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WASHINGTON, vas. 14. —
HIGHJIANDTOWN, Md./
PIKIETUOJA LĖKTUVŲ
Pineville, Ky., gyventojai krei Vas. 13. — Pašventindamas Į
STOTJ
pės kongresam, kad jis išnai- naujai pastatytus vietos Kot
kintų vyriausiąjį šiame krašte lumbo Vyčių kuopos “Santa
Chicagos lėktuvų stoty Cenkomunistų lizdų, kuris yra Maria” namus Baltimorės artury Air Lines kompanijos
New Yorke. Piliečiai pareiš- kivyskupas Curley’as kalbėkia, kad dažnai iš to miesto damas, skaudžiai barė poIiti. Plisti iš darbo lakūnai pra
šia atvyksta visoki raudonieji nių j^įų ėmėjus, “biznyje”
° 1 S °J‘ •
rašytojai ir kiti padaužos ir sukčius ir kitus nesažininens
^>anaUf °-’a ektnnaskui
skleidžia įvairius melus
•
pt*
•
,vų su parašu:
“Centūry neteipaskui skleidžia jvainus metus asmenis. Piliečius ragino pa- L
vairininkams”
JAPONAI NORI, KAD KINAI BE
GAL REIKES LIETUVAI KREIPTIS
apie Kentucky valstybės ang- duoti b^gus įk už tokius kan., g ‘
s>
KAUTYNIŲ APLEISTŲ ŠANGHAJŲ lių kasyklų sritis.
Į TARPTAUTINĮ TEISMĄ HAAGOJ
• didatus, kurie gali atitinka-'
PAS DEMOKRATUS
Savo keliu viena New Yor- nnąusia tarnauti žmonėms ir
NESUSIPRATIMAI
ko rašytojų grupė taip pat valstybei. .Sakė, kad politinių
JAPONAI PASIRENGĘ
JAPONAI DARO PAŽANGĄ
VOKIEČIŲ PROTESTAS pažymi, kad Lietuva neper
kreipėsi j kongresų, kad šis kyšių ėmėjų yra kaip protesPUOLIMAN
žengs ir gerbs Klaipėdos kra
T. S. TARYBOJE
į vais
padairytų tyrinėjimus apie gyir žydų, taip ir katalikų A Skiriantx kandidatus
,
ŠANGHAJUS, vas. 14. —
što statutus.
inės vietas demokratų tarpe
Vakar japonai Woosung plo TOKIJO, vas. 14. — Japo vuojantį Kentucky anglių ka- tarpe. Tos nlgies žmonės neat- tybe® VietaS demokratl* tarPe ŽENEVA, vas. 13. — Šian- Lietuva nemato priežasties,
kilo nesusipratimai,
sizvelgia į savo tikėjimų ir......
,
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te, pasistūmė pirmyn apie 700 nų vyriausybė pranešė, kad sykių srityse terorų.
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. didato i gubernatorius klausi- die r. Sąjungos taryba susi- delko Vokietija tų menkų Klai
Anų vakarų Pinevdlės gy- dažnai blogai elgdamies nejau
‘. v ,.............................
.
sieksnių. Užėmė- miestelio Wo- sustiprinta japonų karfuome. • •
v. • «v . .
y•!
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Vieni stovi uz teisėjo
rinko i viesaii posėdi išklau- pėdoje įvykį taip daug pla
.... ...
.
1
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osung dalį, kinų garnizonui nė Kanghajuje tomis dienomis ventojai apmušė ir iš miesto čia nusikaltimo. Bet dažniau- Tr
Iiorner
10
kandidatūrų,
kiti
—
gyti
Vokietijos
skundo
prieš čiai išpučia. Gal tik dėlto, kad
ntkirto susisiekimų su Woo pradės puolimų prieš kinus, išvarė New Yorko autorių šia toki žmonės nepildo, jokių
, Lietuvą dėl Klaipėdos krašto pastaraisiais laikais Pabaltijo
sung tvirtumomis
jei kinai nesutiks iš tenai sa AValdo Frank’ų, kurs tenai tikėjimo pareigų ir savo širdy- M. Ii. Igoe.
valstybėse imta kiek varžyti
įvykio. Vokietija kaltina Lie- įsivyravusios vokiečiij tautinės
O paties Šanghajaus miesto vo kariuomenę ištraukti ir nu-, vargšams angliakasiams nore- je neturi Dievo,
PAKILS MIESTE STA
jo padalinti maisto ir drabu
jtuvų, kad ji dažnai peržengia mažumos.
daly Cbapei japonų lakūnai statyti neutralinę zonų.
TYBA
žių.
KOMUNISTAI
PRIEŠ
GUApabarė naujus didelius išnai Japonai nori, kad į tų nu
________
į Klaipėdos statutų, kurį yra
'
TEMALOS
AMBASADO

KAUNO KAPINES BUS
kinimus sprogstančiomis bom sileidimų kinus prikalbintų ki
Pranešama, kad sumažinus pripažinusi pati Lietuva ir T.
Iš
NUSIGINKLAVIMO
bomis.
UŽMIESTY
tos valstybės. Tada būtų iš
RIŲ
atlyginimų statybos darbinin- Sąjunga.
,
■
KONFERENCIJOS
Šanghajaus karžygiški ginė- vengta didelio kraujo pralieji
kųms Chicagoje turės pagilti
MEXICO CITY, vas. 13. — statyba. Bus statomi nauji na- j LIETUVA GAL KREIPSIS
Kauno miesto katalikų kapi
.jąi J<inai laukia sau pagalbon mo, sako jie.
ŽENEVA,
— Nusi- Vietos8 vruauuiittius
Guatemalos amoasMuios
ambasados mai,• bus
v daugiau
j
...
,
nės yra mažos ir dėl to joms
kelių eskadronų lėktuvų, ku
...
.
, vas.
. 14. ......
įvairaus dar
PASAULIO TEISMAN
ginklavimo konferencijoje bai- namų sienas komunistai nute- bo
jau senai ieškoma vieta. Že
rie prisiunčiami iš Kantono. SUKURS EKONOMIŠKĄ
gės
įvairių
valstybių
atstovų
p
<'
.
įvairiais
grasinančiais
ir
UNIJĄ
Japonų kariuomenės skai
1 KAUNAS, vas. 13. — Iš mės ūkio ministerija davė šv.
prakalbos
su
visokiais
nusiįžeidžiančiais
žodžiais.
Grasičius didėja. Vakar atvyko še
POLCMONAS IŠSIGINA i Rygos atvyko naujas J. Vals Kryžiaus parapijai 6 hektarus
BUDAPEŠTAS, Vengrija,
ginklavimui
sumanymais.
narna
pačiam
ambasadoriui.
ši laivai su kareiviais. Šiandie vas. 13. — Vengrijos, Austri
tybių atstovas Pabaltijo vals- žemės vadinamuose Pažaislio
Daug
kas
spėja,
kad
šuva-1
,,
,
.
.
.
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,
laukiama daugiau. Žemyne ja jos, Čekoslovakijos, Jugoslavi ». .
Park Ridge’o magistratas tvbėms R. P. Skinner’is. Nori smėlynuose. Skirtoji kapinėms
.
.
,
Meksikos vyriausybe aplink
ziavimas
neduos
geistinu
sek-'
.
,
,
,
Conter’is išdavė “waramtų” susipažinti su Lietuva ir Klai vieta yra pusšešto kilometro
ponų kariuomenės vyriausiuo jos ir Rumunijos suvažiavę at
ambasadų pastate sargybų,
_____
atstu nuo Kauno.
ju vadu yra Įeit gen. K. U- stovai tariasi apie sukūrimų nnų. Rasi, ir bus sutarta pa-'
areštuoti Niles’o miestelio po- pėdos krašto klausimu.
naikinti kai kurias kariavimo BOLŠEVIKAI BIJO EURO licmonų R. Skelning’ų.
yeda. Jis jau atvyko.
ekonomiškos šių valstybių uni
Lietuva reiškia pasitenkini- pRJMOKfiJIMAS UŽ ŠVĘS
priemones arba kai kuriuos
POS
Kinų kariuomenės vyriau jos.
Policmonų kaltina vienas mo sulaukusi Amerikos atstokaro pabūklus. Tas ir bus vi-!
TO EKSPORTĄ
sias vadas gen. Tsai Ting-hai
žmogus.
Sako, kad automobiliu vo. Už poros dienų, vasario
skas.
SUSIRGO INFLUiENZA
MASKVA, vas. 14. — Sov. važiavusį jį sulaikė tas polic- mėn. 16 d., bus minima Lietupareiškia, kad jo kariuomenė
Nesenai ministerių kabine
pasirengus gintis visuose fro
ŽE^NEVA, vas. 14. — Inf- ATIDARYTA J. V. AMBA Rusijos Vyriąusybė gyvena monas už per greitų važiavi- vos Nepriklausomybės diena, tas nutarė parėmimui sviesto
ntuose ir neturi noro pasitran luenza ,(gripu) susirgo J. Val
baimėje. Nežino, iš kur gali į mų. Policmonas iš žmogaus Tikimasi, kad ir Amerikos at- eksporto primokėti vieton pe
SADA
kti. Jis turi 25,000 kareivių.
jiai pakilti pavojus. Sibire jai gavo 10 dolerių ir jį paleido.! stovas dalyvaus šiose iškilmė; rnai buvusių 30 centų, — 70
stybių ambasadorius Belgijai
H. Gibson, kurs nusiginklaviTOKIJO, vas. 14. — Čia neduoda ramybės japonai. Bet j Kaltinamasis to visa išsigi-• se.
centų už kiekvieną eksportuo
Į Prieš išvyksiant į Ženevą,
DIRBAMA TAIKOS
mo konferencijoje yra vyriau-i atidaryta nauja puošni J. į ji toli labiau . bijo
r . Europos
. - • na.
jamų sviesto kilogramų. “Pie
REIKALU
siuoju J. Valstybių atstovu. ' Valstybių ambasada (namai) Jva,styblU- Du ^ausiu8 fron'
------------------,kur T. Sąjungos taryba posė- nocentras” norėjo dar dides
,
, tus apsaugoti nėra juokai
RASTA DAUG BONŲ . džiauja ir kur vyksta nusigin nio primokėjimo kiek dabar
ŠANCHAJUS, vas. 14. — KUNIGAS MISIJONIERIUS i visiems prieglauda ir pašaipiu Į
klavimo konferencija, užsienių nustatyta.
TAI
BENT
ŠALTIS!
Vienam vidumiesčio viešbu reikalų ministeris Zaunius tu
Vietos kinai pirkliai, įvairių RAUDONOJO KRYŽIAUS Į Be to, į miestų atvežta daugy-'
prie udabarvalstybių konsulai ir pasiun
ty* miesto sekliai rado apie | rėjo
PRIEŠAKY
bė sužeistų kinų
kareivių. A.Ne-'
iv-iiiivCliI
’i v5*”
o ilgų
O t pasitarimųt su ats- . Apskaičiuojant
. _ ,
#
mažas
iš
jų
skaičius,
nesulau’
FAIRBANKS,
Alaska,
vas.
50,000
dolerių
vertės
pramo-Stovu
Skinner
’
iu.
Kiek
žinoma,
k
ain
U
kartu
su
pnmoMetiniai visas laikas dirba, kad
— Vakar čia šaltis pakilo ninių bonų. Spėjama, kad jie! Ženevoje vokiečiai žada iškel- jimu, pieno statytojams vis
kokiu nors būdu japonus šutai LOUVAIN, Belgija^ vas. 13.- kę medikališkos pagalbos, mikinti su kinais. Bet gražiuo Šveicarų žurnale Hochwacbt rė. Tada katalikų misija prilaipsnių žemiau O. Ta- bus vogti, o gal pagrobėjams j ti skundų prieš Lietuvą, kad dėlto neišeis po 4 centus už
ju susitaikymas nenumatomas. paskelbtas kun. E. Imhofo, sijungė prie šio miesto orga- nanft apylinkėje buvo 58 laip- įduoti. Suimtas vienas vyras, būk ši peržengusi Klaipėdos pieno riebumo procentų. Dau
Japonai nori, kad kinų kariuo misijonieriaus Mandžiūrijoj, nizacijos gelbėti nukentėjusius. n'a* žemian D.
Viena įtariama moteriškė yra nuostatus pašalindama krašto giausia, jeigu išeis 3 su puse
A
,
i
------------------policijos sekama
direktorijos prezidentų Otto cento. Tai nedaug!
menė iš Šanghajaus ir apylin laiškas. Kun. Imhofas priklau
80 Paryžiaus Užsienių Misijų T “"‘.''
""'' “'
"
MENININKAMS KOLONIJA
Boettcber’į.
kių būtų ištraukta. Kinai apie
,
..
.
T
.
v -X . į Imhofų paskyrė nepaprastuo-1
________
20,900 LITŲ SPORTUI
Ministeris Zaunius reiškė
tai nenąri nė klausyti.
draugijai. Jis rašo iš miesto
KELETAS SUŽEISTA
į
jn Raudonojo Kryžiaus pirmi-1 MASKVA, vas. 14. - Sovilties, kad šiame įvykyje T. 1932 metų suma ton nuskir
Tsitsibaro, kurį praėjusiais
mrfku. Misijonieriaus purtauTyrian^b4 phoTOja
PRIIMTAS AUDIJENCIJON metais užėmė japonų kariuo
Naujam Chicagos universite \ S. tarybos sprendimas bus Ine ta sporto reikalams 20,900 li
gomis greitai suorganizuotas lia Maskvos įkurti savo meni
to stadijume ant laikinųjų 15 tuvos pusėje. Bet jei tarybos
menė.
lauko liogninės korpusas. Mi ninkams kolonijų, kur jie ga pėdų aukštai suolų sulūžo at-' sprendimas pasirodytų atvirk tų.
VATIKANAS, vas. 14. —
Japonams laimėjus Nonni
sijos gimnazija pakeista ligo lės turėti pakaktinai šviesos. rama (tvorelė). Keliolika žiū- ščias, tada IneJtuva Klaipėdos
Vakar specilalėn popiežiaus upės tilto kovų ir atsisukus
REIKALAUJA ATŠAUKTI
nine,
rovų nukrito žemyn. Keletas reikalu kreiptųsi į pasaulio
audijeneijon priimtas Ameri jiems prieš Tsitsiharų, rašo
ATSTOVYBĘ
O
kada
japonų
kareiviai
pa

