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Telefonas: Roosevelt 7790

Hitler’is siekia Hindenburgu nusikratyti
KUBOJE VYKSTA SUKILI
MAI

PREZIDENTAS ELEKTAS ROOSEVEL
T’AS SUDARĖ SAVO KABINĖTA

LIETUVOJE

SANTIAGO, Kuba, vas. 22.
— Kubos saloje vyksta nauji SULAIKĖ KOMUNISTŲ
PASTĄ
sukilimai prieš prezidento Ma
chado vyriausybę, anot žiniųJ
Sausio 28 d. Kybartuose bu
HITLERIO VYRIAUSYBĖ TRU
iš St. Clara ir kitų provincijų.
Arti Guantanamo du karei vo sulaikyti du komunistų aKDO KATALIKAMS VEIKIMĄ
gentai — vyras ir moteris —
viai nušauta.
Vokietijos pilietė. Abu turėjo
Kubos vyriausybės priešai
KINAI SUDARYS FONDĄ portfelius, su slaptu komunis
sukilimus atnaujina
tų paštu. Iškračius rasta Lie
ŠANCHAJUS, vas. 22. — tuvos komunistų partijos vei
FAŠISTŲ PARTIJOS
BUSIMOJO PREZIDENTO
Kinai patrijotai
nusprendė kimo apyskaita. Toliau įvairūs
SĄMOKSLAS VOKIE
KABINETAS
sudaryti fondų, iapsiginimui nurodymai iš Maskvos komiTIJOJ
nuo japonų. Kinų kariuome terno Lietuvos komunistų par
WASHIN.GTON, vas. 23.—
nei reikalingi ginklai ir amu tijai. Čia rasta lietuviškų pa
BERLYNAS,
vas. 23. — Žiniomis iš New Yorko, prezi
sų blankų, 3,900 litų komunis
nicija.
Vokietijoj pasireiškė nepap dentas elektas Roosevelt’as
tų partijos veikimui ir ins
rastas triukšmas, kada laikra jau sudarė kabinetų. Sekreto
trukcijos tolimesniam veiki
AREŠTUOTAS UNIJOS
ščiai perspausdino iš Šveicari riais sutiko būti ir paskirti:
mui. Lietuvos komunistų pairVADAS
jos laikraščio Neue Zuereher
Valstybės — Cordell Hull
tijai duodama nurodymų iki
Senątorius
James
Macfarlane
iš
West
Virginijos
(antrasis
iš
kairės
pusės)
nuspren

Naehrichten žinių, kad Vokie iš Tennessee.
AMSTERDAMAS, Olandi gegužės 1 d. Nurodo, kad Lie
tijoj fašistų (nacionalsocialis Iždo — Wm. AVoodin iš dė su keliais savo draugais apkeliauti kraštų ir “atgaivinti dėl blogi} laikų sužlugusių gy ja, vas. 22. — Suimtas krašto tuvos komunistai prastai vei
ventojų dvasių. ”
tų) partija planuoja preziden New Yorko.
darbininkų unijos prezidentas kia. Įsako kaip veikti kariuo
tų Hindenburgu. suimti ir in Karo, — G. H. Dern iš CHICAGOS MAJORAS VIS
Snevliet. Kaltinamas jūreivių menėj, darbininkų tarpe, mok
PATAISYMAS
ternuoti.
,
sleiviuose, ligonių kasose ir
Utah.
kurstymu prieš vyriausybę.
DAR PAVOJUJE
Fašistų planais, kovo mėn.
'V. D. Universitete. Universi
Teisingumo —-T. J. AValsh
Vakar “Draugo” pirmam
5 d. per rinkimus turėjo būt iš Montana.
teto studentus komunistus įMIAMI, Fla., vas. 23. —
puslapy didžioji antraštė klai GARDINE STREIKUOJA
NORI
TOLIAU
ATIDĖTI
sutraukta prezidento rūmų
sako pakeisti .dabartinę vado
Paštų — J. A. Farley iš Chicagos majoras A. CermaDARBININKAI
BAUSMĘ
dingai
padėta.
Turi
būt:
Phiapylinkėse apie 250,000 fašis New Yorko.
vybę, kuri yra netikusi, Apskr i
k ’as, anot gydytojų, vakar
tų kareivių. Turėjo būt parei Laivyno — C. A. Svauson
GARDINIAS, Okupuot. Lie tai, komunistiškam veikimui
buvo kiek sveikelėsnis. Tačiau. — 4Cook’o apskrity už neužsi- ladelphijos kardinolas užgyrė
kalauta, kad1 prezidentas Hin- iš Virginia.
Universitete duodla daug nu
pavojus dar neišnykęs. Vakar mokėjimų 1931 metų mokesčių
ne; Bostono tuva, vas. 22. — 30 miesto
denburgas atsistatydintų. Jei
Vidaus — lt. L. Ickes iš rytų didelius skausmus kentė
darbininkų sustreikavo. Jie rodymų.
iki kovo mėn. 1 d. numatyta kardinolas.
jis to būtų nepadaręs, turėjo Illinois.
Pas juos rasta dar vienas įper ilgų laikų atlyginimo ne
jo. Skausmai kiek nustelbti paprasta vieno nuošimčio per
būt suimtas, išvežtas į rytų
domus
raštas. Ten rašo, kad
Žemės ūkio — H. A. Walla- vaistais. Karščio vakar vaka
gauna.
■ 1
RETAI KAS MOKA
mėnesį
bausmė.
Tuo
tarpu
Prūsiją ir ten internuotas.
esu nutarta sušaukti Pabaltijo
ce iš Iowa.
rų turėjo 100 1.
MOKESČIUS
iki
to
laiko
daug
kas
negaus
prieš karų.
SOVIETAI APIE JAPONUS kraštų kongresų
Kiek Hitleris, tiek kiti fa-1 Prekybos — D. C. Roper iš
dar ir sąskaitų. Tad apskriTas kongresas turįs įvykti Ry
DAR “NEPRADĖJO”
šistų vadai šių planų išsigina. N. Carolina.
Užtrauktų 1928, 1929 ir 19tes autoritetai dirba už to
Darbo — Frances Perkins
MASKVA, vas. 23. — So goj. Todėl komunistų centras
KARO
laiko
prailginimų — porai sa 39 metų mokesčhj Cook’o aps
įsako dabar jau sparčiai ruo
iš New Yorko.
VOKIETIJOJ PUOLAMI
krity yra daugiau kaip pora vietų kariuomenės komisaras
vaičių,
ar
vienam
mėnesiui.
Tačiau šių visų asmenų pas TOKIJO, vas. 22. — Japo
Vorošilovas pareiškia, kad ja štis. Svarbiausia, reikia suras
CENTRO PARTIJOS
šimtų milijonų dolerių.
ti kokių nepartinę organizaci
kvrimas oficialiai dar nepat nų vyriausybe pareiškia, kad
kariškas veikimas, AziSUSIRINKIMAI
Kada anų dienų apskrities ponų
.
.
KAS NEGALIMA DARYTI
virtintas.
japonai dar “nepradėjo” ka
teisėjas visus tų žmonių skun- ^°S O^uose Jra pasaulio tai jų ar atskiri asmenys, kurie
galėtų Lietuvos
komunistus
ro Jehol provincijoj.
Sako,
BERLYNAS, ws. 22. —
manoma, kai pavojingas.
Kai kurie namų savininkai, zdus atmetė, buvo
ten atstovauti. Lietuvos komu
Ginkluoti fašistai visam » kraš- MAŽINS VALDININKAMS Šiandieninis veikimas, tai tik kad, nul!ikraWus butlJ nuomuo. kad užtraukti mokesčiai ištik—
nistų partijai įsako netrukus
ALGAS *
įžanga. Duodaana progos ki tojais, kurie už butus nemoka, rųjų bus mokami. Bet retas ŽADA SKELBTI KARĄ
te puola centro (katalikų) par
tokių organizacijų ar asmenis
tijos politinius susirinkimus.
SPRINGFIELD, III., vas. nams susiprasti ir pasitrauk pradėjo tiems butams uždary kas išmoka. Retas kas išmo
ASUNCION, Paraguajus, sukasti ir pranešti jų adresus.
Tuo būdu Hitler’io vyriausy 22. — Žemesniuose legislatfl- ti. Pats karas bus pradėtas ti vandenį, išimti duris, arba ka ir 1931 m. mokesčius. To
vas. 23. — Paragvajaus vy
bė tikisi rinkimus laimėti ko ros rūmuose yra sumanymas šeštadienį.
priežastis, tai dideli mokes
langus, ir t.t.
riausybė planuoja paskelbti PRIEŠ NAUJUS METUS
vo mėn. 5 dienų.
visiems valstybės valdinin
čiai ir žmonės neturi pinigų.
SODINO MEDŽIUS.
•Chicagos sveikatos komisi:
karų Bolivijai.
600 KINŲ NUKAUTA
kams sumažinti algas.
Kurie kiek turėjo, tai užsida
130 ASMENŲ SUSIRGO
| PEIPINGAS, vas. 23. — Ja- i jonierius paskelbė, kad to ne rę bankai viskų suglemžė.
i
Tirkšliai, Mažeikių apskr.—
18-ojo PRIEDO KLAU
NUO MĖSOS
Glenwood’e gaisras ištiko ponai veržias pirmyn Jehol galima daryti. Namų savinin
Dėl
užtrauktų
mokesčių
ne

Niekas
čia keistos žiemos ne
SIMAS
Manual Training mokyklą.1 provincijoj. Žiniomis iš kovų kai už tai gali būt baudžiami.
mokėjimo apskrities iždinin
atmena, kokia šiemet. Ar tai
HAVANA, Kuba, vas. 22.— Apie 100,(XX) dol. nuostolių lauko, daugiau kaip 600 kinų
kas grasina asmeniškas savas
AVASHINGTON, vas. 22.— girdėtas dalykas, kad žmonės
MIRTIES BAUSMĖS
130 asmenų sunkiai susirgo padaryta.
kareivių nukauta.
tis užgrobti ir aukcijonu par Pranešta, kad 32-se valstybė po Kalėdų laukus artų ir me
VYKDYMAS ATIDĖTAS
valgę nuodingosios mėsos.
duoti. Bet kas tai, visa pirks? se pradėtas veikimas, kad vei džius sodintų. Pav., Misučių
Prieš vietos mėsos trustų ŠVENTIEJI METAI DUOS Gemmos Galgani, italės vieVyriausiojo Illinois’o teis
kiau 18-ųjį priedų panaikin kaimo ūkin. P. Čaras po Ka
nųolės, ir garb. Giuseppo PigDVASIŠKOS NAUDOS
streikuoja mėsos pardavėjai.
TRYS AREŠTUOTA
ti ir valstybėms laisvę grąžin lėdų prieš Naujus Metus paso
natelli, italų jėzuito, beatifika mo nusprendimu, mirties bau
Jie įtariami mėsos nuodijimu. MEKSIKAI, ISPANIJAI,
ti.
dino keliasdešimts
vaisinių
RUSIJAI
vimo dekretų. Popiežius tarp smės vykdymas žmogžudžiui
Daug jų Areštuota, o įnuodinUž
įsilaužimų
į
mokyklų
J. Varecbai atidėtas. Sako
medžių.
kitko kalbėjo:
ta mėsa konfiskuota.
namus
ir
padarytus
viduj
nuo
NEPRIPAŽINTA
DIKTATOVATIKANAS, vas. 22. — Mes turime vilties, kad Die ma, rasta kokių tai techniškų
stolius areštuota: A. Brown,
RIAUS TEISĖ
PIRKS 10 MOTORINIŲ
KOLOMBIJA ŠAUKIAS
Anų dienų Šventasis Tėvas vas išpildys mūsų troškimus, kliūčių.
R.
Dean
ir
J.
Misner.
Visi
19
VAGONŲ
pasau
SĄJUNGOS
Pijus XI pareiškė, jog yra kad suteiks malonių
m.
amž.
Jie
buvo
įsilaužę
į
WASHINGTON,
vas.
22.
—
PIENO PAKAKTINAI
vilties, kad Dievo malonė per liui, kurs pagalbos labai reika
Bfisimajam prezidentui kon
septynias mokyklas.
Šiomis dienomis geležinke
ŽBJNEVA, vas. .2. — Kolingas, ypač su ypatingu pasi
Šventuosius Jubiliejaus Me
gresas nepripažino pildomo lių valdyba paleis antrąjį mo
Wisconsino valstybės mies
lombijos respublikos vyriausy
gailėjimu ten, kur to daugiau
bes reikalauja, kad T. Sųjun- tus suteiks dvasiškos naudos sia reikia. Štai.Rusija, kur tams trūksta pienot Ten strei DAR VIENAS BOLŠEVIKŲ sios valdžios šakos perorgani torinį vagonų Šiaulių—Biržų
“DEKRETAS”
zavime diktatoriaus teisių.
ruože. Kalbama, kad dabar
ga įsikištų į jos nesutikimus Meksikai, Ispanijai ir Rusijai, tiek daug gerųjų Dievo tarnų kuoja pieno gamintojai ūkini
eina derybos su Čekoslovaki
su Peru. Pareiškia, kad Pe kur pasireiškiančios įvairios mirė kentėtojų mirtimi. Mek nkai. Chicagoj pieno yra pa MASKVA, vas. 22. — Bol
VYSKUPO INGRESAS
ja, kur norima nupirkti dar
sektos ir akla bedievybė deda sika, kur dvasiškas gyveni kaktinai.
ru yra puolėja.
ševikų vyriausybė per visų lai
pastangų apardyti krikščiony mas smelkiamas. Ispanija, ku
kų tik vienus “dekretus” skel
AIEXANDRIA, La., vas. 10 motorinių vagonų.
2 SUIMTA
MADRIDAS,
vas. 22. — bės pamatus, iškeldamos savo ri artima mūsų širdžiai, kuri
bia, kad tik daugiau visko iš 22. — Šv. Pranciškaus Ks. ka
ORO STOVIS
begėdiškų
papartį
prieš
Die
Mirė ispanų admirolas Juan
tiek daug garsi savo praei
Suimta du įtariamieji auto valstiečių išspausti. Pasta tedroje įvyko naujo vyskupo
Bautista Aznar, buvusis pas vų.
ties atminimais, šiandien dėl mobilyje sėdėję vyrukai, R. ruoju “dekretu” vyriausybė D. F. Desmond’o
ingresas.
CHICAGO IR APYLIN
kutinis Ispanijos monarchi Šventasis Tėvas pirminin grasinančios ateities sopulių King, 33 m., ir J. Smith, 20 valstiečiams įsako dalį savo Daug vyskupų iškilmėse daly KES. — šiandien iš dalies de
kavo skaitant galutinų garb. suspausta.
jos premjeras, 63 m. amž.
vavo.
\
į
besuota; kiek šalčiau.
>
m. amž. Abu iš Denver, Colo. mokesčių mokėti bulvėmis.
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DIENOS KLAUSIMAI

