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UŽDARANT ŠILTUOSIUS METUS I KUN. PASIJAUS- i
POPIEŽIUS LAIMINS PASAULI

Numatomas milžiniškas tą die
ną maldininkų suplūdimas

KANONIZACIJA KUN. BOSKO 
PADIDINS IŠKILMES

•L. ' ‘ ’ •* 1
VATIKANAS, yas. 22. —Į būriu nesutilps suvyki; iš viso

Didįjį Šeštadienį kovo m. 31 ! pasaulio maldininkai dalyvau- 
<1., Ryme įvyks nepaprastos , t i šiose istorinėse iškilmėse, 
iškilmės. Tų dieną bus kano- j Apskaičiuojama. kad tų die- 
nizuotas palaimintas Don Bos-i nų Ryme bus mažiausia 100, 
ko, saleziečių kongregacijos1 (M) maldininkų. Čia neįskai- 
įsteigėjas, ir bus uždaryti tumi maldininkai, kurie atvyksir
Šventieji Metai.

Abiejose iškilmėse dalyvaus
šventasis Tėgas Popiežius Pi* 
jus XI. Patvirtintas praneši-^ 
mas, kad uždarant Šventuo
sius Metus Popiežius laimins 
pasaulį '(urbi et orbi) iš šv. 
Petro bazilikos Imlkono. 

Numatoma, kad kovo m. 31

saleziečių vadovybėje, o šių 
pastarųjų maldininkų Ims ne 
mažiau kaip 30,000.

3c A O 0 P y
Telefonas: Canal 7790

KAS OPERUOTAS
Vakar ryte Visų Šventų

TAS BELGŲ KARALIUS
BttIUSKbIfe, vas. 22. —

Šiandien palaidotas miręs bel
gų karalius Albertas, dalyvauparapijos klekinus Roselande, . ... .

gerb. kun. Jurgi. 1-aSkauato!
, ... ... 1 valdovams, «nl darinei vado-operuotap apendiku. Prie opa I ]

... . x i vvbei, diplomatams, nnniste-ravimo ethens nenaudotas, I ; .f. ,
, , .. ... iriams ir sindams tūkstančių| liet tik lokalia jautulio sulaiky- L ,

■ mas. Operacija skaitoma pavv Į n??n,U\'. i. ,,
. ‘ Gedulingosios pamaulos įvy

ko Šv. Gtidttlės bazilikoj. Pa- 
i maldoms pirmininkavo Mali
nęs kardinolas arkivyskupas.

Po pamaldų mirusiojo palai
kai nulydėti, j Laeken rūmus, 
už keletos mylių nno Briuse
lio, ir ten palaidoti koplyčios 

AVASHTNGTON, vas. 22. — j kriptoj*.
Kongreso žemesniųjų rūmų ( Abiem prčiesijos Kelio šo-

VISUOMENĖS NAUDOS
KOMPANIJŲ MONO-' 

FOLIJA

DRAUGAS
THE MOHT INIT.I'ENTIĄI. 
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________________________

METAI-VOL. XVIII

DRAUGO DIREK- HITLERININKĄ! KELIA KADA PRIEŠ 
TŪRIŲ POSĖDIS ' KATALIKUS VOKIETIJOJE
Vakar įvyko “Draugo’* 

Bendrovės direktorių susirin
kimas.

Užgiriu “Draugo” vajų 
varyti gyviai ir iškilmingai 
baigti ‘‘Draugo’’ piknike ge
gužės mėn.

“Draugo” 25 metų jubilie-

ž krikščionystės dėsnių gini*
mą suėmė virš 200 kunigų

. *___
KATALIKAI DRĄSIA? STOJA PRIEŠ 

PAGONIZMO GRĄŽINIMĄ
Sausio d tl. Traustein, Ba- Nui.-dė, jog katalikai turi 

varijoj, tautiniai socialistai1 Kristaus skelbtų dorovę ir ne- 
jų nutarta minėti dideliu mu-' ručinė vietos klebonų. Kaltino j priims “vokiečių krikščionių”
zikaliu vakaru spalio mėnesy 

“Draugo” Bendrovės pir
mininku išrinktas kun. Ignas 
Ąlbavičius. Pirmininko pagel- 
bininkais kun. .Jerominas Vai
čiūnas ir kun. Jurgis Paškau- 
skas. Sekretorium kun. Juo
zas Mačiulionis. Iždininku

esų veikęs p. i'š valstybę. Liu
dininkai to nepatvirtino. Bet 
naciai jį paliko kalėjime. Pa-

' j ivongreso žemesniųjų rūmų į Abiem proiesijos Kelio so- ,/aR Mačiulionis. Iž
Milano gausingai inaldinin-; tarpvalstybinis ir užsienio pre nais buvo sustatyta kai iuome-1 kun jonftg j Jakaitis 

rijai vadovaus kardinolas kybos komitetas patyrė, kad nė, kuri paskutinį kartą pa- Susirinkime •priimti
S'Jinflfor ITnnainnvis mnlrliniti ' ,________._______________ ,______ •___ ’ •’

1
&?huster. Gausingos mnldiniu1 visam 'krašte veikiančios vi 

kų grupės atvyks iš Argenti- į suomenės naudos kompanijos 
nos, Brazilijos, Belgijos, \ o-> (Utilities) tarpusaviai taip su 
kietijos, Vengrijos, Olandijos, j rakintos, kad visa eilė tų koto-,

tarnavo ir saliutavo buvusiam 
savo vjtiausiajom vadui.

iimtas Įmy
gu revizorių raportas.

d. Šv. Petro bazilikoj nieku Į Čekoslovakijos ir kitų kraštų.■ panijų viršininkų turi užėmę i

J. VALSTYBIŲ IŽDAS TURI 5 
BILIJONUS DOLERIŲ

WASHINGT0N, vas. 22. — das. Jis reikalingas dolerio. 
Iždo departamentas praneša,■ kurso vagos palaikymui. Kiti 
kad krašto iždas yra užverstas į gi trys bilijonai dolerių skirti 
pinigais. ,Visas pinigų fondas bėgantiems krašto reikalams

po kelis šimtus riebiai apmo
kamų vietų.

Patirta, kad vienas indivi
das (asmuo) yra surištas net 
su 240 kompanijų, o kitas - su 
212. Kiti su mažesniu kompa
nijų skaičiumi.

Taip pat patirta, kad iš
iž<k .lekia paakiu bilijonu^- JauRiauaia. krašto pra.no- Amerikža g. U-
dolerių. Jei šį fondų paskir- 
stytum tarp gyventojų, tari
kiekvienam vvrui, moteriai ir . . , ....... om i •• •lams vyriausybe daug ir iš-1 toriais 22L kompanijoj.vaikui tektų po. 40 dol. Tokio ' b 1 r
didelio fondo krašto iždas dar
nėra turėjęs.

Iždo departamentas
bilijonus dolerių surinko įvai
riais būdais. Pirmiausia dole
rio devuliuaeija, paskui pasi
skolinimais ir, ant galo, mo
kesčiais. Iš devaliuacijos iž-', 
das pelnė 2,<i00,000,000 dole
rių, apie 2,000,000,000 pasisko 
lino, o kiti — mokesčiai.

Mokesčiai gi vis didesniu 
spartumu ir didesne kiekybe 
plaukia iždam

Gautas iš dolerio devaliua
cijos pelnas — 2,600,000,000

lies iv biznio gaivinimui.

šiems pastariesiems reika-
sull, jo sunūs ir brolis Marti
nas 1931-1932 m. buvo riirek-

NUŽUDYTAS NIKARA- 
6U0S SUKILĖLIŲ VADAS

MANAGIJA, Nikaragna, 
vas, 23. — Oficialiai paskelb
ta, kad nacięnalė sargyba nu
žudė šioą respublikos sukilėlių 
vadų gen. Kandi u o ir du jo 
palydovus. -Gen. Samdine tu
rėjo užtikrintų'sau prezidento 
Sacasa laisvę ir asmens nelie
čiamybę. Gen. Sandino atvyko 
čia j derybas su prezidentu.

MUSSOLINI STEIGIA 
EKONOMINĮ BLOKĄ

šiuos 1

leidžia. Prezidentas Roosevei- 
tas to nori. Vieno bilijono do
lerių per mėnesį išlaidoms ne
pakanka.

Valstybinis mokesčių plau
kimas padidėjo atsjžvelgns j 
faktų, kad krašte biznis gerė
ja, kad lx> senųjų mokesčių 
yra skirti dar nauji, ir kad 
šiandien vyriausyliei didelės 
pajamps tenka iš svaigiųjų gė 
rimų. Nuo liepos m. 1 d. iki 
vasario m. 1 d. valstybės iiį- 
dan mokesčiais įplaukė 1,398, 
000,000 dol.

. »■ •
Savo keliu, iš Europos vis

dol., skaitosi neliečiamas fon- daugiau aukso atvežama, v

ROOSEVELTAS IŠVADAVO KRAŠTĄ 
NUO FAŠIZMO IR KOMUNIZMO

\VASHtNGTON, vas. 22.— komunizraan. Nacija krašto va 
Šiandien Jurgio Wasbingtono dovybėn pakvietė Rooseveltų

Hienų sakydama* prakalbų ka
ro sekretorius Peru pareiškė, 
ka i prezidentas RcoseveltaH 
išvadavo kraštų nuo fašistų, 
arba komunistų, kurie jau kė
sinosi kelti suirutes. Prez. Roo 
seveltas kraštų tačiau pasuko 
atgal Jurgio Wnshingtono kė
liau ir tuo būdu išvengta pavo| 
jaus. Ą;'

Karo sekretoįriuR tikrino 
klausovus, kad protingas ka- 
ran pasirengimas yra taikos 
užtikrinimas. ''Z.

ir šis neapvylė gyventojų.

peršamos tautinių socialistų 
dorovės. Liuteris suskaldė vo
kiečių tautų, o “vokiečių krik-i * _ A A . ui

aiškėjus, jog klebonas neteisė-1 ščionys ” jų žudo.
tai įkalintas —• Vokietijos kar Kita proga kardinolas Fair 
dinolas Faulhaberis uždėjo vi- haberis palygino naujų germa-'' 
sam miesteliui interdiktų, reiš- mzmą su komunizmu. { tai aš- 
kia, kardinolas visiems kuni- triai atsakė Berlyne Rosenber-
gams uždraudė laikyti pamal
das tame mieste, nevalia skam- 
hyti varpais, bažnyčios — g? 
dūle, kol nebus dvasinė bau-(nesutikus.

Sausio 22 d. Berlyne Hitle
ris savo kalboje pabrėžė, jo

gas, jog nei kardinolai, nei 
kunigai neturį teisės sakyti 
Vokietijai pamokslų, Hitleriui

smė nuimta.
Ateina liūdnų žinių, jog Vo

kietijoj suimta į 200 kunigų 
už tai, kad jie drįso nepagirti 
sterilizacijos nedoro įstatymo.

Mnncbene, suėmus du kuni-

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
vas. 22. — Čia atvyko Italijos 
užsienio reikalų pasek reto rius i 
Suvich, premjeru Mussolinio W8’ ',ilie<'iai l,an<W‘ lwlar>'t 
specialu, pasiuntiny,, kuriam P™*“*“ «W», bet daug jy

Šios tarpusaviai susiriša- _ _____________ _
sios viešosios kompanijos, ku^ Į AfĮ6Tn|inpflrl/VDIAIICVDė 
rių yra apie 3,000, daugiau- AtfAI RUUd VIlUAUOlDt 
šia yra elektros ir gano kom-H, JY||{|(Q (|{|m 
panijos. i

Ši monopolija savo naudai

pavesta misija, kari Yengrijų 
į patraukti Italijos pusėn Au- 
ČtrijiH^ tfepriklnnsomybės .ap
saugai.

Mussolinio tikslas yra iš
Hali jos, Austrijos ir Vengri
jos sudaryti politinį ekonomi
nę blokų, kurs, ne tiek bps nu
kreiptas .prieš Vokietijos aspi 
racijas Austrijoje, kiek prieš 
“mažųjų santarve” ir Balka-

pats atsidūrė kalėjime. Stutt-

csų svarbiausia dabar tikslas 
perauklėti vokiečių tautos pa
saulėžiūrų, vienose rankose tu
rėti valdžių ir sustiprinti na
cių partijų.

Gaila, Hitleris bondo dary
ti skaudžių bandymų su kultū-

paveikia valdininkus, o to sek
inėje vyksta visumos išnaudo
jimas.

VIENA, vas. 22. — Austrr- »ų valstybių sudarytų blokų, 
jos kanclerio Doltfusso vado- ' Alussolinio specialus pasiun 
vanjama vyriausybė ima tvarkinys tariasi su Vengrijos 

premjeru Goemboesu. Planuo
jama Ryme turėti konferenci-

garte du piliečiai už tai suim-: ringą vokiečių tauta, kai pa
ti, kad bandė užtarti suimtus i našūs komunistų bandymai

i- •• / •
knhigtts. ^Rusijoje nedavė laukiamų vai-

Bet katalikai Vokietijoj or-isių, — ne žmogaus galėję pa- 
ganizuoti. Jie nerimsta. Ne-Į vergti sielų. Mirs kankinių 
paisydami nacių, pav. Stutt-1 mirtimi, bet nei Kristaus, net 
garte padarė milžiniškų eise- krikščioniškosios pasaulėžiū-’
nų. Katalikų jaunimas dėvėjo ros katalikai neišsižadės, 
savo uniformų, nrtrs policijos^ Kai Hitleris pradėjo kov >tv 
blaškomi ir mušami, eilių ne-1 su Bažnyčia, galima laukti jo-:

karjeros galo. — GalingesnU 
meilingo umverKiieio proi. valdovai nusilenkė Kristaus*:

Adam pasakė smarkių kailių. Į skęlbtai dorai ir įsakymams.

i Lietuva užprotestavo
PRIEŠ VOKIETIJĄ

---------- ---  ■

Teutonams internacionales 
sutartys tik popiergalis

Lietuvos vyriausybė sausio ties, bįe susitarimo ir be pa-

kytis. Pirmiausia organizuo- 
, jamas naujas austrų darbinin-

MflTFRY^ gy^nimas. Daugelis darbi- .19 liuko sudarymui. 
mUI klllO ' njnkij džiaugias, kad su vy- Mnssolinis be kiti 

liausybės pagalba jie nusi
kratė socializmo jungu, kurs 

LONDONAS, vas. 23. Ts ^^4 sunkus,
įvairių Britanijoj dali,, žygiuo | Kanc|cris ■-
j., į London, apie 1,200 b"U» kad anatrų darbininkų nauja 
bi.j motenj, knnoa pa«.vadv |orgMiaM,ija hns jsta krik 

Inuaifla “iSaltnslom.8 man.no-,
tojomir.” Spėjama, kad p.f!BnTOsia nticia,„a socia|iatl(

■nosim, žypuotopi kuopos pa- orgRnas .lArWeitcr zrf,

pakeičiamas naujos darbinin
kų organizacijos organu. Vy
riausybė darbininkams bus ne

BEDARBĖS
ŽYGIUOJA Į LONDONį K

sieks Londonu ateinantį sek 
madienį.