sužeisto.
teismų Haagoj.
kos rašytojas Katbleen Norri- misijonierius, pastarajam mie
sausieji saukiąs
sirodė
ties
miesto
vartais,
žmo
Kaune daug linksmo juoko WASHINGTON, vas. 13.—
PAGALBOS
s’as.
ste kiniečių tarpe kilo neapsa
nių
pasiauba!
pasiekė
aukščiai
SUTROKO
VANDENS
sukelia
vokiečių spaudoje ke Kongreso atstovas F. A. OBrikoma pasiauba. Katalikų misi
šių
laipsnį.
Visi
kinai
pasiren
JVODA
liamas reikalavimas, kad vo tten’as (resp. iš III.) reikalau
ŽUVO NEATSIDARIUS
WA8HINGT0N,
vas. 13. —
ja yra šveicarų ir prancūzų
»
*
gė
bėgti
ir
palikti
ligoninę
ir
kiečių apsaugai Vokietija į ja, kad krašto vyriausybė at
PARAŠUTUI
konsulatų apsaugoje. Ant misi
Anti-Saloon lygos iždas ištuš
sužeistuosius.
Misijonierius
jos trobesių išskleistos tų atėjo. Organizacijos vadai šau Loomis ir 22 galt skersgat- Klaipėdos miestų pasiųstų ka- šauktų iš nusiginklavimo kon
juos
sulaikė,
pasiimdamas
ant
vy anų naktį sutrūko didelė ro laivą,
ferencijos Ženevoje savo atsto
LOS ANGELES, Cal., vas. biejų tautų vėliavos. Tai vie
kias pagalbos.
savęs
visų
atsakomybę.
vandens įvodų ir labai užliejo j Lietuvos užsienių reikalų vybę. Nes aiškus konferencijos
13. — R. M. Lane’as išrado natinė visam mieste saiugi vie
naujos rūšies parnšutų ir no ta.
PARYŽIUS, vas. 13. — aplinkines gatves, kol suspėta ministerija nuginčija skleidžia nepasisekimas. Tolimuose Ry
Japonai įėjo miestan tvar
Į mus užsieny gandus, kad Lie- tuose karas, o Vakaruose nu
Pasiaubos metu tūkstančiai kingai. Nė vieno kino jie ne žiemių Prancūzijoj siaučia di vandenį uždaryti.
rėjo jį išmėginti. Jis šoko nuo
.......................................... .
įtuva rengiasi prie naujo “pu<siginklavimo konferencija, ar
aukštųjų namų. Parašutas ne kinų supiiido misijom Kas rei lietė ir sužeistiems patarnavi deli šalčiai. Per praeitas 24
gi
nejuokinga.
PJATINKITE
“
DRAUGĄ
’
\
čo
”
Klaipėdoje.
Ministerija
kėjo daryti. Suteikta jiems mo nekliudė.
veikė ir Lane’as žuvo.
valandas sušalo 5 asmenys.

Kinai nukentėjo Woosung

Vokietija Klaipėdos įvykį

tvirtumų plote

labai išpučia

a

u

DRAUGAS

Kaip matome, įvairiomis priemonėmis
1 siekiama turėti šiemet geresniuosius metus,
kurie yra krašto politiški metai.
Taip pat matome, kaži tos visos pastan
gos yra nukreiptos arba turtuolių arba šiaip
į

f*irrvpdieni.s, vas. 15 d, 1932

—
Minėkime Nepriklausomybės
Dieną -

čių nekaltai nukentpti.
jaunimas tinkamai švenčia, vi
Garsus Priincflžijos karve sas tautiškas Lietuvos šventes
ISeina kasdien, išskyrus sekmadienius
dys Napoleonas Bonopartė bu-! ir turi dideles organizacijas ir
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.00. Pu
sei Metų — $8.50, Trims Mėnesiams — 82.00, Vienam
vo paėmęs daug gretimų val savo namus, kaip. antai didžiau
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 27.00, Pusei Me
tų — 22-00, Kopija .08h.
stybių į savo globų; Egiptu, šia organizacija yra šaulių są
Bendradarbiams ir korespondentams rafitų negrų- Į
pasiturinčių Žmonių. naudai. Saugok,
Italiją, Prūsiją, bemažko visas junga. Užtat jis tinkamiau ir
tina. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlsiunčiama tam
oclal F“*3
*
*
.
Pažvelkime
į
valstybių
isto

že
iš
respublikonų
valdžių
ir
tikslui pašto ženklų.
Dieve, ne darbininkų minioms. Darbininkai
vakarines valstybes pavergė geriau pamini šventę. Vakare
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vat.
rijų,
daug
galime
iš
to
pasi

pasiskelbė
diktatorium.
Respunėra artimi vyriausybės širdžiai. Darbininkai
be jokių ^liūčių ir paskirdavo susirinkę gausingi jaunimo būSkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
mokyti.
Viena
iš
kultūringiau

