Nors buvo mažo ir smulkaus
Nykstant Bažnyčios įtakai kūno sudėjimo, bet prote bu
ir drauge krikščioniškai dorai, vo milžinas. *
gyvenime įsigali savimyla, o
Darbuose nebuvo jam ly
to pasekmė — anarchija, no gaus. Jis visados buvo užim
gailestingai ardanti patį gy tai, nuolatos darbe, nežinojo
venimą.
jokio poilsio. Jis buvo garsiu
Jei arčiau pažiūrėsime ] šių ir įžymiu kareiviu, diploma
durnųų literatūrų, menų, mok tu, teisėju, platintoju katali
slų, pastebėsime kažkokį ide kiško tikėjimo, Bažnyčios gy
alų ilgesį, kažkokį absoliuto nėju ir tikru savo tėvynės my
troškimą ir alkį. Kų tai reiš lėtoja. .
kia? — Tai yra žmonijos sie
Vytauto per 40 m. valdy
los pasipriešinimas prieš sa mas Lietuvos yra garbingiau
vimylą. Žymiausieji visų tau sias istorijoje. Lietuva nieką
tų rašytojai neranda prakil dos, nei anksčiau, nei vėliau,
nesnės doros per krikščioniš nebuvo taip plati ir galinga,
kųjų dorų ir dabar jų savo kaip Vytauto laikais. Vytau
raštuose vis labiau pradeda tas visuose savo žygiuose ir
į veikime darė vien gera savo
skelbti.

nių pareigų pildymo.

Dora ir lietuvių gyvenime, mylimai tautai.

galima sakyti, buvo ir tebėra
vieninteliu veiksniu. Pažvelki
pie tik į lietuvių dainas 11
pasakas. Ir kokį rasime ten
aukštų ir prakilnų doros su
pratimų, kokia skaistį meilė
Žėri iš kiekvienos dainų eilu
tės ir koks gilus dorovinis jau

(ASTSH

, jas pavaišino; sykiu dalyvavo
ftirvaitienė ir O. Jlanionle- pirm. M. Kriviekienė, viee piir M. Čižauskienė.
nė, Liet. Dukterų dr-jos — J. na. O. Banionienė, fin. ir nut.
Išganaitė ir O. Balčiūnienė, rašt. O. ftkulienė, atstovo į
Mirė u. a. Marijona Kirvai- Maldos Apašt. dr-jos — V. Mi- Spaudos Rėmėjų dr-ją P. PeATSAKYMAS TEISYBĖS
Korespondentė
tionė. Palaidota gražiai su l>a kalauskienė, Tretininkų — M. transkienė.
MYLINČIAI APIE KA
žnytinėmis apeigomis. Tylutė Kriviekienė, Merg. sodalicijos ■------------------LĖDŲ DIEDUKĄ
— M. Vaičiūnaitė, parap. cho l
TRUMPOS ŽINELĖS
------------Visi vaikai mūsų mokyklos MINĖSIME LIETUVOS NE ro -- V. Čepelionytė ir D. K
Kalėdose gavo dovanas. Iš sve PRIKLAUSOMYBĖS 16 M. S. R. dr-jos — M. Ankščiū i Sausio mėn. š. m. mirė nuo
mene
automobiliais sužeidimo 6 žmo
SUKAKTUVES
tinių mokyklų, kurie nors ir
Apvaikščiojimas įvyks vasa nės daugiau, negu sausio mėn.
veržėsi gauti, buvo prašalin
f 1933 m. Daugelis automobilisVasario 4 d., 3:30 vai..p. p., rio 18 d., (5 vai. p. p.
ti.
Goih. kun. J. čtfaUau »»
*»»(?>> I»W««fiv. Jurgio mok. svetainėje, ge
Kun. J. čižauskas
rb. kun. J. čižauskas buvo tiko pakviesti kalbėtojus lt betroit NewS paskyrė $100 .1^
kuria pran,‘S ”oli
sušaukęs visų draugijų valdy pranešė, kad vakaro prograVasario 4 d. įvyko draugi
toki
bų susirinkimų tikslu pasita m, pasižadėjo surengti muz.
škas parapijos pasilinksmini
rti kas link paminėjimo Lie J. Čižauskas. Tam visi prita
mas - balius, kuris labai gra
Šiemet detroitiečiai galės pi
tuvos nepriklausomybės suka rė. Pelnas eis parapijos nau
žiai pavyko. Nors dabar be
rkti, taip sakant, pusę autoktuvių.
dai.
veik kas sekmadienį yra kas
,
..
mobiliui laikyti leidimą (lieeSusirinkimui vadovavo kun.
Vakarui darbuotis sutiko pa
. .
y v.
,
.
nors veikiama parapijos sve
...
„
, nse) t. y. sesiems menesiams,
J.
Čižauskas.
Nutarimus
užra

rapijos komitetas. Sus-mų už- T, y
.
...
, _
tainėje,
tačiau geraširdžiai
,
,
T
, ro šešių menesių turės mokešyti
pakviesta
M.
Aukščiūniedarė
kun.
J.
Čižauskas.
,.
,
...
xr
,.
,
žmonės remia parapijų atsila
ti nz kitų pusę. Vadinas, duonė.
nkymu.
M. Aukščiūmenė ^aina žm0Bėms palengvinimas.

Vytautas, kaip ir Amerikos
Vašingtonas, karėj buvo pirmas, pirmas ir taikoje.
Jis
nenorėjo ir niekad nebandė
užkariauti bei pavergti sveti
Gerb. kun. J. Čižauskas pa
Į šį vakarų atsilankė stam
mų tautų. Tat kitoų Europos
Apaštalystės Maldos drau
tautos, būdamos tada silpnės- bių parapijos biznierių; nepa- sakė gražių kalbų apie Lietu
♦
v
vos
nepriklausomybės
atgavi

gijos metiniame susirinkime iš
nės už Lietuvų, pasidavė i miršo mūsų ir p. Petrėnas iš
mų
ir
metinius
tos
šventės
pa

rinkta sekanti valdyba: dva
smas paslėptas beveik kiek Vytauto globų.
AVest Side.
minėjimus;
kvietė
’
ir
šiemet
tų
sios vadas kun. J. čižauskas,
vienoje pasakoje.
Reikia atsiminti, kad Lietu
šventę
tinkamai
paminėti.
pirm. Ona Škulienė, viee pirVažiuodama pro šalį čia bu
Tačiau šiandien mūsų gy va nėra ir nebuvo m ii it ar izSusirinkime komitetas atsto j mininkė O. Vaškevičienė,
fin.
✓
venimas kaskart šalinas doro mo, bet nuoširdžių žemdirbių vo sustojus Motina Dovydą,
vavo
Šv.
Jurgio
parap.,
o
drir
nut.
rašt.
P.
Mikalauskienė,
vės. Žymu daug pakrikimo šalis. Vienok, kuomet Vytau 6v. Pranciškaus vienuolyno
viršininkė. Pasilsėjus su kita1 jas valdybos bei atstovai-(ės): i ižd. O. Banionienė,' atstovė į
ženklų, kurie savo įtaka briau tas negalėjo diplomatija ir po
Spaudos Rėm. dr-jų O. Banio
na*! visur, kur reikalinga skai litika nuraminti tėvynės prie sesute išvyko į Grand Rapids. Liet. Susivienijimo 171 kp. —
K. PetrolAs; Šv. Juozapo dr- nienė.
•dramas ir tiesa. Netikėjimas šų, jis juos nuramino kardu.
Sv.
Šv. Pranciškaus (tret.) tlrAgota Juodsnukaitė, parap. jos — M. Varanauskas,
Vytautas, Didysis Lietuvos
rausiasi po mūsų tautos pa
Jurgio dr-jos — K. Petrokas, gija metiniame susirinkime išmatais, o mes vėžlio greitu Kunigaikštis, buvo didžiausias choro narė, prieš savo vardu
mu orientuodamiesi, nenorime ir gabiausias karo vadas. Su vių dienų vas. 4 pakvietė ke- Sus-mo 190 kp. — M. Juod- rinko sekančių valdybų: dvato matyti. Lietuviškoji spau Vytautu gali lygintis tik Ha ietų savo draugių ir gražiai snukis, Mot. Są-gos 54 kp. — sios vadas kun. J. Čižauskas,

