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KLEBONAS OMAS SPAUDOS Į KUN. A. ANDRU- EUCH. KONGRE- AMERIKOS KATA KONGRESO KOMITETAS REMIA
PLATMTOJŲ DARBAIS
SIS SVEIKSTA
LIKAI MASKVOJE
30 VALANDŲ DARBA
“Spauda - svarbiausias šių die
nų mūsų rūpestis,” sako
kun. A. Skripka

I

Įsisiūbavus
dienraščio .stis.” Taip kalba patyręs kle
“Draugo” vajui ftv. Kryžiaus j bonas įr veikėjas, įsteigęs paparapijoj Chicagoje, tos para rapiją, pastatęs gražią bažny
pijos klebonas gerb. kun. A. čią ir daug prisidėjęs prie
Skripka džiaugiasi dienraščio tautos reikalą. Šie seniausio
talkininką, darbais ir teikia: lietuvio kunigo Chicagoje žojiems visokiariopą paramą. ūžiai yrai labai reikšmingi ir,
“Katalikiškos
ir tautiškos be alįųonės, jie bus dideliu
minties dienraščio platinimo akstinu mūsą talkininkams —
darbas ir bendrai katalikiškos dienraščio platintojams ne tik
spaudos platintoms, yra svar šv. Kryžiaus parapijoj, liet
biausias šią dienų mūsų rūpe- visoj Amerikoj.

PAPILDOMOSIOS ŽINIOS APS
LIETUVIŲ AHfSTUS VILNIJOJ
Vasario 15 dienos Lietuvos i
Aido numeryje trumpai buvo i
paniinėta, apie tai, kad Var
šuvos radiofonas pranešė, jog
Vilniuje ir Vilniaus krašte su
imta visa eilė lietuviij veikė
jų, kurių suėmimas neva su
sietas su nelegaliomis lietuvi
škomis mokyklomis, ir kuriose
pasireiškęs, “priešvalstybinis

Kitaip Lietuvoje

Suvalkų apskričiuose dar lik
viduotos kelios lietuviškos kil
nojamos mokyklos.

Lenkų “odvetas”

Iki šiol sužinojome, kad su
imtieji daugiausia yra provin
cijos lietuvių legalių pradžios
mokyklų mokytojai, o Vilniu
je suimti Rapolas Mackevi
čius, Adomas Cicėnas ir stud.
Kanopkn. Visi jie policijos
žinioje ir apie tolimesnį elgi
mąsi su jais tuo tarpu beveik'
nieko nežinoma.
Vadinasi, lenkai lietuvišką
švietimą ėmėRi likviduoti Vil
niuje labai plačiu mastu ir be
jokio pagrindo; vien dėl to,
kari Nepriklausomoje Lietuvo
je keli lenkai buvo nubausti
piniginėmis baudomis už tie-

A

praėjo; ligonis KAUNO REOiJONO PAVA- SUSILAUKĖ NUOLATINIO

JAUČIAS GERIAU '
ROCKFDRD, 111. (“T>.”
kor.) kovo G. ‘— Lietuvių Šft.
Petro ir Pauliaus pa r. kleb.
kun. Antanas Andriušis, kuris turėjo dvi dideli operaciji,
sveiksta, iKrizis jau praėjo ir
ligonis pradeda geriau jaustis. Manoma, kad už poros

savaičių galėsiąs ligoninę ap
leisti.

Ligonį dar vis pavaduoja
kun. Bronius Vitkus, MJ.Ci,
tačiau dėl tiesiginių pareigi)
jis turi grįžti Chicagon, tat
vietos vyskupas gal kitą kuni
gą atsiųs ligonį pavaduoti.
----------------------- Į

6UM0S GAMYBOS
ŽINAMAS

siog den;onstratyvį vengimą
legalizuoti lenkiškąjį mokymą.

Lietuvos vyriausybė anaip
tol neturi nė mažiausio noro
tramdyti bet kokį, kad ir len
kų tautiškos mažumos švieti
mą, tačiau jos padėtis reika
Jąuja, kad lietuvių vaikų nu
veiktoms. ” Vakar gi Vilniaus tautinimui būtų pad rytas ga
radiofonas pranešė, kad Vii-, las. Lietuvoje nubausti pini
niaus mieste ryšyje su slapto ginėmis baudomis keli lenkai
mis mokyklomis suimti yra kaip tik daugumoje ir dirbo
trys lietuviai, Vilniaus - Tra tą nusikalstamąjį darbą. Bet
kų apskrity je — 4, Švenčionių koks lenkelis dvąrininkas, gy
apskrityje — 17 ir Gardino - vendamas tarp lietuvių, kur
Suvalkų apskričiuose K> lietu aplink vien tik lietuviškos mo
viai. Visį suimtieji esą dabar kyklos, norij kad jo vąikai vis
tardomi, ir kaltinamoji me dėlto mokytųsi lenkiškai, o ne
džiaga ’ esanti laikoma didelė lietuviškai. Jis taip pat paje paslaptyje. Kalbėtojas ta- sisamdo ar tai lenką studentą,
• »
čiau čia pat ir pabrėžė, kad ar šiaip veiklesnį ar veiklesnę
šisai lietuviškų mokyklų likvi veikėją ir leidžia jam savo
davimas galima esą skaityti vaikus mokyti. Visa, rodos,
atsakymu (odwetem) į Lietu gražu ir nusikalstamojo darbo
voje
likviduojamą lenkišką nematyti, tačiau pasirodė, kad
švietimą, tačiau, — kalbėtojas pradėjus lenkams praktikuoti
pažymėjo, — kad toksai atsa- tokį mokymą, — to jiems buvo
kyma8 dar nereiškia, jog su maža. fttai dvarininkas įsako
imtiems nebūtų Btokoję kalti- visiems leniniečiams1 ir prie
narnos medžiagos, kiekvienam
jų galima bus pritaikyti tam
tikras baudžiamojo kodekso
paragrafas. Be to, Gardino -

KR1Z1S

LONDONAS, kovo 6. —
J. A. Valstybių ambasadorius
Britanijai, R. W. Bingham,
atlankė užsienio sekretorių Si
moną ir įspėjo Britaniją^ kad
ji lie pasitarimo su Amerika
nemažinti) /gumos gamybos.
Ambasadorių* nurodė, kad pa
šaulio ekonominės konferenci
jos sutarty yra pareikšta, kad
gumos mažinimo konferenci
joje turi teisę dalyvauti ir
Amerika.
I

Šiandien gumos daugiausia
1 •

suvartoja Amerika, o didžiau

siais pasauly gamintojais yra
britai ir olandai savo valdo
mose tropikinėse kolonijose.
'

_____ __ ________

' ' -

PENKI NUŽUDYTA

KUBOJE

HAVANA, kovo 6. — Taba
ko pramonės darbininkai strei
kuoja. Ties Huppmann and
Co. cigarų ir cigaretų dirbtuve nežinomi piktadariai nužu
dė penkis asmenis, kurie šne
dvaro dirbantiems ūkininkams kučiavosi apie streiką.
lietuviams, kurią vaikai mo
kosi lietuviškose mokyklose, dėl jie patys ^nelaukė atsaky
kad tie vaikai būtinai būtą lei mo iš Lietuvos, kai jie beveik
džiami į pono mokyklą, an nuolat, be: jokio perstojimo,
traip jis visus nepaklusniuo baudė lietuvius kaimiečius net
sius atleisiąs nuo darbo. Lai už tai, kad kratos metu rasda
kai sunkesni, be darbo sunku vo lietuvišką elementorių ir
gyventi, todėl kumiečiai ir lei tuo tik spėliodami, kad esą ga
džia vaikus į pono jau suda linti ten būti lietuviškai morytą slaptąją J mokyklą, kuri koma T Gi tokio darbo, kaip
netik tendenciją, bet ir didelį šiuoi Į žygiu lenkų mokytųjų
priešvalstybinį veikimą, nes Lietuvoje, manau, kad ir len
tokioje mokykloje mokslo ne kai analogišku atveju nelei
ką bemoko, tik stengiasi vai stą savo valstybėje. O norint
kams įkvėpti ‘svetimos valsty įsteigti, bet kur, bet kokią mo
bės meilę, gi savo kraštas są kyklą, yra juk kiekvienoje Val
moningai dergiamas, fttai dau stybėje tvarka, gauti tam lei
gumoje tokius prasikaltusius dimas. O jeigu užsispyrę pa
Lietuvoje vyriausybė ir nu vieniai žmonės, nebodami įsta
tymą ir tiesiog deraonstroodOr
baudė.
JJ
mi prieš vyriausybės, i įsaky
Lenkiška teisybė
mus elgiasi kaip jiems tinka
Lenkai skelbia, kad jų da- ma ir dirba net valstybei ža
bartiniai areštai yra ateaky- lingą darbą — aišku jie turi
m&» į Kauno areštus. Bet ko- būti nubausti. !

_____—

&ARININKŲ

NUTARIMAI

DVASIOS VADOVO

MASKVA, kovo 6. — Čia
gyvenantieji amerikiečiai ka
talikai pagaliau susilaukė ame
rikiečio kunigo ir jau gali at
likinėti savo religines parei
gas. \.
\
Iš Amerikos' atvyko kun. L.
konferencijos rezoliucijos tuo Braun, augustvonas, kurs nuo
latos čia apsigyvens ir ameri
reikalu.
Kuopose turėtų susidaryti kiečiams bus dvasios vadovu.
Euch. kongreso komisijos iš
Vakar pirmą, kaTtą Šv. Liutrijų asmenų. Rūpintis, kad doviko prancūzą bažnyčioje,
«
kiekvienoj apylinkėj susidary amerikiečiai katalikai klausė
tų atskiri parapijiniai komite savo kunigo laikomų šv. Mi
tai iš įvairių kat. organizacijų šią ir pamokslo.
atstovi). Tie komitetai turėtų
Kol kas amerikiečiai neturi
kelti didesni parapijose susi- sou skirtinK0s
Sis

KAUNAS; — Vasario 12 d.
Kaune įvykusi pirmoji Kau
no
regi jono pavasari ninku
konferencija išnešė savo nuta
rimus, kaip reikia ruoštis pir
majam Lietuvos Eucharistiniam kongresui. Štai k) sako

S

Duonos gamintojų pramonė
pirmutinė pasisako už
Roosaveltą
WASHINGTON, kovo 7. —
KongTcso žemesniąją rūmą
darbo komitetas vienu balsu
pripažino, kad prezidento Roo
sevelto
sumanymas
visose
pramonėse •’^sti 30 valandų
savaitės darbą, yra geras da
lykas. Tuo būdu bus progos
dar nors vienam milijonui
darbininką gauti darbą. Koj j
•- at
mitetas nekliudė didesnio
lyginimo klausimo.

grįšianti gerovė, kada jai grįž
ti bus laikas. Vadinasi, po ne< .
gerovės gerovė savaime pasiveiksianti, ir kam čia tiek
daug triukšmo kelti.
Respublikonų partijos va
dai nepasitenkina įtikinan
čiais argumentais. Jie stačiai
’ puola prezidentą už tai, kad
j jis pasakęs, kad jo vykdomoji
tvarka visados pasiliks, nes
senoji ekonominė sistema jau
palaidota.
Tai
negalimas
Savo keliu pramonininkų
daiktas, šaukia jie.
suvažiavime svarstomas pramonSs kodų naudingumo klauW A.S H LOTO N, kovo G. —
koa8r<’”'- jį remti|Uausinias atidėtas tolesniamisimas* Kai kuri° Pramon*n*n" Dėl prezidento Roosevelto iš
kai priešinas darbo valandų
visokiais būdais.
laikui.
šaukimo pramones, kad jos
mažinimui ir atlyginimo didi
Apie Eucharistinį kongresą
. įvestą 30 valandų savaitės dar
rimui. Dauguma tačiau stovi
turį būti ruošiamos paskaitos
bą ir padidintų darbininkams
už prez. Roosevelto reikalavi
ir atliekami už kongreso pa
atlyginimą, prezidentas aptu
mą ir pareiškia, kad jie viso
sisekimą katalikų pratimai.
ri iš rišo krašto daug sveiki
mis išgalėmis dirbs nurody
Pratinti bažnyčiose kartu gie
nimų, kaip pranešta iš Baltų
tais planais, kad tik atsiekus
doti lietuviškas šventas giejų Rūmų.
NEW .YORK, kovo. G.
reikalingą kraštui gerovę.
smes, kurioj bus giecromos, Rįnant šiltesniam orui, visiePirmoji krašto duonkepių
Kai kurie pramonininkai pa pramonė pranešė prezidentui,
kongreso metu. Kiekvienoj pa mg ^tams gresia potvyniai,
rapijoj reikėtų ruošti mažus yiSOg Upėg tvinsta ir gyvento- reiškia, kad, esą, tuščios pa kad ji pripažįsta prezidento
Eucharistįnius kongresus.
jąi Iš paupių skubiai nusikelia stangos siekti to, kas neatsie- naują programą ir tuojau ima
Salėse ir šiaip susirinkimų kur į ankštesnias vietas. Kaip kiama. jdie yra nuomonės, kad vykdyti tikslu, kaip sako pre>
vietose reikia iškabinti plaka tik sniegas ims sparčiau tirp be tų visų žmonių pastangų aidentas, kad atsiekti gerovę.
tus, kurie ragintų vykti į Kau ti ir pasirodys lietus, tada ka
no Eucharistinį kongresą. Sta tastrofos neišvengtinos visais
Ryti gyvus paveikslus, vaidi paupiais, ypač miestams ir
nimus, kurie tą mintį skatinti). miesteliams. Tūkstančiai šeiAnt kelių, kur keliaus maldi mų paklius pavojun.
ninkai, reikėti) statyti vartus.
Loyola universiteto., Chica
Centralinėg zonos viršinin
Per porą parų laivų plau
~
'
■ .t
.a y .P<i
Raginti ir vaikučius mel kiojimą New Yorko uoste truk goj, prezidentas kun. S. Knox kas, pulk. IViekham, oro pa
stis už Euch. kongreso pasitiršti rūkai, jeuriuos paga- W ii son, S. J., pareiškia, kad štui vežioti pašaukė tarnybon
sekįmą,, pratintis katalikams jįau vafcarų vėjas nuvarė jfl- jei amerikiečiai pageidauja iš-J šešis civilinius lakūnus, ka-

RYTINES VALSTYBES
IŠTINKA POTVYNIAI

NAUJA TVARKA VEDA
REVOLIUGIJON

dalyvauti

eisenose.

laivu laikyti politinę laisvę, privalo ! riuomenės atsargos karininp]aukiojimui kliūtis stato ledų tuojau suturėti pavojingą cen- kus, kuriems pavesta vežioti
tralizacijos veržimąsi, kas pri paštą tais oro keliais, kuriais
lytys.
*/
dengiama ekonominiu būtinu- jie skrido tarnaudami privaDėl upių patvinimo kai kur
g
/
'e
.1j čioms oro linijoms.
jau įvyko ir nelaimių. Conn- mU- '
Kun. Wilson sako, kad jei j Kariuomenės oro korpusas
ęcticuto valstybėje prigėrė
vyriausybė ir toliau vykdys,
trys vaikai.
įsteigė mokyklą, kurioje ko
kaip
šiandien,
ekonominę
pro

Vakarų Pennsylvanijai taip
merciniai lakūnai bus moko
gramą ir vis daugiau ir la
pat yra pavojaus nuo numa
mi, kaip valdyti militarinius
biau tolinsis nuo žmonių pagal lėI{tuvu^
tomą potvynių.
Europos vyriausybių idėjos,
kraštas atsidurs arčiau revo
liucijos.

