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Nepaprastas stovis Vokietijoj paskelbtas
100 KOMUNISTŲ PARLAMENTO
ATSTOVU VOKIETIJOJ AREŠTUOTA
Anglija uždraudė ginklų siunti
mą japonams ir kinams
PASKELBTAS NEPAPRAS- PARLAMENTO ATSTOVAI
KOMUNISTAI AREŠTUOTI
TAS STOVIS

BEDARBIAI AUKSĄ
RINKS

LIETUVOJE CHICAGOJE
r

SANTIAOO, Čilė, vas.

28.

ATEITININKES

PET

— Vyriausybė paskelbė, kad RAUSKAITE IR KUDIR
1
birželio mėn. 30 dl visi valdiš
KAITĘ NUBAUDĖ
ki darbo parūpinimo biurai
bus uždaryti. Bedarbiai bus Kariuomenės teismas vas
siunčiami į Andų kalnų pas- g () nagrin?j() kun Te|kslli<)>
laičius ten aukso dulkių rinkti, j Petrauskaitės ir V. Kudirkaitės bylų. Kitų dienų ėjo re
T
J. VALSTYBES KALTINA plikos, paskutinis kaltinamų
jų žodis karo teisino valstyliės
PARYŽIUS, vas. 28. — gynėjo padėjėjas nia.j. Gudavi
Čia, atvyko iš Ženevos japonų čius. Gynė prof. A. Tumėnas
atstovai, kurie apleido T. Są ir dr. Raulinaitis.
jungos posėdį. Už tų įvykį ja
14 vai. paskelbtas sprendi
ponai kaltina J.
Valstybes,
kurios T. Sąjungoje daug įta mas, pagal kurį kun. Telksnys
išteisintas, J. Petrauskatė nu
kos daro.
bausta 3 mėn. arešto ir V. Ku
AMBASADORIUI POŽYMIS dirkaitė 1 mėn. 2 savaitėms
arešto. Jos abi pripažintos kai
Nepaprasta nuotrauka. Lakūnas iššokęs iš lėktuvo ir dar
PARYŽIUS, vas. 28.
— tomis pagal B. St. 51, 124 str.
nesuspėjęs patraukti virvutę, kad parašutą atidaryti. l\«i
akmuo krizdamas jis tai turi padaryti. Jei nėsjispėtų — būtų Prancūzijos prezidentas pri- H <1- 1 P- ir 263 str. str.
segė J. Valstybių ambasado-j Byla ėjo uždarytomis duripo viskam.
riui Edge didįjį garliės legijo- mis.
ŠVENTASIS TĖVAS PEI
MAJORAS CERMAKAS
|no kryžių. Tai didelis pozy
KIA ANGLŲ POETUI
KIEK ATSIGAVĘS
I mis.
P-LE LABANAUSKAITE
r- ■'

ALDERMONŲ RINKIMAI

Chicago aldermonų rinki
mai vakar praėjo gana ra
miai. Iš 1,500,IMK) užsiregistra
vusių piliečių tik apie 700,(MX> balsavo.
REIKALAUJA GAZĄ
PAPIGINTI

