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Estija ir šiemet skolų Amerikai nemokės
BERLYNE KOMUNISTAI NORĖJO
PARLAMENTO ROMUS SUDEGINTI
9

Tokijo mieste, Japonijoj, polici
ja saugoja svetimšalius
ESTIJA NEMOKĖS
SKOLŲ

PARLAMENTO RŪMAI VOS
s NESUDEGĖ

CHICAGOJE LIETUVOJE
ALDERMONŲ RINKIMAI

Šiandien Chicagoj
vyksta
50 aldermonų rinkimai. Baisa
Jeonas, Alytaus aps. Turgu
vimo vietos atidarytos nuo 6 v. je pastaruoju metu labai pi
ryto iki 5 vai. vakaro.
gūs veršiukai. Už 8 litus gali
ma nusipirkti didelį veršiuką,
NEDARBUI APDRAUDA kurio odą galima parduoti už
3 litus, galvą, kojas ir kitas
lilinois’o legislatūroje yra
dalis už 1 litą. Tuo būdu pir
sumanymas, kad bedarbius ne kėjui už 4 litus lieka apie 25
darbo metu apdrausti, suda kilogr. geriausios mėsos. Vadi
rius atitinkamą fondų.
naši, vienas veršienos kilogra
Naujas paslaptingas J. Valstybių kariuomenės lėktuvas bombuotojas. Juo galima pa Šį sumanymų griežtai smer
ir.as
atseina po 16 centų, arba
imti 2,000 svarų bombų. Gali skristi apie 200 mylių per valandų.
kia visi valstybės fabrikantai, pigiau, kaip paprasta silkė
kadangi jie turėtų tan fondan
arba juodos duonos kilogra
UŽDARĖ Y. M. 0. A.
IŠ KOVOS LAUKO
CHICAGOS MAJORUI
skirtą dalį mokėti.
mas.
ĮĮSIMETĖ PLAUČIŲ LIGA
ORGANIZACIJĄ
MANDŽIURIJOJ

TALINAS, Estija, vas. 27.
BERLYNAS, vas. 28.
Estijos vyriausybe seime |Vakar vakarą gaisrininkai vos
paskelbė, kad ji šiemet J. Vals išgelbėjo parlamento rūmus,
tybėms nemokės karo skolų. (Vienu žygiu keturiose vietose
Pereitų gruodžio mėnesį Esti pasireiškė gaisras.
ja taip pat nustatytos dalies
Pranešta, kad rūmai padeg
nesumokėjo.
ti. Tai padarė vienas olandas
Estija yra J. Valstybėms komunistas, kurs suimtas ir iš
skolinga daugiau kaip 16 mi pažino.
MIAMI, Fla., vas. 27. —
HAVANA, vas. 27. — Ku
lijonų dolerių.
Dar nepaaiškėjo kaip dideli Pašautam Chicagos majorui bos prezidento Machado nus
nuotoliai padaryta. Gaisriniu Cermak’ui įsimetė plaučių li- prendimu saloje uždaryta pro
SVETIMŠALIAI SAUGO
kai dvi valandas kovojo.
gi. (lydytojai laukia šioje Pa-(testantų organizacija “Young
JAMI
vo,] ingoje ligoje persilaužimo Men Christian Assoeiation,”
IR BOLŠEVIKAI NUSIS (krizio).
kuri, anot prezidento, yra su
TOKIJO, Japonija, vas. 28.
KUNDŽIA
kilėlių centras.
— Vietos svetimšalius, o ypač
RENGIASI KARAN
Policija čia puolė vyriausią
svetimų valstybių atstovus, po
MASKVA, vas. 28. — So
licija saugoja.
t
vas. 27. — ją organizacijos būklę ir areš
vietų vyriausyliė nusiskun PARYŽIUS,
Policijos apsauga
skirta džia, kad japonai vis dažniau Prancūzų spauda rašo, kad tavo 27 jos viršininkus ir na
ties ispanų ambasada. Amba ir rimčiau ima sovietus provo Vengrija karan rengias. Ven rius.
sadorius grasinimų gavo.
kuoti, ypač ant rytinio kinų griją gi jos pasirengime Itali
DAUG SNIEGO N. ANG
Japonai karštuoliai nepaten' geležinkelio. Bet prieš tai Ma- ja remia.
LIJOJ
kinti, kad T. Sąjunga smer-1 skva priemonių neturi.
IŠDAUŽĖ LANGUS
kia japonų žygius Kinijoj. *Į
---------------BOSTON, Mass., vas. 27.—
2 LAIKRAŠČIAI SUSPEN
ATĖNAI, Grakija, vas. 27. Užvakar naktį ir vakar visoj
16 MERGAIČIŲ ŽUVO
DUOTA
— Vidaus reikalų ministerijos Naujojoj Anglijoj sniego pū
komunistai langus išdau ga siautė. Visur daug sniego.
ŠANGHAJUS, vas. 28. —•' BERLYNAS,
vas. 27. — namų
v•
4 asmenys mirė. Kai kur su
Vienoj guminių gaminių dirb- Vokietijos vyriausybė 6 savai ze.
sisiekimai neįmanomi.
tuvėj sprogimas įvyko. 16 mer tems suspendavo komunistų
gaičių žuvo.
j laikraštį “Die Rote
Faline” AREŠTUOTAS DANŲ
FORDAS PAĖMĖ BANKUS
KARININKAS
O pereitos savaitės antradie ir keturioms dienoms katalikų
nį vienam sprogime 81 asmuo dienraštį “Bamberger VolksKOPENIIAGEINAS, Dani DBTROIT, Mich., vas. 27.
blatt.”
žuvo.
ja, vas. 27. — Areštuotas vie —H. Ford’as išvadavo vietos
nas Danijos kariuomenės kari bankus nuo visiško užsidary
POLITINĖS ŽUDYNĖS
MAŠINERIJŲ IMPORTĄ
ninkas. Kaltinamas šnipinėji mo, nupirkdamas dviejų did
MAŽINA
žiųjų bankų šėrus už 8,500,000
mu Imlševiku naudai.
BERLYNAS, vas. 27. — Va
dol.
Dabar jis šiuos bankus
kar įvairiose Vokietijos daly MASKVA, vas. 27. — So
ir kontroliuos.
se 5 asmenys
nužudyta ir vietų vyriausybė
paskelbė, į ŽEMĖS DREBĖJIMAS

daug sužeista.
SU BULIAIS KOVOTI
NESISEKA

kad ji nusprendė žymiai maši
nerijų importą sumažinti. Kas
tik galima padirbti namie, nė-Ud ‘p}|Jid jnjĮlĮ <;’T OĮUJĮĮO.l u.i
reiškia bolševikai.

• IQUIQUE, Čilė, vas. 27. —
Čia ir apylinkėse kelinta die
na žemės drebėjimas pasikar
toja. Žmonės baimėje gyvena.

MEXICO CITY, vas. 27.—
Kovoje su buliu.šis pastara
QUINCY, Ilk, vas. 27. —
TEGUCIGAIjPA, Hondusis sunkiai sužeidė meksikoną ras, vas. 27. — Karo padėtis, Šiose apylinkėse yra gražūs
matadorą J. Solorzano.
paskelbta neribotam laikui | oras. Kai kurie ūkininkai jau
šioj respublikoj.
^daug avižų pasėjo.
GELEŽINKELININKAI
BOMBAS NAUDOJA

PRIEŠ MIRSIANT PADARĖ Kada apie tai patirta, vi
suomenė .privertė vyriausybę
ATGAILĄ

BELFASTAS, Žiemių Af
rika, vas. 27. — Geležinkelinin
PARYŽIUS,
vas. 27. —
kų streikas vyksta. Dvi stotys Prieš 25 metus iš Prancūzijos
sugriautos bombomis.
ištremti katalikų
vienuoliai,
vienuolės, vienuolynai uždarv
NUGINČIJA ATSTOVO
ti ir konfiskuoti. Nekilnojamų
ATŠAUKIMĄ
jų bažnytinių savasčių likvida
ŠANCHAJUS, vas. 27. — vimui tarp daugelio kitų bu
Kinijos vyriausybė nuginčija vo paskirtas ir šio miesto jau
žinią, kad ji atšaukia savo ats nas radikalas Duez. Minėtas
tovą iš Japonijos. Sako, kadį savastis likviduodamas jis
ji tik planuoja tai padaryti. greitu laiku praturtėjo.

LABAI PIGŪS VERŠIU
KAI

tą sukčių tieson patraukti. Jis
pripažintas kaltu ir nubaustas
į Guiana salą ištrėmimu.
Praėjus 10 metų jis iš tos
salos paleistas ir leista jam
apsigyventi kitoj saloj — ar
čiau Prancūzijos pakraščių.
Dabar gauta žinia, kad jis
mirė. Prieš mirsiant buvo
jam pakviestas kunigas. Viešai apgailėjo, kad jis dirbo
prieš Bažnyčią ir su Dievu
sutitaikė .

DEL MOKESČIŲ

PEIPINGAS, vas. 28. —
MOKĖJIMO
Kinai praneša, • kad 5,000 kinų kareivių, kurie tarnavo
Cook.„ ap8kritie8
iždinin
Mandžiukuo valstybei, perėjo |kas pa8kelh5, kad del i931 m.
kinų kariuomenės pusėn, ka- ke8{^ pirmo8io8 dalie8 ne
da japonu, juos į Jehol P>»- mokėjimo bausmė nukeliama
siuntė, kad kovotų prieš ki-1 į kovo m-n 15 A pirmiaū bu.

MOKA GAIDĮ DRESIRIUOTI.

DarsUnišiliis, Trakų
aps.
Miestely gyvena vienas pilie
tis, kuris žmones stebina su
gebėjimu naminius paukščius
ir gyvulius dresiriuoti. Net
n *
vo nustatyta kovo 1 d. Nesus
ir tokį, dresūrai nepalankų
pėta sąskaitų išsiuntinėti.
paukštį, kaip gaidys, yra išmo
PEIPINGAS, vas. 28. —
Žiemių rytų Mandžiurijoj pa .30,000 DOL. SUTAUPYTA.. kęs klausyti. Palieptas gaidys
užskrenda ant rankos ir su
sireiškė nauji gyventojų sukilimni prieš japonus ir Mandži L' Kai kuriu08e Chicago8 war. gieda tiek kartų, kiek jam lie
'.3®
ukuo valdžią. Keletą miestų duose kai kurie precinktai kru piama.
sukilėliai užėmė.
von. sujungti. Tuo būdu, sako LIETUVIAI TARPTAUTI
ma, apie 30,000 dol. sutaupiaNĖJE KARIKATŪRŲ PA
ČINGČOAV, Mandžiukuo, va ma.
%
RODOJE
sario 28. — Japonų žiniomis,
japonų kariuomenė daro pa INSULLTS APSKŲSTAS
Šiomis dienomis Stokholme
žangą Jehol provincijoj. Siau
rengiama
tarptautinė karika
čia didėli šalčiai. Japoną laku
Federalė “grand jury”
nai kinų tarpe mirtį skiedžia- apskundė S. Insull ’į ir 18 kitų tūrų paroda. Toje parodoje
dalyvaus Lietuvos menininkai:
buvusiųjų Corporation SocuJ. Martinaitis, Kulakauskas,
JAPONAI AIŠKINASI
rities Co. ir Utilities SecuriVarnas ir Kaganas.
ties Co. viršininkų
už pašto
TOKIJO, vas. 27. — Japo naudojimą apgavingais tiks
KAIP VYKDINS KUNI
nų vyriausybė paskelbė pasiai lais. S. Insull’is yra Grakijoj.
GAMS BAUSMES.
akinimą, kodėl jos atstovai ap
leido T. Sąjungos posėdį. Tai PLĖŠIKĖ APIPLĖŠĖ DVI
Dabar svarstomas atitinka
todėl, kad T. Sąjunga neteisiu
MOTERIS
mose
įstaigose klausimas,
gai į japonus atsinešė. Sako,
Mandžiflkuo valstybę sukūrė
Jauna plėšikė, kuriai auto- kaip vykdinti bausmes baus
patys kinai, o japonai su nau- mobiliuj draugavo
vyriškis, tiems kunigams už pamokslus
VALSTYBĖS PATEN ja valstybe padarė draugin apiplėšė einančias
atvejais
arti savo ir kitais panašiais
KINTOS
kad to
gus santykius, nes su jos pa namų dvi seseris Frances ir kunigams. Norima,
galba bus sulaikytas komuniz Tillie Treder, 3835 No. Sa- kiems kunigams bausmes imtų
AVASHINGTON, vas. 27.— mo plitimas.
wyer avė. Atėmė apie 40 dol. vykdyti jų vyriausybė, kaip
J. Valstybių vyriausybė reiš
numato konkordatas, o jei ta
Japonai dar kartą pareiš 1 Piktadarė dar abi skaudžiai
kia pasitenkinimo, kad T. Sąnesutiktų, tai tada vykdytų
kia, kad jie nesiekia jokių nau su “blackjack” užgavo.
ga dėl Mandžiurijos japonus
patys, — kaip paprastiems pt
jų teritorijų įsigyti.
apkaltino.
liečiams.
STATYBOS ATGAIVINIMUI
NORVEGŲ KABINETAS
ATSISTATYDINO

OSLO, Norvegija, vas. 27.
— Valstiečių partijos kabine
tas atsistatydino.
Karalius
Haakonas naują kabinetą su
daryti radikalų partijos vadą
pakvietė.
PUOLĖ CAPONES BRA
VORĄ

VIETOJ PELNO, TIK
NUOSTOLIAI

WASHINGTON, vas. 27.—
Spėjama, kad pašto departa
mentas 1933 metais neteks apie 100 milijonų dolerių paja
mų dėl 3 centų ženklelio laiš
kams. Toli mažių laiškų siu
ntinėjaima.