Jų tikslas yra Anglijos sos

MussoŲnis be kitko dar sic- į 
kia, kad Austrijai padidinti 
kariuomenę nuo 30,000 iki 
00,000 vvni.

NAUJAS SKANDALAS 
PRANC8ZIJ0J ,

PARYŽIUS, vas. 22. —
Praneūzijų ištiko naujas skan
dalas.

24 d. 1934 m. per savo atsto
vų Berlyne įteikė vokiečių vy
riausybei notų, kurioje prote-.

• 7* - L - )’• *
stuojama prieš Vokietijos vy
riausybės vienšališkais žygiais 
padarytų sutarčių sulaužymų.

Apeliacijų teismo patarėjas Vokietija nesilaiko sudary*-

SUTRIUŠKINTI SUK1LĖ 
LIAI ARGENTINOJ

BUENOS ATRĖŠ, vas. 22. 
— Argentinos provincijų fcan 
Juan pagrobė snvo žinion gu
bernatorius Cantoni su dviem 
savo broliais. Nauji provinci
jos valdovai nutraukė ryšius 
su centro vyriausybe ir įspė
jami atsisakė pasiduoti. •

tinėje sukelti demonstracijas I., ,
• v ar u • a tik ištikima draugė, pažymiprieš MacDonaldo vyriausybę, , _a ,, . . . ,

kuri nieko nesirūpina vyrų ir 
moterų bedarbių likimu.

Policija iš kalno imasi prie
monių, kad apsidrausti nno 
galimų riaušių. Galimas daik
tas, kad prie atvykusių mote
rų demonstracijų prisijungs

kancleris, bet ji rūpinsis dar
bininkų hūtimi, gerove ir juos 
globos.

Netoli čia nukrito karo lėktu- 
radikalni, o tada nežinia kas .vas. žuvo lakūnas leitenantas 
galės įvykti. Į F. I. Patriek.

Vyriausybė pagaliau pašinu 1 
Prieš vienerius metus visas i tė kariuomenę. Sn gyventojų'

Albert Prince rastas nužudy
tas ant Paryžiaus — Dijon ge
ležinkelio bėgių.

A. Prince vakar Paryžiaus 
teisini; liudijo Staviskio skan
dalo reikale. Sužinota, kad po

tos 1928 m. prekybos sutar-

grindo sumažinusi apie 70% 
sviesto įvežimų, be to, vienša-; 
lišku nutarimu pakeitė mažo
jo pasienio susisiekimo pre-. 
kių sąrašų, sumažindama be‘ 
muito įnešamų prekių kiekį 
net 75%, kas yra priešinga 
konvencijai 1923 in. ir preky
bos sutarties 20 straipsniui.

VOKIEČIAI PUOLĖ PRAN- pažįsta Anglijos parengtų Ew(

eozus
Įropos nusiginklavimo ir taiki
plonų. £

ŽUVO KARO LAKUNAjS Įt0 jj„ huvo klastingai kokiais 

DENISON, T«„ na 23.- tai roikalaia pakrieatna į Di- “į" vVn'ansy"b,U(’'pa8itari;

TOWN OP LAKE LIETUVIŲ 
ŽINIAI

jon.
Policija spėja, kad jis trau- 

ir
per '

BERLYNAS, vas. 23. — Po

mų sn Anglijos specialiu pa
siuntiniu kap. Eilėn, bitleri-

SPRINUFTELD, Ilk, vas. 
23. — IlliiMiisir legislatūra pr 
vedė ChiengoK šimtmečio

kiny nužudyta, ir 1#Wkų ,.ikraKiai ataigB „„į.
lanCT ant pasalini,, bėgi,. auko pu||i

žango» ęarados bifių.

BTZNIETHAT, GARSINKI-; 
TĘS“DRAUGE’Kitas traukinys sutriuškino jo, 

lavoną. Jis nužudytas, kad 
apsaugoti. Staviskio sėbrus j

po vakarinių pamaldų ŠV.j sukčius — aukštuosius valdi-/1’* nepasisekimus nnsiginkln-1 
svartnis susirinkimas dien-'|vinto konferencijoj ir- dėl jos) 

Susirinkiman ktfečiamf vM šios Town of Lake kolo-

indien vakarą tuojau po 
« parapijos sali je jvyks sv 
“Draugo” vajaus retafe.

Hitlerininkai kaltina Pran
cūziją, kati ji yrn kalta už vi-!

šiandien vakarą
kraštas buvo atkakliai stumia- j pngalba pašalino tuos valdo- Į Kf’VŽfeus 
nias iŠ savo paprastos vagos. ,vus. Įvykusiose kautynėse 14 
Dešinieji gaivalai stūmė jį fa- asmenų žuvo ir apie 50 sužeis- 
šizraan, o kairieji — stačiai ta. .

ORAS

nijos lietuviai kataHkai.
Susirinkime kalbės “Draugo” red. L. šimutis ir kiti.

Dėl šio įvykio Prancūzijoj'Srie?'to nPno™ ptoti i ! , CHICA0G IR APYLINKĖ
pasireiškia naujas politinis;811 Vokietija. šiandien iŠ dalies debesiu-

įtempimas. ... Praneštu, kad Vokietija pri tft; šalčiau.
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“DRAUGAS”
Ifielna kasdien, išskyrus Mekinut'lentua 

'J’RENIJMEKATOS KAINA: Metama — |«.OO’. Pu- 
■Mlų — 33.60: Trinia mėntimums — 32.00; Vienam

— TSc, Europoje — Metalu# >7.00; rusei me- 
— 34.00. Kopija .03c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrrų- 
je* neprašoma tai padaryti lr neprlblunčtama tam

pašto lenkių.

UW*!V' ftoriu* priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vaL 
sekančiai dienai priimami iki

5 vai. po piet.

lėtų. in corpore dėtis prie šios stiprios lietu- 
1 vių katalikų organizacijos. Mūsų manymu, 

ds kelias išsigelbėjimui yra tikriausias. Pa
galvokime.

PASTABĖLĖS

J. Kosnetter

“DRAUGAS’
i LITHUANIAN DAILY FRIEND

,H*r
Publlshed Daily. Except Sunday. 

8ŲB8CRI1*T1ONS: One Yeui — »«.00; 8ix Months 
)L*0; Three Months — 32.00: One Month — 76c,

— One Year — 37.00: 81x Months — 34.00; 
ja». ,«ic.
Ašvertising in “DRAUGAS" bringa best results. 

ĮjpnMįlIelriK rate* on appilcation.
tUGAS” 2334 S. Oakrey Avė., Chicago

Socialistų dienraštis išsirinko sau wgra
žuoly” ir džiaugiasi rašydamas, kad jo sukak
tuvių vakare “apie jų, suksią visa akcija aak 
midienį”. Vadinas, kas rūpėjo tam laikraš
čiui per 20 metų, tas rūpi ir sukaktuvių va
kare — suktis apie “gražuolę”. Kaip sau 
norit, tai “čvp” tikslas.

Krikščionybė ir Moteris
** ' 5 /

Ploss - Bartels savo didelia- Šitie pagonių rašytojai savo 
me veikale apie moterj sako: raštuose visai nejučiomis jro-

— Krikščionybė davė mote-blo, kad po moterystės šventu- 
rims tokių vietų, kokios ne-Imu kabo galybė ir laimė pil-
buvo sugebėjusi duoti nė vie
na kita tauta bei tikyba. Tai

noje tų žodžių prasmėje.
Ndrs pas germanus ittoteriš-

; gyveninio žydėjime, įsivaizduo jie gali išmaitinti. Reiškia, šia 
jti sunku. Tokiu kraštu galima 1 šeimynų, kuriose būtų tik du 
paimti kai kurios Indijos pro-1 asmens - vyras ir moteris, 
vintuos. Nors lndijų valdo to-'galima uitiklį tik vargšų tar
ki kultūringi žmonės, kaip an- pe. Turtingesni arabai turi iki 
glai ir prancūzai, tačiau jie kelias žmonas, kurios jiems vė
savo kultūrų negali perduoti rguHja. Arabat nežino tos tie- 
vietiniani,- gyventojams in- sos, kad moteris reikia mylėti, 
dusams. Keikia milžiniškos gu Arabų karaliukai šeichais va 
lybės, kad tų, 300 milijonų dinaini, turi haremus, ktiriuo- 
žnionių', bent dalinai galėtų se keikia likimų nuo 10 ligi

DIENOS KLAUSIMAI

r BA6ALPINIŲ DRAUGIJŲ REIKALU

Anų dienų paskelbėme dienraštyje vaka- 
lietuvių katalikų gausingosios konferenci-

« rezoliucijų pašalpinių - lokalinių lietuvių ! 
draugijų reikalu. Rezoliucijoj konstatuojama

s, kad lokalinės lietuvių taip vadinamos 
įinės draugijos nyksta. Kad jos visai 

etų, patariama organizuoti, FedeVacijai
Hhinkau jaut, koks nors draugijų centras,

trūpintųsi jų reikalais, jungtų jas Į kru
pi* stengtus r.žinteresuoti jomis jaunimų.

•Lokalinės kolonijų draugijos daug prisi- 
> prie lietuvių gerovės kėlinio. Jos gyvai 

jrhfosi savo įtarių medžiagine ir moraline 
roVe; jos dėjosi prie lietuviškų jiarapijų 

lino ir jų užlaikymo; jos gausiai aukojo 
dairiems tautos reikalams; jos nuoširdžiai rė-

Ainerikos lietuvių religines, kultūrines ir 
tėaes įstaigas. Taigi, praeityje palaipinės 
igijos svarbų vaidmenį suvaidino.
Tačiau ne/iūrint tų visų jų didelių nuo- 

elhų, jos šiandien nyksta ir dauguma jų 
įminga į į savo ateitį žiūri.
-Taip atsitiko dėl to, kad uždar'ytA?’imi- 

gracija, užėjo depresija, senesnieji nariai ini- 
k, o jaunimas Į jas nesirašo. Kaį kuriose

&fcnijose jų kelios jungiasi į vienų ir tuoJ?- ė’5*" •’
Sdu save gelbsti. Bet jei taip dalykai eis, 
kip ligšiol, nė tas draugijų neišgelbės. Tmi- 
rųcijhi iš Lietuvos beatsidarant, į jas naujo 

ijo nėbeįsilies. .Jaunimų sunku bus jomis
lteresųot L
Iš to tuii būti aišku, kad reikia kų nors

įsitikinti mes galime pavarte įkė buvo pastatyta daug aukš- . .....„t-, ftaiunc , x , x sušvelninti papročius. 200 žmonų, visų jų padėtis ne
plačius istorijos lapus. jčiaų, negu kitose tautose, bet

lr, besiknisant veikaluose, ji jokių teisių nebeturėjo. Ji
kurie savo gimimų skaito prieš i buvo tik vyro vergė. Vyras
Kristų keliais šimtmečiais, ga ant moteries turėjo didžiausių į sako, kad indusių tarpe bręs argj.
lime prieiti prie minties, ku-! valių. .Jei norėdavo, jis jų iš-j ta noras atsikiatyti senomis - . .C pučiu puc minuos, nu- , •# . d ........................ . . , JU, kad SCK-Ilas įsako savo Z1110

nas plakti. Tada kvla pragari 
jas.

lzabela Bi/hopa, tikra žino 
vė moterų padėjimo Indijoj,

pavydėtina. .Jei jų ponas ge 
ram ūpe, jis juokiasi ir laimi
ngas, bet jei ne jis verkia

Garsusis Sokrato mokinvs

Lietuvių socialistų laikraštis keletu kar
tų pakartodamas giriasi, kad jis skelbia:
“1. Gerų mėsų. 2. Keinius ir sijonus. 3. Nau
jas lovas. 4. Butelius galionus. 5. lr italų 
makaronus”. Aišku — mėsa, buteliai, galio
nai ir kiti čia paskelbti dalykai bus reika-1 savo tome
lingi sukaktuvėse, nes >‘apie jų suksis visa'^P“ motelį atsiliepia, 
akcija” — Įtaisymai tarp abiejų ly

•' « •

Mes šiek tiek stebimės, kad prie tos “ak
cijos.”, kaipo ‘‘gražuolių sūdžia”, prisideda 
dr. M. Strikolis, rimtos įstaigos Lietuvių Šv.
Kryžiaus ligoninės gydytojų štabo piraiinin- 
kas.

* • *
Kadangi Vokietijos diktatorius į r “na

čių yra vienodi, tačiau moteris 
turi dar kai kurių pareigų, 
kurių jokiu būdu negali turė
ti vyras.
Platonas moterims rodo daug 

simpatijos. .Jis moterį net ve
rtina daug daugiau, negu vy
rų; jis net proto išsilavinimo

viam, račiau dar daug, nei; 
labai dang, praeis laiko, kol 
toji moteris bus laisva ir pa
naši Europos moteriai. Ji sa

iko, kad dabar to darbo tokios 
sunkios aplinkybės ir tokia ma 
ža viltis dabar išsivaduoti, 
kad moterys visai vra nusto

gyvulio, parduodavo, arba nėt 
nužudydavo. lTž tai jis nebū
davo nieko baudžiamas.
Tautose, kurių pažiūros daug 

, kuo skiriasi nuo krikščioniškų 
tautų, moteris arba visai ne
turi asmeninių teisių, arba, jei
ir turi, tai tik’ negvva žodv- . . ....A . . / tusios vilties būti laisvomisje. Gal kiek daugiau teisių tu

viu” lyderis Hitleris veda aršių kovų prieš • a^v^^*u sa^°’ kad moteris ga
linti turėti moksliškų laipsnių 
diplomatijoj, filosofijoj, karo 
dalykuos ir t.l. Tačiau šis pats 
Platonas, kurio protas prieš

žydus, daug jų ištivmė tr atėmė visas pilie
tines teises, žydų tauta tuo pačiu atsimoka 
vokiečiams. .Jie visame pasaulyje dabar varo 
didelę ir intensyvių propagandų prieš vokie
čius. Žydai moka tai daryti ir turį tam tiks-’ 2,500 metų buvo jau taip iš-
lua pinigų. Sunku surasti kitų tautų, kuri sivystęs, tilosotuoja toliau. Jis 
būtų taip suorganizuota ir vieninga, kaip vienu žingsniu toje pat knv- 
žydai. Kad ir vienų žydų kas nors paliečia, goj iš moteries plėšia daug
užgauna, visa tauta už jį stoja. Pas juos daugiau, negu kad moteriai
obalsis: “visi už vienų, vienas už visus”, 
tyti, nėra tik tušti žodžiai.