blikoą
šalininkai
priešines
Cesavo valdovus. Net drįso ir
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 gali nedirbti, gali vargti ir badauti. Tai ne sių valstybių randame Grftiki- zario nusistatymūi. Buvo jam pOpįežių paimti į nelaisvę. O riai laiko paskaitas, prakal
vyriausybei tuo galvų kvaršinti.
bas ir pasikalbėjimus apie už
vai. po piet.
Štai, pastaroji — ne paskutinė, pinigų jų. Buvo karišku ir mokslo at palankūs geriausi jo draugai kai įėjo į Ispaniją, pašalino grobtą Lietuvos sostinę Vii
infliacijos priemonės juk skaudžiausiai palies žvilgiu aukščiausiai pastatyta respublikos konsulai. Vienas ispanų karalių ir pastatė sa nių. Taigi,* ir mes, amerikie
“DRAUGAS
”
darbininkų minias, infliacija žymiai papigins šalis. Ji davė pasauliui pirmus jo draugas, kurį jis apdovano vo giminaičius. Ispanijos sū čiai tą dieną surenkime pas
t
dolerio vertę, kuri po karo visų laikų neturė garsius filosofus Sokratą, Ari jo turtais, buvo Brutas. Nors sipratę piliečiai drąsiai ir at-, kaitas ir šiaip vakarus — pa
LlTHUANiAN DAILY FR1END
Published Daily, Kxcept Sunday.
jo progos grįžti normaluman. Atpigus dole- stotelį, Platonų, Pytagorų ir jie jam ir pataikavo, bet varė virai garsiam Napoleonui pa Įminėkime tą brangią šventę
daug kitų mokslo vyrų. Jie pa agitacijų prieš jį. Viename ta sakė: “Ne tu, imperatoriau, Nepamirškime savo sostinės
SUBSCR1PT1ONS: One Year — 26.oo. six Months i rio vertei, tuojau pabrangs visokį gyvennnui
— 28-60. Tbree Months — 22.00. One Month — 76c. 1
....
‘ • • *•
ji
x dėjo pasauliui kultūringus pa rybos susirinkime visi nariai
mums išrinksi karalių, bet mes Vilniaus ir brangios Lietuvos
Burope — one Year —. 27.oo. six Months — 2< oo. reikalingi daiktai, bakysune, jei šiandie uz
Oopy — .08c.
kokį perkami, daiktu reikia mokėti vieni, do- imatas, ncs u- iki sios dienos puolė Cezarį. Šis gynėsi. Bet patys išsirinkisime; ir kas mu Tėvynės!
Advertising in “DRAUGAS” brings best results.
leri, paskui reikės mokėti gal pusantro dole- an‘
hteratūros remiasi kla kai pamatė, kad jo geriausias ms tiks, tai mes tų pastatysi
Advertising rates on applicatlon.
Juozai A. idedinis.
no', o gal ir daugiau. Savo keliu, darbiniu- slska Uteratttra. Jų graaiansia draugas Brutas puolė jį, nu me.” Čia pirmoji ‘tauta pasi
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
kanis nebus didinami atlyginimai ir, štai, be 'Į™
filosofija, ma- stojo energijos ir gintis. Ta priešino garsiajam karvedžiui;
MAŠINIZMO AUKA
daugelio kitų dar vienu vargu daugiau.
,
kar° ”»kaI“ rybos nariai Cezarį nužudė ir | Uį buvo jam pirmas smūgis,
Darbininkai norėtų, kad tos visos prie- “ tt žvelgus . jų, istorijų, ant laužo sudegino. Toks buvojPo 1o jis gavo gmftgJ pQ smū.
DIENOS KLAUSIMAI
gio ir ja darbas turėio žlugti/ Amerlkle‘*8 nulionierius
! monės iš tikro neturėtų pasisekimo tiek; kiek jų tauta turėjo likti milžiniš garbingo garsaus pasauly kar
pats baigė gyveniniu nelais- >
P"“18"8 ve~
I jos bus vykdomos darbininkų lėšomis. Yla ka tauta ir viešpatauti kitoms vedžio
diktatoriaus likimas.
“BIZNIO” ATGAIVINIMUI
vėjo, Uždarytas-Sv.Blenos su.;k‘”»
P™»one ir išleidęs
tautoms, bet taip nebuvo. Pir Po to Romos valdžia teko tri
priemonių be nuoskaudos darbininkams grą
j miną
Pragaro angelai”, sa•
ms vyrams. Dėl tarpusavio ko jojė
“ Biznio” ir prekybos atgaivinimui kraš žinti kraštui gerovę. Tik reikia, kad vyriau mas didelis demokratijos vyk
Taigi, ir mes, lietuviai kata-l™ 8tudij* ir kontor4 Holivudytoja® buvo Periklas. Demo vos kraštas buvo suskaldytas
to vyriausybė daug dirba. Tas reikalinga ir sybė ir kongresas turėtų daugiau krikščioniš
likai, turėtume iš ispanų imti de sutvarkė Pagal naujausius
kratija yra ne kas kita, kaip j dalis.
būtina. Praėjusiais metais taip nebūta, nors ko gailestingumo milijoninėms vargšų mi
žmonių valdžia. Tautoje buvo
Pažvelkime į lietuvių ir le pavyzdi. Ir mes turėtum ■ pa- ^hhlkos ėdimus. Visur,
kraštų vistiek spaudė ekonomiška depresija. nioms. Kitaip šios minios gali krašto politi
įsigalėjus yda, nesutikimas ta- nkų istoriją. Kai į istoriją į- sakyti socialistams, luisvama- vUr ^k 8aBma^ žmogų pakeiŠie metai vyriausybei yra labai svarbūs me koje sudaryti lemiamąjį frontų.
rp savųjų, kovojo tarp savęs įgilinsime, tai pastebėsime ir niains ir įvairiems atskalūna /da rolM>ta-s. Ant jo stalo yra
tai. Jeigu ji nori dar ketverienis metams pa
miestas prieš miestą, o per. guprasįme svarbiausias liūdno ms: “Ne jūs mus valdysite, padėtas matavas televizoriaus.
IŠTREMTAS MEKSIKOS ARKI
silikti krašto priešaky, ji turi dirbti. Jei ne
garsias kovas su persų kara-|tautos Ukiul0 priežastis. Pavo. bet mes patys, lietuviai kata-1 st^as’. kur^anie direktorius
VYSKUPAS
dirbs, nieko nelaimės. Yra tik baimės, ar ji
lium Kyru graikai patys buvo jmgas išorinis priešas tautai likai, išsirinksime sau tinka- ,inato
stovinčius prie jo
ne per vėlai susigriebė krašto “biznio” at
Neseiiai ištremtas iš Meksikos Guadalų- savo tautos išdavikais ir prie- ^ėra Įaįp pavojingas, kaip vi mus valdovus, kurie sugebėtų j.dun& darbo ieškotojus ar šiaip
gaivinimo reikalu.
sus vesdavo prieš savo tautą. daus. Liet. ir Lenkija ištisus gerai ir sąžiningai tvarkyti ir,kok*us k*DėntUs. Jis iš ank !o
Vyriausybės pastangomis pirmiausia su- jara ark. Pranciškus Orozco y J iminės laiki
Tie tautos išdavikai naikino šimtmečius kovojo su vokie rūpintis piliečiais!” Jei visa lengvai gali ištirti pas jį a
stipriiitas “kilniosios” proliibicijos vykdy nai apsistojo Los Angeles mieste, Kaliforni
savo štilį. Tai didžiausia taų- čiais, totoriais ir nebuvo jie tauta būtų tikrai pūtrijotiška teinančius ir, jėi nori, tai įmas. Probibicija jai yra svarbiausias krašto joj
Krašto katalikų gerovės konferencijos į tos nūsmuldmo priežastis — ms taip pavojingi priešai, kaip ir tautiškai susipratusi, kiek- sileidžia, o jei ne — tai ne
politikoje pagrindas.
,
'
tni arkivvskunas pasakojo kad jo! tarpusavio nesutikimai
(kad pradėjo kovoti viduje ba- vienas pilietis būti? tautos sa-1^1^’1118'
Paskiau jos pastangomis kongresas su- -j korespondentui arkivyskupas pasakojo, kaa j į
Nešėnai jis pats tapo to Vi
darė “biznio” atstatymui bendrovę su dviejų i ištrėmimo priežastis nei a žinoma. Suėmę jį Romėnai is giaikų pūsimo-į jorai su valstiečiais. Atsirado rgu ir apgynėju, ir tuomet taubilijonų dolerių kapitalu. Šiuo kapitalu bus ! agentai jam nesakė jokios priežasties.z • Bęt Jjė; išmoko tiegų ir karo mok- j.įvairių partijų, konfederacijų. tos priešas nedrįstų jai lais si jo pamėgto automatizmo au
jka. Pasibaigus darbui visi
pagelbėta bankams, pramoninkams ir kitiems arkivyskupas pats nujaučia staigaus ištrėmi- si0 ir pamėgo respublikonų Galų gale, kada jie tarp sa vės išplėšti.
finansininkams surišti depresijos metu sutru ino priežastį. Arkivyskupas pasakoja, kad j valdžią., Roma buvo militariš- vęs pešėsi, išoriniai priešai 1 Taigi, atskleiškime istorijos būstai mechaniškai užsidaro
prieš jį radikalai darė sąmokslų tikslu jį nu klausia šalis tąis laikais — per pasinaudojo proga ir paveržė lapus ir pažvelkime į garbm- *r tarp vieno kambario ir kimpintus galus.
i
Veikiai po tų apsižiūrėta, kad ši prie- į žudyti. Apie tai galėjo Ištirti Meksikos .pra 200 metų turėjo 300 karų. Ją laisvę ir nepriklausomybę. Bu- gus, praeities karus. Bet rasi- t® nusileidžia metalinės už i to
ei^ išvengti; aldę lonsula|.7Jie ne tiek xlo-į Vo JS^ęs tįįitr|btftį^ai,^tiWtki me tėn ir mūsų tautos ydų. iaiiįOS. Kažką trfisęsj jis pa
mone toli gražu dar nepakankama. Tad at- Į zidentas Rubio. Tai galimai
siliepta į krašto gyventojus, kad jie laikomus prezidentas suskubo jį pašalinti iš krašto. Ar-j mėjosi mokslu,'J>et daugiausia Į kovojo dėl tuščios garbės jr Nors mes gyvename toli nuo miršo, kad' jau laikas išsineš
kur nors sukrautus savo pinigus tuojau pa kivyskupas Orozco žinojo apie savo priešų 1 karišku pasirengimu. Vienas; pirmenybės, o tautos ir patri- savo tėvynės, bet taip pat švę- dinti, ir dirbo kabinete. Vos
leistų apyvarton. {Sako, tuo būdu būtų pa sųniokslų. Bet jis nepabūgo. Visgi pats vie iš didžiausiu karvedžių Scipi-1 jotizmo reikalus pamiršo. Kas; skime ir minėkime Lietuvos tik pasijudino iš vietos, tuoj
gelbėta atgaivinti gerovę. Tam siekti suda nas niekur neišeidavo. "V isur jį lydėdavo jo jus Afrikiėtįfe sėkmingai kovo- pasiūlė, kas daug pažadėjo, j Nepriklausomybės šventę Va- jb susitiko sū įvairiomis kliu
jo su Kartagtis llannibalu per į prie to jie ir palinkdavo, betjsąrio 16 d. Mes turime duoti liūtas ir spąstais. Prieš jį at'
lyti pianai didelio masto kampanijai. Nutar tarnas.
Vyriausybės agentai arkivyskupų suėmė 29 metus. Po pasisekimo ka- jie patys nežiūrėjo ateities ir i pavyzdį augančiam jaunimui, sid/Hfcėjo laiptai, iš sienų Jie
ta visą kraštą paskirstyti į dalis, kiekvienai
skirti direktorius. Miestuose ir miesteliuose Guadalajara mieste, kada jis su savo tarnu ruošė vienas iš karvedžių ga- tautos gerovės. Dėl to tautinės kad ir jis nepamirštų, iš kur josi šaltos vabdens stovės. “E
bus įkurti komitetai ir, Laisvės bonų parda automobiliu važiavo į vienų bažnyčių suteikti į rsusis Julijus Cezaris pavėr- klaidos turėjo milijonai pilie- jų tėvai yra kilę. Lietuvoje lektrifcinės akys”, jį “pamočiusiėfcr”, pranešė robotams,
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vimo keliu einant, turintieji pinigų žmonės ten laiminimų Švenč. Sakramentu. Jį ir tar- er,
Tuojau
po
suėmimo
Guadalajara
mieste
landas.
Iš
Mazatlano
nuvykta
į
Hermosilo,
kurie pakėlė baisiausi triukš
bus paskatinti savo pinigus leisti apyvarton. nų paėmė į lėktuvų stotį ir ten per naktį
arkivyskupai
paimtas
j
lėktuvų
stotį
ir
ten
kur
kareivinėse
arkivyskupui
pirmą
kartą
mą. Išsigandęs milijonierius
Ši dar* nepradėta kampanija susidūrė su išlaikė. Tarnų kankino širdies liga. Arkivys
angaro
antrajam
aukšte
’
mažam
kambarėly
.
per
24
valandas
dūota
valgyti.
Bė
to,
ten
jam
atsiminė it sienose įtaisytus
aštriomis kritikomis, nes kas čia gaji įtikinti kupas prašė agentų, kad tas vargšas butų pa
buvo
užrakintas.
Agentai
padarė
arki
vysk
uj
leista
pasimatyti
su
Sonoros
vyskupu
Navakulkosvaidžius, kurie saugojo
tuos visus, kurie slepia savo pinigus, imti ir leistas. Bet nepaklausyta. Ir iki šiandie ar
pui
kratą.
Jie
sakė,
kad
arki
vyskupas
turi
rette,
kurs
tuo
metu
ten
viešėjo,
kontoros ir studijos vidų nuo
paleisti juos apyvarton einant prįeš viešpa kivyskupui neteko patirti apie tarno likimų.
paprotį
su
savim
turėti
mažą
revolverį.
PaPasieny
agentai
gelbėjo
arkivy
skupui
vagių ir galėjo jį patį nudėti.
Kada ant,, rytojaus arkivyskupas buvo
taujantį nepasitikėjimų.
.
darę
kratą
įsitikino,
kad
tas
neteisybė.
i
gauti
reikalingus
perėjimo
raštus
ir
net
apTai atsiminęs , milijonierius
Tad pagaliau “biznio” gerinimui sugal lėktuvu nuvežtas į Nogales miestų, Sonoros
Išaušus
arkivy
skupas
paimtas
į
lėktuvų
<
mokėjo
visas
išlaidas.
Paleidę
arkivyskupą
krito aift grindų ir rainiai guvota įvesti pinigų “infliacijų.” Tas reiškia, valstybėje, ten susekta, kad be jo žinios ten
įam parūpintas Meksikos pasas, kur pažymėleistasi J. Valstybių pasienio link. Pak^ Į agentai prašė jo palaiminimo. Arkivyskupas i Įėjo. Ji ištari**© sargai, jo
%įstatymo • keliu padidinti popierinių pinigų ra kad jis vra katalikų kunigas ir kad vyks- iiai sustota Mazatlnue pasiimti gazolino. Ten tų prašymą mielai išpildė ir pareiškė: “Kur Į kiek laiko atėję valyti kontocirkuliacijų. Tuo būdu kaip tik pataikyta gearkivyskupas kažkodėl išlaikytas kelias va- tik einate jūs reikalingi lainftnSmo.”
I ros.
> ta į J. Valstybes “studijoms.”
rojon spekuliantų širdies vieton.
;
-.-.u-. ‘Hr <3:n.
ai aiai. ,*■
— O pati ar jau senai pažįsti jį? —
— Labai gailiuos, bet negaliu to pa išraiška dar labiau suneramino ir surū- , didžiulė fitma ieškojo vyrlj'ir moterų. li
A. Matutia.
sakyti
tau, nes pi Baksteris išgavo mūsų pino jį.
goję darbo iešfeahčiijjų eilėje malėsi ir
paklausė jis.
—
Nelsonai,'
—
prabilo
viršininkas,
Katrė — ji taip pUt stovėjo ir laukė pro
— Motina ir aš niekada nesutikome pažadų niekam nesakyti.
gailiai
žvelgdamas
į
Džimį,
—
turėjome
gos
darbo gauti. .
Džimis nieko nežinojo apie akcijas,
jo prieš tėtušio mirtį. Vos tik prieš kele
v*
tą dienų p. Baksteris telefonu pašaukė tė ar jos buvo geros ar rie, tačiau jis jautė, sudarę planus suteikti tad paaukštinimų.
tušį. Motina atsiliepė ir pranešė apie tė kad kažkas žalingo atsitiks iš Baksterio Tačiau vietoj to pašaliname tave iš ben
DIKTATORIUS IR ELGETA
1
tušio mirtį. Jis tuo labai susisielojo ir pusės. Jis atsiminė, kad Morganienės var-' drovės. Pats pardavinėjai apdrūūdlnro pa
(Pabaiga)
tuojau atvyko mūsų atlankyti. Jis buvo das buvo tuose surašuose, kuriuos jis pats veldėtojų vardus aršiausiam Amerikoje
Nekreipsime dėmės į aplinkybę menkų...
sukčiui. Štai, pasiimk užsitairbautą ir pri
— Ar Baksteris pardavė motinai pa toks geras ir stengėsi padaryti visa, kad suteikė Baksteriui. Tad iš jo Baksteris
Diktatorius prie siauro liepto
klausančių tau ūžmokestį. Nūngi apleisk
minklą? — paklausė Džimis, prisėsdamas tik mudviem būtų geriau. Jis pažinojo tė žinojo apie Morgano mirtį. Ir dėl to Dži
Elgetą aūtiftka.
mis nusprendė tuojau ištirti visų dalykų. šį ofisą ir niekados nebegrįšk į ųį.
tušį ilgus metus.
kanapon šalia Katrės.
— Betgi... aš-aš, — mėgino Džimis
Užtenka, kad diktatorius palieptų...
Anksti kitos dienos rytmetį Džinais
— Man rodosi — minėjo, kad jis esąs
— Paminklą ? Aš nesuprantu. Ponas
Ir būtų jatn takai nušluoti.
Baksteris yra tėtušio senasis pažįstamus. brokeris. Jis pelnąs daug turto įvairiais nuvyko į 58 Broadway. Čia niekas neži ršsiteisinti ir aįiginti save. — Aš gi daviau'
Bet, kad švelnumą elgetai parodžius,
Tai jis padėjo motinai investuoti tėtušio bonų mainais ir pastovių akcijų pirki nojo nei apie Baksterį nei apie Empiros tik kai kuriuos vardus žmogui, pUsivad:
mais. Jis suteikė motinai pagrindinių ir paminklų bendrovę. Džimis parodė Baks uosiam Baksteliu, kuris pardUVihėja pa Jis pUls į elgetą prabyla šitais žodžiais:
gautąjį palikimų, kad gautų pelno.
minklus.
— Asai — diktatorius prašau mari kelių
— Taip. Betgi Baksteris parduoda lik slaptų informacijų, padėdamas jai pirkti terio vizitinę kortelę.
— ITiminklus! Nesąmonė! — šūktelė
duoti!
— Tai tur būt apgavystė, — atsaky
gerų ir pelningų akcijų. Taip pat pasa
paminklus. ;
jo
viršininkas.'
—
Baksteris
jau
sėdėjo
—
Ne,
pone!
Elgeta
atsako;
— Ar taip? Tai tikrai nuostabu. Mo kojo, kad mudviem nebereikės daugiau ta jam. — Nieko panašaus tuo vardu čia
savo laiką kalėjime, o dabar valdžios au
— Tu man turi užleisti takų —
•
lina net teiravosi pas jį apie paminklo rūpintis pinigais. Mes abi esam laimin nėra.
Džimis, pūjausdamus blogumą ir ne toritetai Vėl gaudo jį. Pats gi būsi laimin Aš irgi su terbom visad nešioju viltį
pastatymų tėtušiui, tačiau jis nė vienu gos, nes pradžioje, ir aš maniau, kad rei
Iki diktatoriaus pakilti!
žodeliu neprisiminė apie pardavimų. Ar kės man eiti darbe ieškoti. Nūngi jau ne laimę, apsisuko ir nudūlino j apdraudimo gus,- jei tAVęs neįtars šioje suktybėje ir
apgavystėje...
(Nors tai girdėt gal būt, jums keista...)
bereikės. Abi su motule nuo šiol galėsim bendrovės ofisų.,
pats pažįsti jį?
Džimis, vėliau beieškodamas darbo,
Ir visuomet užtenka maisto!
— Aš sutikau jį.
i
— Viršininkas pageidauja tavęs, Nel
gražiai ir laimingai gyventi.
— O kpkias akcijas jis perdavė mo
Bet, jei tave apleistų dausos,
sonai, — tarė klerkas, kai pavėlavęs Dži valkiojasi gatvėmis ištisas savaįtes.^VieČia Džimis suprato, kad kas nors yra
tinai!
Vargu ar gautum plutą sausą...
mis įžengė ofisan. Klerko tonas ir veido ną rytmetį jis atsiliepė į skelbimą, kuriuo
negera.
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kitų priežasčių ir nuodėmkla tumėm ja pasinaudoti mūsų dinys. Turi 703 pusi. su dau- Jonas, vienok, vurgo mokyklų
Graudus Verksmai,
usio yra atleisti nuo pasnin išganymui, mąstydami apie gybe paveikslų. Kaina $2.50. išėjęs, virto vyru, apie kuri
kavimo, jiems patartina, jei [Kančią Kristaus, Kurs kentė Kaikas gali pasakyti, kad Į kalba istorija, kurs yra Baž- STACIJOS
jo ir mirė už mūsų nuodėmes šiais sunkiais laikais tokiu įnvčios pažiba, kurs yra įkvėSu atvaizdais,
’ ‘Šventasis Gavėnios laikas už savo gyveninio nusikalti* gali, aukoti skurdžiams ar
ir
nusikaltimus.
brangi knyga yra neįmanoma. pimas ir sustiprinimas tūksvargdieniams, labdarybės tik
IR
^ia rei’ “ '.i . ”:\J?.;ų Bn mus ir nusižengimus. Tai paGavėnios
metu,
krikščioniš