Kviesti !?ron>

Kauno apylinkės ūkininkus,
kad jie padėtą kongreso daly
viuš aprūpinti nakvynėmis,
duodami šiaudų ir kt.
Eucharistįnio kongreso me
tu bris šventinamos kat. orga
nizaciją vėliavos, todėl jau da
bar reikia rūpintis jas įsigyti.

PILIEČIAI APELIUOJA
Dėl Crawford avė. vardo
keitimo išilgai šios gatvės gy
venantieji piliečiai nusprendė
kreiptis vyriausiajin valsty
bės teisman.
Chicagos miesto taryba tos
gatvės vardą pakeitė Pulaskio
Vardu. Piliečiai kreipės teis
man ir sukoneveikė vardo kei
timą.
Miestas kreipės apeliacijos
teisman, ftis pripažino tarybai tėisę keisti gatvių vardus.

PABALINAMI IS TEATRŲ

ŠAUKIAS CIVILINIU
LAKŪNŲ

Dabar

laisvam

9■

CIVILINIAI DAUBAI KEI
ČIAMI VIEŠAISIAIS

BAIN PRALOŠĖ
APELIACUI

ANGLIJA DIRBA KARO
LAIVUS
t

LONDONAS, kopo 7. —
AVASHINGTON, kovo 6.Anglijos vyriausybė paskelbė,
Federalinio šelpimo ir civili
nių darbų administratorius
Uždarytų Baino bankų gal kad ji parėdė tuojau dirbti
Ilopkins paskelbė, kadi kovo va, John Bato, privalo eiti ka- naujus keturis kruizerius ir)
m. 30 d. bus nutraukti visi ei- j lėjiman nuo 1 iki 5 metų. visą eilę kitų mažesniųjų ka
vilimai darbai ir jų vietą už-; Taip nusprendė apeliacijos laivų.
Tai 1934 m. laivyno progra
ims viešieji darbai. Taip nu- ’ teismas. Sis teismas patvirtisprendė prez. Kooseveltas.
Ino žemesniosios instancijos ma, kuriai bus išleista das
Kovo m. 30 d. bus paleisti į teismo skirtą Bainui bausmę g’au kaip 282 milijonai dolenų.
visi civiliniai darbininkai. Ku už indėlininkų išnaudojimą,
rie iš paleistųjų bus reikalingi
Be to, skirtas pabaudas po
( AVASHLNOTON, kovo 7. —
darbo, tie bus priimami į nuo
1,000 dol. privalo užsimokėtiI prp55
Prez.
Rooseveltas paskyi“
latines “darbo divizijas,’’ pa
jo du sūnūs ir žentas.
Florence E. Allen iš Cleveh
reiškia Hopkins. Tam tikslui
do federalinio apygardos
visam krašte tyla sukelta dau
liacijų teismo teisėja.
giau viešųjų darbų.
■II l l MRpi i

BERLYNAS, kovo 6. —
Vokietijos vyriansybė pakar
tojo savo nuosprendį, kad į
kražto teatrus nieku būdu ne
grįžtų žydai, kurie pirmiau ’ MEX3CO CITY, kovo 7. —
CHICAGO IR APTLINK.
Visi Chicagos ir apylinkių
buvo pasprukę iš Vokietijos, Areštuotas japoniško laikraš — Šiandien debesuota; numa bankai saugojami nuo Dilltar
čio japonas leidėjas.
o dabar norėti) grįžti.
tomas sniegas; šalčiau.
gėrio gaujos.
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“DRAUGAS”
Išeina kasdien, Aakyrus sekmadieniui
PRENUMERATOS KAINA: Metams — M OO. PuMl malu
Bielų —
— $3.60; Trims meuesiama — M.M; V tanam
MMMrtni _— 76c. Europoje — -Melams >7.00; Pusei ina. ,00.
t» — lt
o«. Kopija .Ma
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nerraBtak^ietnepraęoina tai padaryti ir neprfrlundiama tam

Prezidento ir ne jo programos kaltė. Atsii tų iš daugelio. Bet ir tų an-.tris dalis,
darbdavys dvi;
rudo valdininkų, kurk' senu papratimu, kai
j ksčiau -paduotų skaitmenų ir! naujuoju įstatymu abu mokės
po “gudrūs” politikieriai, norėjo asmeniš
i mokslo-vyrų žodžių pakaks į-į po lygiai. Jęi darbdavys nukai pasinaudoti. Tokių ponų darbus Prezi
kad devynioliktame ši-Į statytu laiku neį regisi ruoš daAfttuonioliktame
šimtmet;
Kartų vienas studentas, su
dentas akyvai seka. Ar anksčiau ar vėliau, sitikęs w
žy-p^1
visgi didžioji daugu- rbininko ar tarnautojo, tai už
garsų ______
mokslo vyrų __
is- Dr. Dennert atranda 55 £y.-ntfmety
jiems teks atsisėsti į kaltininkų suolų.
, .radėją Pasteur, jo ir klausia ūmiausius mokslininkus.
įnl* mokslininkų buvo tikrai pinojusį laikų turės sumokėti

Paklausykim Mokslo Žmonių

Apie 11 iš jų pasaulėžiūrų, j Akintieji.
ii už darbininkų, bo teisės is‘ ‘Pasakyki, gerbiamasis, kuip
ftia proga galėtume pasitei- j ieškoti iš jo mokesčio dalį.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
Tamsta tiek daug skaitai, tiek laikas isdildęs pėdsakus — ne
5 vai. po piet.
daug galvoji ir kartu esi taip buvo galima susekti: 5 rado- iau*i nuomonės dvidešimto ši-: Darbdavys, paėmęs iš saiudi
si abejingi religijos dalykuo- mšmeėio mokslininkų. fttai vie ninko piuįgus ir neįnešęs jų į
pamaldus!”
se ar net jai priešingi; bet 39 nas’ 4lau£ išaiškinus įvykis: ligonių kasų, bus baudžiamas
Mokslininkas, tur būt, inuribuvo tikrai tikintieji. Štai vie 1936 <“• -Prancūzų Mokslo A- iki metų kalėjimo. įstatymas
LITHUANIAN DAILY FRIEND
šypeojęs,. jam atsakė: “Kaip
nekito pįvardėe:
į.kademijos narys jr inteligen- Į veikia nuo 1934 m. sausio 1
Publlshed Daily, Eicept Sunday.
įtik dėl lo, kad stengiausi ri
8UBSCRIPTIONS: One Ttai — >«.>«; 8lx Montte
J. Er. W. Borfelis, halbėda-/'•' dienraS,'io “F»S"o” dire- dienos.
•— >1.60; Three Months — >1.00; One Month
'76c.
mtai galvoti ir moksliškai pa
Strope — One Year — >7.00; SU Months — >4.00;
J ktorius, Robert dės Flers už- J
,______________ _
Oe«y — ,0>a
saulį tyrinėti, esu pamaldus, mas apie pasaulio raidos teo
.. Advertlsinc tn “DRAUOAS" trinki bart resulta
klausia tos pat mokslo akade
Adrertlsins rites oa aPpUoation.
kaip bretonas; jeigu gi dar rijos netiksTumus, kartą pabrė
“ DRAUGAS ” 2334 S. Oakley Avė., Ghioągo
mijos narius apie religijos jan
daugiau galėčiau galvoti ir ty žė, kad Dievo buvimas vigus
tuos netikslumus išaiškina.
Ism0 “"‘yktsvuną su mokslu.
rinėti, būčiau pamaldus, kaip
Iš 88 narių neatsakė 15, kiti
Linčjus, pagautas gamtos
bvetonietė”. Mat, bretonai pa
beveik yisi pasisako jog tarp
maldžiausi Prancūzijos vyrai, didingumo, šaukė: “Aš ma
religijos ir mokslo nėra ir ne
SPAUDOS REIKŠMĖ
bet bretonietės — pioterys dar čiau Viešpatį ir likau apimtas
gali būti jokio prieštaravimo,
5TISKA PREZIDENTO KALBA
OFT1
ir. už juos pumaldesnės. Savo nusistebėjimo”.
Kai Lietuva Klaipėdos kra
ir jog religijos dvasią gali tik
•ftiuo laiku yra vedamas katalikiškos spau
atsakymu Pasteur norėjo pa Devynioliktame šimtmetyje
štų paėmė, kaipo autonominę
ugdyti mokslo dvasią.
dos platinimo vajus. Dedama pastangos, kad
Jungtinės Valstybės minėjo p. F. D. Roo
reikšti, kad tikras mokslas ve buvo 163 žymiausi gamtinindalį, atrodė, kad tuo kova dėl
Taigi baigdami galime <lakiekvienas lietuvis katalikas prenumeruotų
sevelto .prezidentavimo metų sukaktuves. Ta
da >prie Dievo.
f.”*.v
......
'Klaipėdos krašto turėjo ir pa
j kai.-Iš jų .27 tikybiniai nusiryti išvada žymaus ainerikie.
.
bent vienų katalikiškų laikraštį, nes šiais
proga ir pats Prezidentas pasakė kalbų, kuri
.... sibaigti. Bet gyvenime naši
Gyvenimas tų patvirtina; J statymai nebuvo galima suseem mokslininko, nusipelniusio
.
laikais nė vienas sąmoningas katalikas nega
jliejo naujos energijos ir optimizmo dvasios
Štai, vienas mokslininkas, net Į kti. Penki buvo netikintieji,
rodė kitaip. Vokietija nei ne
Nobelio premiją, Milleken žo
li pasilikti be katalikiško laikraščio.
į Šio krašto ekonominį gyvenimą.
manė krašto išsižadėti ir pra
nekatalikas, Dr. Dennert yra septynis, nors, rodos, klaidindžiais: “Jeigu dar šiandien
Šia proga mos norime priminti, kaipVmfidėjo viešai ir slaptai varyti
laiko abejinišleidęs prieš kiek metų kny gai Dehnertns
Jei kas abejojo apie tai, ar Prezidehtas
kas kalba, kad mokslas neva
sų idėjų priešai .bolševikai supranta spaudos
g'ais.
Likusieji
124
mokslinin