kaina bei pilnai saugi, kada ji
daroma anksti. Gi suvėlavus,
Kunigai yra daug prisidėję prie pakėlimo
ypač apendiksui trūkus, ta pa
mokslo ir prie žmonių švietimo. Socialistai
ti operacija pasidaro paini,
Šį skyrių tvarko ir prižiūri
nori įrodyti, kad kunigai buvę mokslo ir
labai pavojinga ir tik retais
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
žmonių švietimo priešai. Tačiau tas jiems
________________________ atvejais teikia gerų sėkmių.
nevyksta. Gyvų faktų juk nepaneigsi. Vis dėl
,
.
!nežiūrint kokis -chirurgas opedar0
to kaipo įrodymų, kad kunigai yra švietimo KAIP SUMAŽINTI MIRTIN kia apimdamas visą pilvą. Tai
priešai, “N.” pavyzdį duoda. Girdi, kunigai GUMĄ NUO APENDICITO yra pradžia peritonito arba
vidurių įdegimo, kas dažniauBaigdamas noriu pabrėžti
priešingi evoliucijos mokslui ir socializmo
Rašo
Dr.
S.
Biežis.
šia
baigiasi
mirtim.
Iš
kitos
kų: aštrusis apendicitas
teorijai. Į tai atsakyti lengva. Kunigai evo
liucijai priešingi, nes tikrasis mokslas sočiaApendiksas (appendis_ver- pusės, reikia pastebėti, kad yra laBai rimta liga ir tik sku
listų ir bedievių skelbiamų “mokslų” atme- miforinis) arba, kaip kartais lengvesni apendicito antpuo-' bi operacija gali ligonį išgel
tė, o socializmo teorijai nepritarė, nes tai pravardžiuojant vadina' akloji liai kartais savaimi pereina ir! bėti nuo mirties. \ isokis kitas
svajonė, kuri niekuomet gyvenime nebus į- žarna, yra pirmosios dalies di ligonis Į parų, trejetų dienų SY^huas, arba, neva gydymas,
vykinta. Kaip kunigai galėjo pritarti evoliu- džiosios žarnos atauga, pap- Pasveiksta. V ienok tokie atsi- tik komplikuoja rimtų padėt'
cininkams ir socialistų neva planui visuome rstai randama žemutinėje deš- tikimai esti mažumoj ir daž ir dažniausia baigiasi mirtim
nę pertvarkyti, kad jų pagrindinis tikslas nėj pilvo (abdomen) daly. Jį niausią ateity vėl pasikartoja. Susirgus apendicitu niekados
Kadangi ši liga iš pradžios nereikia duoti ligoniui vaistų Leonas Fraser, naujas pabuvo ir yra griauti religijų, bet ne mokslų kiekvienas asmuo normaliai
kelti. Kunigai nebūtų kunigais ir juos vi turi. Kuomet jis sveikas, tai atrodo menkniekis ir kadangi .viduimins liuosuoti, nes tai šaulio hauko (Bazely,) Sveisuomenė pasmerktų, jei jie prie griovimo jo buvimų visai nejaučiame.
dažnai skausmai pakenčiami, paskubina apendikso trūkimų, carijoj pirmininkas. Jis pas
kuomet vidurių išliuosaviinas kilias į tų vietų pasitraukus
darbo prisidėtų.
Apendicitas arba apendikso tai ligonis neretai save ra
nėra žalingas. Žinoma, ne kie Gatės W. McGurracli (tai
taii^_
[įdegimas kasdieninė liga, nuo mindamas gydosi sulig savo
Socialistų ir liberalų spauda rašo, kad kurįOs
vienas nėra liuosas. išmanyme, tuomi
gaišinda- kvienas pilvo skaudėjimas yra pat amerikietis). L. Frase
jų buvęs šulas p. Račkauskas, kuiis pasta- Tačiau vaikuose ir jaunuoliuo pias laikų ir duodamas ligai apendicitas, vienok, jei tokis ra New Yorko advokatas,
ruoju laiku buvo Lietuvos konsulu Pietų se daugiausia atsitikimų pas progos nekliudomai plėtotis. skausmas savaimi nepaliauja vęs generalis patarėjas Davė
Afrikoje, patekęs į “triubelį” dėl to, kad: tebima. Miestų gyventojai da Labai dažnai geria visokių vai bėgy 3—4 valandų, tai visados so plano komisijoj
“nemokėjo atskirti kur jo, kur valdžios, pi žniau jų serga negu ūkininkai. stų vidurius liuosuoti, kas vi reiškia kų nors rinito ir labai
nigai ir išaikvodavo jo įstaigai pavestus, ar Neretai užeinama net keletu sados paskubina apendikso nesaugu atidėlioti nesužino vos teisių Klaipėdos Krašte:
žmonių per įstaigų siunčiamus pinigus.” Dėl atsitikimų vienoj šeimoj. Taip trūkimų. Užtat
daugiausia jus tikros ligos. Apendicito neleisti vadinamoms autono
minėms įstaigoms priimti sa
to p. Račkauskas traukiamas atsakomybėn.
gi niekas ir niekuomet iš anks dėl šios priežasties, dėl atidė atsitikimuose operacija turi
Gyvendamas Amerikoj jis buvo “T-nės” re
būti padaryta bėgy 24 valan- vo tarnybon paliuosuotus iš
to negali pasakyti, kuris as liojimo tinkamo ir skubaus
daktorius ir vienas stipriausių ir ištikimiau
susirgimo Lietuvos vaddžios įstaigų val
muo ir kuomet susirgs apendi gydymo, šioje šaly kas inet dų nuo pradžios
sių dr. J. Šliupo, laisvamanių tėvo, adjutantų.
dininkus, griežtai reikalauti iš
citu ir kuris pasiliks visų savo nuo šios ligos miršta 25,000 arba da greičiau. Tik šitaip
tūkstan elgianties tegalima tikėtis su visų autonominių įstaigų tar
amžių liuosas nuo šios ligos. (dvidešimts penki
nautojų, ištikimybės Lietuvai
Sausio 25 -d. miręs eks-amerikietis kun.
Veik visada apendicitu su čiai) žmonių, kuomet mirtin mažinti mirtingumų nuo apen
priesaikos, prižiūrėti tos prie
dicito.
Antanas Petraitis ar tik nežymiausias buvo sergama staigiai be jokios pa gumas neturėtų siekti nė vie
saikos vykdymų, atleisti iš vie
astronomas mūsij tautoje. Nors teoretinių 'sargos ir, taryčiau, be jokios nos dešimtos dalies to skai
tij visus svetimšalius vokie
mokslų toje srityje ir nebuvo išėjęs, tačiau ' priežasties. (Čia aš tik kalbė- čiaus, jei tinkama pagallia bū REZOLIUCIJA
čius ir abejotinos ištikimybės
praktiškų žinių labai daug įsigijo, beveik siu apie staigųjį arba aštrųjį tų teikiama pirmų dienų su
Didžioji New York’o Lietu lietuvius ar vokiečius valdinin
visų amžių studijuodamas astronomijų nuosa apendikso įdegimų, visai ne sirgus.
kus, kunigus ir mokytojus , bei
voj observatorijoj, į kurių daug savo turto liesdamas kroniškos rūšies). Proporcionalai imant, mes, vių visuomenė, savo masmitin
ge, sukviestame Amerikos Lie teisėjus;
buvo įdėjęs.
lietuviai,
šioj
šaly
nustojame
Iš pradžios ligonis pajunta
Prašyti Lietuvos Krašto
, ■ ■
v a Lbro- 1 tuvių
Legiono Gen. Tado Kas
•
•
•
su
su
viršumi
dviejų
šimtų
.
V1
bendrų pilvo skaudėjimų, ku
Apsaugos Ministerijos imtis
• • spsorn. Hanmnn
j
...
ciuskos Posto Nr. 1,’ įvykusia
m *ir
Vain
no
!
’
Observatorijų velionis buvo nutaręs par ris guli būti nuolatinis arba liu
r seserų, daugiau kaip po
me Amerikos Lietuvių Pilie karo tarnybon galimai dau
sivežti Lietuvon ir jų kuriai nors mokslo su trumpomis ’ pertraukomis, I vienų kas antrų dienų, o vis
čių Klube, 80 Union Avė., giau Klaipėdos Krašto gyven
įstaigai pavesti, tačiau ne iš jo kaltės tas kuomet skausmo visai nejau-' dėl atidėliojimo arba, stačiai
tojų, — kadi ir nerikiuotis dagražus noras neišsipildė. Kliūtys atsirado čiama. Bėgy keletos valandų pasakius, dėl nežinystės padė Brooklyn, N. Y. 1933 m. va lysna, — ir kariuomenėje bei
ten, kur jų, rodos, neturėjo būti, būtent iš šis skausmas pamažu susime ties rimtumo. Kas gali apskai sario mėn. 18 d., Mažosios laivyne mokinti juos lietuviš
pačios Lietuvos vyriausybės pusės. Velionis ta į dešnę žemutinę pilvo da čiuoti, kiek iš to nuostolių pa Lietuvos Sukilimo Dešimtme ko patrijotizmo, prieš veikti
norėjo savo tėvynei įteikti dovanų, bet ji jos lį, kame normaliai apendiksas sidaro, neskaitant
artimųjų čio proga, aklamacijos būdu pangermanizmo dvasių jiems
vienbalsiai nutarė:
nepriėmė... Gaila.
randasi. Ilgainiui ligonis jau širdgėlos; taipgi kas gali už
įskiepytų vietos mokyklose;
ginčyti,
kad,
gal,
ne
vienas
iš
čia koktumų arba net vemia.
Priėmus domėn TarptautiPrašyti Klaipėdos Krašto
Nedaug pasaulyje tėra kraštų, kur dva Taipgi dažnai karštis truputį tų nelaiku mirusių savo dar-Įnį0 Teismo Hagoje sprendimų Gubernatoriaus vetuoti visus
sininkai už pamokslus bažnyčiose būtų trau pakyla ir širdis' skubiau pla bais būtų galėjęs tapti tautine iš 1932 metų dėl Boeetcherio ne lietuviško seimelio priimtus
kiami teismo atsakomybėn. Lietuvos tautinin ka, Kraujo sudėty dažnai pas pažiba, jei būtų buvę jiems incicento, Klaipėdos Konven įstatymus, kurie tiesioginiai
kai tai daro. Vadinasi, jie pasirodė “pažan tebima ypatingas pakitimas. leista gyventi.
cijos dėsnius ir vardan Maž. ar netiesioginiai trukdytų Lie
gūs laisvamaniai,” drįstų elgtis mandriau Jei tinkama pagalba nesutei Yra daug ligų gydomų me- Lietuvos sukilimo karžygių ne tuvos valstybinės ir tautinės
negu kitų kraštų jų plauko žmonės. “Pažan kiama, tai liga plinta, skaus dikaliu būdu, tačiau apendici kalto kraujo, pralieto atgau- dvasios įgyvendinimui krašte;
giečiai” daro “pažangų”, tik gaila kad ne mas didėja ir pagaliau įde to atsitikimuose vaistai būna nat Klaipėdą, ir akivaizdoje pašalinti visus
neištikimus
gęs apendiksas trūksta. Tuo visai beverčiais. Vien tik o- nesiliaujančių provokacijų iš mokytojus, valdininkus, teisė
ten kur reikia.
met skausmits staigiai pranyk peracijos keliu tegalima tikė pusės pro-germanistinės Klai jus ir tarnautojus; visose val
«
•
«
Lenkų spauda džiaugėsi, kada anais me sta ir ligonis, klaidingai ma tis pagyti ir juo tai greičiau pėdos Krašto Direkcijos ir va džios, — ar tai centralinės ar
tais lenkų vyriausybė Vilniaus krašte į ka nydamas, džiaugiasi sveiks atliekama, tuo geresnių sėk dinamų autonominių įstaigų, tai “autonominės,” — įstai
lėjimus kimšo ir ištrėmė lietuvių veikėjus, tąs. Gi, ištikrųjų, jo padėtis mių visais atžvilgiais galima reikalauti iš Lietuvos Respub gose įgyvendinti visiškų lietu
bet dabar didžiausių triukšmų pakėlė, kada darosi ne tik rimta, bet visai laukti. Operacija dėl apendi likos Ministerių Kabineto grie vių ir vokiečių kalbų lygybę;
"V »
naujasis Vokietijos kancleris Hitleris prade-! Tfisti, nes už valandos, kitos cito šiais laikais yra gana auk žto pritaikymo ir vartojimo neleisti sauvaliauti ir germj
jo deportuoti iš Vokietijos lenkus.
j skausmas dar labiau pasireiš štai ištobulinta, lengvai atlie savo suvereninės prerogaty
(Tęsinys 6 pusi.)

SVEIKATOS SKYRIUS

Ueln* kasdien. Utakyrus sekmadienine
PRENUMERATOS KAINA: Metams — !«.••. Pn«el Metų — |>.M. Trims Mėnesiams — JI.II. Vienam
Mėnesiui — T S o. nuropoję — Metams •».»•. Pusei MeV - M-M. Kopija .•><
Bendradarbiams Ir korespondentams mitų negrų
ttna. Jai nepraioma tai padaryti ir neprislundlama tam
įkalni palto tankių.
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MUSŲ FEDERACIJA STIPRĖJA

Vakar paskelbta mūsų dienraštyje žinia,
kad Jo Emin. Kardinolas Douglierty, Vysku
pas Schrembs ir Vyskupas Gallagher užgyrė A. L. R. K. Federacijų, padarė labai gero
įspūdžio. Tuo faktu džiaugiasi ne tik lietu
vių katalikij veikėjai, bet visa mūsų visuo
menė.
Kiek seniau Federacijos Sekretorijatas
paskelbė, kad Federacijos konstitucijų užgyrė Baltimore, Md. arkivyskupas ir Pittsfeurgb, Pa. vyskupas.
x
Mūsų Federacija pradėjo stiprėti nuo
Pittsburgh’o kongreso, kuria atsilankęs J.
E. Vyskupas Boyle pasirašė po organizaci
jos konstitucija, ję patvirtindamas. Su J. E.
Vysk. Boyle užgyrimu Federacija afilijuoia
su Amerikos Nacionale Gerovės Konferenci
ja (N. C. W. C.), kurios centras yra Vašing
tone. Tai buvo svarbus žygis, pastatęs Fede
racijų ant stiprių pagrindų ir jų legalizavęs
Amerikos Katalikų Hierarchijoj.
Dabar kiekvienas katalikas, nė kiek ne
abejodamas, galės dėtis prie Federacijos, nes
žinos, kad ji ir Bažnyčios ir tautos atžvil
giu yra visai tvarkoje.