da, kuri kiekviena proga ne
vengia pabrėžti esantį pažan
gi ir kultūringa, savo skiltis
taip dažnai skiria tik becharaktervbėms ir žemesniojo gyvenimo reiškiniams, nekalbant
jau apie “geltonųjų spaudų“.
Voltui iš visuomenės reikalan
Sime sąžiningumo ir dorovin
* . r- 5;- -a » -‘P
Y
• ’
gurno, jei jai piršime visiškai
Cįrkularai ir sausi įstatymų abejingų tais dalykąis spauparagrafai negalį įkvėpti žmo,dą. Todėl katalikišką spaudų,
ni jai teisybės ir meilės jaus- kurios pagrinde yra krikščio
nių. Čia reikia dorovinio žmo niškos dorovės ugdymas, kie
nių išsilavinimo, gilaus persi- kvienas sąmoningas pilietis lai
ėmįmo gėrio ir tiesos minti kys brangia ir reikšminga
mis. O tai tepasiekiama ne priemone mūsų tautos dorovi
materialinės naudos beieškant, niame gyvenime. Tik dori žmo
bet tikėjime ir jo versmėje — nės gali būti sąžiningi ir drau
Dievuje. Tik tikėjimo plėtimą smingi ir tuo pačiu tautiškai
sis ir įsikerojimas žmonių ši ir valstybiškai nusistatę pi
rdyse tegali atnaujinti žmo liečiai.
Spūdis
nijos dorų ir pasekmingai pa
DRAUGAS »»
žadinti atskirus asipenis
ir
Katalikiškas!

Lietuviškas!
Patriotiškas!
Teisingas!

Naudingas!
Pamokinantis!

nibalas, Aleksandras Didysis,
Julius Cezaris,.Petras Didysis,
Bonapartas Napoleonas ir Ju
rgis Vašingtonas.
Dar jaunas būdamas- V y tautas prie savo pavyzdingojo tė
vo Kęstučio pasižymėjo nepa
prasta drąsa ir sumanumu ka
ro lauke, gindamas savo nu
mylėtų kraštų. Jo tvirta valia
davė Lietuvos kareiviams |kvėpimų drųsos ir pasiaukojirtio ginti savo tėvynę. Kada
Jogaila nužudė Kęstutį, Vy
tautas, paėmęs Lietuvos vai
džių į savo rankai, parodė to
kių karžygio gabumų ir did
vyriškumų, kad nusistebėjo vi
sos Europos tautos. ’
Ne vienas lietuvis, kad ir
įžymiausias, nėra ir, tur būt,
nebus labiau tautos gerbiamas,
kaip Vytautas.
Pražilęs karo laukuose Vy
tautas mirė sulaukęs 84 me
tus. Jis paliko gražiausį pa
vyzdį lietuvių kartoms.
Lai
jo garbingi darliai lietuvių tau
tai būna visų mūsų širdyse ir
skatina visus prie tautinio su
sipratimo. Adv. N. VaJasina

MOM I KNOM

Graudu Verksmai

STACIJOS
IR

Kai Kurios Gavėnios
.Giesmės
Išimtos iš “Ramybė Jums“

:

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

METINES SUKAKTUVES

Nusa-fone

NAUJOJ VIETOJ

TlkmMn TONIKAS — tonikas, kuria
atgaivina jflsų organizmų. Jeigu jus
e«t« tik puetau žrhoguM arba mote
ris. pamėginkite NUOA-TONE. Jeigu
Jų* n* bOatte užganėdinti gautomis
paaektn4tni'a doleri, kurĮ • juk užmo
kėjote savo vaistininkui bus sugrą
žintas A- HV’GA-TONE ima visą at■akemybf. “N* laukite nei dienos arba
nesikankinkit* nei vienon
nakties,
gaukim buteli TUBAR — jus ge
riau valgysite, — geriau miegosite
— Ir bosite pilnai sveikas ir normaiUhaa.

J. H. BOČIONAS
4928 VVest 14th Street

-

Phone CICERO 4486

CICERO, ILL.

Laimingai ir sėkmingai sulaukęs SUKAKTUVES,
sveikinu visus savo kostumerius, rėmėjus ir pažįstamus
šia proga. Kviečiu visus atsilankyti pasiimti dovanas ir
pasirinkti iš dideliu bargeny švaraus ir šviežio maisto.
Tėmykite lange iškabas. Jos nedaro “blofo”, bet pa
rodo tikrą tiesę.
Vietos gyventojai pažįsta mane per eilę mėty, ir
nesu gavęs papeikimy nuo vieno. Dabar, naujoj vietoj,
turiu pilny drąsą užprašyti visus, nes gausite ko tik rei
kalausite, už žemesnę kainą negu bile kur kitur.
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Profesijonalis
golfininkas
Paul Runvan, laimėjęs pirmų
vietą ir $1,000 Pasadena, Calif., golfo turnamente.

Uždarykite duris nedorovin
gai spaudai, saugokite šeimos
tyrumų.
’ .

“DRAUGAS“ PUB. CO.,
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Naujus Testamentas. Vėrtė
Jurgio parap., Brooklyn, N. mai. Pust. 62; kaina 10c.
Y. (Kun. A. Petrauskas, M. I.Į
ftv. Jėzaus Širdies Introni-i Juozaptts Skvireckas.
PusL
zacija. Parašė kun. S. Drau 620; kuiną $1.25.
C.).
S v. Teresė Vaikelio Jėzaus
Kovo 19 — 25 dd. — &v. gelis. Pusi. 132; kaina 60c.
Švenčiausiojo Jėzaus Vardo Parašė Df. V. Padolskis. Pusi.
Jurgio parup., Detroit, Mich.
Kovo 19 — Bal. 1 dd. —r drjoS Įstatai. Veftėr kun. P. 112; kaina 50c.
Brockton, Mass. (19 — 25 dd, šaurusaitis, su apdarftis. Pus).
Sv. Teresės Vaikelio Jėzaus
narius skaityti ir platinti ka .,
,
,,,
..
_ .
Novena. Kaina 10c.
talikiik*» spaudą Viai sic įurlu
8U -H***““* kun. A. Būblys, M. I. C. 2b 120; kaina 60c.
Rituale Remanum Prirvttm
‘
Prašomi atsilankyti ir prane — bril. 1 dd. — kun. A. Pet
Gyvenimas Sv. Juozapo. Pukime j darbų, o daug laimėsi
Joseph Skvireckas, S. T. D-ris į KiapiŲ 36; kairia 15c.
šti draugijai, kų manot dary rauskas, M. I. C.).
me.
Kovo 28 — Bal. 17 dd. - Kaina $1.75.
ti.
Apie Kristaus Sekimų. Pusi.
Gi esmy nelis, bažnyčių cho
Apreiškimo parap., Brooklyn,
384; kaina $1.20.
Lietuvių Diena bus vasarų
Jaunimo draugijos vakarėlis N. Y. (Kun. A. Būblys, M. 1. rams ir.mokykloms. Naujalio.
US d., Lietuvių salėj. Vyčių
Didesnysis Katalikų Tikėji
Pusi. 136; kaina 50c.
<
puikiai pavyko. Visi buvo vi C.).
choras mokinasi patrijotinių
mo Katekizmas. Parašė kun.
Balandžio 23 — 29 dd. —
skuo patenkinti. Vakaro vedė
Giesmynas. Paruošė kun. J. Jokūbas Linden, S. J. Vertė
dainų. Programa bus Įdomi:
jai visų kuogeririusiai prižiū Utica,*N. Y.
Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496;
kalbos, dainos ir kitokie įvai
kun. Stamiukynas. Pusi. 190;
Balandžio 30 — Gegužės 13
rėjo. Gera tvanka rodė jų pažio pabaigoj.
•»,
kaina $2.25.
'
rūmai. Po programos bus bu
kaina 60c.
Komisijon įėjo: Navokiėnė
aidaTbnvimų. Komisijoj, kuri dd. — šv. Kazimiero parap.,
nco žaidimas.
Misijonieriaus Užrašai. Pa
dovanas aukojo ir vakarėlį su Pbifadelphia, Pa. (Kun. A. Ciir Marozionė; joms pavesta ko
rašė kun. Richard W. Alex- SKAITYKITE IR PLATIN
rengė buvo: G. Bražinskas, B. kotą, M. I. C.).
optuoti dar viena arba dvi
Vad. 4 <£ pėr sumų kun. L
KATALIKI6KĄJ4
ander. Vertė Broliai Marijo KITE
narės. ftirvaitiencį pavesta ui
Zimnickutė, J. Svendris ir Ki
F. Boreršis moterystės ryšiu
SPAUDI.
Inai. Pusi. 188; kaina $1.25.
rafrūtė.
*'' '
H’zervuoti svetainę (jeigu ga
surišo'Dnų Lapinskaitę su A
lima 29 d. balandžio). Knygų
dolfu Gessner’iu.
žvenčiausios širdies Mėnuo.
peržiūrėtojas Vaičiūriaitė, izd
■Parapijos komiteto sus-mas
Novakienė ir pirm. su rašt. M.
Jaunavedžiai priklausė Vy- buvo
antradienio
vakare, Parašė kun. Bertioux. Pusi.
: Medoniene.
čių kp.; jaunoji nuo pat jau-1 Tarp kitų dalykų, nutarta pa 164; kaina 35c.
Jėzaus Širdis ir Jaunimas.
Mūsų kuopa sutiko, kad Ma nų jų choro priklausė, ir cho- didrnt klebonijų, A. MiseviIšdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklą
Ir Grubnamh)
i Idos Apaštalystės ir Tretinin rui. Už tat Vyčių choras, pa čing ir J. Nieelis priskirti pa Laisvai vertė kun. Zajančkau
skas, M. I. C. Pusi. 55; kaina j
kų <1 magijos padarytų serijų lydėdamas jų į moterystės luo- tarnauti per ankstybąsias Mi
Didžia usia paminklų dirbtuvi
j traukimų per kuopos vakarų Į mų, bažnyčių nuo vargonų iki šias, V. Bekampis ir F. Ged 10c.
ouėant /