Statybos pramonė Chicagoj
visiškai sustojusi. Planuoja
ma ją atgaivinti. Šis atgaivi
nimas tačiau neįmanomas, jei
organizuoti darbininkai ir to
liau didelio atlyginimo reika
laus. Kai kas jiems mažesnį
atlyginimą siūlo. Blogi laikai,
gali pigiuv dirbti.
4 ŽUVO ANT GELEŽIN

WASHINGTON, vas. 27.—

Ūkininkai čia augina daug
bekonų, bet daugiausiai, tai
Jonavos kaimo flkin.
Iccka.
Jis turi 35 ha žemės ir kas
met parduoda po 35 bekonus.

Sutvarkius galūtinai Kama
jų valsčiaus ribas, šiam vals
čiui
prisidėjo 5 kaimai su
125 ūkininkais.

KELIO

I

ORO STOVIS

■ ■____
Pereitą šeštadienį
šalia
Probibicijos agentai vakar paskyrė 28 milijonus dolerių Waukegano keleivinis trauki CHICAGO IR APYLINpuolė Caponės sindikato bra grąžinti už permokėtus mokės nys sudaužė automobilį. 4 as KĘS. — Šiandien lietus nu
matomas; vakare šalčiau.
menys žuvo.
vorą, 615(0 Cotage Grove avė. čius.
Kongreso žemesnieji

rūmai

,

šiol buvo ganu ai>leistas. Valdžios mokyklos
visko moko, bet svarbiausiu reikalu pamirš
ta: auklėti jaunimą doroje ir Dievo baimėje.
neina kudtan. Utokyrua Mkmadtantaa
/
PRENUMERATOS KAINA: Metama — 99.99. Pn- Liberališkoji spauda ir teatrai blogais pavyz
Mtf Metų — IMI, Trinia Mėnesiam* — »».•«, Vienam
V totalui — Tlo. Europoje — Metama IT.ee. Pusei Me džiais jaunimo širdis užkrečia.
tų — ee.ee. Kopija .ee<
Mes, lietuviai, savo jaunimą iš mažens
Bendradarbiaaia Iv koraapondeatama raJKų negrų■aa, Jei aepraloma tai padaryti Ir aepriafundlama tam auklėkime ir prie geri) darbų pratinkiine na
tikslui paftto ieaklų.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 muose, katalikiškose mokyklose, gerose liet.
kat. organizacijose ir duokime jam naudin
vai. po niet
Radaktortua priima — ano 11:99 Iki lliee vaL go darbo,-kad jį apsaugoti nuo slidaus kelio,
kuris į kalėjimą veda, tėvams rūpestį ir
skausmą užduoda, tautai negarbę užtraukia.
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Publlshed Daily, Dzeept Bunda/.
•DS8CR1PTI0N8: One Tear — |«.»9. Siu Montha
— ti se. Three Montha — ta.ee. One Month — TCo.
Europa — OM Tear — 9T.ee. Bis Montha — 94.99.
t
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KAS DARYTI?

Skaitant dienraščius ne vienam ramiam ’
žmogui šiurpu darosi. Juose daugiausia ži
nių apie žmogžudystes, piešimus, savi^udystes ir kitokias nedorybes. Šie baisūs įvykiai
kas kart dažniau ir dažniau ima kartotis ir
laikraščiuose vis daugiau vietos užima jų ap:
rašinėjimui.
Išrodo, kad gyvename kokiame necivili?
zuotame krašte, tarp laukinių žmonių ir žvė
rių, kurių reikia saugotis ir bijoti.
Lietuvių kolonijose ligšiol, rodos, buvo
.kiek ramiau. Bet jau ir iš jų vis dažniau
girdime nusiskundimus apie plėšimus, langų
daužymus, sumušimus, žmogžudystes ir savi
žudystes. Liūdna ir baisu.
Mes neabejojame, kad piktadariai, besisukinėją po lietuviškas kolonijas, ne lietu
viai, bet kitataučiai, bet vis dėl to būkime
ypatingai atsargūs, kad užėjusi plėšimų ir
žmogžudysčių baisi epidemija neužkrėstų ir
lietuvių jaunimo. Tai didžiausias turėtų būti
rūpestis tėvams, kurie šiais laikais savo vai
kus kaip savo akį turi saugoti. Nežiūrint
^okio amžiaus vaikai nebūtų, tėvai turi ži
noti, kur jie savo laisvas valandas praleidžia.
Padėtį šiuo žvilgsniu daug pablogino
prohibicįja ir nedarbas. Beveik kiekviename
name verda bravorėlis ir jaunimas pigiu bū
du gauna “išsigerti,” o išsigėręs ieško viso
kių “zbitkų”, kurie dažniausia liūdnai už
sibaigia. Nedarbas jaunus vyrus laiko na
muose, blogiausia — gatvėse ir ant kampų,
kur visokių blogų papročių išmoksta ir “spe
cialistai” juos į plėšimus įpratina.
Dabar ir kįla klausimas kokie vaistai
tinka šioms baisioms ligoms gydyti? Ar ka
lėjimai didinti, ar policiją stiprinti? Taip, ir
kalėjimai, ir policija reikalingi. Bet tai žmo
nių nepadarys doresniais. Jie tik laikinai nu
baudžia nusikaltėlį ir atskiria nuo sveikųjų.
Pirmoje vietoje reikia šalinti tas sąly
gas, kurios žmones veda prie nedorų darbų.
Tai valdžios ir visuomenės darbas, kuris llg-

Kun. A. Petrauskas, M.l.C.

h>

Sveika Marija
(Tęsinys)

tie Marijos nėra išganymo.
Kas žemei—saulė, tai žmonijos dva
siai— Marija.
Marija via tikras indas, iš kurio mes
semiame savo dvasiai gyvybę, sveikatą ir
džiaugsmą! Marijos nesant, siautė pasau
lyje mirtis. Savo pinuatėvių nepaklusnu
mu peržengdama Dievo įsakymą, persi
skyrė žmonija su savo Viešpačiu, gyvy
bės davėju, ir išvaryta iš rojaus į šią
ašarų pakalnę, su dvasia tamsesne, negu
tamsiausia naktis, su užšalusia į ledą šir
dimi turėjo klaidžioti, lyg numirėlių še
šėliai, ilgus-ilgtto amžius. Nes nebuvo kas
apmirusioms X’ širdims gyvyliės suteikia!
Daugumas neturėjo net ir vilties ge
resnio gyvenimo. V ienų-vienoje dar žydų
(nulos širdyje tvaksėjo menkutė gyvybės
kibirkštis ir ramino juos viltis, kad ka
da nors ateis moteriškė, kuri savo silpna
kojų sutrins amžinam žalčiui galvą ir at

LIETUVIŠKOJI
ENCIKLOPEDIJA
(Tęsinys iš 6 nr.)

paminėti enciklopedijoje. Tad
vien esarit tinkamai šio darbo
vadovybei Amerikoje ir pasi
skirsčius rajonais — savi sa
vuosius geriau žiną ir leng
viauviau prieina.

“PONY EKSPRESAS” Į PREZ. ROOSEVELTO
INAUGURACIJOS IŠKILMES

Dabar laikas parodyti
kas tie didvyriai ir ką jie nu 4. 7'eikti informacijas. Yra
veikė. Kaip pirmiau tie dar ne vienas, kuris iš tikro pats
bininkai buvo raginami sunkų nepajėgtų apie save parašyti.
Ui
Jiems
reikalinga
pagalba
su

darbą dirbti, taip dabar tie
patys vadai ar jų įpėdiniai teikiant paaiškinimus ir tam
lai kviečia juos lengvai gali tikras palengvininčias jų biog
mos dalies užmokesnio atsiim-1 ra^J°s surašyti blankas
PASTABĖLĖS
ti. Jiems niekas nepajėgs at 5. Patikrinti ir papildyti.
lyginti, bet tegul nors dalelę iš turimų autobiografijų ma
Lenkų spauda nusiskundžia dėl sunkios džiaugsmo jiems bus suteikta
tau aiškiai, kad negalima vijų parapijų ir mokyklų būties Amerikoje.
parodant, kad tautos vadai jų suomet pasitenkinti kiekvieno
Laikraščiai atsiliepia į lenkų patrijotizmą,
neužmiršo ir jų
t nuopelnus is- prisiųsta autobiografija: ran
Šaukiant gelbėti parapijas ir jų tautybės tvir
torijon įrašė.
dasi apleista reikalingiausios
toves — mokyklas. Jie sako: “jei mums teks
Mažas vaikutis Toby Cook iš Chula, Georgia valstybės,
žinios, pav. gimimo ar mirties savo “ekspresu” (arkliuku) pradėjo 810 mylių kelionę j
3.
Reikalingas
žinias
išgau