Paskelbus Katalikų Akcijos ir katalikų
spaudos vajų, visos kolonijos ir visos lietu
vių katalikų organizacijos bei draugijos tu
rėtų eiti Federacijai į talkų, kad suvienyti
mūsų jėgas bendriems Bažnyčios ir tautos
darbams dirbti. Mums rodos, kad neturėtų
pasilikti nė vienos lietuvių kolonijos Ameri
koj, kurioj nebūt suorganizuota katalikiškojo
veikimo ir spaudos savaitė su atitinkamomis
paskaitomis ir prakalbomis, kur nebūt įstei

gtas veiklus Federacijos skyrius.
Kovo ir balandžio mėnesiai turėtų būti
mūsų, Amerikos lietuvių katalikų intensy
vaus veikimo mėnesiais. Gana blaškytis ir gi
nčytis dėl smulkmenų! Stokime į bendrų da
lbų po Federacijos vėliava, kuris visų mū
šų veikim^ tautiškų ir religiškų, suvienys ir
sustiprins!
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kama gauti separacijų, duoda vyskupas
ar jo dvasinis tribunolas. Moterystėje su
gyventi vaikai paprastai auklėti skiriami
nekaltajaį pusei...
Paskutinis aktas, kurs čia 'dar yra
galimas, tai jungtuvių netikromis paskel
bimas, kurs nekartų davė progos piktoms
kalboms esu Bažnyčia duoda persi, ky ri
mus. Tuo tarpu tarp persiskyrimo (divorciuui—razved) ir jungtuvių netikro
mis paskelbimo (deklaratio nullitatis) yra didelis skirtumas. Persiskyrime jis ir
ji nustoja buvę vyras ir žmona, nors to
kiais iki tol yra buvę. Paskelbiant jung
tuves netikromis, jis ir ji niekad nėra
buvę tikrais vyru ir žmona, nes dėl ku
rios nors paslėptos kliūties, apie kurių
jie nežinojo, jų moterystės ryšys visai ne
įvyko, neegzistavo, nors jie atliko mote
rystė* ryšio sudarymo apeigas, Bažnyčia
skelbdama tokias jungtuves netikromis jų
neardo, nes nebuvo ką ardyti, moterystė
nebuvo įvykusi, tik autentiškai patikri
na jų nebuvimo (neįvykimo) faktų. Duo
dant gi persiskyrimą nutraukiama tikrai

D^bar konkrečiai pažiūrėkime, kaip
atrodo Bažnyčios mokslas apie moterys
tės nesuardomybę. Trumpai jį galime su
traukti į du sakinius:
1. Kiekviena moterystė, einant prigi
mties ir pozityviu Dievo įstatymu, vidi
niai yra nesuardonia, t. y., negali būti
nutraukta šabų susitarimu arba jų valia.
2. Tikrai sudarytoji krikščionių mo
terystė be to dar išoriniai yra nesuardoma, t. y., jų nutraukti arba panaikinti
nieks negali, išskyrus mirtį. Išimtį suda
ro moterystė, kuri kad ir tikrai buvo sadaryta, bet nebuvo pavartota. Tho atsiti
kimu dėl tam tikrų priežasčių Bažnyčia
turi teisę tų moterystę dispeMBUiti, pir
ma, žinoma, patikrinusi nepavartojimo
faktų. Kitu atveju, net pavartotoji moteryst* galima nutraukti, einant pozityviu

(I Kor., 7, 12 ir sek.) ir iš šv. Povilo ga
vusio “šv. Povilo privilegijos” vardų. Tai
turi vietos tada, kada moterystė įvyksta
tarp asmenų, nepriklausančių nė prie vie
nos iš krikščioniškųjų religijų (žydų, pa
gonių), kurių viena pusė p© to atsigręžia
į katalikybę, o kita pasilieka savo sena
me tikėjime ir nenori taikiai gyventi kar
tu su atsivertusią puse. Teisėtai įrodžius
pagoniškos pusės nusistatymų, katalikiš
kajai pusei leidžiama pamesti pagonų ir
sudaryti naujų moterystę jau su kataliku,
pirmoji moterystė visai nutraukiama.
Kitų atsitikimų, kada būtų galima
nutraukti tikrai sudalytų moterystę, nė
ra. Negalintiems sugyventi lieka tik separacija.
Separacijoje vedusieji nutraukia tik
tarpusavius santykius, išsiskiria, negyve
nu kartu, bet moterystės ryšys pasilieka
galioje ir nė vien* pusė negali sudaryti
naujos moterystės, kol kita yra gyva.
feieparacija gali būti amžina (visam am
žiui) ir laikina, keliems metams, žiūrint
priežasčių, dėl kurių yra prašoma. Spren

jĄevo įstatymu, paskelbtu paa iv. Povilų

dimų, ar ta ar kita priežastis yra pakan 1 esųs moterystės ryty*.

Moterystes NGSBanranyiK
*
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(Tęsinys)
4. Trumpai visa sutraukus

,

Taip, trumpai kalbant, atrodo mote
rystė katalikiško mokslo šviesoje: Dievuje vyksta, prie Dievo siekia. Negimė ji iš
lytinio komunizmo ar kuopinio bendrumo,
bet yra įkurta paties Sutvėrėjo kartu su
pirmuoju žmogum. Laikui bėgant kai kur
ji buvo iškreipia, bet niekur nerasta tau
tos, kuri jos nežinotų, ir juo toliau mes
einam tirdami primityvias tautas, randa
me tų institutų vis skaistesnį...

verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos
prigimtis — istorija, būdo ypatybės, sie
la, dvasia.
* , *
•
Tautos dainų kalba — neišsakoma
galybė. Ji žmogaus širdį veria, gaivina,
žmogų į aukštybes kelia, ir klausomės jos
— noromis, grožėdamiesi.

(Daugiau bus)

Žmogus tada priekin žengia, kai pa
doriai gyvena.
•
*
•'

KALBA

•

*

Rygiškių Jonas
*

Nešioti žmogaus pavidalų dar nereiš

Kalba yra visų didysis tautos, jos pa
čios pastatytasis paminklas.
Patys mes, būdami tautos vaikai, sa
vo motinos paminklo negriaukime! Tvore
le jį aptverkime ir tiems, kur žemę knisa,
jo teršti ir griauti neleiskime.
Taisykime jį — gerbkime, brangin
kime, puoškime, vainikuokime! Ir visa
tat ne tiek žodžiais darykime, kiek dar
bu savu. darbo žmonių keliais eidami.
*

*

e

Kalboj© tauta pasisako kas esanti, ko

kia būti žmogumi.

*

*

•

Žmogau, ženk į savo dvasios sekly
čių, kad sužinos veidrodyje pamatytum
savo sielos į.iurzinunių.

Žmogui reikia ne tiek protėti, kiek
žmoniškėti.
R. Striupas
•

♦

•

Savo paties įpročių tvarkymas yra
sielai sveikesnis už amžinų skrajojimų ap
link kitų nekilnumų.

s Fotntcc
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Įpijos klausimą, judindavome ir laiku, paritams su klebonu ir
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SOUTH SIDE

ffl
i šiaip susirinkimuose pirmuti- kitais senesniaisiais parapijoi nė kalba buvo — parapijos nais sutarta parašyti šiek tiek
Lietuvių biznierių iskihnin- Jsteigįmas.Tai buvo 1890, 1891, platesnė Šv. Kazimiero R. K.
goji vakarienė įvyksta užga- Į1S92 metaįs.
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
parapijos istorija ir jos daba
£|>S«V loMr Trlp-lio VIa Wabath
vėnėse, vasario 28 d., nuo 5‘
2128 Larkins AVav, Pittsburgh, Pa.
rtinis
gyvavimas,
kad
mūsų
to DETROIT, BUFFALO and
2891 m., iapitričio 30 d., tu
Telephone lIEmlock 1490
iki 9 vai. vak. Paskui šokiai
vaikučiai,
ir
bendrai
jaunoji
įėjome jau pirmų parapijos
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
ir pasilinksminimas, Šv. Kazi (susirinkimų, kuriame išrinko- ^arta, žinotų, kaip senieji dar1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Lv. CHICAGO, Dearborn Sto. . . 8:58 am C. T.
miero mokyklos svetainėje, S. ! me komitetų ir kolektorius. I^avos, kad sutverti savo paEnglewood . . . 9:10 am C. T.
’
Telephone Hemlock 2204
Ar DETBOIT. Fort 4 3rd Sta. . . 3:3O pm C. T.
22-nd and Jane Streets, Pitts Pirmuoju parapijos pirminin- ĮraP’j$’ ° dabar... dabar, kaip
Ar. BUFFALO,.................... 11:35 pm E. T.
Ar. NBW YOBB................. »: 16 am E. T.
burgh, Pa. Šįmet vakarienė ku buvo išrinktas ar tik nei^e jaunieji nesirūpina savo
Open-aection, drawing]ruum alaepinf cara.
*. Obaervauon-parlor-lounge-dininj-car. andI coachea.
coac
JONAS: — Raulai, tas ga labai pigi • - vos tik 50c ir be
Vincas Kadžius. Prisimena
įkurtos parapijos palai
L0W ONE WAY AND ROUND TRIP
mtos reginys, kurį artistas ma to, visi kiti pasilinksminimai.
kymu.
Ot, tai laikai, laikai!
,
,
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.
.
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,
.
.
.
dar
vienas,
ir
gal
paskutinis,
FARES FOR TRANS—ATLANTIC
to, yra keno nors rankų dar Juk reikia atminti, kad, kai
....
, , .
Keturiasdešimta metų atgal
susirinkimas
be
kunigo;
įvyPASSENGERS
bas. Žmogus tų reginių nepa- biznieriai rengia, tai jau “^obuvo
kitaip!
Kaip
tie
40
m.
MlINieiT
LIMITKM TO DETROIT
GAMTA
ko per Naujus Metus sausio,
Chicago 11:30 pm. Englewood 11:45 pm. Ar. Detroit 7:00 am, C. T.
darė, ir negalėjo padaryti. Toįmething good”. Eikime visi.
greitai prabėgo. Tada, kas
For Information call City Ticket Office, 144 S. Clark St., HARriaon 4500
dėl turėjo būti kas nors dides Kad ir nekviesti, bet girdė 1893 m. Čia buvo išrinktas, ko P* ieš mane, o šiandien susi ku
L. W. BADE, Auistont Pmurpi Traffic Manot"
(Raulo su Jonu pasikalbėjimo
mitetas:
Mykolas
Paulukonis,
nis už žmogų, Išmintingesnis jau, kad kiek tik klebonas tu
pinu., Andrius Buvelskas vi- |Pr'nęs> PerPIls nuplikęs ir pra
tęsinys)
ir Galingesnis, tai yra Dievas. rėjo adresų, visiems pasiuntė
cepirin., Jonas Olita rašt., Pra
senebs- Tai buvo laikai..
RAULAS: — Jonai, aš jau Į
Senas Pampijonas
RAULAS: — Ar ištikrųjų tikietus į namus. Aš dar ne nas Lahunaitis vice-rašt., Vi
sužinojau tikrų atsakymų Į'
gavau,
bet,
girdėjau,
paskel

tai Dievas sutvėrė gamtų?
ncas Brazauskas iždin., Pra
UI Įl
liiiilllhiiiiiii liiiii
linui
tavo aiškinimus kas link tva
bimų iš sakyklos, tai man ir
Vasario
19
d.
—
trečias
mė

nas
Naujokaitis
ir
Juozas
Ka

rkos pasaulyje. Dr. Autas man JONAS: — Tiesų sakai, užtenka. Labai norėčiau atsi
sakė, kad nėra jokio Tvarky- Raulai, Dievas sutvėrė visų vesti ir Dėdulų, bet nežinau ruža iždo globėjai. Motiejus nesio sekmadienis, kuriame ka šv. Pranciškaus pėdomis. Iš tainę, kaine jau laukė Lietutojo; nėra jokio proto, kas gamtų. Dievas davė tiesas, ku- jo adreso. Paskutini, sykį gir Ivaška maršalka. Kunigo ie tretininkai bendrai eina prie tikrųjų, kaip tai būtų gražu, vos Nepriklausomybės sukakkad tretininkai įvykdytų to- ties iškilmių.
Tretininkė
tais dalykais rūpintųsi. Garo-iriomis kiekvienas gamtos da- dėjau, kad su visa burding- škoti išrinkti: Mykolas Pau- šv. Komunijos per pirmąsias
kų surėdo ir gamta tvar-jlykas yra tvarkomas ir laiko- Ūsienės šeimyna išsikraustė lukonis ir Jonas Olita. Paga- šv. Mišias. Senai bebuvau baž- kius gražius kunigo paniokinimus savo kasdieniniame gy ŠV. KAZIMIERO PARAP.
todėl nepripažįstu Dievo, imas, nes išminčiai pasakė:
McKeesRocks į Nortji Side. rsinta “in gazietas”, susira nyčioje per pirmąsias šv. Mi
MOKYK. ŽINUTES
JONAS: — Raulai, bėda i“Ka<\ Die™S sutJėrė gamtų,ljei kas žinote jų adresų, ma- šinėta laiškais, telegramomis. šias tretininkų sekmadienį. venime. Tai, be jokių ceremo
nijų,
ir
aš
tuojau
prisirašy

