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Riaušės vyksta Paryžiuje ir 
kituose miestuose

NUMATOMA DIKTATŪRA
PARYŽIUS, vas. 7. — Va

kar riaušininkai šaukė, kad at 
sistatydintų prem. Daladiėro 
ministeriu kabinetas. ftiandien 
jis atsistatydino. Tačiau riau
šės dar ('augiau padidėjo.

ftiandien vakarę riaušinin
kai pliekėsi su policija ir ka
riuomene įvairiose gatvėse 
aplink parlamento rūmus.

Apie 30,900 ♦riaušininkų iš
laužė daug de la Concorde 
aikštės ir bulvarų medžių ir 
snkurė ugnis, kai karo laukuo
se. Kitur medžiai panaudoti 
barikadoms.

Kariuomenė išblaškė riauši
ninkus, o ugniagesiai gesino 
ugnis. Riaušininkai supjaustė 
daug guminių vamzdžių.

t * : *•
Kiek palaukus .tūkstančiai

riaušininkų susimetė atgal » •
veržtis. Vietomis jie perlaužė 
kąrinomenės ir policijos kor
donus.

Numatoma diktatūra

Kiek čia, tiek kituose Pran-1 
elizijos miestuose pasireiškia * 
vis didesnė netvarka. Žuvu
siųjų ir sužeistųjų skaičius 
di 'ėja. Riaušininkų dvasia 
stačiai revoliucinė. Jie neturi 
tam tikrų vadų. Atskiros jų 
grupės kas sau veikia. Tačiau 
jos visos prieš vyriausybę.

• ' ' i ’ *
Respublikos prezidentas 

Lebrun šiandien popiet priė
mė prejero Daladiero su visu 
kabinetu atsistatydinimų. Į 
prezidento rūmus pakviestas 
buvęs prezidentas Doumergue, 
70 m. amž. .Tiif sutiko būt 
premjeru.

Jo F.kscel. ARKIVYSKUPAS JUOZAS SKVIRECKAS, 
kuris sušaukė Kauno arkivyskupijos Bažnytinį Sinodą

Vasario 30, 21 ir 22, 1934. '

I

ORGANIZUOJAMA EKSKURSIJA Į 
LIETUVOS EUCHARISTINI 

KONGRESĄ
V- 1 ' - —• *!•_- -I ■ ■

Ją rengia A, L. R, K. Federacijos 
centras, »• '• . ' • ** •

Kaip jau buvo pranešto, ^oracijos centro valdyba ren- 
šiemet Lietuvoj įvyksta Eu- gja ekskursiją, kuri išplauks 

iė New Yorko ^eįiuiės mėn.

Savo keliu prezidento rū
muose vyksta valdi n Tukų pa
sitarimai su senato vadais. 
Planuojama paleisti .parlamen 
tų ir paskelbti diktatūrų, jei 
iki rytojaus nebus palaužtos 

i riaušės.
Kiek kareiviai, tiek policija - 

kol kas nenaudojo šaujamų! 
ginklų. Naudotasi tik kardais, 
o riaušininkai —'kas patek) 
jiems į rankas?

! E. Frot paskelbė, kad vyriau 
sybė pasiryžusi sutriuškinti 
riaušes. Numatomi gausingi

KAUNO ARKIVYSKUPUOS SINODAS
Kauno arkivyskupas, raš- jose šiek tiek ilgiau užsitęsė, 

tu iš saus. 17, 1934, skelbia 1 Dabar, kuomet tie darbai, Die 
kad vas. 20, 21 ir 22, 1934, Kan ^vui padedant, jau atlikti, reni
ne įvyksta Kauno arkivvskit- domiesi Bažnyčios įstatymais,

Daugiau kariuomenės
'ftiąndien rytų prisiųstų dau

giau kariuomenės iš provinci
jos. Vidaus reikalų ministeris

Daugely vietų sukelti gaiš 
rai. Vakar vakarų buvo pa

karo laivvno ministeri-< legi i 
jos rūmai.

pijos sinodas. Rašte tarp kit
ko sakoma:

1932 metu gruodžio mg n. 1 
dienos raštu Me« pranešėme 
Gerkiamajai savo Arkivysku
pijos Kunigijai, kad mūsų 
Metropolijos sostinėje -- Kau
ne — nutarėme sukviesti Vys 
kupijos Sinorlų, paskyrčme 
tame Sinode svarstytiniems ’

ateinančio vaeario mėn. 20, 
21 ir 22 d. kviečiame KauneK rjnKS a ' ■ 9^ t*-'
Mūsų Vyskupijos Sinodų.

Kad Viešpaties malonė ir 
dangiškoji šviesa busimojo Si
nodo darbams padėtų, pave
dama,Ckrb. Kunigijai nuo šio 
laiko iki Sinodo pabaigai Šv. 
Mišiose -vietoje dabar imamos

BE JOKIO REIKALO LEN
KAI ŠAUKIA

Vilnius, I. 15. E. “Kurjer 
AVilenski” prieš kurį laikų 
paskelbė straipsnį, kuriame 
skundžiasi tariamuoju lenkų 
skriaudimu Lietuvoje. Esu, 
lenkybė visose srityse, kur tik 
galima paliesti, be atodairos 
naikinama. Paskutiniu laiku, 
esu, imtasi griauti kuklias

riaušininkų vadų areštavimai.

Rytą po riaušių

ftiandien rytų svarbesniosios

oratio imperata imti de Sp*i- 
dalykams prirengti ir sutvar- ri(u Bp sį
kjti dešimtį įvairių Remisijų „užinojaR| Gerb K|ehooai ir 
ir pavedėme būs.mųjį Sinodų
ir Komisijų darbus kunigų ir loRporo<i„s ti|iiniS,,ORioR prie 
vienuoliškųjų organizacijų mai „uJAes ;r sv sak-

miesto dalys atrodė kai po ka- doms. Sinodui laikų ^VOme, prftfiant AuWiaū.
.0. Daug kas sunaikinta, ap- nuskyr, praeitų metų spalių ! R.^ ka<1 sinm|aR
griauta, šaligatviai ir gatvės mėn. antroje savaitėje. Ta-'
išardytos. Per penkias valan-čiau, atsižvelgiant į parengti- 

das iŠ vakaro vyko riaušinin- nos Sinodiui svarstyti medžia
gos svarbų ir gausumų, o taip 
pat į tai, kad Komisijų nariai

kų kova su policija ir kariuo
mene.

neštų gausių išganymo vaisių.

Einant priimta tvarka, žen- 
klan, kad Sinodas prasidėjo, 
vasario mėn. 19 dienų 18 vai.

1 Prieš tūkstantines riauši
ninkų minias, kurios iš kelių 
šonų veržės parlamento rūmų 
link, panaudoti kulkosvaidžiai 
ir šautuvai.

yra apkrauti .kitomis svarbio-1 bus skambinama 15 minučių 
pareigomis ir reikalais, I visais visų Arkivyskupijosmis

parengiamieji darbai Komisi- bažnyčių varpais.

Menkų finansines įstaigas. Ne- 
Fgana to, ryt poryt rengiamas j Oficialiai paduota, kad žu- 
įgtatymaa, kuriuo iš lenki) šei-jvo 6 asmenys ir šimtai sužeis 
mų bus atimtos jų pavardės ;j tųjų. Neoficialiai gi žnvusių- 
joms bus įsakyta savo pavar-j jų skaičius paduodamas iki 30 
dės sulietuvinti. Tai yra savo ar daugiau asmenų.
rūšies “sterilizacijos” įstaty
mas kultūrinėje srityje, Jis 
paskolintas iš hitlerininkų, ta
čiau savo brutalumu praneša 
viskų, kų iki šiolei nacionaliz
mas padarė jo rankose palik
tai lenkybei; lenkiškos pavar
dės bus iš gyvųjų knygų iš
brauktos tuo pretekstu, kad ta> trūksta.

tai yra sudarkytos tikros lie-', Kairiąją pozicija
tuviškog pavardės. Po pa-'

J Prancūzijos socialistai

Kituose miestuose riaušės

Vakar vakarų demonstraci
jos prieš vyriausybę ir riau
šės įvyko ir kituose 20-tyje 
Prancūzijos miestų. Visur 
prieš riaušininkus iššaukta 
kariuomenė. Smulkmenų apie

stangų išplėsti lenkų vaikams 
lenkiškų sielų lietuvių pra
džios mokykloje, dabar siekia-Jna P1*0#*-

ir
'komunistai naudojasi kiekvie-
I,

ma nutraukti vidujinį sknbolįj Demonstracijų prieš vyriau 

kuris riša jį sn praeitimi, iS-/y^ vengia, bet kilus riau- 
plėšti jam jo gimtąjį vardų ir,^m8» j’e riekia užimti vado- 

prievarta primesti svetimą.

labai puolasi ntviron 
su policija ir kariuomene,* 
stūkso kur nors už barikadų 
ir kitus kursto. Jie* turi pla
nus tuojau veržtis į priešakį 
jei matytų, kad1 vyriausybė 
ima griūti.

Demonstraciją tikslas <
Demonstracijoms prieš Pran

kovon tarpe pasireiškė visa eilė aiš
kių apgavysčių. Vyriausybės 
šulų favorizuojamas Bayonne 
lombardo direktorių^ Stavis- 
ky nušuto daugiau kaip 60 mi 
lijonų dolerių, priklausnshjjų 
neturtingiems žmonėms.

ftis finansinis skandalas iš- 
judino prancūzus prieš Vyriau 
sybę, kuri slepia nusikaltėlius.

eūzijos vyriausybę ir riaušėms rpaf, dav6 progos monarkis- 
vadovanja daugiausia monar- tams pagalvoti apįe sosto grų 
kištai (rojalistai), kurių tik- įinimų.
sius yra grųžinti monarkijų ir 
sostanz pakviesti kunigaikštį 
de Onise.

Prie monarkistų prisideda 
ir kitos organizacijos ir visu
ma, kuri senai nepatenkinta 
kairiaisiais liberalais, per il
gus metus laikančiais valsty

bės vairų.

ftie liberalai tiek

PASKELBTAS GENERA- 
LIS STREIKAS

PARYŽIUS, vas. 8. — Pran 
cflzijos darbo federacija pa
skelbė 24 valandų streiką, 
kurs prasidės pirmadienį.

Mirėi Cooko apskr. kriniina-
įsidirbo Rnio teismo buvęs teisėjas 0.

vaujančius vaidmenis. Jie ne- vyriausybės viršūnėse, kad jų Kirgtein, 80 m. amž.

VATIKANAS SMERKIA
HITLERININKŲ PAGO- 

NIZMĄ
VATIKANAS, vas. 8. —

Vatikano laikraštis Osserva- 
tore Romano plačiau atsiliepė 
apie ministerio Alfredo Ro- 
senbelgo parašytų knvgų( var
du ” Dvidešimtojo .amžiaus 
mytologija?’ ■

61 knyga Vokietijoj sklei- cfiariatinre Kongresas. Jis bus 
džiama. Rosenkergas ginčija Kaune birželio pabaigoj ir 
krikščioayTc ir kai kurias ti-1 liopos prai...;oj. Toks visos . .
kėjimo doktrinas. Jis „ori,'U-t»W EueharLriM«, K„„J ™ ' «V
ka.. vakioėiu tauta sudarytu I K-saa dar pirm,. niūri, tan-,kt™

' ' Ma istorijoj.. D81 to jis bus* 0 * ,en raa"‘sn,u la*'“
latrai gausingas ir labai tikit- Rantai bus nnvrt,i »
mingas. • Khttpėd,. g-

. Kad duoti progos ir Ame- Visais ekskursijos reikalais 
rikos lietuviams katalikams reikia kreiptis j Federacijos* 
dalyvauti tose istoriškose Lie J sekretorijatų, 2334 So. Oak- 

tuvos iškilmėse, A.L.R.K. Fe- ley ave., Chicago, III.

sau naujų tikėjimų, kad ji grįž 
tų pagonkųnan.

“Osservatoro Romano” 
smerkia tų knygų ir nurodo, 
kad1 kancleris Hitleris viešai 
įsižadėtų Rosenbergo veda
mos pagoniškos propagandos, 
o savo valdžių pastatytų ant 
krikščioniškojo pagrindo.

laikraštis pabrėžia, kad Ro 
senbergas įžeidžia net tik vo
kiečius katalikus, bet ir kitus 
krikščionis, piktožodžiauda- 
mas prieš Diėvę ir Jo apreik
štų religijų.

KATALIKĖS MERGAITĖS 
GINA SATOJROKYKU

MENTCO CITY, vas. 7. — 
Vyriausybė nusprendė užgrot, 
ti privačių katalikiškų <šv. Te
resės mokyklų federaliniam di 
strikte. . L >-'• " . . ;

Prieš nuvyksiant policijai, 
apie 100 mergaičių mokykloj 
užsidarė ir nusprendė neišei
ti. Policija nesilaužė į vidtj ir

SU d., Skandinavų - Ameri-

PERORGANIZUOTA ANTROJO 
SKRIDIMO VALDYBA

— ___  ____ ,__  i • / S

Įėjo dar 6 nariai; valdybą 
sudaro 15 asm.

Prie antro transatlantinio p. ftaltimieraa ir p. Sturąps. ’ 
skridimo darbo prisidėjo dau- P-as Bacevičius užima viee- 
giau visuomenės darbuotojų, prezidento 1 vfetų, p-nia Rač- 
kurie sutiko stoti į cetittaiinąfcienė finarfaų raštininkės: 
ALTAftft valdybų ir veiks Sudaryta taip pat Spaudos 
kartu su senaisiais valdybos komisija tokiu sųstatu: A. Vai 
nariais, kad būtų užtikrintas vada, J. Poška ir M. Biekša, 
mūsų lakūno žygio pasiseki- Dabar, padidėjus ALTAKS 
mas. Valdyba dabar susidės jėgoms, plačioji Amerikos vi- 
iš 15 žmonių. suonienė yra kviečiama dar

Kaipo nauji transatlantinio stropiau remti mūsų lakūno 
skridimo sųjungos viršininkai, James - Janušausko sumany- 
į valdybų įėjo p. A. Bacevi-mų, kad šių vasarų jisai būtų 
čius, Mrs. K. Račkus, p. Hert-visu kpo aprdtHRtos tolimaiapie tai pranešė autoritetams.