Bet ši knyga kaip sykis tinka tančiaus žmonių visokių tautų.
žnyčios apeigose, dėl to Ji ski- daryti galime vien atgailoda- slams ar Bažnyčios intencijai.
Kai kurios Gavėnios
koji
siela,
turėtum
su
atsidė

pasiskaityti
suspaudimo lai
Kaip išmaldų duoti, Šv. Ra
Tokio tai veikėjo gyvenimo
ria tam tikri} ir ypatingi} pa- mi, anot pranašo Toėlio žodžių:
Giesmės
nurodo,
patardamas: jimu mąstyti apie Kristaus kais. Palaimintas kun. Bosko aprašymas yra didžiai įdomus,
sirengimo laiką, pradedant “Sugrįžkite prie manęs; sako štas
išmaldos, kentėjimus ir baisių Jo mirtį kūdikystėje pralindo daug de
pamokinantis. Kurių dvasia Išimtos iš “Ramybė Jums’
Senųjų Užgavėnių (Septuage-(Viešpats, visa savo širdimi, “Taigi, duodamas
netrimituok
ties savim trimi dėl žmonių išganymo. Kryžius, gesnius laikus, negu tūkstan dėl bet kokių priežasčių da
sima) sekmadieniu ir tęsiant ašarodami ir verkdami” (Ioel
KAINA 10c
tu, kaip kad veidmainiai daro ant kurio Išganytojas buvo čiai šių laikų vargstančių lie bar nupuolus, įsigykite šių
iki Pelenės trečiadienio, kad JI, 12); arba kaip moko didis
prikaltas, turėtų įeiti į tavo tuvių.
Nauja Laida. Daug per
knygų, skaitykite, o jūsų dva
ištikimieji tiksliai pasirengtų!apaštalas:- ‘‘Darykite atgaili} sinagogose ir gatvėse, kad bū
Šventosios Gavėnios dienoms. Į ir ryžkitės, kad jūsų nuodė- tu žmonių gerbiami. Iš tikrų širdį, kad būtų tau išgelbėji- Apie savo kūdikystę pats sia tikrai pakils, lengviau bus kantiems duodame nuolaidu,
jie atsiėmė Imas ir išganymo atspara ap kun. Bosko rašo:
ve., tarnautojas Ch. Gordon,
'pergalėti gyvenimo sunkenyTaigi, Katalikų Bažnyčia [mes būtų išdildytos” (Apašt. jų, sakau jums,
54 m. amž.
savo užmokestį. Tau gi duo gaulingoms pasaulio pagun-j “Man dar nebuvo pilnai su- j bes. Su didele «au nauda
tiesioginai nepradeda Šv. Ga-iDarb.).
doms ar pražūtingoms velnio ėję nė dvieji metai, kai pasi-[knygų skaitys ir visi kiti.
vėnios, kaip kad Adventų pra Kai kas nors nusikalsta, tai dant išmaldas, tegu tavo kai
“DRAUGAS” PUB. CO.,
žabangoms. Visi tavo darbai mirė mano tėvelis. Nieko ne“DRAUGAS"
deda. Katalikų Bažnyčia troli- reikia už tai atsilyginti, atsi rioji nežino, kų tavo dešinioji
2334 So. Oakley Avė.
Gavėnios
metu
tebūna
gražiau

daro,
kad
tavo
išmalda
būtų
atsimenu
apie
jo
išvaizdų
--Į. šia, kad mes visi turėtume teisti. Argi mes nenusikalto
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.
sias ir kilniausias pavyzdys nežinau, nė kų aš dariau, to
slaptoje
ir
tavo
Tėvas,
Kurs
progos 3 savaites pasirengti me Dievui? Šv. Raštas sako
slaptoje, tau atlygins” kitiems sekti; tu gi, persiėmęs pirmutinio smūgio ištiktas.
Šv. Gavėniai. Dėl to ir Šv. I i- jei kas sakytų, kad jis nenu- mato
<Mat yj* 2^-4).
Kristaus dvasia ir pavyzdžiu, Atsimenu tik tiek, kad. mano
turgijoje yra žymių atmainų. sikalto arba nenusideda. būtu
'atvesi kitas sielas prie Kris motina verkdama mane apka
Šv.
Mišių arnotai būna kitoki, melagis. Taigi, mes visi esa
— • imi
Malda ir mąstymai apie
taus, pasaulio Išgelbėtojo, kad bino ir pasakė: Štai, tu—naš
būtent fioletinės spalvos, kuri me nusikaltę ir turime daryti
Kančią
|po mirties drauge su Juo mes laitis! Visi išėjo iš kambario,
vaizduoja atgailojimo atgailų, kad nebūtumėm. Ir Šv. Gavėnios metu kiekvie
visi galėtume amižinoje laimė- kur mirė mano tėvelis, tik aš
simWiij. Džiaugsmo giesmė Šv. Raštas įspėjo mus, kai da-.nas
“*~ turi
—• atsiduoti nepaprastam
.
ir
b-je džiaugtis daR
vienas nenorėjau eiti. Motina,
“(Horia in excelsis Deo” ir rome atgailų, lyg įsakydamas: pamaldumui ir atminti Kns-'J
guje
per
amžius.
[atsimenu,
nešėsi -po pažasčia
Aleliuja apleidžiama Šv. Mi “Nebūkite paniurę, kaip vęid-.taus Kančią Visuose pasaulio
Kun. Pr. J. Vaitukaitis [peluose sudėtų kiaušinių pin-j
šiose. Aišku, kad Kataliku’imainiai: nes jie perkreipia sa- kraštuose Gavėnios metu dažtai 1932 ištobulinta
jtinėlę ir ėmė mane šaukti:
Bažnyčia, kaipo rūpestingoji |vo veįdus, kad pasirodytų ž[Ro niausiai duodamos rekolekci- _________________ ____
Radio pusė kainos
NAUJA KNYGA
Eiva, vaikeli, eiva!—Jei neina
Į mūsų motina, rūpinasi ištiki-|ngmg (Mat. VI, 16).'Darant > ’r laikomos misijos. Jei
tiktai.......................
________
mano tėvelis, atsakiau, neisiu
miems savo vaikams priminti, atgailojimų,
reikia nesidi mes negalime dalyvauti reko
kad prisiartina didingas ” 'džiuoti prieš žmones, kaip vei lekcijose ar misijose, turėtu- Knygų mylėtojams bus ma- nei •*- Nelaimingas našlaitė
šventasis atgailos laikas. Ka dipainiai daro, bet reikia nu- mam. melstis už jų sėkmingu- lonu dažinoti, kad lietuvių ka-.“"' Tu -i™ n<!t"ri. *'''vo-” Ar
talikų Balžnyčia lengvais at sižeminti ir “rodytis savo Te’r melstis
misijonierius lboje pasirodė naujas didelės tai ne graudus vaizdas.
0 tas atsitiko 1817 m., ka
gailojimais parengia sunkes vui, Kurs yra slaptoje; ir ta- šventoje jų pasiuntinybėje, svarbos veikalas. Yra tai
da dėl baisios sausros busi
niems pasninkams Šv. Gavė vo Tėvas, Kurs mato slaptoje, Taip pat turėtumėm mąstyti
PALAIMINTAS
nios metu.
atlygins tau” (Mat. VI, 18). aPie Kristaus Kančią, nes Iš- KUNIGAS JONAS BOSKO mojo jaunuomenės apaštalo
tėvynę ištiko badas.
Katalikai iš palengvo besi- Dėl to Gavėnios metu Kat. "anyt°.ias už mūsų nuodėmes
Jo
Asmuo
Užėjo vėliau ir geresnių
rengdami Šv. Gavėniai, susi Bažnyčia ragina visus ištiki- kentėjo ir mirė žiauria Kryž
metų, našlės Boskienės liki
laukia gražių ir įspūdingi} Pe muosius daryti atgailų ir at žiaus mirtim. Gavėnios laikas
Darbai ir Auklyba
mas pagerėjo, bet iš vargi] vi
lenės trečiadienio apeigų. Ka gailoti iuž nuodėmingų gyve duoda mums progos atgailoti
Tai lietuviu Saležieėių iri- į"kai‘ "''nei^rirto. jos sūnus
pplęnai yra beriami ant mūsų nimų.
ir pasitaisyti; taigi, mes turėv
”galvos, kunigas taria reikš
Pasninkavimas
mingus žodžius, kad mums Kat. Bažnyčia nurodo bū
priminti, jog dulkės esame ir dus, kurie gelbsti atgailai.
[į dulkes pavirsime (Gini. T II. Pirmutinis būdas yra pasnin
19), kadangi pats Dievas žmo ko laikymas. Visi katalikai
gų pradžioje tvėrė iš žemės nuo 21 iki 60 metų amžiaus Įįj
dulkių, į kurias kūnas po mir turi laikyti pasninką nebent
ties grįžta atgal. Taigi, mir tie, kurie teisėtos dvasininki
ties vaidmuo mums gyvai per jos yra atleisti nuo. pasninką
statomas.
Mes atsimename įvimo dėl tam tikrų priežasčių
Dievo pasakymų pirmiesiems [kaip; gilpna gVeikata? nėščios
mūsų tėvams, kada jie nu>i-[motinos> ligoI1iaį ir kiti.
List 2_
-ir— ___
vi
• • •į 1
.
9
I
|,^§jo;
mes, __
mušdamiesi
Kadangi pasninkas Gavėnio-1
i krutinę, prisipažįstame prie
je yra reikšmingas atgailos j
savo kaltės, kad už mūsų nu ženklas, tad visi sveiki ir ga
sikaltimus mirtis irgi laukia lintieji, be išimties, turi pas-1
Kreipiatės j “DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIŲ laiš
mūsų pačių. Dėl to Kat. Baž ninkauti. Pasninkavimu dau-1
kais ar asmeniškai ir gausite įvairių kelionei reikalingų informanyčia mus moko, kad per nuo giau pelnysime, negu jo vie
••
***dėmę mirtis atėjo šion žemėn Įįoje darytumėm šimtus kitų
ir kad Šv. Gavėnės metu daž gerųjų darbų, patys nuspręs Į
“DRAUGAS” parduoda visų geriausių laivų kompanijų lai
Inai turėme mirtį prieš savo darni taip daryti.
vakortes.
eis ir apie jų dažnai mąsty- Pasninkaujantieji teatlieka
Mes nusikaltome; taigi, savo uždavinį gražiausiuoju'
Laivakortes užsisakykite iš anksto, kad galėtumėte pasirinkti
Jnome mirtį ir dargi amži- Kristaus pavyzdžiu, nes Jis
BUDRIKO Krautuvėje yra pasirinkimas
geriausių kambarį.
mirtį.
pasninkavo 40 dienų dykunio-'

Šventasis Gavėnios laikas

American Bosch Radio

.50

,1111111

se. O tie, kurie yra atleisti
nuo pasninkavimo, galėtų iš
čiau, argi jau negalima palies prisidėti prie pasninkaievo permaldauti? Argi ne-jVimo, vengdami gausaus vaiindą kokio nors būdo išsi-.gymo ir gėrimo.
nedarysite atgailos...
pražūsite.”

lbėti

nuo

rūstaus Jo

spren

Prie pasninko laikymo dar
nųja mirtim? Yra ir tikrai iįeina ir susilaikymas nuo mė
yra. Taigi, kokiuo būdu ir . sos valgymo skirtomis Gavėkaip? Tai atgaila arba atsilv-Įnios dienomis, būtent: trečiaginimas urž savo gyvenimo!dieniais ir penktadieniais, menuodėmes. Juk pats Dievas, i tų bertainio dienomis ir Did. į
Ifrailėdamasis žmonių pražfl- (šeštadienio rytmetį. SusilaiHes, tarė: “Sakau jums, betįkymas nuo mėsos valgymo
jei nedarysite atgailos, visi skirtomis dienomis nėra ken
Bei
taip pat pražūsite” (Luk. [ksmingas sveikatai. Taigi, ne-j
Xin, 5). Taigi, Šv. Gavėnia [turėtumėm šalintis ir ieškoti
yra atgailos ir pasitaisymo nuodėmklausio paliuosavimn,!
laikas. Dėl • to pasinaudokime bet pratintis nugalėti save. j
tBo šventuoju laiku ir dary-'Kilnumas pelnomas tiems, ku
kime atgailą taisydami savo rie marina savo kūną, kad nu
gyvenimą ir darydami jį tiks- galėtų geidulingumą
tingesniu.
!
Išmaldos davimas
Per visą šv. Gavėnios laikų; Išmaldos davimas irgi yra
|Kat Bažnyčia atsiliepia į iš- atgailos ženklas. Ypač tie as-.
įtikimuosius savo vaikus, kad menys, kurie negali pasnin
įdarytų atgailą ir atsilygintų kauti dėl silpnos sveikatos ar
dimo,

kad

nemirtumėm

liiiibriig Inilm

Susilaikymas

amži-

2334 SO. OAKLEY AVĖ.,
Telefonas
Roosevelt 7790
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Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705
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Hltt <Uld Runn —Well, He Got There Ali
cm urr -r

Bosch Radios įvairiuose kabinetuose. Jūs
gausite didelę nuolaidų už jūsų senų radio ar
Victrola.

Right būt He Had to Borrow,Some Bedding!

6U- IU BET TUKT

K0« Ut'% AS SOStl
M> «, bUHOW'- kot

BY HITT

I

DRAUGAS

is ,1

W32 .

t
Baltųjų žmonių dantims tai mė daugiau spausti. Palyginti ! kalbų pakeitė lenkų
unks
NORI IŠDŽIOVINTI VIDU;
l ikrai pakenktų, iššauktų ku tos pareigos buvo nedidelės, ka” kalba.
ŽEMIO JŪRĄ
riozų, o maiajiečiams tai Vvi nes viešpatavo natūralia ūki
Ir taip Liublino unijoje
sai nekenkia.
ir tai parodo faktas, kad dar 1569 m. bajorai jau įsigijo vi
Italijos inžinieriai sudarė
(Lietuvos Pasiuntinybės Wa- ‘Turiu garbės pranešti .Jūsų
Nežinomos
dantų
ligos
ir
I
gi
V
y
tauto
laikais
lažo
buvo
sas
lenkų
bajorų
privilegijas,
projektų padidinti Knropų^
Ekscelencijai, kad tikiuosi as
sliington’e pranešimai).
kaikurioms
raudonosios
rasės
ne
^
au
l?iau,
kaip
14
dienų
į
bet
prarado
Lietuvos
Nepri