• * •

ma- duoda visuose savo veikaluose.

ri žydų moteris, kuri krikščio
nių moterų tarpe gyvendama

Moteris neturi jokios reikš
mės ir arabo akimis žiūrint ji#

, v . , , . . i laikoma Dievo duotu žaisleliujaučiasi daug laisvesne, negu
kur kitur. Mat, žydai ir savo Į. 
pažiūroms jei ne visai, tai 
bent dalimi taikosi prie apli
nkumos. Taigi, tose tautose 
vergaudama moteris yta pri
lyginta gyvuliui.- Ji yra vyrų 
išnaudojama, kol galima išnau 
doti, o kaip jau ji nusensta ir 
niekam nebūna tinkama, ji 
net negali būti tikra, kūd ga
lės pamatyti auštantį rytojų. 
Ji būna arba nusviedžiama,

šims klyksmas daužomų ųiote- 
rų. Tokiuose atsitikimuose 
daug moterų jau antrų kartų 
nejšvysta saulės, tačiau šei
chas dėl to neinano nei kiek 
nuliūsti. Jo negraužia net są
žinė.

Tokiuose haremuose moteris 
nusėnsta, nustoja savo blizgė
jimo ir grožio. Tada jos liki- 
h.as dari liūdrtesnis: “mielas” 
ponas, nenorėdamas jų įlau- 
giau maitinti, iųmeta arba... 
nužudo. Buvo jau tokių atsi
tikimų, kada tie karaliukai, 
kai jiems nusibosta žmonos, 
jas nunuodina. Istorija žino

kuriuo galima padaryti gyve
ninio valandos saldesnėms. Į 
jų. niekas nežiūri taip, kaip 
žiūroma į žmogų. Visur mote
rį lydi panieka, kuri yra su
jungta ir su neapykanta. Dėl 
tos neapykantos yra tik vie |tokių atsitikimų, kada nuo to
nas kaltininkas,' tai ‘pranašas" 
Mahometus. Jis savo tautie
čiams tų neapvkantų padarė 
amžina.

Karlas K ražu, bekeliauda-

kių niekšų rankos viena die
na mirdavo net po 200 mote
rų.

Geriau įsivaizduoti moters 
padėjimų mahometonų tarpe,

Jis krypsta į tų pusę, kuri ei-' kaipo suvartotas ir niekam ne 
na prieš moteriškas bendruo- tinkamas produktas, arba

mas po Ajgiptų, kartų {>aklau- Tnps paimkime pavyzdžiu tas 
sė vienos Kairo mečetės kOni-1 moteris, kurios savo kūdikius'

-"Detroito dienraščiai gana plačiai aprašė į menes ir vienišas, šeimynas, nužudoma. Tokioj aplinkumoj* kodėl mahometonių šven- I,a le <a aLt T*10’ S< 1101 $ 
Lietuvos nepriklausomybės minėjimo iškil- Jis inoterį tarturp ir nusmer-'begyvendamos moters save sti Aklose moterys turi atskiras) no Ma etų atsrpaai uoti nuo 
mes. Kadangi ten lankėsi ir kalbėjo J. E. kia, nes mintis yra artima ha-; prina tik viena -viltim, kad v^aa’ kutuose negali susieit !Pe’’ * vynj įzūno. 
\rysknpas Petras Būčys, laikraščiai ,įdėjo jo rėmų jsigalėjiniūl. r į ateis ka<1a nor^ Toks" laikas,.s* vynkis, Mahometohų ktfur-i J e aPle motė
atvaizdų ir pasikalbėjimų apie Lietuvos pa-į Eurapidas savo raštuose jpi kada ji galės laisvai kvėpuo- ’ ^a<!' n‘eko fteatsake, tačiau pa-J rl J1*#1 8* aug rasti pa 
žangų. Tuo reikalu pasirūpino Detroito lie-jni vędvbas, kaip būtiniausia ti. Ji žiūri į krikščionių mote-! klausė Krazo>, ar yra tiesa, a- nyfe°9 ?ra 18Hl
tuvių veikėjai. Jai gražus pavyzdis kitoms gyvenime dalykų, o Aristole- rį, kaip į savo vyresnių, ų drau uw-.ioii.yw ueiaiKo ausi i . v . .
1*4 ii** 4 a*vi v v* * i * i* • • v r>« * t* ■ i i • • • ypn^imu loitk nnifpris sloVcfl pO V V rolietinių kolonijoms tautiškų švenčių ir ki-ilis eina prus Platonų. .Jis mo g’ę, kuri sugebėjo prasimušti Ka*-r moteris pu r . r
tomis progomis garsinti mūsų tautos vardų
s ve t i i irta uč i n s į / a udo j e.

• * •
“Mažųjų Draugas”, dienraščio “Dran-

mo. Šitas išsireiškimas nerei
kia suprasti, kad moteris tu
ri būti vergė, o vyras jai vie
špats Čia norėta pasakyti, kad 
moteris, kaipo silpnesnis so

čiau moteris — ne. Ji daug laipsnio, yra tokių vietų, ku- .Girtinus, ftatl šita mintis tei j tvėrimas, ti ri stovėti tik po 
nepalankiau sutverta ir, jei riose moteris — niekam neti- sinSa; kad krikščionys ne!aį p7r<b
taip galima išsireikšti, ji vra kęs elementas. O tokių vietų ko viso to nusižengimu, Ma- 

vyras - invalidas”. j yra gana daug. Jei senovėj homedo pasekėjas patraukė pe
Roma, kurios galybė taip (moteris buvo aukojama die-. e*a*f> ir padarė pilnų nusiste

terį nevaizduoja U’gi$ savo iŠ tos vergijos. Ji žiūri ir — p'na n*(‘ko imsiklausus prie va 
sutvarkymu su vyru. Jis sa- pavydi. • lgoiuojo stalo, valgo, pijokau-
ko: * ’ ! Žiauri būtis. Net sunku'į-U* su vyr^ ir nesidrovi ro-

Vyras yra normalus ti- .sivaizduoti, kad dabar, kai ci' /Ut* savo neuždengto veido
go” savaitinis priedas, turi šaunų pasiseki ! pas žmonių akiniis^žiurint, ta- vilizacija pasiekė tokio ankšto Jutimiems vyrams. K ražai pa
mų lietuvių mokyklose ir šiaip jau šeimyno-hyti. Juk gaila, kad tos draugijos išnyktų.

Ii būtų didelis smūgis visam mūsų lautiš- se, kuriose randasi tokių skaitytojų. Bet t-en- 
įkani judėjimui šiame krašte. Dėl to svarbu, ka girdėti, kad ir suaugesnius “M. D.” už- 
Jbad draugijos susispiestų po Federacijos vė- ' interesuoja. Marijanapoiio- kolegija ir jos di- “ 
□lava įr- per jų sudarytų gelbėjimosi centrų. rektorius kun. dr. Jonas Navickas užsipelno 
^Susidarytų tinkami planai ir bendru frontu ! pagarbos, kad tokį darbų pradėjo ir jį dir- 
;<lirbftiit, be abejonės, draugijos daug lengviau j ha. Mums rodos, kad tik tokiu būdu tegali

ilgai stovėję ant šeimyninio 
gyveninio pagrindo, subyrėjo,

vtrms, kad tuo jų numalšinti, hėjirno miną. Kita mina Kra- 
rūstvbę, mumk jau stebėtis per zai l^foilė daug daugiau, negv

ilgiau galėtų išsilaikyti. . sime įpratinti jaunųjų kartų skaityti lietu-į kaip sako Uoracljusj Juvina daug neverta, bet, kad dabar hutų išstudijavęs visų ma
Nebūtų pro šalį, jei pašalpinių draugi"- ' viškųjų spaudų. Mūsų dienraštis džiaugiasi lijus ir Martelijup, per doro yfa tokių vietų, kuT moteris, hometonių šventraštį.

Valdybos plačiai susipažintų su Lietuvių turėdamas progos tani svarbiam tikslui pa- 
K. Sūsivienymu. Dar daug draugijų ga- tarnauti.

nio apsauga. xAteidamas į šį 
pasaulį Išganytojas įrodė, kad 
moteris nėra nė kiek žemesnis 
su tvėrimas, negu vyras. Jis 
net įrodė, kad moteris vra to
kia vertyliė, kuri net galėjo 
būti motina Dievo Sūnaus.

Jei mes pažiirrėsrin į žydųvės paniekinimų ir didelį mo n.irus vyrui, laidojama su juo, Į Maboinedo pasekėjai turi tei 
teriškosios lyties nusileidimų, nors ji dar yra tik pačiame turėti moterų tiekr kiek tik; (Tęsinys 3-čianie pusi.)

Br. Raimundas M. šaulys, 0. P.

Orleano" Mergelė

(Tęsinys)

Karoli* , norėdamas ją išmėgini i, pric
ipsi: *‘.\š nesu karalius. Mtai karalius'^
ir parodo i vienų iš savo artimųjų. 
'■'“Jffano Dievo vardan jūs esate kata

įlįs, o ne kuris kitas” atsako Joana.
“ Getui sako šypsodiuuas karn-

Kns —s o jūs kas esate?”

k<Aš vadinuos Joana Fulcaitū ir esu 
Dievo siųsta gelbėti jus, maloningas ka

^Talinu, ir jūsų karalystę. Dangaus Kara- 
l'.liiiB per mane įsaku jus konsekr. oli i“ 
l'lartUmoti L'eimsa katedroje ir jūs, kaip 

turi bfdi visi t’rančūrijos karaliai, ta{>-
**i(c Jihtugaua- karatians kftTžygįs”. >

Karolis not i, kad ji jam parodytų
kokį notų ;-..vc dieviško* pasiunti’i'vb "s, A ' • •

“Aš jums sakau mano Viešpaties va
rdu: jūs esate tikrus Prancūzijos kara
liaus įpėdinis ir jo sūnus”. Karolis ligi 
šięl nelaikė save tikru Karoliaus VII sū
numi dėl savo 1l»4>tino» Izabelės Bavarie- 
tės blogo gyveninio. Bet niekas niekada 
nesužinojo apie jo abejojbnuay tiktai Die
vas ir i’uleaitė, kuriai Jis tai apreiškė. 
Dabar jam r.uo širdies nukrito toji sun
kuma, kuri jį slėgė amžinai. Jo akys nu
švinta, realas pralinksmėja. Šypsosi ir 
tiesia Joanai savo rankų. Praeidamas tarp 
damų ir kavalierių,, su ja grįžta prie 
sosto. / r. • t

Nuo Šio laiko Joana bus karaliaus 
pergulės šutyk lė;

Karūnavimu
•-< .g . -.V'

142!) (n 17 liepos. Heiniso katedra 
spindi huo sauks ir papuošalų. Trigubos 
bažnyčios durys ^puoštos afovylohiis ir 

I vainikais. Bokštuose gaudžia šimtas yar 
pip Karolis VU šiandien karūnuojamas

narelio. Didžiausia džiūgaujanti minia su- šaukia, ploja ir kelia didžiausias ovaci- 
pa aikštę, pasiruošusi ^rloti, kaip tik pa- jas: “laii gyvuoja Pulcaitė! Lai gyvuoja 
matys karatių ir ‘ Pūlcai+ę. Visi garbina • Karalius! Valio! Valio!” Arkivyufeupft# sm
ir kalba apie Doniremy^karžygę, apie ste
buklinga mergaitę, k,uri nuvijo priešus 
nuo apsupto Orleano^ kuri, laikydama ra
nkoj savo ypatingų vėliavų, užkariavo 
Targean’ų, po kruvinos kovos ties Patay, 
išvarė anglus, priėmė Auvevu’o miesto 
pasidavimų, kaipo pergalėtoja įjojo į 
Troyes’ų, kuri nuvwlė triumfuojantį Ka
rolį į lieimsų. Neužilgo ji čia atjos išpil
dyti savo pranašiškų j žodžių, kuriems 
prieš šešis mėnesius niekas nenorėjo tikėti.

Bet štai, staiga, aikštės gale, prie 
svarhiosioš“ gatvės nžsisnkimo, ginlisi ki-

tinka Moųarchų įr įveda jį į Šventovę, 
ligi pat Sosto. Atlaikęs šv. Mišias, uždeda 
jam ant galvos karališkų karūnų. Dva
siškių choras iškilmingai gieda padėkos 
himnų, o begalinė minia jam pritaria sa- 
vo tūkstančiais halsų.

Tam tikroje jai paskirtoje vietoje, 
prieš karalių, stovi Joana Arkietė. Šalia 
jos yra jos gerasis tėvas ir Bėd6 Daran- 
dotr, atvažiavę P l>ąinreniy. Čia pat sto
vi. Brolis Ričardas. Paiyžiaus apaštalas, 
dominikonas, kurs, abejodamas jos žod
žiais, buvo slapta apšlakstę^ jų Troyse’o

bis minios plojimai. Artinosi čirena. Štai, į bažnyčioje švęstu vandeniu ir kuris per- 
trimilininkai ir šaukliai trinti tumiam i
pripildo orų malonransiab garsai*, štai; 
išdidžiai, sėdėdami balnuose, joja pirmi 
kavalieriai, štai, Pulcaytė, ir ji ant bėro

sitikrinęs jos dieviška misija, visur 
sekė.