Paskiau mokyklos vedėja manavičins, p. K. Savickai, p.oru kelionei J Lietuvą! 

gavo iš teismo “injunetion,” 
kad policija per 72 valandas, 
nepultų mokyklos, kol bus iš
spręstas užgrobimo klausimas.

Vyriausybė daro išvadų, 
kad visos religinės mokyklos 
priklauso valstybei.

ANGLIJA DIRBA TAIKOS 
. NAUDAI

PASIKEIS KARO NELAIS
VAIS

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
KUBOJE

HAVANA, Kube, vas. 7. — 
Studentai Rukėlė demonstraci
jas prieš vyriausybę. Pasi
reiškė riaušės. Du studentaij
žuvo ir keliolika sužeista.

ATLYGINIMO MAŽINIMAS

Pieno kompanijos Chicagoj 
pasiūlė pieno vežioto jų unijai 
penkiais doleriais mažiau at
lyginimą.

ftiandien vežiotojams mo
kama po 40 dol. - į savaitę. 
Kompanijos siūlo 35 dolerius.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

DURAZZO, Albanija, vas. 
7. — Artimuose kaimuose ža- 
mės drebėjimas 10 namų su
griovė ir daugiau kaip 100 ki
tų sugadino. 3 asmenys žuvo. 
Yra ir sužeistųjų.

LONDONAS, vas. 7. — An
glijos vyriausybė daug dirba 
taikos klausimu Europoje. Tai 
kai jjj yra reikalingas nusi
ginklavimas ir Vokietijos pa
tenkinimas. ftį kartų nusigin
klavimas jau neįmanomas, bet 
tolesnio ginklavimosi sulaiky
mas yra būtinas ir Vokietijai 
lygybės pripažinimas.

Nežiūrint Prancūzijos griež
to nusistatymo prieš Vokie- NORRTS DAM, Tenn., vas. 
tijų, Anglijos vyriausybė deda 7. — Apie 200 vietos ftkiain- 
pastangų sudaryti Europoj kų, kurių tėvų tėvai čionai gy

VATIKANAS, vas. 7. — 
Šventojo Sosto pastangomis, 
Paragvajaus ir Bolivijos vy
riausybės sutiko pasikeisti su
žeistaisiais karo nelaisvais. 
PasikeitimaR įvyks Vatikano 
atstovų priežiūroje.

ŪKININKAI VYKS I 
BRAZILIJĄ

priešingą prancūzams opini- veno, nusprendė nusikelti į
jų, atnaujinti nutrauktų nu- Brazilijos tuštumas ir ten sn- 
siginklavinrto koūfereneiją ir'kurti sau naujų koloniją, ka- 
stumti pirmyn šį svarbų klau- dangi čia jiems nesiseka ūki

ninkauti.

Tuo reikalu jau kreiptasi į 
BrAzilijos vyriausybę.

sirną.
Anglijos vyrlausyliė tuo tik 

«lu šiunčia į Europos sostines 
saro atstovų, kurs praneš
įvairių valaiyhii, vyriau.,-. pr,ATnJK1TO ..nBATOA" 
hėms savo vyriausybės nusi-'
»ta tymų ir pasitars apie tai, 
kas toliau turi būt daroma. ORAS

•RAN ANTONID, Tex. vas. j CHICAGO IR AfYLINK. 
8. — Nukritus lėktuvui Žuvo —i ftiandien rytą numalontn - 
du lakūnai kadetai. sniegas; šalčiau.
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ma laukti, kad kongresu metu į Kaimų su
plauks virš šimto tūkstančių žmonių, kad 
viešai pagarbinti Jėzų Eucharistijoje. Bus 
labai gražu, jei ir mes, Amerikos lietuviai 
katalikai, gausingai dalyvausime toje isto
riškoje ir reikšmingoje šventėje. Pasinaudo
kime, nes kitos tokios šventės Lietuvoje ga
lime nebesulaukti.,

Tuigi, nepamirškime, kad Eucharistinis 
Kongresas Lietuvoj įvyksta birželio pabaigoj 
ir liepos pradžioj, kad Federacijos Ekskur
sija išplaukia iš Nevv Yorko gegužės mėn. 
26 d. ir kad visais reikalais reikia kreiptis 
į Federacijos sekretorijatų, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago, 111. . Feduracijos sekretorius

ANTROJO SKRIDIMO RAziIMAS

DIENOS KLAUSIMAI

EKSKURSIJA Į LIETUVOS EUCHARIS 
TINI KONGRESĄ

.Amėrikos Lietuvių R. K. Fejierucijos val
dyba nutarė rengti ekskursijų į Lietuvos Eu
charistinį Kongresų, kuris įvyksta birželio 

pabaigoje ir liepos mėnesio pradžioje.
Kongreso vieta Kaune.
Federacijos valdyba matė būtinų reika

lų, kad ii’ Amerikos lietuviai katalikai būtų 
reprezentuojami toje istoriškoje Lietuvos šve
ntėje, dėl to organizuoja ekskursijų.

Ekskursija išplauks iš New Yorko gegu-

SVEIKATOS SKYRIUS
Sį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerika* Lietuvių Daktarų Draugija

PALAOINIS KADUKAS 
(ECLAMPSIA) IR APSI 

SAUGOJIMAS

Lašo: Dr. A. L. Talka, M.D., 
Chicago, DI.

Pelaginis kadukas (eclamp- 
sia) yra staigi, pavojinga li
ga, kuri pasižymi viso kūno 
rau m e n ų traukimų, 
konvulsijomis. Ligonė nustoja 
sąmonės, arba apmiršta, kon
vulsijos, arba tempimai, atsi
kartoja po keliolikų kartų. Gy

jęs kraujas. Nėštumo metu mo 
teries kūno anatomijoje būna 
didelės permainos. Inkstai, ke
penys ir dirksniai (nervų sis
tema) daugiausiai nukenčia. 
Daleiskime, jeigu inkstai pir
miau buvo, maždaug, nesvei
ki, tai nėštumo meth gauna 
įdegimų ir neatskiria iš krau
jo nuodų, kurie turėtų būti su 
šlapumu prašalinti. Dėl to ne
švarus kraujas kraujagyslėse 
cirkuliuodamas užnuodija ne 
tik širdį, bet ir viso kūno da-

Mūsų dieniaščio skaitytojai šiandien pi
rmame puslapyje pastebėjo žinių, kurioj pra
nešta, kad jau perorganizuotas antrojo trans- ____ _______ v„„v___
^itlantinio skridimo komitetas, į kurį įeina dytojų apskaičiuota, kad iš llS (or8*nU8)- ^ie‘ to» (iar’ Jel 

moterim pasitaiko susirgti ko
kia nors staigia liga, kad ir

šie nauji žhionės: A. Bacevičius, p-nia K. i trijų šimtų nėščių moterų, vie 
Ručkienė,, P. Šaltimieras, adv. K. Savickas,! nai, prieš palagų, palage arba 
J. Poška — nuo katalikų ir Hertmanavičius) į tuoj po gimdymo pasitaiko ka- 
Stungis, Biekša — nuo sandariečių. Tuo bū- j duku susirgti ir staiga mirti, 
du sudaroma bendras komitetas, kuris vi
siems yra priimtinas, turės turėti visuome
nės pasitikėjimų ir antrasis skridimas bus 
užtikrintas, ? - *

Palaginio kariuko ženklai

=T=

paprastu šalčiu, slogomis, to 
nsilų įdegimu, reumatizmu; 
taipogi užsisenėjusios lytiškos 
ligos, nosies kataras, gendan

pradeda apsireikšti prieš ke-įteji dantys, odos nešvarumas,

Prezidentienės pasitarimas su žymiomis Virginia valst.' 
moterimis. Iš kairės i dešinę: p-lė E. Agnės, viršininkė Va. 
moterų CWA. darbininkių; Dr. L. Stanley, viršininkė namų 
ekonomijos biuro/prie Agrikultūros departamento; ponia E. 
Woodward ir prezidentienė. Pasitarime svarstyta apie vaikų 

; sveikatų, mokyklas, knygynus ir kaimietiškų namų ruošos ūkį

kas savaitę. Mano supratimu,' bet it* per ilgas miegojimas 
toks varginimas ligonių gali padaro neveiklius, sustingu

si

letų savaičių, arba kelelį die- vidurių užkietėjimas, neatsa- nenaudingas ir bereika-f sius raumenis, dėl to pasiman-
_ _____? „X -M - - ? - a T « lt A?_  — 1 _ • - AA VT?_! A?*—

lingas. i ketinimas yra būtinai reikali-
Patarimai apsistoti. Užsi. • Pavargus geriaua popie. 

nuodiję, iSgedę dantys turėtu a,8i.«ulti." P8“*11 Ge-

Ligšiol lietuvių katalikų organizuotoji ni»’ Prie5 ligonė kautis maistas ir tt. Visi tie
jaučia po krūtine spaudimų,?dalykai, arba vienas jų, gali 
akyse marguoja, apie šviesą1 prisidėti prie inkstų apsunkivisuomenė,' dienraštis “Draugas” ir kiti ka

talikų laikraščiai antrojo skridimo komiteto 
darbų nerėmė, nes jis buvo vienpusiškai su-

matosi spalvuoti rituliai, arbaĮnimo ir kraujo užnuoriijiino. 
visai aptemsta, galvų skauda,! Dėl to gydytojai, žinodami

' riuu turėti užsiėmimų, nesun-būti išgydyti ir kas dienų ma-1 ...
_______ ___________  ______ _______ į iw*vo' J.į --/J-ku darbų,.r negu tinginiauti.

Amerikos linijos laivu, ir plauks tiesiai į.'nes. Kadangi komitetas papildytas naujais nekarštame iKas dien* eiti PavttikžtiW‘
žės mėn. 26 d., Frederik VIII* Skandinavų- j darytas ir neatstovavo visos mūsų visuome-

Klaipėdą. Išplaukimo laikas labai patogus, 
nes ekskursantams dar duos progos prieš di
dįjį kongresų Uetuvoje aplankyti saviškius 
ir drauge su jais vykti į laikinųjų sostinę.

Federacijos centras stengsis susižinoti su 
Kongreso Rengimo centru Kaune, kad eks
kursantams būt parūpinti butai laike kon
greso, taip pat vieta atskiriems amerikiečių 
posėdžiams ii- pamaldomis.J j i — *** Y * ’

.-Federacijos ekskursijai vadovaus žymūs
asniėnys. kalių viuitak pranešime vėliau.

• Manantieji- šiem^tf'fažiuoti į Lietuvų, tu
rėtų prisidėti prie šios svarbios ekskursijos, 
nes kuo gausingesnė bus ekskursija, tuo sma
gesnė bus kelionė ir stipresnė amerikiečių 
reprezentacija istoriškame įvykyje Lietuvoje. 
Važiuojantieji su šia ekskursija tuojau turi 
pradėti rengtis į kelionę: nepilieeiai turi iš
siimti grįžimo leidimus (Reenter Permit), 
gimimo metrikus Lietuvos pasui gauti. Pilie
čiams reikia tik Jungtinių Valstybių paso. 
Visi tuoj turi parašyti į Federacijos sekreto 
irijatų, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI., 
kad gauti smulkmeniškas informacijas ir už
sirezervuoti laivė gerų vietų.

Lietuvoj jat?. buvo keli Eucharistiniai 
Kongresai. Jie buvo tik lokaliniai. Bet visos 
Lietuvos Eucharistinis Kongresas įvyksta pi
rmų kartų mūsų tautos istorijoj. Dėl to jis
Kuo nnrtunrobtui IV fliflinU'HS (fftll-

žmonėmis, atstovaujančiais platesnę visuome
nę, lakūųo Janušausko (Lietuvos laikraščiai 
jo pavardę sulietuvino ir vadina Jonušu) pa
siryžimų perskristi Atlantikų remsime, padė
dami sukelti reikalingų tam ^kridimui kapi
talų. i ‘ ,

“Dųaugas” ir pačioje pradžioje nepasi
sakė prieš antrųjį skridimų. Iš esmės jis jam 
pritarė, tik kritikavo komiteto sudarymo bū
dų. Kadangi dabar tai atitaisoma, papildant
komitetų, dėl to “Draugai?” si komiteto

.t
Rito musųdarbus ir ragins visuomenę ir 

drąsuolio lakūno Janušausko žygį paremti.
Apie skridimo reikšmę daug kalbėti ne

tenka. Mūsų visuomenė ir be to žino, kad 
mūsų drąsuolių lakūnų žygiai ir į lietuvių 
veikimų teigiamai atsiliepia ir visos tautos 
vaidų plačiai išgarsina. Gražiausių pavyzdį 
turime iš Dariaus - Girėno žygio, kuris daug 
naujos dvasios įnešė į mūsų tautinį gyveni
mų ir čia, Amerikoj, ir Lietuvoj ir kurif 
Lietuvų taip plačiai išgarsino.