žemynų, kad žmonės nebūtų
meniniai atstovauti mano šaLietuvos Vyriausybė yra pa
motus.
,
klausomybę.
Nuo
to
laiko
jau
taip susigrūdę. Tam reikalui
liai Taryboje, bet gailiuosi,, giminėms šiaurės Amerikoj,
siuntusi Tautų Sųjungai atsa
Laikui
bėgant
bajorai
vis'
UetuVa
ueb
««Kzi^uoja,
sudajie- mano išdžiovinti Vidurže
kad negalėsiu išvykti (į Gene-Į kur tarp jų yra įsagalėjęs ta
kymų į Vokietijos Vyriausy
■ro
kartu
su
Lenkija,
taip
va-j
mio
jūrų ir ten apgyvendinti
vų) pirm vasario mėn. 23 d”.! boko čiulpimas. Matyti, kad daugiau įsigyvena, įgyja dau-j
bės pastarųjį protestų, kuriuo
| dinamų, Lenkijos — Lietuvos
daug žmonių. Pirmiausią fu(Bus daugiau)
j taboko lapuose yra tokių me- giau teisių ir privilegijų
Lietuva kaltinama sulaužiusi I
karalijų.
rėsiųs būti sulaikytas vanduo
•džiagų, kurios dantis apsaugo
,
.
. . ,
.
Klaipėdos Statutų Atsakymas j
, .
® I Jau pirmoje Liet. bajorų
iš Atlanto vandenyno ir Juo
nuo kuriozo, kariozas yra iš•• •
,
Vieni didikai, kurie tuo me- i
visiškai nuneigia Vokietijos *
„ ..
,
•
i
Privilegijoje 1387 m. kunigaidųjų jūrų. Viduržemio jūroj
šaukiamas kenksmingų mikro
norždama5
Uauktijtu Lietuvoje turėjo labai pla-j
Vyriausybės iškeltų kaltinimų
vanduo savaime išgaruoja, jei
organizmų, kuriuos, tačiau, uz pri(j krikėto bajo
atidavė
teisių, griežtai priešinusi,
ir duoda suprasti jų prisidė
ji negauna vandens iš kitur.
inn&n
L'nt.innsi ir tA.ni.TULK
..
I .inhlinn uniLn
I-,m. !
muša ni
nikotinas
taranas, nnap jiems
visas tas Ižemes nuosa- Liublino
kuri
» H ,ik’
jus prie pastarųjų Klaipėdos TAUTOS KURIOS NEŽI
Besiveržiųs vanduo iš minėtų
saugodami dantis nuo gediNO DANTŲ SKAUDĖ
h;n
» rUJU lenkai meste užmėtė. Bet,
įvykių, kurių pasekmėj p. Bo
ybeių kūnas iki šiol buvo didiĮ. . , . ..
'Jaunas ir gabus dainininkas vietų būsiųs panaudojamas Amo.
JIMO
ettcher buvo atleistas iš Klai-,
^XbXnTajoru «erokai
U“d“ito g“d°s “ «<•-.“**
pėdos Direktorijos Pirminin
chorui rodant filmų Gražus projektus!
LIETUVOS BAJORAI
daug lenkų papročių, jau bu- i vaus
•
ko vietos ir traukiamas teis-' Nors dantų ligų, dalinai ir
nuosavybėn.
ISTORIJOS BĖGY
kariozo, kilmė siekia senų aunvo prisigėrę ir apsvaigę nuo i ‘ ‘ Kristaus Kančios ’ ’ Dievo
mo atsakomybėn.
Antroje privilegijoje, bu- jų raugo, ir lenkų kalba į ba- -Apvaizdos paiapijoje.
I žiu (pėdsakai yra užtinkami
Dr. Zaunius, Lietuvos užs. ne ^ik pas Egipto mumijas, Prieš sukuriant valstybę lie-: tent: rašant Ostrovo sutartį j01-ų tarpų jau buvo gilokai
ministeris, vasario 8 d. pasiu-,
įr priešistorinių žmonių tuviai gyveno giminėmis, daž 1392 m. bajorai dalyvauja ir suieidusi šaknis.
įkaitykite ir platinki*
ntė notų, telegrafuotų iš Kau- kaukolėse), — tačiau reikia pa niausiai prie upių, netoli nuo stato reikalavimus. Nuo to lai-.
Sunku
buvo
tų
laikų
bajo

no Tautų Sųjungos gen. Sek-1 saikyti, kad toji baisioji liga į- miškų, kur lengvai galėjo sau ko bajorai pradeda rodytis'
te lietuvių Katankų die*
politiniame Lietuvos gyveni- j rui eiti prieš tai, kas buvo di
retoriui, kaipo atsakymų į kai-įr vįsur paplito tik j kasdienį maistų sumedžioti,
delėje
pagarboje karaliaus nraštį •DKAUG/fc” ir
*
į
tinimų, kurį įteikė Tautų Sų-' giais laikais. Manoma, kad tik Atsiradus^Lietuvoje didžio- me.
remklte tUOS biznierius
jungai Vokietijos Vyriausybė. yiena dešimtoji žmonijos da- jo kunigaikščio valdžiai, kuri Horodlės unijoje 1413 m. dvare, pas lenkų bajorus...
(Bus daugiau)
ir profesionalus, kurie
“Turiu garbės patvirtinti lis turi sveikus dantis; visi sujungė visas Lietuvos žemes, bajorams buvo duoti herbai,
kurie
skyrė
juos
nuo
kitų
luo

jai
perėjo
ir
tų
žemių
vakar

gavimų Tamstos iš vasario m. kiti smarkiai .-kenčia šiokį ar
Tlie K of L Girls* Atkletic garsinasi janie.
8 d. telegramos, kuria Tamsta tokį dantų, žandikaulio ar bur- čiai. Kunigaikštis jų nespau mų. Tik, deja, kad po kiek Meeting is called*for EeHfuay
dė. Bet jau Mindaugo laikais vieno “broliško” kultūrinimo ry 17tli, 1932, at Ptovide^^
man perdavei Vokietijos Kan- nos vidaus skaudėjimų,
r$
NAUJAS IŠRADIMAS
clerio tų pat dienų Tamstai į- Kaikurie fiziologai tvirtina,' pradėta dalyti žemes bajorams laipsnio, daugėjo, taip žalin of God Scliool Hali, 8:30 i’’
bbksMU GALINGA MOSTItį
teiktų notų dėl Klaipėdos Di- jog dantų ligų pūtimų galima | valdyti; įvairiai jas. kunigaik- gos mums, lenkinimo piktžo M. sliarp.
kurios pasaulis per šimtus metų lau
Laikas daug reiš
ke jau yra gatava. Deksnio Galinga
kia prie patentų.
rektorijos Pirmininko iš pa- paaiškinti tuo, kad dabar žino- į štiš pavesdavo bajorams: kai lės... Tuščių blizgučių apkvai Every manager sliould mu Mostu
yra sudaryta iš 18-kos skirtin
Nerizikuokit
su
gų elementų, iš visų kraštų svieto
reigų atleidimo ir reikalaujan- nės saugiausia valgo virtus ir kada tam tikram laikui, kad šinti, mūsų bajorai ėmė sekti kę tlieir duty to attend tliis girių
apsaugojimu
savo
Knygelė
visokių medžių aliejų. Lieka
kas
lenkiška,
o
savų
minti
po
kada
tik
iki
gyvos
galvos,
o
sumanymų.
PriDykai
mo
Galinga
Mostu
kaipo
saulės
spin

keptus
valgius.
Ankščiau,
kaičių skubaus Sujungus Tarybos
meeting.
Gen. Bogutaite, duliai, pasekmingai gydo: Reuma
siųskite
braižini
ar mo
sušaukimo. Turiu garbės at žmonės valgė daugiau žalių kai kada ir ilgesniam laikui. kojų ir teršti. Nustojo aidė jus
deli arba
rašykite
dėl
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau
Nernokągios knygutės *How
dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir ardaržovių, vaisių ir net žaūos Bajorų rankose valstiečiams lietuviška daina bajoro pasto
sakyti kas seka:
;j0»tent’
Ir
šalusj kraują, nikstelėjimą ir šiaip
Reumatlški Skausmai
'Recdrd of nivsfft.' fonuos.
jau buvo blogiau, nes juos e- gėje, greit ir gimtųjų bočių
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
mėsos,
dantys
laikydavosi
il

‘Lietuvos Vyriausyvė nusta
žmonių yra pagiję, o milijonai da
Muskuluose ir sąnariuose yra
CLARENCE A. O’BRIEN
giau
ir
geriau.
nežino apie tai.
ūmai
palengvinami
su
čiusi faktų, kau p. Boettcher,
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
linimentu
Registered Patęst Attorney
verta aukso, klek ji pati sveria, sulig
Direktorijos Pirmininkas, ly- Kad ta teorija iš dalies tei
tt-A Secarltr S&vlngs A Csmnerctal
PAIN-EXPELLER
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
Bank Bulldlni
uiinas dviejų Krašto Seimelio; singa, galima įsitikinti iš to,
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra(DiMCtly nerota airtet Irom Patant OOMI
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite
narių, be Lietuvos Vyriausy kad kaikurios negausingos tau BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERT
Washinoton. o. c.
ADVOKATAI
OINTMENT. Kaina 76 centai.
naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50
bės žinios nuvyko į Reicho so tos ir dabar visiškai, nežino
DEKEN’S OINTMENT CC.
stinę tartis su Vokietijos au dantų skaudėjimo. :Ir nežino JĖZUS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis,
HARTFORD, CONN.
toritetais, buvo priversta su tos, kurios kaip tik .valgo ža juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
ASIKRATYK^T
(John Bagdziunas Borden)
spenduoti aktų, kuriuo jis bu ūus valgius. Sakysim, eski PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
LIGŲ PERŲ
ADVOKATAS
vo paskirtas Direktorijos Pir mai, kurie nesilaiko jokių hi kraštais, kaina ... >............................ . ........................ $1.50
Nosyje, Burnąje Ir
W. Adams St. Rm. 2117
Gerklėje
mininku. P. Boettcher, atsisa gienos taisykūų ir dantimis MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais 105 Telephone
Randolph 6727
Zonite
išvalys
susi
ne
tik
valgį
kramto,
bet
ir
(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50
kęs prisitaikinti prie šio rei
kimšusias atmatas, iš
2151
W.
22
St.
6
iki
9
vak.
naikins perus,
neprikalavimo, buvo laikinai sulai darbų dirba, nė vienas nešei-1 MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais,paauksotais la
Telephone Roosevelt 9090
leis ligų. Labai naiki
pų kraštais, kaina
75c. Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600
na perus. Ramina plė
kytas, kad išvengti bet kurių ga dantų ūgouiis, nė vienam
ves.
jų
dantys
neskauda.
Europie

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
tolimesnių sunkenybių gali
čių
apie
dantų
gėlimų,
paklaus
su sagutėmis, kaina
........................................... $1.75
mybės, — bet praėjusį pirma
ti,
jie
nustebę
atsako:
MALDŲ
RINKINĖLIS,
baltais
aptaisais,kaina............. $1.50
dienį jis buvo paleistas. Noriu
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. YVashington St.
Kokiu
būdų
dantį
gali
MALD
Ų
KNYGELĖ,
juodais
odos
aptaisais,
kaina
..
$1.25
pabrėžti, jos Lietuvos Vyriau
Room 1502
Tel. Central 2978
A food for pro
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
sybė yra nuomonės, kad ši gelti, juk tai kaulas!
tein; a food for
priemonė, kurių ji buvo pri Eskimai, kaįp žinoma, min AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos
minėtai salts;
6 iki 9 vai.
versta panaudoti, jokiu būdu ta žalia žuvim ir žalia ruonių mato paauksotais lapų kraštais, kaina ..................... $1.25 4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387
for calcium and
nėra priešinga Klaipėdos Kra mesk. Toks mirimas, matyt, KANTICKOS, juod. apt. Tilžės spauda ........................ $1.75
phosphorus;
all
Namų Tel. Hyde Park 3396
ir
apsaugo
jų
dantis.
MAftAS
AUKSO
ALTORIUS,
juodais
drobis
aptaisais
što Statuto nuostatams.
the essential eleCharekteringa tai, kad pieti
(Tilžės), kaina .............................................................. $1.50
ments for health
‘Krašto Gubernatorius yra nėse Grenlandijos įlankose,
METSKIMES, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
and strength are
paskyręs p. Toliušį, Direktori kur eskimai susiduria su eu
ADVOKATAS
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt. .... 75c.
found i n good
11 SOUTH IJt SALLE STREET
jos Generalinį Sekretorių, lai ropiečiais ir jų kultūra, ir
Now—Kraft-Phenhc’ new achieve-j
cheese. And all
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato, Room 1924
Tai. Randolph 9881
ment! Rich meHow cheese flavo
kinuoju kalbamos Direktori jiems ima dantys gesti ir skuu
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak
tfie
essential
ele«
plūs added health aualities
juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais .......... $3.00 1241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 9883
Svholesome, digestible form.
jos Pirmininku ligi bus pas dėti. Tų ligų jie laiko pikto
ments
of
good
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, rand. kraštais $2.25
Velveeta retains all the t
Valandos — 7 Iki 9 vakare
kirtas nuolatinis pirmininkas. sios dvasios bausme.
elementą of rich WUk. Milk i
cheese are found
ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide Utarn., Ketv. Ir subatos vakare
calcium and minerals. £eery"
Gubernatorius yra kotakte su Taip pat dantų ligų nežino
in Kraft Cheese.
caneatitfreely!
lės knygelės, kaina ...................................................... $1.50 Tel. Randolph 6187
Velveeta spreads, slices, melts
Seimelio Pirmininku, kad Di rnalajiečių giminės Rytų Indi
and toasts beautifully. Try a half
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už
pound package today.
rektorijos Pirmininku numa joj.
Vokiečių profesorius sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
KRAFT
tyti asmenį, kuris turėtų Sei-, Schroeder’is, konstatavęs tų
Attorney At Law
galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.
11
S.
LA
SALLE
STREET
mėlio pasitikėjimų.
aplinkybę, stebisi tuo juo la
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su
batos nuo 7:80 iki 9 |
‘Vokietijos notoje pareikš biau, nes malajiečiai yra įpruKRAFT-PHEN1X
8809 S. HALSTED STREET
CHEESE COMPANY
V Oeliciout New<hee«e Fęjd
CHICAOO, ILL.
tas tvirtinimas, kad, ryšy ..i tę čiulpti cukrines nendres. 2334 SOUTH OAKLEY AVENUE,
Tel. Wsntworth 1891
/
u J ji mTKItB"
ypatingai rimta padėtimi Kla
t .r'-'j' ipėdos Krašte, yra reikalin
gas skubus Sųjungos Tarybos
BIULT^S UJfCLE
posėdžio sušaukimas, neturi
jokio pagrindo. Tokios padė
ties nėra.
‘Dėl tvirtinimo, kad Vokie
tijos Vyriausybės pastarųjų
žygių išdavoje buvo sulaikyta1
iš Lietuvos Vyriausybės pu
sės tik atkartotinų Klaipėdos
Statuto atžvilgiu nusižengimų,
reikalinga pastebėti, kad jw
kių nusižengimų nebuvo nu
statyta, ir kad šiuo atveju
Reicho Vyriausybei nėra sve
timi šie nuotykiai, kulių pa
sekmėje įvyko
Pirmininko
Boettchero paš&iuūmas.