propagandų n» agitacijų už
JSeveltas, pradėjęs naujų programų kraš
gų “Gamtininkų religijų”. Įdo
prieštaraująs tikėjimui,
tai
šeimos ir jaunuomenės auklėjimo reikšmę. Ykrašto grąžinimų atgal prie
mių žinių jis paduoda. Pami kai buvo tikrai tikintieji.
to gerovei kelti ir metus jų vykdęs, keis sa
vien tik tuščias ginčas tokių
ra įsitikinę, kad -tik per silbedievintų spau kime naujuosius amžius. Nau
Vokietijos. Dėl tokių vokiečių
'taip Paryžiaus observatori
vo nusistatymų ar ne, jo kalba išblaškė visas
asmenų, kurie nedaug teišma
dą, galima suvalstybinti jaunimą, išgriauti jieji amžiai prasideda nuo Aejones. Prezidentas aiškiai pabrėžė, kad
jos direktorius Urb J(. Leve- no apie tikėjimų ir lygiai ma pastangų Lietuva turėjo daug
šeimą ir dorovę ir subolševikinti visą kraštą. merikos atradimo, nuo 1492
kartų bylinėtis su Vokietija
nustatytąją naujų ekonominę programų ener
rier, žynius savo mokslo dar
Dėl to jie leidžia daugyby bedieviškų laik metų. Dr. Dennert 15—-17 ši bais, įniršta. Prie jo kapo kal žai težino apie mokslų; taigi Tautų Sųjuugoj ir 1 (nagos
gingai varys pirmyn ir senoji sistema nebeištikrųjų tai vien susidūrimas
raščių, tvirkin&nčių knygų. Kitokių knygų ir mtmečiuose randa 82 žymiau
ba Tresca. Jis pabrėžia: “Da tarp dviejų nežinojimo rūšių”. j Tarptautiniam Teisme. Visas
ffiUgrįš.
*, *
laikraščių dabar Rusijoj ir negalima nei lei sius tyrinėtojus.
bylas Lietuva laimėjo. Paėmus
ngaus kūnų tyrinėjimas tik
Toks Prezitleto nusistatymas yra didelis
Arba beveik tų patį patvir
sti
nei
platinti.
Bolševikai
steigia
knygynus,
Vokietijoj
valdžių Hitleriui,
Iš jų 79 yra tikintieji. Tri sustiprino jo (suprask —- mi tina ir mūsų buvęs universi
igįs didiesiems kapitalistams, kurie vedė.,
kuriuose tik laikoma griežtai priešre ligi nio jų mokslininkų tikybinės pa rusio mokslininko) tikėjimų“.
vokiečių veikimas Klaipėdos
ir tebeveda griežtų kovų prieš Prezidento pla
teto rektorius, prof. V. Cepin
Arba vėl — žymus devynio skis: “Tarp religijos ir moks krašte žymiai sustiprėjo. Bu
nus. Jų papirktoji spauda sistematingai, kas ir tvirkinančio turinio knygos. Panašių kny žiūros nebuvo galima susekti.
gynų Rusijoj yra įsteigia apie trisdešimts
Kaip kartas didžiausi ano liktojo šimtmečio vyras — Ed. lo nėra ir negali būti jokio vo sudarytos slaptos hitlerini
dien atakuoja kiekvienų vyriausybės žygį,
penki
tūkstančiai.
laiko tyrinėtojai buvo giliai Beis. Jis sudarė dangaus že-į prieštaravimo. Jo atsiranda, nkų organizacijos, kurios pradaromų sąryšyje su darbininkų gerovės pakė
Ir kituose .pasaulio kraštuose komunistų tikintieji. Štai koletas jų pa mėlapius, buvo žymus astro-1
vįejR,į ar kitoj pusėj dar
var>'ti PneSvalstybinį ka
limu .ir socialinio teisingume atstatymu.
Prezidento nustatytoji programa krašto agitatoriai pirmiausia kimba į spaudą, nes vardžių ir tikėjimo išpažini nomas ir kartu giliai tikintis teisingai neišaiškinama daly rstomąjį darbą. To priešvals
, J* l
t 1
tybinio veikimo priešaky atsi
žmogus: jis kasdien-klausė šv. kai.
gerovei gaivinti nėra vienpusiška. Jei ji to- žino, kad tai yra geriausia priemonė nuodyti mų:
Kopernikas ant savo kapo Mišių, vakarui* su savo šeima Aš labai branginu Katalikų stoja Dr. Neumanas. Hitleri
ikia būtų, sAvo tikslo neat(Siėktų. Į tų darbų žmonių protus ir auginti savo šalininkų skai.... 2=—- KĮarJ^o ^.JJ^čių. Juk .tuo pačiu tikslu ir lietuMišfciejvbol :ępė parašyti: “beprašau ma kalbėdavo foSttnčių,'’ stropiai,
ninkai ruošė slaptus susirinki
turi bfiti įkinkytos vfeos
Tik viena katalionės,
kurią
gavo,
Sv.
Povilas,
dalyvautfefcd
lia^n^cTos
isk'it
Į
j
Bažnvč
mus, kur buvo sakomos kurs
siais turi naudotis visi: ir darbdavys, ir dar šėrikai net .du dienraščiu Amerikoje išleidžia. lonės,
ų įia/.nyčia atlaiko savo po
Lietuviai
katalikai
ligšiol
per
mažai
sa

nenoriu atleidimų, kurį gavo mėse. -Savo pirmąjį dang^vR zicijas ir įstengia stovėti auk tomos kalbos. Matydamas tai,
bininkas, ir ūkininkas. Tin i būti pakelta pir
kimo jėga. Kitaip kraštas pageidaujamos ge vąja, katalikiška spauda rūpinosi lyg ir nę- šv.'Petras, meldžiu, 'Viešpatie, kūnų žemėlapių rinkinį .nusiu ščiau iniperijalistinių ir žemi naujas Klaip'do.s krašto gube' rnatorius Dr. Navakas ėmėsi
suprasdami kaįp svarbų vaidmenį tautos ir vien tik malonės, kurių davei ntė popiežiui Pijui IX.
rovės nesusilauks.
I
škų tikslų”.
i griežtų priemonių. Šimtas vcDevynioliktojo
šimtmečio
Prieš metus laiko p. Rooseveltas kalliėjo visuomenės gyvenime vaidina katalikiškoj plėšikui ant kryžiaus!”
Iš viso to padarome išvadų,
O didis tyrinėtojas Kepleris pabaigoj .„iręs vokiečių cl.eta,-, jkietininkų, krašto valdininką
kad yra būtinas reikalas trumpinti darbo va spauda. ftis Gavėnios laikas ir Šventųjų Me
ulbėjo: -®idi» yra mūsų Vie mikas, pirmasis pritaikęs che„4^. ir Vokietijos piliečių, už prieš
landas ir kelti darbininkų algas. Tų reikalų • tų užbaiga turėtų sujudinti visus susipratu- kulbė
ir Šioj savo kalboj prezidentas iškėlė. Kulnį-' siuosius katalikus stoti į kilnų katalikiškos pats. Aš savo dvasioje matau rainį anai ižą gyvų kūnų tyri jaučiais protais, kurs nenori valstybinį veikimų yra išsiun
inpinus darbo valandas, daugiau darbininkų 'spaudos platinimo darbų. 'Kiekvienas mūsų ateinančių dieną, kada Dievas nėjimams, Just. Li-bįg kalbė- bftti atsilikMis, turi būti tiki čiami iš krašto, o vasario pra
džioj buvo suimti I)r. Neuma
gaus darbų; padidinus algas, bus pakelta pir dienraščio skaitytojas turėtų pažadėti gauti iš gamtos bus lygiai taip pa- jo: “Iš -tiesų, pasaulio Kūrė nčiu.
nas ir kiti žymesni hitlerinin
kimo jėga, kas labiausia išjudins pramonę, nors po vienų naują skaitytoją. Tokį prižadą žįstamas, kaip ir iš Šv. Rašto, jo didingumą ir begalinę išmi
kų vadai. Lietuvos vyriausybė
kelias turės sustiprinti ekonominį sąjūdį, 'kuo nesunku, rodos, būtų išpildyti. Tik reikia no ir kada visi džiaugsis šiais ntį pažįsta tik tas, kusis įste
yra nusistačiusi kurstytojus
ngia begalinėje knygoje, t. y.
kelias turės sustiprinti ekonominį sąjūdį. Tuo ro. Pamėginkime, o pamatysime kaip seksis abiem apreiškimais”.
Atradėjas Niutonas, kada gamtoje, Jo mintis suprasti”. NAUJAS LIGONIŲ KASŲ griežtai sudrausti ir žiūrėti,
■ tampriau šiuose darbuose kooperuos pramo šventas katalikiškos spaudos platinimo dar
ĮSTATYMAS
kad tvarka ir ramybė krašt>’
tardavo .Dievo vardų, nuėmęs
O gi A. Sobrero, nitroglicenės lyderiui dauguma, darbininkai ir bendrai bus.
-J
kepurę pamaldžiai palengdavo j tino 'išradėjau, Turino univernebūtų sudrumsta.
Tsb.■ visa visuomenė, tuo greičiau kraštas susi
Priimtas Ligonių kasų nau
Prezidentas Tlooseveltas pareikalavo ko galvų, gi mirdamas paliko pi- įritėto chemijos profesorius, bu
lauks gerovės.
jas įstatymas.
Svarbesnieji
•
Krašto gerovės gaivinimo programa ngreso ,priimti speeiųles reguliacijas telegra nigų sumų, kad Londone būtų vo tikras katalikas. Jau senas
naujo
įstatymo
nuostatai
yra
;(NRA) vienų metų l>ėgyje daug gyvumo įne- mų!, kablegrainuį ir radijo. Šis žygis yra (pasakoma kasmet aštuonios būdamas dažnai tarnaudavo
šie. Iki šiol į ligonių kasų mo
iė ų .ekonominį gyveninių. Nors padaryta klai svarbus ir reikšmingas. Pagyvensime, pama paskaitos atrėmimui priekaiš šv. Mišiomų.
Čia suminėjąu tik vienų ki- kesčius įmokėdavo darbininkas
tų ir įrodymui Dievo buvimo.
dų, neapsieita be nesąžiningumų. Bet tai ne tysime.
Redaktorius priima — nuo U:** Utį 1S:M vai.

“DRAUGAS"

Nežiūrint visų -kliūčių, jau daug paženg
ta pirmyn. Sutvarkyta liaukai, karių daugy
bė užsidarė p. Hooverio laikais,* padarydami
didžiausius žmonėms nuostolius ir beveik jau
privedę kraštų prie panikos. Milijonai dar
bininkų sugrąžinta į darbą, ūkininkų būtis
pagerėjo ir bendrai visas ekonominis sąjūdis
krypsta į geresnę pusę. Dėl to tenka pasi
džiaugti, kad Prezidentas Rooseveltas nesu
stoja pusiaukelyje, bet yra pasiryžęs savo
programų be jokių kompromisų vykinti į gy
venimų. Linkėtina jam sveikatos ir geriau
sio pasisekimo.
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Kun. A. T. (Samata.)

- “Part
Leonardo da Vinci tapo garsųjį ‘ Paaku
tinės Vakarienės’' arkivelkalų ir ieško
veidų, kurie tiktų pogarsijuriam po
platųjį pasaulį meniškam fresk j
paveikslui
♦Kas nėra girdėjęs apie Leonardo du
'yiaci’o dailųjį ir garsųjį "Daskutinėk V-auiikip&veikelą? Ir daugelis yra
matę ir persiėmę kilniais įspūdžiais ir
neišdildomais įkvėpimais. Originalas yrn
Jtesko, dengiąs vieną sienų dideliame-ftv.
i Marijos delle Gražio vienuolyno vakarienbulyj, Milano minste. Pųgttrsėjusiam me
nininkui neėmė daug laiko sugalvoti tą
menišką atvnizdą, kurs turėjo tilpti sie
noje vakarienliučio, kių- vienuolių kartų
•kartos jau sotinosi ir atiūty j sotinsią -svei
kais valgiuis. lr joks 'kitus .paveikslas ne
tiko labiau, kuip Paskutinės Vakarienes
; atminimas, kada Išganytojas dvylikos a-

.paštalų pašventė protus ir širdis, ir jiems i jis įeidavo į katedrų ir įsitėraydavo į
davė Gyvenančios .Duonos, Kuri atėjo iš i, veidus tų, kurie ėmė dalyvumų garbingo-,
Dangaus: Jis davė tikrąjį Savo Kūnų ir se bažnytinėse apeigose. Kartais jis pats,
dalyvaudamas pasaulinių iškilmių vaka
•KraujųTaigi, Leonardo da Vinci ėmėsi kil ruose, bičiuliavo bu linksmintojais, .ir jo
naus ir garbingo darbo. Jis sugalvoja gc- akys būdavo visada įsmeigtos j visa tai,
neralį planą savo arkiveikalui, tvarkė Va- kas buvo reikalinga meniškai jo kūrybai.
Ir visada jis turėdavo laimykį. Jr
karionbučio sąstatą, kaip ilgas bus žemas
taip,
vienų dieną,-eidamas siaura gatvaistalas, kuriose vietose sėdės apaštalai, ir
t.t. Tai palmigęs, jis -domėjosi veidais, te, jis patėraijo darbininką, kurs buvo
įkurtuos troško išreikšti realumam Tai pačiame subrendusio amžiaus gyvume,
buvo nuobodi ir sunki 'veikla, -nes ga tvirto ir energiško veido, kuriame matėsi
biausieji menininkai .pasitenkina vien ne teisingumo bruožas. Ir LeonardasMn Vin
paprastais ir geriausiais baigtais darbais, ci sustojo, kad jį pasveikintų.
“Aš esu tapytojas”, — jis tarė dar
.0 Leonardo da Vinci buvo .garsiausias
bininkui. — “Koks garbingas iš tamstos
menininkas.
'I'uda nebuvo reikal-" skubėt’is, kaip būtų 4U-. Drirns! Ar nesutiktum pozuoti,
kad daroma šiais luikuis. Leonu r das da kad nutapyčiau Šv. Petrą J”
Kitų dieną jis -pamatė, žytlą, suktiia'Vinci gyveno 1452 —•
metų laiko
busį
ties pageltusia jmpiera ir skaičiuo
tarpy j. Ir žmonės, knri< .darbavosi ir triū
sė tais laikais, dirbo ne skubotai, bet iš jantį )Nijeanas — ir ths žydas atitiko,ftv.
lėto ir tikrai su atsidavimų, už tat ir jų Mato atvaizdui.
>
;<
veikalai amšit.s tveria.
Jaunuolis novicijus, .kurs karvelius
Kati radus modelių, Leonardas da lesino vienuolyno sode, atrodė įasmenini
Vinci mėgdavo vaikštinėti miesto gatvė-, mas ftv. Jono, kurį Jėzus mylėjo.
mis ir pririžiūrinėti į žmones. Kartais
Taip gavo ir kitus vaizdus. Tačiau,

likusių dviejų veidų l^eonardo da Vinci
veltui ieškojo. Vienas, kurs atitiktų Kris
tui, o kitas Judai. Vienas’modelis paskui
kitų buvo atmesti, nors veidų nuotaika ir
gražumas buvo nepaprasti.
“Taisvisa
vien žmogiškas dailumas”, — jis aima
nuodavo, — “o man reikia dvasiškos gro
žybėm”. Mėnesiai praėjo, ,ir jis vis nesu
rado modelio Kristui.
Modelis Kristaus atvaizdui

Vienų pavasario dieną, kai visa gam
ta didžiavosi visu savo žavėtumu, Ia’onairla da Vinci. įėjo į vienų Milano baž
nyčią, kur buvo laikomos iškilmingos pa
maldos tos bažnyčios globėjo šventėje. At
siklaupęs ir pagarbinęs, jis pakėlė savo
akis į saiiktuarijų. Ir jam atrodė lyg sap
nas! Ten pamatė jaunikaitį, įvilktų į ilgų
baltų tunikų. Jis laikė pakėlęs puošnias
velvetines užlaidas, kad ėjimas pro za
kristijos duris būtų. laisvas. Tas jaunikai
tis galėjo būti septyniolikos ar aštuonioli
kos metų amžiaus. Baltoji tunika garba
nomis gaubė jo asmenį ir užlaidų šešėlini
palengvino matyti uiškius ir charakterin
gus malonaus ir nekalto jo veido bruo