BERLYNAS, vas. 28 d.
I llinois’o prekybos komisi
Po Įvykusio parlamento rū
jai vakar įduota su daugeliu
muose gaisro, Govering (miparašų peticija, kad gazas ir
nisteris be
portfelio) įsakė
elektra būtų 20 nuoš. tuojau
100 parlamento atstovų komu
papiginta, o paskui apie tolęs
nistų areštuoti. Be to, jis įsa
ni papiginimų svarstymai te
kė visą kairiųjų gaivalų spau
gul vyksta.
dų suspenduoti.
Policija 4:00 valanda po
ATIDARYTAS VENDENS
pusiaunakčio ėmė ministerio
KELIAS
įsakymų vykdyti.
Parlamento rūmai gerokai
Atidarytas iš didžiųjų eže
apdegė. Nuostolių
bus apie
rų vandens kelias — betar
ANGLIJA NEPARDUOS
vienas milijonas dolerių.
piškas su įlanka (Atlantiko
GINKLU JAPONAMS
Policijai pranešta, kad gaiš
vandenyne) susisiekimas. Pra
PAGERBTUVES
ras antkart keliose vietose su
VYKS
STUDIJUOTI.
sidės prekių vežiojimas.
-HLONDONAS, vas. 28. — keltas. Tuoj po to
matyta,
MIAMI, Fla., vas. 28. —
KUBOJE NETVARKA
Anglijos vyriausybė paskelbė, kaip iš rūmų daug kmunjstų VATIKANAS, vas. 28. — Šiandien vakarą majoras Cer
“Ryto” redakcijos narys SUIMTAS SMUKLININKAS
PLINTA
•*
kad uždrausta iš Aagtejos ga- •atstovy išdūmė.
Nesenai Italijoj- plačiuoju ma įnak’as 1<iei<
p. Ona Laba-Hftuskaitė kuriam
‘^atsigavęs,”
benti ginklus ir amuniciją, ja Iškelta aikštėn, kad pereitų stu buvo minėtos anglų poeto
HAVAiNA, Kuba, vas. 28.— laikui iš redakcijos pasitrau Ties 26 ir Lime gatvėm ras
anot gydytojų pranešimo. Bet
ponams ir kinams.
Percv
Bvsshe
Shellev
100
me
šeštadienį buvusiojo kaizerio
Kubos saloje netvarka didėja. kia ir dar šį mėnesį nori iš tas nušautas kiaušinių pfrit
serga sunkiai.
T. Sąjunga šiuo klausimu' rūpiai buvo padegti. Tačiau tų nurimo sukaktuvės.
vykti Prancūzijon baigti moks lys iš Marengo, Ilk, Gus HiNumatoma revoliucija.
Šventasis.
Tėvas
Pijus
XI
maži
nuostoliai
įdaryta.
lūs. Ji ilgesnį laikų
mokės ttennan. Policija suėmė slap
dar nieko galutino nenuspren
KAIP
IŽDAS
EIKVO

kalbėdamas
Į
Romos
bažnyčių
Areštuotus
olanda's
komu

mūsų
universitete,
paskui
už tos smuklės savininkų Paul
dė.
}
, .
11 ŽUVO GAISRE
JAMAS
nistas, Vau der Luebbe, 24 m. pamokslininkus pareiškė, kad
sieniuose. Studijuoja teises ir Bonama, 2547 So. Ifalsted ga
sukaktuvių
PORT SIDE, Egiptas, vas. visuomenės mokslus, parale- tvės.
ITALIJA PRIEŠ JUGOSLA amž., pasisakė, kad jis pagie to poeto ir kitų
WASIIINGTON<
vas.
28.
—
žos sumetimais vadovaujan minėjimai yra italams tik vie
28. — Netoli nuo čia Karneuti liai žurnalistikų. “Ryto” reVIJĄ
Kongreso
žemesnieji
rūmai
tis parlamento rūmus padegė. nas pažeminimas. Minėto ang
ŠVENTA GAVĖNIA
miesčiukas sudegė. 11 asmenų dakcijoj, kaip kurie laikraš
nusprendė
Morristovvn
’
o,
N.
lų
poeto
kuriniai
yra
be
ver