uždaryti mokyklas, kitataučiai tuo tik pasi
ti. Pasunkėjus materialėmg gy metai, darbavimosi vieta, aiš Washingtoną j prez. Roosevelto inauguracijos iškilmes. Vie
džiaugs.” Teisybė.
veninio apystovoms, nusilpnė kus pasisakymas, kuo pasidar tomis jis joja raitas ant savo “ekspreso”, bet daugiausiai
•
a
•
važiuoja troku, į kurį būna įkeltas ir jo “ekspresas.”
jus žmonių valiai, neužtenka bavęs ir t. t. Vienų daug svar
Nesirūpins svetimtaučiai nei mūsų mo
per spaudą vien enciklopedi besnių asmenų autobiografi žinių apie save.... Kas iš to, ganizacijos beveik visos duol
kyklomis, nei kitomis lietuviškomis įstaigo
jos dalykus aiškinti; neužten jos labai sutrumpintos, kitų la kad jie buvo nusiųsti Kaunan, didesnį ar mažesnį atlyginiim?
mis, kurioms taip pat yra sunku verstis šiais
ka vien laiškų, kuriais prašy bai padidinti faktai, dalyko ne ’ O mes, čia pat, Amerikoje, se savo reikalų vedėjams, užlaiko
ekonominio krizio laikais. Dėl to reikia visas
žinančius, tiesiok klaidininti.
mūsų jėgas vienyti bendram tikslui — mo tum prisiųsti reikalingas ži Vadovavimui sudarymo pa niai laukiamo leidinio, kaip .savo raštines. Tegul tad centnias. Daugelis laikraščių skai
laukiame, taip tebelaukiame.” ralinės organizacijos pasako
kyklų, kultūrinių ir ekonominių lietuvių įtytojų pasitenkina laikraščiui siūlymas. Vadovauti enciklo Šiais žodžiais rašytojas
jiems: Neužmirškite savo prie
staigų išlaikymui. Su tuo yra surišta mūsų
straipsnių antgalviais; Ameri pedijai reikalingų biografijij num” išreiškia daugelio nepa- telių, rėmėjų, suraskime juos
tautinė ateitis ir garbė.
koje paprotys, gavus laišką, jį surinkime yra daug lengviau, sitenkinimą vien tuomi, kad ir sudarykime jų tiesioginius
•
•
*
pusiau paskaičius mesti į gur negu praeityje tuos visus vei per ilgai nesulaukia pamatyti paminėjimus. Biografijų su
Parapijų pradžios mokykloms sunku ver bą. Amerikiečiai žino, kad pri kėjus surasti ir Įtraukti j sun savo autobiografiją atspaus
rinkimui vadovaudamas per
stis. Bet, mums rodos, dar sunkiau yra vie sirengti parašyti laiškas ima kų visuomeninį darbą. Kas tu dintą ar Žymesnybių Žodyne
organizacijų centrus pašalina
nuolijų užlaikomoms akademijoms ir kolegi ir tris savaites, nors jo para os veikėjus įtraukė j darbą,
ar Lietuviškoje Enciklopedi partinius kivirčius.
joms, kurių įsteigimui mes tiek daug rūpi šymui užtenka keletos minu tam pirmam priklauso parei
joje. Bet koks bus nepasiten(Daugiau bus)
nomės ir gausingai aukojome. Visi aiškiai čių. To pabudimui priminsiu ga padėti jiems suteikti žinias
knimas tų ir tuomet, kada pa
jaučiame, kad jos mums y ra labai reikalin vieną laišką man rašytą 1931 enciklopedijos leidėjams apie
matys veikalą, bet savo auto
gos. Dėl to šiuo krizio metu visi, kuo tik m. vasario 16 d. “Malonėk ne jų nuveiktus darbus. CentraKAMAJŲ ŽINIOS.
biografijos neras jame; kada
galėdami, turime prisidėti prie jų užlaikymo. pykti ant manęs, kad į Tams linės organizacijos sulošė di
ras už save menkesnių, ma PER DAUG BYLINĖJASI
džiausią
vaidmenį,
kaip
globo
tos pakartotinai rašytus ragižiau nusipelniusių, bet neras
Tautišką darbą lietuviai katalikai dirba nimns prisiusi savo biografi- jant savuosius svetimame kra savo; kada prisimins, kiek
sunaudojant jų
ne tuščiais žodžiais ir riksmu, bet konstruk ją, negalėjau laiku atsakyti.... šte, taip ir
daug darbavosi tvėrime drau Valsčiaus savivaldybė kas
tyviu darbu: steigia parapijas, mokyklas, or Pastaruoju laiku kun. Tumas, pagalbą savo Tėvynei Lietu gijų, kuopų, pardavinėjime pa savaitė gauna po 100 ir dau
ganizacijas. Pripratę prie sunkaus darbo, prof. Volteris', ir kiti pradėjo vai- Centralinės organizacijos skolos bonų. ir t. t., bet tapo giau šaukimų įteikti besibyliL
žino savo ' veikėjus, jos suprie pasiaukojimo kilniems Bažnyčios ir tau baksnoti man i pašonę ir spir
pamirštas; kada
prisimins, nėjanfiėins stoti į teismą. By
menkutės,
3nos ir 5iandie sav« kad centralinių organizacijų los, daugiausiai
tos darbams dirbti, be abejojimo, taip susi ti mane, kad prisiūčiau savo
organizuos, kad dėl šių blogų laikų neduos autobiografiją ir fotogfafiją.! ku°Py palaikymui ir pasitiki valdybos ragino dirbti, bet už žmonės bylinėjasi dėl menk
Negana to, dar tūlas Lietuvos jų parama ateityje. Užtad pil miršo priminti, kad nors dale niekių. Pav:. nesenai vienas
savo įstaigoms nukentėti.
veikėjas pagrąsino man, jog nai nuoseklu, kad kiekviena lę užmokesties atsiimtų už sa pilietis buvo iškėlęs kitam by
*
•
*
centralinė
organizacija tuolą dėl 5 litų ieškinio. Nors by
* Šiandien Cbicagoje miesto tarybos narių vistiek apie mane rašysiąs, tik jaug sudarytų pilną savo vei vo darbą. Tiesa, yra daug kil lą ir laimėjo, bet turėjo va
(aldermanų) rinkiniai. Šiuo kartu rinkinių gal klaidingai....” Kitas iš Ca- kėjų sąrašą ir tiesioginiai ar nių sielų, kurios nepaiso pa žiuoti purviniausiu keliu 25 ki
kampanija nesukėlė jokio didesnio susido lifornijos rašo: “Kuomet ga per kuopas pasiuntinėtų para gyrimų, bet to reikalauja tei
lometrus ir liudininkus vašnti.
mėjimo plačioje visuomenėje. Mat, visi lyg vau pirmą Tarūstos laišką — ginimus surašyti savo autobio sybė; jų vaikai skaitys tuos
nujaučia, kad šį kartą valdančioji partija mečiau į “beskę;” kuomet ga grafijas. Tas pat ir su redak veikalus ir įdomausis savo tė
dar “šluos.” Beveik pusė tarybos narių nė vau antrą — netikėjau; gavęs cijomis: — jos turi savo nuo velių nuveiktais darbais, bet Molėtai, Utenos aps. Ves
trečią — neprisirengiau; kuo
ką jie jaus, matydami, kad jų
oponentų neturi.
,
s
tuvės be puotos čia niekad ne
latinius
bendradarbius.
Tad
ir
met gavau ketvirtą — skubi
tėvų vertų paminėjimo, bet<... apseidftto. Net ir
*
•
*
menkose
jos turi savo rėmėjams atsi
nuos atsakyti.” Yra dar ir Žv
nebėr. Neabejotina, kad nega vestuvėse dvi dienas puotau
Lietuviai šiai3 rinkimais taip pat ne mesnybių Žodyno Komisijos dėkoti, paraginant juos neuž
lima nustatyti tikrų rubežių, davo susirinkę giminės ir rink
Tai yra graži
daug tesidomėjo. Mat, būk tai nebuvo išro- narių nesuteikusių autobiogra miršti savęs.
kuris paminėtas, kuris ne; ne tieji svečiai. Krizis dabar puo
priemonė
sudrūtinti santy
kavinio ir reikalo. Gaila, kad mes nė vienoj
fijos, nes “nežino nuo kurio
galima tikėtis visus paminėti
tas nepaprastai veikia. Ne
kius su savo rėmėjais ir užsi
“vrardoj” nesudaroin didesnio lietuvių bal
nus surankioti ir iš jų išgauti
galo
pradėti.
”
Galutinai
Ame
pelnyti jų uolesnės paramos.
sant svaigalų, vestuvninkai il
suotojų skaičiaus, kad savo žmogų kandida
jų
autobiografijas;
bet
vieną
Liroje
asmenų,
kurie
galėtų
tik
gai nebūna. Grįžę iš bažnyčios
“
Jau
gal
ir
gana
ilgokas
lai

tu į miesto tarybą galėtumėm pastatyti. Mie
sto valdžioje turėti savo tautietį, būtų labai rai žinoti mūsų visuomenės kas praslinko, kaip Amerikos tikrai galima padaryti, ką ga- su jaunaisiais pavalgo ir skirs
geru dalyku.
darbuotojus, kurie turėtų būti lietuviai buvo kalbinami dėl Ii gera valia. Centralinės or-1 tos! namo.

is

neš suvargintai žmonijai naują gyvybę turės iš jos pilnus kluonus gerybės pri
ir džiaugsmą. Bet kada ta diena ateis, krautus! Kri’-ščioniui, išvydus kryžiaus
nieks nežinojo. Tiktai Dvasios įkvėpti ženklą, ima dažniau plakti širdis ir myli
pranašai aiškiai matė tą laimingą valan jis tą ženklą, nes per jį plaukia jam išga
dą ir vieni jų suskaitė ir dienas, skirian nymas iš dangaus; nes ant jo yra merdė
čias žmoniją nuo išganymo, kiti karšto jęs Išganytojas. Iš tikro, spėju, kad jei
mis maldomis prašė Viešpatį pasigailėti krikščionis pamatytų tikrąjį aną kryžių,
savo išrinktosios tautos ir kuo greičiau ant kurio Jėzus Kristus yra merdėjęs —
atsiųsti jai Išganytoją: Varvinkite dan iš tolo dar pultų prie jo, kaip kad yra
gūs rasą, o debesys išlykite teisingąjį— daręs šv. Andriejus Apaštalas, ir prisi
tedtsidaro žemė ir teišduoda Išganytojų! spaudęs prie širdies tą Dievo krauju su
Tiktai daugelį tūkstančių metų išvar taikytą medį, bučiuotų jį karštai, bučiuotų
gusi žmonija štai išvydo ant Nazareto be galo L.
Krikščionis taip myli kryžių, nes ant
auštančią Aušrą, kuri vis ėjo šviesyn ir
didyn, kol užtekėjo pagalios visai ir iš jo tris valandas kybojo Išganytojas. Kaip
menkutėlio Betlejaus tvartelio pabėrė tūk gi turėtų tad mylėti Mariją, kuri ne tris
stančius savo spindulių į visą pasaulį!... valandas, bet devynis mėnesius skaisčiau
Marija pagimdė Tą, Kuris atgaivins sioje savo vsčioje yra nešiojusi tą pati
Išganytoją? Kuri trisdešimt trejus metus
žmoniją!
*
* Viešpatie, kiek džiaugsmo! — Pieme su Juo'išvien \ ra gyvenusi?
nėliai bėga į Betlejų, Trys Karaliai sku- 1
Jei artojas myli žemę, kad ji duoda
binasi per kainus, gieda angelų minios... jam ir jo vaikučiams maistą, kaip gi tad
Linksminkis žmonija ir pamylėk Tą, kuri turi mylėti Mariją, kuri tau yra davusi
dangišką maistą, nes patį Dievą, kurio
'pagimdė tau išganymą!
Artojas be galo myli žemelę, kuri y- tu kuda norėdamas valgai ir geri Kūną
ra pusiau suminkyta su jo prakaitu ir ir Kraują?
ašaromis, nes žino, kad rudens sulaukęs

O! ir devynių liežuvių būtų per maža

Marijai užtenkamai garbinti! Ir šimto šir
džių, liepsnojančių karščiausia meile, ne
užtektų Marijai užtenkamai mylėti! Ji yra toji moteriškė, apie kurią dar rojuje
Viešpats yra pasakęs, jog Ji sutrinsianti
amžinajam žalčiui galvą. Ji yra ana drą
sioji Judita, kuri galingajam Holofernui
— pragaro kunigaikščiui, nukirto galvą ir
išvadavo iš jo nelaisvės nelaimingą žmo
niją !..
Nenuostabu todėl, jei dabar milijo
nai lūpų nuolatos Ją sveikina: — Sveika
Marijai
S op alingo ji Motina
Jei be to atsiminsi dar, kad Marija
ne tik yra pagimdžiusi mums Išganytoją,
liet sykiu su Juo ir kentėjo didžiausius
sopulius — dviguliai Ją pamilsi.
l’rie tų kentėjimų privedė Ją dvejopa
meilė, kuri jos širdyje degė. Meilė vienin
teliam savo Kūnui ir meilė visai nuodė
mėse vargstančiai žmonijai!
Ašaros tau byra beskaitant, ar liemąstant fcr.»e Jėzaus Kristaus kančias.
Nekalčiausias Avinėlis tiek turėjo už mus
kentėti! Kaip gi neturėtų birti tau aša
ros, atsiminus, kad ir uekalčįausioji Ma

rija turėjo būti dalininke tų Jos Kūnai
sopulių?!..
Kiekviena mūsą motina gyvena tik
savo kūdikio meile ir dalijasi su savo
kūdikiu laime ir nelaime. Sūnus laimin
gas — ir ji laiminga. Sūnus kenčia — ir
jos širdį peiliai varsto. Išėmus noromis
atiduotų savo širdį, kad tik vaikui pa
lengvintų. l’nti apsiimtų kentėti, kad tik
savo vaiką išgelbėtų!..
Dirstelk gi dabar į tuos sopulius, ku
riuos turėjo iškentėti Marija, ta motina
be galo mylinti savo Sūnų Jėzų Kristų.
Dalykui suprasti užteks čia atsiminti
tik tas penkias sopulingąsias paslaptis,
kurias mes dažnai apmąstome, kalbėda
mi Rąžančių. Neminint jau tai, ką Mari
ja iškentėjo, kol Jėzus dar buvo mažas;
neminint nei Egiptan bėgimo, nei senelio
Simeono sopulingo pranašavimo, nei dau
gelio kitų kančių, kurios ilga virtine tę
siasi per visą Marijos gyvenimą.
(Bus daugiau).
Kas susilaiko nuo geistų dalykų, tas
niekuomet nelies uždraustų dalykų.
T