lės II. Stepanauskienė ir M.
Aukščiūnicnė. Joms pagelbės
i Krembliertė,-Šarmulienė, Va)
, čiūnuilė. (Iries Jtalph’s orkcA
| tru. Pelnas eis parapijai.
Banionienė ir Gustaitienė
TRUMPOS ŽINELĖS
1 pridavė jMnigų už iudų ir sta
| lėlių pasknliuinii).
,(Tęsinys iš 3 pusi.)
Narėms nūs pasiųsta atviru
Pranešta, kati kurie savo au (ės ir pranešta, kad ateinanti
tomobiliams leidinius (license) i mėnesi susirinkimas bus tru
pirko per paštų iš Georgia mpus, kad po sus-nio bus drau
vai. už $3, tiems nebus išduo-1 giškas vakarėlis.
dama leidimo tags’ai (lieense
Kovo 28 d. sueina 15 metų
tags). Norima ir čia nupigin nuo kuopos įsisteigimo. Bus
**'*
*
t i lieense tags-us.
surengta paminėjimas baland

DETROITO
ŽINIOS

Majoro ir ponios Couzens
šeštas 'kūdikio sausio 28 d. pa
krikštytas Šv. Ražančiaus ba
znyeioj.

■ Dabartinis Detroito majoras
yra jauniausias iš visų buvu
šių majorų. Jo tėvris yra vai
stybės senatciium \Vashingto,

-

------ <------ ‘

KAS SĄJUNGIEČIŲ
VEIKIAMA

Penktadienis, vasario 9, 1934

rankų. Gailu Vinco.'Jis reika
po We»t Side pasidarbuoti;
lingas chorui, nes yra geras
jis užrašinės katalikiškas lai
drutbalsis (bosas).
kraščius ir patarnaus su kny
gomis. Geisftna, kati draugijų
dv. Petro draugijos susirin
susirinkimuose prie kiekvie
kinias bus tuojau po Mišių,
nos progos valdybos ragintų
parapijos svetainėj. Yra narių

DVASIŠKOS KNYGOS

VtNEUAN MONUMENT CO.. INC.

MoL Sų-gos 54 kuopa pas- vasario 11 d. Kas turite tikie- altoriaus papuošė baltais kas
turam susirinkimui pirminin tų, nepamirškit atsinešti. Vi pynais. Klebonas pasakė pri
taikintų pamokslų. Jaunaved
kavo vice pirm. A. Buikicnė. | sos kviečiamos atsilankyti.
M. Sirvaitienė, koresp. žiai su visais pabroliais per
Sus-me perskaityta Jurgio Bu
Mišias priėmė šv. Komunijų.
ndzos ir šeimos laiškus, k u
ATITAISYMAS
Duetų “Jesu forona” giedo
riarne kuopa pakviestu daly
jo V. Švelnifitė ir M. Itimaivautį šv. Mišiose už mirusios
Praėjusio
penktadienio
tė. Solo “Avė Maria” žavin
jo žmonos siekų. Vasario 22 d,
Draugo”* numery parašiau, į gai giedojo M. Siurbieflė, Dr.
sueina metai; kaip atsiskyrė
nuo mūs. Nutarta dalyvauti. ka<* girdėja®, jog Kalėdų Die- J. P. Siurbio žmona. Choras
> Į anglų laikraščius žinių pu ,,ukas vien* ™rgaitę ant sce- irgi gražiai pasirodė. Laimin
rašyti apsiėmė Aksomaitienė. :I,os aP‘enkė.
go jaunavedžiams gyvenimo.
^Užgavėnių vakarienė jau čia1 Išaiškėjo, kad visi mokykpat, vasario 11 d., 7:30 vai.!,os vaik«čiai buvo apdovano- M Stasys’ia* Valerija Stepulio
vakare. Valdyba darbuojasi.| ^’ isskyius tuos, kurie nelan- niai vas. 2 d. susilaukė mėlyJaunamečių vedėja M. Gižaus i ko lnflsų I>«r»pijo« mokyklos, nakės dukrelės. Motina, Dr. A.
kienė sakė? kad programoj da-iMin6ta ’n<>rgaitė seniau lankė! G. Sack priežiūroj, gerai jau
lyvaus apie 37 mergaitės. Dai
bet dabar ne- čiasi. Tėvai-‘džiaiįfĮaU^ Dievt

Švenč. Jėzaus Širdies Troš

vilą per vėlėsftias. Mėnesinė
atskaita parbdė didesnes paja kimai. Paraše kun. Pr. Vaitu
kaitis. Pusi. 32; kaina 10c,
mas negu išlaidas.
Švenčiausios Jėzaus Širdies
“Draugo” vajaus diena ati
Intronizacija. Parašė kun. J.
dėta ant tolesnio laiko.
į Vaitkevičius, M. I. C. Pusi. 92;
ĮDOMU ŽINOTI, KAD:

MISIJOS

1.

LISTERINE
TOOTM PAŠTE

25‘

Telefonas SEEley 6103
Chicago, -Illinois

GRABORIAI

Stacijos ir Graudūs Verks

AIA

par

arti Grand Avė.