žuvo. Apie 150 neteko namų. čiai pranešė kiek patiriama, jo
ROMA, vas. 28. — Italui
J.,
apylinkėse
įkurti
krašto
ties.
Ir
pats
poetas
Italijon
spauda skelbia, kad Jugo Ja- I TIRPSTANT SNIEGUI,
Šiandien yra Pelenų diena
kių permainų neįvyksta, išski
parkų.
Kitados
ten
J.
Waųbin
NAUJAS
APARATAS
buvo
atvykęs
'tik
savažudysANGLIJOJ POTVYNIAI
riant laikino p-lės Labanaus — šv. Gavėnia prasideda. Per
vija drumsčia taikų Europo
gtonas
su
savo
kariuomene
tei
ir
nusižudė.
je. Sako, j Italijos — Albani
PASIŲSTAS
kaitės pasitraukimo. Laikraš visų Gavėnių katalikai nutrau
kokį
laikų
turėjęs
stovykla.
LONDONAS,
vas.
28.
—
jos pasienį gausingų kariuo 1
savo
čiui vadovauti pasilieka vyr. kia pasilinksminimus,
Iš; Chicagos lėktuvu pasiųs- redaktorius p. Radzevičius.
menę sutraukia. Be to, pasi- Kai kuriose Anglijos dalyse STIPRINA IŠDAVIKIŠKU- Kai kurie kongreso atstovai
mintis sukaflipia apie kilniuo
tam priešinosi, bet jų neklau tas į Miami, Fla., naujas apa-|
MO ĮSTATYMUS
-----------rengus mobilizacijų paskelbti, staiga pradėjo sniegas tirpti.
sius sielos dalvkus.
syta.
ratas, kuriuo Chicagos majo- ĮSILEIDO VILNIAUS ŽYDŲ
Didžiausi plotai ežerais pakei
rui Ceffiiak’ui bus oksigenas
van- į BERLYNAS, vas. 28.
—
ARABAI PRIEŠ MOKES cianu. L peš nesuspėja
GAVO PASKOLA
EKSKURSIJA
AL
SMITH'O
REIKALA