Net
nustebau
pamatęs
didelį
man, kad tu esi nemokytas be-Įda™
tlkras.tiesaa \r Pa* lonėkite man pranešti. Visi Gazietose pagarsinimas apsėčiau prie tretininkų. Tuo tar Vasario 19 d. Šv. Kazimie
gal tas tiesas visi dalykai tva- ieškokite Dėdules, nes neteko- jo $4.00, kaip šiandien atsi- (tritininkrj būrį ir kaip jie tvadievis, kaip ir tavo draugas ^,
menu, o telegramos $3.75. Tai rkiai poromis ateina į bažny pu gi šiandien visai kas kita. ro mokyklos vaikučiai pamiosi.'
me jo žinių iš McKeesRocks, ,
,
.
. .
dr. Autas. Ar žinai, kas yra
, .
,
. ,
v .v buvo laikai, o visgi pergalė- čių ir paskui kaip gražiai ei- Vietoj šviesti gražiu pavyzd- nėjo Lietuvos Nepriklausomy.
o r- »
garota?
Todėl, Raulai, labai liūdnas o dabar dar nieko nerašo iš jome
visas kliūtis ir pradžio- na prie Dievo Stalo: viduriu žiu, girdime iš daugelio tre- bės 15 m. sukaktį,
RAULAS: — Taip, dr. Au- , dalykas, kad bedieviai, nieko North Side.
'je vasario mėnesio susiradome .bažnyčios ateina, o pasieniais tininkų ypač tretininkių ap- į Programas prasidėjo daina,
Dėdulos Prentas
tas sakė, kad gamta yra vis- ^išmanydami, sumaišo Dievų
kun. Adomų Lopatto, kurs su- g*rįšta į savo vietas. Tai labai kalbas — šmeižtus — “pliot-/‘Nemunėlis” ir deklemacija
kas, kų matome ir ji pati tva-su gamta, sakydami, kad gatiko pas mus atvažiuoti už graži ir girtina tvarka. Visi Į kas.” Toks pasielgimas ir ma Myliu aš Tėvynę,” kurių demta viską daro. O delko? Dėl Vasario 19 d. sukako lygiai klebonų. Netrukus ir atvažia- turėtų jos prisilaikyti. BetĮ11© atgrųsina nuo tretininkų, ’klemavo Stasevičiūtė.
rkos ir užsilaiko.
JONAS: — Raulai, niekobad bedieviai yra taip ak- 40 metų nuo įsikūrimo Šv. Vo kun. Adomas Lopatto (da gaila, ne visi jų palaiko, nes Panašiai manančių yra ir dau-Toliau sekė mažyčiai — pi
R. K. parapijos bar gyvenąs Scranton, Pa.) ir kai kurie stačiai lipte lipa giau. Čia tretininkai turėtų rmo ir antro — skyriaus. Jie
nesupranti apie gamtų ir kal li, taip trumpo matymo, kad Kazimiero
bi tuščių kalbą, dėl to, kad toliau akmens, medžio, bez- .pittsburgh, Pa. Iš priežasties i pirmas šv. Mišias mums at viens per kitų lig kad nebūtų tuo labai susidomėti ir pir- lošė “Būsiantieji Šv. Kazimiemokyti žmonės vadina gamta dzionės nieko negali matyti, .bedarbės ir sunkiųjų laikų, tų laikė vasario 19 d., 1893 m., vietos. Stačiai gadina visų miausiai pasauliečių apaštala- ro parap. parapijonai
jie
tuos dalykus, kuriuos mes ma-įB^jeviai mato tvarkų, tik ne.jicnų praleista be jokių ypa- šv. Povilo Katedros skiepe, grožį ir trukdo kitiems dievo- vimų pradėti nuo savęs. Tė- j reiškė linkėjimus parapijai
tome: miškų, kalnus, upes ir m0™ pripažinti Tvarkdario. tįngų iškilmių. Bažnyčioje pa- kampas 5-tli Avė. ir Grant St., tumų.
mysiu, koki įspūdį padarė į jos 40 metų jubiliejaus proga,
t.t. Tie dalykai yra tiltai — štai’ iš tol° matai automobi- maldos atlaikytos kaip papra kame dabar stovi Union Trust
tretininkus šis paskutinis, kle-i Visi, kaip vienas, žadėjo užgražūs gamtos reginiai. Tai-|^tt bėgant keliu, matai, kad stai. Tik po Mišparų mokyk Co. Arcade. Bet kun. Lopatto Čia negaliu praleisti nepa hono pamokslas. Ar tretinin- augę remti savo parapijų viminėjęs kun. Kazėno pamoks-į
gi, kas tau, Raulai, atrodo gabg8'a vienodai, viduriu ke- los vaikai," minėdami Lietuvos neilgai su mumis buvo, tik
kai bent kiek rūpinsis jį pn-Įsomis jėgomis. Šie mažyčiai
mta?
’Ho, ar sakai, kad tas automo- Nepriklausomybės 15 m. su- iki kun. Jono Sutkaičio prl- lo, pasakyto per tas šv. Mi taikinti savo kasdieniniame visiems patiko, nes publikai
šias. Tai buvo labai nuosekRAULAS: — Ogi tie daik birius bėga vienas, be žmo-į^ktj, taipgi paminėjo ir 40 roieĮjų birželio mėnesyje, tais
darė didelį įspūdį.
pritaikintas tretininkams- gĄ venime.
Senas Eks-choristas
tai, kuriuos tu išvardijai.
£>aus
m. sukaktį nuo parapijos įsi pačiais metais. Kun. Lopattai
Juos sekė trečio ir ketvirto
Sakė, kad — tretiniJONAS: — Gerai, Raulai. RAULAS: — Tik kvailas:kūrim0- YPač “būsiantieji šv, išvažiavus, kun. Sutkaitis, jau
--------------------{skyriaus mergaitės, palinksmi
nkai, eidami savo Tėvo šv.
Kiekvienas medis turi savas galetų sakyti, kad vienas au Kazimiero parapijos parapijo nas, energingas kunigėlis pa
Pranciškaus pėdomis, privalo X Vasario 19 d. po Mišpa- ndamos visus šokiu,
tiesas, nes medis augs, jei jam tomobilius gali keliu tvarkin- nai” be galo gražiai atsilie ėmė parapijos vadeles į savo
stoti į pasauliečių apaštalavi ru įvyko tretininkų mėnesinis P° to buvo “Indijonų Žaipė apie šį parapijos įvykį. Tai sumaningas rankas ir jas lai
bus tam tikros sąlygos. Upės gaį bėgti,
kurį atidarė sius,” kurį atliko penkto sky
mo eiles, sėti gerų sėklų gra susirinkimas,
buvo I ir II skyriaus vaiku kė iki pat paskutiniųjų savo
pasidarys pagal tam tikras sų
lei
n.
J.
V.
Skripkus
malda, riaus bernaičiai.
žių pavyzdžių, platinant ka
JONAS:
—
Raulai,
dar
dilygas, t. y. jei bus vandens ir
čiai sesers Elenos išlavinti ir gyvenimo dienų, rugsėjo 30 d.,
Paskui trumpai padarė kele Paskui suloštas dialogas
pakalnės, kitaip upių nebus. :desnis ,yra kvai,ys’ kuris sa'‘ priruošti. Jie padarė daug gra 1927 m., reiškia per suvirs talikiškųjų spaudų, lankant li tą labai svarbių tretininkams ‘ ‘ N auįas Kareivis ’
Dialogų
gonius ir vargšus. Taip darė
ko,
kad
gamta
tvarkosi
pūti
pasižadėjimų
įvykdyti,
Medžių augimo sąlygos yra:
34 m. A. a. kun. Sutkaičio rū šv. Pranciškus, o kaip pasiel pastabų ir prašė jas išpildyti atliko A. Didjurgis ir V. Aršviesa, šiluma ir drėgmė; ki per save. Čia ir visa didžiau-: kaip užaugs. Labiausiai jie bu pesniu neilgai Katedros skie
bašauskas.
gia mūsų tretininkai, ar jie se- ir užlaikyti. Kadangi tuojau
šia
bedievių
klaida,
kad
ma

taip medžiai neaugs. Kalnas
vo susirūpinę klebonijos pa pe meldėmės. Netrukus nusi
prasidėjo Lietuvos Nepriklau Toliau sekė šokis penkto
to
tik
sėkmės,
bet
nemato
nepasidarys, jei niekas jo ne
statymu ir visais joje įrengi pirkome protestonų mūro baž
somybės paminėjimas, tai su skyriaus mergaičių. Šį šokį
Graudūs
Verksmai
priežasties.
Raulai,
kaip
va

iškeis, nes kada pažemino va
sulošta komedija,
mais. Dieve duok, kad jųjįfnytėlę South Side, Carson St,
sirinkimas greitai baigtas ir atlikus,
dintum
tų
žmogų,
kuris,
ma. v<
pareiškimai išsipildytų pirmlta'rpe 6 ir 7 gatvių. Trumpu
nduo pasiekia viduržeminę uvisi kiti svarstymai atidėti “Jonukas Melagis,” kurį iš
STACIJOS
yuamas
namus,
nepripažintų
ne
parapija
minės
auksinį
laiku
pasirodo
kad
nėr
maža
gnį, tada garas pradeda kelti fiieistro (dailydės), kad
sekančiam susirinkimui. Tiek pildė aštunto skyriaus moki^kia dar pasteM-. “ neaZ^i’oje
Su atvaizdais,
žemę į viršų ir padaro kalnus.
šį sykį galima pastebėti, kad mm. Lošime dalyvavo sekanstatė be proto ir
knfl •
• tn
*r
.
. .. . .
Raulai, kų dabar vadinsi ga tuosj-inamus
IR
tretininkai labiau pradėjo šį tieji: P. Žiaukas, S. Keršnis,
i □ tt- •_
,. .
In» Raa ir visa 10 aPvaiKf,€1°- n nuo apsigyvenusių lietuvių.
he
tikslo?
Kaip
pavadintum
mta: ugnį, ar vandenį, ar tų
pmo programa seserų paruoš- Reikėjo ieškoti tinkamesnės ir
met domėtis susirinkimais ir T. Valteris, R. Nedžinskaitė,
t.,
žmogų,
kuris,
žiūrėdamas
i
t
,
aba
;
žiai
nnsisek5
A
.
Kai
Kurios
Gavėnios
iškeltų žemę? Kas bus gamta:
juos skaitlingai lankyti. Labai ir P. Rutkauskaitė. Reikia papatogesnės vietos. Tokia vie
V•
•11
•
V•
gražius
paveikslus,
nepripaži
medis, ar šiluma, ar drėgmė,
čiū seserų pasidarbavimui.
Giesmės
gražu; taip ir turėtų būti. Jei stebėti, kad r.epaprastai grata surasta prie So. 22-nd ir
ntų
piešėjo?
Kų
sakytum
aJcurie sudaro sąlygas jam au
Sarah Streets South Side, ka Išimtos iš “Ramybė Jums” tik visi paklausytume savo žiai atliko savo dalį S. Keršpie
tokį
žmogų,
kuris,
žiūrėgti Kas bus gamta: vanduo
dvasios vadų pamokinimų, tai uis ir P. Rutkauskaitė. PastaKaipo vienam iš pirmųjų įme rūpesniu ir vadovyste a.
KAINA 10c
upėj, ar pakalnė! štai, Įtiek- d!imas >
Mkro parapijonų prisimena man, Į a. kun. Sutkaičio pastatyta erkaip bematant pakiltume to- roji tik antras metas lanko
Akas daiktas turi savo var-|dl' trankini- nenortų pripaži- kaip Šv. Kazimiero R. K. pa- .dvi, puošni bažnyčia ir moky- Nauja Laida. Daug perkan bulybėn, gyvenimas susitvar- mūsų mokyklų, o taip puikfai
nti jų dirbėjų.
tiems duodame nuolaidų.
tai kur gi yra gamta?
kytų ir būtų kur kas gėrės- kalba lietuviškai.
rapija pradėjo kurtis ir kaip kla. Netoli įsigyta nuosavyRAULAS:
—
Jonai,
tokius
RAULAS: — Jonai, aš ne
ji įsikūrė. Atsimenu, kaip vi- [bes vienuolynui ir klebonijai, “DRAUGAS” PUB. CO., nis. Pirmininkė Bliutienė at Šių komedijų sekė Šv. Kazi
žmones,
kurie
nenorėtu
pnpa,
. ,
...
besuprantu tavo klausimo?
kalbėjo maldų' ir baigė susi miero parapijos orkestrą, kuv.
. .
v
v.
buvome susirūpinę parapl kurios šiandien jau atgyveno
2334 So. Oakiey Avė.,
zmti
tokiais,
as
pavadinčiau
JONAS: — Aš sakiau, kad
(Tųsa ant 4-to pusi.)
rinkimų. Visi nuėjo į kitų svejos reikalingumu ir kaip, nie sevo amžių ir nei vienam nei
Chicago, III.
tu esi tamsus, l^aip ir kiti be bepročiais.
ke nesigailėdami, visi dirbo kitam tikslui nebeatatinka.
dieviai. Dabar klausyk: štai, JONAS: — Labai gerai pa me, kad tik kaip nors sutver Kaip jau minėjau, a. a. kun
NAUJA CENTO PRAMONE TUO JAUS PARSIDUODA!!!
sakei,
Raulai,
bet
dar
dides

gražus kalnelis; ateina artis
Nuo vieno Iki penkių centų ”Blpr Flnsh” Spėriai. Krautuvės perka vieną, du tris ar
tume savo parapijų ir gautu Sutkaitis klebonavo iki rug daugiau
po $1.00. Pardavėjui (eina $2.20 Cash Ir pardavėjas gauna “Dovaną” kurią
niais
bepročiais
reikia
vadin

tas (paveikslų piešėjas), atsi
gali parduoti už $1.00. Viskas .reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Vžalsakykite
me lietuvį kunigų. Draugijų, sėjo 30 d., 1927 m., sekmin- išmėginimui
tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c pafttu. Chicagos vyrai atsiSauklte J ofisą.
neša daug visokių įvairių da ti tuos, kurie mato gražių, tva ypač Saldžiausios Jėzaus Šir gai tebeklebonauja jo įpėdi
PARISIAN RING COMPANY
žų, atsineša visokių piešimui rkingų gamtų, bet nenori ma dies draugijoje dažnai para- nis kun. M. J. Kazėnas. Savu 30 North Dearborn Street,
CHICAGO, ILL.
“Dept. J.”
įrankių, pasistato ištemptų tyti Dirbėjo tos gamtos, jos
drobę paveikslui piešti. Arti Tvarkytojo, Rėdytojo, t. y.
stas žiūri į pakalnę ir ten ma Dievo. Nes žmogus negalėjo
tUTT AND RUNN —Tack n»i» ln Your Hat Bo. ~He 'Vh® Hcsitates I-oses the Job and—Miases the Came-l
BY Hrrr
to žavėjančio grožio reginį. sutverti gamtos, o pati gam
ųu f„ ______
__
-F
ltli« Mt JO MPOKT
Ar bežiūrint į tų reginį pavei ta negalėjo pati pasidaryti,
I j*. vrt ttK
OtjęE
nes niekas pats per save ne
kslas pasidaro?
ma*
HVIUfc, (S
RAULAS: — Žinoma, kad pasidaro. Todėl Dievas sutvė
PiTtO
rė
gamtų.
Kun.
J.
V.
8.
ne.
A tfiAB O» SHAfJJMO
SNMAT W«U. UlOt ną
JONAS: — O jei jis nupieš
tų gražų reginį, ap Jąjį pa Skaityldte ir platinkite
lN»
veikslų vadinsi gamta?
acsoąrtb
dienraštį “Draugę” ir
MJJTv ro« TA src«
RAULAS: — Negalima, Jo
-ikg or «u<trACcsremkite visus tuos pronai, paveikslo vadinti gamta,
Andora uxiouv.es
nes jis yra artisto rankos da- fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.
,rbas.
į
j