LACHAWICH
IR SONOS

Mass. (Kari. J. Navickas, M.
I. C.).
Ona Itutftelaitč atnaujino' pre
Vincas
Zimniekas,
,
(firbda
Kovo 12 — 25 dd. — Kingą
nmneratų. Vadinas “Draugo’
ton,
Pa. (Kun. A. Cikota, M.
skaitytojų šeima Detroite au mus Detroit Packink Co. sufi
ko nelaimę. Būdamas dirbtu I. T. ir kun. J. Vaitkevičius,
ga/
Pavyztlingas katalikas. Jo vės sargas, bevaikščiodamas M. I. C ).
Kovo 19 — 25 dd. — Šv.
nas Paplinskas pasižadėjo dai paslydo ir puldamas nulaužė
sisakė penktadienio laidų,

o nytojvy.

bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos
pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas 1 tv. Kinrtmlerb kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gi minėk, draugus Ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Srtnal, Duk
terys, Zmtal, Anūkai ir Gimi
nės.

laidotuvėms patarnauja grab.
8. F. Mažeika Tel. Yards 1136

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI GRABORIAI

GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoptgiatfsia
Reikale meldžiu atsmaukti, o mano
darbu būsite užganėdfntl
Tel. CANal 25*5 arba 2519

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

2314 W. 23rd PI., Chicago

3319 Lituanica Avenue

1439 S. 49th Ct.

Cicero, III.
_______ Tel. CICERO 5827
-

J, F. RADŽ1US
tt«.

i.

LIETUVIŲ GBABORIUS

Palaidom oi 836.06 ir aukidan
Modernlika koplyčia dykai.

tA
,u 2g£:

w. įetfc Ht.

w MARIJONŲ

SKYSTO UUOSUOTOJO

vai

527 N, MŠTERM AVĖ.

Mąstymai apie švč. Jėzaus

Aukščiausias pasaulyje Širdį. Iš italų kalbbs vertė
bokštas.yra Ispanijoje.
Jis Vaišnoras, M. 1 C. Pusi. 208;
turi 409 metrų aukščio.
kaina 35c.
Mišių Auka. Patašė kun.
— Į Europų pirmasis par
gabeno tabakų prancūzas Jo Juozas Jusevičius. Pusi. 88;
kaina 25cz
nas Nikotaš.

iš ŠV, PETRO PARAPIJOS

ToI6«.

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

t—

Alt

dantų moat). Lleterina
oth PaMo gaunama po
Tėmyk. kaip gerai JI
kio.
Ją vartotadamr*
arėtus sutaupai 81 66.

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir
taupykite pinigus
—“*o----------

kaina 30c.

— Senesniais laikais auto Į D
mobilius per valandų vos 10 j
fcilomelrn važįubdavo, o da
bar 370 ir tikimi nuvažiubti
aukojo šios. sų-gietės: Žabala *cnko‘
dovana.
iki 400 kilometrų.
vičrenė, Jurenicnė, Yolnnienė.
Nekartų buvo sakyta moti— Pietų ašigalis apklotas
<$1.00), Seirienė, Pilukienė
,kad bile kokiame dalyANTANAS M0STEIKA
Į ledu ir sniegu apie 80 sieksnių
(50c), Bitautienė, Vaičiūnienė, ke noiint teisybę sužinoti, vistorumo.
Mirfi vaftario 6 d-., 1934 m.,
9 vui. vakaro, sulaukęs, puses
Varanauskienč.,
Gustaitienė. »ados reikia kreiptis į upsu—. Vaduo Lietuvoje, neskai
amžiaus. Kilo iŠ Kaseinių aps
Sv. Petro parapijų minės
kričio, Kascini'ų parap., HakuKeukeliem", Novakienė, Maja n
aiokylojas arba j klebonų
tant tvenkinių ar mažesnių utlų kaimo. /Jiienkoje iSgyveno
Z'i metus. skienė. Vakarienės tvarkos žiū
Rašydama tai neturėjau mi- Lietuvos nepriklausomybės die pelių,. užima 56,000 hektarų.
Paliko dideliame nuliūdime
du sūnus Antaa.-i ir Feliksą, se
—- į.
—nty užgauti sesutes, arba rnū- nų, Vasario 16, vakare, parap.
•— Arklių Lietuvoje per me
serį Marijoną Zuodlenę, broli
svetainėj. Bus graži progra
į sų klebonų.
Tambšlų, brolienę Oną, švogerj
tus priauga 35,000,
kiaulių
ir ftvogerką J6ną fr Viktoriją
Gaubus, sesers dukterį Oną MuNeištyrus dalykų daugiau ma. Dalyvaus didysis Sv. Pet 134,000, avių 142,000, raguo
Člults ir jos vyrą Staftislovą ir
daug kitų gimimų; o Lietuvoj
nerašysiu. , Teisybę mylinti. ro parap. chorns, jaunimo cho čių 175,000, tūkstantis.
du brolius Joną ir Juozapą ir
ras, artistai Jonas ir Marijo
gimines.
Kūnas pagtu-votas 6645 So.
na čižauskaį ir Šv. Jurgio pa
Talman Avė. Laidotuvės Įvyks
šeštadieni, vasario 10 d., fš na
rapijos^horo narės S. Bjikšaimų 8 vai. bus atlydėtas 1 Gi
mimo l’an. Sv. pkrap. bažny
tė ir A. Juodsnukaitė. Kalbės
čių, kurioje Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą, l’o
įžymus Detroito teisėjas, kun.
peiitiafdų bus naiydėtas 1 Sv.
Spaudos platinimo, darbas
Kazimiero kapines.
č’ižauskas, klebonas ir dar vie
Laikinas palengvinimas kur) vaiku
Nuoširdžiai kviečiame visus
Vasario 12 — Iri dd. — Shcčiai gauna nuo kokio syntetUko liuo gerų žmonių remiamas.
gfmfnes, draugus-ges ir pažysnas neseniai sugrįžęs iš Lie
suotojo gali privesti vidurfų (tempi- Į
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
boygan, Wisc. (Kun. A. Pet
1-aikams pagerėjus, be abeihą ir net pradėti erzininrlų inkstuo
dotuvėse.
tuvos. Programa prasidės 8 rauskas, M. /. C.).
se Gerai sutaisytus liuosuotojas at-i »
.
■«. ,
..
, , ...
įieš i sorą virškinimą. Nėra jokio ne- JOlleS, 1/ctrolto katalikai Vpa
Nuliūdę: Šimai, Šėsuo, flrovalandų.
smaguinti tuo laiku. Ir nef jokio ailji- . •
.
,
, ,. .
lls, Hmlie.nė Ir Giminės.
Vasario 19 — 25 dd. — Aunumo vėliau. Nereikia duoti vaikui tingai reiilS KpHllUOS platinimų,
Laidotuvėms patarnauju gru'dviguba porcija” viena air dvi die
Detroito
lietuviai
širdingai
sonia,
Conn. (Kun. A. Petrau
borlus HT P. Mažeika. Telefo
Anot priežodžio: koks tėvas,
nas vėliau.
nas YAltds 1138.
•*
Ar gailina pataisyti užkictėjrmą vai- tokie ir vaikai. Taip ir pa.* kviečiami atsilankyti į sį va skas, M. I. C.),
iibiaMMaafMMMMMiii
Mt/'itirvato *> •**'Taip!
rl’u 1 it ’ ••” j^tsaRT) griž/fo;
frt Lt i 1
« •’ '
.
*
kučiuose?
gydytojai.
Vasario-19 — kovo 4 dd. —
‘‘Taip:” atsuko daug motinų, kurios lilUS: turime klebonų kun. L- karų. Bilieto kaina neaukšta,
Bcka. ftį iSmlntingą pu tarimą: 1. iftsirlnkite geiią skystą ituosuotoją. 2.1 F- LoretSJ, kUHS yra pamyki kad. visiems davus progos pa Aušros Vartų parap., \VorcesOuoktVe dožą pritaikintą prie siste- •
,
. -,
' • .
ter, Mass. (Kun. A. Cikota, M.
jntm. 3. l’amnžomis sumažinkite do- ' ję's knyglį skaitymų TT be gfl sigerėti programa.
■/jį, kol viduriui be pagalbos reguI. C.).
lo įvertina spaudos reikšmęlla.riSku.1 vlišklnasi.
Vasario J 4 d. pripuola Pe
Vasario 26 — kovo 4 dd. —
i'atvirtintas
skystas
liuosuotojas ir jos galybę*. Jo |>Hvyzdžiu
(vienas kuris plačia/ vartojamus vai- i
, ,
, ,• ,
•
,
»
leni)
diena
ir
prritftift
gavėnios.
AtJioI, Mass. (Kuri. A. Petraukuiną) yra Dr. (*aldwell's Syrup l’e- pradeda Sekti dlillglHll IT dali
psin. Malonus tluosiiojantis veikimas giau Žmonių, Tai džiuginant* Pamahlok per gavėnių bus še- skas, M. I. C.),
JONAS GEDMINAS
Šio puikaus sutuisyino yra geriausia
forma pagalbos vaikams
suau reiškiny^'.
'
>
kančiai:
trečiadienio
vakarais;
*
Kovo
1
—
6
dd
- MtCarMirė vasario 6 d., 1934. 12:30
gusiems, taip-gi. I»or.ą gal fina nusta
vai. po pietų, sulaukęs p ūsam.tyti dėl bile kokio amžiaus ar rei
Pereitų savaitę
tli<!BFaštį į
kallrinna rąžančius, panio-, mel, Pa. (Kun.
Vaitkevi- ĮAilo metų. KUo U Raseinių aps.
kalo.
PaifičH parap., Karklėnalių kai
“
Draugų
”
užsiptenurnėruve
kslas
iv
palaiminimas.
Giedos
čius,
M.
I.
C.)\
'irto.
Jūsų vaistininkas turi I>r. t'aM- !
Amerikoje išgyveno 35 motus.
well's Syrup. l’epsin. Narys K- H. A. i Zigmas Baibokas, pavyztlinga# jauniriio choras; penktadienio
Kovo 5 — lf dd. — ProviPaliko dideliame nuliūdima
motorj Konstanciją po tėvais
šv. Antano parapijos rėmėjas, ( vakarais stacijos ir palaimint dence, R. I. (Kun. A. Cikota,
Mažeikaite, du sūnus Feliksą
Ir StAnislovą, tris dukteris Vin
M.
C.).
daug pasidarbavęs gyve^la ,uia».
centą Kusmafaklenę ir žentą
Aleksą, Rnphfe Eidintiene
ir
! mas lietuvių ūkininkų koloni j Nėra geresnės vietos valanKovo 5— 18 dd. — Pittsžentą I^oną, Aleną Hkrudontenę Ir žentą Prancl*kų. žcSIs ajoj. Pas Baibokus, Branėn, <lai praleisti, kaip bažnyčia. lon, Pa. (Knn. A. ^Būblys, M.
nuktiH,
sesers dukterį Juzefą
Barkauskienę Ir jos vyrą An
Mieli., per keletu metų buvo Gavėnia — atgailos laikas, I. C., ir kun. -A. Petrauskas,
taną Ir gimines.
Kūnas pašarvotus 6311 H.
Buy glGves wfth whof laikomos pamaldos, rengiami Kad ir nuvargę nuo sunkaus M. I. C.).
V/inchesIer Avė.
Laldpluvės (vyks šeštadieni,
dienos darbo^ stengkitės tų
Kovo 12 — 18 dd. —. ftv.
parapijai vakarėliai.
it savas
vasario 10 d. tš namų 6 vai.
bus atlydėtas j ftv. Kryžiaus par.
N-reik mokėti 660. ui
Ponia M. ZMisukaitienė už valandėlę* j>anukoti savo Ifiga-1 Kazimiero parap., Woreester,