Bet giesmės nutyla. Aidai, atsimuš- 
dami' į ovalias bažnyčios lubas, pasiekia 

žirgo, šarvais apsivilkusi, stiprioje servo i tolimiausius bažnyčios užkampius. Paai-
rankoje laikydama pergalės vėliavų, pri- • meldęs už karalių ir savo pavaldinius, 
spaustų prie balno kilpos. Už jos dldžbnv ArKivyškupas tyli. Bet štai, tarpe tos vi-

1Q

[čienktų. jis <m Joiim p«sit.nikių huo ■ Prane ūži jos karaliumi. Prie v'ulufbrnj tu-
Įffctų j sn?ės l^ij.ip.i. PidcjĮiitė atidengia jam Urų stovi išsirikiavę prelatai ir kiti dva- 
tokių..paslaptį, kurių tik Dievas ir jr s»le!a ' sišklai. Arkiv\*skupas, .apsirengęs brau*- 
galėjo žinoti. .. ..... -ofiii- i—i-:- —

sia baronų, grafų< kfttti-gaikŠčių it princų 
eilė. Štai^ pagalios, šyųisotlamas ir ramus

•' .r. La®’ *' F . .m • 3 ‘ ’bažnytiniai* rfdiaifl, lankia mo- joja Karolis VU. Minia džiaugsmingai

surotinos tylos, prie karališkojo sosto ar 
tinasi Polcaitė. Išblyškusi, bet šypsosi. 
Tvirtu žingsniu lipa laipteliais. Klaupia

si prie karaliaus kojų ir: “Maloningas 
karaliau — sako — dabar išsipildo man 
Dievo pavesta pasiuntinybė. Jis norėjo, 
kad aš išgelbėčiau Orleanu, nuvesčiau jus 
į Rehnsų ir priimčian jūsų karūnacijų.” 
Iš akių jai trykšta džiaugsmo ašaros ir 
suspaudžia gerklę. Negali daugiau kalbė
ti. Susijaudinusi. Karaliaus akys pilnos 
ašarų. Princai, kunigaikščiai ir kiti didi
kai verkia.

“Dabar - prideda Pulcaitė mano 
misijų baigta. Pavelyk i t, galingas kara
liau, man grįžti pas n^ano tėvų, į mano 
kaimelį, pas mano niočiatę, prie mano 
paprasto gyvenimo”.

Karalius tiesia rankų ant Pulcaikės 
pečių, maloniai į jų pažiūri ir iškilmin
gai sako: “Jūs, Joana, atvedėte savo Vie
špatį į Rrimsų. Gerai, dabar eisite su juo 
į Paryžių. Likite su mumis. Dar labai 
daug turime {lergalėti”.

Sutikimo Ženklan, Joarfta nulenkia sa
vo galvų. Bet ant to skaistaus veido nu
sileidžia liūdesio šydas, liodosi, kad jos 
juodos ašarotos akys permato- kur tai to
li, toli baisius paslaptingus kentėjimus.

(Danginu bx»)
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DETROITO LIETUVIU
KRIKŠČIONYBĖ IR 

MOTERIS
moteries. Jūs visi esate vie- mokykla mokinti jaunesnio-
nanie Kristuje.

WEST SIDE
PAVYKO LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBĖS PA
MINĖJIMAS

r

sidarbavęs k Vyčių 79 kp., *. Records j Neseniai (Detroit News) vie
Federacijos 4 skyr.; tos dr-jos' High lndividual Game Inas lenkų rašytojas pasisakė,
tais laikais buvo veikliausios Shimkus....... . ................ 2251 kad jis atvykęs iš Vilniaus,
ir didelius darbus' atlikdavo.! High lndividual 3 Gamės |Lenkijos; kad Vilnius pirmiau 
Bendradarbiavo katalikiškie- Shimkus........... 582'buvęs po rusų valdžia, o da

(Tęsinys iš 2 pusi.) • 
tautą, tai pamatysim, kad Šios 
tautos tikyboj moteris vaidi
na taip pat svarbią rolę. Tad 
kokia to vaidmens priežastis. 
Juk aiškiausiai yra pasakyta,

Vasario 1S <1. L. Vyčių 102 
kp., Lietuvių svet., jiaminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 16 
metų sukaktuves. Vyčių cho
ras gražiai padainavo šventei 
pritaikintų dainų, ypač galin
gai padainuota “Broliams vi
lniečiamsDuetu “Vilija li

pių’’ gražiui atliko V. Švel- 
niūtė ir O. Rimaitė. Iššauktos 
padainavo “Lietuva brangi’’. 
Vyčių kvartetas padainavo 
“Kur Nemunas’’, žodžiu, mu 
žikalė programa, ačiū muz. J. 
A. Blažiui, gražiai išpildyta.

Kun. I. F. Boreišis dviem 
atvejais pasakė patrijotines 
kolhas, kurios klausytojams 
padarė gilaus įspūdžio. Sales 
scena buvo papuošta Ameri
kos ir Lietuvos vėliavoms.

Pas kun. I. Boreišį viešėjo 
knn. Leonas Praspalius, kuris 
po įšventinimo į kunigus bu
vo parvykęs į Lietuvę, dabar 
paskirtas į Haeting, Mich.

A. A. KASTANTAS 
ABYŠALA

ms laikraščiams, rėmė kiek gal High Team Game: Green
įėjo ir Detroito žinias; buvo & Gold Cafe....................  870
draugas ticifis, kurie dirbo lie-| High Team 3 Gamės: 
tuvybei. Žodžiu, katalikai ne- D.B. Brazis, Undertakers 2390

bar grįžęs kam priklauso — 
lenkams.

Lietuviai, visi turite teisės 
atsiliepti tuose laikraščiuose,

teko stambaus darbuotojo lie
tuvybės dirvoj, o buvo labai 
dar reikalingas.

Greitai retėja mūs senų vei
kėjų eilės, o į jų vietas nau
jų neateina. Bendrai, mažai 
atsiranda jaunų veikėjų lietu
vybei palaikyti. Tėvai, tėvy
nainiai, pagalvokite, ką palie
kame savo vietose! Skatinki
te savo vaikus prie lietuviško 
veikimo. Tegul jie nors po ke
lis žodelius į katalikišką laik
raštį apie vietos darbuotę pa
rašo, tegul dalyvauja su pa
žangesniu jaunimu, kur gai
vinama lietuvybės dvasia, kur 
branginama visa, kas yra mūs. 

Amžiną atilsį Kastanto sie
lai!

Vasario 13 d. mirė Pranas 
Lankutis. Buvo J. A. V. eks- 
kareivis. Brolis atvykęs iš 
Brocktono, Mass., sutvarkė ve
lionio reikalus. Palaidotas va
sario 16, iš Šv. Antano baž
nyčios, Šv. Kryžiaus kapuose.

kur rašoma netiesa. Visų lie- ■ Kristaus ir Šventosios Dva 
tuvių šventa pareiga būti sa-!8*08- Tad iš šito ir išeina, kad,

. ..Tiesa, moteris rojuje buvo 
vyro suklaidintoja. Moteris j>a 
stūmėjo pasaulį priė tvano. 
Bet mes turiiąe atsiminti, kad 
ir prie išganymo moteris turi 
didelę reikšme. Marija, skaus
mų motina, ir kitos moters j>a

kad moteris tik krikščioniško- lydi Kristų jo kryžiaus keliu, 
se tautose turi didžiausių lai- .Tis prie Kristaus būna drą- 
svę ir svarbų vaidmenį. O čia šiai, nieko nepaisydamos, ligi 
— žydai. Tai ar tik neapsiri- tas miršta. Tuo pačiu laiku iš- 
kta? Ne! Tie patys žydai gar- tikimi Kristaus mokiniai net 
bina tą patį Dievą Jahovą, tik
jie nenori pripažinti jo sūnaus

nors
Au-

P. S. This week’s issue is 
dedieated to the chamiing fe- 
miuine inspirers of the D. B.
Brazis Undertaker s t-am.

WU|is Baking Co. defeated 
Lithuanian Sweet Shop in a 
mateh game wliieh was played 
Sunday Feb. 18, 1934. Purse 
of $25.44.

Pete Podolskas, president of 
the league, and backer of tlie 
Lithuanian Sweet Shop troun
ced Chester Lawrenee, backer'jdru 'asai *° d? minėjo 7 o m. 

of tlie Green*' & Gold for a 
barrel of beer, which will be 
consumed Sunday, tlie League 
is invited.

jei jie garbiną tą patį krikš
čionių Dievą, bet tik tas tikė- 

Detroito anglų laikraščiai jj‘ma« iškreiptas, jie prisilaiko 
gražiai aprašė J. E. vyskupą kartu sn krikščionimis tik tų

vq tąutos gynėjais.

Petrą Bučį, kuris keletui die
nų buvo sustojęs Detroite ir

tikėjimo tiesų, kurios buvo
prieš Kristaus gimimą!. Jie'

išsižada, kad jie kada 
tokį žmogų pažinoję. Sv 
gimtinas sako:' f

— Kadangi per moters gi
minę žmogus puolė, jis per 
moters giminę- buvo ir jiakel- 
tns, nes moteris .Tį pagimdė 
ir moteris buvo pranešėja a- 

įpie jo prisikėlimą.

sioms moterims.
Mes paimkime statistiką, 

kiek aukštesniųjų mergaičių 
mokyklų pastatė Bažnyčia it 
kiek valstybė. Pa s i reni y s, kad 
Bažnyčia aukštesniųjų moky
klų pgstatė ir, dubu r jas iš 
laiko daug daugiau, negu val
stybė. TA to išeina, kad prieš 
moterų išsilavinimą eina no 
Bažnyčia, bet valstybė. Net 
Artūras Kchoprnhauer’is sako, 
kad reikalinga silpnosios mo
ters pusės palaikyti.'Tat šitas 
palaikymas plaukiu ne is val
stybės pusės, bet iš Bažnyčios

Bet šitas garsus ir protin
gas žmogus suduoda moterims 
labai skaudų smūgį, .lis sako, 
kad visos moterys turi būti 
ištekėję. Ir šituo pasakymu 
jis eina į daugpatystę. Jis, no-
rėdamas išgelbėti tūkstančius

dalyvavo,Lietuvos neprikl. pa prisilaiko ir Šv. Rašto Senojoj bet įrnuo moters plikiau- “^""'ngųjų moterų’’, ku- 
o. Prisilaikydami se s ’ vvlwi „j.:,,™. i™ rios nesusiranda sau vyrminėjime Šv. Jurgio parap. Testamento

nųjų tikėjimo tiekų, žydai mo
teris ir gerbia taip, kaip įsa
kė gerbti jų patriarchas Abra- 

sukaktį. Po bažnytinių apeigų, Į onius *r Didysis Vadas — Mo- 
iškilmės buvo Statler vieSbu-J»<‘ mato siame vyro ir mo

ŠŠ. Petro ir Pauliaus kate

ty- Tvėrėjo iš-

Nuo moters priklausė mir-

so gyvybė. Ratas užsidaro: ką 
motina negerai padarė, tą du
ktė pataisė. Moterys nepairi ir-

vyrų, vi
sas moteris smerkia. Mes jau 
anksčiau matėme, kokia lai-

EAST SIDE
PADĖKA

Širdingai dėkojam J. .E. vy
skupui P. P. Bučinį už pabu- 
vinią keletą dienų su mumis, 
už gražius pamokslus ir reikš
mingą kalbą, kuri amžinai pa
siliks mumyse.

Agota Vainaravičienė vasa
rio 17 d. savo namuose, 2155 

Vasario 12 d., pasirgęs yos ^tten Ave., mirė nuo krau- Kučui, kun. J, ĮApkui, kųn.K.
Dėkojant taip pat kun. S.

porų dienų, savo biznio no- jc p«8i|icjinio smegenyse, 
urnose mirė a. a. K. Abyšala.į lįvI,žla į Ma|,anoy

City, Pa., kur ilgai išgyveno. d°jui p. K. Smalini, muzikams 
Patarnavo grab. D. B. Bra- Cižauskams, chorui, solistams-

Nors velionis priklausė Šv.
Antano parapijai, Detroite, tn 
čiau, gyvendamas arti Wayne, 
Mich., priklausė ir ten Šv. 
Marijos parapijai, kur dukre
lės lanko aukštesnę mokyklą.

Vasario 15 d., Šv. Marijos 
bažnyčioj, AVavne, Mieli., kun? 
I. F. Boreišis, padedant dviem 
svetimtaučiams kunigams, at-1 
laikė gedulingas šv. Mišias irj 
pasakė pamokslą, apibudinda
mas velionio darbus, kaipo ka
ršto tėvynės mylėtojo. Klebo
nas velionį pažino per 20 me
tų.

Muz. J. A. Blažys per Mi
šias įspūdingai solo giedojo 
giesmę “Kad skausmas tau 
širdį”. Palaidotas Wayne ka
talikų kapuose, kur jo moti
nėlė jau prieš porą metų tapo 
Ipalaidota. , -

Laidotuvėse dalyvavo dau
gelis detroitiečių, nes velionis 
buvo plačiai žinomas ir sut
daugeliu tų palydovų bendrai 
veikęs. Po laidotuvių ponia A. 
Abyšalienė su dukrelėmis sve
čiams iškėlė pietus.

Paliko nuliūdime žmoną, dvi 
dukreles Agnės ir Aldoną, tė
vą 75 metų, tris brolius: Ra
polą, Aleką ir Stasį; paėjo iš 
Lietuvos Gelvonų parapijos, 
Kalniškių kaimo. J Ameriką 
atvyko 191(1. Porą metų pagy
venęs So. Boston, Mass., atvy
ko į Detroitą ir čia, sulaukęs 
45 metų amž., apleido šį pa
saulį.

A. a. K. Abvšala gyvenda
mas Detroite Šv. Jurgio para
pijoj daug dirbo lietuvybės 
reikalams. Buvo energingas, 
visur vadovavo, daug yra pa-

zis.

SPORTAS
Lithuanian Bowling League

Teanis ’ WonLost Pįns 
D.B.Brazis Un
dertakers 25 

Green & Gold 
Cafe .. .. 24

Lithuanian Sweet
Shop ............ 17

AVillis Bak
ing Co.......... 12

14

Valaičiui, kun. V. Masevičim 
ir jo parapijai, chorui ir ve-

Slaptoji policija Sučiupo 
$100,(XM) netikrų lmnknočių po 
$5. .Juos rado tuščiam gar am
žiuj e, Eeorse, Mich. Rasta ir 
didžiausia netikrų pinigų dir
btuvė.

ters sutvarkyme 
mintį.