Dr, Dtofisaė
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Edmundo draugas Vilius—jbaliauskas, P. Babinskas ir J. nagų” ratelis, kurį sudaro: ižią ir pirmą kartą atvaidin- lapis). Mums, katalikams, rei- Gerai pasirodė Banifltė, sesu
Petras Balinskas (Mt .CarmeI, Jurėikonis.
j J. Jurėikonis, J. Kaeevieius tą Steponaieio-Žileviėiaus nau kia džiaugtis, kad randasi to- tės Stulginskaitės ir PlangiūPa.)
-J Paskui, išrinkta raštų kriti- ir J. Jodka.
įją operetę “Lietuvaitę”. Sa- ikių kompozitorių, kaip gerb. tė su Nainiūte. Nors pirmą ka
Kovo 5 d., sekmadienį, 7 Tarnas Robertas — Auta-[kavinio komisija, kurią suda- Artimoje ateityje numatytai15 buvo'pilniausia ir žemai ir i Žilevičius ir visa eilė kitų. rtą jos, rodos, viešai pasiro
valandą vakare, šv. Juozapo nas Bambalas (Cbicago, III.) Iro mokytojai kl. K. Vengrass sudaryti šahmatų ir šašku Iv- l vlr^ui. Nors įžanga buvo (Gerbkime juos ne tada, kada dė, bet labai teigiamai ir sekmokyklos svetainėje Švč. Ma Tarnas Tanias — Juozas 'ir J. Pilipauskas ir visų laik-lg0S> gįOse lygose loš kiekvie- 50c, visgi tiek stebėtinai daug [bus mirę, bet dabar! Pirkime
(Tęsinys 4 pusi.)
rijos kolegijos studentai iš Dambrauskas (Elizabetb, N. rašcių korespondentų pirmini- 'nrs sau _ ratelių nebus. šaš- susirinko. Mat tuo pačiu bu- jįų dainas, statykime jų opeThompson, Conn., stato dide J.)
nkai. Jiems pavesta peržiūrėti
lošimas eis dvejopu būdu: vo paminėta 15 metų Lietu- reles ir įsigykime šiek tiek jų
Graudūs Verksmai
lį veikalą “Pranašystė.”
Išdavikas — Vincas * Saba.s ir patikrinti siunčiamus j lai- 'amerikoniškai ir europiškai. Įvos Nepriklausomybės sukak- gražioš sielos!
!1 raščius raštus.
Ilki g-iol susirašė trylika stu- tisVaidinime dalyvauja kelios (Boston, Mass.)
Prie progos reikia minėti,
STACIJOS
dešimtys
studentu-aktoriu. Kalėjimo sargas — Antanas Prie progos, kritikuotas an- |dentų, norinčių priklausyti
Puti operetė labai graži ir kad. tarp tų trijų aktų, arba
Puikūs rūbai, muzika, gies- Mažnkna (AVorcester, Mass.) trasis “Studentų žodžio” lei-gįaį lygai
Su atvaizdais,
pamokinanti. Buvo juoko, bet intennissiou, buvo ir kitas
m-.-s ir dainos, juokingos ir Jūrininkai: P. Morkūnas diuvs. Iš visų kalbų galima
i netrūko ir rimtumo. Pamo programas, kurį išpildė armo
IR
.graudžios kalbos — sudaro ne (AVorcester, Mass.), A. Kace- konstatuoti faktas, kad
S. PRADĖJO LAVINTIS LO
kino
jaunimą,
kaip
reikia
me nikėlių kvartetas. Šis kvarte
paprastą įspūdį.
vičius (Providence, R. I.), A. Ž.” kaskart tobulinamas.
TYNIŠKAI KALBĖTI!
sti girtuokliavimą ir eiti prie tas labai gerai atliko savo ro Kai Kurios Gavėnios
Vilkišius
(Lowell,
Mass.)
ir
c
,
,
,
,
.
Pernai tie patys studentai _
' ,, . i Svarstant korėspondentų ra
gražesnių ir rimtesnių daly lę, kad net buvo vėl ir vė!
Giesmės
v
.
.
,
,
,
..
,
pastatė pas mus veikalą “Pu B. A ovens (Brockton, Mass.)
Aukštesniųjų
(penkto
ir
šec. J štu"’ Patarta, kad jie daugiau
kų, ko lietuviams ir reikia, iššaukti. Keep it up, bovs! Pa
Vainiku”. Kas tiktai buvo a- Pasiuntinys
Pi-anas Skei/ iįetuvybės .Sto) skyrių studentai, gan ge ypatingai jaunimui nuo pro- skui dainavo jaunamečių cho Išimtos iš “Ramybė Jums”
tėję, — gėrėjosi puikiu vaidi- vis (Brockton, Mass.)
KAINA 10c
klausimą, gvildentų jį savo rai mokantieji lotynų žodyną bibicijos laikų. Susidėjo iš tri ras (30-40 asm.) Dėka gerb.
Šis naujas veikalas Kareiviai: J. Sabaliauskas
raštuose, tuomi ugdytų lietu ir žinodami kai kurias lotynų jų aktų ir, reikia sveikinti jos konip. Aleksiui, choras labai Nauja Laida. Daug perkan
Bhašystii” yra dar ispfl- (Lowell, Mass.), M. Tamulekalbos taisykles, be vien lie autorii) Steponaitį, kuris pa- gerai pasirodė. Mergaitės bu- tiems duodame nuolaidą.
vybę jaunimo tarpe.
ęesi
vičius
ir
M.
Jurkevičius
(AVo

nesnis ir gražesnis.
tuviškos tarp savęs kalbos, pra raŠė žodžius. Labai džiugina, vo gražiausiai lietuviškai pa
Naujosios
Anglijos
Katalikų
rcester,
Mass.)
Areikalą režisuoja p. Justas
dėjo mokintis lotyniškai kits kai matai, kad toksai žmogus, si rėdžiusios. Dainavo “Vil- “DRAUGAS” PUB. CO.,
Seimelis
Balsys ir p. Jonas Pilipaus Iš minioj: J. Petkus (Bro
su kitu susikalbėti. Kol kas kvris valdo gabią plunksną,!niaus medi”. Paskui buvo ir
2334 So. Oakley Avė.,
kas. Muziką ir dainas diriguo- ckton, Mass.), P. ^Balčiūnas Akis. 22 d. įvyko Naujosios dar labai sunkiai susikalba, jos nenuleidžia, bet veikia ir, solo su viso choro pritarimu,
Cbicago, 111.
ja Brolis J. Banys. Pereitą Chicago, Ilk), V. Dirsė (Bri- Anglijos seimelis, Brockton, jei vienas ką nors lotyniškai dirba “ant naudos sau ir žmoMass. Seimely dalyvavo daug [paklausia, tai kitas tik už kosekmadienį veikalas buvo su- gbton, Mass.) ir kiti.
nių gerybės.” Sveikinam an. ..... „ svea
«>
kmi
vaidintas Boston, Mass., kur
A......
Taidinimai:
AVaterbury,
C ’> b!,vo kun' kio pusvalandžio Siaip-taip at.
toriij ir linkime tęsti savo gra
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
žmonės išsinešė gražiausių j- — kovo 5 d., 7 vai. vakare,; dr. Bartuška. Seimelis prade-1 ko Žinoma, tuo laiku klaužų
kūrybinį
darbą.
>u bflna
„žmigęs
spūdžių ir ilgai to vaidinimo Šv. Juozapo mokyklos svetai tas iškilmingomis pamaldomis.
be persėdimo
Muziką
operetei
parašė
vi
Dalyvavo ir Sv. Marijos kole- ir 6apnuoja maionius sapnus.
neužmirš.
nėje; AVorcester, Masš — ko
METINĖ EKSKURSIJA
Skaitlingai atsilankydami, vo 12 d., 7 vai. vakare, Šv. gijos atstovai: kun. dr. J. Na- .Tačiau, jei ir toliau studentai siems gerai žinomas prof. Ži
paremsite mūsų jaunutę moks Kazimiero bažnyčios svetainė viekas, mokytojai, klierikas ,ęS ,obj lavinirMQj-:i, galima ti- levičius. Tasai kilnus žmogus
lo įstaigą — lietuviškąją ko je; Brockton, Mass. — kovo V. Šaulys ir p. J. Pilipauskas. k(,lis kad -r jg mflsų ,ietuvI|J daug yra parašęs gražios mu
Rengiama vadovybėje
legiją ir parodysite savo pa 26 d., Šv. Roko parapijos sve Is seimo susilaukta daug bernaičių tarpo atsiras nevie- zikos ir, ačiū Dievui, tebera
grazuj nutarimų. Nutarta su nas Ciceronas.
šo. Reikia pripažinti, kad prie
Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
lankumo šių dienų moksleivi tainėje, 3 vai. po pietų.
rengti
Naujosios Anglijos Stasys R. Vaičaitis (L. K.) vieno piano muzika kiek, gal,
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jai. Patsai veikalas yra ver
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Lietuvių
Dieną,
”
provincijos
ir
šlubuoja.
Kas
kitas
būtų,
tas pamatyti, nes tokių vaidi
Eucharistinį Kongresą, atkrei
jeigu pilna orkestrą griežtų
nimų retai pasitaiko lietuvių
dainoms. Tai dar norėtume ma
pti dėmesio “Studentų Žod
scenoje.
Išplauks iš New Yorko Gegužės 10 d.
jtyti.
Girdėjau nuo kun. Kinto,
žiui” ir “Vyčiui,” kad nevar
IŠ A. L. K. S. ORG.
■ Trečios Klasės Kainos: toti) anglosakų įsireiškimų,
VYČIŲ VALENTINE
įkuris veikia Elizabeth, N. J.,
VEIKIMO
“Pranašvstės” vaidinime da
Iš New Yorko į Klaipėdą...............................$ 92.00
ŠOKIAI
[toj pačioj parapijoj, kurioj
patiekti prašymą J. V. prezi
lyvauja:
- J Klaipėdą ir atgal.................... ............... ..... 153.50
.....
kompozitorius vargonininkauPridedant Jung. Valst. Taksus.
Northumberland kunigaikš A7as. 18 d. Literatinė sekci dentui, kad nepripažintų so
tis — Stasys Vaičaitis (Ma ja laikė mėnesinį susirinkimą. vietų valdžios Rusijoj ir kit. A7asario 15 d. Vyčiai suruo- ja, kad gerb. prof. dabar baiInformacijų kreipkitės j
Pirmiausia nutarta rinkti se Tikimės, jog pasiseks šiuos ^šė labai sėkmingą šokių vaka- gia rašyti muziką visai or-[
li anoy City, Pa.).
Jo sūnus Edmundas — Ju- kcijai obalsį, kurs, lyg žibu- nutarimus įvykinti ir tikslą Į rą. Susirinko daug gražaus kestrai. Jo muzika labai švelCOSMOPOLITAN TRAVEL
P. BARTKEVIČIUS, *78 No.
SERVICE
Main St., Montallo, Man.
'lietuviško jaunimo. Tai dide- ni ir gyva; matyt, yra linkęs
lius Stankus (New York, N.
šviestų nariams kelią- ir pasiekti. Linkime geriausio pa I._
J. AMBRAZIEJUS Ir E.
J. J. URBSAS, 187 Oak St.,
RUDNIKAS
SAV.,
1*8
įlė parama vyčiams, nes da- prie dievotumo. Kaip MozarLavrranca, Man.
skatintų prie uolaus darbo. Po sisekimo!
Grand St., Brooklyn, N. Y.
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"NAUJENOS" 1737 S. HalA. J. Miciūnas (L. K.) bar jie ištaisė savo klubrui- tas ir kiti, kurie yra parašę
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lys Ivanauskas (Detroit, Mi ndentai darė pranešimus:
CO.. Ine., 2334 So. OakA. VELECKIS, 503 South
lay Ava., Chicago, III.
Ava., Bridgaport, Conn.
LYGOS!!
lįėję dairosi ir jau nepažįsta dievoti. Anot vieno rašy“Draugo” — A. Miciūnas,
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C. J. WOSHNER,-I92I CarLinija Gartiy Garlaiviu
------------nei tos vietelės, nei tų kam- tojo,
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muziAdams St., Nawark, N. J.
son St., S. Pittsburgh, Pa.
A’ienuolvno vyresnysis — “Darbininko”
V. Sabas,
"DIRVA". *820 Suparior
A. VARA5IUS, 1200 Carson
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nce, R. L).
jdka, “Studentų žodžio” — J.
Hartford, Conn.
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LITHUANIAN VIENYBE
PAUL MOLIS, 1730 — 24th
PUBLISHING CO., 193
EUROPA
St., Datroit, Mlchigan.
Senasis vienuolis — Jonas Dambrauskas. Sužinota, jog tarpusavyj, norėdamos viens kandų, kurie atitiktų naujie- (Snaudai is... “Studentų ŽoGrand St., Bklyn. N. Y.
Baltrušaitis. (Brooklyn, N. Y.) vienas studentų, S. Baubinas kilą pergalėti. Vyresniųjų ly-jms ir gražiems kambariams, dis”, antras numeris, 34 pus-i
Jaunasis vienuolis — Albi rašo korespondencijas angliš goję kol kas pirmą vietą ūži- Linkime vyčiams visokeriopos
NAUJAZ CENTO PRAMONĖ TUO JAUS PARSIDUODA!!!
nas Juodka (Lawrence, Mass.) kam laikraštyj, “AVorcester ma “Šv. Jono” ratelis, susi- kloties naujų rakandų įsigiji
Nuo vieno ild penkių centų "Biįf Flash” Special. Krautuvės perka vienų, du tris ar
Kiti vienuoliai: J. Kaman Telegram.” Geriausių pasise- dedantis iš sekančių studentų: mui.
daugiau po $1.00. Pardavėjui įeina $2.20 Cash ir pardavėjas gauna “Dovanų.” kurių
Operetė “Lietuvaite”
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite
dulis (Brockton, Mass.), K. kinnD Tuo P*55’1 metu išrink* B. Ivanausko, K. Baguslovo
išmėginimui tuzinų už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite į ofisų.
A’asario 19 d. AVaterbury’o
•Baguslovas ir A. Miciūnas
*4 Garsui” korespondentų ko ir J. Seniausko. Mažesniųjų
PARISIAN RING COMPANY
(Cbicago, Ilk)
| misija, kurią sudaro: J. Sa- lygoje pirmą vietą užima “Va lietuviai katalikai matė gra- i SO North Dearbom Street,
“Dcpt. J.”
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A. A. KUN. PETRAS SAURUSAITIS