PITTSBURGH’O LIETUVIU ŽINIOS

NE W YORK

DIEVAS

T&IUORR
we-

lįį ,T “

z
Kelvirtadienis, vas. 23, 1933
DRAUGAS
ikaus Seseris.” Nuoširdus vie- Bank “šlabą” su panele Ago- Sbannon). Užfundinau jam pamiršta jos savo maldose.
pa pirmadienį, vasario 13 d. .metais, tr y. po keturių mėnenuolijos geradarys, gerb. kun. ta Sutkaičiūte priešakyje, Vai gerus pusryčius ir taip jam!
Praeitą savaitę kokiais laikė mėnesini
susirinkimą. šių su kaupu, Centro raštinin
!J, Vaišnoras, pareiškė vienuo-1 šuorų šeimą, p. TamkeviZių, pagtfrdo “srnožyta šinka”, tai svarbiais reikalais pas mu- j Valdybą, šiems 1933 metams kė praneša, kad dar trūksta
[lyno įvertinimą sakydamas: Pittsburgh’o apskr. S. L. R. kitbasai ir košeliena” kad net są kleboną lankėsi svečias iš sudaro: pirm. — A. Paskevi- Pennsylvania valstijos iš lla, (i aibės jums, kad ne tik Die K. A. pirmininką, p. Dėdulą, iki ausų prisikimšo ir turėjo M t. Providence, Pa., kun. J.'cienė, vice-pinn. — M. Dim- rrisburg, Pa., mirties liūdijijvui pasišventėte, bet ir tėvy- j “Pittsburgh’o Žinių” šlaunų savo diržą atliuosuoti. Paskui V. Skripkus.
Mikycius šiene, rašt. — AI. Tumasonie- mo. Išgirdusius tokius C. Rai
(Tęsinys nuo 5-čio pusi.) im i. Jūsų uolumas teuždega korespondentą su savo burdi-' nusivedžiau į bažnyčią “ant
nė, ižd. — K. Milūnienė, iždo tininkės pranešimus, kuopos
rios direktorius buvo Glašaus Dievo ir tėvynės meile visus, ngbosiene ir daug kitų pažį- sumos” ir, kaip choras užglob. — R. Kunikauskienė ir narės pradėjo rūgoti ir narių
km jis puikiai atliko savo!kuliuos jūs savo darbuotėje štamų ir niekad nematytų žino giedojo, tai net jo ausys pa
— A. Barauskienė. Kuopos ra- į būrelis atsisakė mokėti mene*
dai}.
[sutinkate. Alės jūsų pasišven- Įnių. Alės esame didžiai dėkin- sistojo ir buvo matyti ant jo
! štininkė pranešė, kad Ona Stu j ainius mokesčius, kolei a. a.
Toliau buvo šešto skyriaus timą apkainuojame, o Visaga- [gi visiems svečiams, iš toliau išvaizdos, kad jo jausmai bu- X Lietuvos Vyrių 1J 'kuo-, jpįnįen^ sįrgUsį pernai vaga-! Pranės Bukauskienės pašalpa
įėjo Valentino šokius
pašalpos negaus. Visi liū- ir pomirtinė bus atmokėta.
mergaičių “lloop Jhill”.
lis tegul jums laimina.” Ge- atvykusioms į mūsų pramog<ė-,vo pajudinti. Po sumos išėję
turė.
Jį sekė “Clowns,” kurie rb. kun. Hamiltono prakalbę-' lę. Vakaras praėjo labai jua- [laukan ant “šventoriaus” sa-l1^ kortomis losimą sekmadie- tĮįj;tnaį buvo pasiųsti į Cent- Kvepia Rusijos caro laikų bru
prijuokino publiką savo štu-jlė: “Aly dear Sisters, and kioje nuotaikoje. Daugelis lo-;vo pypkes berūkydami prade- nj’ sau*i° T- ‘k žmonių pri- ’'
rUgpįūčio mėnesį, 1932 mo dokratizmu.
siiinko
apsčiai,
ypač
jaunimo.
■
gausio mėnesį, 1933 niekomis.
young ladies of the school. I šiką grįžo į namus apdovano- jom “poryc”.
(Tąsa 5 pusi.)
Girdėti,
kad
liks
apie
penkiį
taig>
t
y
per
pen
kis
mėnesius,
Programas baigtas daina, am indeed very glad that I ti. Alat, buvo suubagauta daug Alano “buddy” sako: ‘ broraštininkė pranešė, Ar jūs Turite tų “Nesijaučiu
“01d Zip Coon,” iv Lietuva, Įeame in to witness tliis celeb-1 gražių “praisų.” Rengiant tą lyti, “by golly” jūs turit pui- ne gryno pelno. Alažai! Tokį (j(.ntro
Gerai” Jausmų?
ration. Erom what I have seen “card party” nemaža darbo Iku chorą, o ta vargonininkė. būrelį žmonių turint, pelnas !kad už Stulpinienės ligą Są Musų patarimas jums yra, nueikite
Tėvynė mūsų.
v.
•
. i •
v
*
• X
°
* inrSln Liti’ Tntivioncin 4
1
| jmusu patarimas jums yra, nueiKiu
DUU maziausia avine-' junga pašalpų nemoka. Nemo- > p.siplrkite
as s*™ sau
vaistininku
ir už dolerį nu
Kaip girdėt, visi atsilanku- and bearti 1 am convinced that ir širdies įdėjo šios parapijos tai tikrai Mfirst class.M Ant
butelį
tenemoka, apseis ir be pasieji buvo labai užganėdinti. tbe Lithuanian Sisters of St. 'mergaitės: Elena Kaspučiūtė to pasakymo aš išpūčiau savo šimtinė. Kuopos valdyba tu,rėtų
susirūpinti
tuom.
Kuopa
g
a
lpos.
Antras keistas dalykėGaila, kad daugiau žmonių ne Francis ltave a place in our j Alargarita PackeviZiūtė, Zofi- kiūtinę ir atsakiau, kad pa
j gana dažnai rengia pramogė- lis: pasirgus kokį laiką, mirė
antrinu tavo įnešimą
atsilankė. Tarpe atsilankiusių diocese. There is no ųuestionjja Kaspučiūtė, Marcelė Kin-1 kaip
aš dažnai ant “ndting^” ta ir gana dažnai panašiai atI’o visą pasaulį paskelbusį
K Varanauskienė, maršalka !į kuris
jų buvo ir svečių: gerb. Tėvas that you have a work to do'kiūte ir kitos. Girdėjau, parastimuliuoja jūsų apeti|
sitinka,
arba
dar
blogiau,
nes
!
a. a. Pranė Bukauskienė. Li-į Kalvinu visą jūsų sistemą, ir
Alfonsas, pasijonistas, kelios itbat no otlier Sisterliood could j pija pelnė kelias dešimtis do- sakau. Pasakian jam, kad var
sitės tvirtesniu ir miegosite
mirties liudijimai pa- I Viso mėnesio treatmentas
seserys iš vietinių kolonijų, accoinplisli as well as you. I įlerių.
gonininkė ponia Simonienė iš dažnai turi pridėti iš kuopos . ir
t
.
I butelyj tabletkų. Pradėkite šį freatiždo. Sulyg mano “razumo”, srųsti. .i Centrą
rugsėjo 16
Iinentą tuojaus ir jeigu po dvidešimts
sesuo AI. Cecilija ir sesuo Al. icannot commend your work( y Vasario 17 d atėio iš lavinta gero profesoriaus ir
jus busite neužganėdintas, jūsų
iš Du Bois, Pa.
too higlUy. These giria sh„w
^ sodahetėnL di^turėjus
....................................
į
visas
Vyčių
kuopos
pramo]832
sausio
23
<bj
,
93J
! dienų
pinigai bus jums sugrąžinti — jus
daug praktikos ir kad
neimate jokios rižikos.
reiktų pridėti kelis “va’
Vaikučiai taria širdingą ‘A-'talent. Antį I hope that the Įi01nag _ paliudymas, kad šv # oarbšti ii vaikinai choris ggėles
rdus ’ taupumo.
čių’ visiems atsilankusiems. |"rork you Sisters are doing Antano
Bridireville.
neapleidžia jokios prakti
Antano narapiios.
parapijos, Bridgeville,
Jie tikisi, kad ateityje į jų 'for these girls will result in Pa. Panelės Švenčiausios jau kos ir su didžiausia akvata X Aloterų Sąjungos 34 kuoprogramėlius daugiau žmonių'that these girls vili iollov in nų mergaičių sodalicija yra mokinasi. Visi turi gerus bal
atsilankys.
Mažiutė jyour footsteps and continue kanoniškai įst<.įgta. Tokiu btt. sus. Sekantieji būna suleis
CIT!
the work for the Lithuanian į du, nuo šios dienos, draugija tais: J. M. Mičiūnas, J. MiluBOBUTĖ
American people.” Gerb. kun. įgauna visas Bažnyčios teikia (^s 'r Klemensas Sergantis.
ATEINA
kapelionas, J. V. Skripkus mas privilegijas ir atlaidus.
X Antanina Radzevičienė
baigė progiamą vaizdingai apX Vasario 15 d. kun. Jur sunkiai sirgo. Linksma girdė
Lietuvių Nepriklausomybės' sakęs įspūdžius iš kelionės
gutis važinėjo į Bentleyville, ti, kad ji dabar sveikesnė. Li
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
sukakčiai paminėti, Šv. Pran Lietuvoje.
S. Pa., kad pasveikintų savo nkime sveikatos.
jau
laikas
pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
ciškaus Vienuolyno akademiRL
X
Linksma
mums
išgirsti,
to
apsirūpinti
reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
draugą, kun. Joną Alisių suka
kės ir kandidatės išpildė pui
VARTOK
WELDONA
TABI.ETl
S
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
kad Jonas Visockis užbaigė
kus jam 50 metų amžiaus.
kų, patrijotišką programą.
visada geresnes laivuose vietas gauna.
Aptiekose.
Knygutė
su
paveiks

Vilimas geležinkelio mokslą ir kad B. lais 24 puslapių “History of RheDainelės, muzika ir reikšmin
& 0. R. R. davė jam diplomą. umatism” dykai. Kreipkis j:
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
gi veikalėliai senesniems su X I sodaliečių surengta i
VVELDOMA CORP.
rę,
duos
patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
X Vasario 15 d. kun. V. T.
Dcsk 8, Atlantic City, N. J.
žadino prisiminimą, kurie net “card party,” vasario 14 d.,
pildys.
Abromaitis atlaikė gedulingas
ašaras išspaudė, o jaunesniuo suvažiavo daug pittsburgiepamaldas už a. a. Petronėlę
Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę
sius pakreipė prie didesnės i čm, visiems žinomų veikėjų,
X Pereitą sekmadienį pas Dziaugienę,
Parodą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
Amžiną atilsį,
tautos meilės. Programas bu- profesijonalų
ir biznierių, mane anksti iš ryto į svečius
tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
duok jai Viešpatie, Jos du sūb.
f i ve hundred,” “euchere” ir atvažiavo mano senas
vo toks:
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
“bud- neliai ir dukrelė verti pagy
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
fev. Pranciškaus seserų lu-^cld maid” specijalistų. Tarp
korig
mai
rimo, nes ją mylėjo kaip ji
teiktos,
mnas - žodžiai kun. J. Urbo- btj teko pastebėti gerb. kun icrys ir gyyena
,a buvo jr taip
j4
naviciaus, muzika J. Zilevi-lA aisnorą, Politliama State1 nctoli “Kezy Šendzi” (Cadle
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
Ii kaip ji dar numirus ir ne
tes
ant
visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
ciaus.
Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali
pasaulio kraštus.
Malda už tėvynę, himnas —
būti pavojingas. Palengvins į 5
minutas Musterole, “countėr-irrltkuri. J. Židanavičiaus.
Metinės Sukaktuvės
PADĖKOS ŽODIS
ant'! Panaudotas sykį kas valan
dą per 5 valandas turi pagelbėti.
Brolau, lietuviu būk vis (de
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir
klamacija).
slaugytojų.
.Nemunėlis, (fantazija) —'
ELZBIETA
l<> <•<*
VIDM0NTIENĖ
V. Niekaus.
t
Po tėvais Bernotaitė
Birutė (solo) — Al. Petraus
Mirė
vasario 22 d., 1933 m.,
ko.
10:40 vai. ryto,
pusamžiaus.
Kilo iš Tauragės apskr., Šilalės
Folk Danees
parap., Gedelski? kaimo. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.
Laisvės varpas (daina) —
Paliko
dideliame nuiiudime
vyrą Vincentą, dvi dukteris AALanagaičio.
Iice Vidmont ir Eleanor Pet
du sunu Antaną ir Vin
Žymesnieji tarp svečių, da raitis,
centą, marčias Afcna ir Mary,
žentą
George Petraitis, seserį
lyvavusių iškilmėje, buvo ge l’ctronelę
Jakienę ir gimines, o
brolį Petrą.
A.
A.
rb. kun. S. Čepananis, kuris' Lietuvoj
Velionė priklausė prie Apaš
talystės,
Šv.
Petronėlės
ir
Ro

pabaigoje programo pasakė:
DR. JONO MIRONO
žančiaus draugijų.
Nuoširdžiai dėkojame už su
Kūnas
pašarvotas
3324
So.
kuris
'nlrė vasario 23 d., 1 932,
“Linkiu, kad toji dvasia, ku l'nion Avė. laidotuvės įvyks
teiktą paskutinį patarnavimą a.
pasteuiized
sdlaukęs 22 metu amžiaus, ir
a. Julijai č'erkauskaitei gerb".
tapo palaidotas Šv. Kazimiero
ri čia ant scenos pasirodė, ne Subatoj, Vasario 25 d , iš namų
kieb. kun. H. Vaičiūnui, kurt.
8 vai. bus atlydėta į Šv. Jur
kapinėse.
Klorlui, kun. Petrauskui. Ačiū
Wlth
išnyktų, bet pasklvstą po vi gio parap. bažnyčią, kurioj įšv. Mišios su ekzekvijomis
vietinėms seselėms už maldas,
vyks gedulingos pamaldos už
už a. a Dr. Jono Mirono sie
suteiktą mums užuojautą ir ba
Nesirūpink
niežėji
velionės sietą. Po pamaldų bus
są pasaulį per Šv. Prancišlą bus atlaikytos Vasario 24 d.,
žnyčios papuošimą. Ačiū šv. A-

Pittsburgho Lietaviu žinios

HOMESTEAD, PA.