Daugeliu būdų Kristus įro
dė moters orumą. Kaip jau 
buvau minėjęs, Kristus dau
giausia išaukštino moteris, pa
imdamas vieną iš jų tarpo sau 
už motiną, .lis tuo įrodė, kad 
ir moteriškė yra žmogus, kad

Fourteen St. gatvėkariai, ku *r moteriškė turi nemirštan- 
rie Livernois ave. važiavo ti-Į1*’^ sielą. Scenos iš Šv. Raštė: 
ktai iki Davidson ave., dabar
važiuos iki 6 įpilė Road.s Bu
sai tarp Davidson ir G mile 
Rd. prašalint i. Detroito žiedas

ėms ir scenos* va id yloms; kal
bėtojams Mr. T. Creedon ir 
Mr. H. Stoll ir visiems, kurie 
taip skaitlingai dalyvavo tą 
vakarą, rodydami užuojautą ir 
meilę tėvynei ir Bažnyčiai.

Šimtą sykiu, dėkojam ‘Drauį 
gui’ už įdėjimą programos 16

26,690 m- Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimo mūsų parapijoje 

Kun. J. čižauskas ir 
Rengėjai

15 28,146

22 27,862

27 27,526
ŽINiy - ŽINELĖS

IŠVYKO Į DĖDĖS LAIDO 
TUVĖS

Julija Medinienė su sūneliu 
Dennu išvažiavo į Philadelp- 
liia, Pa., į a. a. dėdės Adomai
čio laidotuves.

rų

Kristus ir nusidėjėlė’ 
šanč-ioji motina”, arba 
graži kalba:

Pra
toji

lndividual Averages
Gamės Average 

32 
30

1. Akowitz
2. Noroskas
3. Shimkus
4. Matulevitch
5. T. Hardvs
6. L. Kardys
7. Russell
8. Allen
9. Mayauskas

10. Schaeffcr
11. Albreeht
12. F. Podolskas
13. McCall
14. Cummings
15. Baronas
16. Versaskis
17. Tnlauskns
18. Tautin
19. Willis
20. Galomauskas
21. Brazis
22. Rose
23. Piragis
24. Schultz
25. Bielis
26. Balasia

So, k, Jis joms padarė. Kiek-“' Ia"k,a toki'-' moter’’ klh 
vienu metu idealai krikščioni-,na“ vyra1’ kaiP° sav0 žm#- 
škos liesos .buvo dideliame]naa' ant Pir5t« skai,°- 

skaičiuje tarp moterų. Mes j Krikščionišku supratimu mo 
pagalvokime tik apie šv. Au-’toris yra ne pagelbinis įran- 
gustino motiną Moniką, arba,'M* žmonijos dauginimosi pa- 
Antulisą, aną šventąją, gud- j didinti, bet lygiai toks pat 
riąją ų- daug žinančią našlę. (tipus, kaip vyras, visai pilnas 

Viduramžyj, riterių gadynėj, žmogus su įvairiausiais įgudi- 
matorne naują baimės pakili- niais įrengtas, kuris išmoksli- 
mą prieš moteris. Tais laikais ntas gali visuomenės labui ta-

i netiktai Dievo tnmystės, liet 
ir moterų bei našlaičių gyni
mas buvo vyriausia riterio pa
reiga, nes kiekvienoj moteriš
kėj matėsi jaunesnioji Jo mo
tinos sesuo. Kada Eurapidas

— Kodėl jūs apkalbate šitą , , , ' . . . .... * , , , .1 sako, kad moteriai nereikia
moteriškę! Ji gerą darbų dėl 
manęs padarė.

■ .•’L‘»l-’i trr
Ir vistir, kur tik šita evan 

geli ja vra ir nūs skelbdama, 
moteris bus gerbiama. Šventą 
jam Rašte vią pasakyta:

— Kas savo žmoną atleid
žia, o kitą veda, tas laužo vė

duoti jokių pamokų, nes tada 
ji dar daugiau blogumų ir 
niekšybių sugalvoja, Bažnyčia 
audžia visai priešingą mintį.

mauti neblogiau, negu jos bro
lis — vyras. Ji taip pat yra 
išmintinga ir gamtos įstaty
mas jai nėra priešingas. Ir 
prie moters iškėlimo Bažnyčia 

I nieko daugiau nėra pridėjusi, 
kaip tik savo užtarymą. Visa 
ką kita yra padariusi gamta.

Vertė Clvfc

REMKITE KATALIKIŲ

Julija Medinienė yra Mote- (. Ką Dievas sujungė, 
i Sąjungos 54 kuopos pirm, tQ negali hnogos atskirti.

Kada Kristus savo atleidi-uoli veikėja, gabi beletriste.
Rep.

savo
mo darbui patvirtinti moteriš
kei karūną ant galvos uždėjo, 
tai šitas jo darbas savo gar-

Paiefkan savo dėdės Jokfl- ™ ' Ws tr'.Qb'1 ^rsa,n ir 
1 bo Stasaviėiaua, kuris paeina įnešė j krikšėionių tarpų nau-

PAIEŠKOJIMAS

iš Kauno rėdybos. Sėtos para
pijos, Normainėlių kaimo. Jis 
pats ar kas kitas man praneš 
gaus dovaną $5.00.

JONAS STAŠAITIS,
9166 CARDONI AVĖ. 

Detroit, Mich.

i ■ i, ■

J. E. Detrčito vyskupas M. 
Gallagber pradėjo gavėnios pa 

167.29 maldas, šv. Aloyzo bažnyčioj
167.16 pelenų dieną per pietus kalbė-

33 162.27 jo 3,000 susirinkusių žmonių,
39 158.34 ragindamas kuo skaitlingiau-
26 154.14 šiai dalyvauti gavėnios pamal-
23 153.1 dose.
33 152.26 Visi, kurie dirba mieste, per
28 150.23 pietus gali nueiti į Šv. Aloyzo i
38 146.4 bažnyčią, prie Washington 

7 145.4 Blvd. Kasdieną laikomos šv.
39 143.24 Mišios 12 vai. Pamokslas bfl-
33 143.3 , na 5 minutas; kalbama ražan-
36 142.25 čius ir einama kryžiaus keliai.
27 140.11 Viską atlieka per pusę vai. du 

136.13 kunigai.
138.7

Per tris savaites New Yorke 
buvo rodoma filmą “Through 
the century’’. Dabar bus rodo
ma Detroite. Filmoj rodoma 
Katalikų Bažnyčios istorįįa 
nuo pradžios iki šių laikų. Vei 
kalą parašė ktui. Francis TaJ- 
bot, S. J. Visi katalikai turė
tų paveikslą pamatyti.

ją kultūros perijodą. Nuo to 
laiko žmona jau ne nuosavy
bė, bet vyro gyveninio padė
jėja. Vyro ir moters širdys ne
atskiriamu švenčiausiu sakra
mentu yra pašventintos krik- 
šioniškoj šeimoj, šv. Povilas 
sako:

— Dabar jau šeimoj nebėr 
pagonies arba žydo, vergo ar-DVASIŠKOS KNY60S

Apie Kristaus Sekimą. Pust. > ,ai«v0 Pi,iežio’ vyro arbft

384; kaina $1.20. ' rLOA , .
Sv. Jėzaus Sinties mtroni 112®; k.a,na_^ t

žarija. Parašė kun. S. Drau-« T KauiaS 

gelis. Pusi. 132; kaina 60c. ‘
Švenčiausiojo Jėzaus Vardo 

dr-jos Įstatai. Vertė kun. P. 
Saurnsaitis, su apdarais. Pusi.

Vertė
Pusi

620; kaina $1.25.

DRAUGAS PUB. OO , 
2334 So. Oakley Ave.

Kiekvienam vienuolyne yra į KĄ JĄ SPAUDĄ
. H. „ .... ...,..1.1,1 ........... . ........................................................m -

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie-Yra Toli Keliavę

I.

Vyskupo P. P.i Būrio, M. I. C.
PASAULĮ” 'arba kelionė į

GRES4 AUSTRALIJO JE ’, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapių. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. jis moka savo kelionę vaizdžiai

* aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.n. . J . ną
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE. 
i Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 

aptaisais $1.50. - •• ? I • ; <
ITL '

Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 
ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje žemėje., Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje. i

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00. •

■ Kas pirks visfts tris knvgas sykiu, tai atiduosime 
UŽ $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Ola nupU-Atl

Gerbiamai "Draiko” Adndnlatmcljal:
HlonCtu nu Muo IftIAku S................... už kuriuos prukau kuoffrctflauala

atsiusti man sekančias Kelronlu knygas;
VYSK. P. T. BOClO KEl.IOJffcS — f t.00 
KUN, PR. J. VĄITUKAIftlO — 1.60
KUN. J. A. rAčruUko — , 2.00

arba:
Siunčiu 93.S0 už kuriuos atniijnkltn mnn visas tris Knllonlij knyraa. 

rifano atimtas:

KELIONĖ APLINK 
“EUKARISTINĮ KON

Society's favorite dessert Vardas, Pavardė ..................................................ij.

.Street

Tik atryntoklte katvirtal- 
nlkke, bartą kaip aniem 
“Phlladelphla” Rrand Cream 
Cheese — duofcfte J| kaipo 
užkandi au marmalIadomK 
k^kaiukaln tr kava! “Phlla- 
delphta”, darytas IA saldftlos 
grietinės, rryisea. Ir dellkaf- 
nlu-akonlu. Labai aotlhantla, 
yra labai nandi*n*aa •vaiku
čiams. Valgykite JJ tankiai!

te this t os. sftmr- 
N«mt mM<n tad

Mwte«(X,D»t.H.S^e«.0U.9L,akfaaes

Kūrike vale, tvslnlna gatvlm 
be pavojaua Jua j* pam6«stte 
Knyca “Kye O»r»"
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VOKIEČIŲ LENKŲ SUSI
TARIMO Al GARSIAI

Vok iečių lenki) susitarimas 
atkrvLĮK* viso pasaulio dėmesį. 
Daugumas jį sveikina kuip ta! 
kos sustiprinimų ir tikisi, gal

VILNIUI VADUOJI SĄ
JUNGOS CENTRO MO
TERŲ SEKCIJOS AT

SIŠAUKIMAS

, VVSC Moterų Sekcija žinoda 
ma, kaip visada, Broliai Ame 

Į rikiečiui nuoširdžiai atjaučia, 
j rūpinasi ir padeda reikale pa 
galbos, prašo rr šiuo tarpu ne 
atsisakyti sušelpti aukomis pa 
vergtuosius brolius. Mes gerai 
žinome, kad ekonominiai sun
kumai visus spaudžia, bet bro

AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINIO CENT

RO LAIŠKAS VAIZ- 
- BOS BUTAMS

nominio pobūdžio organizaei- adresu delegato vaidų, pava-nkų ir uviejų sekretorių rin- 
jos, kurios geistų turėti savo lck‘ ir adresų. Jei kuriam de- kimas.
atstovų Ek. Centre, teiksis iš- legatui dėl tolumo ar dėl kitų i G. Ekonominio Centro žinia 
anksto pranešti viršnurodytu 'priežasčių nebūtų galima į po-'mščio reikalais. 
________________________  se<1i atsilankyti, tai jis gali ; 7. Lietuvos Atstatymo Be

įgalioti kitų asmenį, kuris ti- ’ntlrovės kiaušinius.

Broliai Amerikiečiai!
dabar palengvą negink į Vilniaus kraitę badas. Apj? liškai padėkime tiems, kurie 
lovjiuo klausimas. Patys vokie-j ,l(i plaaaįa laikraščiai ir as- ,„s už vį6 sunkiausia. Keletas
čiai ne visi patenkinti. Daug, meny8 atvykę iš Vilniaus kru- 
kąs iš vokiečių susitarimo su-Lto Tūkstančiai alkanų žmo- 
pranta kaip atsisakymų »uo,llių skursta neturėdami iš ko;nkins Taigi nuoširdžiai pra 
lenkų valdomų buv. vokiškų pramįsti. Septyni metai iš ei-lgome Gerbiamąjį Pirmininką 

lės neužderėjo, o šįmet nėra parinkti ir Intus paraginti tam

centų ar menkas drabužėlis 
tikimės .Jūsų peniaug neapsu

žemių. Hitlerininkai sako, kad 
jei jų vadas šitaip padarė, tai, net bulbių. Ypatingai yra su-
lur būt, taip ir reikėjo. Bet į nkį lietuvių liaudies būklė. Jie 
kitas dešiniosios partijos, kaip
deutscknationale, nepatenkin- 
ti. Ne labai patenkinti įr pra
ncūzai. 1 iesa, jie sako, jog įos uždaromos, lietuvių kalba

rtikalui aukų — pinigais, dra
bužiais, medžiaga, apavų ir t. 

kenčia ne tik materialinį sku-'f (drabužiai galima ir'nešio-
rdų, bet kartu ir moralinę|ti? tik, kad būtų švarūs).
priespdudų. Lietuvių mokvk- . . •

Surinktas aunas malonėkite 
siųsti VVSC Moterų Sekcijos

Amerikos Lietuvių Kk.0110* 
minis Centras pradeda savo 
gyvavimo antrų trimetį (1934 
— 1936).