Remdami lak. Janušausko skridimo pri- 
rengimų, mes neužmiršime pareigos, kad rei
kia remti, kaip ir ligšiol kad rėmėm, ir Da
riaus - Girėno •paminklui statyti fondų, ku
riame jau yra netoli penkių tūkstančių do
lerių. Mes neabejojame, kad bendrai dirbda- 
niį ir jiaminklų pastatysime, ir antrųjam

sitaiko, kad moteris visų lai- vojų, bet daug ir kitų nenor-1 
kų jaučiasi gerai ir netikėtai malumų, visados pataria, kad 
staiga kaduku suserga. Akys moteris nors du ar tris mėne- 
pastyra, vokus tampo, lūpas sius prieš laikų atneštų savo 
susuka, galvų į šalis kraipo, šlapumo egzaminavimui, nes

jame dažnai galima surasti 
taip vadinamų baltinių ir lai
ku apsaugoti ligonę nuo grę
siančio pavojaus. Taip pat rei 

plačiai išsiskečia, sprandų rie- kalinga išegzaminuoti viso kū-
čia užpakalin, rankų nykščius no sudėtis ir sveikata. Jeigu 
pirštais suspaudžia, kojas prie moteris gerai jaučiasi tai

rankų ir kojų raumenis trau
ko, veidas tamsiai pamėlynuo
ju, akių lėlutės pirmiau susi
traukia, sumažėja ir neužilgo

vidurių Suriečia ir Vėl ištie
sia, liežuvį dantimis kramto, 
iš burnos baltos, arba kraujuo 
tos, putos- pasirodo, ligonė vi
siškai nustoja sųmonės. Kvė-> I

, pa vimas būna knarkiantis ir 
labai vargingas. Jei liga būna 
nesmarki, tai už pusvalandžio 
sąmonė palengva sugrįžta, o 
kartais pasitaiko, kari sųmo
nės neatgavusi ligonė* staiga 
miršta. Iš susirgusių moterų

turėtų užtekti dviejų ar tri
jų tokių prieš, palaginių eg
zaminavimų. Kai kurios mote
rys visai nesilanko pas gydy
tojų prieš palagų ir nieko blo
go neatsitinka. Teisybė, mūsų 
močiutės Lietuvoje ir visai gy 
dytojų nepažinusios gerai gy
veno, bet jos gyveno kitokiose 
aplinkybėse. Miesto gyventojų
yra skirtingos aplinkybės ir nuodija inkstus, kepenis ir- ši

vandenyje ir užlaikyti švariai 
odų. Saugotis persišaldymo, 
slogų, riosies, gerklės, plaučių 
Uždegimo ir t.t. Didelis val
gymo kiekis prisideda prie vi 
durių užkietėjimo, o užkietė 
jimas nuodija kraujų.. Dėl to

po tyrų orų ir nors porų vu- 
landų pabūti saulės šviesoje. 
Nelaikyti užlaidytų langų, nes 
saulės spinduliai būtinai aei- 

i kalingi" sveikatai palaikyti? Ta 
msitlose kambariuose dažniau
siai mėgsta gyventi ligų pę-

patartina vidurius veikliais r“' atidarius lan-
laikyti. Per paskutinius mene-lgus’.i6vSdinti kan.barius. 15- 
sius, mažai, arba visai, neva]. !n,'“‘Ws daug gero

gyti mėses ir riebalų. Valgyti
tik lengvai suvirškinamus va- 
lgius: kiaušinius, žuvį, daržo 
vės ir jų ari aha* taip pat vi
sokius vaisius: obuolius, apel 
sinus, figas ir t.t.

Negerti daug kavos, nes ka 
va veikia ant neroj ir pagrei
tina širdies mušimų. Nėštumo 
metu nevartoti alkoholinių gė
rimų, nes alkoholis palengva i neJ?a^ hūti permainomi.

padaro, bfet reikia šalintis to 
kių- f^pąugių, kytrįęa, njpgsta 
lik kalbėti apie savo nepasi
sekimus bei ligas. Mintis tu
rėti užimtas darbu, o ne sva- 
jonėmis ir nesirūpinti daug a~ 
pię save, nes po .lietaus pasi
rodo saujė, o po nuliūdimo už
viešpatauja linksmybė. Gam
tos patvarkymai aimanavimais

rdį, erzina nervus, sukietina 

kraujagysles ir sužaloja žarnų

apsisaugojimas yra lengvai pri 
einamas, taigi, atsargumo dė- 

palaginiu kaduku apie 33% Lai, verta pasinaudoti ir pa-!gleivėtų pamušalų. Reikia ge 
nepagi.įę,.o kūdikių mirtinga- ,tikrinti savo sveikatų. Kai ku irti daug vandens, pieno, leng- 
mas siekia net iki 50%. rios klinikos ir kai kurie gy-jvų arbatą, apelsinų ir tomatų 

Tikroji priežastis, kuri tų i dytojai pataria moterims nuo : sunkas ir t.t.

bus nepaprastai gausingas ir didingas. Gali-» skridimui reikiamų pinigų sumų sukelsime. ligų pagimdo, yra užsinuodi- pat pradžios lankytis pas juos. Per sunkus darljas negerai
* — - -- -- - -- - --- X'* ’ ""

atodairos viską naikinu, griaujų ir degi- Į ' Tėveli, pasigailėk manęs! . atlikti. Viduje miesto girdžiu- lyg lietu-
nų. Marijampolėje daug kas esą isdegin- I Eidftmaf4 kariuomenės kapeliono pa

tu. K Barti ingo aptieka išgriauta, bažny- Į buvftu nuvykęs" į piocko miw,tą.
čia apšaudytą, kaimuose daugelis ūkinin- miestas yia pačiame Lenkijoj vidu-
kų sudeginta, išvaryta į nelaisvę... j /lemos vakarus

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

. KARO LIEPSNOSE IR GINKLy
ŽVANGESYJ

viškai kažką garsiai sušunkant:
— Tėveli! tėveli! sustokite!... — Kų

tai reikštų? — manau. — Iš kur tasai 
lietuviškas balsas? Argi aš klaidingai bū- ,

; y
>

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

>,1 II„ i I -I I I...................... ... I*'11:

stabdyti ark,ins;
Moteris pribėga arčiau ir kartoja sa

vo prašymą:
— Tėveli! pasigailėkite manę*!
— Nai kas tamstai yra? — klausi

į jų nustebęs dėl jos prašymo pasigail
— Tėveli, aš jau heleri metai neSI 

buvusi išpažinties. Išklausykite mane iš- 
pužinticsaAš nemoku lenkiškai kalbėki ir 
^iekur negaliu surasti lietuvio kunigo, 
kuris galėtų mane suprasti...

— Iš knr tamsta galėjai numanyti, 
kad aš lietuvis ir galėsiu tamstai jMidėti?

Naigi aš tėvelį labai gerai pažįstu 
iš Mu rijau ipolės laikų. Ar neatmenate ma
nęs? Mano vyras buvo kariuomenės kliu- 
be but'ietninkn. I>abar mudu persikėlėme 
prieš kelerius metus į Šitą miestų. Gy
venti reikia, ne kų darysi. Kad ir labai 
nemiela buvo skirtjs su savuoju kraštu, 
turėjome tai daryti. Bet kokis čia vargas 
su dvasios patarnavimu — negaliu nė aj>- 
sakyti! Jx»nkiškai kalbėli negaliu pramok
ti nč kiek. KariooMie'Bėje visi kalha ru
siškai, o sn miestu lieveik jokių reikalų 
neturiu, tai ir neturiu progos Jmikiškai 
pramokti. Be lenkų kalbos kunigas išjia- 
žinties nepriima.

(Daugiau bus)

čiau nugirdęs? — . .
Atkreipiu ausį į tų pusę, iš kur ėjo

garsas ir atsidėjęs klausausi,. ar nenugir
stu dar kartų pasikartojant to šauksmo! 
Nesuklydau. Kaip tik šaukiantysis asmuo 
pastebėjo mane pasikreipus į jo pusę, dar 
garsiab sušuko tuo* pat žodžius:

•— Sustokite! Aš noriu su jumis pasi
šnekėti! —- Dabar tik jiastebėjau artinan
tis prie manęs moterį. / r

Aš iš pradžios negalėjau susigaudyti, 
kas čia tokio atsitiko: Plockę ir lietu
viškai šaukianti gatvėje moteris?! Iš,kur 
ji? Kaip ji sužinojo, jog aš lietuvis? Ko 
ji iš manęs čia dabar norėtų? — Žodžiu, 
visa pynė įvairiausių klausimų staiga su
kilo mano galvoje, kaiji staiga atsirado 
tasai šauksmas. Nežinau, ar čia sveiko 
proto moteris kokį reikalų į mane turi, 
o gal kokia nebetekusi proto! Bet lietu
viškai kalba —.reiškia, ji lietuvė, kokiu 
nors būdu čion .patekusi. Gal tikrai ji 
reikalinga kokios pagalbos, manau, rei
kia sustoti ir sužinoti. Liepiu vežėjui su- ■

nuo Varšuvos. Miestas ne visai maža* —• 
apie 20,000 gyventojų. Ląbai gražioje vie
toje — ant pat Visloa kranto. Turi ne 
mažai gražių mūrinių namų. Didžiuojasi 
savo senutė katedra, kuri tikrai verta 
pagyrimo tiek savo išviršine išvaizda, tiek 
išvidiniais papuošimais bei parėdai*.

Plocke Rusai' laikydavo kiek-he-kiek 
kariuomenės. Kaip kitus miestus, taip ir 
Plockų reikėdavo kapelionams būtinai 
bent kurtų metuose aplankyti ir kariuo
menės dvasios reikalus aprūpinti. Tuo 
tikslu ir aš buvau ten apsilankęs. Mies
tas jinpra.stai visokiems vnhliškleins as- 
meninis, taigi ir kariuomenės kapelionui, 
paruošdavo atatinkamų kambarį ir visą 
išlaikymų. Tokį kambarį mes gaudavome 
viename jš geresnių viešbučių. K a jie 1 ki

no reikalams būdavo paskiriamus vežėjas, 
jei kur reikalinga, kad galėtų nuvazinoti.

Viekų jMivlį aš važiuoju iš viešbu
čio j bažnyčių, kur turėjo susirinkti ka
reiviai šv. Mišių klnusyti ir išpažinties

Perskaitęs tų žinių, kuo greičiau sku
bu pranešti lietuviams, kurie ne mažiau 

1 už mane buvo susirūpinę savųjų likimu.(Tęsinys)

I ik praėjus kiek laiko, kai pradėjo • Telefonuoju pp.. Matulevičiams apie įvv- 
grjžti iš kovų lanko sužeistųjų daugybės, į kUsių p. Bartlingui nelaimę. P-nia Matu

levičienė buvo Bartlingaitė, tikra minimo 
čia nptiekininko sesuo. Jai labui suskau-

tadn tai visienls pasidarė aišku, jog būta 
nelaimės .lidesn’-s, nega valima buvo sau 
įsivui2dnati, z.

Vokiečiai pirmų kartų Lietuvėje neil-k 
gai viešpatavo. Ne ilgiau, rodos, kaip 
dešimtį dienų. Rusai tuoj susigriebė ir 
pradėjo priešus iš mūsų krašto guiti at- 
gūl į Vokietijų. Vokiečiams pasitraukus, 
jiradėįoiue gauti laiškų iš Lietuvos. • Aš 

-giivau laiškų įš sjivo seno pažįstamo ir 
ligi put karų pradžios gyvenusio Vhrfcn- 
voje vateri narį jos studento rtergi.įaus B. 
Laiškutis trfHu|Mitis. Keletas /.inetių. Kio- 
kvic*in tačiau tuo metu iš l:aro lunko ži- 
nelė risli-si n nū n k omai brangi. Ir dar 
rašyta inl»,lig<‘tito žimųmus — vadinasi, 
neabejotina žinia. Ii t:nN'<i jis man rašo f 
—• Ji >, vokiečiai įė'ę į Lietuvų be

dėjo širdį, išgirdus tų nelaimę. Ir nuims 
visiems skaudu buvo girdėti, kad naiki
na vokiečio žiauri ranka kardu ir ugnt- 

i mi mūsų tėvų ir brolių sodyba* bei juos
pačius į nelaisvę grobia.

Netrukus tačiau snžinojorue, kad ne 
visos tos žinios, kurias pranešė p. Sergi
jai s B. laiškas, sutiko su tiesa. F. Bart- 
IhigO aptiekus nieks, pasirodo, nė neju
dino. Ji kaip etevėjus Vilkaviškio ir Kau
no gatviy kumpa, taip ir tebestovinti. D«- 
gmti, tie»ja, kęlhr ūkininkus sudeginę ir 
užmušę, ts t* uc vlmi Vokiečiai, bet ir Ru
sai. Žodžiu. «luug ko* perdėta, p* la ilgin
ta, baiaennėmis spalvomis nupiešta, negu 
iš tikrųjų būta...
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ĮDOMŪS PASIKAL
BĖJIMAI '''

3 I
DIEVO TEISINGUMAS 
BAUDŽIA NUODĖMĘ

HAULAS: — Jeigu Dievas 
yra teisingas, dėl Ro yra tiefc

stuje, tada nebūtų tiek daug 
pavojų, nebūtų susižeidimų. 
Jeigu darbdavis turėtų tiek 
meilės, kiek jis nori, kad kiti 
jį mylėtų, tada retas būtų da
rbavietėse nelaimės’ atsitiki
mas. Todėl, Kaulai, nelaimių 
priežastis yra nuodėmė.

Kaulai, ar esi girdėjęs, kad
Staug silpnų, sergančią, nw«- kirUvienatae bloga yra ir go.
kų vaikų. kurie ink. nėra pa- Ta1 *.• 
pil.lv nuodėmė.!# ' MVlARf- Ar gali rasti

JONAS: — Kaulai, ar gali
kaltinti Dievų už nemoralj tė
vų gyvenimų! t .

KAULAS: — Nesuprantu, 
ikų tu meni moralj tėvų gyve
nimų? . ’’ V’

JONAS; — Kaulai, argi ne
žinai, kad daug yra tėvų, ku
rie nesutinka savo tarpe: kei-

kokį nors gerų: skausmuose, 
ligose, varguose.

AR PALAIKAI KATALI
KIŠKĄJĄ SPAUDI?

Tų klausinių turėtų užduoti 
sau ne tik visi tikintieji ka
talikai, bet ir dvasininkai. Nei 
vieni, nei kiti nepanaudoja 
spaudos taip, kaip turėti) jų 
panaudoti, sako- šventos atmi
nties Popiežius Pijus degin
tasis. Spaudos reikšmė ir sva
rba dar nėra pas mus gerai 
suprasta. Veltui statysite ba
žnyčias, mokyklas, veltui ren
gsite misijas -— Jūsų pastan
gos ir darbai niekais tiueis. 
jei nepajėgsite sukoncentruoti,

sujungti, sunaudoti visų ge
ros ištikimos katalikiškos spau 
dos priemonių savo jsitikrinl- 
mams apgint ir jų (jsitikrinb 
mų) kitų tarpe paskleisti.

g w T n n i s
Broliuk, neturi n laiko, netu

riu laiko net Pgho Žinių per
žiūrėti.