Vokietijos
ministerių
kabine

.pumpuojamas.
Tuo
aparatu
ČIUS
d'ens suimti.
VIMAI
bus pakeista aplink lovų pa Piliečių apsaugos departa Illinois’o valstybės šelpimo
tas nusprendė valstybės išdataisoma palapinė.
JERUZALE, Palestina, ko Carl Nelson’ų, 22 m. amž., vikiškumo įstatymus sustipmentas davė leidimą įvažiuo- komisija gavo dar 6,245,143
vo 1 d. — Arabai planuoja su plėšikų, teismas nubaudė nuo j rinti. Tas daugiausia palies į WASIIINGTON, kovo 1.—I
ti Į Lietuvą Vilniaus
žydui dol. paskolos iš ReconstrucSUIMTA PLĖŠIKĖ
sitarus nutraukti valstybinių 1 metų iki gyvos galvos ka spaudą, kuri neatsargiai ra- j nkar senato finansų komi
ekskursijai viso 43 žmonėms. (tion Finance bendrovės. Paso apie valstybės reikalus.
jteto posėdyje buv. New Yorko
mokesčių mokėjimų.
lėti.
Ekskursiją sudaro pirkliai [rpiskšta, kad tai viskas.
------------------1------------------- gubernatorius Al Smith reiPolicija sugavo plėšikę Ma ir stambesni fabrikantai. Jos i
-----------reiviai pasidalino Atpirkėjo kalavo, kad vyriausybė ko vei rgery Wolfe, 19 m. amž., ku tikslas — susipažinti su Lie- SUNAIKINO SKALBYKLĄ
BARIKADAS PASIDIRBO ŠVENTASIS ATPIRKĖJO
RŪBAS ŠIEMET BUS
rūbus. Tačiau dėl tunikos kinkiau sukeltų ko daugiausia ri buvo jsivilkusi j bernioko tuvos ekonomišku gyvenimu ir
IŠSTATYTAS
lo nesusipratimai ir jie bur- jvisam krašte viešojo darbo ir rūbus. Ji užsigina savo piktų pasimatyti su giminėmis.
6 ginkluoti užpuolikai va
PEIPINGAS, Kinija, kovo
darbų.
tus
darė,
kuriam
turi
ji
tek-[sąryšy
su
tuo
“
raudonąją
gikar sunaikino skalbyklos No1. — Tientsine gyvenantieji
Pažymėtina, kad
panašių R„,( Lollndry vidų. 3355 No.
japonai apsiginklavo ir bari KOELNE, Vokietija, vas. ti. Ta tunika yra minimas Šv. jų” perkirstų.
ekskursijų pasitaiko gana da Clark gat.
IMA SVEIKTI
kadas pasidirbo.
Bijo kinų 28. — Garsus Šventasis Mūsų Rūbas, perdėm išaustas — be
žnai, liet šita, rodos, bus di
Viešpaties Rūbas, kurs yra nė kokių siūlių.
puolimo.
ŽUVO MOTINA SU
'
' i !
Miss Patricia Maguire, 27 džiausia.
brangiausioji pasauly relikvi
NIEKO NEDARO
4 VAIKAIS
Sulvg senovės
padavimų,
m.
amž.,
kuri
jau
daugiau
ja,
pirmą
kartą
per
42
metus
NORI KARĄ SULAIKYTI.
I? Cook’c apskrities turtų
Šv. Elena šį Rūbą iš Jeruza
kaip,vienerius metus miego li Per 1932 m. Panevėžio mies
bus išstatytas tikinčiųjų pa
FLINT,
Mich.,
vas.
28.
lės parvežė Europon apie
te ir apskrity įvvko 87 gaisrai įkainotojo ofiso pranešta, kad
ŽENEVA, vas. 28. — T. gerbimui Triero katedroje 326 metais ir globoti Triero Mrs. M. Hamilton, 21 m. amž., ga serga, palengva ima svei
ir padarė 619,398 litų nuosto-I’1*'1 <lidrtli'J mokesčių nusisSąjungoje svarstomas planas, nuo liepos mėn. 23 d. iki rug katedrai pavedė.
mėgino pečių su
kar o- kti.
jjų
v
kandimai be niekur nieko bua
'
-- - ■ -kad Peru sutaikinti su Kolom sėjo mėn. 3 d. Apie tai oficia Šventasis Rūbas pirmų kar sinu užkurti. Namelis sudegė,
atmetami. Tik įsibriovusios į
NETURI NAUJŲ
biją. Gal bus komisija siunčia liai paskęlliė Jo Eksc. Triero tų pagerbimui buvo išstaty- Ji ir ketnri -’os maži vaikai
Dėl padegimo įvyko 10 gaiš sąskaitas klaidos bus patai-)
“LAISNIŲ”
vyskupas F. R. Borneivasser.
ma.
žuvo.
rų ir nuostolių padarė 38,200 gotuos. O apeliuoti mokesčių
tas 1513 metais.
Tas bus padaryta sąryšy su
Patirta, kad apie 60 nuošiin litų. Nuo perkūnijos buvo 19 mokėtojai kviečiami.
Šventojo Tėvo paskelbtais Paskiau buvo išstatytas 18- VAISTAI PRIEŠ ŠILTINĘ ič.ių trokų ir automobilių Chi- gaisrų su 202,567 litų nuėsto- _______________________
AMBASADORIUS ATJEĮIS
Šventaisiais Jubiliejaus Me 44 ir 1891 metais
TATYDINO
Milijonai
ORO STOVIS
cagoj neturi 1933 metų vals lių. Dėl neatsargumo su ugnitais.
tikinčiųjų lankėsi. Pasireiškė CAMBRIDGE, Mass. vAs. tybės “laisnių”.
mi 20 gaisrų su 137,848 lit. j
----------TOKIJO, kovo 1. — Atsis Labai įdomi Šventojo Rū eilė dieviškųjų malonių. Apie 28. — Harvardo bakterijolonuostolių. Iš nežinomos prie- CHICAGO IR
APYLINtatydino J. V. amliasadorius bo istorija. Reikia atsiminti, tai rašo miręs Triero vysku- i gas H. Zinsser išrado serumų SKAITYKITE IR PLATIN žasties gaisri} buvo 38. Jie pa KĖS. — Šiandien saulėta}’
Japonijai, J. C. Grew.
kaip Nukryžiavimo metu ka- pas M. F. Korum.
(prieš šiltinės ligą.
darė 234,383 litų ųuostolių.
kiek šalčiau.
KITE “DRAUGĄ”

BERLYNAS, kovo 1. —
Prezidentas Hindenburgas pa
sirašė nuosprendi, kuriuo vi
soj Vokietijoj paskelbtas ne
paprastas stovis — artimas
karo stoviui. Policija autori
zuota visam krašte tvarkę iš
laikyti.
Šis stovis daugiausia nu
kreiptas prieš komunistus, k u
rie kaltinami parlamento rū
mų padegimu.