žus. Kai jo asmuo utsišešėlina į vienų iš
piliorių, garsus menininkas netikėjo sau,
kad tai būtų žemiškasis veidas, kurį žiūri.
Jis stovėjo sužavėtas ir, neatsižvelgęs į
maldininkų minią, savo akių nepaleido
nuo jaunikaičio, kuris vėliau įėjo į sanktuarijaus vidurį su smilkalų rūkylu. ftv.
Sakramentas buvo viešai įstatytas ir Tjeonnrdo da Vinci pagarbino nužeminta mal
da. Tačiau, jis buvo išsiblaškęs. Jis negu
lėjo savo akių atitraukti nuo to jauni
kaičio, kurio malonumas ir nekaltumas
žavėjo meniškąją jo sielą. Ir kai jauni
kaitis lingavo sidabrinį rūkylų, .kvapūs
smilkalų debesys kįlo į Aukščiausiąjį. Tie
debesys atrodė misteriškai gaubįą jo vei
dų, kurs ihuvo nušviestas žvakių švieso
mis, kai jį pakėlė, kud maldingai pagar
binti -ftv. Ostiją.
Kai Palaiminimas baigėsi, garsusis
menininkas ,paakul>o jirie zakristųos du
rų, kad sutikti išeinantį malonųjį jauni
kaitį.
m“Sveikas! O kaip vadiniesi f” klausė Leonardo da Vinci.
(Bus daugiau)
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Nno ryto ligi vakaro žmonės randa šunis su produktais jau Tai pavyzdys visiems,'(Urban-,tįmšaliai. Pasuiau’
grūdasi virtinėmis lyg j ko- namuose.
į tiems ' katalikišką, darbą.
Jei tuvio nepaprastu 1
Už kiekvieną, tokį susektą matome Kataliku Veikimo da- tolerancija, daugel
gabenta 31,500 tonų įvairių, sti ir pripažinti abiejų kraštų kius atlaidus. Tiltas nėra jau
taip platus, o la* to skersai jj nusižengimą vokiečiai deda'rbininkus kai kur nusimanant, čių bei svetimšali
prekių. (Pernai sausio mėn. į- kalbų — lietuvių ir vokiečių
plaukė 46 laivais su 24,900 to-Į— lygybę ne tik teorijoje, bet stovi dar žandarų ir muitinin-i smarkias {tabaudas. Tačiau'pasitenkinant vien tjk savo Lietuvos dftona, <
nų prekių).
įjr praktikoje. Iki šiol Klaipė kų užtvaros. Jie kiekvieną ap i žmonių neatbaido nė pabaų- religiniu gyvenimu, tai įvyks- Žnai net įžeidinėti
Išplaukė š. m. sausio mėn. dos miesto įstaigose ^vyravo žiūri, patikriną ar nesineša ku| dos, nė šiaip jokie sunkumai, te dėl to, kad savo veikime tinius jausmus,
•53 laivai su 15,700 tonų pre-Įtik vokiečių kalba. Su valdi- rių maisto produktų daugiau,! nes badas yra galingesnis už jie davė daugiau reikšmės žino traktuoti mūsų
giškumui ir paviršiaus veiki- reikalus ir panaši
'kių. Taigi, šie metai tiek lai-’ ninkais miesto įstaigose net kaip leista. Ligi vienas žino-( visokius pavojus,
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Gerb. ''Draugo" Admlnlitracljal:
Siunčiu Juma S............. uX kurfuoa atsiųskite k nyrąs:
KRISTAUS PATARIMŲ K RIJAIS, audeklo aptaisais. $1.25
, - 81E 1x08 TAKAI TOBtH.YBftN, audeklo aptaisais, $1.25
DORYBĖS, audeklo sptatanfc, $1.25.
Arba: Siunčiu $3.00 ui kurtuos prtslųskltn visas tris KUN. K.

TULArčIO knyrss. audeklo aptaisais.
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Mano adresas

Vardas,

Pavardė

| NAUJASI TESTAMENTAS

Evangelijos — Apaštalu
Darbai — Apaštalų Laiškai —

šv. Jono Apreiškimas. Pusla
pių G20. Kaina, su aptaisais
$1.25.

Tomo iš Kempio APIE SE
KIMĄ* KRISTAUS iš lotynų
kalbos vertė Jurgis Baltrušai
tis. Puslapių 384. Audeklo ap
talsais. Kaina — $1.20.
Vyskupo

JIMAS.

J.

Pelčaro

VILTIS

IR

Puslapių 267. Kaina

TIKĖ

MEILĖ.

45c.

KATALIKIŠKAS

LAIDO

puslapių 16, kaina
* Vilas šias knygas galima
JIMAS,

10c

įsigyti:
“DRAUGAS

2334

So.

Oakley

Ave.,

Chicago, 411.
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Tr<*«i*ulienis, kovo 7 d., 1334

neužsileidžia. Ten veikimas ei384; kaina $1-20.
na plačia vaga. Surengė va- rašė kun. Rieliard W. Alex
kavą; kuris atnešė gražaus pe- į under. Vertė Broliui Marijo- zacija. Paraše kun. S. Drau
lno. Ir ateityje nemano snau- nui. Pusi. 188; kaina $1.25.
gelis. Pual. 132; kaina 60c.
sti. Jau rengiasi prie pavusaŠv. Teresė Vaikelio Jėzaus
vinių darbų.
Į Parašė Dr. V. Padolskis. Pusi.
nors surengti. Kas bus daro
Vertė kun. P.
LABDARIŲ KUOPOS
neseniai teat 112; kainu 50c.
ma, apįe tai bus pranešta mū
į Saurusaitis, su apdarais. PusL
VEIKIA
sigavo. Bet kas kart labiau
sų dienraštyje ir bridgeportie120; kaina 60c.
įsisiūbuoja prie sunkių labda
Kuiną 10c.
Lietuvių R. K. Labdarių-Są čiai kuopos darbą, be abejo
Vertė
rybės darbų. Kuopos valdyba
Pu
Perskaičius perijodinį Lie
jungos kuopos Chicagoje ir a- nės, parems. Ši kuopa kele
svarsto vasarą parengti pikni- slapių 56; kaina 15c.
*
tuvos Vyčių organą “Vytis"
“Vytis", paliktas jaunuo pylinkėse gražiai darbuojasi. liais paskutiniais metais ne
kėlių
ir
tuo
būdu
duoti
pro

susidaro įspūdis, kud tam lai lių vadovybei, pasirodo tipinis Tai paaiškėjo praėjusiame ce teko kelių Žymių veikėjų, ta
gos žmonėms paremti gražų mo Katekizmas. Parašė kun
DRAUGAS PUD. CO,
krašty pilnai atsispindi jau- į jaunimo padarinys. Bet kon- ntro susirinkime, kuris buvo čiau dirba, nepasiduoda.
tlarbų. Geriausio jai pasiseki Jokūbas Linden, S. J. Vertė
2334 Su. Oakley Avė.
. nosies kartos ypatybės, jos a-į s ta tuojai ne, kad neilgai taip
vasario 28 d., Aušros Vartų
Šeštoji kuopa irgi nemano mo:
!
kur.
Staniukynas.
Pusi.
190;
.
,
nibirija, gerumai, blogumai.
bus.
,
parapijos, salėj. Susirinkimas
nuo kitų atsilikti. Dar prieš
Kiekvieno kataliko turi bū
Pranešama, kad Labdarių ce kaina 60c.
Vasario mėn. (25 d.) nuiueKad “Vyties" redaktoriai: buvo- vienas iš gausiausių. La Velykas turės vakarą. Tikisi,
ti didžiausias rūpestis, kad. bū
rdre yia padarytos knygutės
ris rodo jaunimo uiūbiciją sie kun- A. Valančius ir adv.
bdarių veikėjai gyvai svarstė
kad visuomenė jį parems, nes Daug kuopų jau jų pasiėmė Joseph Skvireckas, 8. T. D-ris tų stipri katalikiška spauda,
kti literatinių aukštumų ir re J. Savickas, važiuoja į savo įvairius labdarybės reikalus.
iis bus įdomus ir jo pelnas eis platinti. Kurios dar neturit, Kaina $1.75.
kad jį pasiektų visus, tikin
dakcijos silpnumus; kai ku- pasiskirtąjį objektą ant neklai
Išklausyta eilė pranešimų. kilniam
labdarybės tikslui. pasiimkit per susirinkimą, a-:
Giesmynėlis, bažnyčių cho čiuosius ir kad nekatalikiško
riuose puslapiuose nepasiekia dingų vėžių, tai neužginčija Atstovai, dalyvavę vakarų lie
Kuopa gana stropiai rengiasi kitu būdu, nes visų kuopų pa rams ir mokykloms. Naujalio.
spauda būtų išmesta iš
ma literatinės, nei žurnalisti mas faktas. Jie turi gerąją i- tuvių katalikų konferencijoj,
prie pavasario darbų, kurių reiga dirbti ir remti gerus ce pus!. 136; kaina 50c.
Įtalikų tferpo.
nės paralelės. Mat, jaunimas.
dėją!
įvykusioj vasario 18 d,, Bri- bus daug ir sunkių.
ntro užmanytus darbus.
Giesmynas. Paruošė kun. J. i
Laikraščio popera brangi, ti
Pavyzdžiui, jie yra origina gliton jauke, raportavo, kad
Septintoji kuopa sulig atsto
Taigi, kaip.matome, labda Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496;
nkama litografjjoms, dailiąjai
lūs. Įteikia laiko; mat, šis nau j konferencija buvo gausinga. vų pranešimo puikiai gyvuo- rių kuopos gražiai darbuojasi
literatūrai, bet joje tarp tin
kaina $2.25.
jasis, “Vytis" tebegyvuoja i- Buvo daug atstovų svečių. Gv- jo. Neseniai turėjo vakarų, kiVCent,ras ažiaiiięi
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Magtymai anie
sveikatą, DldemJ.1
kamų kūrinių primaišyta? vi
— kas re&kla dauginus —
gyniciatyvos perijode. Dabar rei \ai svarstyta mūsų visuome ris buvo sėkmingas. Labdarių nwnė j„ darbus nuošįrdžiai pQ j
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sokių niekniekių, pribarstyta
1Š italų kalbos vertė J. ' vuino — Stimuliuoja nervus,
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reikalai.
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• nis. Ir nufrilpnljitus organus. NUOJ
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senų juokų.
v .
Vaišnoras, M. I. C. Pusi. 208; TONE yru (žymąus Gydytojaus t*~
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ir. darbas sekasi. Vasaros me
ris padarė stebuklus dėl tūkstančiu,
Laikraščio viršelį puošia ar
kaina 35c.
mis, centralinėmis organizaci
padarydamas tuos nusilpnintus tvir
tu manoma surengti piknikėLogiugas
sutvarkymas
vatais ir aktyvftkals, šio Gydytojaus
tistinis antgalvis, kurio pirmo
jomis, ypač L. R. K. S. A. Ne
Mišių
Auka.
Parašė
kun
preskripclja dabar parduodama vi
v”
' ji raidė V juosia žirgvaikį.'sario "Vyties
” numerio, būtų pamiršta nė Lietuvių R. K. lį, kad ir patiems pasilsėti ty
sose vatstinyčiose, — trisdešimts die
Juozas
Jusevičius.
Pusi.
88;.
ram ore, svečius palinksminti
ną. garantuotas treatmentas už Vie
I Antgalvis meniškas. Bet že- < padaręs laikraštį tinkamesnių.
ną DolerJ — gaukite butel) šių tabŠvenčiausios Širdies Mėnuo kaina 25c.
labdarių sąjunga. Mūsų vei
ir
labdarybei
šį
tą
uždirbti.
letkų šiandien,
bet persltUtrlnkfte.
miau ką matome: džioksinį at-!Išiniant k«letą dalykėlių, meParašė
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kėjas A. Bacevičius gražiai pa
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I Vaizdą ir tuojau susidaro į- džiaga gan gera. Štai, jo er164;
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35c.
briMj. .pi« mūsų organu^.-;ukrai g(Jra; įr rftpestingai
spūdis, kad laikraštyje juokai žinantieji puslapiai: xua juo- j., j,, jos reikalus. Priimta vi- i,„ .i-,
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. I Jėzaus širdis ir Jaunimas. Į
l ai ten nat nesimizmas- čin
......
ika dirbti kilnų labdarybės dapat pe. nnizma.,
su elkj rezol.uc.jų, kurios ra-į^ pri(?š Rivk
q i Laisvai vertė kun. Zajančkau
ir niekniekiai užima žymius
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
svarbus
Dvasios
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g,na organ.zuotiH ir ii
;:,tauliaklJ žai(iim
Wlsiwk6 j skus, M. J. C. Pusi. 55; kaina,
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šimas
apie
dvasinę
Vyčių
puo
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Į 10c.
jėgų dirbu katalikiškos ir tau n- •
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Atvertus pirmąjį puslapį,
,
Tai
ragina
ir
kitą
vakaru
r
etą, ten pat visai netinkamas tiskos akcijos darbų.
į
švenč. Jėzaus širdies Troė
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tuojau puola į akis paveiks
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ngti, kuris netrukus jvvks.
D B
8 T A 8
anglų kalba aprašyniėlis apie
Pranešimai iš kuopų džiugi Veikėjai įsitikinę, kad reikia i kimai. Parašė kun. Pr. Vaitu
1446 80. 4R1» <».. CICKRO, RA
las jauno vaikino, kurio veitinginiavimą vieno jauno stu
OTDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Utar.. Kete. Ir Pėtn. 16—I eet
no susirinkusius. Darbštieji - (jabti nariams darbų, tada jie kaitis. Pusi. 32; kaina 10c.
9147
80. HAIBVKD N.. CBDOAGO
▼•J.:
8-11
ryto
2-4
Ir
7-9
vak.
dento atostogų metu taisant
A
kuopų veikėjai, matyti, nesnau laikosi-kuopoj^ir dar daugiau
Paaed.. Bered. Ir BubaA. 1—8 z»L
Beredc mis po pietą ir Nedėldleniattik euzitaruz
“ flat-tajerus’’. “Vaje, vaje,
Intronizacija. Parašė kun. J.
Jie apkrauti visokiai* pritraukia. • J
M3S W. MARUUETTK ROAD
Oleaomk #el. EAFeyette 8788
vajus!”, ten pat anglų kalba
Vaitkevičius, M. I. C. Pusi. 92;
darbais. Bet nesiskundžia. Di
Rekttsde VeL CAHal 0408
aprašymas apie ristiką. Vieto rba, nes žino, kad labdarybės
kaina 30c.
je šie dalykai turėtų savo ver
Stacijos ir Graudū3 Verks M. LAFayette 7650
darbas yra šventas ir kilnus
nok chicagiškiąms jokiu būdu
mai. Pusi. 62; kaina 10c.
<7th Stre*
‘ j t • ’i ’
T’Škai nos medžiagos: editoVatt > lld. i uopiet. I Iki ft vak.
Tl
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■S.«eA
Pirmoji kuopa rūpestingai On.no Tel. CICERO 49
Nedėlioję pagal sutarti
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI
, « Gydytojai per visą pasaulį sa-. ri jalų,' dailiosios
literatūros, darbuojasi. Šiomis dienomis Rez. Tel. CICERO M5A
<140 Archer Avenue
. tinka kad nėra didesnės .pai- korespondencijų, juokų sky-1 gavo keletą naujų narių. Po
Offlne TeL KEFublIc 7684
TeL LAFayette 2057
▼»!.; 8—4 tr 7—8 vad. veukare
t kyrtės kaip pirkimu ir «mi-|ria
ir kt Bt,dėslvlllas <too-*V.lyki| rfngia šaunų vakaru >
Rbs. TeL OROveiaU 0647
Buvęs Cicero
*. mas nezmomų vaistų. Pasi.
.
.
.v .
rtjmj įcufemattunij
,
5917 8. WASHTENAW AVĖ.
Bes.
2136
W
24th
St.
mientelio pir
■ klauskite savo gydytojo.
! Dj kitokią laikraščio išvaizdų.1 kurį mano sukviesti daug zmo
mas SvelkatOB
ToL CJAMel 9409
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
KoinlsljonleTaigi—įėjus krautuvėn dėl Į Aio numerio korespondenci-, nių ir padaryti gražaus pelno
riua (tr laikė
- X—SPINDULIAI '
tą. garbės ofi
tikro Bttyer Aspirin, prižiurę-1 jos apie kuopų veikimą man j labdarybei.
GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS
są per 10 me
2428 W. MARtiUETTE ROAD
md Ottif
Office Phone
Lite, kad gautuniete.
Išrodo kaip kokie susirinkimų
taip pat netu ) yra gerai
Vaj. 2-4. Ir 7-9 vak. Ketv. 8-12 «¥$■
6658 to. LeavlU Bt
CM*M»eet UJ6
Cicen'ečiamz
1 indorsuoja Tikrą Bayer ^Vpi-• prot"^obi’ aPkajSu)^1 ‘'Iuand; į atsilieka. Darbo turi daug.
NeddUoJ susitarus
(Prie Archer Avė. netoli Kedrle)