Štai, tau, boba, pyragas. Ka 
talikybės ir lietuvybės šulas 
neturi laiko katalikiškos sprtų 
dos sekti. Be abejo, turi laiko 
porų sykių savaitėje į “show 
bei mūvės” nueitų, kur apart 
plikų kinkų nieko gero nepa
matai ir nieko neišmoksti. Tu
ri laiko makabilium pasivaži
nėti, su kaimynais, pažįsta- 

mais po keletu valandų ne tiek 
kalbėti, kiek apkalbėti. Turi 
laiko geltonųjų spaudų ryte-
ryti, kur visokie skandalai, 
idealu yra doleris ir visokios 
finansinės suktybės ir kvaily
bės. Laikytum save dideliu at- 
silikėliu, jei “morning papor” 
neperžiūrėtum pirma negu ka
vos puodukų išsigeri, jei ne
pažvelgtum, kaip tie “stak-

Katalilįiškas laikraštis yra į sai” džigų šoka. Kur tas kar- 
JONAS: — Kaulai, l*kal 'D|jolatin«8 misijos kiekviena- štiš, kur tas entuziazmas ding- 

dažnai pasitaiko, kad skaus- name, kiekvienoje Seimo- sta, kuomet prisiartini prie 

je. Mes gerai žinome, kaip katalikiškos spaudos..

k

|T GAZO ŠILUMA
dėl visų biznių tikslų

Dalinis listaa biznių, kurie gali naudotis naujomis žemomis gaso šilumai kainomis:
O roaornės 
VttUtlnvi'lOR 
Geležų krautuvės 
Elektros krantuos*

Cigarų krautuvė* 
Saldainių krautuvės 
čeverykų krautuvės 
Suknių Krautuvės

glrpėjų Krautuvė.. 
Realaurantal- 
Kvletkininkal 
Kepyklos

kiasi, mušasi, viens kitų pra
vardžiuoja visokiais bianriąis

ntai atneša nepaprastai dide
lį K°rQ žmogui, ypač tie, ku
rie yra atsitraukę nuo Dievo, 
užmiršę tikėjimų, Dievo įsa
kymus po kojomis paminę. 
Skausmai pabudina jame ti
kėjimų, sužadina Dievo meilę

vardais, girtuokliauja, paleis- ir žmogus sugrįsta ant gero
tuvauja, svetmoteriauja ir t.t.
Argi tai nėra nusižengimas 
prieš gamtų? Jeigu prieš ga
mtų, tai įr prieš Dievų; o jei 
prješ Dievų, tai yra moralia 
blogas; o jei moralia blogas,jis 
rimdo medžiaginį blogų. To
dėl, tėvų nemoralis gyvenimas 
yra priežastim nelaimingų kū
dikėlių. Ne tik tėvų, bet net 

protėvių nedoras gyvenimas 
būna bausmė anūkams, nes žiūrime dvasios akimis. Žemi

kelio. Ar gi tai nebrangus da
lykas? O pasitaiko ir taip, 
kada žmogus per nelaimę pra
randa savo turtus, žiūrėk kaip 
jis nusileidžia, nes pamato, 
jog puikybei atėjo galas, jog 
godumo maišas praplyšo. Kau
lai, viena yra nelaimė, kad 
mes neįstengiame suprasti 
Dievo Apvaizdos gerumo, o

►.» a

reikalingos, naudingos ir ga
lingos yra misijos. Šventasai 
Tėvas gi aiškiai mums sako, 
kad katalikiškas laikraštis y- 
ra nuolatinės misijos kiekvie
name name. Kunigai ir svie-

Broliuk, drųsiai laikyk save 
dar didesniu atsilikėliu, jei 
būdamas kataliku neremi, ne- 
platihi, neskaitai ir nesiinte- 
resuoji katalikiškųja spauda

. ... . arba jei, vadindamas save ka-
tiškiai nieko geresnio negali:, . ....

tanku, prenumeruoji laisvamapadaryti žmonių sielų išgany
mui, kaip remiant, platinant 
katalikiškųjų spaudų'. IStikro, 
sveikai mųstųs žmogus nega
li paneigti spaudos reikšmės 
ir svarbos. Kartais kokia idė
ja, kokis judėjimas, kokis su
manymas gali griūti ir be pa
galbos spaudos, tačiau tos i 
dėjos pažanga arba mirtis da

ypftč kad į Dievo darbus ne- kiaušiai priklauso nuo spau-

pats Dievas yra pasakęs: ^‘Už 
tėvų kaltes bausiu net trečių 
arba ketvirtų generacijų”.

KAULAS: — Kur gi čia ga
li būti žmogaus kaltė, jei tei
singas, negirtuoklis, katalikas 
žmogus dirbtuvėj tai kojų nu
laužė, tai. akį ,išmušo ir- kito
kių nelaimių sutinka.

JONĄ,S: — Raidai, nežiūrėk 
į pasaulį viena akim, bet abi 
atidaryk. Tame dalyke neieš
kok kaltės vien pas darbinin
kų, bet pagv ildenk įr’ darbda
vį. Pradėk nuodugniai gvilde
nti darbininkų būklę, ar tai di
rbtuvėse, ar kasyklose, kurio
se darbininkai jančiasi kaip 
belaisviai, kurie turi dirbti be 
jokioR apsaugos, net be atsako
mybės iš darbdavių pusės. 
Daug yra bosų, kurie gan i o ja 
darbininkus, kaip gyvulius, ne 
duoda laiko apsisaugoti; ma
šinos taip pat neapsaugotos 
Dėl ko? Dėl to, kad nėra arti-

įo meilės, o vien tik godu
mas.- Jeigu darbdaviai turėtų 
nom truputį artimo meilės, jei 
gu jie suprastų, kad darbini
nkas yra tokR pat žmogus ir 
kad darbininko sveikata yra 
vertesnė negu darbdavio, nes 
darbininkas tari maitinti h* 
darbdavį ir savo šeimynų; jei
gu darbdaviai atsimintų, kad 
darbininkas yra jo brolis Kri- 

Graudu Verksmai
STACIJOS

* IK

Kai Kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš ‘‘Ramybė Jums”
KAINA Ifte

“DRAUGAS” PUB 00.,
. 2334 So. Oakley Avė.,' 

Chicago, III.

šitomis akimis mes matome tik 
paviršutinį gerų arba blogų. 
O Diėfcas visiškai kįįaip die 
lykus mato. Panašiai kaip bi
tė, skrajoja po visus užkam-

dos. Pavyzdžių yra šimtai 
Kiekvieno kataliko-pareiga y- 
ra Bažnyčių apgulti. Tvirta, 
ištikima katalikiška spauda y- 
ra būtinai tam reikalinga. 

Kai kurie katalikai mano,

niškus laikraščius, arba jų ie
škai pas žmones, kad tik nors 
slaptai pasiskaityti. Apsaugok 
Aukščiausias nuo tokių kata
likų. Tai geriausia medžiaga 
visokiems nezaliežninkams bei 
atskalūnams.

Sykį pittsburgbletis teiravo 
si Pgh’o Žiniose, kas nezaliež- 
ninkus pas mus išperėjo. Man
ding, katalikiškos spaudos ap 
verktina pas mus padėtis bn- 
vo viena iš ^svarbiausių prie
žasčių tos nelemtos maskoliš
kos sekios atsiradimo. Mažai

GAZO šiluma permai
nė šildymo madas 

t fi k stanč.i uose prekv bi -
nių įstaigų .Chicagoj per 
praėjusius kelis mėne
sius-.

Kaina trozo šildymui 
yra-vos pusė tos kokia 
buvo 1930-31 šildymo se
zonui. Gazo šilnmas su
mažina kflro eikvojimų, 
sumažina darbų, suma
žina kaštus ir padidina 
įeigas keliais nepapras
tais būdais.

Krautuvėse, pavyzd 
žiui, gazo šiluma pada
ro smagumo jūsų koštu 
merinms, pritraukia juos 
j tų krautuve, kuru šva
resnė, gerinu apšildyta. 
Nėra apmirusio biznio 
dėl to, kad savininkas

ar jmtnmautojas yra 
skiepe užtaisant ugnį.

Mes siūlom įvairių rū
šių gazu šildyti įrengi
mus ■— prietaisus, rei-'*
kalingus kiekvienam ti
kslui. Dėl jūsų kostume- 
rių, turėtumėte ištyrinę- 
t i apie gazo šilumą. Mie
lu noru prisiusime šildy
mo meistrų, kad apžiū
rėtų jūsų namų ir reko
menduotų tokį šildymų 
kokis jums reikalingas. 
Pašaukite VVnbash 6000.

Guzu kūrenami pavieni šildytuvai 
yra tinkamiau*! kra'.i'-nvėm.-. san
dėliam.*. ir kilų biznio (stalgų 
daugumai. Duo<l* užtikrintų elr- 
Jcti laeljų Šilto oro.

___

pius, ima nektarų is visokių savo pareigoms pilnai už- 
gėlių gerų ir blogų — ima gana padaro, jei dorai gyve- 
net is didžiausiai nuodingi) na> sekmadieniais klauso šv. 
iiodij ir pankui padaro sveiką Mi6iy ir cenų jmeta į 

ir naudingą medų. Taip ir Įtiektos dėžutę. Tai yra kiai-ir
Dievas savo neribotame tiks
lingume kįekviename bloge su 
randa goria/,";

KAULAS: — Už kųgl žmo 
nės turi kentėti?

JONAS: —• Tiesa, Kaulai, 
kentėjimo yra labai daug, bet 
atsimink, kati sėkla to ken- 
tėjimo yra visur ir visuomet 

nuodėmė ir ka<l po trumpo 
gyvenimo prasidės amžinas gy 
venimas. Kad amžinas gyveni
mas bjįtų geresnis, laiminge
snis, tie kentėjimai yra mūsų 
ištyrimas, kad mes čia noriau 
kentėtumėm, idant amžiname 
būtumėm laimingesni. O be 
kantrybės, nusižeminimo ir ki

dingas supratimas kataliko pa 
reigų ir nusistatymų. Katali
kas yra draugijos — Bažny
čios nariu. Jam negali nerūpė
ti tos draugijos reikalai. Jei 
išsigali, jis turi tos draugijos 
interesais Sielotis ir jų ginti. 
Be tvirtos katalikiškos spau
dos yra neįmanomas tos drau
gijos — Bažnyčios auginimas, 
jos plėtojimasis ir gyvavimas.

Katalikiškoji Spauda negali 
gyvuoti be paraitos, taigį aiš
ku, kad kiekvieno kataliko pa
reiga >*a remti, palaikyti ir 
platinti katalikiškųjų spaudų.

Ar )>aįaikai katalikiškųjų 
spaudų sulig šv. Tėvo min

tų dorybių nenueisime į am-, ties, ar ją! platini, ar pats jų
žinųjį gyvenimų. J. V. S. skaitai?

l'želgos
Gydytojų ofisai 
Dirbtuvių ofisai

Dirbtuvės
Sandėliai

Teatrai

Clvknllu.ij?niieji ga/litial ai') .*11- 
dyti.ival la-.ipn laikų ir pinigu.* 
krautuvėse, ofl*»id*«- ir mažuole 
■u t n i įo.-*-. NA jok o pe«*-lų prižiū
rėjimo, pelenų v Ūkimo, dulkių ar 
p.u-v ų.'

Garteirm Ra«Uatortas galima var
toti viskam prote lonatų ofU'.rnrte, 
krautuvėse Ir p«K»-lbf-ti eentraii- 
itlui sistemai Sudyli namų.

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
122 South Michigan Avenue K

sugrįžusieji. Duok Dieve, kad 
ir kiti pasektų jųjų pėdomis.

Beje, Pgb’o Žinių vedėjai 
dažnai nusiskundžia bendrada 
rbių stoka, žinių-žinelių iš į- 
vairių kolonijų stoka. Kai ku
rios kolonijos nerodo jokios 
gyvybės ženklų. Katalikiškoji 
spauda joms, matyt, neapeina,

, . . , 4 ... . nors savu laiku buvo labai
kas tesirūpino katalikiškaja .... . __ ... _ f. ............... J veiklios ir gyvos. Šiandien jos

merdi. Jų dienos sukaitytos.spauda Pgh’e. Štai kokios pa 
sekos. Jeį katalikiškas laikra
štiš rastųsi kiekvieno katali
ko name, nezaliežn inkai nebū
tų i šsi perėję. Jokie kunigo ta
ktai ir netaktai, tikri ar iš
svajoti, nepajėgtų atitraukti 
šimtų žmonių nuo-Katalikų 
Bažnyčios. Tvirta, ištikima ka 
talikiškoji spauda stovėtų jos 
sargyboje. :

Jei mūsų nezaliežninlmi pra 
dėtų skaityti katalikiškus-lai
kraščius, trumpu laiku jie pa
matytų savo klaidų ir visi grį
žtų savo senos močiutės — 
Katalikų Bažnyčios •— prieg- 
lobsjyn. Lietuviškas popas ne- 
bgalėtų įjų ilgiau mulkinti ir 
išnaudoti. Jis turėtų krnusty- 
tis, kur pipirai auga.

Ačiū Dievui keliolika šei
mynų jau susiprato ir sugrįžo 
Katalikų Bažnyčion. Džiaugia 
si dangus, džiaugiasi ir patys

Įima pastebėti ištautėjimo po- į geba tinkamai sulipdyti, o kų
žymių. Mūsų jaunimas (lanka 
ntis parapijines mokyklas) ta 
rpusavy ir prie kiekvienos pro 
gos kalba angliškai. Gal tame 
nebūtų nieko blogo, jeigu tas 
jaunimas mokėtų gerai* lietu
viškai arba kokiu nors būdui’*1* ■
įgytų gerų tautiškų susi pra- i 
timų. Deja, taip bėra. Pats gi-, 
rdėjau jaunikaitį pareiškiant 
“aš neapkenčiu tos (lietuviŠ

Kas sėjama, tas bus ir pjau- kos) kalbos” (T bate tbat 
narna. Mūsų priešai nemiega
ir savo snapų kemša ten, kur
mūsų pozicijos nėra apgink

language).

Yra lietuviško .jaunimo, kurs 
nesusikalba lietuviškai su sa

luotos katalikiškaja spauda.- y0 gimdytojais, žinoma, nega

Kaip sau norite, vyrai, be 
katalikiškos spaudos ir litera 
toros katalikiškoji akcija bei 
veikimas yra neįmanomas.

Dviratis

JAUNIMUI IR APIE ’
JAUNIMU

/ x - -
Jaunimas tai mūsų vil

tis. Koks šiandien jaunimas, 
tokia rytoj visuomenė. Pažve 
Igkiin trumpais ruožais į šių 
dienų Amerikoj augusį jauni
mų tautiškai - tikybiniu žvilg
sniu.