Nusa-Tone

VAŽIUOJANČIŲ | LIHUVA
DĖMESIUI

MT. PROVIDENCE, PA.

BRIDGEV1LLE, PA.

BRADDOCK, PA.

Don’t
neglect
Colds

A.

IU AGENTŪRA

Stop
Itching

B Skin

Metinės sukuktuvėzs

nulydėta Į šv, Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras Dukterys, Su
nal. Sesuo, Marčios, Žentas ir
Giuiinėis.
Laidotuvėms patarnauja graborius 8. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

metinės pamaldos Aušros
Vartų bažnyčioje bus še
štadienyje, vasario 25 d.,
1933 m., 7:30 valandą ry
to ekzekvijos, trejos šv.
Mišios ir libera.
Užprašome visos jose
dalyvauti.
Nuliūdę: Žmona, Sūnūs
ir Duktė.

Nuliude: Moteris, Tčvc.s, Bro
lis. C'ošvlal. š voveriai Ir Gimi
nės.

ntano parap. mokyklos vaiku
čiams už gausias maldas. Ačiu visiems kurie tik prisidėjo
su šv. Mišių aukomis, ačiū už
gėles, karte prisiuntėl. Ačiū
grabo.riui Eudelkiul už manda
gų patarnav Jną. Ačiū visiems
kurie tik kno prisidėjote prie
a. a. Julytės laidotuvių ir e.ž
suteiktą mums Jūsų užuojnrttą.
Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Bro

lis Ir GHirmės.

NATURAL
FLAVOR

mu.
pleiskanomis,
išbėrimais, spuogais
Ir kitais odos ftegernmais.
Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo—
saugus.
Aptiekose.
>6c.,
<0e..

11.00.

Į švelnesnis valgyti: geras kepiniui
— šis naujas K.raft American
t*he»-se. Kraft'tf ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.

*

žemo

OR

SK N

i f' P i TTT I ? t ' 8

LJVt’IZ

A|A
ANTANO
RAD0MSKI0

Nekalto I’rasidėjinio
Panelės
šv, parapijos bažnyčioje, 8 vai.
iš ryto.
Kviečiame
visus
gimines,
draugus-g'-s Ir pažystamUH-mas
atsilankyti Ir pasimelsti už a.
a. Dr. Jono Mirono sielą.
Mes neužmirštame tavęs 'my
limas vyre, sunau, broli.

The only Į>ACKAGED
AMERICAN CHEESE

t

b’NOO
A.INT
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■ ■ r
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ne.
CAVULVVNC.
At BOX OV

•THt
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'

r
Ketvirtadienis, vas. 23, 1933

D 8XUO X

PITTSBURGH’O ŽINIOS

YOUN6STOWN, OHIO

S

Phone PULLMAN 0852

D A K T A R A

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS

me, kad mūsų didž. gerb. kle- Pas mus atskrido oru neina30 East lllth Street
Tel. LAFAYETTE 8057
Prie Y. M. C. A., Roseland
bonus kun. Jonas Misius susi- tomas vyras. Kadangi pereitų
DR. A. RAČKUS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
DENTISTAS
lauktų dar kitų 50 metų ir savaitę vėjas pūtė iš šuiur-va(Tęsinys iš 4 pusi.)
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
il44C So. 49th Ct.
Cicero, III.
5147 WEST 25lh STREET
X Šv. Juozapo ligoninėje, taip put pasidarbuotų Bažny Ikarų šono, tai, gal, ir jis *kaUtar. Ketv. Ir PėtnyčioiulB
X—SPINDULIAI
Vai.: 2—4 popiet Ir 7—8:80 vaL vak.
10 — 9 vai.
Pittsburgh, SS., jau kelinta eios ir tėvynės naudai. Valio! rtu su tuomi vėju atsibaladoTel. CICERO 662
8147 S. Halsted St.
Chicago
3051 W. 43rd St.
Perkelia savo ofisų iš
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.
Ir
(Prie
Archer
Ava
netoli
Kedzie)
Jo
vardas:
“
Merkuras.
”
.Ndiena guli p. Teresė PauliuKenoshos j Chieagų
21)24
W.
\VASH1.\GT0N
BLVD.
X Kaip jau buvo anų syk
Phone Boulevard 70«S
Valandom nuo 8 Iki 8 vai. vakaro
Kitos vai. ant Washington Blvd.
konienė. Prižiūri daktaras Vė minėta, kad atsidarys senai Kiekvienų gyvų sutvėrimų jis Pradės savo praktikų apie
Beredomla Ir nedėUomlz pagal
4:30 — 5:30 kasdien
beris. Linkiu kuo greičiausiai iužda tas bankas. Mincr and pasveikino
.
. savotišku būdu.
VASARIO 25 D.
Telefonai; Kedzie 2450—2451: arba
•utartlee
L
Cicero 66.^. liez. tel. Cicero 2888
,,
*
I Kuris tiktai buvo ant gatves, Galutinos informacijos bus
pasveikti.
Farmer Bank, of Bentley ville. i
, ,
J ..
v .7 .
DENTISTAS
Rus. and Offic«
Office Phone
paskelbta vėliau
Tel. Ofiso ir Res. GrovehiU 0617
v
'ar lauke turėjo uzsiennma,
X Trečiadienį, vasario ir.
io,Tikrai taip ir Įvyksta šių sa-(
2359 So. Leavitt SL
4645 So. Ashland Avė.
lies. 6737 S. Artesian Avė. Prospect 1028
Canal 0706
d , Šv. Onos parapijos svetai- ‘vnitę, bet kitu vardu: Citizehs! pradėjo rankas trinti, kojoms ant antro kalėjimo aukšto, dra
Arti 47tk Street
t
lipt
i,
o
kitus
privertė
net
an

nėję rodė labai gražų paveiks- National Bank> Tai, gal, bent
dr j j
tai suvesti per žemę iki skle- Tel. Canal 8121
džikų šokti. O’ žinote
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lų “hi the serviee of the 1)ors kiek žmoneliai atgaus sa- igliškų
PHYS1C1AN AND SURGEON
• jo
• pavardei
i-,v
u- • P° Pa©avo balsųe ir danešė i♦
2423 West Marąuette Road
Nu-gi• &Šaltis,
Queen. ” Sulyg skaičiaus ti- V(? padėtų pinigų. Pranešiu pa kaip
2463 VV. 63rd St., Chicago
m
-j
• nuos- i radijo, per kurį‘ sargyba
su
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
las nevidonas
daug ir
&
DENTISTAS
dFFICE HOURS:
kietų parduotų, trys parapijos skįau. Atsiprašau, kad šių sa- ir
Nedėlioj
susitarus
ar 4
vžmonėm
_ Įprato,
kad ,kas
nors negerai
2
to
4 and 7 to 9 P. M.
tolių
pridirbo.
Mat,
i,
.
, ,
2201 West 22nd Street
daiinsis pelnu: lietuvių, len- vaitę tiek mažai žinių tesuriSunday by Appointment
1 .
, ... , , . daroma. Tokiu būdu ir suse(Kampas Leavitt St.)
TEL LAFAYETTE 76 58
pakęsti jo tokio1,
. , , .
kų ir slovakų.
I likau, nes nieko neatsitiko. negaledami
Valandos: Nuo 8 lai 12 ryto
HEMLOCK 8151
...
...
,ke pieluotojų. Kada padaro
Nuo 1 iki 8 vakare
pradėjo smarkiau L ,
*
. ...
X Oras pas mus nė šioks,' Ateinančių savaitę pradėsiu pasielgimo,
Seredoj pagal eutartl
v
,
f 4 • i i i • Tardymų,
pastarasis išdavė
nri
.
..
.
nė toks: tai lyja, taį sninga, anksčiau rinkti, tai iki pakai pečius kūrenti taip, kad kai Į davėjų.
Dabar J. Prislipskis Bouievųrd 7688
Gydytojas ir Chirurgas
(Naryauckas)
tai šalčiau, tai šilčiau, kaip „aį savaitės pririnksiu “čie- kurie net ir namus uždegė. laukia teismo. Jo kaucija yra
Rez. Hemlock 7691
4140
Archer
Avė.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
AYulter llatatik, 538 E. Indikada net saulutė pasirodo.
j.j, bušeli.”
2420 VVest Marąuette Road
$2,500.00.
Vai. 2—4 ir 7—y vai. vakare
įjanola str. taip Įkaitino forniPlepys
VALANDOS:
Lauksime pažadų išpildymo
Res. 2136 W. 24th St.
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare
X Noriu dar pastebėti, kad sų, kad ir namų uždegė,
DENTISTAS
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
TEL CANAL *468
bankos atidarymas nors ir ki-l Miesto stogų dengimo Wil- Maboning apkričio viršini 4712 So. Ashland Avenue
Rez. 6456 S. MAI’LEWOOD AVĖ.
nkai, susirinkę mūsų mieste,
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
tu vardu, bet mums bentley- son Co. užsidegė, Paul KuleTel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 5793
daro planus, kaip geriausiai Tel. Cicero 1260
X—RAY
villiečiams priduoda daug ū-'wskio, 35 N. Bruce st., autobūtų galima gelbėti bedarbia
z\ \ asario 1.) d. sukako mū po ir pasitikėjimo, kad, gal, mobilis sudegė. Ir daug kito
ms ateinantį pavasarį. G raji klebonui lygiai 50 m. Gir- ir laikai bent kiek pasitaisys, jkių nelaimių pridarė, iš priė
Yal.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
bėrus išvalyti šalimais kelių Vai.; LIETUVIS
kasdien
nuo
10
v.
ryto
iki
9
jėjau, kad jo pasveikinti bu-, Gal bent kiek darbai pradės žasties smarkaus pečių kurini1821 SOUTH HALSTED STREET Office: 4459 S. California Avė.
valandai vakare
per 1500 mailių manoma duoti Nedėliomis
ir Seredomis susitarus
vo atvažiavę Įvairių svečių ir'geniau eiti. Nereik nustoti vil- ’mo. Miesto pagalbos komiteResideucija, 6600 So. Artesian Avė.
Nedėlioję pagal sutartį
darbo su špatais dėl 2,000 žmo 4847 W. 14tb St. Cicero, 111.
iš toliau. Tik neteko patirti, ties. Dar bus daug šviesių die to raštinę užpuolė šimtai žmoValandos: 11 ryto iki 4 po pietą
nių.
6 iki 8:30 vakare
Ofiso: Tel. Victory 6893
kokie svečiai ir iš kur. Linki- neiių.
“Draugo” Draugas nių, prašydami anglių pečia
Prie naujų parkų užvedimo Dr. C.K. Kliauga
Rez.: Tel. Drexel 9191
ms kūrenti.
DENTISTAS
ir senų parkų apvalymo, ma Utarnlnkais,
Plione
Canal
6122
Ketvergals Ir Subatomla
G R A B O R I A I:
Apskr. maitinimo “komite noma duoti darbo dėl 1,500 2420 W. Marąuette
Rd. arti tyc&tern
DR. S. BIEŽIS
Avė.
Phone Hemlock 7828
tai” bedarbiams šelpti reika žmonių. Viso miesto apvaly Panedtliuls.
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS
Seredomis Ir Ptinyčlonu*
1821 So. Halsted Sireet
LACHAVICH lauja paskolos $504,969.50; tie mui ir kitų miestui reikalingų
2201 West 22nd Street Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir
pinigai bus išleisti kovo ir ba darbų 1,000 žmonių.
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
AKIŲ ftYDYTOJAIj
IR
SŪNŪS
Seredomis
ir
nedėliomis
pagal
sutarti
veneriškų ligų
landžio mėnesiuose, reiškia,
CHICAGOJE
Prie visų virš minėtų dar
LIETUVIS
GRABORIUS
REZIDENCIJA:
Laidotuvėms patar
Ofisas 3102 So. Halsted St.
daugiau $195,042.50, kaip kad bų, manoma, mokėti 30c į va
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
6628
So.
Richmond
Street
Kampas lįst Street
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano S.IUS1O ir vasario 2Tlėn. Š1U me
landų pinigais, o jei ne, tai
dei, kad priklausau
darbu busite užganėdinti
v
Telefonas Republic 7868
Vai.:
10
—
11 ▼. ryto, 2—4. 7—9 v. ▼.
prie grabų IšdirbysTel. Canal 2515 arba 2516
tų, kas reiškia, kad padaugėjo — produktais. Darbo ilgis: S
Nedėliomis
tr šventadieniais 19—19
tėa.
2314 W. 23rd PI., Chicago reikalaujančių.
vai. i dienų.
OFISAS
Ofiso Tel. Vlctory 3687
668 VVest 18 Street
Miesto
konsilmanai
smarkiai
Of. Ir Rez. Tet Hemlock 887A
Truputį
apie
mūsų
tautos
Tel. Canal 6174
1439 S. 49th Court, Cicero, III.
Moterų ir Vaikų ligų
SKYRIUS
prutįė
jo
kovot
i.
-4.il
elektros
ir
TEL. CICERO 5927
8288 S. Halsted St.
šventę ir jos nepriklauso
Specialistė
gazo kompanijom dėl nupigiTel. Vlctory 4088
mybės dieną,
Telefonas Yards 1138
3133 S. HALSTED STREET
4145 ARCHER AVĖ.
inimo jų “produktų”. Jei iš
LIETUVIS AKIŲ
Antras ofisas Ir rezidencija
Ofiso
TeL
LAFAYETTE
7881
kovos, vartotojams bus pigiau. Kadangi mūsų kolonija įuaPhone Boulevard 4139
SPECIALISTAS
6504
SO. ARTESIAN AVĖ,
Ofiso Vvai.
kiekvieną Ulelių,
dieną UUU
nuo >
• Ilki
Ud
PalAno-vino o Iri.,
.
z
01190
U,t. KleKVlūZuį
Neneškite
ginklų
į
kalėjimą,
jžai
apgyvendinta
lietuviais,
o
H
„ iS
*klų
Įtempimu
kuriai
Uftskvrus
seredomis)
TaiDZl
Ofiao
val
-: nuo 3’1* rytais: nuo 7-»
Graborius ir Balsamuotojas
U P
priežastim
galvos skaudėjimo,
.kandėnmo ,l 12 ryto (iSskyrus seredomis). Taipgi
TiHt
rie*astl1“ galvos
niežai
Jonas Prislipskis (lenkas) tflin
Idip pat 16 pijuzastlts
Lvflar- Mtl
jvalgimo. akių aptemmio, nervuotu- nuo 4 iki 8 vai. vakare Uuvrnlukaia
piet. Uturn. Ir Subat. nuo 8-4 vaJt.
Turiu automubilius visokiems
skaudamą, akių karšų. Nuimu Ir Ketvergals.
paminė tuo,
Šventadieniais pagal sutarimų.
graborius
20 metų nunešė į apskr. kalė bes, šįmet t. en ir
iataractus. Atitaisau trumpg regystt
Į-tes. Tel. Hyde Park 3395
reikalams. Kaina prieinama. jimų vienų setų piuklėiių sa jimo dieno?.
ir tolimą regyatę.
Musų patarnavimas
Prirengiu teisingai akinius visuose
visuomet sąžiningas ir
3319 AUBURN AVENUE vo draugui Jon. Nadzan. Ka
atsitikimuose, egzaminavimas daro
nebrangus, nes neturi
Čia
tiriu
viešai
pasakyti,
su elektra, parodanėig mažiaume išlaidų užlaikymui
Chicago, III.
da pastarasis pradėjo pieluoti kad mūsų tautos žmonės ne mas
uas klaidas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skyrių.
Bpecialė atyda atkreipiama mokylango štangas nakties laiku, vi.-i supranta, kų reiškia tau- u°*
GYDYTOJAS IR CHLLUUUGAg
4142 ARCHER AVENUE
vaikučiams,
HOMESTEAD, PA.