Apie Klaipėdos įvykius
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mirus, norinčių stotį į jo vietį nės. Jų teatro scena tai ir buatsirado taip daug,' kad buvo į vo vienintelė vieta, kuri raupsunku išrinkti, kurį būtų ga- 1 suotiesi&ms priduodavo sVeikų
Ofisas Tel. GrovehlU 0617
Garsus ispanų legendų did- sais, o Diupni prislėgtais se- Įima pasiųstį į. raupsuotųjų' žmonių išvaizdų.
Res. 6707 S. Artesian Avė.
DR. A. G. RAKAUSKAS
ligoninę.
I Vienų rytų pas Druar de Le
Tel. Grovehill 0617 |
vyris Sidas, keliaudamas per I natvės.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kas nori matyti šį didvyris- ze atėjo apyžilis japonas it al
Andalūzijų pripuolomai susi-1 Sunku r„.sti daugiau tokių
KENOSHA, WIS. OFISAS:
CH1CAGOS
OFISAS:
kų vienuolių pksišveritimų taf-1 vedė jėiinų, turtingai apfengtiko raupsuotąjį. Sidas ištiesė savęs išsižadėjimo pavyzdžių,
IR CHIRURGAS
, 2415 W. MARQUETTE RD.
5817 — 6th AVENUE
naujant raupsuotiems, gali tų'tų dieniu veideliu mergaitę, ši , GYDYTOJAS
2423 West Marąuette Road
jam pirštine apmautų rankų. kaip vadinamieji “raupsuotų
Vai.: uiarninkais, ketvergaia Ir pėt
Vai.: panedėllais, seredomls Ir sunuo 9 Iki 12 ▼. ryto, nuo
Nelaimingo raupsuotojo veidus jų. ricieriai”. Šį pasišventimų, rasti prancūzų rašytojo Andre1 mergaitė būvo japono gimiiiai- Vai.: 2-5 ir 7-9 p. m. xet. 9-12 a m. ' nyčlomls
batomia nuo 1 iki 4 ir nuo 6 Iki
1 iki 4 ir nuo 6:80 iki 8 v. rak.
Belsoro knygoje “Reviu de lė'tė, krikščionė, europietiškai
Nedėlioj susinuus
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4060
Chicagos ofiso Tel. Grovehill 32H2
atsidavimų tarnauti nelaimin
nušvito tokiu dėkingumu,
kad
•
Mand
”
.
Autorius,'žymus
pruį išauklėta ir gerai mokanti anSidas nusimovė pirštinę ir pa giems, visų užmirštiems, žmo
Tel. Canal 6764 '"Res. Republio 5360
neūzų kritikas, šiūrpiai atvai- glų kalbų,
davė jam nuogų rankų. Nuo to nėms, daugiausia parodo vie
DR. SUZANA A. SLAKIS
laiko legendų didvyris Sidas nuoliui gyvenų raupsuotųjų zduoja prancūzų kunigų gy- —Aš atvedžiau pas tamstų
veninių
Japonijos
raupsuotųsavo
giminaitę,
—
pasakė
jauXgxtojas. chikurgas
Specialistė Moterų ir Vaflių Ligų
gavo, ‘ ‘ raupsuotųjų riciero ’ tarpe. Ir tiesiog nesinori tikė
IR OBSTETR1KAS
jų
ligoninėse.
poriasr
2
—
bet
jai
nesakiau,
kuti,
kad
mūsų
laikais,
kada
te

vardų.
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Gydo staigias »r chroniAkaa ilgas
kio didvyriškumo sostai yra Japonijoj raupsuotųjų yra riam tiksi ui.Tegu ji man dovyrų. moterų ir vaikų
Valandos: 10 Iki 12 ryto; IJkl 6 po pietų.
Mūsų laikais buvo ii- kitas
(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge iki 8 vai.).
laisvi, vis dėlto atsiranda į jį labai daug — apie 100 tūks-'vanoja už tai, kad aš iki šiodaro operacijas
Seredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimą.
toks “roupsuotųjų rieierius”,
tančių.
Į lei slėpiau nuo jos, jog ji pralabai daug kandidatų.
Ligonius priima Kasdieną nuo
Oiiso
Tel.
Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 339f
Tai misijonierius Izidorius
pietų iki 8 vai. vakaro.
Belsoras, minėtos knygos deda sirgti raupsais.
N odelio mis ir seiedomis tik
Neseniai mirė turėdamas 71
Diupini, kilimo prancūzas.
iskalno susitarus
.
Madagaskaros
salos
autorlus
’
(
a
P
lanke
didelę
raup'
išgirdusį
šiuos
žodžius
n.erDiupini buvo Madagaskaro m. amž
Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 5918
Ofiso Ir Res. Tel. BouL 5914
Ofisas,
Laboratorija ir X-Ray
salos raupsuotųjų ligoninės raupsuotųjų ligoninės kiinigas suotųjų ligoninę, kuri yra ne- gaitė nustebo, o paskiau pratoii Gotembo miesto (Japoni- jėjo verktL Kada japonas iš- 2130 WEST 22nd STREET
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
kunigu. Jis pasišventė tarnau Peirine. Per visų dešimties
CHICAGO
Druar de Leze nusivedė
756 Wėst 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
ti pamirštiems, vargstantiems, metų laikotarpį, kurį Peirine j°j), Prie Tuzi kainų. Jam ta▼ai.:
1-8 ir l:(l-8:X« vai. vak.
▼aL: 2-4 Ir 7-t vai. vakar.
biaurios raupsų ligos kanki praleido Madagaskaros saloj, da vadovavo kunigas Druar mergaitę į savo celę ir ilgai sd
susitaro.
Madėlloj suaitaras
de Leze, kilęs iš senos pran- ja kalbėjo. Mergaitė pasiliko
namiems žmonėms. Jam padė jis kiekvienų mėnesį po viena
cūzų giminės. Savo miBžimško raupsuotųjų ligoninėj, bet Ledavo šiame sunkiame darbe savaitę praleisdavo būdamas
Tel. Central 7079
Vai.: 1-4 vaL vak. Ir
ūgio figūra jis priminė kny- ze įigaį bijojo, kad ji nenusi- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kitas kunigas, lenkas Jonas raupsuotųjų tarpe, mažutėj
lies., Longbcach 9458
Pagal sutarti
X—Spinduliai
žiaus karų laikų kareivį. Fra- £udytų
Beizimas. Jie abu mirė beveik skurdžioj bakūžėj. Be to, kiek
DR. B. G. LAMBRAKIS
Ofisas 2201 West 22nd Street
vienu laiku, 1912 m. Kun. Bei- Į vienų sekmadienį laikydavo ėjusiais įlietais, kun. Druar de. Praėjo metai. Dideliam Le- cor. So.^^eavitt St. Tel Canal 6122
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS
žinias mirė užsikrėtęs raup S raupsuotiems mišias. Peirine Leze mirė. Jis buvo praleidęs ze nusįstebėjimui, pas inergai- Rezidencija: 6628 S. Riehmond Avė.
Buvęs Instruktorius Vleuno. Universiteto Per 6 Metus
tiylikų savo gyveninio metų
laikų nebuvo iškilę
Ofisas 1447-40 Plttsfield fildg., 66 E WastduKtOH St., Ghicago, 11L
Telephone Republic 7 868
raupsuotųjų tarpe.
'jokių raupsų ligos žymių. Jis Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
Nedėlioj; 10—12- ryto.
GRABOR1A1:
Savaitę laiko prieš savo Md-'atvežė niergaitę į Tokio pas
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 (Tel. Lafayette 5793
įtį, jausdamas, kad jau prisi- gerjausį medicinos specialistų,
LACHAVICH ai tina paskutinė gyvenimo va- kat| ^aį, į^tlrtų mergaitės sveiPIGIAUSIAI)
LIET.
GRABORIUS
landa, Druar de Leze parašė katos stovį
Pasirodė> kad
Gydytojas ir Chirurgas
IR SŪNUS
Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: 2 iki a po pietų, 7 iki 9 vak.
CHICAGOJE
1821
SOUTH HALSTED STREET
LIETUVIS
GRABORIUS
atsisveikinimo
laiškų.
Laiškas
mergaitė
yra
visai
sveika,
4631 80. ASHLAND AVĖ. Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. Office: 4459 S. Califomia Avė.
Laldouvėms pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla. buvo adresuotas Tokio sionis-Į
„Dėkui
Dievui,
—
pasakė
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Tel. Yards 0994 '
Nedėlioję pagal sutarti
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
6 iki 8:30 vakare
tų
vienuolynui,
kuris
labiaui
Druar
de
Leze
_
Važiuokit
darbu
busite
užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2515 arba 2616
Rezidencijos Tel. Flaza 3200
sau prie grabų iššiai rūpinosi raupsuotaisiais. greiįiau nani0.
Uflso Tel. Victory 3687
2314 W. 23rd PI., Chicago
dirbystės.
VALANDOS:
OFISAS
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
Jis šiame laiške dėkojo vie-,
mergaitė pradėjo jį pra- j
Nuo 10 iki 12 dieną
668 West 18 Street
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo
2
iki
3
po
pietų
1439
S.
49
Court,
Cicero,
UI.
nuolyno
vyresniųjųm
abatui
šyti>
ka3
leistų
jai
pasi
i
ikt
į
j
Telef. Canal 6174
Nuo 7 iki 9 vakare
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Tel. Cicero 6927
SKYRIUS: 3238 S.
už nelaimingiesiems ligoniams raupsuotųjų ligoninėj. Joki
Nedėl. nuo 10 -iki 12 dieną
Kertė So. Western Avenue
Halsted Street., Tet
3133 8. HAL8TED 8TREET
Vlctory 4088.
Tel. Prospect 1028
teikiamų patarnavimų ir davė
atkalbinėjimai mergaitės
Antras ofisaa ir Rezidencija
Telefonas Yards 1138
Rezidencija
2359 So. Leavitt St.
paskutinį
savo
patarimų: nepaveįkė ir ji pasiliko ligo| 0504 8. AKTE81AN AVĖ.
Tel. Canal 2330
Phone Boulevard 4139
D
E
N
TĮSTAI
Būk, tamsta, visuomet liriks-' nįnįįj, kame per dešimtį metų
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
į Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėlioj pagal susitarimą
mas, kad kažin kas atsitiktų. buvo i6tikima jo padėjėja.
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
'piet. Utarn. ir SubaL Nuo 3-9 vak.
Andre Beįsoras buvo ir ’ki-' Pbone Boulevard 7042
Graborius ir Balšamuotojas Mažiausias nusiminimas man
GRABORIUS
šventadieniais pagal sutarimą.
Tel. Weutworth 3UU0
visuomet palikdavo gilų ir toj raupsuotųjų lignoinėj, Kai- ’
Musų patarnavimas
Turiu automubilius visokiems
visuomet sąžiningas Ir
SVARBI
ZINUTĖ
1 slegiantį įspūdį ’ .
jame. Čia buvo ligoninės diRez. Tel. Stewart 8191
nebrangus, nes neturi
reikalams.
Kaina
prieinama.
D
E
N
T
I
S
T
A
S
Druar de Leze, gyvendamas rektoriui. kunigo Bertrano sume lžlatdų užlaikymui
skyrių.
3319 AUBURN AVENUE ne tžmonių, o kitaip sakant, rinkti' raupsuotieji, kurie el4645 So. Ashland Avė.
Lietuvis uydyiojas ir Chi
Nauja, graži ko
Arti 47 Street
gyvų lavonų tarpe, visuomet g5taudavo pakelėse toliau nuo
Chicago, 111.
Gydytojas ir Chirurgas
plyčia dykai,
rurgas peraeie savo ofisas į
stengdavosi būti ramus, links- apgyVentų vietų.
Jie buvo
6558 S. HALSTED STTAEET
naujų vietų po num. 4645 S.
mas ir tokį pat ūpų įdiegti1 miestų ir
gyventojų iš- Tel' Caual 6122
3307 Aubum Avenne
Vai.:. 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Ashland Avė. Vai. 'i iki 4 ir
savo globojamiems ligoniams. yyti ir vargdavo be jokios
\
o iki o vali. r\ed. pagal sutar
LIETUVIS GRABORIUS
Kada raupsai tiek įsigali, prieglaudos. Dienų ir naktį, ar
Rea. Phone
DENTISTAS
Didelė graži koplyčia dykai
Englewood 6641
Office Pnone
ia.
Tel.
Boulevaru
7820.
Na