Jaunimo tarpe'lengvai gn-

(Tęsinys 4 pušį.)

Don’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali būti 
pavojingas. Palengvinkite ji i 6 mi
nutes nu Musterole, "erzinimo stab
dytoji."! Vartojant vieną kartą va
landoje per penkias valandas, atne
ša pAlengvininią. Vartotas milijonų 
peik 25 metus, rtekdmenduotas gy
dytojų ir slaugių.

lima pasmerkti viso jaunimo, t 
bet didžiumoj jaunimo liehi 
viški žodžiai ir tarimai ver
kia jų lūpose neteisingai iš
kraipomi. Paprastų kiekvienas 
dienos reikalais sakinių nesu-

Iivengk tų Baimę
Abejojimą veikti taip, kaip veikia 
tfkrl vyrai Ir moterys — aAra rei
kalo kankintis nuo (temptų nervų Ir 
nusilpusios sveikatos. Didis Gydyto-. 
Ja« Specialistas Ura d o preakrlpclJt. 
kurią dabar vartoja tūkstančiai. JI 
parduodama vaistinyčlose (r vadt*<»-«

Nusta-fone
Kiekvienas butelis yra garantuotas 
*— vienas Doleris idlmokčs u* mėne
sio trėaimentą. Nusipirk buteli šian
dien — nepraleisk vėl ac^nlsgotas 
naktis. Jeigu po priėmimui tų table- 
tkų per dvfdeMmts dleųų būsite ne-, 
užganėdintas, jūsų pinigai bus sugrą
žinti — Jūs nieko nerizikuojate.

BStop 
Itching 
Skin

nrymi*. ^.rilinnsa Žemo «uRtab4o 
nl«UJIiną odos | penkis* *ekan<ls* 
— h- paselhlnsa* prie Kczenvos, 
Iitr'kų. dedervine*. Ir ISbėrlirų Že
mo lievelk MehukUnsnt praėeilnn 
visokie* odo* InterlJS*. ksdemtl 
U. gydymo ypnlyl>e* relei randa-, 
svoe kitose syduol*»e. Viso* valeli- ' 
nyčlo* užlaiko— Mo, <Or. *1. Ypa
tingai tvlrtse Žemo. Ou syk se
ram l resultat&l D,15. ,

žemo
.[ rOR SKIN IPRITOTIONS

‘'t'
SA.
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Ketvirtadienis, vasario 8, 1934

Pittsburgho Lieta- 
gį via Žinios

. . J*. ■ —

JAUNIMUI IR APIE 

JAUNIMĄ

(Tęsinys iš .3 pusi.)

WESJ END PITTSBURGH 
IR MCKEES ROGKS, PA.

Bevankiojant žinias, dažnai 
i, tenka užeiti į utinius. Užėję* 
tuojau matai, kas ir kokius 

, laikraščius skaito. Žinių ran- 
j kiotojus tuojau pažįsta, nors 
it į- šmotus sudraskytų laik-

tyti šlykštų ‘ ‘ romansėlių ” ir 
bedievių rištų, kurie žemina it 
juodina mūsų Motinų Bažny
čių, Didelis tame yra tėvų ap- Vasario l'd. mirė a. a. An- 
sileidimas, ir už tai kada nors.drius .Janulis, žymus ir dos
sunkiai -reikės atsakyti.

Šių dienų bedieviškoji spau
da ir blogv‘/moving pictures” 
daugiausiai* mokina blogo ir 
nuodija jaunas vaikučių širde
les. Bedieviai ir ištvirkėliai 
šiais laikais ir panaudoja šlyk
štus “romansėilius” ir “mov- »
ing pictures”, kad tiktai pa
sėti ištvirkimo ir bedievybės
sėklų. •

Kiekvienas tėvas ir motina 
nori ir trokšta, kad jų valkū

nirimų, kariame nutaria ren
gti pramogas parapijos laimi.

nus Šv. Vincentu parapijos rė 
mėjas. Paliko nuliūdime žmo
nų ir vaikučius, Laidotuvės bu 
vo vasario 6 d. Lai Dievas su
teikia jam amžinų atilsį.

bekalbėti apie painesnius da- raštį, kokių jis buvo pažiūrų.
BSr^*** z . ■ į Pamačius bedieviškų laikra-

Jeigu mūsų jaunimas lietu j štį, net piktumus ima, kad da- 
vių kuiboje, taip sakant, šlu- | £naį gera ir net pavyzdinga 

buoja, tai gal iš tos priežas-; šeimyna prenumeruoja tokj 
ties-ir jų religinė nuovoka y- j laikraštį, kuris pajuokia jų 
ra tik paviršutinė, miglota. I įr j08 religijų. Paklausi-
Juk tas jaunimas mokosi re 
ligi jos lietuviškai, skaito lie
tuviškas maldaknyges ir klau'gauni tokį atsakymų. “Papra 
80 lietuviškų pamokslų. Tie- , tau; jau nuo kelctos metų tų 
sa, jaunimas moka gražiai po ' laikraštį skaitau, tai ' sunku 
torius, vienok' poteriai dar ne-1 jau lnan prįe kokio nors kito 
sudaro tikybos, kaip lauky- i paprasti. Aš, sako, apleidžiu, 
įuas lietuviškos ūiokyklos ne- neskaitau tokių straipsnių, ku 
padaro mūsų jaunimo gerais rįe užgauna, niekina ir juodi ! Nabagai vyrukai nei išsijuo 
susipratu,siais lietuviais... na Kristaus Bažnyčių ir dva- 8ę dirba> ka<į tiktai jų rengia-

Tikybiniu atžvilgiu reikia,' sižkiją’’. I moji parapijos labui vakarie-
kad jaunimas (ne pro šalį ir j Taigi, ot, tokie ir panašūs I nė*pasisektų. Nes, jeigu jiems 
vyresnieji) Dievų pažintų, Jj1 pasiteisinimai ir atsakymai ii! toji vasario 13 d. vakarienė Į 
mylėtų ir Jam ištikimai tar įžemina mūsų lietuvius, kurie I nepasisektų, tai, brač, moterė

nėjus tokių, dėl ko jio remia £jaį bQtų geri, tat rūpinkitės 
.tokios rūšies laikraštį, dažnai j prašalinti nuo jų blogus n

šlykštus rastus ir apsaugoti 
juos nuo blogų “movies”.

Negalima sakyti, kad tas 
viskas dedas tiktai šioje ko
lonijoje. Panašiai .yra ir kitur.

skirtose dienose', reikia dar Igio, akims gi leisti žvalgy- ; nuo mėsos, gerai, bet neduok

Oras šiomis dienomis šalto
kus, -dažnai sniegūliuoja; sli
du dėl to ne vienam tenka 
“zuikelį pagauti”. Dėdulu

BRIDGEVILLE, PA.
- Ateinančių savaitę praside
da gavėnia — pasninko ir at
gailos laikas. Kad pasninkas 
būtų Dievui malonus ir mums 
naudingas, neužtenka susilai
kyti nuo ūžti raustų valgių pa-

saugotis ir nusidėjimų. Per , tis 
gavėnių priyald pasninkauti į 
visi penki mūsų kūno pajau- i 
tiniai. ‘‘Kad pasninkauji, ge; į 
iai darai, —' sako šv. Jonas į 
Auksaburnis, — bet parūdyk 
lai ir dailiais: jei pamatysi j
vargšų — pasigailėk jo, jei»
pamatysi priešų — susitai- 
kmk; jei matai artimo laimę 
•4- nepavydėk jam. Negana, 
kad" tavo burna pasninkauja, 
tepasriinkauju akys, ausyR, ko 
jos, rankos ir visi kūno sąna 
riai. Rankos tepasninkauja, su 
silaikydamos nuo svetimos nuo 
savybės ir lobio godulystės; 
kojos tepasninkauja, nevaikš- 
eiodanios į nepadorius žaislus; 
akys tepasninkauja nesidairy- 
dainos palėistuvingai su pagei 

I davimais... didelė beprotystė 
būtų neduoti burnai*leisto va-

nuodėniingai. Susilaikai (Tąsa 5 pusi.)

V£NETWN MONUMENT CO.. INC
ItkUrbčjai anluU<->«ifa rA.šh-s Paminklų 

Ir Grabnamių

1) iii šiaušia paminklų dirbtuvė 
dilcagor

--------o--------  1
Suvirti 60 metų prityrimo

------------o ■ ■-
, Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigua

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

521 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

GRABO R I A I :
db

ANTANAS MJSTEIKA
nautų. Tas pačias taisykles i prenumeruodami-tokius laik- 
galima pritaikinti ir lietuviųj raščius remia bedievius ir pa- 
kalbos tautybės atžvilgiu. Su- į deda palaikyt bedieviškų spau 
prask, jaunime, kad mūsų ka- dų. Jeigu katalikai savo gra 
Jba yra graži, originale seno- Į šiais neprisidėtų prie palaiky- 
vės brangenybė, kurią negali mo bedieviškos spaudos, tai 
atsigerėti mokytieji svetimtan jie, būdami nykštukais, iš sa- 
eiai. Jos mokinasi univęrsito į vųjų negalėtų užsilaikyti, 
tų profesoriai. Lietuvių kalba Palaikvmas katalikiškos

lės labai gardžiai iš jų pasi 
juoktų. Mat, moterėlės šios pa 
rapijos beveik kiekvienų me
nesį kų nors rengia parapijos 
labui ir joms gėlai sekasi. SpČ 
jama, kad vyrukams vakarie 
nė pasiseka, nes rūpestingai 
prie jos ruošiasi.

— tai mūsų tautos brangus 
turtas, už kuri ne vienam tie-

spaudos yra laitai garbingas 
ir kilnus darbas. Geras laik

tuviui teko kentėti tėvyne te rastis, kaip Popiežius Leonas
spaudos uždraudimo laikais 
Nebuvo ten seserų Pranciškie-

XIII sako, tai narnų misijonie- 
rius. Kaip misijonierius skel-

Praeitų sekmadienį Sodali
cijos mergaitės , bendrai ėjo 
prie Dievo Stalo. Tų patį sek
madienį laikė mėnesinį susiri-

čių ar Kazimieriečių, kurios , bia ir aiškina Dievo žodį, taip 
mokintų lietuviškai. Knygų ar ,p. getas laikraštis mokina it 
laikraštį turėdavo slapta ga ragina, kad mes būtume g® 

rais ir pavyzdingais katali 
kais, gerais ir sąžiningais kra
što piliečiais.

benti is Prūsų ir pasislėpus, 
skaityti. Nežiūrint grųsinaneių 
kalėjimo ar Sibiro pavojų, 
žmonės gabeno raštus ir skai
tė.

Čia mes turim knygų ir lai

HMS'

Vasario 12 —>Jl8 dd. — Sbe-• • • « <•
boygaft, Wit>c. (Kun. A. Pet- 

Blogas laikraštis mokina rauskas, M. i. C.)., 
blogo, eina prieš Dietų ir prieš j Vasario 19 —.25 dd. — An- 
žemiškų valdžią. Taigi, ar ne- sonia, Conri. (Kun. A. Petrau-

Milė vasario » U., 1-934 mt, 
9 va f vakaro, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo iš Raseinių aps
kričio, Raseinių parap., Baku- 
tių kaimo, /ėnerikoje tegyveno 
27 ateitis. /

Paliko dideliame nuliūdimo 
du sūnus Antaną ir Feliksų, se
serį Marijonų Yuodtenę, brolį 
Tamošių, brolienę Oną, Švogerį 
ir- švogerkų Jonų. ir Viktorijų 

.Gaubus, sesers dukterį Oną Ma
čiulis ir jos vyrų. Stanislovų ir 
daug kitų. gtmintų; o Lietuvoj 
du brolius Jonų ir Juozapų ir 
gimines. -

Kūnas pašarvotas 6645 So> 
Talman Avė. Latdotuvėa įvyks 
ScStadienį,, vasario 10 d., te na- 
mų 8 vaJ. bus atlydėtas į Gi
mimo Pati. Šv. parftp. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
prinaldų bus nulydėtas J ŠV. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai Wvi«ėiame visus 
gimines, draugųs-ges Ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. ,

Nuliūdę: Kttiįal, Scsimi, Bro
lis. Brolienė- IrMihnlnės

laildoluvėms patarnauja gra- 
barius S. P. t Mažeika. Telefo
nas TARds 1138.

JONAS RUPLIS
Mirė vasar/o 4 d.; 1934 m„ 

7:45 vai. vakaro, sulaukęs pu
sės amžiius, Kilo te Panevėžio 
ap3kr., Senatulesčlo, Lietuvoje.

Amerikoje Išgyveno 33 metus,
I’allko dideliame nuliūdime 

moterį Klzbletų po tėygis Ufr- 
gulaltė, sūnų Kazimierų, duk
terį Rrontslavų ir giminee.

Kūnas pašarvotas 2008 West 
27,rd St. laidotuvės įvyks penk
tadienį, vasario 9 d., 1934 m-, 
te nalnų 8:30 vai. bus atlydė
tas į Aušros yartų parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamal'dų bus nulydėtos 
{ šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges. ir pažys- 
Umus-mng dalyvauti šiose lai
dotuvėse.-

, Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Du
ktė Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borial Lachawicz ir Kūnai. Te
lefonas CANai 2515.

LACHĄVVICH 
IR SGNOS-

UBTUVIAI SKABOMAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla 
Reikale mefdžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
Tel. CANul 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chioago*
1439 S. 49th Ct. Cicero, DL
________ Tei. CICERO 8927

Ii F. BADŽIUS
Ina.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už tžš.ūū ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
«M W. 18tb St- Tel. OANal «174

Iii.