DR. S. A. DOWIAT

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. C.

VEZELIS

DR. J. J, SIMONAITIS

. , , KOWARSKAS

DR. 6.1. BLOŽIS

ŪB.V.S.NARES

DR. A. P. KAZLAUSKAS

BENTLEYVILLE, PA.

DR. GUSSEN

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. A. ROTH

J. F. RADŽIUS

DR. VAITUSH, OPT.

t

|

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. J. P. POŠKA

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKOL’IS

Ū.ZOLP

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

3307 Auburn Avenue

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dvkal

718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532
*

I. i. BAGDONAS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

IŠTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko ucrokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite BUDZIKĮ pinu negu kreip■itės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyalz Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

savęs dėmę.

Republic 3100

2506163rd Str.
Tel. Lafayette 3572

J. Lhtlevičius
GralNirtiis
Ir

gyvena.
K. J.

Patarnauja Chicakoje ir aplelinkėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4992 Archer Avė.

Daktaras

1ISSIG,

Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERY PER 28 METUS NF-Jtll RINT
KAIP l MUKCklĖJUSIOS |T NEMGYBOMOS JOS YRA
Speclaližkai gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nnyuroje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų, jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir lSgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OEIKO VALANDOS: Kasdle nuo 11 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare Nedėllomls nuo 16 ryto iki 1 vai.

luunpM Keeler Avė.

TeL Boulevard 7589

Tet Cmwford 5673

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Valandos: 2-4; 7-9 i’. M.
Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALI8TAS

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 SO. VVESTEIiN AVĖ.
Chicago, H t.

. DR. MAURICE KAHN.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
Kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4: nuo 8—8
■•dėllnmls; pan 19 iki lt /

25 METŲ PATYRIMO

Pritaikyme akinių dėl visokių
Žvirblis akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

GABS1NK1NTES
‘DRAUGE”

OFISAS

DR. T. DUNDULIS
Tet Virginia 0036

________ X:_________ - - - • ; - ■}

Ofiso valandos; nuo S Iki 4 Ir nuo
DR. MARGEIUO
»UlUklmM akys atitaisomo. 1 “ »
Tftk- Nedėllomls pagal
sutarti
akinių. Dabar kainos perpus pi.
PRANEŠIMAS
Ofiso Tel. i Boulevard 7880
y**.
Mūzų
Jį.
Mamų Tel.i Prospect 1980
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę
kaip kitų.
vietų
<712 S. ASHLAND AVI.
3U25 SO. UAESTKD ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų tg
PHONE GROVEHILL 0027

756 VVEST 35th STREET

Man rodos, kad tautos šve
nte, o ypatingai nepriklauso
mybės šventė, turi būti ger
biama ir branginama kiekvie
no listuvio nežiūrint kur jis

IlalsamuotojAM

4800 WB8T aeth ST,,

t

mboliškoji vėliava. Man

patėmyti, kad, giedant tautos
GRABORIUS
t,i : i
Tel. Boulevard 5208—8418
himnų, kai kurie nenori nei
Koplyčia
Dykai
Tel. CICERO 294
atsistoti. Toks žmogus gauna
4830
WEST
15th
STRUET
SYREVVICZE
ignoranto arba išgamos vardų
GRABORIUS
Cicero, Illinois
O jei tokiam žmogui būtų do
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 836-00
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. vanotina viršminėti vardai,
KOPLYČIA DYKAI
tat visgi reikėtų jį priskaityti
L344 S. 50th Avė., Cicero, IlL1
prie nemoralių žiųonių. Bet yra ir tokių, kurie gana gerai
Laidotuvėms patarnauja man- ■ supranta tautos reikšmę, vieriagiai, simpatiškai ir labai pi- no^
negerbia. Tokie patys
save
pasmerkia
tautos akyse
giai. Liūdnoje valandoje pa
ir prieš publikų užsideda ant
šaukite
1646 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

ANTANAS PETKUS

tos nepriklausomybė ir jos si-’“*•

|

c_ni

Office Phone

Tel. Yards 0994

Ventworth 8999

Wentworth SM9

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 Iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. nuo II Iki 18 dienų

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė aavo ofisų po numerio

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo II—18 nuo 1—4 >e
pietų: 7—8:89 vai. vakare.
Medėllomle 19 iki 11

Telefonas Midway 2880
T

1801 S. ASHLAND AVENUE Tel- Lafayette 7875
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
VaL: 9-11 ryto 9-4 Ir 7-9 vųk.
Beredomla po pietų Ir Nedėldienlalg
tik zuzltaruz
9488 W. MARGUETTH ROAD
£nglewood 8441

SPECU AUSTAS

OPTOMETRISTAS

Teh GrovehiU 1696

Gydytojas ir Chirurgas
4G31 SO. ASHLAND AVĖ.

4729 SO. ASHLAND AVI.

DR. JOHN SMETANA,

nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8488

DR. DAVID V. EFFRON

Rea. Phone

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAI ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STBEBI
Tat: 8-4 ir 7-9 vai. vakare
Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNK ;
Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET

TeL .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevart 8191 j

DR. H. BARTON
ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREETl
Gydytojas

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tel. Ofiso Boulevard 5918-14

PHVS1CIA N & SU R( i SX)N ltcz. Victory 2343
Valandos nuo 9:30 ryto iki1
. „ -j
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Ofisas ir Tu•zidoncija
skirtų valandų. Room 8.
|
4458 S. California Avė.
756 W . 35tb STLELT
Phone Ganai 0523
Valandos: 2*5 po
L9 vale. (jaeq vai: nuo 1-3. uuo t.io-s.io
/

DR. A. J, BERTASH

ji.fr' Ainį w

į

Totvirtadienle, ras. 23, 1933

—*

RSŽOLIUCIJOS
OS

|la: remti atidėtas kitam
itam sek- da sekančiose vietose: “Prau- Žinios,” Kostanto
Norkaus
madieniui. Sus-mas įvyks tuo ge”, “Vyčio” red., Dievo A- bylų spręs Argentinos respub
HALLiJE
jau po sumos.
(Tęsinys iš 2 pusi.)
p\eiz. parap. pas P. Varakulį, likos teismas. Ten esą persiųs
nizmų skleisti krašte Vokieti X Akadem. Rėmėjų vieti 724 W. 18 St.; Roselande pas ta visa kaltinimo medžiaga.
jos agentams; suteikti krašto nio skyriaus vajaus vakaras S. Micbols, 131 W. 103 St.;
gyventojo požymius visiems rengiamas parapijos salėje ko No. Side pas V. Rėkų, 1850 ATLIETAS DR. V. KUDIR
VISAS VAJAUS VEIKIMAS KASDIEN
Lietuvos piliečiams ir ka vo 5 d. Ruošiama įdomus pro AYabansia Avė., Cicero, III. B.
KOS BIUSTAS.
riams
Klaipėdos Krašte, ne gramas. Dalyvaus ir M. S 55 Jankausko vaistinėje, pas cho
DIDĖJA
t
*
ro narius bei vedėjų p. J.
leidžiant tų dalykų spręsti vie kp. choras.
Šiomis dienomis centralinėSnurį, 4635 S. Emerald Avė.
tos teisėjams;
P. Labutis neduoda V. Sta-ituinas tarpe jų yra toks ma(Boul. 2056), taip pat ir pas se siaurųjų geležinkelių dirb
Kviesti Lietuvos Respubli
ncikui ramybės. Jis taip va žas, kad viens kitų gali leng
Rengimo Komisijos narius: D. tuvėse atlietas dr. V. Kudir
kos centro įstaigas ir Univer
rosi, kad V. Stancikas ne tik vai pralenkti.
Kaminskienę, 7228 S. Talman kos biustas, užsakytas Kauno
sitetų laikinai, iki Vilnius bus
negali nuo jo pabėgti, bet ne S. Stašaitis, A. Gilienė ir
Avė.,
A. Petrulį, 3015 N. 55tb miesto savivaldybės, kuris
atvaduotas, persikelti j Klai
duoda nei biskučio sustoti ir K. Šerpetis taip-gi smarkiai
RADIJO VALANDA
St., ir S. Šimulį, 2150 S. Hoy- bus pastatytas
pėdą;
pasilsėti. Jei jisai tik kiškutį veikia ir neužilgo laimės nntmiesto sode
ne Avė. (Canal 5474). Visi
Kviesti Lietuvos Šaulių Są
sustoja, tuoj Labutis jį pra-Irų šimtų tūkstančių balsų,
Pereitų sekmadienį Jos. F. skubykitės įsigyti tikietus iš prieš valstybės teatrų.
jungų, Savanorių
Sąjungų,
lenkia. Reiškia, lenktynės eiBudriko radijo ir
rakandų anksto. Visos vietos rezervuo- i
P. Fabijonaitis, A. J. Ja
Maž. Lietuvos Sukilimo daly
na “neck and neck”.
Adelė
šiauliūtė,
vestsidietė,
nušauskas ir V. Mandravickrautuvė, 3417 So. Halsted St.'tos.
Biznio komisija I
Keletu dienų atgal V. Sta- kas tuoj laimės pirmų šimtų 'Aušros Vartų parap. choro vius ir Vilniui Vaduoti Sųjun davė gražų dainų ir muzikos
solistė, stambi L. V. ‘Dainos’ gų bildėti lietuvybės sargyboj ralijo programų iš stoties WC
ncikas pasiekė pnsmili,jonini tūkstančių balsų.
KLAIPĖDOS MAGISTRA
choro pajėga, kovo 12 d., Ki Klaipėdos Krašte, ir protes FL nuo 1 iki 2 vai popiet.
baisų skaičių; šiandie tų patį.
Vaistas kuris nušviečia
TE IŠAIKVOJTMAS.
padarė P. Labutis ir varosi j
Pirmeilių stovis:
mball Hali per “Dainos” cho tuoti prieš Vokietijos įstaigų
Programa dalyvavo konteslygiomis su V. Stanciku. Tai y. Stancikas, 1706 W. 47th ro šventųjį koncertų merginų ,(radio ir valdininkų) kišimąsi
{ruonių
žmonių gyvenimą
bent lenktynės! '
st., Chicago, III......... 525,955 (keturiais balsais) chore gie- į Lietuvos vidaus administra tantai: žinomas northsaidietis Klaipėdos miesto
Jonas
Čepaitis
ir
harmonin-j
gyriaus
vedėjas,
prekybininPaskiau smarkios lenktynės P. Labutis, 917 W. 34tli st., Mos solo. Visi, iš anksto ruoš- cijos reikalus Klaipėdoje.
^ių rezoliucijų
paskelbti gas duetas — Vincas su Vik-|kas Kvuitašau, kaip praneša
pasiklausyti nepaprasto
eina dėlei antros vietos tarpe Chicago, III............... 520,142
apie
A. Švilpauskienės ir S. Bal A. Švilpauskienė, 103 N. 20 koncerto. Kimball Hįall randa- Amerikos lietuvių spaudoje ir torija Gunauskiene padainuo- ‘G. K.,” išeikvojęs
I^ilmingai dol daugumo, kad
sveikata nesiremia ant stiprumo.
25,000
lt.
pabėgo
Vokietijon
darni
keletą
gražių
liaudies
pasiųsti
Lietuvos
atatinka

Ave.,
Melrose
Pk.,
III.
341,435
prie
Jackson
bulvaro
ir
Wa
čiūnienės. A. Švilpauskienė
Bet kaip ir bi kokia mašinerija,
žmogiška mašinerija turi Imti re
dainų.
Dalyvavo ir Makalų su savo automobiliu.
moms įstaigoms.
jau gan ilgai stovi trečioj vie S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 tmsh avė. (vidurmiesty).
guliuojama, kad gerai veiktų.
Susirinkusių Didž. ir Maž. šeimyna.
Yra paprastas būdas reguliuoti
Papildomai praneša,
kad
toj. Mat, ji iš pradžios taip st., Chicago, III......... 315,257
sisttmą. Daug da.ro skirtumo kaip
čių
litų,
kas
prie
dabartinių
Prie
rinktinos
ir
geros
re

Lietuvos
lietuvių
vardu:
Tilžės policija j j suėmė, ir da Jus organai tarnauja ir kaip Jus
smarkiai ir toli pasivarė, kad i S. Staniulis, 6651 S. Talman
jaučiatės.
sąlygų
yra
labai
gerai,
tuo
produkcijos
muzikos
prisidėjo
Vincas
Vyšnius,
U.
S.
Navy
buvo užėmus net pirmųjų ir i Avė., Chicago, III. .. 232,000
bar Klaipėdos policija išvyko
Užsimoka daugumai vyru ir mo
Posto Nr. 1 Vadas... dar ir Budriko akordinistai, jį parsigabenti. Kvuitšuų yra terų
antrų vietų. S. Balčiūnienė į A. Stulginskas, 1628 So. 50 labiau, kad šįmet tiktai pir
pamėginti
šį reguliavimą.
Galite manyti, kad šiandien esate
mieji
metai
ir
daugiausia
bu

sugrodami
keletą
gražių
nume
Pijus
Petelis,
U.
S.
Med.
pusėtinai sveiki, o po dviejų sa
per paskutinį mėnesį padarė!Avė., Cicero, III......... 223,935
Vokietijos pilietis.
vaičių reguliavimo, žinosite, kad
vo
varomas
tiktai
organizacirių.
Z.
Corps,
Posto
Adjutantas.
tik buvote pus-sveikiais.
tokį veržimusi, kad pasikėlė j A. Valančius, 1226 S. 50th
220,175
3
°
s
darbas
K.
Juryėla,
M.
L.
S.
Sava

Si priemonė dėl stimuliavimo si
į ketvirtų vietų. Ir dabar tuo'Avė., Cicero, III
KAUNE GAMINS PAIŠE- stemos
J naują gyvybę yra presnoris;
kripcija, žinoma kaipo Dr. Caldpačiu smarkumu varosi, kad S. Stašaitis, 1413 S. 48th Kaip tiktai bus paruošta ir
LIŪS.
tvell’s Syrup Pepsin. Pagamintas
P. S. Kiti laikraščiai prašoiš šviežių žolių, aktyvės sennos,
jėjus į trečių vietų.
Ct., Cicero, III......... 149,754 parašyta metinė apyskaita
lr tyraus pepsino. Kiekvienas apturi po ranka.
Gauk
Trys kontestininkai: S. Sta A. Gilienė, 3131 Emerald Komitetas visa tai atsiųs, kadjme perspausdinti.
Iki šiol visokių rūšių pieš tiekorius
Visų, kuriems bet kokiu
šiandien, vartok šiąnakt. Vienas
pilnas šaukštukas panaikina gal
niulis, A. Stulginskas ir A. Avė., Chicago, III. .. 138,495 paskatinus Amerikos lietuvius
reikalu tenka šaukti telefonu tukai būdavo gabenami iš už ios skaudėiima. Didesnis dosas at
užkietėjimo stovj. Imant
Valančius su 200,000 balsų ko- K. Šerpetis, 1710 N. Girard ir šiais metais remti Vilniaus
Patirta, kad viena leidžia
redakcijų, administracijų bei sienio.
biskį kartas nuo karto ansaugoja
senesnį
nuo auto-intoxikacijos.
136,972 j Geležinį Fondų.
voja dėl penktos vietos. Skir- st., Chicago, III.
spaustuvę, prašomi šaukti: stambi knygų ir rašomosios Visuomet galima duoti aptinguVilniaus Geležinio Fondo
Roosevelt 7790. Buvęs iki šiol medžiagos įirnonė Kaune rengi siems vaikučiams.