(Pirmąsids jo mirties metines minint)
Tautų apaštalas, įsižiūrėjęs į nepri
einamus mūsų protui Dievo darbus, len
kia prieš juos savo galvą ir pilnas pa
garbos sušunka; “O Dievo turtų, išmin
ties ir žinojimo gilybe, kaip nesupranta
mi Jo teismai ir nesusekami Jo keliui!”
(Rom. 11, 33). Šiuo sušukimu jis kaip ir
papildo pranašo posakį; “Jis pniadina iš

dulkių vargdienę ir iš purvų pakelia be
turti, kad sėdėtų su kumigaikščiais ir gan
tu šlovės sostą” (l Kar. 2, 8).
Jei tik atsidėję sektumėme, tai ir šian
die pastebėtumėme tokių pat nuostabių
Viešpaties Apvaizdos darbų žmonių gy
venimo tvarkyme. Pavyzdžių tam nereik
kažin kur ieškoti. A. a. kun. Petro Saurusaičio gyvenimas yra gražiausias tam pa-'
vyzdys.
A. a. Petras gimė 1854 m. birželio
27 d. Šelvių kaime, Vilkaviškio parapijoj.
Jo abu tėveliai buvo vargdieniai darbi
ninkai. Abu betarnaudamu Garšvinės kai
me pas ūkininką Petrą Eidukevičių susi
pažino ir susituokė.
Susidėję savo menką, kokį buvo tu
rėję, uždarbėlį ir padedami paties ūkinin
ko šiaip taip nusipirko Šelviuose, arba
kitaip vadinamuose Griepčiuose, pusan
tro margo daržą su menkomis trobelėmis.
Ten apsigyvenę susilaukė i& Dievo tre
jeto vaikelių: dviejų dukterų ir sūnaus.
A. a. kun. Petras buvo vienas iš jauniau
sių — priešpaskutinis. .
Visame Šelvių kaime, susidedančiame
iš 130 gyventojų, vienas tik Jonas Saurusaitis, t. y. velionio tėvelis, mokėjo lietu
viškai skaityti. Todėl žiemos metu visas
kaimas siųsdavo pas jį savo vaikučius,

kad pamokytų skaityti bent iš maldakny
gės. Bemokydamas kitus, neužsimiršo ir
savo vaikų pamokyti.
Taigi ir a. a. kun. Petro pirmoji mo
kykla buvo jo tėvelis. Neilgai tačiau ga
vo jis savo tėveliu džiaugtis. Per daug
didelis darbštumas prie sunkių darbų
parbaigė jam sveikatą ir nespėjusį išau
ginti savo vaikų mirtis nuvarė į kapus.
Likosi motina našlė su trejetu mažų vai
kų. Petras buvo penkerių metų.
Motina našlė stengėsi per kurį laikų
pati viena auginti našlaičius. Be abejo,
vienai apeiti ir trejetas mažų vaikučių
ir darželis apdirbti — ne lengva buvo.
Susigundė tekėti už antro vyro. Neilgam
tačiau — už poros metų Dievas atėmė ir
ją. Petrukas su dviem savo seserim da
bar likosi visiškas našlaitis. Kur dėtis, ką
pradėti?
Susirinkę giminės nutarė vyriausią
iš našlaičių — Marytę, kuri jau buvo še
šiolikos metų, išleisti už vyro ir paskui
jos globai palikti jaunesniuosius brolius
ligi ateis jie į metus.
Taip ir padarė. Atėjo žentas M.
Dambrauskas. Jaunavedžiai pasiėmė sa
vo žinion visą nediduką Saurusaičių ūkį,
prižadėdami neapleisti jaunesniųjų bro
liukų. Bet tai žadėjo, kol neturėjo savo

LLOYD

rankoje namelio. Kai tik pasijuto laisvi,
tuoj pradėjo girtuokliauti. Girtuoklis vy
ras pripratino girtuokliauti ir savo žmo
ną. Nedidukas turtelis pradėjo nykti.
Apie mokslą Petrukui, kaip buvo žadė
jęs!, visai užmiršo. Vieton mokslo, Pet
rukas eina pas ūkininkus gyvulių ganyti.
Kas nežino, koks vargas
mažiems
gyvulių ganymas. Petrukas buvo vos ko
kių devynių ar dešimties metų. Ne ką
darysi, vyresnieji liepia, eina pas ūkinin
ką. Gyvulių didelės bandos — mažas ne
pajėgia suvaldyti. Ūkininkas bara. Petru
kas daug kartų graudžiai
apsiverkia.
Vieną kartą net bandęs pabėgti, 1x4 ūki
ninkas raitas pasivijęs atgal parsivedė
ir pristatė prie bandos.
Kitus metus pas kitą perėjęs ūkinin
ką. Čia vėl vargas. Užėjo badmetis: ja
vai visai neuždorėjo. Ūkininkai neturė
dami duonos paleisdavo savo mažiau rei
kalingus šeimyniškius dar kur prieš Ka
lėdas. šie, neturėdami kur dingti, turėda
vo eiti namas nuo namo
elgetaudami
(ubagaudami). Kadangi toki sunkmečio
metai, pasitaikė net treji pagret, tai ir
Petrukui vieną žiemą teko varstyti ūki
ninkų durys, kol jis pagalios
susirado
šeimininką, kuris apsiėmė jį priimti pas
save kaiminės ganyti.

Velionis minėjo šiuos ūkininkus, kur
jis ganė, būtent: Alvito par. Boblaukio
kaime pas ūkininką Joną Saurusaitį; Vil
kaviškio par. Bazilių kaime pas ūkininką
Višniauską; taip pat Vilkaviškio par. Kau
šių kaime pas ūkininką M. čižauską;
Šelvių kaime pas ūkiu. Danilevičių, kur
tarnavo abu su savo jaunesniąja sesute
Onele. Po to vėl ištisus metus tarnavo
Garšvinių kaime toje pat vietoje, kur ir
jo tėveliai buvo tarnavę. Paskutinė vie
ta, kur teko a. au kun. Petrui tarnauti, tai
buvo — Pocviečio Jonaš Grajauskas.

Dabar jis pradeda mokytis siuvėjų
amato. Turėdamas daugiau laisvo laiko
ir būdamas geros galvos lengvai jis pra
moksta patarnauti prie šv. Mišių. Atlie
kamu laiku jis skuba į bažnyčią patar
nauti prie šv. Mišių. Tuo būdu jis susipa
žįsta su Vilkaviškio klebonu ir dekanu
a. a. kun. A. Lesniausku. Šis padeda jam
išsisukti iš kariuomenės.

fBus daugiau)

Rodos, nieko gyvenime nėra taip len
gvai pasiekiama, kaip tarnavimas arti
mui, ir kaip liūdna matyti žmogų, da
rant viską atvirkščiai.
R Striupas
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BRIDGEPORT NOSES OUT
, trečiadienį. Buvo narys Šv. j
FACES C. Y. O. ACE
WESTVILLE 32—30
Stanislovo draugijos. Paliko
žmoną Barborą, du sūnus An
Jonikas, Tenzie and Rainis
tanų ir Bernardą, dvi dukte
(Tęsinys nuo 5-cįo pusi.) jaunikaičius ir lietuvaites tuocaged tbree field goals apiece
ris Eleną ir Izabelę, brolį
m'ngai. Tik pp. Stulginskai- ktis su savaisiais, o ne su ki
(in the second lialf) to defeat
tos jau ne pirmą jau ne antrą tutauoiais. Paskui kalbėjo dr. Mass. valst. ir seserį Lietuvoj.
the fast AVestville team 32-30.
kartą pasiiedžiusios. Tai do- Aukštakalius. Džiaugėsi lietu X Ketvirtadienį plaučių už
It was a nip and tuck affair
ką komp. Aleksio, kuris ran- jvių parengimais, ragino no degimu mirė V. P. Stokes 17
tbroughout the entire gama
kinės atsiraitęs dirba.
lieti dėtis prie parapijo-; vadų. im tų amž. Buvo mokinys Crowith Maneikis and Van Dvke
MARQUETTB WINS
■ The Chicago Dištrict orderIš vaidintojų man labiau- Svečias kun. Kinta (vaterbu- sby Higli Scliool; būt šįmet
CHAMPIONSHIP
ed the comniissioners not to
leading Westville’s offense.
pradėjęs kolegiją. Lošė basešiai patiko šie: žydas — Ma- rietis, dabar darbuojas ElizaThe score at the end of the
bąli
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basketball
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to
žeika, Tarškus — Verbickas, bei h, N. .J.), ragino lietuvius
Basketball Season Ends
lialf was 13 to 12 in Westplay at all because of their
Ulinskaitė — kaiminka; pas- (būti lietuviais ir nesigėdyti komandose ir buvo mylimas
ville’s favor. Lineup:
kui labai gerai pa irodė ir tėvų kalbos, tėvų pavardės. visų mokinių. Laidotuvės įvy Ž With būt one l«ma in the X'usal to abilte by the rulef
(Continued on page 4)
ko pirmadienį iš Šv. Patriko ronnd-robin senes, Marąuette'tlll,y *gree'1
bu* the T
Petras Lazauskas ir Zelioniū- 'Ant galo kalbėjo kun. Kripas
bažnyčios.
demonstrated its superioritv
f»vatled npon tl«c
tė. Gražiai padainavo Radvi ir muz. Aleksis. Pirmasis džiau
NE NUSIMINKITE
Visi trys palaidoti Kalvari over the other teams in thė ?s,rict to let the boys flnlsl!! Eli Rungaitis, Draugas Li- Juk galite gauti pas savo vaistininkų;
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la.
jos kapuose.
‘ buvo ™noKkX’ č£dy®
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jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
Aleksis, kuris daugiausiai pa X Sekmadienio vakarą ant Cicero, tied for second place
somybės minėjimas
scpiare they wou)d be playing Center Mareli 16 where DrauPo operetės kalbėjo visa ei sidarbavo šiam vakarui, kal Ben Sherman kalno R. Šub with two losses each, will
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gerb. klebonas kun. Valantie- lnių. Ragino nepamiršti Vil su kitu. Abu automobiliai la- jat au agreed date The CoH.
treatmentas už Dol^
winning too.
į_ ____ ____________________ Mėnesinis
pilnai garantuotas. Jeigu jų
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Season Satisfactory
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gražiai padėkojo visiems U Z sirdv.
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,Capitol Avenue. Lietuviai ba- mn atidarė vietinis klebonas' other teams. In spite of such
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irlfordiečiai turėtų tuos lietu- kun. M. Pankus. Tarp kalbė- 'cnution there were violations.
tojų buvo miesto majoras E,
jvius patrijotus remti.
T. Buckingham ir adv. Kaži-savo kalboiųs suaugusius praJuozo Dubausko namuose mieras M. LTikošiUs iš Water- juokina. Nesenai mūsų audipraeitą pirmadienį moksleivių bury. Po kalbų buvo koncer- torijoj, rodant judamuose pa
JAU IŠĖJO Iš
plaukiant laivą
komisija laikė susirinkimą." Su tas lietuviškos muzikos ir ant veiksluose
SPAUDOS
I si rink o gerb. klebonas kun, galo šokiai. Koncertą suruošė “Majeslic,” trijų metų P. Drc
parap. choras.
vinskutis sako motinai: *‘ŽiūKnyga labai graži, verta ją j\ alantiejus, kun. Kripas, adv.
X Maži vaikai dažniausiai įčk, mama, oroplanas.”
įsigyti ir pamatyti. Knyga Balanda, inž. Kaukelis ir J.
vardu “Šv. Pranciškaus Se i Kairys. Ilgai svarstyta moks
Kas mano gj PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
serų Vienuolyno Istorija.” leivių ir kitų draugijų reika
lai.
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
Šita įdomi istorija yra albumo
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
pavydalo: didelio formato, liu
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
ksiukinės poperos. Šv. Pranciš
visada geresnes laivuose vietas gauna.
kaus Seserų Vienuolynas, Pit
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
t-V
tsburgh’e, švęsdamas 10 mex ^eštailiėnį iš Šv. Juozapo
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
VISADA
pildys.
tų sukaktį tą istoriją lei- bažnyčios įvyko dvejos laidoUŽMIRŠTA
džia sukakčiai paminėti. Is- tuvgs> 9 val Jono MikelskOj
Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę
torija yra 96 puslapių, su kuris mirg trečiadienį, sirgęs
Parodę Chicagoje. Kas norite, kad. jūsų giminės atvyk
Ar žtndt, kodėl Job ne
daugiau kaip 80 paveikslų.! nuo japkrįč.į0 mėnesio. Jisai
mėgo?
Ji pati nežinojo.
tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
Jos blogas kvapas buvo
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
Joje
smulkiai aprašyta atvyko koriai iš Lietuvos 27
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
skyrių
smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
lietuvaičių seserų atsiskyrimas įimtai atgal. Buvo narys Lie
nok visi tų gali pasalinti.
teiktos.
nuo lenkių seserų nazeretiečin tuvos Sūnų ir Gedimino drauGargaliuok su Usterine -ir
tas atliks kas reikia. Var
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
ir savojo, Šv. Pranciškaus vie- |gįjų. Tarp vietinių lietuvių bu
tok kasdien. Bandymai ro
MYKOLAS BUIVYDAS
do, kad šis vaistas atlieka
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
nuolyno, įsteigimo istorija. PaĮVt> plačiaj, Gnomas kaip muzigreit, ko kiti vaistai ne- i
Mirė
Vasario
27
d.,
1B33
m„
12:55
vai.
ryto
imlų
amžiaus.
pasaulio
kraštus.
veikslai labai įdomūs: len- kanla8 lietuvižkog lnuzikog m{.
padaro per 4 dienaa
Iii
iš kaltiiH'.nų vai., Tanrag’ės apskričio, Girtdšk6s parap.. Tau
jėnų kninio. Amerikoje išgyveno 42 metilą.
kių. nazeretleeių vienuojyno, L,, baliuose, vestuvėse, šokiuoPaliko dldtiianie miMii<linic pusseserę llarhorą Kaspolh-nę Ir
tAMBERT PMAftMAGAI,
jos vyrų. l'aipgi l.ietovoje brolienę <->nų Buivydienę, brolio vai
lietuvaičių seserų, atsiskyru-1 S(! ir kįtuose pasilinksminikus Petrų ir Pranų Buivydus ir Onų Milašienę.
COMPANY
Kūnas ųtašarvolas 2021 ('anat|iort Avė. T«l. t anai #574. lAldosių nuo lenkių, įžymių dvasi- }1,uose. Velionis paliko žmona
tuvės įvyks rM-nkiadieni, Kovo O d., Iš namų 8:30 vai. bus at'yUėSt. Louto, Bo.
las j Oievo Apvclzdos ųai-opijos liažnyčių, kurtoj įvyks gedirttaninku, kurie darbavos už
,hl sfinu AntanQ ir Ju.
Kos pemnhlos už velionio siela, j’o (uunaldų bus nulydėtas .į
<< <
KazhnbTo kapines.
skyrimą, pirmųjų seserų įėju- Įrgį ;r dukįPrį JoanQ.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drnugus-ges ir pažystanius-nuts dalyvauti šiose laidotnvėsi*.
šių į savo motiniškąjį namą, | 10:30 |a;(lola!i a. a. juoza<
Nuliudę; Piisse-sej-ė, fivegerts, Hro Ivnč-, HroMs. V aikai ir giminės.
jų vadovių, naujojo vienuolyMarion), kuris, po
•sdlnary
lAklotitvėma pi tarnauja gralmrbis KžorskK Hmitevard »277
day«
no apylinkės ir statybos vaiz- trumpos ligos taip pat mirė
dai, kunigai ir nasaulionys, ku
rie daugiausiai darbavos ir
rėmė naująjį vienuolyną jam
įsikūrus, mokyklos, kuriose
seserys pranciškietės .mokyto
jauja, vienuolyno koplyčios pa
šventinimo iškilmės, įvairūs
vaizdai iš seserų ir mokinių
gyvenimo, buvusio Federaci
jos sejmo 1932 m. atvaizdas,
pirmojo Šv. Pranciškaus Rė
mėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir
daug kilų. Ši knyga yra tik
ras namų papuošalas. Užsa
kymus siunčiant reikia adre
suoti :