LJ.IDIP
GRABORIUB IR LAIDOTUTIŲ 

▼■DEJAS
1646 WBST 46th STREKl 

TeL

tikas, M. I. C.). '
. Vasario 19 — kovo 4'dd.

krašėių brangioje lietuvių ka- būtų jau laikas susiprasti ir 
lboje. Jų nereikia slapta ga- trenkti į “sūrų” tokius šia
benti__tik imk ir skaityk. O kištus, nes toji vieta kaip tik Aušros Vartų parap., Worces-

ar daug jaunimas skaitot

TcL CIOEHO MM

SVREWICZE
GRABO RIU8

Laudotnvtno* pilnaa patarnavlinaa 
(Klimas at m.M 

KOPLIOLK L) Z KAI
IMI R Mtth (S<wto. Tb

StMSK Nt. SKUDAS
GRABORIUS IR BAU3AMUOTO it£

Patarnstslrnaa geras ir nebrangus
718 W. 18th St.
TeL BOSroe SS7T

Telefonas YARds 1138

' STANLEY F. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PEIKUS .
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
* Tel. Roulev&rd 4139M •

Tek LAFftyctto
j. LMevKIus

Patarnauja Cht- 
oagoje Ir aplella- 
kšje.

Didelė ir gražt
Koplyčia dykai

40M Archer Avė.

ir tinka tokiems šlamštams, ter, Mass. (Kun. A. Cikota, M. 
Kamgi mokėti pinigus ir pa ji, C.). . 

nelius nesužinokite nieko nau- laikyti tuos bedieviškus Šlajai- Vasario 26 — kovo 4 dd. — 
dingo apie Lietuvą nei jos reį štus? Athol, Mas.*. (Kun. A, Petrau
kalus... Kad geriau pažintį iii ne^ džiaugiasi, skūity-j akas, M. T.

pamylėti Lietuvą.- tėvynę ii; darni, tokius stfoipsneliusx ku- Kov© 1 — 6 dd. — MtCar 
jos kalbą, ne pro šalį būtą į niekina ir juodina kris-'mel, Pa. (Kun. j. VaitkevD 
jaunimui pi nėjau išstudijuoti ‘taus Bažnyčių. Dažnai net ir vius, M. f. C.). (
garbingų Lietuvos praeitį —• vaikučiams tenka pasiska?ty- Ko^o 5 dd. —— Provi
istori,jų. Prisiminti, kaip lit-1’li tokių papiktinančių ^traip*- dence, R. T. (Kun. A.'Cikota, 
tuviai herojiškai gynė savo ni’j. Laikas, jau seniai laikas, I M. I. C.>. ‘ .
Bažnyčių ir tautybę. Baisios ’ ^dprasli ir remti stfvąją spau . Kovo J — 18 dd; — Pitts- 

fSražių skerdynės nei Sibiras, (1-D kaityti naudingus raštus, j ton, 1%. (Kun. A. Būblys, M. 

nei kalėjimai nėatgręsė lietu- /' jie'bus inuriįs geru ir doru l C., ir kun. A. Petrauskas,« 
-vių. nuo ankšto tikslo. Jie vis [ pamokinimu. Į M. I. C.),
ką išlail-.ė ir perdavė jums, jau Tėvai turėtų prižiūrėti sa^o Kovo 12 — 18 dd. — ftv.

vaikas, jies dažnai viešųjų Kazitnien© parap., Woroester, 
mokyklų “leacheriai” pataria Mass. (Kun. J. Navickas, M. 
ir paduoda vuikučiams skai-; I. C.).

Skaitydami komiškus straips

ūoji karta, tą brangų turtų -* 
gfynų kalbą. T’erdačė jums ne 
tam, kad pirniująm ištautėji- 
om vėjui papūtus jus išsiža
dėtumėt lietuvių kalbos... Tė
vai, seserys ; mokytojos turė
tų dažniau aiškinti jaunimui 
apie brangią mūsų kalbą bei 
protėvių didvyriškumą. Tokiu į 

būdu jaunimas pažintų savo 
tautos kilnumų, o tikrai paži
nęs negalėtų nepamylėti, gi 
pamyl6,h:s visuomet brangintų 
ir jo laikytus visur keldamas 
lietuvių yfcnlą.

Vanaginis

J0NA6 GEDMINAS
Mirė vasario 6 'd., 1934, 12:90 
vai. po pietų, sulaukę* pusam
žio metų. K«.w te Raseinių aps. 
Pašf.ės parap., Karklėnallų kai 
mo.

Ainerikojo Išgyveno 23 metus.
Paliko dldetlame nuliūdima 

nwt'rį Konstancijų po tėvais 
MažeikattŠ, du sūnus Feliksų 
ir Stanislovų, tris dukteris Vln- 

‘ centų Kuama.rsklcaį ir žentų 
Aleksų. Sophi'e .Eidintienę ir 
žt-ntų Lčonų,' Alenų Skrudenie- 
nę Ir žentų Pranciškų, šešis a- 
nukus, sesers dukterį Juzefų 
Rarkauskienę ir jos vyrų An
tanų ir gimines.

KQ|»as pašarvotas 5311 S. 
Wincnestcr Avė.

laidotuvės' ’ įvyks ScfttajJJcn), 
vakario 10 d. iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į šv. Kjų žl&us par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos paklaidos už veMonio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tos į Sv. Knzifhfero kapines.

Nuoširdžiai kVioAame visus 
gimines, .trauklia ir pažystamus 
dalyve utį šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Kūnai, Duk
terys, ševitai, Arnikai ir Gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
S. P. Mažbika. Tet. Yards 1138

JONAS KIMBARK
Mirė vasario 7 d., 1934 m., 

3:4a vai ryto, sulaukęs M me
tų amžiaus. Kilę iš Tauragės 
apskr.. Žagarės parap.. T^nn- 
piškių kaimo. /

A-. tierttoje išgyveno 40 ntetų,-
Išgyveno 12 metų McNaugtt- 

ton, Rhirtelander, W4k.
Paiflbo dideliame nuliūdime 

moterį Julijonų, tris sūnus: 
Jehn, Krank ir George, tris 
linkteriu, Llllian Mykęs, Marie 
Hannųlian, ir Emily Klmbark, 
seserį Onų Poetus, du žentua, 
dvi marčias, Tyra ir Uetty ir 
gtmtriea

Buvo narys Lietuvių .Kurel-
vtt, dratigftoa.

Kūnas pašarvotas 1548 80.
52n<l Are., Cicero, III^- faildov 
tuvės įvyks. šėštadienį, vasario 
10 d.. IJrS4, iš tiamų r vaT. bus 
atlydėtas > šv. Antano parapi- 
j.te bažnyčių, kurtoje l*yks ge
dulingos pamaldos už velionio 
.--iefų. Po pamaldi> tais nulydė
tas ) hv. Kazimiero .kapines.

Nuliūdęs. Moteris, Kūnai. IJū- 
kū-ry.-i, Sesrto. fintai, Marčios 
ir Gtnlnės.

Ijridotuvfrus putarnrfuja gra>- 
bortus Sy.rewlcte. Tėtofonas

Visi Telefonai:

Yards 1741 1742
LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

UI t. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų - 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Katalikams netinka ir to
kia Spauda, kuri nors nestoja 
atvirai j kovą prieš tikėjimą/' 
bet ir negina tikėjimo, nei j 
nesirūpina katalikų reikalais. .

-=?!= j .m.

«M OUR OFFICE



Ketvirtadienis, vasario R, 1934

rITTSBURGO LIETUVIŲ 
ŽINIOS L

j direktoriaus Ray Noble. Suim- 
|ta šie: Fred Russo, padėtas po

BRIDGEVILLE, FA.

•užstatu $2,000.00, Mike Pet
rone — po užstatu $2,000.00, 
Walter Wilson — po užstatu 

Į $1,500.00, Joe Kusso — po už
statu $1,500.00, Dominik Pet
rone — po užstatu $2,000.00, 
ii Rocco Petrone — Jx> užsta
tu $2,000.00. . .

RYTU PtNNSYlVANUOS ŽINIOS
PHlLADELPHIA PA.(Tęsinys iš 4 pusi.) ,\

ir akims geisti svetimoterys u uocco renone — uasia- (Nortli Side)
lės. Ir ausys tepasninkauja, t„ $2>0a.<K | Vasario' 11 d. sueina 10 »
neklaus)(lamos apkalbų, m . |Įe,(jftlų,įBinĮtai bus pa-, tų nuo jateigiiao Hv. Andrio-
žlų. T,.paša,Ūkauja „ tavo ,o } A V. kotliisi- juus parapijos. Ta proga rm
zuvrs, aura Imk, kad mi ar- - * B
kvtu nuo keiksmų ir piktzu- . . .

* . ,, jnliuį vasario 8 d. Vieni jų
zia\imų... ų putes, kaltinami už pardavimų kitam

sako šv. Jeronimas, — kad 
kūnas vysta nuo pasninko, šie 
la gi tinsta iš puikybės;' kų 
pildės, broli, jei pabalai nuo 
pasninko, pamėlynavai gi iš 
pavydo”.

Su pasninko dvasia nesude
rinami pasilinksminimai, žais 
lai, dainos, šokiai, teatrų lan
kymas, “parties” it t.t. Gė
lus katalikas gavėnios metu 
pasižymi gerais darbais, vpa-

J tfĮByV 2 ' A
tingu dosnunįu labdaringiems 
tikslams, uoliu skaitymu ka
talikiškų laikraščių ir knygų, 
pamaldumu, bažnyčios laiky- 
niu ir kitais tikro krikščionio 
privalumais.

Vasario 4 d. įvyko sodalie-

savo darbo kortelės, kiti už 
turėjimų 2—3 darbo kortelių 
tuo pačiu vardu ir adresu taip, 
kad vienas ir tas pats žmogus 
dirbo dviejose partijose ir ga
vęs čekį prašydavo kito pasi
rašyti, kad nesusektų jo rali 
kos parašo. Pasirodo, buvo ir 
tokių, kurie registravosi po 2, 
3 kartus ir gavo drfrbo korte
les, o paskui praliejo savotiš
kų “biznį” varyti, kol tapo 
susekti., Yra ir tokių furmonė- 
lių, kurie darė nelegali) biznį 
su darbininkais. Vienas stani 
bus politikierius iš Smith val
sčiaus padarė taip, kad dau- 
gelis jo draugų gavo darbus 
C\VA., laikė raštininkus (tinie

giama iškilmės toms sukaktu
vėms paminėti. Rytų bažny
čioj ,bus iškilmingos pamaldos, 
o vakare vakarienė su turinin
ga programa.

10 metų - parap. gyvavime, 
įods, neilgas laikas, bet pažiū 
rėkim, kas per tų laikų nu 
veiktą.

K. prašymų patenkino ir pra 
sidėjo naujas, didelis darbas. 
Naujo klebono- pastangoms 
,1924 m. įkurta Šv. Andriejaus 
parapijų, o sekamais metais 
pastatyta graži mūro mokyk
la su laikinąja bažnyčia. Be 
to, nupirkta vieta, su penkiais 
dideliais namaisj \ bažnyčia i.
Jei ne depresija, northsidie- 

čiaį šiandie Dievų garbintų 
gražioj bažnyčioj. Nors parap. 
ižde pinigų yra, tačiau ąedrų- 
su tokiais laikais pradėti di-.

delis darbas. Nupirktuose na
muose dabar žmonės gyvena 
ir parapijai nuomų moka.

Vėliau gražiojo vietoje įre- 
ngta parapijoj Birutės daržas,

(Tęsinys (j-tam pusi.)

Rm Phon#
KMUIew6od «41

orcioe Pbon« 
TRIaagle 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

7850 So. Halsted Street
ROOM 

vai.: 1-flr 7-» 
,l,‘ '»

vakare

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tat LAFayette SO87

DR. A. RAČKUS

* i
I’er daug metų siaurės pu

sės lietuviai neturėjo savo pa 
rapijop. Vieni ėjo į airių ba 
žnyčių ir savo vaikus leido i 
airių mokyklų; kiti ėjo kitur, 
o savo'vaikus leido į viešųjų 
mokyklų.

Keletu’kai tų bandyta steig
ti parapijų, bet vis atsirasda
vo kliūčių ir pastangos būda
vo veltui.

1921 m. į kunigus įšventin
tas J. J. Cepukaitis, kurį J. E. 

keepers). Pasirodė ir tokių da1 kardinolas paskyrė vikaru" i
čių mėnesiniu susirinkimas. BAlykų, kad iš vienos šeimos’Šv. Kazimiero parapijų. Jau-
kitų dalykų nutarta ųžsimokė 
ti į Federacijų metinę duoklę

CWA. dirbo po 2—3 žmonos, nas kunigėlis sąvo-darbštumu 
O teisės rodo, kad tik vienas ir pamakluniu, gražiais pfttno-

($1.00) ir išrinkta* delegatai į , žmogus iš šeimos gali būti kslais sužavėjo north^'ųliečius, 
sii.si v>r/invitnn 9ft ,1 i__ : zmr * __ ._ .__ »_ -r — ,___,susivažiavimų vasario 25 d. i! priimtas į CWA, dajbų. 
South Side, tikslu suorgani
zuoti Katalikų Veikimo Cen

Žodžiu, susekta visokių su
. . ..... , . . , . leryscių ir graftų CWA. dar-
tių visam Pittsburgb o apskri , ... ,_x
...... .. . ,. , . ; buose. Dabar pradėta valymoSilnc: nnnnloe iomIiatau ofčiui. Šios panelės įgaliotos at
stovauti sodaliečių draugijų: 
Elena Kaspučifltė, Margareta 
Papeikiūtė ir Ona Klasauskiū- 
tė. V.

darbus. 4 —.
.Vūfl Dievui, kad iš lietuvių

nieks neįsivėlus į šulerystes. 
Su federale vyriausybe nėra 
juokų.

—
Ofiso Tel. CICERO 40 
Rez. TeL CICERO 3858

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero 

miestelio pjr. 
•nag 8veikatoą 
KomialjoniE- 
rtus (U- laikė 

garbės ofl- 
■8 Per 10 mė
li ) yra gerai 
Clcerfečlama 
Žinomai per 
27 metus. Da- 
bap- speciali- , 
suolą gydyme į 
Plaučių, šir
dies Ir Reu- 

į malamo ligų 
/VaiValandos.

Nuo 10 Iki 12 vai. rytoi nuo x iki 4 
vai. popiet Ir 7 iki 8 vai. vakare; 

ėventadi’eniats pagal susitarimą.

4930 West 13th Street
CICERO, ILL

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandoj nuo 8 ikv S vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėllomtt pagal 
sutarti

Phone GROvehUl 8837
Valandos: 3-4; 7-3 P. M. 