kad jie pasidafo nebeišgydo
(Tęsinys 6 pusi.)
Wentworth 2000
W entworth iOOv
2201
Wešt
22nd
Street
718 WEST 18 8TBUT
LUITU VIS GRABORIUS
mai; 6641 So. Albany Avenue,
mi,—sakydavo jis,—raups ui
i
(Kampas Leavitt St)
Ofisai
TM. R00MV«lt 7111
Valandos:
Nuo
9
iki
12
ryto
Tel. Frospect 1930.
tųjų ligoninė neturi būti pa
AKIŲ GYDYTOJAI:
4603 S. Marshfield Avenne
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Nuo
1
iki
8
vakare
prasta, vien žmogaus fizine
Seredoj pagal sutarti
Tek Boulevard #277
6558 SO. HALSTED STREET
Tel. Grovehill 1596
sveikata tesirūpinti ligoninė. SUGRĮŽO IŠ LlfeTUVOS
VaL 2-4 Ir 7-9 vai. vakare
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Raupsų nieks nebelaiko Dievo
Boulevard 7589
VEDSJA8
Re£*,’Hemlock 7691
bausme už sunkius nusikalti-1
UiDrrujAs ir chirurgas
LIETUVIS GRABORIUS
1850 WE8T 46th STREET mus. Todėl raupsuotųjų ligo
Va.. 9-il ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Serauomia pu pietų ir Neuemieniaia
Kampą. 46th ir Fattliva SU.
ninė neturi būti kalėjimu.
4443 So. Talmam Avė.
tik susitatua
GYDYTOJ AS ir CHIRURGAI
Tel. Bouleiaid 5202-8411
2422 W. MARMUETTE RGAD
DENTISTAS
4729 WEST 12 PLACE
Taip galvuodamas Druar de
Tel. Virginis 1290
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoe
Nuttsdtoro valandoje kreipkitės
4712
So.
Ashland
Avenue
x
Yards 1138
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis ju
prie manęs, patarnausiu simpatiž- Leze raupsuotųjų ligoninę pa
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro Ofiso Teh Victory 6893
bua
kkl.
(Aaadaglal,
gerai
Ir
ptiuo
ne*u
vertė darbo kolonija. Jis įdie
dhiėafco, Hį
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
R
pz
Tel
Brexel
9191
w> washington blvd.
LIETUVIS AKIŲ
nez. r ei. urexei yiyn Kltos vaI
wa«hington Buivd.
gė raupsuotiesiains pamėgimų
Tol*. Cicero 12«l
X-R*y
4:30
—
5:30
kasdien
SPECIALISTAS •
A Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arbt>
' sodininkystės ir žemėn ūkio
akių įtempimą kuris
Cicero 662. Res. tel. Cicero 2888
lauko darbų. Dirbdavo tik tie , estiPalenjgvlns
priežastim galvos skaudėjimo,
LIETUVlb DENTISTAS
aklų aptemkdo, nervuotuMODERNIŠKOS KOPLYČIOS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ligohiai, kuriems darbas pa svaigimo,
mo, skaudamą aklų karšti. Nulmu ▼ai.: kasdien nuo 10 v. ryto Ik. 9
Ofisas 3102 So. Halsted St.
tikdavo. Prievartos nebūvo jo eafaractus. Atitaisau trumpą regysvai. vakare
DYKAI DEL ŠERMENŲ
tę Ir toildlą regystę.
Nedėliomla Ir Seredomls susitarus
Kampas 31 Street
kios. Ir kiekvienas jų jautėsi Prirengtu teisingai akinius visuose 4«47 W. 14 ST.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Cicero, lH.
atsitikimuose,
egzaminavimas
daro*
4143 Archer Avenue
šeimininku savo rankomis iš ma* su slėktra, patadanča maBaaValandos; 1-3 po piet, 7-8 vak.
VaL; 11 ryto Iki 1 po pietų
dirbto žemės plotelio ir niai slas klaidas.
Nedėliotais ir šventadieniais
Speclals atydfc atkreipiama moky
I Iki 4 Ir 6 iki 8 v. ▼.
Tel. Cicero 6756
tindavosi vaisiais bei daržo- klos vklkučlama.
10-12
Nedėliomla nuo 10 iki 12 ryto
Valandos nuo 10 ryto iki > va
j vėmis.
kare: Nsdėliomis nuo 10 iki 12.
Telefonai dieną ir naktį
Didžiausį džiaugsmų raup-* KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUMVirginla oOSO
DENTISTAS
„uotiema .„teikdavo teatras,
SŠ2S2S
1446 S. 49 CT. CICERO
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Druar de lieze šventadieniais!
Kftlnog pW*u kaip kitur
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare
<7l2
g.
ASHLAND
AYE.
rengdavo spektaklius, kuriems
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
4910 SO. MICHIGAN AVEM,,
tel.
Boulevard
7588
lj raupsuotieji patys s^uvo kosSFECU AUSTAS
Phone Hemlock 2061
Tel. Kentrood 8187
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
itiumus, paišė dekoracijas iri
Valandos:
lit. Tarda 1829
Vai. ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte.
patys mokinosi roles. Sį raup
AMBfctANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
pietų: 7—8:80 vai. vakare
Nuo 6 iki 8 valandai vakaru
DENTIUTAI
DR.
G.
SERNER
Nedėliomla 10 iki 12
apart šventadienio ir ketvlrtadien
suotųjų
teatrų
labai
mėgo
lan

Mes visuomet .teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į
Gas Estractlou
. - ' z
Telefonas Midway 2880
Vai. 0-9. Nėd. 9-11
kyti aplinkinių kaimų gyven LIETUVIS AKIŲ
| patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.
kO. WB8T«RM AVK
Tai. Hemloek 8788
tojai, kurie nebijojo nuo ar
Hemlock 8111
Rea Tel. Prospect •* ,
tistų užsikrėsti raupsaiš.
Andre Belsoras matė šių
dr
s, ares
JŪSŲ 0BAB0Ė111
REMK1TE TUO» PROFEOfisas
Ir
Akinių
Dirbtuvė
(Naryauckas)
vaidinimų atvaizdus. Kostiu
Didysis Ofisas
GYDYTOJAS ik CHIRURGĄ*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mai ir grimas taip padengda 756 WEST 35th STREET SIJ ON ALUS IR BIZNIE
4605-07 South Hertnitage Avenue
2420 Weat Marąuette Road
Ofisas 0165 South KedMe
Kampas BalStėd St.
RIUS, KURIE GARSINASI
VALANDOS:
vo raupsų žymes, kad artistai
Rea 6425 So. Califomia. Ava
YARDS 1741 ir 1742
• Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vak.
▼alandoa: nuo 14—4: aus
“DRAUGE.”
atrodė esu visai sveiki žmoUtarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti vai. f 4. 7 9 v v. itakir'ant
u ai ii

“Raupsotųjųdidvyriai”

DAKTARAI:

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. RAŠIUS

DR. S. BIEZIS

DR. MAURIGE KAHN

J, F, RADZIUS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIš

DR. J. J. KONARSKIS

DR. J. P. POŠKA

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. C. Z. VEZEUS

UK. M. r. STRlKOL'IS

S, M. SKUDAS

DR. H. BARTON

DR, G. I. BLOŽIS

E Z E R S,KI

DR. A. R. MūCRADIE

L J. ZOLP

A. PETKUS

DR. A. L YUŠKA

DR.VAITUSH, OPT.

DR. S. A. 00WIAT

DR, A. P. KAZLAUSKAS

- UK. GUSSEN

DR. A. A. ROTU

DR. T. DUNDULIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

A. L DAVIDONIS, M. L

DR. JOSEPH KELLA

J. F. EUDEIKIS & CO.

.

Visi

Telefonai!

v.

N

DR. B. ARON

siltrojs

y ,■

...ii

<, i

C H I C A G O J E

Tautiečiai—lietuviai katalikai! Visose kolonijose iškil
mingai su pamaldomis, prakalbomis ir susirinkimais tin
kamai paminėkite VASARIO 16 DIENĄ! Tą dieną sukan
ka jau net 14 metą nuo Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo ir atgavimo. Draugė su visa mūsą tauta džiauki
mės iškovotąja laisve, bet kartu prisiminkime tas aukas
ir sunkius kelius, kuriais mūsų Tėvynė—Lietuva buvo
gerąją savo sūnų išvesta iš ilgos verguvės j laisvą gyve
nimą. Supraskime tai, įvertinkime ir semkimės iš tos ne
tolimos praeities jėgą savo ateičiai ir lietuvybės išlaiky
mui Amerikoje! Tegyvuoja laisvoji Lietuva! Bet dar neiš
vaduotąją Lietuvą stiprinkime savo aukomis ir drąsinimais!

... .

I.

| j. _ ,... t, _.... ,

,

-»'Tus. vas. 15 d., 193$
T

gali turėti didelės praktiškos pravesta vandentiekio ir kanareikšmės.
lizacijos. Tačiau darbo esu dar
daug. Svarbiausias dalykas esųs vandentiekis ir kanalizaci
jaDabar esąs krizio metas, in
Šv. Baltramiejaus choro su dustrijoj nedarbas. Teks ieš
sirinkimas įvyko vasario 5 d. koti priemonių nedarbui už
Kauliukų ir kortų lošimo va kirsti kelių.
karas, surengtas porų savai
Savivaldybės dirbtuvės bus
čių, davė pelno $14.00. Visi stengiamasi sutvarkyti kome
dėkingi šeimininkėms p-lč.us rciškais pagrindais. Kalbėda
Butkiutei ir p. Zanauskienei. mas apie koncesijas p. GrauNutarta surengti šeimynišką rogkas sako, kad jos iš esmės
vakarėlį vien tik nariams sp esąs negeras dalykas. Kauno
kortų ir kauliukų žaidimu miesto savivaldybė turi į savo
Mergaitės atneš valgių, o vy rankas paimti ne tik elektros
rai — gėrimų. Tai įvyks vas. energijos tiekimų, bet ir su
14 dienų.
sisiekimų Kauno gatvėmis.
Choras statys 3 veik. veika
lų “Du Broliai.” Rolės pas BURMISTRŲ SUVAŽIA
kirstytos. Ponas J, Junčius
VIMAS „
yra režisierius. Tas veikalas
Kovo mėnesį Kaune įvyki
bus statomas pirmų kovo mėn.
Lietuvos miestų burmistri
sekmadienį.
(majorų) suvažiavimas, kuria
me bus plačiai tariamasi dėl
ekonominės miestų būties.

“RAUPSOTŲJŲ
DIDVYRIAI’

(Tųsa nuo 5 pusi.)

X Plačiai žinomi biznieriai
lietui lyjant ar pučiant žvar
pp. Stugiai rengia kauliuku
biam vėjui, šie nelaimingi li
ižaidimo vakarų neturtingiems
goniai tūrėjo gyventi po atvi
B Ičjeportas.— J. M. pra mergaitėms sušelpti. Įvyks koru dangum, niekur nerasdami
ei
M. Ja Knisas, Šv. .Jut . vo 19 d. p. Martinkaus svet.
sau geresnės prieglaudos.
trio parap. klebonas, po žie- (4(528 So. Woo<l St.). Pradžia
Belsoro aprašymas apie Šią
GiJtGr atostogų pietinėse vals I i va i vak. Visi kviečiami atligoninę,, tiesiog šiurpu nukra
•s e jau sugrįžo. Atsilsėjęs, silankyti ir paremti tų kilnų
to žmogų. Štai kaip jis apra
f erb. dvasios vadas dabar ė- darbų.
šo vienų vaizdų.
r.iųti įvairių parapijos darbų,; y p Stugienė yra veikėja,
— įėjęs į pirmąjį ligoninės
svarbiausias, kurių dabar yra prįkiauso prie visų Idėjinių
kambarį užuodžiu degančios
i. ritminga jubiliejinė vakarie- draugijų ir ten daug pasidaimėsos kvapų. Pradėjus dairy
nė. O tai visa įvyks balandžio buoja Veikli moteris.
NORTH SIDE
BRIGHTON PARK
tis, pasirodė, kad vienas raup
10 d. Tai bus Šv. Jurgio pa i
gv. Kazimiero Akad. Te
X Šv. Vincento a Paulo dr- suotasis sėdi atrėmęs nuogų
rapijos gyvavimo 40-ties mePj.mėjų 1 skr. vajaus vakaras įVasario 9 d. įvyko Mažioja surengė šokius bedarbių ir kojų prie besikūrenančios kro
pj.minėjimas.
*vyks kovo 13 d. Bus gardi va- sios Gėlelės dr-jos mėnesinis
beturčių naudai. Svetainėj su snies. Būdama perarti ugnies,
Vietims karienė ir turtinga programa. susirinkimas.
sirinko didelis ižmonių būrys. ligonio koja pradėjo degti. Bet
Tuo daug; rūpinasi mūsų dar Daug svarbių dalykų apsvar šokti buvo labai sunku, nes jis to nejautė. Jo kūnas buvo
BRIGHTON PARK
bšti pirm. P. J. Čepulienė.
rstyta, bet svarbiausias iš vi- žmonių per daug susirinko. tiek sužalotas biaurios ligos,
Š v. Vincento a Paulio d r-ja
X Kontestininkas P. V. Sta- sl- buvo svarstymas, kaip dau- Pirm. J. Rėkus labai energin- kad neturėjo jokių jausmų.
rengia kauliukų žaidimo va
ncikas daug darbuojasi, nešda- X*au nau»iU narių patraukti dr- gaį vedė vak., o jo padėjėjas Apie šiuos misijonierius,
karą vasario 18 d. naujoj pamas j namus katalikiškų, laik- j°n- Tam tikslui bus sureng- yf Rugys turėjo gana daug “raupsuotųjų ricierius”, Belr; y "os svetainėje (44 St. ir
raštį “Draugų”. Linkim P. V. ^as kauliukų (žaidimo vakaras rėkti. Serijas labai sėkmingai soras atsiminė aplankęs KoloC alitbrnia Avė.). Pradžia 7
Stancikui geriausios kloties,:vasano
d. P88 masV rasti- išpardavė ir manau pelno bus nialinėj parodoj, esantį misijovai. vak. Visi kviečiami atsininkę p. Jegielienę (kampas gana daug. Vakaras buvo pa- nierių pavilionų ir pamatęs ja
lankyti ir padėti šiai draugi- kad h""! Pir,"oi
Žymesnieji visuomenės vei
me vaškinę mirštančio misijetęsti tolyn tą prakilnų dar, . x I-<ab<larių ««-»»• iM^a* 47th ir Rockwell) Visos narės, sėkmingas.
KAUNO MIESTO REI
kėjai sumanė surengti visų ei
kiekvienas to vakaro
vasario 28 d. ir tę-,kurios atsives naująmrą su
X Šv. Rožančiaus draugija nieriaus stovylų su baisiu rau
KALAI
nes
lę paskaitų kaliniams, kurias
sis keletu dienų. Bus visokių savim, Įeis j vakarų dykai, zi- rengia kauliukų žaidimo va psų ligos sužalotu veidu. Į jo
pajamų centas bus sunaudotas
laikys kalėjimuos.
' įžanga 50c. Girdėti karų parap. svet. vasario 14 sutanos atlapa buvo įsegtas
bedarbių šeimynų šelpimui. Tų rankdarbių. Kviečiami visi at-, taip
Po priesaikos naujas Kau
nelaimingųjų vardu kviečia silankyti ir pamėginti savo1 kad dovanos bus labai puikioss d. Prašomos visos narės atsi Garbės Legiono ordenas.
no m. burmistras inž. Grauro/ u™
\
laimę.
Paremkite
tų
kilnų
darkus
gardžių
užkandžių,
gar
(L.
ž.) gkas perskaitė savo deklara
nešti
po
kokių
nors
dovanėlę,
me visų atsilankyti pažaisti ir
bų, nes ne vienas nežino savo džios kavutės, uižbaltintos lie o visi parapijonai — paremti
dovanų laimėti.
DU MILIJONAI PARAŠŲ cijų. Pabrėžė, kad, esant Kau
I. MmMMS
ateities,
gal
kada
turėsime
tuviška
smetonėle.
jų
darbų.
Pelnas
skiriamas
paAčiū Brigliton Parko biz
no
miesto
burmistrui
J.
Vilei