Kiekvienas Vaizbos Butas, 
kiekviena biznierių ir profesi
onalų draugija gulį turėti savo 
atstovų Bk. Centre. Tat vieny
kime savo pajėgas, savo eko-. 
nominiams klausimams spręs
ti, savo lietuviškais reikalais 

i rūpintis.
Sis antrasis Kk. Centras su 

sidės iš daugelio naujų atsto

krai galėtų posėdy dalyvauti. 
Posėdy galės dalyvauti kiek-

8. Turizmo dalykui.
9. Prekybos dalykai: Lietu- 

I vienas, kas ekonominiais klau j vos gėrimų ir kitų prekių im- 
simais interesuojasi, betgi ba* l porto vykdymas.
lhuoti galės tik delegatai. Šis | 1(> Sekančio posėdžio n urna
posėdis, kaipo pinnasai naujo | tymas ir dalyvių sumanymai

dabar lenkams su vokiečiais 
susitarus, jiems atpulsiųs ‘rū
pestis dėl Lenkijos. Vis dėlto, 
prancūzams nepatinka, kad
lenkai, jų nesiklausę, padarę ~“u niutautmmni. Vilniauš kra i6venčių P^-Jūsų surinktos Į vai. ^piet 1 Lietuvos Gene 

ankos nušluostys

persekiojama.- Jaunimas vi
saip viliojamas ir traukiamas
į lenkiškas mokyklas, organi-

I .. . ... ’ ' broliams Vilniečiams Velykųzacijas kur jie visu smarku- . J *

vardu, Kaunas, Duonelaičk, 
9-a. Dovanėlės bift? persiųstos

vų.
Ek- Centro posėdis įvyks ko

vo 12 dieną (pirmadienį), 1

toki svarbų aktų. Rusai ma- Ste lietuvių mokyklų liko ne-! 1'"koK nužluostys ' ienų relinio Konsulato patalpoje. 11

no, kari Lenkija šituo savo žyldaug. Daugiau dar vra vaikų 1 skauslnK aSar» “uo var^ 
giu atskilsianti nuo Prancfl-1 darže|ių. jStikus 8unkiems murinos veido ir nė vienam 
rijos ir pasiliksianti viena. ol„rela,„s •„ lictuvia.s kas kan | mažutėliui padės Šviestis ir 
Vokietija anksčiau ar vėliauspalldžianl. ,la,lg,.|is lf | la’inris jo gūnioje lietuviu 
jų sudorosianti. Palys lenkai] yu „,.|,ifeiK,di ap,.„,gti sav0 1 Padėkime savo liro-
ir nevienodos .„„įmonės. Val-;vaiklJ> ,.ad p(. ga|-,u laI,kvt, ban,a kęsti jųjų pr,„spaudų, 
diškoji spauda stengiasi «uta-l kyKlas a). vaikaiI k-ngvinknne jų skurdų’
rlies su vokiečiais pasirašymų £,.iverati skursti Į Už Jūsų aukas visų mažu-

Į kaip didžiausių pokari- gaadalaį šviesos, negirdėdanu, lėlių vardu iš anksto tariame
i-enkijos įvykį. Kiti 'vi j pĮpųtkojimų apie brangių tėvų 1 nnošinlų ačiū. 

mano, kad Vokietija norinti | ^ _ Li(.tuv? Teaka tuof 
trktm užmigdyti Lenkijos bn-Į ..>ikufiua suSe|pti drabužiai.
drumų. pat, sustiprėti ir pas-L. plal„aitinti, nes dažnai jie 
kum netikėtai iš pasalų pulti atejna j mokvk^ al. darželj 
apsnūdusių Lenkiją. "Trim.” Į DepapngQ,jiavę.

’ Tų mažutėlių vardu, kurie /
yra bejėgiai kreiptis ir pra
šyli jiems padėti, juos sušelp 

i ti, VVSC Moterų Sekcija k rei 
piasi į Jus Broliai Amerikie
čiai, padėkime jiems!

| VVSC Moterų Sekcija prieš 
šventes renka aukas Lietuvo-

Waverly Place, East, N>w 
York City.

Vaizbos Butai ir kitos <’ko-

. JONAS GOTAUTAS

mirė Vasario- 17. 1934, 50 me
tų tnhžiuus.

Kilo iš Tauragės apskričio. 
Patelių parap.. Rupšių kalino. 
Amerikoje Išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nulludime 
gimines ir pažysta nus.

1.Udneavėmis rūpinasi Liud
vikas Gotuutas. Telephone Vic
tory 6559.

Kūnas pašarvotas S. I’. Ma
žeikos koplyčioje. 3319 Litua
nica avc.

Laidotuvės įvyks ScSt-edienyje, 
vasario 24 d., 1 934. i'A koply
čios bus atlydėtas J šv. Jurgio 
parap. bažnyčių., kurtoje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio _sie!ų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimieror kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimt'nes, draugus lr pažysta

mus daCyvauti šiose laidotuvė
se. •

Nuliūdę Ginkimės ir Pažystami

Laidotuvėse patatnauja grab. 
S. P. Mažeika. Tel. Yards 1138.

! sąstato, bus teisėtas neatsižiū 
rint į atstovų skaičių.

Posėdžio agenda siūloma to 
kia:

1. Atstovų registracija.
■ I Tikrasis TONIKAS — tonikas, kuris2. 1 rezidiuillo sudarymas. j atgaivina jūsų organizmų. Jeigu jus

.> ,, .• • j- j- • .esate tik pusiau žmogus arba mote-3(. (leneralnuo Konsulo svei ris, pamėginkite nuga-tone. Jeigu
k. • » i- . jų» ho būsite užganėdinti gautomis

11111)10 ZOUlS. į pasektnėmi's, dolerį, kurį jus užmo-
i .ij ___ /i .... ! kėjote savo vaistininkui bus sugra-I 4, Ekonominio CentlO nulių įtintas — NCGA-TONE ima visų at-

knrnšn <nibirvnvi< Isakomybę. Ne laukite nei dienos arba
. ąiUSO . Ulull vilias. nesikanUmkile nei vienos nakties,

ri h’knnnininin (’mitin nir »aukite ''litelį DABAR — jus gc-.). r-iKOnominiO Vinilo pir riau valgysite, — geri'uu miegosite 

muiinko, dviejų viee pirmini-1 pilnai 8Ve‘kas ir ttOr’

A. L. Ek. Centras

Nuga-

GRABORIAI:

LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
darbu būsite užganėdi'nti t • •_ __1 reikalams. Kaina prieinama.

KAM GYDYTOJAI 
REMIA SKYSTI 

LIUOSUOTOJA

Br. Biržiškienė,
VVSC Moterų Sekcijos 

Pirmininkė
F. Grig'Onienė,

Sekretorė

GENEROLAS GINA 
KATALIKUS

Prancūzijoje Paryžiaus į
je ir surinkusias siunčia Vii-*] radio kai kurį laiką buvo skai '

^^s^^nku^'i^^mdojryra"^^' niau« kr»što lietuvių dafŽe,- tomos tikybinės paskaitos. Be- j
dimų’^užMctėji’tno nepcrt,lojanč,° vf'Į liams. šiemet prieš Kalėdas i dieviams taį nepatiko, jie į į

S Į dovanų reikalu buvo kreipta- žymius žmones padarė įtakos
?uUrtu,roZXn.naUriiidX* mtai^ j s'* i visas VVS Apygardas Lie I ir per radio buvo neleidžia-
tus *r net palieCla kepenls ,r in*8* 11 uvoje, kad jos tani reikalui ma katalikams kalbėti. Sausio1

Lamingai, vfsuomcnė greitai irrij parinktų .aukų. Reikalas buvr įnėnesio 15 dieną generolas de i žta prie liuosu-otojų skystoj formoj. ‘ 1 ‘ I t o ,
Dožas akysto liuoauotojo gali būti.nu
statytas. Tokiu būdu voikimų gali
ma -valdyti. Nedaro jokio papročio; 
nereikia Imti' “dviguba porcija” vie
na ar dvi dienas vėliau. drabužėliais buvo išsiųsta , ...... __ T________ .

Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsln au- . .. . . , _ .
reguliuoja vidurius taip kaip įaik-į Vilui ją,x kuriais buvo apreng I kalbėti per radio. Generolas! 
■rodžio inekanizmų. į kelias savaites. | „ . . ... , 1Kam ne pamėginti'? Kokia nors piiėiti mūsų mažutėliai broleliai, nurodo, kad tokiu uždraudi 
ar tkbletas gali būti parankiau ne- .
Siotla. Bet yra mažai "parankunio" į Koks bllVO jų džiaugsmas 11 
bile kokiam vidurių valytojų!, kur) ' . ... •,
n.ikia imū taip tankiaf. kad tu-i' pasitenkinimas, kad mes JUOS 
neMotls au savim, kur tik einate! .... , '

Patsai skonis jum parodo. kad ] atjauteillC jų Varge, rodo gali 
Dr. Caldwell's Syrup Pepsin yrni . .... • i
naudingas. Priimnus skonis, »'r pri- ti graudingi jų padėkos lais lustelio pasielgimą protestuo- 
Imnus velkiman Saugus ir laukiun-| . . - c<- »• . . . .
doru motin dm, lr vaikučiams. Visose į kai. tl. Siunčiami protesto" rastai
vaistinėse, gatavas vartojimuf. dide- ., - ' • i a ,
lėse bonkose. Narys N. R. A. ! MllSU Surinktomis aukomis

nuoširdžiai suprastai irz. gaw Castelnan, katalikų sąjungos' 
šiai paremtas. Dovanėlės — j pirmininkas, parašė raštą, kad ’ 

j katalikams vėl būtų leidžiama

nm ministeris katalikams pa-Į 
daręs didelę skriaudą. Ragina 
seimo atstovus prieš tokį mi-1

10 PIECE COSJViETIC 
SĖT $1.97

Tble I. n Patn-iri Vlvanl Sėt sn<l ln- 
Cludm fari, iioaile-. f 1.00; Rnuge, 75c, 
Tl»«ue Crtam lt.00, Oepllatiiry 11.90, 
Faclsl Astrlngont 11.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet Water D.25. Perfunie 12.75. Brll- 
llmtlnc 75c. Skin' tfhlt.ncr 75c.- Totai 
Valoe JI2.00. Spcclal prlco, »1.»7 for all 
tan placas to Introduca thla liną.

Vardas .. . . ..................
Adresas .......................
Siunčiama per paštų COD f

Pinigai grąžinami, jai
» nepatenkintas.

Bea Vau 580-5th Avenue, New York

toli gražu nebuvo visi reika
su daugybę parašų. Protesto 
balsai yra keliami per spaudą |

lingi pašalpos paremti. Dau-i ir susirinkimuose. Viename su 
gelis dar laukia, kati ir jų ne sirinkiirte Nnnev mieste ir ga-l 
užniirštumėin, aprengtuinėni ir; rsusis ndiršalas Lyantey išsi 

I prynaitintume. Artinasi Vely- reiškė: “Šiame uždraudime ma 
'kos, galvo.įeine kaip paguost j tome masonų darbą“. Ragino 
ir kuo padėti tiems, kurie da’ ] prieš tokį pasielgimą griežtai 

mūsų paramos nesulaukė, protestuoti.
i

ZŽV OVR OFFICE

Nesirūpink nležėjl- 
mn. plelskanomla 
Išbėrimais, spuogais 

ir • kitais odos negerumais Tik 
gauk gydanti antiseptikų Žemo— 
naugua Apileltoee. 13 o., Hų. 
81.00.žemo
r.-jyn skhj iup tatioms

HOiM 1$ THAT 
NEVų "SALES- 
M AM bClNfcr-

j a

PRANCIŠKUS
JAPŠEVIČIUS (DAP)

k . Mirė vasario 22 d.. 1934 m..-- 
1:55 vai. .ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo iš Šiaulių aps
kričio, Aftsėdžių parap., Očdri- 
ių kaimo. Amerikoje išgyveno 
40 metų.

Paliko, dideliame nuliūdime 
moterį Barborą,, po tėvais Če
paitė, tris dukteris: Ernnra Lu
cas, Barbora Griffin i,r Marie, 
du žentus Fred. Lucas ir Harold 
Griffin, sūnų Stanislovų, mar
čių Kathleen, Ąyi anūkes, se
sers sūnų Juozapų Grajauskų 
ir gimines.

Kūnas paša tvotas 6510 So. 
FriuudpęūJ AvfyJBCel. <«rovchlll 
0242. !-aidoturM*Įvyks pirma
dienį, vasario 26'vd., m namu 
8 vai. bus atlydėtas } Gimimo 
T’an. Šv. Mar. 4 pampi jos baž
nyčių. kurioje įfyks gedulingos 
pamaldos už vefionlo sielų. Po 
pamaldų bus pulydėlas j Šv. 
Kazimlero ka pises.

Nuoširdžiai kviečiame vi'sus 
gimines, draugi»-ges .ir pažys-č 
tamursnas dalgjvautl šiose (lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Sfiims, jįent’H Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius H. P. Mažeika. Telefo
nus YARds 1138.

ABA
JONAS GAIDELIS

Mirė vasario 20 d.. 1934 in., 
7:40 vai. vakaro, sulaukęs pu
sės amžiaus. Kilo iš Švenčio
nių apskričio, llaugiltški'ų pa
rap., Keliutiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko didžiame nuliūdime 

moterį Barbarų po tėvais Aš- 
montaitė, dukterį Josephine fr 
sūnų Theodore, brolienę Jose
phine ir jos šeimyna, du pus
brolius Julijonų ir Mykolų Bla- 
žėnua ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4 459 So. 
IVood. St. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, vasario 2 4 d.., iš na
mų 9:30 vai. bus nulydėtas į 
Šv. Kazimie.ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glnlnes, draugua-ges ir pažys- 
tarnus-mus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motelis, Duktė, Sū
nus, Broileuė, Pusbroliai ir gi
minės.

1 Aidotuvėms iv-larnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas YAitds 1741.

Tel. CANul 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.
_________ Tel, CICERO 5827__________

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už |25.OO ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
<68 W. lSth Kt. Tet CANai 6174

, Chicago. Iii.

I1.J.Z0LP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

' VKDRJAS,
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOClevard 62OS—8416

Tel. CICERO SM
SYREVVICZE

ORABORIUB
Laidotuvėms piktas patarnavlmaa 

galimas ai 815.66 
KOPLYČIA DYKAI

j 1344 Q &«a Pi^oro. Tlt

SIMON M. SKUDAS ^
ORABORIUB IR BAL8AMUOTOJA8

Patamavi nus geras tr nebrangus
718 W. 18th St.

I Tel MOMene ««T7

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, lll.

ANTANAS PETKUS-
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST L5th STREET 

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

A. MASALSKIS
GRABORRJS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAFayette 8871

J. Liulevičius
Graborius 
‘ . If

Bakam uoto jaa

Patarnauja Cbl- 
cagoje lr aplella- 
Mje.

Didelė It graži
Koplyčia dykai

4062 Archer Are.

VENETIAN MONUMENT Cū„ INC.
Išdirbėjui aukštesnės rūšies Paminklų 

ir Grabnamlu

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chieagoj -

Suvirs 50 metų prityrimo
——o------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus _

Mes atlikome įlarlių daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
ar tl Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
i t Chicago, Illinois

C7

l

-Z

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu 

4605-07 So. Hermitage Avenue

'čJt.VL Tl L 
virė

tuen

M

&EE, bWT bOTHAT, x
he's got his \■so MVlfcB UP* LL-i&ULbNY/ 

“bo 'ėlITHOU-r- VUM

Kazimie.ro


Penktadienis, vasario 23, 1934
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“DAINOS” AIDAI
PEOPLES FURNITURE 
KOMPANIJOS DARBAI

SUNKIAI SSROA

S. Saurienė — Žymidji Chi
cagos lietuvių solistė - sopra
no, dainuos Vvt. Didž. kanta
toj — sekm. vasario 25 d.

VYTAUTO DIDŽIOJO KAN

TATA — VASARIO 25 D.