Trečiadieniais Ir sekmad. nusitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

8858 80. WEBTERN AVĖ. 
Chicago. IU.

BOUlrvard 7588
7481

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DBNTI8TA8

4712 So. Ashland Avenue
VaL: Nuo 14 ryto lkl 8 vakaro

YOUNGSTOWN, ORIO
SUKTYBĖS CWA. DAR 

BUOSE

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

TeL GROvehUl 1508

DR. A. L. YUŠKA
DR. P. ATKOČIŪNAS

GYD1TOJAU Ir CHIRURGAS

▼ai.: 8-11 ryto 3-4 Ir 7-1 vak. 
Beredoiuia po ploti* Ir NedėldleuuM 

Uk aualtarua

3431 W. MAKQUKTTE ROAD

Tel. LAFayette 7150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

<140 Archer Avenue 
▼at: 3—4 tr 7—8 vat vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tat OAJHal 0403

Offloa Phone 
FROopeet 1078

K N T I 8 T A S 
I 80. 4*lh CT., CICERO, 114. 

Utar., Ketv. Ir P4tn. 10—» vai. 
>117 80. UALSUU) ST., CHIUAIK 
FUad., Bored. Ir Subat 3—0 rai

IMI

Otenoma Tai. LAFayeUe 3788 
Naktlmla Tol. CAJNal 0403

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

VaL: 3 Iki 0 popiet. 7 iki 0 vak, 
Nedėlioja pagal autam

OHIae Tet REPubllc 7888 
Rot. TeL GROvehUl 0417

•017 H, WAhHTENAW AVĖ.

DR. JrJ. SIMONAITIS
Rea aud Office 

Skbv So. Leaviu Su
CASAL O7O<

GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS
U33 W. MARM UETTE ROAD 

VaL 1-4 Ir ?•» vak. Ketv. 0-13
NedAUoj aualtarua

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN aad SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

3 to 4 and J to 8 P. M. 
Sunday by Appolntment.

Dr. M. I. Strikdis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDO8:
Nuo 3 lkl 4 Ir nuo 4 tkl 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutarti 
Ofiso telef. BOClevard 7820

Namų tel. PROspect 18SO

TeL UOUlevard 7843

Fhoue CANal 4133

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* Jr CHIRURGAS

2201 w. Cermak Road

Valandos 1—S Ir 7—8 vak. 

Bertdomla ir Nedėliomis pagal suiat<

REZIDENCIJA
6631 8. California Avė.

Telefonai REPubUo 7888

Ofisu: TeL CALumet f088 
Kea: Tel. HEMlock 4288

DR. A. G. RAKAUSKAS

kurie prašė J. E. kardinolo, 
kad duotų kun. Čepukaitį pa
rapijai organizuoti ir jų dva
sinius reikalus aprūpintų. J.

Įjos kapuose tu visomis kata
likų bažnyčios apeigomis. A 
peigas bažnyčioje ir ant kapų I 
atliko klebonas kuo. K. Steig Į 

Įmonas. (iražų pamokslų paša-
„ . -oo , . . ikė iš velionio gyvenimo. L
Sausio 28 d- mirė senas gy-į

ventojas Jonas Okonis. Sirgo ( Velionis buvo pavyzdingas ' 
sunkia vandens liga per kele- j katalikas. Katalikiškus paren- 
tų mėnesių. Paliko nuliūdime gimus bažnyčios ir tautos la- 
žmonų Onų, tris dukteris ir'bar visados rėmė sulig savo

Šeši šio miesto CWA. darbi ’ tris sūnus. , išgalės; buvo uolus ir lietuvy
įlinkai federalės valdžios age 
ntų suimti ir pasodinti į ap 
skr. kalėjimų po užstatu iki' 
teismo, kol dalykai nebus nuo
dugniai ištirti apskr. pašalpos

Velionis paėjo iš Vilktiviš-'bės palaikytojas. Daugelis vj- Į 
kio apskr. Youngstowne išgy-Į šokio,luomo žmonių , velionį' 

veno suvirš 30 metų. Priklau-' palydėjo į kapus.
sė S. L. R. K. A. 63 kp. Pa-! Lai Viešpats suteikia jam 

laidotas vasario 1 d. Kalvari- amžinų atilsį. K. J. Žvirblis 
. ■ . ........................... . ...... d .i . .................................................................. ■ .............. ■

ROSELLI ftftOTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

I

Airred Roselll, pres.
■b

Spccla’tstai iškalime ir išdlrbl- 
»c vlsokli, rfišiif paminklus ir 
&r«tmamliM.

M8sų šeimyną specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paninkliy reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjai*

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rėz. PENSAOOLA 0011 
į , UELMONT 3485 
Offh-e: HILLSIDB 3865

Vincčnt Roselll, seer.

GRABORIAI:

DR. C. Z. VEZEL’IS
^DENTI8TA8

4645 80. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo t lkl 8 vakare 
Mereduj pagal euUrtl

TeL OANal 0357
Res. PROspect 8«k

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1831 SOUTH HALSTED ST

VMBldeUctjA <eo» So. Arteeia. are 
▼alandoe: 11 ryto lkl 4 popiet

8 lkf 8:38 vakare

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir (gydytojas

2515 ĮVEST 69th ST.

, GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3147 So. Halsted St

OUbo valandos: 3-4 u e-a vai. vak,. a 
ikaklencUos Ofisas: 3454 W. 8»Ua 8L

Valandos: 18—ii ryto 
Baredomis Ir Nedėliomis pagal sutari;

0f. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

UOZAPAS EUDEIKĮ
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

DR. CHARLES SEGAL

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

TEDPI0RIT0 PERSTATO SAVO “UGNIES VALGYTOJUS \ JUOKINGĄ DAINININKĄ,

IR DEBBIE8 OLD G OLD PR0GRAMU0SE

Vakar vakare, vas. 7 d.. Ted Fš>» i 
rito pradėjo savo savaitini Old Oold 
Programą p.-r ft'ABC — Crilumhta ! 
radio linkius, pprstatydmnae I»ebu- i 
tančlų trio, •"Muzzy" Marcelino, Juo
kdarį ••eroonerj*’ Ir Tire Katcnf*. 
šposus krečiančius instrumentalLtua 
laikas šių radio programų y.ra ndo 
10 Iki 10:80 vai. vak. rytčnlu laiku, 
nuo 9 Iki 9:30 esnlr-tlinlu laiku, (Chl- 
<ugo*l 1)1'k l’owell, f Urnų žvaigždė, 
Ima vedėjus pirmų trijų programų, 
šie programai bus girdimi' 14 Han 
Frniii-lm-o.

ti4<>, susideda 14 baltplaukės Margery 
lirlggR. rudplaukėa I>oity HIII Ir ritu- 
donpUukėe Betty Noyea. Husipažtno 
Junlor K- legljoj, Ix>a Angeles, Ir 'nu
tarė susidėjus mėginti laimę. Pirmą 
syki dainavo per Columbla tinklą si. 
Henry Halstvud orkestrą. 4i*s trio bu
vo pirmutinis susldodėntls 14 mergi
nų gauti progą dainuoti pagarsėju
siam Cocoanut Orove. Margy paeina 
14 Illinois valst.. Betty 14 Oklahorna, 
o Dotty 14 Arizona.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TeL VIRgiaa. VO38

TeL CANal 8123

DR. G. r. BLOŽIS
DENTI8TA8 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leaviu SuJ . 

▼alandoe: Nuo I lkl 13 ryto

Nuo 1 (kl I vakare 

Seredoj pagal (utartj

TeL Ofiso BOClevard 5318—14
Rea VlClory 3»43

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

Oflao vai: nuo l-S; nuo 4:80-8 ii

Ted Fi’orlto, tymus vedėjas, , yra 
žlmj'uus kaipo vienas 14 geriausių 
koniiwir.ltoriu i »pnliari*ki| dainų šia
me kra4le. Gimus Newark, N. J.. )»1- 
gyjo vardą Chicagoj. Ir dabar yra 
tymus artistus Hotel Rt. F ra neis 
San Francisco.

Debutantės, merginų pasftymėjęs

Kalifornijos "Mussy'', (Maur.ee, 
Marcelllno yra Itbuvąa su Florito or- 
gunlvaclja uAtuonloltka mėnesių, liar 
nebalsuojanti* pilietis, tls Jaunuolis 
buvo valktlnyčloj klerku fr telefono 
komiianljos darbininku prte4 Jungkv 
ntles su Fterlto. Dar prie jo gabu
mų dainavimo ų- kaipo Juokdarys, jie 
yru vienas U geriausių radio gulta- 
rtatų.

-IR-
TEVAS

LAIDOTUVĖSE.........s PASAUKITE.........

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

/(Neturime Mu-yftlų m firma tuo pačiu vardu)

J.J.BAGDONAS

ĮVAIRUS. DAK T A R AI;

OH»o lot YlOtory M»8
Ros. Tel, DlUiiaot ti»i

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.'

3 lubos
CHICAGO. ILL.

DR. A. A. ROTH
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 tkl 4 
i vai. po pietų ir nuo 7 lkl 8:80 vai. 
vakaru. Nedėliosuia nuo 10 Iki* 18 
valandų! dieną.

Telefonas MIDvvay 2880

Rtina Gydytojas ir CblrurgM 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų S

visų chroniškų ligų. - 

Ofisas 3102 So. Halsted SL
Kampas Slst Street

Valandos: 2—4 popiet, 7—8’vai. vak. 
Nadėtfomis D ftvontadlenlala l#— i.

Offic*: Rm:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 We8t 63rd Street 
▼81.: 8 to 4 Ir f to 8 P. lt.

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. tv. KryRaus Llgonlaėj

T

DR. MAURICE KAHN

Fiorlto “Flre Raters” yra nepa
prasta kombinacija saxophone —— 
flatoa — Ir kdarinetos. Charllo l’rlce 
turbūt jauniausias bubnų valdytojas 
popui Imi Akoje orkestrole. yra tiktai 
18 metų amžiaus; fr ynbsakoftia, kad 
valdo daugiau visokių- muAaiąų ins
trumentų regu bite kitas barabančl- .

t !
Old Gold Clgaretal /ra vis gerai— 

(.•daryti, pilnatis svorio Ir.ėvtelCts.
Jie tori savyje geriausią '-ųunen- 

leaf" Turkišką Ir naknlnj tabaką. Ar
vieną ar kitą dieną, Old Gvids ynųJ 

I vienodai tobuli, gryni, gorklel leng
vas Ir skanaus kvapo

▼ra prielankumas kaip aau, Jalp 
' tr Jtiaų kelmynai* Ir draugams rūkyti 

gani tos skoniu, gryno tabako Old 
Goldą, m-H Jie duoda junia geresni 
rūkymą be jokio nesmagaus skonio 
burnoj vėliau. Nustplrkit pakuti Mfan- 
dlen Ir pntlkrtnktt 4| sakymu (Adv.)

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

vai. 8v. KryRaus Ligoti 
Chicago. III. 

Phone: HEMlock 6700

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 S0. ASHLAND AVR
TcL YAIPfe 0884 \ ' 

Rci.: Tel. PLAca 8300
VALANDOS:

Nuo 18-13 v. r/toi 8-8 Ir 7-9 v. <8 
Nedhldieniala auo 18 tkl 18 dlen«

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rtuijot

•YVO VYSAR LfGAM ,K ,h
km.- I J(JlMMKNf-atStGS Ir NKIAGYDOMOH JOS YIU 

Speclallikal gydo Ilga. pilvo, plaučių, mkatų Ir pūslės, utnundljlmą 
jo. od«8 Hg*». tolfdae, reumattamą. fgtw« efcauamus. akaumua n «•
roję. kosėjimą, gerklėm akaudėjlmą Ir fialaptIngai Ilgai. Jeigu kiti m- 
galėjo jua ligrdytl. ateiki'e «• Ir parktlkrlaklte ką Jla jame gali px<l8- 
ryti. Prakukuoja per daugel] metų ir Ugydd tukatančlua ligonių. Pataikąryti. Prakukuoja per daugeli metų Ir I4gyd 
man dyltt. OFISO ▼ALAMDO8: Kaadie Bue 18 valandoa ryto lkl t 
valandai Ir B8o 8—4 valandai vakar* N»d4'*omle nao 11 ryto Iki 1 rtl

Ava. 3eL ORAvrtovU SU

\
j

Maur.ee


KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO S’ •- . ’ ■, 1 .

n mm n— 1 i įni.t—■„___
‘Ketvirtadieniu, vakario 8, 1934

MEDICINOS DAKTARAS 
CICEROJ

\ asano 11 d., Sv. Antano 
parap. svetainėj 7:30 vai. vak.
Vijoj Šventųjų vyrų ir mote-

>vv,
rų draugija raugia gražų lo-
ši.uą — “Medicinos Dakta- 

įpy ■' ♦ \
ras”. Veikalas kaip tik ir 
tinka šiuo laiku, kada žmonės 
Išbaidyti baidyklių parodos, 
kurios vaidenos po Cicero* pra 
eitą sekmadienį. Ne vienam 
£al iš baimės dėl to ir nervai 
siųro. “Medicinos Daktaras” 
visa tai pataisys, jei kas kam 
negero pasidarė. Veikalą los 
vietiniai jaunuoliai vadovau
jami jauno režiseriaus Naruše
vičiaus.

Ciceriečiai, nepraleiskit pro 
gos; pamatykite gražų vaidi-

Visas pelnas eis parapijos 
raudai.

Be to, jaunameęių choras, 
vedamas O. Skiriatės, garsios 
mūsų pijanistės, kuri visur ir 
visada gražini pasirodo, pasi 
žadėjo sulošti kokį tai veika 
lėlį ir padainuoti keletą dai
nelių. Žinokite, jei kur Ski 
riūtė prisideda prie progra 
mos, visados visi būna paten
kinti. Taip bus ir vasario 11 
d. Visi džiaugsitės atsilankę 
į parapijos svetainę.

Baidyklių nebos, o' juoke 
nettnks. * Rep.