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

Nuaa-Tone

♦

PROBAK-

PRANEŠIMAS
Sv. Pranciškaus
Sesero Viemiolyno
Istorija

VAŽIUOJANČIU I LIETUVĄ
DĖMESIUI

RINKINIAI

lm

Sv.

IU AGENTŪRA

Sistcrs cf St. Francis,
Mt. Providciice R. D. 9

South HjUs, Pittsburgh, Pa

USTERINE

t

Antradienis, vasario 28, 1931

3 i Ofiso: Tel. tukime t 4039
Rea.: Tel. Hemlock 62S6

I N G

B O X

C H A M P S

DRAUGAS
v. s.

C. Y. O.

C H A M P S

THURSDAY EVENING, MARCH 16,1933
C. Y. O.

C E N T E R

J. Jurgel, l.g.
3 0
Town cf Lake 19
B F p

0 0
3 1
13
1 0
2 1
0 0

Karčauskas, r.f.
Shennan, l.f.
Vanagas, c.
Maudus, r.g.
Lesauskas, r.g.
Chernauskas, l.g.

Bacevieh,
O*
Benedict, •o*

1
o 0 o

DAKTARAI

DR. A. 6. RAKAUSKAS

GYDYTOJASI ĮR CHIRURGAS
3
3147 So . Halsted St.
3 Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vul. vak.
o- 1 Rezidencijos oris**: 2656 W. 49tli St.

Tel. IJtFAYETTE 8067

DR. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS
1446 So. 49th Ct.
Cicero, Iii.
«
Valandos: 10—12 ryto
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis
Sercdomis ir Nedėliomis pagal sutartj
10 — 9 vai.
1
• 147 8. Halsted St.
Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.
Phone PULLMAN 9896

KONNIE'S KAMPAS

DR, P. P. ZALLYS
T
dentis

ąs

30 East lllth Street
Prie T. M. C. A.. Roseland

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Valandos: nuo 9 Iki 8 vai. vakaro
Seredomis ir nedėliomis pagal
sutarties

DR. C. Z. VEZELIS
▲m

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Phone Boulevard 7042

DENTISTAS
4643 So. Ashland Avė.

DR. S. A, DOWIAT

DR. A. RACKUS

•)

Congress & Waba»h Avė

SPORTAS

n

P R y TT G X R

6147 WEST 25th STREET

Vai.: 2—4 popiet Ir 7—8:80 vaL vak.
Tel. CICERO 662
Ir
2924 W. \VASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant \Vashington Blvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba
Cicero 66,‘L ltez. tel. Cicero 2883
( Office Phone
Res. and Office

Tel. Ofiso ir lies. Grovehill 0617
Res. 6737 S. Artesian Avė. Prospect 1028

2369 So. Leavitt SL
Canal 0706

VVhoever liasn’t got a source
Tet Canal 6122
CICERO D0WNS T0WN OF of income now, certainly neCon’t from page 4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
eds encouragenient to keep up
LAKE 29—19
PHYSICIAN AND SURGEON
2423 West Marquette Koad
2403
W. 63rd St., Chicago
the
struggle
for
a
living.
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Bridgepoirt 32
D K N T I 8T A 8
OFFICE HOURS:
Nedėlioj susitarus
and relatives are more
„ v « v w
\Yith Frankie Žukauskas Į Friends
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
B F
2201 West 22nd Street
. .
T. , ..
Rašo E. J. K.
Sunday by Appolntment
leadinsr the way with five nnportant than ever. It hits
(Kampai Leavltt St.)
TEL LAFAYETTE 7669
0
Sliolis, r.f.
Valandos:
Nuo
9
Iki
12
ryto
HEMLOCK 8161
field goals Cicero was easily the chap witli pride more than Labai juokinga, kai du to 1
Nuo I Iki 8 vakare
3 0
Jonikas, r.f.
Seredoj pagal eutartj
aide to defeat Town of Lake the fellov wlio takes tliings paties miesto korespondentai,
0
Peru tis, l.f.
as
they
eome.
To
have
to
relv
susipyksta
ir
paskui
per
‘
Brau
Į Boulevard 7689
29- -19. Cicero lcad throughGydytojas ir Chirurgas
f
»
3 1
Tenzie, l.f.
(Naryauckas) 1
Res. Hemlock 7691
on
another
for
support,
after'gą
’
sarkastiškai
“
piaunaSi
”
.
out the game and their lcad
4140 Archer Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Evanauskas, e.
3 0
2420 West Marquette i oad
having
becn
an
independent
vienas
kitam
pipirų
duoda,
vas
never
threatened.
SherVai.
2
—
4
ir
7
—
9
vai.
vakare
3 1
Zainis, c.
VALANDOS:
įnan starred for Town of Lake proyider is bad medicine to Kalbu apie ‘‘Carrier Pigeon”
Res. 2136 W. 24th St.
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
Laskey, r.g.
0 0
DENTISTAS
Utarn. if Ketv. vak. pagal sutartj
TEL. CANAL *482
caging three from the field take, būt there is no other ir “Akį.” Bet, gal, kitiems
etrauskas, l.g.
0 0
4712 So. Ashland Avenue
f Rez. 645 6 S. MAPLEWOOD AVĖ.
remedy.
Just
remember
ther-'aėra
juokinga.
Jei
dar
kartų
and one from tlie free throw
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
J. Laskey, l.g.
0 0
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 66 59 Tel. Lafayette 5793
e’s a limit to everything and atsitiks, ir aš jau nesijuoksiu., Tel. Cicero 1260
line. Lineup:
X—RAY
Westville 30
tl is includes a bad statė of Kas prasčiausia, vienas iš jų
Cicero 29
affairs.
(angliškai rašo savo koresponB F
B F
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak,
Gydytojas ir Chirurgas
-------dencijas. Keistas dalykas — Vai.; LIETUVIS DENTISTAS
Maneikis r.f.
5 0
F. Žukauskas, r.f.
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
5 0
1821 SOUTH HALSTED STREET Office: 4459 S. California Avė.
A story is toki of Paul Lu- 'lie,uvis (t.]r Mt) apie Ue,u.
valandai vakare
2
Lutclika, l.f.
0 1
F. Stankus, l.f.
Nedėliomis
ir
Seredomis
susitarus
1
Residenclja 6600 So. Artesian Avė.
kas wl.o wanted to make an
lietuvių
lie.
Nedėlioję pagal sutartį
9 3 0 ! F. Talziunas, c.
Godelis, c.
2 3 -1 nnpresston on bis visiting t„viskalne laikražtyje anglis- 4847 W. 14th St. Cicero, 111. Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
iki 8:30 vakare
Van Dyke, r-g0 0 J. Žukauskas, r.g.
Ofiso: Tel. Victory 6893
0 9 1 friends from the coast by į ra»0
Dr.
C.K.
Kliauga
Rez.: Tel. Drexel 9191
sl:owing bis easy familiarity
DENTISTAS
Phone
Canal
6122
Utarnlnkals, Ketvergais Ir Subatomls
G R ABORTAI:
with speakeasy proprietors.
2420 W. Marųuette Rd. arti Western
Tas
dalykų
stovis
vertas
pa
DR. S. BIEZIS
Avė.
Phone Hemlock 7828
Tie \vent to one of these dives, i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Panede.lala,
Seredomis
Ir
Pitnyflomia
žymėjimo. Kai “Drauge” ra
1821 So. Halsted Street
LACHAVICH followed by a half-dozen ad-, šoma angliškai apie sportą, i
2201 West 22nd Street Rusas Gydytojas ir Chirurgta
mirers, and lapped three times
Specialistas odos ligų ir
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vak.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNŪS
!o„ the door. Unknonn to himitas v,sai lelst“a ir fUPrantaSeredomis ir nedėliomis pagal sutarti
CHICAGOJE
veneriškų ligų
LIETUVIS GRABORIUS a new bouncer was guarding ma. Yra šiek-tiek sunkumo aREZIDENCIJA:
Laidotuvėms patarOfisas
3102 So. Halsted St.
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. i the portale. He opened the'nCTikoni5k«i"8Port« al>ra»>‘
6628 So. Richmond Street
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Kampas Slst Street
dėl, kad priklausau
darbu busite užganėdinti
Telefonas Republic 7868
šmuli
peen-hole
in
the
door|
lie,uv,SkaL
Bet
boreepondenVai.:
10
—
11
ryto, 8—4. 7—9 v. ▼.
prie grabų lšdirbysTel. Canal 2515 arba 2516
tės.
Nedėliomis
ir
šventadieniais
1.—U
and
grnffly
aaked,
“
Who
’
s
,
cii
°
s
Parapijų,
ir
šiaip
jau
2314 W. 23rd PI., Chicago
OFISAS
“
Draugui
”
turėti)
there?” “It’s Paul Lukas'Gstra,psniai
Ofiso Tel. Vlctory 8687
868 West 18 Street
Of. Ir Hez. TeL Hemlock 2274
Tel. Canal 4174
1439
S.
49lh
Court,
Cicero,
Iii. said Mr. Lukas, ever so non būt lietuviškai rašomi. Beveik
Moterų ir Vaikų ligų
SKYRIUS
TEL. CICERO 5927
-ilHr i3. -Hdlsted- St.
chalantly. To the surprise of visi, kurie angliškai rašo, inoSpecialistė
TeL Victory 4088
Telefonas Yards 1138
! evervone present, the bouncer ka ir lietuviškai. Tik reikia
3133 S. HAL8TED STREET
4145 ARCHER AVĖ.
LIETUVIS AKIŲ
noro. “Dra ras ” vra lietuviu
yelled,
“
G
’
wan
beat
it,
we
Antraa ofisas ir rezidencija
Ofiso TeL LAFAYETTE 7887
Phone Boulevard 4139
SPECIALISTAS
laikraštis
ir
jį
skaito
didelis
6504
SO. ARTESIAN AVĖ.
got enougli Palookas here.”
Palengvina akių Įtempimą, kuria Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 lld Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
'MayorCermakA
1
’
®
“
8
lietuvh!
.
’
knrie
visa
j
Graborius ir Balsamuotojas Such is life
Mrtl priežastim galvos skaudėjimo, 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
vak.
Antro Of. vaL: nuo 8-8 po
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarnlukala
negali,
arba
labai
silpnai,
skai
piet. Utarn. ir S ubą t. nuo 8-6 vak.
Turiu automubilias visokiems is štili holding his own
ir
Ketvergais.
oao,
skaudamų,
akių
karšti.
Nuitnu
GRABORIUS
fiveutudieniais pagal sutarimų.
to angliškai. Labai retai rasi sataractua Atitaisau trumpų regyst.
Res. Tel. Hyde Park 3395
reikalams. Kaina prieinama.
ir
tolimų
regystę.
Musų patarnavimas
jaunų lietuvių “Draugo” skai Prirengiu teisingai akinius visuos,
visuomet sąžiningas ir
3319 AUBURN AVENUE
agsamlnavimas daro
nebrangus, nes neturi
tylojų, kurie nemokėtų lietu itattikimuoae.
me išlaidų užlaikymui
mas su elektra, parodančių mažiau
Chicago,
UI.
skyrių.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
viškai. Bet daug rasi senų lie sias klaidaa
Hpecialė atyda atkreipiama moky
GYDYTOJAS
IK
CHlltt.KGAH
klos
Taiku
mams
tuvių, “Draugo” skaitytojų,
4142 ARCHER AVENUE
Nauja, graži ko
OFISAS
nuo 18 ryto iki 8 vakakurie negali skaityt angliškai. raValandos
TeL Virginia 0036
Nedėliomis pagal sutarti.
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
plyčia dykai.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
KREIVAS AKIB ATITAISO I TRUK
Tai
kam
būt
taip
saunaudišVEDĖJAS
PA LAIKA BU NAUJU IŠRADIMU. Ofiso valandos: nuo S iki 4 Ir nuo
DR. MAKLERIO
3307 Auburn Avenue
Daugelių atitikimų aky. atltatsomo. I Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
kul
1646 WEST 46th STREET
GRABORIUS
sutarti