KAM VAIKAMS REIKIA

Suvirs' 50 metų prityrimo

oriam

u-

U.ZOLP

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai
4830 WEST I5th STREET
dfeero, UlinoiB
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

1648 WE8T 46tb STREET

A. MASALSKIS
.graborius

Tel. BOUIevard MO>—MIS

3307 Lituanica Avė.

GRABORIU^Ga^LALDOTUVIŲ

M.

Tel. Boulevard 4139

CICKltO W4

8YREWICZB
GRABO RIUS

Laldotnytoa guąy ^maruavtm*.

Tat fcAFšyctto MV»

J. Liulevičius

KOPLYČIA DYKAI
(344 R tSOtb Aw. rSaero. Di

SIMON M. SKUDAS
ąRABORIUB IR BALSAlTUOTOJAB
Patarnavimas garas lr nebrangus
718
18A 8t.
TaL IMMMM «77

Grabortas
l» . DalaamaotojM

M

W.

Patarnauja
cagoje tr ai
Mja.

Didelė

lr

Koplyčia

gra«
dykai

<M1 Archer Avė.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
___

A

»

j

___ __________

UIDOIAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

n H X VOIH

Penkt.3i.niR, vasario 9. 1934

DARIUS IR GIRĖNAS
Ihi vurdai žinomi plačiam
pasauly, <lu s aidai įrašyti Eit:
tuvos istorijon.

RADIO

CHICAGOJE

I

Tarpuose buvo gražios muzi

DAKTARAI:

LIETUVIAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

kos, įdomių pranešimų ir į-

Kl.

vairenybių.

j ji kviečiami atsilankyti ir paRADIJO PIPIRAI ' LINK
RKMKITK KATALiKIft.
! remti gružų darbą,
SMINO KLAUSYTOJUS
K£JĄ SPAUDĄ
į
X Nekulto Pras. Pan. ftv.
Visi mes žinome, du vardai
! mergaičių sodalicija rengia va
J lVoples t* limitavę krautu
Offloe Phont
išgarsino mūsų tauti) ir mūsų
' karų su programa, balandžio vių duodamas radijo progra
11
TRlucla 0044
Nekulto
Prasidėjimo
Pan.
š.
Amerikos lietuvių viutlų. l>a
15 d., parap. salėj. Visas pei- Į mas, kurios įvyksta kas ant
bar kįla klausimas, ar mes, mergaičių sodalieijos susina ims eis vietinių seselių moky-1 radienio vakarų iš stoties
Amerikos lietuviai, įvertinsim ki,utts įvyks vasario lt d., 1
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
tojų naudai. Komisijoj darbuo >WGEJS, įeina daug čionaitinių
tnin hruieda iii auka tautoa vuh popiet, mok. kambary. Vi . , . ... „
,
....
......
, . . .
7850 So. Halsted Street
1
° Ų •! * . 4
j
« Jas: U* Kalvaiti M. Laurm- lietuvių dainininkų ir dūminiithvImm
>ir
įiH^tulvsMiic
ličius
nuics
kviccittiuos
atbilan.
,
.
.
*
t
.
.
***
ROOM 118
kainu, ai pasuuy^Nuv jienib
sbaiHL
skaitė, .1.
J. Razbatlauskaikė.
Kazbadauskaitė, K
S. tikiu
nkių. Praeitų nerudi™
antradienį nrnpro-’’
8-4 Ir 7-8 vai. vakare
amžinų atmintį Chicagoje me-Į*ytl. i Narusevįeaitė, B. Kegovičaitė. gramų išpildė, būtys jaunuolių,
tmėms sukaktuvėms? Į klau-1 X ftv. Kryžiaus bažnyčioj
K. Y. W. kuriems vadovavo A. Giedrai LIETUVIAI DAKTARAI:
sūnų negiali nei Paminklo Fo- 'dabar laikoma Novena prie
tis. Gražiai padainavo keletu
TeL LAUjelte 8067
ndo Komitetas, nei kelį ar ke Ikonėlės šv. bourde. Įspūdin
ftv. Kazimiero Akad. Ilėmė- rinktinių dainelių: solo, due
liolika darbuotojų atsakyti. Į'gus pamokslus sako gerb,
!jų 1 skyr. skaitlingas susirim tu ir kvartetu.
Apie dantų
kiauri,,,, lengva b» atsakyti kun. F. Vaitukaitis.
tt’
* sveikatų kalbėjo Dr. Paukštis,
tada, kada visi, kas tik jau- baigsis sekmad., vasario 11 d.| .
,___ .____
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
liun įsirašė dvi naujos narės:
X/-SPINDULIAI
čiasi esijs lietuviu, vienu bal 3 vai. popiet,
ponia B. Bretz ir S. Naruse3051
West 43rd Str.
su sušuksime: Taip! pastaty-j
Ofiso Tek CICERO 40
pastatyX Ponai Norkui rengia
Res. TeL C1C1CRO 8456
■uitu paminklų ir pastatę ga- neo party klierikui Juozapui!
(Prie Archer Arą actoll Kėdelė)
vice-pinn J.
Voioado*: nuo 1 lin 8 v*l. vakaro
\sinir pasidžiaugti, kad atli Rimkui paremti. Pramoga busĮ
lčsiine
Seredoml* Ir nadėUomla pasai
■atarų
kome patrijotingų darbų.
sekmadienį, vasario 11 d., 2|
----------------------------------,
. ;
.
„
Kalbėta apie rengiama va
Būręs Cicero
Taigi, broliai, sesutės, lie vai. popiet, adresu: 452b So. .
...
. ... . ...
miestelio pirname GROvehUl 8887
.
/i,
it..
karų
balių
vasario
10
d.,
Pi
mas Sveikatos
tuviai, laikas trumpas, beliko Marshneld Ate. Uziauciantie- ..
ValaadM: 8-4; 7-» P. M.
...
. .
'
Konilsijoaiehpaviėtų svetaiųej, 4512 So
Trečiadieniais ir sekinad. susitarus
rtus
(Ir
laikė
vos keletas mėnesių. Suskubt* garbės oftWood St. Serijos jau platina
per 10 mė
kime, pasirodykimp, kad mo-•
lliatydmiltw> ka.j f#H.
ty) yra gerai
mos. Visį rėmėjai prašomi seCicen’ečiams
kanu? pildyti savo žodį. Tu^a ,4as hlbai lc.,ai ,„lgaj pagiry,pri^
Lietinis Gydyto|a«) ir Chirurgas
žtnomaM
per
vakarų.
27 metus. Da
sunkus laikai, bedarbe,
be,
įav0> kaipo |a.)avjo_ už.
8868 SO. R’ESTERN AVK.
'
bar
speciali
Chieago. 111.
Komisijos pirm. E. Gedviliezuoja gydyme
v,s gi pasiateag, nei nepnju
at|ikti: paftniau B kon.
Plaučių,
81 r- ,
sime, skaip bus atliktas kilnus'.šulo Kalvaičio n
#«;
,,
...
,
,
.
Ules ir ReuBOUlrvard 7*88
Daliaus - Gi- karo pasisekimu. Jai padeda