P. LABUTIS |SOKA | PUSMILIIONINKUS

GIEDOS ’ KIMBALL

DABIO

PRANEŠIMAI

CHICAGOJE

VILNIUI VADUOTI SĄJUNGOS BEI VILNIAUS
GELEŽINIO FONDO REIKALAI

1. Reikalingos 1932 metų
apyskaitos

2. Vilniaus Geležinio Fondo'

Komiteto Pirmininkas:
F. Kemėšis.
Nariai: Inž. B. Slikys,
K' ^a,Plnas

WESfPŪLLMANO
ŽINELĖS

numeris: Roosevelt 7791 pa asi įsteigti pieštukų fabrikų,
naikintas.
koperatyvišksis
pagrindais.
Administracija. Tas fabrikas būsiąs Šančiuose
i .l'iif
Dievo
Apv.
parapija.
—
L.
apleido

Daug šeimynų laimina šią šei
mos daktaro
preskrlnclja.
Yra
apsaugojęs senus ir iaunus nuo
aptingimo užpuolimo ir nuo tik
ros ligos. Gal tik tas tonikas ku
riuo tu .reikalauji: tik tas paliuosuotojas. Yra labiausiai pamėgtas
ir geriausias vaistas kurį esi ka
da ragavęs.

X Mūsų kolonijų
! Kaunas, 1933 m. sausio 24 d.
Pąrpėgink vieną butelį Dr. Caldvaistininkas Pr. Tupikaitis. Vyčių 4 kuopos sus-mas įvyks KATALIKAMS ISTELIGEN
well's Syrup Pepsin ir palygink
3.
Del
“
Vilniaus
Dienų
”
1932 metais daugelis Ame- Žemian
Vilniaus
Dabar gera proga patyrusiam vasario 23 d., nuosavam Club
TAMS LATKRAŠTIS.
savo stovį su kaip tu pirmiau
minėjimo 1933 metais
jauteisi!
Tikos lietuvių aktyviai stojo j fieležlnia Fondo Komitetas yvaistininkui užimti tųjų vietų. Room. Nariai kviečiami dalytalkų Vilniui Vaduoti Sųjun- ra atsiuntęs Lietuvos Genera- Kaip jas tinkamiau ir vai Nanias gražus, vieta labai ge- jVnuti. Daug yra reikalų svar- K. V. C. valdybos posėdy
gai, kurios centras yra Kau- Unio Ko"sulato adresu a«kan- singiau paminėti negu pernai ra lietuvių ir kitų tautų žmo- j riymui.
Valdyba
galutinai nutarta leisti katali
metais? Anie tai tenka išank- nių apgvventaj skersai gatvės
nc: 22 skyriai veikė Ameri «« tu™"> P»dėkos laižką:
kams inteligentapis laikrašti,
KRISTAUS KANČIA
ko,ie 1932 metais. Nekalbant
V. G. f. Komitetas prašo sto galvoti, ypatingai šiais 15- nuo lietuvių bažnyčios. Virš
kuriame bus gvildenama kata
BRANGI DOVANA
apie moralę paramą iš jvaiKomiteto vardu pa- tais Lietuvos nepriklausomy aptiekos randasi tušti ir gra
(Kantata)
likų ideologijos klausimai. Re
JAUNAVEDŽIAMS
bės metais. Pavasaris, ir va žūs kambariai.
rin skyrių už išplatintus “Vi. ™***1
daktorium būsiąs kun. dr. M a Per šį vestuvių sezo
ną, kurie fotografuo
lniaus pasus,” ženklus ir lite- A!»«nk«s netariama prisidė- sara prašvilps ūmai ir “Vil
L. V. Chic. Apskr. ‘Dainos’ tūzą.
sią mūsų Studijoj.
Reikalo esant teleratūrą, pasiųsta V. V. S-gai •"Jsie,ns Prie Vill'iaus Gel«ž>- niaus Dienos” (nuo rugp. 26
choras rengiasi prie šv. kon
fonuokite
Englcwood
d.
iki
spalių
9
d.)
prisiartins
į Kauną $207.85, per tos S- ",0 Pondo talkos ie dėjusiems
certo kovo 12 d., Kimball k; NORKŲ TEIS ARGENTI 5840
nejučiomis. Todėl V. V. S-gos
P. CONRAD
Hali. Bus išpildyta kantata
gos reprezententų New Yorke..
NOJ.
0023 So. Halsted St.
skyriai
pirmoje
eilėje
ir
tos
Iš Kaimo jau yra gauta ir paJ .Šia pro^ VHniaus Geleži’
X Kadangi praėjusį sekma •‘Kristaus Kančia”. Kamball
(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.
kolonijos
kur
V.
V.
S-gos
sky

dienį
klebonas
buvo
išvykęs
į
kvitavimas viršiminė tai. sumai. ni° ^ondo Komitetas laiko saHali randasi prie Jackson Lietuvos teismo organas
rių
dar
nėra,
nieko
nelaukda

Kockfondų,
tat
susirinkimas
Btt pasirodo, kad iš tų 22 sky vo Pnre’Sa painformuoti kaip
Blvd. ir Wabash Avė.
prašant, kaip praneša “Arg.
CVsekasi
f ai - Ci 1 "XVilniaus
71 1 m a r* ra ZGeležiniam
t 1 n »1 1 — — mi yra kviečiami apsvarsty steigiamojo komiteto mokykTikietai iš anksto parsiduorių kai kurie skyriai visai
dar nesiteikė pranešti kas bu- fondui Lietuvoje. Neatsižvel- ti: a) ar reikia, kada ir kur
(vo jų nuveikta pernai metais:
1 ekonominę depresijų turėti V. V. S-gos skyrių at
INSURANCE
PERKAM
kiek Vilniaus pasų išplatinta, |Vi,niaus Geležinis Fondas pla stovų suvažiavimų. * dėl Viin
- b.re. ADVOKATAS
L
rinhiEwicz<sfe
,
j
NOTARY
kiek ženklu kiek literatūros ?‘1,,08e gyventojų sluoksniuose maus vadavimo idėjos pagilij 105 W. Monroe St., prie Clark Jei manai pirkti antomobllj, ateik
Lietuviškus
pae mus pirmiau, nes mes užlaikome
Telefonas State 7<60
parduota. O tos žinios yra bū- kuskart 8®Qna vis didesnio Įnimo? b) kaip paveikti į kai
PUBLIC
vieną Iš geriausių rūšių automobi
BONUS
JMnMfiE BANKERSi
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
lius — 8TUDEBAKER. kurie yra
tinai rcilralino-ną v v Q.trn« prielankumo ir pasitikėjimo.; mynines kolonijas, kad suda\Vest Side: 2151 W. 22nd St. pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.
X—? ’nL Y„X “
daugiau išrytu V. V. S-gos skyrius; c,
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Taipgi mes turime pilną pasirinki
Panedėlto, 8eredos lr Pėtnyčlos
mą vartotų karų labai prieinamą lr
vakarais « iki 9
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
nes tas reprezententas neturi ‘'ir,',au !sdil'i"a. kad Vii- ką' daryti, kad “Vilniaus panebrangia kaina.
Telefonas Canal 0660
PRISIRAŠYKITE
Į
MŪSŲ
SPULKĄ
Namai:
6459
S.
Rockwell
St.
MIDLAND MOTOR SALES
sų"
turėtų
kiekvienas
lietu

galimybės pilnai atsiskaityti niatla atvadavimą, ypač pini>=-44M ARCHER AVENUE
Utarnlnko,
Retvergo
Ir
Subatos
TEISINGUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS
V. V. S-gai Kaune. Kai ku- Kal ,lktai renkaml bet neiš- vis?
Telephone Lafayette 7119
Vakarais 7 Iki 9 .
2608 WEST 47th STR.
TeL LAPAYETTE 1083
Telefonas Republlc 9600
Lietuvos Žmogus
rie V. V. S-gos skyriai pasiu-ilc,džlami ™“lkiema Sala
nte pinigus ir gal atskaitą tie-,"”’ 0 tauP°ml didžiam tautos
PIGIAI SIUVA.
The Most For Your Money
slūginiai į Kauną, —- tas ge- ir(dkalui. Daug padeda ir tas
by
rni, bet tas pačias žinias „j. "įstatas, kad be p. Respubli-I
Kurtuvėnai,
Šiaulių
apskr.
ki* duoti ir New Yorirai, iš kM D-ezidento sutikimo Vii-,
kur buvo apturėti Vilniaus pa.n’alls Odinio Fondo kapi-| — Šioj apylinkėje yra gana
2 tons or more
sni, ženklai ir literatūra.
l‘aį° ”<*»«■>•» Pajudinti ir kad daug siuvėjų, kurie, darbui su ar..
8AV,WŲ*KV ATVIJAI
, Turime tris pirkėjus — už plnlMusų
biuras
sutelkia
patarimus
nagus
—
dėl
fanuos
Prtelųsklte
su
plmažėjus,
pradėjo
pigiau
siūti
iVilniaus Geležinio Fondo KoIII. LuniP.................... $5.50
mų savininkams reikale nesuslpratl- rnr.„ laišku klek akrų, kokia žemA,
BU.. renJ»un’n>nka,« Maža narinė Koki budlnkal lr klek prekė už akra.
Jtikinančiai dar kartų pra- miletag už darbų jokio sau ir bepigindami
vienas prieš mokestla
Ky. Mine-Run .......... $5.20
Ekspertų patarimas visose
namų savininkų lr rendaunlnkų relvyW.V.
Pocahontas M.R. $6.50
Sau atsiųskite 1932 metų Vii- atlyginimo neima, išskyrus kitų priėjo, to, kad, dabar
PARK - GRANT REALTY
e
kalala. Męs neturime skyrių. Atdara
Kiekvienas Tardas parduoda
Tel. Pullman 5517
niaus pasų, ženklų ir literatu- 'vįena apmokamo raštininko, Tlškų kostiumų siuva jau UŽ
nuo S vai. ryto Iki 8 vai.
Black Band anglis, bet daugu
EXCHANGE
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki
ma
gauna
Illinois
anglis
vietoj
Įžymus namai orlrlnallo lr vie
ros formalę apyskaitų. Tokios vedančio sąskaitybų. Todėl 5—14 litų. Daug siuvėjų yra Plet,
5016 West 16th Street
Black Band. Jeigu norite gerų
nintelio namų savininkų biuro Chlcaapyskaitos bus reikalaujamos j jau ir šiais metais V. G. Fon- baigę siuvėjiškas mokyklas ■oje.
anglių kreipkitės | Grane Coal
Cicero, III.
•’
Padėka.

KAS GIRDĖT WEST SIDE

JOHN B. BORDEN

CLASSIFIED

kas metų, bet tik vienų sykį do Komitetas gali pasidžian- arba kur kitur siuvyklose šio
(metams pasibaigus). Gerbia-1

LANDIORDH BUREAU OF
OmOAGO
CASH U« JURU SENU AUKSU.
Inkorporuotas
Mee mokame augftčiunla kalną už
1841 west Dlvlslon 8t.
sulaužytus senus aukso daiktus, dan
Tel. Armltage 2961—2962
Męs esamt Jau Kluo adresu viri 40 m. tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom

darbas nenuėjo amato mokęsi, bet netrūksta
....
...
... .
įveltui. Nors pastaruoju laiku ir “fušerių,” kurie blogu sa
bardo tikietus.
mi< ji, branginkime laikų ir pa1 .
, ,
HOME REFINERR,
e
,ema darbas paruošimo apys- vo darbu ir geriems
siuvė
Geriausia kaina — Cash už
Kesner Rida.
stangas: atlikime tų kas pra- kftHog if tikgliog
metus jams kenkia.
S No. AVsbash Avenue
Real Estate Gold Bonds, morKambarys 600
Soma ir kas reikia atlikti; ki- įp|aukų gumo8 kol kas nega.
gičius ir certtfikatus depozi
taip visuomeniškas darbas bū' įima nurodyti, tačiau įplaukų SKAITYKITE IR PLATIN tų. 134 North La Šalie St., SKAITYKITE BIZNIERIŲ
tų negalimas.
Isuma pasieks šimto tūkstanKITE “DRAUGĄ”
Room 316.
BARGENUS

kad

PEOPLES COAL GO.

Kompaniją, ten Jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios au
glys dėl pečių dideli lumpsai tiktai tonas ........ $8.50
Pocahontas lumps .... $9.00
Summer Creek lump ..$8,00

TUMONIS COAL GO.
Offers an attractive
Febmary Bargain

Genuine Pocahontas
Mine Run 50% coarse
2 to 4 tons................ $6.50
4 tons or more......... $6.25
Tel. PULLMAN 8296-8092