NESVARBIOS NUO
MONĖS

4Ith Street

DR. J. J, SIMONAITIS DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. LBLOŽIS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. V. S. NARES

DR. P. Z. ZALATORIS

DR.A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR.GUSSEN

DR. A. A. ROTH

J. F. RADŽIUS

AKIŲ rtYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

t.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. J. P. POŠKA

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

I.J.ZOLP

GARS1NKINTES
“DRAUGE”

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

ANTANAS PETKUS

be akinių. Dabar kalno, perpu. pi-

Tel. Boulevard 8201—2411

S. M. SKUDAS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Keletą metų atgal J. Ska4830
WEST
15th
STREET
SYREWICZE
landžiūnas parašė “Drauge”
GRABORIUS
Cicero, Illinois
vienų labai gerų straipsnį, pa
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už |35.OU
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. brėždamas Šį dalykų ir ragin
KOPLYČIA DYKAI
damas tada rašančius angliš
1344 S. 50th Avė., Cicero, lu.
kai susiprasti. Nebūtų pro ša
lį, jei atsirastų daugiau tokių
Laidotuvėms patarnauja man raginimų. Gaila, kad pats sil
dagiai, simpatiškai ir labai pi pnai argumentuoju.
Tel. CICERO >24

LIETUVIS GRABORIUS

Koplyčia Dykai

J. I. BAGDONAS

Seniausia ir Didžiausia I
LIETU

GRABORIŲ

v i v

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko ucrokuojame už atvežimą, mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite IUDSIKĮ pirm negu kreip

giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republlc 3100

2506 W. 63rd Str.
Tel. Lafayette 3572

J. Liulevičius
Gralmrlus
ir
įtaisant uoto Jai
Patarnauja Chi
cagoje ir apielinkšje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

JŪSŲ GRABORIUS
Dldysl. Ofisą.

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

— Na, kodėl-gi?

8.

Specialistas Iš
Rusijos

Kapitonas
Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTKRU PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP UZSIBENMLSIOH Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Sperlalltkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkatų ir pūslės, užnuodijlmų krau
jo, oil-os. Ilgas, žaizdas, reumntiztnų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 11 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 vai.

kauipaa Keeler Avė.

TeL Orawford 5573

Ofiso Tel.i Boulevard 7820
■amų Tel.: Prospect 1980

ASHLAND AVI.

TeL Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVTB AKIŲ BPCIALI8TAB

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 SO. WESTEUN AVĖ.
Chicago, 111.

DR. MAURICE KAHN _

25 METįl PATYRIMO

DR. JOHN SMETANA,

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Persikėliau 1 erdvesnę Ir patogesnę
vietų
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 Iki 12
Phone BOULEVARD 8482
TeL Grovihill 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Šaradomis po pietų Ir Nedėldlenialg
tik susitarus
(
>4» W. MARQUETTE ROAJ9

Res. Phone
Englewood 6441
Vantivorth 8999

Office Phone
Wentworth 8*49

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

DR. A. B. McCRADIE

VALANDOS:

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 2 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedai, nuo 19 Iki 11 dienų

6558 S. HALSTED STREET

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECUAUSTAS
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nuo 19—II nuo 1—4 pa
platų: T—8:99 vai. vakare.
Nedėliomis 19 Iki 11

Telefonas Midvray 2880

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE Tel. Lafayette 7875

Platt Bhlg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

PRANEŠIMAS
8323 SO. HALSTED ST.

PHONE GKOVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

— O todėl, kad mūsų tėve Pritaikyme akinių dėl visokių
lis sakė, kad kai praėjusį mė akių. Ekspertas tyrimo akių
nesį atlankėte mūsų namus ir ir pritaikymo akinių.
paklausėte manęs kaip man
Z/
einasi, tai tėvelis už tai tu
rėjo jums užmokėti net $10.

WISSIG,

4200 WEBT 26Ui ST.,

4712

&•

Prie vienų namų žaidžia po
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
ra vaikučių. Praeidamas dak
756 WEST 35th STREET
taras klausia:
Kampas Halsted St.
— Na, vaikučiai, kaip jums
Valandos: nuo 19—4; nuo 8—i
(faAAItnmta- n»o 1. Iki 14
einasi?
— Nesakysiu! — atsako vy
resnysis.

sitės kur kitur.

Eudeikis

ssa sas'kk"“

DR. DAVID V. EFFRON

l’HYSICIAN & SURGEON
Valandos nuo 9:30 ryto iki
.
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra ^^lsas ir Rezidencija
4458 S. California Avė.
skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 05^3
Valandos: 2-5 go piet. 7-9 vak.
/

Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET
TeL ,Wentworth 3000
Rez. TeL Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgaa
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tel. Ofiso Boulevard 5913-14
ltez. Victory 2243

DR. A. J, BERIASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vai.; nuo 1-3; auo «;30-8.30

BHTtrfclS

0

C H I C A G

ANTANAS BENAITIS

KAS GIRDĖT WEST SIDF;“'^"?

Antradienis, vasario 28, 1933
; dainų, muzikos, jumoro ir įjdomių kalbų. Dainuos poni H.
I Bartusb, O. Skeveriflfcė, A
Čiopas, J. Romanas, “Peoples
Radijo” duetą; ir kvartetas
Kalbės dr. Vezelis dentistas
ir Palis Kepurė. Bus gražios
muzikos, juokų ir kitų įdojmių dalykų. Todėl neužmirš' kitę užsistatyti savo radijo
šiandie vakare!

KUMŠTYNĖS

TARPE
Draugo Lietuvių Čempijonu

---------[darbininkų atgal j darbų. Via
I R
>< Šv. Motiejaus vasario 24 biskutį geriau. *
Rap.
C. Y. O, Čempijonu
d. AVest Sidėje Aušros Vartų
bažnyčioje įvyko iškilmingos
(ireater Pullman Lietuvių
laidotuvės a. a. Motiejaus Pa Geresnės Valdžios klubo meti
C. Y. O. C E N T R E
plausko, didelės jau išaugin nis susirinkimas įvyko vasa
Radij užninkąs
Congress ir Wabash Avė.
tos šeimynos tėvo. Liko žila rio 21 d., Strumilo svet. Su
galvė žmona, trys dukterys ir sirinkimų atidarė pirm. P. Sa
redakcijos Atsakai mūsų korespondento. Prašome
penki sūnūs.
nioška.
į
------------toliau mūs nepamiršti.
Mūsų senas pažįstamas Mo Perskaityta nutarimai, ku
Radijo Klausytojui. Anoni-----------------tiejus Westsidėje buvo vienas rie vienbalsiai priimti.
Susivienijimo Lietuvių Drau miškų korespondencijų nei vie AVASHINGTON, vas. 28. —
šios lietuvi-i kolonijos pirinuVienbalsiai nutarta, kad klu
gijų ir Klubų Bridgeporte vi nas laikraštis nededa. Rašant Illnois’o šelpimo komisija notinių lietuvis ir Aušros Vartų bas indorsnotų Leslie V. Beek
svirtinas atstovų ir valdybų korespondencijas, be slapivarpirmaeilis parapijonas. Virš'j pjdermanus 9 vardo. Taip
iri iš Reconstruction Finance
susirinkimas įvyks vasario 28 džio, visados reikia padėti ir
30 metų gražiai darbuodama- !pnt nutarta surengti didelį ma
paskolos
d. 8 vai. vakarę Chicagos Lie savo tikras vardas, pavardė bendrovės daugiau
^is Sukūrė gražų gyvenimų ir sjnj mitingų pagerbimui šio
gauti. O pereitų kartų buvo
tuvių Auditorijos salėje.
ir adresas.
visuomet rėmė savo parapijos kandidato.
A’isi atstovai- ir valdybos
jai, komisijai, sakyta, kad Illi
reikalus. Malonu prisiminti,
Gabus vaidvla dalyvaus ‘‘Amerika
Po to sekė rinkimas naujos
malonėkite būti. Tupime daug
kaip pastaraisiais jo gyveni valdybos. 1933 metams. J val
Pirtyje” (3 veiksmų komedijoj), kuri
A. Š. Apie tai buvo anks nois’ui gana paskolų.
svarbių dalykų svarstyti subus atvaidinta kovo 26 d., Sebool Hali,
mo laikais, jau nebedirbdamas dybų pateko šie: pirm. — J.
čiau gauta ir įdėta korespon
! si\ ienijimo reikale, taip pat ir
48-tos ir Donore g-vės. Jis vaidins
ir pirm keletos metų net sun P. AVaitches, pagelb. — Al.
dencija kito mūs koresponde
'apie dabartinę Auditorijos pa
Antano ūkininkaičio rolę.
kiai sirgdamas, o vis atmin Kumskis, rast. — Tg. Ivan,
nto, dėl to tamstos žinutės ne
dėti. Bus renkama nauja Vai
ADVOKATAS
davo bažnyčių!
finansų rast. — Ona Žilienė, ršta geležim nudegino rankas. EKSTRA SUSIRINKIMAS į dyka šiems metams. Katrie' dėjome.
105 W. Monroe St., prie Clar
Štai man kartų su musų kle- įj(j_ — g. j Žilius, maršalkos Nemažai nukentėjo ir jo žmoTelefonas State 7880
-----------'dar nenžsiniokėjote savo luo
Valandos 8 ryte Iki 5 popiet
Parapijiečiui (Utica, N. Y.)(
bonu užėjus į velionio namus — jg Jankus, ir Simonas Ka- na. Piktadariai viskų išvertė šį vakarų, 7:30 vai., Šv. Ju- kesčių Susivienijimui, prašo•X 1
1 i*
y
v
°
AVest Side: 2151 W. 22nd St.
teko pamatyti
šisai
gražus
ncevičia, ekzekutyvė komisija: ir kų tik rado geresnio pasi rgio parap. salėje įvyks ekstra mi užsimokėti šiam susirinki- Apie tai dedame koresponde Fonedėlto, Seredos Ir Pėtnyčios
vaizdas, šeimininkių gražiai Vaičienė, Samoška ir Pavilo- ėmė, tarp kitų ir radijo ir susirinkiiuas Šv. Onos draugi- nip.
ncija
anksčiau atsiusta
kito
vakarais 8 Iki 9
tl c
*.
c
Telefonas Canal 0660
paruoštas stalas kalėdninka- nis, Pilietybės komisija: J. moters overkotį; visus centus, .jos iš priežasties mirusios na- [
Namai: 6459 S. Rockwell St.
T. Janulis, pirm.
4ns, apkrautas skaniais, vai- yensbus, St. Stočkus ir Vik. kiek tik rado. Užpuolimas pa rėš Onos Mosteikienės.
Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
J
M. Kadziauskas, sek r.
Vakarais 7 Iki 9
giais, visa šeimyna susirinkus petbus
Koresp
Telefonas Republlo 9600
darytas anksti — pusę* po as
Valdyba
2426 S. St. Louis Av.
džiaugėsi mūsų atsilankymu.
1
Nuo red. Dėliai stokos vie tuonių vakare. Išeidami priri
Senukas a. a. Motiejus apdo tos šios korespondencijos ne šo prie kėdės ir paliko. Rap.
BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS
MARQUETTE PARK
vanojęs kalėdninkus atsiliepia galėjome įdėti į “Draugų”
Per š) vestuvių sezo
į klebonų:
ŽINUTĖS
nu., kurie fotografuo
šeštadienio numerin, kaip ge
ŠIRDINGAS AČIŪ
Specialus Pasiūlymas: sią mūsų Studijoj.
—. Tėveli, dėl ligos nebuvau ri,. Koresp. to prašė.
Reikale esant tele
GAVO PASKYRIMĄ
fonu ok it e
Englewood
tų dienų, kurioje buvo angli
TRIUKŠMINGOS
UŽGA