iš ŠV. KRYŽIAUS PAR
T0WN OF LAKE

DR. A. R. McGRADIE

TeL ORO. eiiUl 1585

DR. A. L YUŠKA

JOS. SHINGLMAN, M. D.

DENTISTAS

1448 SO. 481U
CICERO, HA
UUr.. Ketv. ir Pila. 18—8 vaL
8147 SO. HALSTED ST., UHIOAUC
Paned., Sored. ir Su bai. 1—8 vaL

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

▼al.: 8-11 ryto 8-4 ir 1-8 vak.
Sermtouiia po plotų lr NodūidlmuM
tik auaitarua

MIS W. MARUUKTTK ROAD

Dionoma Tel. LAlayette 6788
NakUmia TaL (Akai 0403

DR. A. J. JAVOIŠ

TeL LAlayette 7868

DR. F. C. WINSKUNAS

Office: 2643 W. 47th Street
VaL: 8 iki 6 popiet, 7 iki 8 vak,
Nedalioje pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

<140 Archer Avenue
VaL: 8—4 lr 7—8 vaL vakarų

Offlae Tel. REPahllc 7888
Ruh. Tel. GROvehUl 8817 "
8817 S. WA£UTEKAW AVE.

Bes. 2196 W. 34th St,

DR. A. RAČKUS

1

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

TeL OAMal 84M

GYDYTOJAS lr CH1RUGAS

Ree. and Office 1
2423 W. MAR0LE1TE KOAD
8888 So. Lte.Ui Si. VaL 2-4 ir 7-8 vok. Ketv. 8-13 ryta

Office Phoae
PKOttpeci HMM

Nedalioj auaitarua

CANAL. 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
k
PHYSICIAN

and SURGEON

malianio Ilgų.

Re*. HEMIock 7881

DR. A. P. KAZLAUSKAS

MODNT CARMEI
KAPINĖSE

Iškilmingas Kepurinis
BALIUS

2201 W. Cermak Read

I

Valandos- 1—8 ir 7—8

Rengiamas
LIETUVIŠKOS TEATR. RŪTOS NO. 1 DR STĖS

Sub. Vasario-Feb. 10,1934
H0LLYW00D SVETAINĖJ, 2417 W. 43rd St.
Pradžia 6:30 vai. vak.
Įžanga 25c.

Draugams, kurie nesirgo per 10 metų bus duodamos
dovanos. Kviečiame visus, senus ir jaunus, atsilankyti
ir pasišokti ,prie linksmos muzikos. Bus gardžių už
kandžių ir šalto alučio..
Kviečia KOMITETAS

EXTRA SUSIRINKIMAS
šaukiamus

Cicero L. Demokratų Klūbo
VASARIO - FEB. 9 D.
Svetainėje, 1500 So. 49th Avenue

«

Dr. M. T. Strikol’is
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISO VAIANDOS:
Nuo 2 iki 4 lr nuo 4 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso teief. BOUlevard 7820

Susi l inkime dalyvauti Hvečlui kaip MR. GUSTAV
RANDA, Demokrutų kandidątaH j Ciceros lųiento
Town 'l’mstee. Taipgi atsi laukys . Cicerus, miestuko
s*

Valdvba:

'

%

I

‘

'

MR3. ROSE CUCHNA,.
MR. NI0H0LAS HENDRIKSE, ir
MR. HENRI R. SCHWARZEL,

ir daug kitų svarbių kalbėtojų.
P. S Po susiriAkimo bus Uito alaus.

Kviečia visus atsilankyti,

KOMITETAI

PKObpect

DR. A. G. RAKAUSKAS

1830

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St
TeL BOUlevard 7842

Ofiso valandos: l-« ir s-s vai. vak,
Reaidencijoe Ofisą*: 2868 W. «Bth St,
Valandos: 18—18 ryto
8eredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.

i -J

DR. T. DUNDULIS

arU 47tb Street
Vai.: nuo '» lkt S vakare

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tei.

T«L CANaI

VIUgirna

PROsp*C« Mh
TeL CANaI 8128

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. 6.1. BLOŽIS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DENTISTAS

1821 bUUTH HALSTED

2201 W. Cermak Road

So.

Valandos: XI ryto iki 4 popiet

(Kampas Leavitt 80

• UU »<M

Valandos: Nuo 8 iki 12 ryto
Nuo L {ki 8 vakare

DR.J.RDSSELL

_ beredoj pagal sutarti

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojus
2515 VV EST 69th ST.
Of. ir Rez. Tol. HEMIock 6141

Tel. Ofiso BOUlevard &81S—14
Bea. VLCtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street
Ofiso vaL: mw 1-8; nuo 8:86-8:88

IKĄigoa nriiisiiį
Often TeL Victory 8888
Tei,

OFISAS

4729 So. Ashland Ave.

LAIDOTUVĖSE.........PAJAUKITE..........

2 lubos
CHICAGO, 1LL.

5340 So. Kedzie Avenue

Lietuvių Baltos žvaigždė*
pašelpinis klūbas laikys mėj! nesinį susirinkimų vasario D
Į d., 7 vai. vakare, Barausko
I svetainėj. Visi nariai malonė
I kitę susirinkti ir užsimokėti
mokesčius. Bus išduotas rapo, rtus iš buvusio baliaus. Nariai
i prašomi nesivėluoti.

BRKsei

8181

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų <

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 Ud 8^88 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 16 iki* 12
valandai dienų.

Telef onas MIDway 2680

visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102

So. Halsted Sk

Kampas 21st Street

Valandos: 2—4 popiet, 7—8 vai. vak#
Nedėtomis ir tventodienlato 16^-1 k

Offlee-

PROspect 2011 BEVerly 0081

J.LMGDONAS
/<

a

t.’<
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t
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GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
4 tr t to 8 P. M.
VaL: B
Ketv.