KAIP MAN PATINKA'
Bušo

Andrius

“ VYTIES'’

Šnipas

VĖLIAUSIAS

NUMERIS

de žyniu drąsos pasiryžimo
bruožai. Tai A. J. Mažeikos,
Centro pirm., atvaizdas. Ieš
kai to jaunuolio interesingos
biograifjos, jo darbų organi
zacijai. Bet veltui. Akys pa
stebi visą pasaulį, pašvęstą
Chicagos miesto politikai, po
litikieriams. O teuųiora!
0

1

Misijcnieriaus

Užrašai.

Pa-

į

šv.

Jėzaus

Širdies

Švenčiausiojo

dr-jos/

23 Čioji

mtreni

Vardo

Jėzaus

Įstatai.

kuopa

šv.

Teresės

Vaikelio

Jėzaus

Novena.

Testamentas.

Naujas

meres!

Gyvenimas

Šv.

Juozape.

Juozapas

Katalikų

Didesnysis

Rituale

Roman um

Tikėji

kaina

620;

Pusi

Skvireckas.

$1.25.

Parvum.

K.

ka

Nuga-Tone

Jėzaus 1 Slovl

ŠVŪ

«cre»n«

u*

DVASIŠKOS KNYGOS

,

„

.

.

Aštuntosios

Apie

kuopos

Kristaus

Sekimą.

LIETUVIAI

DAKTARAI:

DR. P, ATKOČIŪNAS

DR. A. L YUŠKA

Švenčiausios

PIRKIMAS VARTŲ
UŽRIŠTOM AKIM
RfflELĖ PAIKYSTĖ

Dešimtoji

nuošaliau

tę.

.

nors

kuopa

širdies

Jėzaus

kiek

nuol Chicagos,

DR.A.JJAVDB

vie

•

DR. F. C. WINSKUNAS

Offioe:

9643

W.

DAKTARAI:

LIETUVIAI

M SKM61MAN, M. D.

GR. A. RAČKUS

3051

Trečioji

iin kaipo SAUGŲ palengvinimą nuo galvos skaudėjimo, ša-i
V'ių, gerklės užėmimo rūmaiiSrino skausmų, nerviškumo ir
tt.
Tik atsiminkite šitą. Reika
laukite ir gaukite Genuine Bayer Aspirin.
Eay^r

Aspirin

Nekenkia

Narys N. R. A

Neslraplnk
niežėji
mu.
plelskaaomla
.'.a. ■ -.
Ubėrtmala, spuogais
ir kltalb odos negerumais.
Tik
gauk gydant) antiseptiką Žemo—
skagua
Aptlekoee.
Ho..
81.60.
_________

žemo
iI i

žinomas
per
27 metus. Da
bar
speciali
zuoja gydyme

DR. A. P. GURSKIS

i

• < l i t !. ~ I O M S

Chicagos kuopos yra kviečia-,
mos ateiti į talką — prisiųsti
rinkliavos dienai- rinkėjų.
Penktoji

10 PIECE COSUCTIC
SĖT $1.87
'Thle l» a Fnmnse Vtvnal !»t m»>l IS*
flo&'av feea
Rnng». 7*e.
VISMa cean.n tl.to, Orpllatary K. M.
FozlaJ Aalrlnrrnl |l TS. Dath Malt 1.SS.
Toiiet IVat.r tl.tG. PrrfnaM 42.7S. HrllllMtlnr Ilk. Rkln WWt«wr 7»c.
Totai
V*lw« Įtino
Spe.-lal prl'r. |l ST for SU
ton plvuoa'to latroduca tlils line.

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

Adresas ............... ............
*

Siundome per paštą COD
Pinigai grąžinami. Jei
mpatankintka

Bes V«n\390-5tb Avenue, N»w York

kuopa

irgi

0FI3A8

4729 So. Ashland Avė.
ž lubos
CHICAGO. 1LL.

Runa r Gydytojas ir Chirurgas

OFISO VALANDOS:

vysų

gyvuoja. Gauna nuujų' narių.
Valdyba daro planus, kad ką. vakaro.
.______________ _______ __________

riką’’. “Vytis" gali tūpti į.
Kaip mano “filbzopiju" ti mukiu, kuriuo tikrai galėtu
ko skaitantiems, neteko suži mėt pajudinti Jurgio Vašing
noti. (Manau, teks man ber- tono šalį!
žynės košės nuo redaktorių už
Pasisekimo!
šią kritiką).
Bet, niuno tos mintys yra
vien paraginimui, konstrukty
vinės mintys “Vyties" pagerininful. Malonia* visus prar
sau taip ir priimti.
“Vytis" vasario mėn. 25 d.
EI ETŲ V18
(IpUunctrlcMly .Ueti> MpccAlb.la.’v
turi labai gerų pusių. At
l’ielcngvlns aklų Įtempimą, kuris
metus blogusias, jis gali pa esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svutgimo aklų apternlmė, norvtiotutaptį nevien populiarus žurna mo, skaudamu aklą karštj, aUtuleo
trumparegystę Ir tollrrgysio. Pfiron
las, bet vienas iš tvirčiausių Kia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsemtimvlnuis daromas su
pilių, kurioje mūsų Aniorikos elektra, parodančia mažiausias klai
das. Hpecialė alyda atkreipiama
|
lietuvių jaunimas galėtų ra*- mokyklon valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki k v.
ti a|7saugos nuo bedievybės h- Nedflloj nuo 10 Iki 12. Akinių kai
nos per purę plgiuus, kaip buvo pir
ištuutėjirno priešų.
mi aus. Daugely ateit Ik linų akys atlbe, ttidulų.
K“ha,^
Vyčiai, jūsų Centro pirmini- kaip pimMab.
4712 MOUTII ASHLAND AVĖ,
ūkas ragina “pajudinti AniePbvue Uuuihnard 7ūb9
VAITUSB,

OPT.

Vaikų

Vyriškų,

chroniškų

DR. J. J. K8WARSKAS
PHYSICIAN and 8URGBON
2403

63rd

St.,

Chicago

Bunday by

Pitone CAMal 8181

DUS. BIEŽIS
GYDYTOJA* »» CHIRURGAI

OFFICB HOUR8:

2201 W. Cermak Eošd

A to 4 and 7 to 6 P. M.
Appolntment

Valandos 1—1 Ir 7—O vak.

Sersdomis ir Nedėliomla pagal sutąsą

Dr. M. T. Strikd'is
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
4645

So.

Ashland

Ir

REZIDENCIJA *

6631

Ė.

California Avė.
7848

REPubUo

Telefo

Avė.

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
Nedėllomia pagal sutarti
Oflao telef. BOL'levard 7820
Mainų tel. PROspeot 1930

Ofiso: ToL CALumet 488*
Res.: Tel.

HRMIoch 6284

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ligų.

3147 So. Halsted St.
Ofisas

3102

So.

Halsted

St

Ofiso vaiaadoss, 1-4 ir

Tol. BOCIevard 7042

Nedėiiosuis nuo 10 iki 12
Kampas lįst Street

valandai dieną.

Telefonas MIDway 2880

W.

OFISO VALANDO8:

DR. A. A. ROTO
Moteriškų,

gerai

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
vul. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai.

DR.

Vardfcs

Seredomla ir nedaliomis pagal
sutarti

riais” juokeliais. Kitos labai'ne juokas nuolat šelpti 10
PlauCiu.
6*rilgos ir nieko nepasakančios.; šeimų. įteikia nuolat ir įsiteUl«s ir
Reu
Be spaudos klaidų, nes u de mpus dirbti. Ir dirba. Štai ko
matizmo ligų.
Valandos*
rinimo “Vyties" medžiagos ir vo 27 d. turės visokių įvaire
D E N.T I S T-A S
kitų neminėtų dalykėlių, ‘Vy nybių vakarą, į. kurį sutrauks Kuo 10 Utį II vai. ryto: nuo 2 iki «
vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare;
4204 ARCHER AVĖ.
tis’ pirmiausiai gali pasidid visus geraširdžioą. Vakaro pa
tvsntadi'eniaia pagal susitarimą.
corner .Sacramento
4930 Wezt 13th Street
žiuoti artistine išžiūra. Man sisekimas kaip ir užtikrintas.
Vai.:
nuo
9 v. ryto iki 8 v. vak.
CICERO. H,R
laimi patiko įvairios spalvos, Ši darbšti ir stipri kuopa ir
I
DAKTARAI:
kurios puošia beveik kiekvie- į šiemet rengiasi prie viešos ri
ną puslapį ir paveikslą.
nkliavos Ciceros mieste. Rink-!
O(ta» Tel. VICtory
Šie rašytojų kūriniai patiks liava įvyks gegužės mėnesyje, j
Res. Tei. UKEsei 8184

visiems skaitytojams: “Liuogybė ir jos du gynėjai’’, “Ir
vėl pasninkas", kun. Vai an
okius “Mūsų diena", Vosilkos “Joninės naktis Dzūkijo
je", “Vaje, Vaje, Vajus!", ir
A. J. Mažeikos “Jau laikus
subrusti".

. CAMAL 6706

Valandoa: nuo 2 Ik, 8 vaL vakaro

DR. CHARLES SEGAL

Širdžiai

r-

Str.

43rd

kuopa

IVAI1Ū

Tikras

QR

West

BU X SIMONAITIS

At

vaL

DR. e. Z. VEZEL’IS

Valandos: 2—4 popint, 7—9 vai. vak
Nedėliomla Ir Iventadlenlals 16—II

DENTI8TAB

R«a Fbftne
8NGIewood 0041

Office

4645 So. Ashland Avė.

Phone

TRIaagle 0044

DR. A. R. MčCRAfitE
So.

Halsted

Street

ROOM 810

VhL: 8-4 Ir 7-8 vaL vakare

ASHLAND

SO.

Tcl.

Rcr.:

l'LAsa

4142 ARCHER AVENŪH

AVI

YAftila 0994

Tol.

ToL OAMal 0267
Res. PKOąpcct 6659

8200

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto: 1-6 Ir 7-8 v. »
Nedėldienlals nuo 16 iki 11 dieną

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1891 POLTB UALtfTED KTAESM

Daktaras

NISSIG,

Kcpitonaa

6000 So. Artodan nva

•4VDO VTRA8 LfGAR VVTOD IR MOTERŲ PFR 28 METUB RFf,II IMM7
KAIP UftMKKNfcJUBIOe Ir NEIAGYDOMOH JOS YRA
TpeoielIAkal gydo Ilgas pilvo, plaufilų. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
lo, odos. Ilgus, Calsdas. reumatlsmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
lobius UUr*dytl, ateikite dka Ir persitikrinkite ką jis Jums gali pado
tik u Oja per daugeli metą Ir Išgydė tukrtanėlus ligonių. Patar
J
oriMG VALANDOM i Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki Z
Ir nuo 6—6 valandai vakare Nedėtomis nuo 11 ryto Iki 1 1*
Avė.

Tei. CRAv

TaL OAMal 8429

DR. 6.LRLDŽIS
1 A

D

2201

W.