5840
5
Svarai
“
BURLEY
Town of Lake. — Šv. Ka
Adv. C. K. Kai gavo vietų
mi kolekta, tad būkite malo
VĖNES
P. CONRAD
zimiero Akademijos Rėmėjų
6023 So. ITalsted St.
už
“Assistant States Attor
BEST
”
Tabako
nus priimti ir mano anglių
(Jansen Stud.)
1 skyriaus įvykusis bingo da- ■
Res. 730 W. 62nd St.
ney”. Tai yra valstybės gy
kolektos penkinukę.
•
Užgavėnėms
besiartinant,
ve gražaus pelno. Dėl to ačiū
$1.00
Senukas kasmet, nežiūrint
X Vasario 19 d. įvyko Fe Rengimo Komisijai, ačiū vi Marquette Parko vyrai subru nėjo pagelbininku. Lietuviai
ir šių pastarųjų sunkmečių, deracijos 23 skyr. - knygyno siems rengėjams, prieteliams zdo, kad surengus tikrai lie vis daugiau yra kviečiami i
Kentucky Burley nat Ura
bažnyčios reikalams visuomet naudai kaulinki! žaidimo vaka ir biznieriams, kurie aukojo tuviškas užgavėnes. Kur tik valdiškas vietas. Be abejonės
chu visi -susidomėie kokius 18 to 8'alime džiaugtis ir drų- Jaus lal)O rūkymui tabakas,
turėjo sutaupinęs pilnų duok rėiis ir paminėjimas 15 m. ne
pmkias dovanas, kaip tai bro- v ’ * ‘ ‘
' si.m žįūrėti i'savo ateitį.
• iDel Pypkės, cigaretų ar kramlę ir pirmutinis po Kalėdų priklausomybės.
liams Grigoravičiams, K. Ba- SPOSUS le vyrai iškirs.
j
Kai turi savo raštinę tymui. Pats gerumas. Skanu
Jei manai p)fktl automobili, ateik
skubėdavo išsipirkti bažny Gerb. klebonas kun. J. Syi- rimui, P. Barškini, T. Pilipa
pas miil pirmiau, nes mes užlaikome
Kas daugiau bus, sužinosi- Rrid<reporte Aš nuo savęs Ii- “ malonus. Neturi kemikalų ▼iena
18 geriausių rūktų automobi
čios sėdynių tikietus ir atlik- rskas pasakė gražių kalbų a- vičienei, D. Kamarauskienei, te Užgavėnių vakare, vasario
nkiu dėl adv. Kai geriausio °r kitokių netyrumų. Nėra pa- lius — 8TUDEHAKER, kurie yra
ti visas gero parapijono pa- pie Lietuvos nepriklausomy- A. Petkui, F. Urbeliui, J. Stu- 28 d., 8 vai., parap. svetaipagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
pasisekimo jo naujame darbe, gražintas, nei dekoruotos dė- Taipgi mes turime pllua pasirinki
reigas. Tad nestebėtina, kad be: priminė, kad žmonės ne- gienei, A. Paukštienei, S. Ste- nėję. Užsimokėję tik 25c privartotų karų labai prieinamų Ir
Grink;škietis ž6s, tik daug pačio pagrindi mą
nebrangia kaina.
i jo laidotuves prisirinko žmo pasitenkintu surengę viena,'ponaTi-ienci, g gtantieneii o.'sijuoksit, pririSokait ir sotini
nio gerumo. 5 svarai padarys MIDLAND MOTOR SALES
nių pilnutėlė bažnyčia, kūno- kad ir didelį, masinį sunirta.!
M petro5aitei, pavalgysit.
44»a ARCHER AVENUE
;50 didelių maišelių dėl rūky
THOMAS J. O’GRADY
Talephobe Lafavette 711#
je už mirusį trejas šv. Mišias kilnę, bet kad visose parapi-|B Knprien,jt 0. Vaznienei, O.
Užgavėnių šešėlis
mo arba 40 susukimų dėl kra14-to WARD0 ALDER1 kartu atlaikyta, jautrus klejos būtų iškilmingai minima'gruMeIlei> R Gedviiienei, A. i
'mtymo. Tiesiog iš augintojo.
MONAS
Į bono atsisveikinimo žodis pa- ši sukaktis.
Bagdonienei, N. Laurinavičių ,
--------[Atsiųskit mums $1.00 ir mes
GRĮŽO IŠ KENOSHA
Sakyta ir jaunojo kunigėlio ve-1 X Sv. Mykolo draugijos ne, M Malakauskienei, O, Na14-to wardo piliečiams nėra tuojau prisiųsim Jums 5 svahomes kanas į šv. Kazimiero laikytame susirinkime, vasa-' ;(,kaitei j Čepulienei. Dar Šiomis dienomis grįžo iš reikalo ieškoti kito kandidato riJ p]<g. Burley “BEST T0kapus nulydėtas.
’ aptarus savus rei* sykį širdingai ačiū visiems au- Kenoshos dr. Rakauskas draug šiam wardui, nes tari gerų BACCO.”
r’° m d.,
gu ne cte us garbingo se- kalus, nutaita prisidėti prie kotojamg įr geradariams.
su savo gražiabalse lųkštute draugų, lietuvių simpatikų ir Į
nelio. Jisai pasižymėjo kata- rengiamojo visų draugijų pi
Šv. K. A. R. 1 skyr. p. Elena Rakauskiene ir vėl pasižymėjusį veikėjų politikoj. mnrnrH|nr|JT TnDAPPfl
likų spaudos meile. Buvo pa- kniko parapijos naudai ir iš-----------------apsigyveno mūsų kolonijoj. Juomi yra aldermonas Thomas INUtl tNUtN I IUdAuUU
mėgęs kasdienų skaityti ‘Drau rinko atstovus; taip pat išriGerb. gydytojas atidarė savo / O’Grady.
ipDfUI/CDC AOCflPI ATIMI
Kiekvienas Yardas parduoda
Black Band anglis, bet daugu
gų’ ir “Laivų”. Jo šeimyna nko atstovus j Federacijos re1ofisų Bridgeporte, bet taipgil Jo susidraugavimas su lie- UnUHLIlO AuOUUlA I lUlI
ma gauna Illinois anglis vietoj
taip ir laukė iš savo tėvuko ngiamųjų konferencijų ir pa
Black Band. Jeigu norite gerų
.turi įrengęs ofisų ir savo re- tuviais įrodo tai; nes jo sekreanglių kreipkitės ) Grane Coal
žinių iš lietuvių katalikų gy- skyrė aukų.
zidencijoj. Welcome! Mes se-įtorium yra jaunas lietuvis, 207-8 McClure Bldg.
Kompanija, ten Jus gausite ge
veninio ir darbuotės. Keletu
X Arasario 21 d. Federaci
riausias anglis ir už mažesnę
Rap. Frank Tamulis, kuris jau virš
nei jūsų laukėme.
kalnų negu kur kitur.
metų prieš mirtį jau nebedir- jos 23 skyr. susirinkime iš- MIRĖ SENAS BIZNIERIUS!
Frankfort, Kentucky
šeši metai kaip dirba.
Rap.
bdamas dirbtuvėje, darbavosi rinkta komisija, kuri, pasitaGreen Valley geriausios an
savo nuosavais namelius gra-1 rus su klebonu, paskirs tin- X Praėjusio ketvirtadienio’
glys dėl pečių dideli lump‘ žiai tvarkydamas ir prižiūrė- kainų laikų katalikiškajai ak vakare mirė Juozapatas YucePERKAM
INSURANCE
sai tiktai tonas ........... $8.50
damas. Paliko visiems gražių cijai ir Spaudos Savaitei. Taip viez, senas ir turtingas Bridge RADIJO STOTIS A. J. J.
Lietuviškus
NOTARY | d^ll lhllWlCZČz(oPocahontas lumps .... $9.00
atmintį.
i pat, išrinko ir . Federacijos porto biznierius.
Summer Creek lump ..$8.00
rMORTuAGE BAnKERS
PUBLIC
BONUS
Teilsisi Viešpatyje ramybė- Konferencijų.
Koresp.
Š
į vakarų parapijos svetai
Per ilgus metus užlaikė sa
je..
Kaimynas
--------------- —
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
nėje įvyks labai puikus ir įvo kepyklų Bridgeporte, tu
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
-------------- —
North Side. — Marijonų
doinus vakaras — Užgavėnių
rėjo daug pažinčių ir dran
The Most For Your Money
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Kolegijos Rėmėjų susirinki
balius su gražiu cirku ir šo
TEISINGUMU PAMATUOTAS RIZNIS
mas įvyks šį vakarą, parapi gą
kiais. Vakare bus daug fonių,
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
jos svetainėj, 8 valandų. Kvie Laidotuvės įvyks šiandie, juoko, visokių triksų ir 1.1.
12132 S UNION AVĖ.
čiami atsilankyti į susirinki vasario 28 d. Iš Šv. Jurgio
Visį ciceriečiai ir bulvariš2 tons or more
mų. Kurie norėsite užsimokė bažnyčios bus nulydėtas į Šv.1
Sidabrinės vedybų
kiai kviečiami atsilankyti. Vi
III. Lump....................$5.50
ti už “Izaivų”, mokesčiai bus Kazimiero kapus.
Ky. Mine-Run.......... $5.20
sukaktuvės
sas pelnas eis parapijos nau
priimami. 'Be to, yra svarbių
VV.V. Pocahontas M.R. $6.50
. Vas. 19 d. pp. Šapranauskai reikalų svarstymui. Valdyba T.aidotuvėms patarnauja gro dai. Pradžia 7:30 vai. vakare.
Tel. Pullman 5517
berilis J. J. Bagdonas.
minėjo 25 vedybinio gyvenimo
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
j
sukaktuves. Po devintų mišių,
Geriausia kaina — Casli už
Musų biuras suteikia patarimus na
ATIDARĖ
OFISĄ
mų savininkams reikale nesusiprati Real Estate Gold Bonds, morkurios buvo atlaikytos jų in
mų su rendaunlnlnkals. Maža narinė
12132 S. UNION AVĖ.
mokestis. Ekspertų patarimas visose gičius ir certifikatus depozi
tencija, suruošta puota jų na
namų savininkų Ir rendaunlnkų rei
Dr. A. G. Rakauskas atida
Offers au attractive
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara tų. 134 North La Šalie St,
muose. Dalyvavo daug gimi NEŽMONIŠKAS UŽPUO
RADIJO PROGRAMA
kasdien nuo 8 vai, ryto Iki 8 vai.
rė ofisų 3147 S. Hlalsted St. ir
February Bargain
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki Room 316.
mų ir sveč.ių, kurie jubilia
LIMAS
Plet. Įžymus namai orlglnallo ir vie
jau priimdmėja pacijentus.
Genuine Pocahontas
namų savininkų biuro ChlcAtėms linkėjo laimės ir ilgiau
CASH U* JŪSŲ SENU AUKSĄ.
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va nintelio
«oje.
Šioje
vietoje
taipgi
turi
įren

Mes mokame augėčlusla kalną už
Mine Run 50% coarse
sių metų — sulaukti auksinių
Praėjusia savaitę piktada
kare iš stoties WGES, 1360
LANDUGRDS BURKA U OF
sulaužytus senus aukso daiktus, dan
gęs
savo
ofisų
dr.
P.
Atkočiū

tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
2 to 4 tons................ $6.50
sukaktuvių.
rių buvo užpultas Pranas Bels
CHICAGO
kilecykles, Peoples Furniture
bardo tikietus.
nas,
dentistas.
4 tons ar more......... $6.25
Inkorporuota^
Daugiau Darbo Roselande kis, 4544 S. Wood St., kuriam
HOME REFINERS,
oro bangomis transliuos lietu
1642 West 1)1 Vision St.
Kesner Ithlg.
Tel. Pullman 8296-8092
Tel. Armltage 29R1—2952
Girdėjom, kad Pullman ko- niekšai sudaužė žandus ir ka5 No. Wabaslį Avenue
Geriausios kloties 1
vių programų, susidedančių iš Męs esame
Jau 6luo adresu viri 40 m.
Kambarys 600

KETVERGO VAKARE, KOVO-MARCH16 D., 1933

PRANEŠIMAI

JOHN B, BORDEN

IŠ POLITIŠKO LAUKO

“PASIRINK SAU KAS
GERIAUSIO”

NORTH SIDE ŽINELĖS

BRIDOEPORTO
ŽINIOS

CICERO, ILL.

iš ROSELANDO PA
DANGĖS

PEOPLES COAL CO,

CLASSIFIED

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

RAOIO

TUMONIS COAL CO.
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