UŽ TAIKĄ
(Marąnette Jewelry A Radio)
nieriams ir kitiems, kurie au kreiptis prie labdarių. O da Girdėjau, kad bus tenai ko- rapijos naudai. Ši dr-ja daušiui, miestas padaręs didelį Pirkusieji pas mus už 96 ar daukis ten labai širdį gaivinantis,' gausia perka gėlių altoriui,
šnnK
lnll.n
bąlą dykai nufotografuoti,
bar pasigailėkim vargšų.
kojo dovanas.
Moterį) taikos ir laisvės są šuoli pirmyn. Per tų laikų iflggp Węgt flg St.f Ohicngn Ųl
X. Y. Z. specialus “keiksas” ar ragai- pėl to, manau, žmonės, supra- .
Rengimo komisija
junga Anglijoj surinko 2 mil. Kaune viešo naudojimosi tro-J
TM.
šis, kurį vienas labai gerašir- nta tokio dalyko svarbų ir paHemlock SlftO
parašų už pasaulio taikos į- besiu esą pastatyta už 3,5 mil.1
dis “ne-žmogusA’ žadėjo pa- remsite kiek tik galėsite,
BE KO NEGALIMA
WEST SIDE
vykdymų. Surinkti į vienų vie lt, gatvėms tvarkyti išleista i
aukoti.
Tad
atsilankykite,
linVasario
17
d.
įdėt.
Vy
APSEITI
Vasario 7 d. 7 vai. vakare
z
tą parašai sudarė 8 pilnas dė 7 mil. lt., apie 70 kilometrų1
ksmai
šventadienio
popiet
praftų
5
kuopa
rengia
šeimyniš

įvyko Šv. Vardo dr-jos kau
žes. Ant dėžių buvo padėtas
ILUNGTON THEATRE
Prasidės lygiai 3 va!. kų kauliukų žaidimo vakarų parašas “Pax” (Taika) ir iš
—rliukų žaidimo vakaras Aušros Nesenai iš Peoples Furnitusu užkandžiais. (Velykų vaka- vežtos į _Ženevą. Prieš išveVartų parapijos svetainėje. re Komp. nusipirkau skalbia- popiet.
Wm. J. Kareiva
Pirmadieny, vasario 15, ro
Gėlelė rą jie rengia vakarėlį su
dva.
Pasilinksminimo vakarėlis bu- Inaia mašinų. Pasirodė, kad
Sarlnlnkaa
Del geriausio* rų«»i
grameliu ir Sokjąis. Pelnąs ski-] si„iakas. Kittln, Kraštuos toji doma “Frankenstein” ir“Bevo labai jaukus, smagus ir
toks patogus daiktas, kad
Ir patarnavimo, lauau Hunks.”
T0WN OF LAKE
namas parap. paudai.
linksmas, kurį p. S. Balčiūnie- 'k* tol aš nė įsivaizduoti neUt
moterų taikos ir laisvės sąju- Antra(iieay ir Trefiad., vas.
OREEar VAUiKT
X Mūsų bosketbolo ratelis nga taip pat surinko apie mi- lg ir „ rodoma ..Corsair..ir
nė ii p. E. Zaurienė vedė gra- KaJėjau. Seniau skalbimas buPRODUCTS
X
Apgailėstaujam
gerb
Olmils
tvležlg klauMlaimėjo žaidimų prieš W. Pull- lijoną parašų.
žiai ir sumaniai. Draugijos na- vo ka*P koks krylžius, o dabar
...
nlų, sviesto ir surig.
“
Consolation
Marriage.
”
riai uoliai darbavosi. Žmonių ^a’ kaip kokia pramoga. Se- kun. A. Deksnio, kuris aplei mano ratelį vas. 7 d. Jei būtų Taikos reikalingumo iėdės- Ketvirto,!, ir Penktad. vas.
80. PAULINA BTREET
Tai. Boulevard llil
; tsilankė daug. Pelno padary- T!*au skalbimo dienos nekęs- do Šv. Kryžiaus parapijų, pa- pralaimėję rezultatai būtų bu tymas, su milijonais paraėų, ,g ir ,9 hus rodoma ..Thc
tą apsčiai. Visiems, prisidėju- davau, o dabar tai tiesiog jos skirtas Šv. Jurgio parap. kle- Vę vigai kitoki. Didžiausių le Iras įteiktas Ženevoj visiems Onardaman.. ir ..Hasbai)d>s
siems darbu, dovanomis ir da-juokiu.
bonu Utica, N. Y. Linkim jam pūdį padarė žaidimas prieš nusiginklavimo konferencijos jĮojj^av «
1 AR SADI KRAUSTYTIS?
lyvavimu vakarėly, širdingai' Kas kartų patirs, kaip pa- #ero pasisekimo.
garsiuosius Cicero ir Town of dalyviams.
Visi yra indpmūs veikalai.
aėių.
'
Valdyba togus daiktas yra skalbiamoji I 'X Moterų Sų-gos 21 kuopos Lake ratelius. Cicero vėl lai____________
i mašina, tai tų pripažins, kad vakariniai kursai gerai seka- mėjo vienu laipsniu. Manau, NEPAPRASTAS KUNIGO
7126 Se. Rockwell St
be jos apseiti negalima. Dar
0
Užgavėnių vakarie- kada susirems dar sykį, perTel. Repnblic 5099
T0WN 0F LAKE
IŠRADIMAS
PAJEŠKAU
daugiau galima pasakyti—
buvo tikras bankietas. Vi- gajg bus Town of Lakiečių
Elzbietos Beividaitės, Bui- Mes permnfūojame pianus,
bandyti
apseiti
be
jos
būtų
šokių
kepsnių
prikepė
ponios:
pus
ėj.
Ar
ne!
Ateinantį
sekm.
X Šv. Cecilijos giedorių
Ispanijos kunigas Marchese, vydaitės ar Bayved. Kilusį iš fonričius ir kitokius dalykus,
neišmintinga.
M.
Sudeikienė,
Gedvilienė,
vas>
14
j.
North
Side
žais
fu
dr-ja rengė šeimyniškų vakagyvenantis
Bolonos mieste, iš- I(Vilnijos.
Apie
metų
gvve- MūgŲ patarnavimas yra grei
m
3
•
•
T
*
*
* lillJvM, ajl
LzavS JL10
vz AlX\7
V
Laun- Marąuette Parku. Taip pat rado būdų pašalinti audras. •
chieagoįe. Svarbu ia su
rėlįį vas. 6 d., p. Dambalo ša Dar reikia priminti, kad Stugiene, Bagdoniene,
"D
AT
« •
•
•
Įėję. Vakaras prasidėjo 8 bai- j Pe°Ples Furniture kompanija navičienė, Bučienė ir p-lė M. pamatysime geriausius lygos, Tam tikru prietaisu jis palei- ragti jį a pav^g-ja nema tąs, geras ir nebrangus.
- rytų. Giedoriai-ės
. . . >: Patarnau.ja pagirtinai.
_ ; ir
_ T jąu-ri-ncVnito
_ n'J
__ I
__ v____ :____ _x_l____
"
’ J
gėsi...
?? vai.
Man
Laurinskaitė. .Trva
Jos-vist/is
visos tmrgar- žaidėjus.
Bridgeportas
prieš džia didelius
šviesos stulpus, ?o tūrto
mirugiū" broliu I Mes pervežama daiktus ii ir
ir svečiai linksminosi, šokdami < Perkant skalbiamųjų mašinų dižiai pavaisino, visos pasilin Town of Lake, ir Brighton į debesis ir suskaldo ore elek.!Kas
.fts
kitas miestus,
nat ir lietuviškus šokius. Apie' ^arQuette Parko parduotyvėj, kamino ir išsiskirstė namo. Park prieš Cicero. Vėl bus trą. Audra tuojan pranyksta, j doyanfl $|Q00
ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI
12 vai. tapo sukviesti prie sta
^rd St., p. Čapas ir Pam°k°s įvyksta kas antra- riksmo. Remkite sAvo, o ne Kunigas ore tęsia tolesnius
Antanas Svetulevičius
bandymus. Jei išradimas bus 12 Hemlock St., Plains, Pa.
lo vakarienei. Komisija dar-'|P- Miškas teisingai nurodė į- dienį, Davis Square Parke.
kitus. Nesigailėsite
galima plačiai pritaikinti, tail
bavosi: C. Lauraitis, E. Kuš-vairilJ rnaSinU patogumus, op.' X Šv. Kryžiaus parapijoj
z ;
Namų Statymo Koatraktorlas
leiko/ šeimininkės p lės S. SaKrukas suteikė ko geriau- dabar įvyksta Novenos pns ---------- ■— ................
......
Itatau Įvairiausius namus prieinama
(Liurdo Švč. Mergelės.
I
NAUJOS DAINOS
kalauskaitė ir E. Kegovičiutė; sias sąlygas.
Kol nebusi gana mokytas, tol skur- 7151 S. CAUFORNIA AVĖ.
Pagaliau
priminsiu,
kati
iš
X
I^abdar.
Sąjungos'
1
kuo
prie stalų p-lės S. Bartkaitė,
LIAUDIES DAINOS MŪRAM CHORUI HARMONIZAVO džiai gyvenai, neturėsi gerai apmokaTelefonas Hemloek 9999
a
~
imo dwbo. 8kriaudžla ir ižnaudoja neS, Navickaitė, S. čikanauskai- Peoples Furniture kompanijos Pos vakaras įvyks vasario 21
STASYS NAVICKAS
•
! mokytus žmones. Todėl laikyk sau už
RspubUo 9999
garbę kg nors Ižmoktl. Mokslas nu
tė,_ Petrilla ir p. M. Yorkman. esu pirkus radijų. Nors jį jau 4- Sv- Kryžiaus par. svetainėturime
nuo
tos
kompanijos
pir
J
e
Bas
vaidinama
drama
1.
Tai
aukštas,
kukštas-Oi,
geso
užgeso
(Mišram
Chorui)
30c
Mūsų pirm. it choro vedėjas
V. tlaukša išreiškė padėkos žo į,nosios lietuviškos programos, Į“Pražydo nuvytusios gėlės.” 2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c ^oje prtea tamsybę, prietarus, melus,
omnoRaue kontraktortus
džius Seimininkėms ir linkėjo,'1** 3aki« “trubelio” dar neradus ir kitų įvairybių. Prašo- 3. Ko liūdi mergužėlėf-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c .m^^rišu^eng^ k^ot^'tilk^už Statau namus kaip muro taip Ir
nuo mažiausio iki didžiausio.
kad choras ateinančiais me- iStik? ir “daktaro” nereikėjo.',™ visus tų dienų atsilankyti. 4. Aokžta. krauta. (Tenorui solo) Aukite, kalnu duete. JOą'saS*
X Vas. 14 d. Šv. Kryžiaus 1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c aan»IAu turė8* mokslo, tuo geresnis MBS WEST 69th STREET
Lietuvių biznių rėmėja
tais vėl tokį vakarėlį sureng
par. buvo rinkliava Šv. Kazi 2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) .............. 30c,lr lalmlnteanl* bu* UTO «rventmMtų. Atsilankė svečių p. J. EuAMERIKOS LIETUVIŲ
miero Seserų Vienuolyno nau 3. Oi,'žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) .............. 30c
Tel. Hemlock 2323
deikis. Kalbėjo p. Žylius, biz
MOKYKLA
dai.
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
nierius, J. Kazlauskas, parap.
3196 8. Halsted Street
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
komiteto narys ir giedorius p. Jėzus Kristus pasaulio ĮšSavininkui
reikia pinigų, pigiai
Chicago, UI.
A. Jesulaitis, grab. J. Endei- gelbėtojas, parašė J. E. vys- parduos rakandus vertės IS.500, var- 6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- .............. 30c
RAMŲ STATYMO KOMTRAK,
_
totl tik #0 dienų. Parduosiu 4 kar.iTORIU8
kis, choro rast. p-lė C. Bart- kūpąs P. Bučys, M. I. C., spali- bariams už *250, arba skyrium: su 7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) .................. 30c
9OKIŲ MOKYKLA
6504
S.
WASHTENAW
AVĖ.
kaitė, p. S. Petkus, ponios J. sdino “Drangas” 2334 Soujh ^ntaUki k™S‘*p“kuT™rtOT 8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) .......... 30c
setas už t«S, vertas 9460. #X11 a- 9. Vai augom, aUgom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
Ramų Teist
Eudeikienė ir P. Dargienė, C. Oakley Avė., Chicago, III
Tols*.
Norėdami išmokti šokti val
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Vitaiaus-Leiskit
į
Tėvynę
(Ch.)
30c
RepuMto
9998
Romlook
9997
Lauraitis ir E. Kušleik. Po Gražiausi dvasiniai skaity
sų, foztrot ir kitus šokius, tai
ras 916, tikrai modernlžkas valgo_
....
....
vakarienės prasidėjo žaidimas, mai, ypač tinkami gavėnios ^ojo’kambario ee'tkVp'nnaT riežūto
Daugiau perkant duodame nuošimty
kreipkitės adresu:
Po to p. V. Daukša paskam-laike.
Užsisakykite
“Draugo
” "T
1"0
Reikalaukite tuojau
W. MISEVI0IUTE
r
\
B
1976, coxwell krėslas 920.. pulki lem
Plumbfog a Heatlng Ustuvla
1 :'io lietuviškas polkas; visi knygyne. Ši didelė virš pusės p* »3
naujo modelio radi©, paRORTRAKTORIUB
5209
So.
Halsted
Street
r ,
, .
,
i »•
,
.
.t veikslai Ir daug kitokių puikių žmoMapo darbas pilasi garantuotas/
“
DRAUGAS
”
PUB.
CO.,
. » o, net ir malonu žiūrėt, tūkstančio puslapių. Kainuoja tų. 8228 Maiyiond avė. i.tna» apt.
2-ras augštas iš fronto
Kainos prieinamos
I
vienas blokai J rytus nuo Cottage
kaip visi linksminos.
C. B.tik du'doleriu.
2334
So.
Oakley
Avė.,
Chicago,
III.
Tel.
Yards
4554
SSB
WE8T
69th STBSET
Grove avė. Tel. Stevrart 1976.
SUGRĮŽO PO ŽIEMOS
ATOSTOGŲ
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LANKYK MOKYKLA

D. GRICIUS

GAVĖNIOS LAIKUI

JOSEPH VILIMAS

JOHN YERKES
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