T I 8 T 1 t
Cermak

Road

▼■landos: 11 ryto. Iki 4 popiet

(Kampas Lmvttt «t-J

l lk( 8:16 vakare

ValMdtai Nuo 9 Btf 14 ryta

SpedaUitu U
Ruzijoi

kart

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

GYDYTOJA^ Ir CHIRURGAS
4631

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850

arti 67tb Street
Vai.: nuo 8- Iki 8 vakare
loj p* T*1 sutarti

DR. MAURIGE KAHN

Nu6 11 Iki *
•nudoj

DR. J. RUSSELL
Lietuvis
Chirurgas
ir (iydvtnj.is
2515
WEST
«9th
ST.'
Of.

ir

Rez.

Tel.

V'u

landos:

HEMlock

6141

2 r 4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais

Tel. Ofiso BOUlevard 6912—44
įleis. VICtory 2X43

DR. A. 1. BERTASH
756 W« 35th Street
Ofiso Tat: auo 1-S: nuo

1:16-1:16

■

ir

Trečiadienis, kovo 7 d., 1934

6

Dr. Matas žilvitis .. 2.00
West Pulluiane esančios di
Balius Bariaus - Oiočuo
ve Mano”, M. Kutaitė, vietinį Duetu* išpildė B. įr P. dur-“Muno RužuutėUe” grožiai pa
J. P. Varkala................... 2.00
rbtuvės pradėjo net naktimis
paminklo fondui
choristė, giedojo ‘Avė Verum’'gelaitūs,_giedodamos Bordese’- deklamavo L. Bimkiutė; pia
Mike Vaitkus ................ 1.00
lieko girdėti, kad 6v. Jono dirbti. Daug ir iš kitur atvy
ii K. Maleckis; taipgi vietinis io “Avė Verum”; Malookis ir no solo išpildė A. Lconaitė.
kę
gauna
darbus.
Vndingsi,
be
Frank Sbemet................. 50
Jjumbellatte’s Parapijos choro mergaičių se ir Šv, laidu riaus draugijos po
choristus, giedojo Handel’io Janušauskas,
darbiai
nyksta.
West
Pullma“Avė Maria” Kutaitė ir Ju- kstetas labai dailiai padainu- Velykų vengia didelį balių Da
Frank Diksas ............. 1.00
“Umbra Mai Fu”.
Cicero. — Pereita sekmadie
nas
yra
labai
graži
vieta
gy

J. Kavalausky.................. 1.0(1
Iš giesmių, Kossinio “On»~ nušauskas. giesmę, kurios pa vo keletu dainų, o.labiausiai riaus - Girėno paminklo sta
nį Ciceros gyventojai turėjo
venti.
Rep.
tymo
fondui
ir
antram
skridi

publikai
jaitiko
durna:
“
Nak
vadinimo
nei
autorio
neteko
S. Nedvar........................ 53
progos pasiklausyti bažnyti jus Animi” yra vienas sun-.
mui per Atluntų paremti. Te
ties
svajonės
”
.
S.
Ueiguluičiūr
sužinoti.
Duetų
išpildymas,
vi

kiaušių
'kurinių
sopranui,
tai

Williani Nainis ...
1.01
nių giesmių, kurias giedojo Šv.
AUKOS ALTASS
inąs bus skiriamas pusiau.
i
tė
ir
M.
Knikšaitė
keliais
atsk
ų
suglaudus,
buvo
girtinas.
gi
,
.Janušauskienė
turėjo
su
.Antano parapijos šv. Griga
Stanley M artink us
1.09
Po koncerto, šiandie užėjus į vėjais dainavo solo. Visiems
Ku ku
liaus choras, veriamas varg. šia giesme pasirodyti kaipo o(Šias aukas surinko p-nia KaMoudeikos ir Sasnausko vyrų peros artistė. Nors neišpildė, į Sv. Antano bažnyčių, gerai akompanavo pianu varg. Gau
čkienė, HertmonaviČius ir
Viso............................ $80.00
choras, vedamas prof. Po kaip operos artistė, bet kaipo įsiklausius, tikrai girdėtumėm bia.
Janušauskas)
m
ciaus. Koncertus įvyko bažny gera, pasižymėjusi bagnytinių aidus Sasnausko vyrų choro.
Antbony Zalatoris
$2.00
oliorų solistė minėtųjų giesmę Ir dabar choro balsai tebeska Baigiant programų kun. P.
čioje.
Frank Poška ........
2.00
Vaitukaitis pasakė gražių kal
Metinės Sukaktuvės
Šv. Grigaliaus cliorns giedo giedojo labai gražiai. Dainini mba mano, ausyse. Šį cliorę, bų ir kun. Urba atsisveikini
Joseph
II.
Kirk
...
10.00
jjj
jo sekamas giesmes: “Suža nkė Janušauskienė savo klau- vedamų prof. Pociaus, galime
West Pullman. — Kovo li
Joe Valuzis............
5.00
į palyginti
garsiausiems rusų mo kalbų, kurioj išdėstė para
dink jausmus” (Gounod’o), sovus vis dar tebežavi.
d.
ŠŠ.
Petro
ir
Pauliaus
baž
Frank Varnagis ..
2.00
pijos reikalus praeity ir da
Švelnusis tenoras J. Kudir bei ukrainų chorams. Ypač ko
“Dievo Meilė” (kun. Brazio),
nyčioje,
per
visas
trejas
Mi

Walter Zoris..........
2.09
bar. Kalbos buvo įdomios.
“Lauvlate Doininum” (C. Ęt- kos, nxls, kaip aidas, tykiai kybėje. Choras išpildė seka
šias bus renkamos aukos Šv.
Dr.
J.
Mockus
....
2‘.00
Svečias
1 oi ,ir choralinę dalį iš Orato- atvyko, klausovams maloniai mas giesmes: Ariami di LasKazimiero vienuolynui. Perei
Henry Beak .............. 2.00
rijos “ Atpirkimas” (Gpuu>1 pakuždėjo ir išnyko. Getai iš- 80 8 Tibi Lauš , >x>tti’o \ ore
tų sekmadienį bažnyčioje bu P. K. Maleio.............. 2.00
d’o).
\
lavintus jo balselis, savotiškai Languores, Bortniansky ’o Avo išdalinta žmonėms voke(Stanley Lovick .......... 5.00
A.
Choras pastangonys vietinio* žavi klausovų. Po balsingo gie dorate ir Scbubert’o Kur Die
' liai su Šv. Kazimiero Seserų
John W. Zacharewicz 2.00
varg. Mondeikos gerai išlavi-: dojimo, paukščiu pasibaigus, į va8- Labai girtinai!
prašymu, kad geraširdžiai sa Frank Gudas ................ 2.00
JONO LAtBAKAUSKO
ntas. Kaį reikia pradėti, visi jo balsas tyliaitebesigirdi, iš-j Koncerto papuošalas buvo
vo
auka pareiutų -Vienuolynų
Joe Kiselius .............. 2.00
Brohx, N. Y. — Vasario 11
Jau sukako metai kai negai-'
sutartinai pradeda; kuomet' nykdamas erdvėse. Taip, klau , prof. A.-Pociaus išpildymas
Be to, gerb. kleb. A. Linkus
Louis Yourgaitis .... 2.00
lestlnga mirtis atskyrė iš mfl. ,
d.
pas
mus
įvyko
retai
kada
baigia, visi kaip vienai susto- sytojaius šiame koncerte pasi-j vargonais sielų žavėjaneių ko
są tarpo mylimą vyrą tr tėve- '
prašė, ir ragino, visus jiaraJames Steponavičius
2.00
pasitaikančios
tokios
gražios
*1- Netekąme savo mj'liino
.
ja. Vienu dalyku, rotis, choras rodė, kuomet Kmlirka giedojo mpozieijų: Wagner’io Pilgrivyro (
pijanis savo - auka prisidėti
Stanley
Mažeika
.........
2.00
ir
tėvelio
kovo
8
į.,
1983 m. i
vestuvės,
f
porų
suėjo
Gu
lie

iš
Dubois
’
o
ka
m
’
s
Chorus,
N^in
’
io
The
Ro
'pasirodė silpnokas, tai vyrų (“Šeštųjį Žodį’
Nors laikas tęsiasi, mes Jo nie-;
prie palaikymo brangios įstai K. Laucius..........?... 2.00
kados negalėsime užmiršti, laa'Į
Jo
(tuviaiLabanauskas
su
Kava

sary
ir
Bacli
’
o
Toccata.
balsuose. Soprąnai tokie stip- ntatos.
gailestingas Pievas suteikia Jam
gos.
James
Petrauskas
..
2
00
amžiną attiki.
TU kai! nustebdavo tenorus
K. Sabonio giedojimas kaip išlavinti pirštai mikliai bėgio liauskaite. Šliūbų davė kleb.
Ir atmindami tą jo liūdną
Joseph
M.
Azukas
..
V2.00
prasišalinirną iš mūsą tarpo, yjo
kleyyšiais,
kojos
vargonų
kun.
Šeštokas,
asistuojant
kuir bosus. Bet tam chorui yra J paprastai patiko. ,Jo baritora užprašytos gedulingos šv. Mi
Kovo 11 d., 7:30 vai. vak.
S. P. Ewakl....................2.00
šios už jo sielą, ketvirtadieni,
Laurinaičiui iš Brook-į
..
... ,, ,
..
galimybės patapti vienu iš ri-Jnas visų klausovų mėgiamas, stabdžiais ir, rezultate, po ba- nigams
kovo 8 d.. 1931 m-. Šv. Anta
.
.
..
. . .. parapijos salėj Akau. Rėmėjų
Mrs. Elizabeth James 3.0(1
no parapijos bažnyčioje, Cice
Vieliniai solistai, Maleckis |žnvcių plauke tonai, kurie kie- lyno ir vienuoliui \ ovornu
- , .'
.
.
nktiniausių Chicagos lietuvių
ro. Iii.. 7:30 vąl. ryto.
'
J
i skyrius rengia vajaus vakaU.niversul Mtge and InKviečiame
visus
pimipes,
ir Kutaitė, netoli pasiliko sa-’kvieno klausovo sielų žavėjo. llartl'ord, Conn. Bažnyčia, abažnytinių chorų!
draugus, kaimynus ir pažyglalėlį. Bus užkandis ir įvairi
vestment Co. ...... 5.G0
nius dalyvauti šiose pamaldose.
Solistais buvo M. Janušau vo talentais nuo kviestųjų so Prof. Pocius vargonų artistas čiū gėlininkui Kervin’sui, bu prograinu, kurių išpildys [Mira
Nuliūdę:
Dr. Antbony .Juozaitis 5.00
skienė, kuri giedojo llossini’c listų. Ypač man pūtiko Kutai pilna to žodžio prasme.
vo gražiai gėlėmis - palmėmis pijos mokyklos vaikučiai, se Joseph A. Kizgen .... 3.00
klotcris, Iniktcrys ir S»«tub'
“Cujus Animi”, Justas Kudi tis dikcija lotynų kalbos žod Pamokslų upie giesmę pasa išpuošta. Pabroliai ir pamer si lems vadovaujant. Bė to, bus
rka, Nekalto P. P. Š. parapi žių, jų taisyklingas ištarimas. kė kun. Vilius, pasijonisfas. gės buvo lietuviai. Vestuvių ir kallrėlojų.
jos varg., išpildė Dubois’o Tai pavyzdys solistams ir cho Nuosekliai apibudino giesmes puota įvyko salėje, kur jauna Akad. rėmėjos deda daug
ROSELU BROTHERS, INC.,
“Šeštų Žodį”, Kastas Sabonis, rams, kurie lotynų kalbos žo istorijoje, ypač labai vaizdžiai vedžiams sudėta gražių linkė- pastangų, kad viskas kuo pui
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Dievo Apvaizdos parapijos va džius tariu lietuvių kalbos ta apibudino popiežiaus Griga jiinųr
j.'
SpccfaUstai iškalime (r išdJrMkiausiai pavyktų. Įžanga 35c.
liaus nuopelnus giesmių išlai
rg., išpildė Dubois’o “O Die- rme.
IM visokią rūšių paminklus
ir
grabmuulus.
kyme ir palikimų jų naujo
GRABORIAI
Mūsų šeimyna spoelallzuoja šia- '
sioms kartoms.
mo darbe -per šešias kartas.
Visų mylimas klclionas kun.
Veskite paminklą reikalus tie
LACHAW1CH Telefonas YARda 1138
siai su pačiais išdirbėjais
Vaičūnas aiškino bažnytinių
IR SONOS
koncertų tikslų, kviesdamas I
LIETUVIAI GRABORIAI
GRABORIUS
klausovus skaitlingiau lanky- j Potfirnauju inidatuvėne kuopigiausia
Reikale uneldžiu atsišaukti, o'mano Turiu automobilius visokiems
tis į kitus koncertus.
darbu būsite užganėdfntl
Tel. CAN’ni 2&15 arba 2518
reikalams. Kaina prieinama.
Po Palaiminimo Šv. Sakru- 1

BAŽNYTINIS KONCER
TAS PAVYKO

s

IIM0 SEOUttHENIS

GRAŽIOS VESIUVĖS

STANLEY P. MAŽEIKA

2314 W. 23rd PI., Chicago

mentu, kų atliko kun. K toris,
sekė adoracija Šv. Kazimiero 1439 S. 49tlf <0t. Cicero, DI.
Tel. CICKRO 51*27
relikvijos.
Daugiau bažnytinių koncer
tų!
Iclius

SIMON M. SKUDAS

TRABORIUB IR BALSAMUOTOJa*.
Patarnavimu geraa lr nebrangus

ŠIO VYRO DARBAS YRA PARDAVINĖTI
l’cr prityrimą jin išmoko kaip.
?.l išėdų prie nttl'o riišoblo »lttlo bu listu koetuniertų Ir basi
nių pirkėjų rankoj ir vieną po
kitą užtelefonuoja. Lengvai pasiAulbct ku reguliariais kostumerials apie ją problemas .ir rei
kalui;. taip pal, kaip. ka.l maty
tųsi asmenŪkal. Naujiems pir
kėjams aiškiu ir patikrinančiu
būdu pe r stato suvo kalbą. Po
kcitą ptgūj susikalbėjimą, bus

ntlikta kėli brangūs pArilaviinat. lr apimta daugiau terito
rijos mažesnėm lAlald«n negu
asmeniški
apsilankymai. ' Jis
visu atlieka šešėlyje pačios di
rbtuvės, kurios ratai sukasi tru
puti greičiau išpildyti užsaky
mus, kuriuos jis telefonu pa
niekia... Kutnažjntom pardavinė
jimo kainom, tr kuo mažiausiai
darbo.