Cicerus lietuvių demokratų 
klūlsi susirinkimas bus vasa 
lio !) d., svėt. adresu: 150(1 So. 
50th Avė. Dalyvaus kalbėto 
jas p. (lustas O. Rauda, de 
niokratų kandidatas j Ciceros

nimą. Bilietai labai pigūs, tik! miestuko Town Trustee. s /
po 20c. į Komitetas

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

ni ir jauni, nebūkim namie va 
sario 8 d., bet atsilankykim 

Į parapijos svetainėn ir pažiū 

rėkim kas ten dedas. Bus ir 
gerų kalbėtojų.

—------------- - " Į Ypatingai kviečiam jaunimą
Marijonų Kolegijos!atsilankyt j šią pramogą.

rėmėjų 19 skyriaus susirinki-Į Nors ir neseniai mūsų kuo

pias įvyko vasario 4 d., tuo į-pn persiorganizavo, bet jau y- 
jaus po.sumos, Aušros Vartų; ra didelis būrys energingų dn- 
pnrapijos mokykloje. Susirin-j rbuotojų. Tačiau, kaip priežo- 
kimą atidarė pirm. A. Grybas, (lis sako: “juo daugiau turi, 
maldą atkalbėjo gerb. Tėvas tuo daugiau nori”. Taip ir 
J. J. Jakaitis, M. 1. C. Nutari jnes norime sutraukti visą 

mus iš praeito susirinkimo West Sidės jaunimą šion Vy-
lierskaitė raštininkas, yisi nų jėių kuopon.
tarimai priimta vienbalsiai.j - Aš manau, kad visi atsila- 
Toliau seke komisijų raportai, n kę šiame vakare įsirašys kuo

Pirmiausia išdavė raportą iš pon.
rengiamo vakaro kauliukų žai 
ditno; pasireiškė, kad tikietai

Taigi, dar sykį kviečiu vi- 
suonmnę atsilankyti ir Sina

jau padaryti ir platinami. \a-}gmj praleisti vakarą. Progra
ma prasidės 7:30 vai. vakare. 
Bilietų galima gauti pas kuo
pos narius. Iki pasimatymo!

Marijona Brazauskaitė,

koresp.

karėlis įvyks kovo 11, 7:30 va 
kare, Aušros Vartų parapijos 
salėje.
. Antra komis'ja pmnešė, kad 

Tėvų Marijonų sidabrinio ju
biliejaus vakaiien's tikietai 
jau padaryti ir platinami. Vi
si raportai vienbalsiai priim 
ti ir užgirti. Tš nai jų nutari- 

* mų pažymiu, kad nutarta ko 
vo 25, Verbų sekmadienyje 
eiti visiems Rėmėjams bendrai 
prie šv. Komunijos 8 valandą 
Mišiose ir tą dieną užprašyti 
šv. Mišias už visus skyriaus 
narius. Taipgi, nutarta kvies
ti ir Tėvų Marijonų Kolegijos 
rėmėjus 41 skyriaus dalyvauti 
kartu su Aušros Vaitų Kole
gijos rėmėjais šventoje puoto 
jc.

Be to nutarta šią vasarą sn 
renfeti piknikų, kuriam nors iš 
didesnių daržų ir tą pikniką 
rengti* nutarta bendrai su 41 
skyriumi. Valdyba papildyta 
sekančiai; iždininkė P. ftliogo 
rienė, iždo globėja Ieva ftiau 
lienė, Pabaigoje kalinėjo gerb. 
tėvas J. J. Jakaitis, M. I. C., 
nurodydamas daug praktiškų 
pntarirtių. G. A.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

AR ŽINOT

/l/g/meMi?
TEGUL JŪSŲ SKONIS 

NUSPRENDŽIA

po seserys mokytojos.
Av. Andriejaus parap. gy

vuoja graži vienybė, susiklau
symas ir Dievo palaima.

Gerb. kleb. kun. J. J. Čepn- 
knitis nors Amerikoj gimęs ir 
augęs, liet yra didelis lietuvis- 
patri jotas.

Brangus dvasios vade, gy
vuok ilgiausius metus ir ne
nuilstančiai darbuokis Dievo 
garbei ir savo tautiečių - lie
tuvių gerovei.

Menka Dulkelė

GRAŽUS VAIKŲ VA
KARAS

“GYVENIMAS YRA PER ĮDOMUS 
kad gaišinu-laik% argumentams ko
kius cigaretus mes turėtumėm rūkyti.

“YRA daugelis gerų rūšių. Kas yra 
gera dėl jus . . . gali man nepatikti. 
‘Išmėginkite juos visus, aš sakau. Ir 
paskui tegul jūsų skonis nusprendžia.*

"Tokiu budu aš pradėjau rūkyti 
OLD GOLDS. Ir jų medaus švelnu
mas manę verčia ir dabar juos rūkyti.

“Jeigu jus esate patenkinti dabar
tinė rūšim, rūkykite ją. Bet jeigu jus

• « •<’

norite perrųain? ... jus galite papulti 
ant blogesnių negu OLD GOLDS.”

Ne auga geresnio tabako negu 
kad vartojama OLD GOLDS. Jie 
yra TYRUS. (Ba dirbtinio paska
ninime) D F. Lorillird Co.. Ine.

'•j

nZzZZZAt AMERIKOS CIGARETAI
AtmUlf J^o tat THD F1O-BITO Mfuadn«o( Holl^rood Orkestro* kat rre&idisojo r»kir«-Col«.mbia pnkjo

Kovo 25 d, ftv. Kąz. Akad. Vakaro-Ukslas -^<p4w<erbti se- 
jaunamečių 5 skyrius rengia nūs parapijos komiteto narius 
nepaprastą bunco party. Bns j ir priimti nflnjTri. Visi para- 

ir užkandžio. Visi prašom, pijonai kviečiami atsilankyti, 
remti jaunų mergaičių pastan- Linksmai laiką praleisite. Mu
gas. Pelnas skiriamas parapi 
jai.

Vasario 11 <1., (i vai. vakare 
visi a&luoniolikicčiai rinksis į 
Dievo Apvaizdos parap. sve
tainę, kad linksmai praleidus 
laikų. Bus graži programa, 
bus atlošta juokinga komedi
ja. Programų rūpinasi mūsų 
varg. K. Sabonis ir kiti. Po 
programos bus šokiai. Kuris | 
per šokius dėvi*- gražiausią | 
kepurę, gaus didelę dėžę sal
dainių; o kuris dėvės prasčiau 
šių, gaus šilkiųę pagalvę. Be 
to, bus daug juokingų dalykų. 
Grieš brolių Metrikų orkestrą.

L. Vyčių 4 kuopos' ‘‘splash 
party” vasario 3 d. pavyko.

Mūsų jaunimas pradėjo sma 
rkiai veikti. Vyčiai žada in eo- 

rpore dalyvauti Užgavėnių ba 
liuje.

Visi nekantriai laukia ryto 
jaus vakaro, nes įvyks kp. nu* 
nosinis sAis-tnas, į kurį žadėjo 
atsilankyti Centro ir Apskrį 
čio valdybos. Kviečiami’nariai 
skaitlingai dalyvauti Vyčių 
kuopai šiemet vadovauja su
manus ir darbštų* pirm. J. 
Baškvs. Balandėlis

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE
Metinis parapijos balins į- 

vvksta vasario 11 d., 7 vai. 
vakare, parapijos svetainėj

KftOiO

ftv. Andriejaus jiarap. mo
kyklos vaikučiai sausio 28 d., 
buvo surengę vakarų. Pirmiau 
šiai vaidino “Garsusis Dr. Mi- 
kintas’. Veikaliukas pamokina 
ntis. Parodo, kad su teisybe 
galima toli nueiti ir atgal su
grįsti, o' su melu galima toli 
nueiti, turto ir garbfs įgyti, 
bet negalima atgal sugrįši!.' 
Vaidinime dalyvavo: A. Vala- 
sinas, A. Adomaitis, J. Ranio- 
nis, S. Riekus, P. Baltaduonis, 
J. Tamošaitis, K. Banionis, J. 
Ttupša, A. Gnstis, B. Karaltls, 
A. Bundonis, Kičas, Tatuške- 
vičjus, A. Murza, A. Dnunis, 
A. ftipkus.

Paskui mokiniai-ės įvairią 
skyrių dainavo, deklamavo, So 
ko, driliairo ir t.t. Viskas iš
ėjo kuogražiausiai.

Garlie mokytojoms ftv. Ka
zimiero seserinis už suruošimų 
tokios žavėjančios programos.

Publikos buvo pilna svetai
nė.

Po programos visi skirstėsi 
kalbėdami, kad seseiys moky
tojos surengtų dauginu tokiu

kas įvyks ketv., vasario 8 d., 
Aušros Vartų parap. svetai
nėj? 0 tai L. Vyčių 24 kp. va
jaus vakaras su užkandžiu. 
Bus visokių prašmatnybių: dai 
nų, juokų; bus sulošta laimi 
graži komedija. Taigi visi, ao-

zika bus pirmos rūšies, ftis 
vakaras bus paskutinis prieš 
užgavėnes. Zihoma, į šį pasi
linksminimą atsilankyR ir vi
si mūsų biznieriai.
' Teinąs eis parapijos nauda?. 

Tikimos, kad vakaras bus
vienas oekmingiausių.

Komitetas

Praeito sekmadienio Prog
ress Furniture krautuvės ra
dijo programa vėl žavėjo klau 
sytojus dainomis: Gražiai dai 
navo • mergaičių choras ir so
listai. Dainos buvo ištraukos

Jėzaus Širdis ir Jaunimas

Laisvai vertė knn. Znjnnčkau-' vakarų?} , 
skus. M. T, C. Pusi. 55; kaina! Prieš pradėsiant programą,

,r • n , e- on 1 Turiu 5 kambarių fletų, vie-
Vasario 9 d. 7:30 vnl. va-' „„„ dra(i|w #r dran(ff„

kare įvyksta ftv. Vardo drau-1 pnBininkaUti, arka išnuotnuo-
gijos sus-mas. Kviečiami visi siu įrengtus kambarius singe-
nnrifli dalyvauti, nes bus svar- liama arba vedusiom porom.
stoma svarbos reikalai. Vasa- -Onrn Šildomi, karštas vanduo.
rio 11 d.. 7:30 vai. ryto drja1 K<-fn «r K“»vė-
. - • k t” ikanų transportacija. Atsišan-m eorp,re eis pne Sv. Komn-j^? wl2 g, A,h]and

-1T«1. PROspsct 8597.

Priversta tuojaua parduoti,Kovo 11 d. įvyksta Sv. Kaz.
Akad. rėmėjų vajaus vakario-i arba mainysiu, kepvklą su na- 
nė. Darbšti sk. pirm. P. iT,. .mn. Priežastis, mirtis vyro. Pi- 
nanskiatrė platina tikietų, »» gukiU*™ ProKa'
gerai žino, kaip mūsų seserys 

reikalingos paramos.
4644 So. R<ockw«ll St., 

Chicago, UI.

j gerb. kun. J. J. f'epukoitis 
gražini pakalbėjo.

Menka Dulkele

10c. ,

.
Švenč. Ježius širdies Troš 

kūnai. Parašė kun. Pr. Vaitu
kaitis. Pusi. 32; kaina 10c.

Švenčiausios Jėzaus širdies 
J.

92;

Reikalinga

ii, operete-Našlutė". Viena Introniaacija. Paraitė kun. 
Čepienės na rašyto. Raflijo Dra I aitkeviciasį M. T; C. Pasi.

PRANEŠIMAI
' Siuvėjų' lokajo 269 (A. C. 

W. of A.) susirinkimas įvyks 
penktadienį, vasario 9 d., A 
nialgamated ceBtro name, 333 
So. Ashland Blvd., 7:30 vai. 
vak. Visi narini malonėkite 
dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų svarstymui.

F. Prusls, sekr.
•- x'-’ A $ -

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi

eagos ir apielitikinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa 
žjstamus atlankvĮi mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
li pasirinkimą. Visokių degti-j 
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome nludėms.

Dovanos visiems atsilanku- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį.

NATHAN KANTER
4707 IO. HALSTED ST. 

T«L: YARdz 0801

Cerienės parašytu. Radijo pra 
nešėjaR Jonas Romanas patie- kaina 30c 
kė žinių apie gaisrą, kuri? 
ištiko Progress Fumiutre krau 
tuvę sausio 29 d. Dabar dan 
gelis tautiečių laukia, kada 
bus paskelbtas didžiulis Tire 
sale. Klausytojas

DVASIŠKOS KNYGOSI • ...
j Švenčiausios Širdies Mėnuo

Parašė kim. Bertioux.
164; kaina 35c.

BIZNIERIAI. GARSINKI. 
TRS ‘‘DRAUGE’

mergaitė- pi'ie 
Atsišaukite:

RYTŲ PENNSYL- 
VANIJOS ŽINIOS

PHILADELPHIA, PA.

(Tęsinys iš 5 pusi.) 
pastatyta moderninė salė. 

Taip pat įrengtas seserims ■ 
Pusi. mokytojoms namas, kuriame 

dabar gyvena 6 Šv. Kazimie-

namų rposos

PRŲBPECT 9181
• ' š ' / ■ . • •* - •

JOHN B. BORDEN--
ADVOKATAS

105 W. Monroe, St.. prie Clark
Telefonu STAte fMO 

VtlAndoa • ryU Iki I popiet
2201 W. Cermak Road

Pinedėlto. Beredoa fr Pėtnydos 
tntante. • Iki •

Telefonu OANal 1111
Namai: 6459 8. Rockwell St

Utnrnlnko, Ketverto Ir 8ub«tos 
Vekante 7 Iki •

Telefonu RBPnblIe MM

A. BERŽYNSKIS
BIRCH TAVERN

fti naujoji vieta labai gražiai išpuošta lr moderniškai 
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai. 
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu

vius pas mus atsilankyti.

2555 WEST 63rd STREET
(arti Roekwell Street) ‘

Telefonas REPUBLIC 4544

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlreco, lll.
TUI,. REPUBLIC M«S

ENBURANCE
NOTARY

PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

REAL R STATE 
STUNGIAM PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ A.ORNTŪRA 
PRISIRAiTKITE I MOŠŲ SPULKĄ 

TKISINOIJMU PAMATTOTAS RIZMTS 

2608 WEST 47th STB. Tel. LAFayettc 1086

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNIOlf AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULIman 8296 
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Rm. 10742 S. WabMh Avė.
Phone PULLman 8092