Atminkimo kad rūpinimasis 
gera spauda ir platinimas jos 
yra vienas iš geriausių darbų. 
Tik visas savo papūgas, ypač 
spaudos atžvilgiu, atlikdami 
pasieksime ir sielos išganymų, i

LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Bridgeport. P-nia J. A- 

bromavičienė, 3432 So. Lowt
ave., susirgo apendiku ir tu.* *
rėjo pasiduoti operacijai. Tie 

įčiadienį Šv. Kryžiaus ligom-' 
Rėj padaryta operacija. Ligo 
nė tebėra silpna. Guli kamba-

(l)r. Jono P. Poškos kalba, 
pasakyta per radio}

ŠĮ kurtų nekalbėsiu apie j 
sveikatų, bet nors trumpai pa- 

priinitas ir ateinantį sekmad., j kalbėsiu apie Peoples Furni 

vasario 25 <1. 13 vai. vak. eho-įture kompanijos kultūrinus Į *v- Pet™'
ras vadovaujant J Sauriui na ' bei patrijotiniug darbus. Ši t n<i es ^r-jos narė. Kaip ftv. 
raa vadovaujant J. Sauriui, pa yra gryuai lietuvi. j Petronėlės dr-jos narės, taip

ška prekybos įstaiga. Ji nepa-

nos” chorų pakartoti. Kanta
tą jų svetainėse.

Vienas iš tų pakvietimų nuo 
kleb. kun. A'. Driskos tapo

kaitos ‘.‘Vytauto Didžiojo Ka
ntatų” Nekalto Prasidėjimo 
parap. salėj, Brighton Parke 
(prie Fairfield ir 44th St.).v

Apart kantatos bus išpildy
ta šventų giesmių koncertas ir 
liaudies dainų rinkinys.

Kantatos baritono solo išpi
ldys, choro daug žadantis au
klėtinis — L. Tenzis.

Kvartetų sudaro — p. S. 
Saurienė, J. Sugentaitė, K. 
Svenciskas ir J. Norkus.

ir pažįstamos prašomos ligo
sitenkina vien tik prekybos va aPl‘ankyti-

P-nų Abromavičių šeimyna 
yra plačiai žinoma Bridgepo-

A6IŪ

i rymu bei tuomi, kad jį aprū
pina musų namus gerais, gra
žiais bei prieinamomis kaino- rte. Vienas jų sūnus mokinas 
mis rakandais, ji eina į mūsų Quigley Preparatory seminar 
\ isuomeninį gyvenimų su nuo- joj. Rap

latine,^galinga radio valanda, 
nešdama rinktinę muzikų, gra 
žias liaudies daineles, apšvie- 
tų bei kultūrų. Savo gerai ap
mokamais skelbimais ji stip
rina mūsų spaudų jos garsini
mus rasime įvairių parengimų 
programuoce.

Gi ką bekalbėti apie Peop-

Ofiso Tei. CICERO 49 
Rez. Tel. CICERO 8856

JOS. SHINGLMAN, M. D.

tu* Phons 
ENGIevruod MO

Offloe Phone 
TiUangle 0044

Dfi. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street 

room nt

v»L: 1-4 lr 7-9 vaL vakare

LIET U V Lai DAKTARAI:

Tei. GROvehUl 1698

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAM lr CHIRURGAS

Vai.: 0-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 
SeredonUs po pietų ir Nedėldlenlaė 

tik susitarus

9488 W. MAKUUKTTH ROAD

Šiuo reiškiu širdingų ačiū
Muz. J. Saurio vadovauja- visiems ‘‘Kražių skerdynių” I *es b urn*tule Kompanijos Ra

mas L. V. ••Ihčnos" choras lošėjams ir kurie kokiu nors di° valandą kurioje tiek daug 
prieš mėnesi laiko (sausio 28|būdu pagelbėjo. Ypatingai a'lttiko pašvenčiamu tautos rei- 
d.) Lietuvių Auditorijoj pas-jčifi siuvėjams: Kaziui (iervi-įšalams. Šioje radio valandoje 
lutė didžiulį dainos veikalų ... liui (Marąuette Parke) ir Sta'mes ne hk gražias

liui Šimuliui (AVest Side); Sv-. i daineles bei mužiką, bet mes
Kazimiero (Įvardijęs dr-jos na1 |vair,ų Pa'"ok‘aaniI")

. riains (Town of Laite). jie;Pa8kait1 kci Per t,
daug sutaupė Federacijai wj>adio valanti, ši kompanija ta
šų. Taip pat ačiū pp. Ootan-1 rnauJa "™sų liaBdsiai' dykai 
tams (Brighton Parke), Aita.garsindama visokius stjarbes- 
čiams (West Side) ir čspu-j"'U8 n,Ūsli ™8™kimus, vaka 
liau,s (Town of Lake) už šir-'ro8> Pa"®K»"al’> koncertus, p.
,lingu, malonų patarnavimų. įknikn8- ,,,ri8'! tautoa "®Pliklaa 

Režisierius apvaikščiojimus -

J. Žilevičiaus “Vytauto Did
žiojo Kantatų”. r

Yeikųlas didelis, sunkus ir 
jo pastatymas surištas su di
delėmis išlaidomis. Tad ir sta 
tant jį, choro nusistatyta dau 
giau to veikalo nekartoti. Bet 
nespėta veikalas pastatyti 
(kaip pasekmingai — žino tie 
kurie atsilankė ir girdėjo) 
pradėjo plaukti gausūs pakvie 
timai, iš įvairių Chicagos lie
tuvių kolonijų ir net kitųmie
stų, kviečiantieji LT V. ‘fDai- i

gusmmib
TOK"

AR MII ŠIEMET | 
LIETUVA?

.Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus įėikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivai?.. 
I’cr “Draugo” agentūrų bile kuda galite važiuoti j 
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

KOVO 17 D., Švedų - Amerikos 
finijos laivu “DROTTNINGHAM”

GEGUŽES MBN. 26 D. Scandi- 
navian-Amcrikos linijos laivu “FRE-
DERIK VIII”.

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIA”.

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINI KON
GRESĄ,’ pradėkite ruoStis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į

C

Buvęs cicero 
miestelio pir
mas Sveikatos 
Komisijon ie- 
rlus (tr laikė 
tą garbės ofi
są per 10 me
tų) yra gerai 
Clcerfečlams 
žinomas per 
27 metus. Da
bar speciali
zuoja gydyme 
Plaučio. Sic- Į 
dles Ir Reu
matizmo Ilgų- 
Valandor >

TeL LATayette 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 

Beredomie ir nedėliomis pagal 
sutarti

Phone GROvehUl 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

TreCladlenials lr Bekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

8669 80. WESTERN AVK.
Chlcago. III.

Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo s Iki 4 
vai. popiet tr 7 iki 8 va!, vakare: 

tventadfenlals pagal susitarimą.

4930 West 13th Street

CICERO, ILL.

DR. A. P. GURSKIS
PENTIS T A S 

4204 ARCHER AVE.

eorner Sacriunento * 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Tel. LAi'ajctte 7860

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 

Vai.; 8—4 lr 7—• vaL vakare
Bes. 2136 W. 24th St.' 

TeL CAMal 0408

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1448 80. 4VLh CT., CICERO, ILL 
UUr.. Ketv. lr Pėtn. 19—9 vaL 

8147 80. UALbTKD ST., CRICAUL 
Paaed.. Bersd. lr SubaL 2—9 vaL

Dienoms Tel. LAI'ayette 6799 
Naktimis Tel. CANaI 0408

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėlioję pagal sutarti

Office Phone 
FKOspeut 1078

Res. and Offi'os 
8369 80. Leavitt 8L

CANAL 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEOl^

2403 W. 63rd St., Chicago

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

Dr. M. T. Strikol’is
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4645 So. Ashland Ave.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir nuo < tki. 8 vak. 

Nedėliomis pagal aųtarti 
Ofiso telef. BOLiievartl 7820 

Mainų tel. PROspect 1980

Offl»e TcL REPubiic 7808 
Res. TeL GROvehUl 0817

6917 8. WASHTKNAW AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS

2423 W. MAKŲULTTE ROAD 
Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte 

NedčlloJ susitarus

Phoue CANaI 8128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTO J Aa Jr CHI»UROA»
2201 W. Cermak Road

i
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Sersdomis lr Nedėliomis pagal šutai* 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonas KEPubUu 78M

(žodžiu sakant, garsina visų 
■mūsų judėjimų. Be to, didės-į 
niuose mūsų parengimuose ji 

I įveda garsiakalbius ir pasta j 
, to savo lėšomis apmokamų in- 
1 žinierių, kuris prižiūri, kad 
garsiakalbiai gerai veiktų.

E' Taigi iš Peoples Fumiture 
Kompanijos darbų matome ko 
kių1 svarbių rolę ji lošia mūsų 1 
visuomeniniame gyvenime. Be 
to, reikia pažymėti ir šis fa
ktas, kad ši kompanija nei už 
jokius pinigus neapsiimu ga
rsinti apgavingns išnaudoto
jų skelbimus. Ji gražiai ir tei- 

, singai garsina savo prekes ir 
1 ima tik skelbimus, kurie yra 
teisingi ir tuomi pasitarnauja 
mūsų liaudžiai.
Matydami Peoples Furnitūra 

bus, apkainuodami jos svarbių 
kompanijas ' kultūrinius <1ar- 
rolę ir nuopelnus mūsų tau
tos reikaluose, mes privalome 
remti jos įstaigas ir gelbėti 
jai augti ir plėtotis prekybos 
dirvoje. x Lai Peoples Furni
tūra Kompanija išauga į mil 
žiniškų įstaigų, o ji būdama 
didesne ir galingesne, , galės 
mums bei mūsų tautos reika
lus dar gausiau remti.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

• Specia'lstai IškaUme ir i šdirbi - 
me visokių rūšių paminklus ir 
grahnamius.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išfMrbėjais

MODNT CAEMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 9011 
BELMONT 3485

Office: HILLSIDE 3865 
Vineent Uoseli i, seer.Alfred Roselll, pres.

TeL BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
deN TĮSTAS

4645 So. Ashland Ave.

arti 47th 8treet 
Vai.: nuo U iki 8 vakare

Seredoj pagal sutarti

Ofiso: Tel. CALumet 4U39 
Res.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijus Ofisas: 2868 W. 8»th Sk 

Valandos: 1*—12 ryto 
Soredomla ir Nsdėllomts pagal sutarti

Wi

IR VĖL “PIPIRAI”

Brighton Park. — Ir “pipi
rukai” gražiai pasirodė kon
certe vasario 17 d. svetimtau
čių tarpe. Padainavo “Pipirų 
dainų” ir “Tykiai, tykiai Ne-

I munėlis teka”; pašoko klumpa 
[ kojį ir suktinį. Lietuviškos dai 

nos ir šokiai žavėjo avetim
taurius.

Dabar “Pipirai” ieško nau 
jų narių, ypač vaikinų, kurie 
turi genis balsus ir nori pa
sišvęsti <fn vakaru j savaitę 
Kreiptis j A. Giedraitį, 4501 
S, Faiilield Ave. (Laf. 0245) 

x 0,"8uaana

TeL CANaI 0257
Res. PROsųjCtt 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 feOLTH HALSTED STtt7U«

hezldcncija 8600 So. Artesian av< 
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

< ik| 8:80 vakare

GRABORIAI:

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 B ESTx69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

V a 1 a n d o s :
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER A VENŲ K
Tel. VIRginla 0036

• k

TeL CANaI ‘ 8128 ■7 ' '

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road 

(Kampas Leavitt 8L) 

Valandos: Nuo 9 Iki II ryto

■ Nuo 1 fkl 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

TcL Ofiso BOUlevard 6918—14 
JRez. VlCtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 36th Street 

Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 8:30-8:16

sTĖVAS w‘4 * '
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUM0 • 

LAIDOTUVĖSE.....................PASAUKITE.......................

REPubiic8340
5340 So. Kedzie Avenue

UOZAPAS EUDEIKIi

■ . i

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
’ 3906 W. 63rd St.

NH ■mm

ŽVAIRUS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.

2 lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vaL po pietų lr nuo 7 iki 8:20 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo KF iki* 12 
valandai dieną.

i'eietonaa MIDway 2880

Offlca; Res.1
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
2355 We8t 63rd Street

▼al.: I to 4 ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. Ir 8ekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj

Chioago. m.
Phone: HEMIock 6700

OTDO VIS

Ofiso leL VlCtory 6899
Rez. TaL DREzoi 8191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriau, Vaikų H 

visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted SU

Kampas 81st Street 
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.

Nedėliomis lr Iventadienlala 19— lk

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVM

TcL YARda 0994 ‘

Rez.: Tel. PLAza 3200 

VALANDO8;
Nuo 10-12 v. ryto: 2-f ir 7-9 v. * 
Nedėldienicls nuo 14 iki 12 dienų

Daktaras
Kapitonu 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

PKIl 28 METUS SE«IDRIKS7ISAH L/GAK VYRŲ IR MO'i ERŲ 
KAIP USKfeENfeJtlNIOH Ir NR|kGYOOMOH JOS 

SpėcUllAkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkatų lr pūslės, uinuodljtmų kr**- j 
jo. odhe, ligaa, lalzdas. reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nu«» 
r6je, kO*feJUną., r*rkl<M fttcaud6jfin% tr p«Rlaj5TIn<M« Hfcfl*. Jeigu klt.1 iw- 
galėjo Jus lig-lytL ateikite Čia lt p«rmttkrt«*rtg kų jis jasse gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų tr lSgydė tūkstančius ligonių. Pataru 
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle ųuo 18 valandos ryto iki J 
valandai lr nao I—8 valandai vakar• Nedėtomis nuo 11 ryto iki 1.

d 8SUMtb 870. Ava Tei. CRAvrfovd
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A Penlitadienia, vasario 23, 1934

-Girėno paminklo fondo ftfohė ra nq»ew*niai girdėję Pran- j tėviškę bei dalyvauti 8ven-CHICAGOJE
, . . t • . «

SUSIDOMĖJIMAS FEDE- D.-G. PAMINKLO FON-

jų pinu. A. Kalvaičiui, 100 gclienę dainuojant (lliicagos 
E. Bellevue PI., Chicago, III. (operoj, ruošiasi vykti į jos re-

------ ------ - ---- 1 ilgiu,nų Ipneėrtų, pasitikėda
------------------- 'mi, kml bus pikiai patenkinti.'