4631 SO. ASHLAND AVM
Tel. FLAaa 8600
VALANDOS;
Nue 16-12 v. r/to; 8-2 ir 7-8 v. A
Medėldieolata ane 16 Ud W diena

sutarti
Kryitaus Ligoninėj

ir

Archer

Tel. REP. 3100
e

’

2506 W. 63rd St.

YAK<i„ 0684

Tel.

m. __ _
Fl
6700
—•

Daktaras

savo rūpesčius. Pašaukite:

‘

DR. MAURICE KAHN

Dr. JOHN F. RUZIC

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

ARCHER HEIGHTi
Heights. — (Cliica
go, III.) Marijonų Kolegijos
Rėmėjų 41 skyriaus mėnesinis
susirinkimas įvyks MckmatBe
nį, vasaiio 11 d., 2 vai. popiet,
j Lubertų namuose, 5537 S. No, idica av«. Kviečiami sunirin! kti vist muiai ir atsivesti nau
ii jų narių.
Valdyba

teL

Namų

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANCUMO

REPubiic8340

7888

Ofiso: TcL CALumct 4838
TeL HEMIock 8288

DR. CHARLES SEGAL

TfiVAS

Kli labilu

Telefonai

|

V alandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

- I R-

t •

•’

REZIDENCIJA

6631 S. Cahlornia Ave.

4645 So. Ashland Ave.

UOZAPAS EUDEIKĮ

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WESTStDE

Koresp. V. Duoba

PRADŽIA 8 VAL. VAKARE

Sersdomis ir Nedėliomis pagal šutai*

*

GRABORIAI

CH’»URGA8

GYDYTOJA*,

OFFICE HOURS:
1 to 4 and 7 to 8 P. M.
Sunday by Appolntment

HME, ILLINOIS

Atsilankęs dvasios vadas ge
rb. kun. P. Vaitukaitis, davė
daug gražių patarimų, žadė
jo rėmėjas lemti ir parengi
mus lankyti. Š. K. A. R. 1
skyr. gerai gyvuoja, gražiai
vienybėj darbuojasi. Rėmėja

0121

DR. S. BIEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

DR. J. W. KAOZEWICK

vaS’i •
'j 14
-d.. 1(5,10 'omlo globėjo, aukų kvi-. t. Pilipavičienė, E. OgintieValandos.
----i
- -vį
Į,ta® lr 1,U08U laiku sten#sluos> nė, M. Sudeikienė, O. Sriubie Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo z Iki 4
500.00. Tai beveik
popiet lr 7 lkt 8 vai. vakare;
. į parinkti aukų tam tautiškam'
4\ Bagdonienė, B. Kalvai* vai.
.
DENTISTAS
Šventadieniais pagal -susitarimų.
Chicagos lietuvių; iš kitur vi i darbui. Sėkmės, rods, neblo- 1
4712 So. Ashland Avenue*
, tė, M. Laurinskaitė, E. Ogin
4930 West 13th Street
sai mažai.
i ginusios: surinkau netoli 50 taitė, J. Razbadauskaitėe
vai.: Nuo 18 ryto Iki 8 vakaro
X CICERO, ILK
Mūsų lakiniai iėkė per At j dol. Nore kai kurie mano, kad Toliau kalbėta apie vajaus
lantų ne vien Chicagos lietu i aš dirbu už kokį koiuišiną. vakarienę kovo 11 d., KrenROSELLI BROTHERS, INC.,
vių, bet visos Amerikos lietu Ne, brangus tautiečiai, aš iš eiaus salėj. Per biznierius apPAMINKLŲ DIRBĖJAI
vių vardui pakelti.. Taigi, nt aukų nereikalauju jokio atly-į sįėn,ė pereiti ir pakolektuoti
Spccte.iMal iškalime Ir išdtrblpro šalį būtų ir kitų kolonijr, ginimo. Kiekvienas centas, kn valgomųjų daiktų: M. Laurin
«ne visokių rūšių paminklus ir
lietuviams prisidėti prie chi rį per mane aukojate ir auko- skaitė, E. Ogintaitė, B. Kal
Krabuamius.
Mūsų šeimyna spcelalUMoJa šia
c&gieČių kilnaus darbo.
site, bus piiduotas fondui.
’ vaitė, J. Kazbadauskaitė. Kai
me darbe p»'r šešias kartas.
Teko pastebėti, kati Rytuo
Taigi,
šiuo, gerbiamieji, kurios narės taip pat priža
Veskite perrinktų reikalus tie
se yra susitvėrusių Dariaus • kviečiu visus geros valios lie dėjo paaukoti valgomųjų dai
siai su pačiais tsdirbėjais
Girėno vardu komitetų.ir kai tuvius stoti į talkų: kas dar- ktų ir dovanų,
j.
bumą apie’ paminki#, bet Chi bu, kas auka neatidėliojant Skaitytas,ur priimtas kvie
cagos komitetas kol kas ma prisidėkime prie šio darbo.
timas į seimelį A, R. K. L. Fe
žai iš Rytų gavo aukų paniin
Baigdamas Širdingai ačiuo deracijos. Išrinkta penkios at- j
■s
SVienas kinkas | rytus auo
klui. O gal rytiečiai mano Ily- ju visiems aukojusiems,
stovės.
dklžinCų vartų
tuose statyti Dariui - Girėnui
Iš
centro
pranešimų
darė
Pranas Mikolaitis,
paminklų! Mano nuomone, įlies
M. Šedicnė.
turėtumėm pastatyti vienų di
3433 W. (ilst Place,
Trys telefonai:
M K. A. R. 1 skyr. džiau
dingą, kad nebūtų gėdos nuo
Chicago, Iii.
Re*. PENS VOUA 8011
MlbMONT 8480
kitataučių. Aš, rašytojas šių
T« Hemlock 4382 gias sugrįžimu veikėjos A.1.
OfTa-e: HILUS1OE 8M5
Kinčinieaės, kuri žadėjo dar
Vineent Rosclli, seer.
Alfred RdseUi, pres.
buotis su mumis.

CANal

rtione

WISSIG
Bosijus

frpaHla.11at.Aa į|

Kapitaaas
PasanliniMM kare
GYDO VISAS LIGAS VYRU IK BTOHIRTJ MER
4LASV UBSMtKMAdUSLOS l» ME8MVI

MFi • s RKtU RIKI

Snaslailftlrr* gydo ligos pilvo, planetų. lakatų Ir pustė* nn nnriitnn« kraa-į— flatadas. reumatismų. galvos skausmus, bIch'i-'ihim niiaaroje. koa«jtmų. gerklės akaud4Jima lr paaiapMngas Ilga*kl"
gaMJo jua Hg-dytl, ateikite dla te pteatttkriakito kų Jis Jn«a gali ps dm
Fraktiti-".1- per daugelį metų ir Ugydu tuk -i,.
- ■•«<-"' <
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Penktadienis; vasario 9,
AUTOBUSAI

Klaipėdoj jau įvedama* au
tobusų susisiekimas kuris pa
keis sava amžių atgyvenuaį
elektros tramvajų. Tuo tarpu
jau yra išmėginti 2-tos rūšies
autobusai. Gyventojai jais pa
tenkinti.

Ifi ŠV. PANOS MARIJOS
MERGAIČIŲ SODALICI
JOS CHICAGOS APSK.

te, vice pirm. — F. Gnbaitč,
SUSIRINKIMO
i nutarimų rast. — Ii Gritaitė,
iidin. — A. fiukiūtė, korespoMarijos mergai- ndentės — O. Pužnuskaitė ir
Šių sodalieijos Chicagos Aps- O. Iviuskaitė. Susirinkimas
kritios susirinkimas įvyko sau baigtas malda.
ftv.

Tib .tJH*

“io 18 d., Aušros Vartų jmrajos sodalieijos klubo kamba\ Susirinkimą atidarė pirm.
. Ži baite, o kun. Mačiulios atkalbėjo maldų. Atstoviu
įvo iš: Brigh ton'Park, 18th
h, West Side, Cicero. Nutariinai perskaityti ir priimti.