W.

IŠVYKO ATOSTOGOMS

718

Cicero, III. — Juozas ir Ro

J. F. RJ

18th St.

žė Zigmontai, Ciceros biznie
Iną. '.
LIETUVIU GftAlIORIUi
riui vasario 26 d. atostogoms
Palaidoja už |8t.O8 Ir aakUlau
išvyko į Floridų. Sykiu išvyModerniška koplyčia dykai.
*M
W. l«lk Mt.
Tek CAMai 8174
i ko ir Martinkienė ir ZiginonObtcago. Iii.
tienė iš Chicagos. Rašo, kelio
u.iou
nė iki Kentucky buvo neblo
ga; toliau radę sniego ir labai ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VBDSJAS
slidų kelių, kad vos po 10 my
1646 WEST 46th STREET
lių galėjo daryti į valandų. Ti
-Tel. BOUIevard
UI
kiši laimingai pasiekti Flori
TW. CICERO »4
dų.
K. L.

3319 Lituanica Avenue
. Chicago, III.

BELL

TELEPHONE

CO

KLEBONO IŠLEISTUVIŲ
VAKARĖLIS

ANTANAS PETKUS

IRA4 fl

»

Trys

2

S®

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Ulinoii
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

j

Alfred RoaeUi, pres.

telefonai:

Be*. PENSACOI.A W11
BEEMONT 3485
Office: HIUJSIDE 3g«5
Vinucnt Rosclll, seur.

-Sv

GRABORIAI:

A. MASALSKIS

iUOZAPAS EUDEIK

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

—I R-

Tel. Boulevard 4139
SeL

LAFayette

ORABORIUS
Laidotuvėms pilate

aaU
KOI

Vienas blokas | rytus nuo
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS

FIEM

ILLINOIS

- MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

IEVAS

W7l

Grabortoa

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVĖSE........ PASAUKITE.........

Patarnauja Chteagoja ir ąpiellak*J«.

RE Public8340

J. Liulevičius

Dldvlė ir
Koplyčia

Tli

5340 So. Kedzie Avenue

graži
dykai

(Neturime sąryšių ra firma tuo pačiu vardu)

anas Arehe* *•»

So. Chicago, III. — Kovo 4

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
Išdirbėjai aukšte«nes rūšies Paminklų
ir Grubnamių

——Jš-o—»u—
Ilklžkiusiu

|«amink1ų
Chicagoj

dlrlilHVČ

btnirš 50 metą prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirtihivės ir
laupykite pinigus

Mes atlikome duris) daugeliui
uią Chicagos Lietuvių.

šyntea-

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

d. Šv. Juozapo parapijos sve
tainėje įvyko graži puota —
vakarienė su programa. Puo
tos tikslas buvo išleisti buvusį
klebonų gerb. kun. Urbų.
Programų išpildė fiekantieji
asmenys: vietos vargoninin- |
kus p. Gaubis trumpa‘kalbele v
i
pakvietė į vakaro vedėjus į
nu’ijųjį klebonų kuo. Pr. Vai-,
tukaitį, kuris tuojau ir pasa
kė įžanginę kalbų.
Mokyklos vaikučiai išpildė
kitus programos dalis. Atsi
sveikinimo dekhiinaeijų putleklemavo A. ftnekutaitė, |>arapijos mokyklos mokinė. Kele
tu gražių dainelių padainavo
mokyklos

4

vaikučių

choras.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

J.J.BAGDONAS

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP. 3100
• T.

«

_

2SO6 W. 63rd St.

Tre&aaLenu, kovo

L. V. “Dainos” choro rėmėjų
narystės.
V. Kiaurakis pranešė apie
i bnsketbolę. Lig šiol mūsų ty
mas grtižiai i»asirodg. Kalbėta
Kaip buvo skelbta, liaudies
ir apie beisbolų. Išrinkta ko
kursų paskaitos nukeltos iš
misija: J. Glebauskas, C. Kai
pirmadienių j ketvirtadienius.
ria' ir A. Stankus.
Bet rytoj paskaitų nebus, nes
Susirinkimas baigias malda
Aušros Vartų parup. salės ukurių ntknlbėjo d v. vadas ge
žuiitos kitokiais parengimais
rb. kun. J. Muėiulionis.
ir susirinkimais, Bet kitos sa
M. Brazauskaitė, koresp.
vaitės ketvirtadienį paskai
tos įvyks.

KURSUOSE PASKAITŲ
RYTOJ NEBUS

NEPAMIRŠKIME SAVO
MIRUSIŲ KUNIGU '

Vak. Valst. Lietuvii Kat. XI Kenterenrija

S1UNČIA

SĄSKAITAS

('noko

DALYVIŲ SĄRAftAfi

(Uibuiga)

1

liui. Ilartmr, Indiaiui:

Federacijos 42 kk.: ftv. Pranciškaus
Žaizdų dr-jos, ftv. Jono Krikštytojo
d.r-Jos. ftv. Rožančiuus mot. dr-jos,
ftv. Onos dr-,(os — Z. Šalkauskus." J.
Jocius, (Aukų būta, bet noUbikaltytn,
neaiškiai paduota).

MOKESČIŲ

apskrities

B ACINE, \Vis., kovo 5. —
iždininko Darbininkų
streikas
latigės

ofisas skubiai siunčia žvno- dviejuose vietos fabrikuose,
nėms mokesčių už 1932 metus l’ž valandos darbų padidintas
sųsknilus.
atlyginimas. Darbininkams
leista išsirinkti derėjimuisi ko

ltriilgc(M>rtx>:

l)k vo Apvahulo* parap.:

BOMAI VAIKUS UŽ
PULDINĖJA

A

,

Sv. Onos d r-jok — o. Buividlenč.
W. Kiislinlero Akad. Rėmėjų R „k.
— P. Danuusklonė. IT. Jucienė,
šv. Panos Marijos Rųtančlaus dr>-n» — K. ftrupėlonė, M. Barftėtuvlenč,
K. Himanavičlenė, V, Mironus.
Poderusijog IR Hk. — N'. Vidurkiu,
O. Rulvkltonė, O. Zilanevičultė.
Sv. Jono Evangelisto dr-jos — A.
Orifttua, N. Htoėkūnas.
Sv. Antano IS Pndtoa dr-jos — A.
BaržčiuR. A. tkrlM.s, J. BalčaitiR, J.
Bac.eviAius. J. Gurskis.
Apaštalystės Maldos dr-jos — O.
Zdnhcvlčaltč. x ftalčlus. O. Slausgal~ k. Matjoto-

Joseph J. Drucker, demokratų kandidatas į niųnicipali- tlBį.ALVnM,KUM‘‘jĮw'kp. -^"z.kjaUks-

PASIBAIGE STREIKAS

Visų ftventųjų dr-.los — J. Gorue2 ŽUVO, 7 SUŽEISTA
mitetų.
kns, K. Kaklu, K. laiudus.
L. U. K. H. A. IR sk. — P. KirTEGUCTGALVA, llonmkickas, A. Gudaitis, p. Naujokus. apt.
V. Petrauskas.
RaldžIanslOM Atritins V. J. dr-ios — ras, kovo (». — Nukrito I kūleiNuo Pečių Skaudėjimo
J. Adomaitis. .1. Kvlctkus, Al. Rukus. vinis lėktuvas. 2 asmenys žu
Greičiausias būda* praialinlfnui pečiu
ftv. Petronėlės dr-jos — I’. Kvlntskaudėjimo, tai paprašyti ko nor*, kaa
kienė, K. Jucienė, A. Vulčekuusklenė, vo ir 7 kiti sužeista.'
gerai litrinių su ANCHOK Pais-EzIt. Maziliausklimė, O. Krlaiičlflnlcnė
pelleriu skaudamą vieta — kur pat*
skausmas yra. 1'ain-EzpeUeria greitai
ftv. Jurgio para o. choro — O. Ka
|>er*i*unk* i pačia* nesmagumą lakui*
zlauskaitė, O. Balčiūnaitė. ,
ir palaiminta* palengvinimas netrukus
Apaftt. Maldos lr T-stlninkų dr-jų LITVINOV AS
ateis.
APLANKYS
— • St. Trumputis, lt. Gcpaltė. V. BaVisuomet laikykite bonkutg Pain-Extunenė. P. .lančauskaliA, P. Jakaitis.
pellerio namubse ir naudokite ji neatiKAUNĄ
ftv. Pranclftkaus Seserų Rėw. skyr.
dčlinjant kuomet tik paįaučiat skausmą.
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.—
•— O. Sveikausklenė, rtumbinienė, P.
skirtingo didumo bonkutča.
Lenkų spaudos pranešimu,
Jaočauskaitė, A. Sebelskienė. A. Sū
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbalenkli.
dą užkaitė.
.. l.ab. Rų-gos R kuopos — J. DRr.Sa, Sovietų užsienių reikalų komi
J. Sutkus, n. Naujoklcnė.