STUDENTŲ STATISTIKA 

VYT. D. UNIVERSITETE

1933 m. rudens senu/stre įre

RACIJOS KURSAIS 
AUGA

OAS AUGA SVARBUS SUSIRINKIMAS

čių prirengi muose. ,
Laivųa “United’States” He;

tuviams, yra gerui žinomas,[kistruotų klausytojų Teolog. - 
nes daug lietuvių plaukiojo j Filosofijų# Fakultete -buvo 28.) 

Rtp. Įjuo tarpe tėviškės ir gio kra.š-Į (246 stud. ir 39 laisvi klausy
to, kuriame jie apsigyveno. tojai), Evangelikų 26 (15 ir

TĖVU MARIJONŲ 
MISIJOS

j Šiomis .dienomis j Dariaus -
į Girėno puminklo fondų jp,nu

jau antras mėnuo kai duo-l^- Mos aukos- 
darnos įdomios jaiskaitos Fe 1
deraeijos apskrities įsteigtuo
se kursuose, knrie gausingai 
yra lankomi. Smagu yra pa-i 
žymėti tas faktas, kursų lan
kytojų dauguma yra nuolati
niai klausytojai. Tai reiškia, 
kad jie yra sudominti ir įna-

RLA. 41 kp., I4iwrene.e, 
Mass., per K, Vidimų prisiu- 

: ntė $5.00.

West Siek. — Šiandie po- 
pamaldų vakare Aušros Vartų) 
parap. ■svetainėje įvyks visų 
Aušros Vartų parap. i
dr-jų )ir organizacijų kuopų

'LlURD-0 STEBUKLAI

Marųuette Park. — Sekma-
, dienįj. vasario 25 d., 3 vai. po- įbose■ , A „ .... . , ,.1 .piet ir 7:30 vai. vakare, Ginn-

Vasario 19 — kovo 4 dd. — 
Aušros Vartų parap., Worces- 
ter, Mass. (Kun. A. (’ikotn, M. 
J. C.). /

Vasario 26 — kovo 4 dd. — 
Athol, MAss. (Kun. A. Petrau
skas, M. L C.).

Vas. 27 — kovo 6 dd. — 
M t. Carinei, Pn. (Kun. J. Vai t 
k.evičius, M. L C.). •

Kovo 5 — 11 dd. — Provi 
dence, R. I. (Knn. A Cikota, 
M. T. C.).

Kovo 5 — 18 dd. *— Pitts-*
ton, Pu. (Kun. A. Būblys, M. 
T. C., ir kun. A. Petrauskas, 
M. I. C.). '

Kovo 12 — 18 dd. — ftv. 
Kazimiero parap., AVoreester, 
Mass. (Kun. .L Navickas, M. 
L C.).

Kambariui erdvūs ir švarūs, 
valgis geras ir užtektinai jo 
duodama; patarnavimas man
dagiausias.

Kopenhaga ne keleiviai būna 
perkeliami į didžiulį Skandi
nu vų - Amerikos Linijos gar-

,, . x mo Panelės švč. parap.. svotai
■ vuldvbų narių svarbus susiri-1 ......... . ,

Darbštusis ehieagielis jx Mi ‘nkinias metinės nar-in valnu™ J° A‘ Pe ( z,Us r<xiys krilta‘ .. . . .
( nKimas meunes i»arap. 'aka- luuosius pnv,.j|.sius — “ Liur-■ lan'L kuris juos nuveža tiesiai

, , , lv. t d« Puikiai”. Šie paveikslai!!
vyks sekmadieni, balandžio 8(, ... »•

Po.|?.U) aukojo: 1>. Nova--d. Kviečiu, it. ra5ull, (lr. raukt' I“"'“1"" L,u"k'- 
ras, pp. Vrl»liai, Kantor; Ku-!:.. «...... ,--------------------- l*«v <*« »»• npamuakc 8*

metinės
kolaitis, Girėno giminaitis, ga rienės reikalu, 
vo aukų iš šių asmenų;

į jų ir organizacijų kuopų vai-'to didelę naudų kursus lanky-i y. . „ Tr r ...............
ti. pičmi; V. ir J. PetruSomai i dybų narių atsilankyti į šį su-

$3.00; jx> $1.00: J. Pečeliūnas, .'sirbikimij.
Praėjusį pirmadienį įdomių k. Va liekas, J. Plankis, P. 

paskaitų apie šių dienų jau- Kalvaitis, dr. A. Kazlauskas, 
nimo psyehologijų davė kun. u r. O. Vaitusb, P.. Rainis, J.
A. Valančius. Pr. Gudas tę- P. Parker, J. č’eliauskas; po 

50 centų: A. Pečeliūnus, A.
Tasher, K. Mačiukas. Fotogra 
f i jų parduota už $10.00. Viso

šia savo paskaitas iš gamta
mokslio. Busimąjį pirmadienį 
ir vėl kalbės kun. A* Valan
čius.

Ateičiai su paskaitomis ku
rsuose yra užkviesti: adv. J. 
Brenza, dr. A. Račkus, kun. 
M. Svarlys, adv. K. Česnulis, 
dr. J. Poška, adv. K. Savic
kas, dr. A. Rakauskas ir visai 
eilė kitu.

Kursuose paskaitos įvyksta 
kiekvienų pirmadienį Aušros 
Vartų parap. mokykloje, tarp 
7:30 ir 9 vai. vakare.

it--
• -A .■

T

Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.

Panelė šv. Bernardetai. Pavei
kslai labui gražūs ir verti kie
kvienom katalikui pamatyti. 
Be to, dar bus labai juokinga

ŽUVO VIENAS ORO PAŠ
TO LAKŪNAS

CLEVELAND, ()., vas. 23.-
Klebouas komedija. Suaugusiems įžanga' Vežant paštų Į rytus nukrito

25c, vaikams 10c.
J •

Rap.

Pranešimai
Brighton Park. — Marijonu

per p. Mikolaitį šiuo tarpu į Kolegijos Rėmėjų 35 skyriaus
fondų gauta $31.50 

Ligšiol šiame fonde buvo

11), Humanitarinių Mokslų 
503 ( 396 ir 107), Teisių 1457 
(1331 ir 126), Matem.-flamtos 
337 (307 ir 30), Medicinos 981 
(978 ir 3), Technikos 688 <645 
ir 43), iš viso 4277 (3918 ir)
359), iš jų 3,051 vyras ir 1,226 j 
moterys. Vyrų daugiausia bu- j 
vo Technikos F-te (583 v. ir 5 
moterys), moterų Humanita
rinių Mokslų (291 mot. ir 212 
vyrų).

j Jauninusių studentų (17 me
ilų) yra iš viso 4, iš jų 1 studi 
Įjuoja istorijų, 1 matematikų.
11 bijologijų ir l technikų. Lio 
Teolog.-Filosofijos, :if» jame 

lis 285 klausytojų 283 yra lie-
ituviai. 16 viso stud. skaičiaus, R()vo _ 2- ()<| _ R 
lietuvių yra 3,102, žydų 886, ,OI)> pa (|<„n A cikobl> M
lenkų 115, rusų 66, vokiečiu j p ir kim , Vaitkevičius, 

j.68, latvių 18 ir 1 arabas. Iš to J £ ) 
skaičiaus R. katalikų yra 2985. Į Kovo' d<] _ gv

Jurgio parap., Brooklyn, N-.

ir susikūlė du kariuomenės lė
ktuvai. Vienas lakūnas išliko 
gyvas, kitas gi žuvo.

Trečiasis lėktuvas su pasta 
buvo priverstas nusileisti ties 
Gosben, Ind.

VELYKINĖ EKSKURSIJA

Būti Sename Krašte per Ve 
lykas su giminėmis, draugais

d., tuojau po sumos, parapijoj ir T>aži*tamais, pradžiugins vi 
sus tuos, kurie ruošiasi apla
nkyti Lietuvą anksti kovo įnė-

susirinkimas bus vasario 25

$4,491.90. Pridėjus čia paskel-, yklos kambaryje. Valdyba 
btas aukas, fonde dabar yra:
$4,528.40.

Fondo valdyba planuoja pra
Ponios Drangelienės koncer

tas įvyks kovo 11 d., o ne ko-
įdėti akt yviau veikti, kad ne-ivo 4 d., kaip pirmiau buvo 
trukus sukelti reikiamų pini- rašyta. Koncertas bus puoŠ- 
gų sumų ir rimčiau pradėti niame Cbicago Woman’s Club. 
rūpintis paminklo statymu. teatre, 11-tos gatvės prie Mi- 

Aukas reikia siųsti Dariams cbigan Avė. Visi tie, kurie y-

'■'ž'''. Ž

VIENAS PASIKORĖ. : be tikybos įsirašė tik 18 ir ži
nių nesuteikė 48.

«...

/Vau> 'IrtropoJitan Oprra Httutt 
niamnml Ilorir Shot

Sį t«l(»4i*ni. l .)S vai. po plot, Raatttn 
Standard Laiku, per NBC Raodoa* ir 
Mėlyna radio tinklo^ Ll’CKV STR IKK 
(raa.liuoa Nr* Yorko MrUnpolilan 
Opera Company pilnoje operoje, 

"TANHhAUSER".

■Lro'
. x .<• -k;

LST

Chicagos policija suėmė du 
nes!‘ piktadarius, kurie norėjo }>a-

Kovo 3 d., ekskursija, va-; grobti tortingų leidėjų Adleri 
dcvnujnnia operos dainininko Į iš Davenport, lova. Iš suim- 
Juozo Babravičiaus, duos lie-(tųjų vienas C. \V. Mavo vn- 
tuviams progos ųinagiai ke- įkar pasikorė policijos stoty, 
liauti linksmam būielyj savos Kitas, .J. Tsitcy, yra policijos 
tautos žmonių ir nuvykti laiku žinioje.

PUIKAUS

TURKIŠKO TABAKO
f

»«t.. ‘

■

8 i ,

lr tiktai Viduriniai Lapai

MUNICHE PRIVALOMAS 
MOTERIMS DARBAS

Y. (Kun. A. Petrauskas, M. I. 
i C.).

Kovo 19 — 25 dd. — ftv. 
Jurgio parap., Detroit, Mieb.

. . . viena priežastis, 
kodėl Luckies turi 
geresnį, švelnesnį skonį

Turkijoj taipgi, tiktai puikiausias 

tabakas yra išrenkamas dėl Lucky 

Strike — lengviausi, delikatniausi, 

kvapsniausi lapai* Lueky Strike 

yra pasaulio didžiausias puikaus 

turkiško tabako naudotojas. Tada 

lie gležni, delikatni turkiški lapai 

yra tinkamai sumaišyti su rinktiniu^ 

tabaku iš mūsų pačių pietų krašto 

—padaryti jūsų Lueky Strike pilnai 

prikimštu cigaretų—taip apvaliu, 

taip kietu—laisvu nuo liuosų galų. 

Štai kodėl Luckies turi geresnį,

švelnesnį skonį. “It’s tonsted” — 

dėl gerklės apsaugos—dėl puikes* 

nio skonio.

NE virlutinia! lapai—jis yrt ttrifurti-vilf—0r
vrs l/«r*l/4il

Derliaus Grietinė 
"Lengviaugies.

ivclniaueiaa tabakas**

2L

NE •pat ItlM lapai—,/* yrt intintih tntyt>h 
—rfimUi Ir r/ismw*f tntftUit

BERLYNAS, vas. 22. —
Palatinate nacių policija are

štavo 11 duonkepių, kurie pa
didino duonai kainų, o darbi
ninkams atlyginimų paliko 
taip kaip būta. Vokietijos vy
riausybė nėra priešinga kainų 
didinimui. Tik nori, ka:I ati 
kainų didinimu būtų propor- 
cionaliai didinamas ir darbi
ninkams atlyginimas. Už to ne 
pildymų numatoma kalėjimo- 
bausmė

Rostocke areštuotas kavos 
pirklys už atleidimų iš darbo 
darbininkų be svarbios prie-, 
žasties.

Muniche vykdomas privalo
mas darbas visoms beilarbėm* 
moterims. Kurios nenori dirb 
li, negali gauti išlaikymo._

jFrankfnrte areštuotas kata*
1 likų kunigas, kurs norėjo su- 1 
i raminti mirtie s bausme nuban- 
i stus komunistus prieš pat sios 
I bausmės vvkdvmą.

NUTRAUKTI AUTOMOBk 

LININKŲ AREŠTAVIMAI

j Cbicago majoro įsakymu 
i mieste nutraukti neisigijuaių 
valstybės ir miesto automobi
lininkų areštavimai. Duota lai 
ko įsigyti “laisnius.” Pirma
dienį bus atnaujinta areštavi
mai.

PADIDINTAS ATLYGINI

MAS

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jum* patitaikn nikdelėti ko

jos ries*, išsinarinti rank^ ar gauti 
dieglj i peėiua ir kuomrt akausmas jut 
iš proto varo, tai išaitrinkite su 
ANC.HOR Pain-Expelleriiv ir apdmgkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas.

l'er suvirs 60 metu Aneltor Pain- 
Kagelleris buvo ir yra vyraujančiu 

' naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35v. ir 70c.—ekirtinim didumo bonkutėe. 

I Tiktai tikrasis turi Iuknro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER
JOHNB.BORDEN

ADVOKATAS
106 W. Monroe St.. prie Clark 

Telefoną* KTAte
Valaudon t ryto Iki K popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredog fr PėtnyMo^ 
▼okaroio • Iki »

Telefonaa GAIVol 01X3
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Utornlnko. Ketverto ir Bobatos 
Vekarale 7 iki •

Telefoną* REPubllc 0400

CLEVELAND, O./ va?. 22. j 
— Arbitražo boardo nnspren-, 
diinu vietos gatvekarių darbi- 

' ninkama padidintas atlygini
mas iki 65 centų už darbo va
landų. Tkišiol mokėta tik 57c.

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TFU. REPUBLIO 0409

Katrie perkate anglie IS d rai 
vėrių, alųakite Iuoh J ORAN* 
COAL CO. Ga unite geresnei 
anglta, uft ma tinti pinigu 
Pm-altonua M. R. tiktai 07.00 
to na h.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.•
Phone PULlm&n 8296

Dabar laikas prisipirkti 
’ anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

INSURANCE

NOTAKT

PUBLIC

PERKAM

Lietuviškus

B0NU8

R F, AL R R T A T R 

SIUNČIAM PTNTOTTS , L.IBTUVĄ 

LAIVAKOnCTV AGENTŪRA 
PRISIRAAYKITE , MOŠŲ SPULKĄ 

TEISTNGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1086