■St *"
Ii’ X Ai
r

Panos

į--

«’ . 'r -

-

.'Jf .
‘ ’r'V

Po susirinkimo. West Side
sodalietės, vadovaujant pirmi
niūkei Petraitytei, patiekė at• stovėtus skanaus užkandžio,
, lle to, West Side sodalietės
pakvietė visas atstoves į jų
šokių vakarę (Valentine Bal
floon Dance), vasario43 d», Mc.

BRIGHTON

M- *

Atsilankykite

PARK

į

Liurdą!

šeštadienį ir sekmadienį,
vasario 10 ir ll d., 7 vai. va
kare, Nekalto Prasid. ftvenč.
Panelės parapijoje bus rodo
mi kintamieji pavekislai —
“Litinio Stebuklai.” Šioje
filinoje galima pamatyti Liur
do miestų, tūkstančius mal
dininkų ir ligonių, kurie at
vykstu į Liurdą ieškoti kaip
kūno, taip ir sielos sveikatos.
Pamatysite tą vietą — grotto, kurioje apsireiškė ftvenč.
Panelė šv. Bernadetai. Kas
matė šiuos paveikslus sykį,
nori pamatyti ir antrą syk,
nes tai įdomūs ir kiekvienam
verta pamatyti. Įžanga suau
gusiems 25c, vaikams 10c. Be
to, bus dar ir graži komedija
— Charlic Chaplin.
Itnp.

Pirmiausiai kalbėta apie ko- Cormick Club House, 26 gatnstituciję. Paskui nutarta: L vė* netoli Oakiey Avė.
kad visos sodalietės, kurios’ Pusisekimo linkime naujai

priklauRo Apskričiui, turi da Valdvlw.i.

KLAIPĖDOJ

Onuks ir Onulcs

ftv. Jurgio Mokyklos garri orkestrą, vadovaujama prof. A. Pociaus, dalyvaus Lietuvos Studentu
ruošiamame vakare pagerbimui kap. S. Dariaus motinos vasario 11 d., Lietuvių Auditorijoj.
■ 1 ■■■■■!■■ ■■■
.... .
■■■......... .■
, ..į, , ,ll, —, , —■
-- -- -us lankytis į liau- nes”, kurios bus atvaidintos likauskienė, Ukanienė, Vaice-j
O. Ivinskaitei perskaičius nu-:dies kursus, kurie būna kas
kauskienė; svetainėj darbiniu-Į
tarimus pirm., darė pranešimą' pirmadienį ir t.t. O. Ivinskaikai: O. Ivinskaitė, A. DanikaiPRIETARINGUMAS
iš Federacijos Apskr. veiki-pranešė, kad gruodžio 15 d
tė, Paulienė, Žilienė, Petkie
mo, kad ruošiama Vakarinių ^vakaras nedavė daug pelno.
Vaicekauskas, Vaiskia, Pe
Valstybių seimelis vasario 18
Svečias ]g. Sakalas plačiai
tkus, ftaputis, K. Zaromskis.
Fed. skyriaus pastangomis
d., taip pat spatūlos savaitė, kalbėjo apie ‘‘Kražių skerdyvasario 16 d. bus paminėta
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis. Programa susidės iš
■.... '—
dainų ir kalbi;.
Pranešta, kad Hv. Kazimiero
Akademijos Rėmėjų 6 skyrius
rengia kauliukais žaidimo va
karą vasarių
.<1., Paulių na
me. Pranciškieeių seserų rė
mėjų 2 skyrius lokį put vukaĮ

Parendavojimui geras ūkis,

Tėvų Pranciškonų, prie Ogden
Ave.į Minsdale, III. Informa
cijų teikia ir Marijonų brolis
Aleksandras.

nė,

rą rengia vasario 25 d., para
pijos svet.
Sus-me dalyvavo 14 draugi
jų atstovų. 8 draugijos užsi
mokėjo metinius mokesčius.
Kitos dr-jos prašomos įnešti
mokestį sekamam susirinkime,
vasario 25 di
Parapijos choras rengia šv.
Koncertą kovo 18 d. varg. J.
Kudirka stropiai mokina cho
rą.

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jonu pasiuiltn nikstelėti ko
jos risią. išsinarinti runk* ar gauti
dieglį i pečiu* ir kuomet tksasteas jut
ii proto varo. tai ■•aitrinkite su
ANCHOR Paia-EapeUtriu ir apdengint
•u flaneliniu ar vilnonio audeklu.
t kelias minutes skausmas pranyks
Ir palengvinimas bus laimėtas.
Per teviri 60 metų Anebnr Pain-

ADVOKATAS
106 W. Monroe St.. prie Clark

DA3N A

Tetefona* HTAte TBM .
▼blandos • ryt* iki S popiet
2201

W.

Road

Cermak

Ptnedėllo, Beredoa fr PėtnyMoc
vaka.no* • iki •

Telefoną* CAN*I «IM
Namai: 6459 8. Rockwell St
Utarntako. Ketverto tr 0ak*to*
VakarAt* T Iki t
Telefoną* KKPob lc MM

5332 So. Long Avė

Koresp.

Chtcaffo. III.
TFU REPUBLIO 84M

Staponavicz visus myli,
Pilną stiklų kožnnm pili
Ltuosybės namo bendrovės
Kad jis išsigertų,
metinis parengimas įvyks se Vargelius užmirštų.
kmadienį, vasario ll d., savoj
svetainėj. Pradžia 7:30 v. v. Alus yra Kingsbury,
Bus suloštas labai interesi Prie baro visad būrys.
ngas veikalas “Karo aukos”. Geria visi ūliavoja.
Nieko kito neatboja.
Po lošimo bus šokini. Grieš I
*
t
gera muzika. Bilietai tik po
30c perkant iš anksto. Todėl
bedarbės laiku visiems prie!
Ponas James Sta ponąvičia;
narni. atidarė TAVERN (Alinę), po1

Visus ir vi?as kviečiame at
antrašu 3321 LITUANICA Asilankyti.
VENUE. Kaipo pasekmingas
biznierius išbuvęs biznyje per
Tariu 5 kambarių fletą, vie
nas. Ieškau draugo ar draugės daugelį metų, kviečia visus
pusininkauti, arba išnnoniuo- savo draugus bei pažįstamus
siu įrengtus kambarius Ringe ant' atidarymo naujoj vietoj.
liams arba vedusiom porom. Biznio atidarymas įvyks Suba
Garu šildomi, karštas vanduo, toj, VASARIO 10 d., viršmitelefonas, gera busų ir gatvėtu antrašu.
karių transportaciia. Atsifiankite: 5512 So. Ashland Avė ,
Rengimo

Geras Skonis —Jus Negalite Jo Nepastebeti

tinkins. LUCKY
HropolHaa Opera
iMMTATTMB
AlY MOUKT“.

VuuometPuikiaauiat Taboka

Luckies puikesnis, švelnesnis
skonis paeina ii puikiausio
turkiško ir naminio tabako. Mes
naudojame tiktai vidurinius la-

pus, kadangi jie yra lenrviAusi,
rležniausi lapai. Ir kiekvienas
Lucky yra taip apvalus, taip
kietas, taip pilnai prikimštas.

Derlltua Grietinė

ir tiktai Viduriniai Lapai

▼erti), eiiiekfte Juos J CRANI
COAL CO. Gausit* gr retinas
anglis, ui mailsu pinigų
POtOhontas M. K. liktai »7.*O
toms.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas
12132 UNION

Komitetas

AVĖ.

Chicago, UI.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avb.
Phone PULLmaa 8062

Tel. PROspect 8697,

INSURANCE
Teškau pirkti fanuos. Pirk
siu už cash. Turi būti nebran
gi, geros žemės ir paranki vie
ta gyventi. Kokioje valstijoje
nesvarbu, bile gera vieta. Toli
ar arti Chicagos. Praneškite
laišku ar ypatiškai.

JOHN KULAAENKAS,

12732 W. 16th St., Chicago, UI.

...... -

katrie perkate anglie IA dml

NOTART

PUBLIC
R F. A L
SIUNČIAM

E B T A T E

PINIGUS

I

LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
PRIflIRABTKITE I MOflŲ BPULJCĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

,

Tai. LAPayette 1088