Brighton Park. — Tėvai,
būkite atsargūs siųsdami vai
saras Litvinovas pavasarį ren
nio teismo teisėjas. Gimęs Chit uP. -'p. va- .llosclnsuln:
ftv. Onos dr-jos (atiku i3.no) —
Bridgeport. — šv. Jurgio na kus į krautuves. Štai, vasario
cagoj prieš 34 niekis. Baigė
dr-jo. - a P. Dabulskienė, M Pdrclkienfi, K. ginsi aplankyti Pabaltijo kraš
.Toneh'enė, .1. Bunnvlčlėnė, K. Norvai
žnyčioj iškilmingos pamaldos 3 d. dū vaikai buvo pasiųsti
Riehaid Yates pradžios moky’- .|^^k^nf;ake'. K,k*taU6,
šienė, P. Plckavlčienė. J. Tikulftiūtė. tus, Estiją, Lfttvijų ir Lietu— egzekvijos ir šv. Mišios — į krautuvę. Ant Archer ir SaKalvarijos Stacilų P. ftv. Ro#.. vyN»k.
Pr.
P.
ftv.
margaičių
sodaTiclkių jr Carl Schultz vidurinę. joa — G. Jesuiaitė, S. Narusevlrz, ru Ir motoru dr-}->«
bus ketvirtadienį, kovo 8 d., eratnento juos patiko bomas ir T -i • ru.-■ 4 ‘ , J. Makar, U. Gėdis. g. Motuzas.
M. Sadauskienė, M. Piltplcnė,
Rubinas.
KVIEČIAME ATIDA
f
ftv.jSlaMeCos mote.ru Ir mergaičių w
<'^i“į7iUnu»nSjr 9 vai. ryto, uz kun. M. paklausė, kur jie eina. Sim- , Karo metu įstojo į Ford QVlo
She- “r~ <>
P,,Unm
’
Dabdarlų Sa-gos 10 kuopos — Z. I Naujiena Kovo Men.
RYTI ČEKI V
r
v t
. ne ųy; jorkmanletoė, A. Rokaitiepė.
Kraučiūnų, kun. Jurgį Kala- nojęs paprašė vieno, kad pa
L. Gedvilas, K. Raila, Mockcviči'enė, ’
ridan, kur buvo pakeltas lei- [ *• R*rau«kienk ,.
SĄSKAITAS
Judeiklenė.
GYVENIMAS ŠV. JUOZĄ
—
.
« .
I
Labd. 8ų-go. } kp, — M. Rudrišinskį, pirmąjį šios parapijos dėtų jam “lendrę” atnešti. I
Rietuvos Vyčiu Centro — kuo. A.
.
tenantu. Po karo tarnavo A- w««*. m. MartuMenė, j. ftiaudvtticnč, ¥U1BIH
.1U.
Balansas turi būti
««vičius.8’ Br ^allllnnalt^• A1 Mnn- PO, parašė palaimintas kun.
klebonų, ir kitus kunigus, ku Vaikas paklausė. Nusivedęs 3
ui
, •
,
v . n**1****4*- P?1** ...
, .
n stavičiua
ne mažiau $100.
,,
.*
„...................... v
menkos konsularineje tarnybo
**• K“z Akad. Hėm. » «v- —
i.L,
v, Vyčių chte. Anskr. — j. | Jonas Bosko. Vertė Jurgis BaJetuvos
.
. J
JurjnUttenė.
A. Klnclnlcnė, O. Nnsa
J
------ ‘
nietuv,
rie yra dirbę šioj parapijoj ir blokus į nuošalę vietų iškrėtė
PARANKUS
DRAUGIŠKAS
je Rio De Janeiro, Brazilijoj, kaitienė, s. ftunkienė, kun. p. vai- Manstavičius. Br. Pauiionaitė, kun. ltrušaitis. Puslapiu 56 Kaina
,
J tukaltla.
’
mirę. Kviečiu visus dabarti kišenius. Nieko neradęs pas tų, t..............................
TVIRTAS
Šioj pozicijoj išbuvo 4 metus.
ApaitaiystCs Maldos — J. Gedvilas
Mar. Kol. Rėm. Ghic. Anskr. —
nius ir senus parapijomis at- jam įsakė du blokus paeiti o
.y.
,
, . y-. —. ,
J- Xwnelka. B. Ofteotas, ii, Ogrentas, A.. Grybas, O. Baniballenė, T. AtroS- 15c.
Grįžęs is ten lanke De Paul Jr.. k. v«o#rwtė. '
silankyti į pamaldas.
ŠV. JUOZAPO NOVENA,
pats pasivadinęs kitų nusive.
...
. , . . . . - i Moterų aa-sros 21 kP. — .t. cepu- klcnč.R. K. Federacijos Ghic. Anskr.
1
“
.
, . /
universitetų ir baigė teisflų llenė. z. StugienėJ *, Paukštienė, s. —D.apt.
V. Petrauskas. A. Rucevlčius sutaisė kun. J. Navickas, M
TV 1
Vr
I Bartkaltė. O. Vaznienė.
Pralotas M. L. Krušas dė ant 49 ir Kedzie ir atėmęs ,
J. Aukfitaitis, InJ. A. J. Žvirblis, J.
skyrių. Praktikavo su Mayer,, r«te««yaa ,? sk. — kun p. vm- Janulauskas.
I. Sakalas.
I. C. Puslapių 32. Kaina 10c.
.
, .
•
tvi
, • > tukaMla. Gedlenė, RuinAaitč, DorSa,
------------------pinigus pabėgo. Tai įvyko 4:30 ,r
S. to R. K. A. Ghic. Anei-.-. —
Mayer,
Austrian
ir
Platt
adsuddki*
t
Halsted St. ir 19th PI.
Į
popiet.
K.
G.
Dr.
J.
Poftkn.
inž.
A
J.
Žvtrb'L'.i,
A.
B. DRANGELIENĖ8
“DRAUGAS”
Bacevičius,
J.
A.
Mlckellūnas.
j
Narys FEDERAL
vokatų firma. Vėliau susidėjo,
Akad.'nėm. r skyr. (aukų
t
KONCERTAS
žymesni svečiai — kun. J. Jakai- *
12.00) —■ H. Palfliūnaltė.
2334 So. Oakley Ave.,
INSURANCE
KORPORACIJOS i
su kongresmanu R. J. SabaLab. Są-ros 2S sk. — Grlbas. D. tis, kun. H. Velčdnas, kun. A BdS- 1
Town of Lake. — Teatrališ
Chieago, III.
t Sidnis, B. Nenartonis.
ka, kun. Ik1. Albavičius. kun, J. Ma- I
tli’u, kur įgijo plačių praktiSv. Barboros dr-1os — P’ Varka- diullonls. kun. Al. Baltutis, kun. A 1
Chicagos operos artistės p- kas klūbas “Lietuva” stato 1
mm
1
1 •_*.
'llenė, Pr. Banevičienė. Pallliūnlerė Valančius, kun. Pr. Vaitukaitis, kun 1
..
z. x-1
• “ų. 3931 m. buvo paskirtas
M
įt. a,
’ 47
- •kp. — O.
- -RaSln- į t rof. J. Vaitkevičius, adv Savickas '
Mot.
Sa-gros
nios B.» Drangelienės koncer scenoj 4 veiksmų G atidengi] d-ras A-. Bačkų* d-ras G. RakausComoratioB Connsel "k,4*ė V MlcktdiilnlenP.
......... y.z.i.,1....... nr.™ viueagos Corporation vonnset
Apastaij
ApaStalyčtės Maldos ir Tr-tlnlnkų kas. d-ras J. Poška, Rua. L. Tt. K. A.
mų
melodramų
“
Graži
Mage
tas įvyks sekmadienį, kovo 11
dr-jos .— StanuUe, StrakalalnV
B-f" ”
” Centro 'pirm. A. J. Sutkus, (’hlenfros
padėjėju ir dabar yra v oi sty tų»‘cnė. Malinauskienė. Va.rka'ienė.
Ped. Apskr. pirm. inž. A. Žvirh’l-s.
d., 7 vai. vakare, Chicagos Wo liona” sekmad., kovo U d.,
...
Kazimiero Karalaičio dr-jos —* aoL V. I’et.ra’iokas. poetas Arėjas Vi
tkauskas lr kiti.
i
? . NaruMcnė, V. SlrnkaLaitl’.
mens Club teatre, prie Michi School Hali, 48tl, ir Honorc
Viso 30#! atstovų atstovavo 85 dr- ,
P nas Drneker vra Ameri-’ Mfc R. K R. A. lfi« Kp. — P. Gai^
Ar jfis žinote, kad sn modernlftUa nulio su phonojrrafu - kom
i
-nas
urucKor
yra
AmenPr
S
i
Ofri0
tė,
n
r
.
a
Rakaurkaa
ju.
Kl las.
i
binacija juR turite muzikų visados kofclij. lik norite, ir viso pasau
gan ave. ir 11 str. Koncerto St. Pradžia 7 vai. vakare. Jža
žodžiu, reimelis vVsanusini pavyko,
I kos legijono, Amerikos, Ulilio artistui jums tarnauja?
ftiemet ir draugijų daugiau atsto
tikietus iš anksto galima gau nga tiktai 35c.
vauta.
Jfis Kalite palinksminti svečius, draugus ir tureli ftokių muziką
nois ir Chicagos advokatų sųK‘
kp
Taigi, kurio® dr-los dar neislr/lvisados gatava kada lipas užeina ftokti. Ar jils žinote, kad yra rati: lietuvių laikraščių redak
Klūbo artistai stropiai lavi- jungos narys. Išstatęs savo ka
aurtob vartų ftv/up, m.
ftiusios Fedenetjon, teparistengia (al
dlo kombinacija j kuria jūs patys galite jkalbčti ar įdainuoti rekor
ki!" metu konferencija
< iei^ atkreip5
cijose, Metropolitan State ba N ir nori padaryt publikai
dą ir ji pustasti savo draugams pasiklausyti?
Ar jūs patys girdėjote kaip skamba radio programai iš kiti}
Linkus.
draugiios
tr
organizael.iu
kuopos
prinke, Peoples Fumiture Co. surprizų. Lošime dalyvaus Z.
Motėm ity-goft
,
. RVHi«ytu Federacijai, bet kad nei atItraAtų: Izmdono, Berllno, Maskvos? Ateikite į Budriko krautuvę.
į save rimtų visuomenės dė
keviHen*. Av Rlnvvlelenė, O. Budri-* iro a mena neliktu neorganizuoto
Jums visados bus sutelkta proga pamatyti tuos naujus radio išra
krautuvėse, Jos. Budriko ir Bajorinaitė, L. Gritis, Z. Darkienė. M, Altiitieaė.
1 neprik’ausančio Federacijai, nes kur
mesį.
dimus i.- savo ausimis išgirsti muziką iš užjūrio.
Mar.
Kol.
Rėm.
I? ak. — F. S’lo- vienybė,; len gaivb<’>,
Progress Furniture Co. krau gužaitė, J., Goštautas, J. Ge
perienė, M Stiimbnįenė, J. Siauli'cnč.
'
RaSt., Ona AleiiOnlenė
T
J lUrit'H
s *
l,; r MclĮKlllHt py ■
tuvėse.
čaitė, A. Liakas, A. Narbutai
Atminkime kad rūpinimąsi* t F^jei-acuos ra sk. — p. i.ubert “
.
, .. .
.
Į tlf-nė. H. NųPorlenK J Šliogeris
tė, J. Parkanskas - Parker, P.
Lietuvos valstybės biudže
gera spauda ir platinimas jos
m»t. koj Rėm. ii *.u. — m stoIŠ L. VYČIŲ 24 KUOPOS Mikolaitis ir kiti.
.
.»
.
.
. v
nklenė, A. žo’vniehė, K. Marerlčlcnė
tas 1934 metams sulialansuoyra vienas m geriausių darbų. *•«*<«»■. ro.:
VEIKLOS
Vęikalas gražus, pamokina
.Tik visas savo pareigas, ypač j.*
Ku"n‘,ta“ J' KUa tas 243 milijonų litų sumai.
ntis ir Chicagoj nekantpai lau spaudos atžvilgiu, atlikdami,
L V. 24 kp. mėnesinis susi kioni&s. Užtikrinama, kati lo
pasieksime ir sielos išganymų Y1
rr nujiotuskas. fci. se-i PARSIDUODA geroje vie
■S
rinkimas įvyko kovo 1 d., pa šimus visus sužavės, šaulys
loje grosernė. Renda $20.00,
rap. svetainėj. Nutarimai per
užpakaly 4 kambariai pragy
skaityti ir vienbalsiai priimti.
Siuvėjų lokalo 269 A. C. W.
PERKAM
venimui. 3443 S. Lituanica av.
(NSUBANCF
Kuopop įsirašė naujais na of A. susirinkimas įvyks pen
Tel. Boulevard 8815.
NOTARY
Lietuvišku
riais: M. Keturakytė, V. Ga- ktadienį, kovo 9 d., Amalgai BONUS
PUBLIO
liauskaitė, A. Galiauskaitė, F. įnated centro name, 333 S. Ash
Jasnauskoit?, I. Budaitytė.
l&nd Blvd., 7:30 vai. vak. Vi
n e a i estate
ADVOKATAS
SIUNČIAM PINIOUS I LIETUVĄ
Raportų iš buvusio vajaus si malonėkite dalyvauti, nes

PfllN-EXPELL£R

HALSTED EKCHAHGE
NATIONAL BANK

Serą Muzika Reikalinga Namuose

vy„.

JOHN B. BORDEN

vakaro išdavė B. Zauraitė. bus svarbių pranešimų.
Pranešė, kad vakaras kuo pui
Valiyba
kiaušiai pavyko ir kad kuopon tų vakarę įsirašė naujų
Cicero. — Lietuvių organi- J
žarijų atstovų A. F. Pociaus1
narių.

A. Stankus pranešė,
kad rinkimų kompanijos reikalu
kuopos šokių vakaras įvyks susirinkimas bus ketvirtadie
gegužės 5 d., West Side (Mel- nį, kovo 8 d., 7:50 vp.1. vak.,
Liucsybės svetainėj. Visi kvie
clažio) svetainėj.
Pranešimų iš bunco party, ciami atsilankyti’.
A. Tumovich, rašt.
kuri įvyks kevo 14 d., parap. i
svetainėj, M. Žibaitė pranešė,
kad komisija dirba išsijuosus KL/ftDOS ATITAISYMAS
i’ kad jau turi daug dovanų^; Rochestcr N. Y. -L “Dran
Tikietai platinami.
[ goh’”* numeryje 49 (vasario 27
r -v,
.!_.«•
j
.
d.) mano korespondencijoj aLaiskas Apskričio dvasios i
,
,
,
. ,r i v
iP>e Lietuvos Nepriklausomvvatlo, kun. A. Valan< įaus, ra- ,
v
A
.. .
. ....
. , 'bės šventę įsiskverbė stambi
ginantis kuopų skaitlingai da-! , ,,
,
.
v
...
.
...
.
,
klaida, kurių prašau atitaisylyvauti dvasinėj puotoj kovo ..
4 d., vienbalsiai priimtas.
\
.
ir •
-.v o ja v
Oerb* klebonas per pamoksRvietunas , North S,d4S V y ,Q pri[nin<.
g
y#
parengimą, kovo 7 d., taip |anjĮil)
tojis. ■
pet v.enhalsiai prumt...
. , kc ,aisku . jemaiMus kvieW
Nutaria snrengt naują narią priimtnvią (initiation) vakarą. Tromoga įvyks bal. 5 d.
Vakaras buR lahai įdomus. Pa
silinksmiuimo komisija turi
daug gražių sumanymų.

Raportų iš Apskr. susirinkinio darė J. Glebauskas. Aps
kričio statutų nutarta atmes
ti. Kuopa nutarė išmokėt $3

laikyti, kataliką tikėjimo ir
nesiduoti provoelavinti. O aš
paminėjau vyskupą A. Bara- ■
n&nskų.

Vyturys

. Katalikams netinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja
atvirai į kovų prieš tikėjimų,
bet ir negina tikėjimo, nei
nesirūpina katalikų reikalais.

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAftYKITE I MOsV S^ULKĄ
TEISINGUMU

PAMATUOTAS--------BIZNIS

Tel. LATayette 1083

2608 WEST 47th STR.
*................
....... .........

105 W. Monroe St.. prie Clari
Telefonas KTAte 1M0
Valandos » ryte Iki I popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo. Seredos fr Pėtnyčlo.
vakarais ( iki 9
Telefonas OANal 9139

Namai: 6459 8. Rockwell S>

PIRMAS lieiUVIS BUICK DEALERIS

Utarnlnko. Kstrergo Ir Subatop
Vakarais T Iki 9
Telefonas REPnblic MM

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ave.
Chlcago, 111.
TEL. REPUBLIC

MM

fhfh

Nauja Radio Kombinacija RCA 9 tūbų Rekordus
maino automatlftkai, dahar už .....'.................
Nauja Radio Kombinacija. Gt-OJa rekordus, (rekorduoja - padaro
Jūsų kalbų ir dainų nnt rekordo . .

*149.00

Naujos Philco 41 modelis, pagaunantis viso pašau
.lio stotis. Olobas ir Radio lx)g. Viskas už ....
Katrie perkate aniriis ii dral

▼erių, siųskite luos 1 CRANE

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis
paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.
Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s,
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick
Dealeris. šios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę.
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalų su lietuviais ir tikisi, kad su
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS,Norėdami pirkt naujų ar mainvt senų karų ant
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—
* '
c
i

Milda.Auto Sales

•* X ■'•'r*''

< L

į?’;''

r- ?

8061-8 W. 31 St, - Tai. Victory 1696

S

COAL CO. Gausite geresnes
anglis, už mažiau ptnlffų.
Pn, abontM M. R. tiktai »7.00
tonas.

Philco Baby Grand - Naujas,

9<*<b

*20.00
............... *69.00
12.00

l’ž ........................

Oulbransen 12 tūbų su laikrodžiu Radio
6 tūbų Mldget Radios po ...

Kišeninės Radios po ............................................................
PARSIDUODA ANT LENGVU lAMOKftJIMU- SENĄ RADIO,
PIANĄ ARDA PRONOGRAFĄ PRIIMAM J MAINUS.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVE.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Chicago, UI. .

. BUDRIK JEWELRY STORE

Phone PULlman 8296

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

3343 S. Halsted SL
Taiso laikrodėlius.
moka cash.

Parduoda akinius.

Perka senų auksų —

Bet. 10742 S. WabMh Ave

Phone PULLman 8092

Lietuvių

muzikos ir

dainų

gražus programas NEDALIOMIS

nuo 1 lkt 1:30 vai. po pietų 19 W.C.F.L stotie., 970 kil.