T'

I

rl reciadienis, kovo 1 d., 1933
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“DRAUGAS”

ro, naudingo padaryti Kristaus Bažnyčiai, |
savo artimui ir taip pat daugiau įsigilinti j !
Kristaus kančių paslaptis ir daugiau melstis. I
Tai yra gavėnios tikslas.
į

Per 25 metus jos darbavosi dirbti su Federacija. Malonė
lietuvių parapijų mokyklose, kitę pranešti, koks Philadel■■4*
mūsų vaikus jos auklėjo taū-'phijos Federacijos apskričio?
Uelna kaadlan. ttakyrua Mkmadlatfna
PRENUMERATOS KAINA: Metama —
Patiškoje ir religiškoje dvasio-bus numeris ir daugiau inforwi Metų — *>.(•. Trlma Minaatama — 98.88. Vienam
2334 $0. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.
Mtaealul — TBo. Europoje — Metama 97.88.
jt
, daug prisidėdamos prie iš- macijų. Apskričio pirmininku
Priminimas žmonėms, kad jie yra tik
A. L. R. K. Federacijos Reikalai
S| — 98-88, Kopija .Ma
’aikymo lietuvybės, kurių pats išrinktas p. Juozas Turauskas,
BeaAradarMaaa Ir koreependentaae raitų
dulkes ir į jas pavirs, yra geras dalykas ne
Man. Jei nepralema tai padaryti ir
tik religiniu atžvilgiu, bet šiaip jau kasdie MUSŲ TAUTOS GLOBĖJAS nosi. Ir pasiekė... Dėl Lietu išv. Kazimieras buvo taip nu- sekretore aš.”
Malsi palto tankių.
m\Įėjęs ir amžiais jų globo- rpaį yra malonus pranešiSkelbimai sekančiai dienai priimam) iki 5 niniam žmonių gyvenime. Kiek yra žmonių,
vos Jis amžinai gyvas, amživai. po niet.
kurie, pamiršę, kad jie ar anksčiau ar vė Kovo 4 dienų yra lyg ir an nui artimas, amžinai pavyz ja. Šv. Kazimiero Seserų vie- nias, įį kurio aišku, kad mfisu,
Redaktortaa priima — ano UiM UM 19:88 ML
liau pavirs į dulkes, persekioja savo artimų, troji mūsų tautos šventė. Tai dingas ir jos amžinas globė nuolija be kelių dešimtų pa-1 Amerikos lietuvių kataliku,
Skalbimu kaišas prl
rapijimų mokyklų, užlaiko' vienybg stįprėja. Tuo džiaukankina, įsibriovę į kokių nors valdžių, įsi- gv. Kazimiero diena, kuri jas.”
dvi
mergaičių akademijas, ku-! giasi ne tik centro valdyba,
“DRAUGAS”
galėję, daug skriaudų pridaro, daug nekalto niums visiems lietuviams ka- j Vadinasi, šv. Kazimieras
vįsa inūSų organizacija,
kraujo praliejau prieš patį Sutvėrėjų ir Iš-J talikanis yra brangi. Ameri- kad ir ne Lietuvoj gimęs, bet įias lanko apie porų šimtų
LITHUAN1AN DAILY FRIENU
ganytojų pradeda kovoti. Taigi, ar nebūt kos lietuvių tarpe yra daug žinodamas, kad jis lietuvių ki lietuvaičių, žodžiu tai yra vie- Tegyvuoja organizuotieji PhiPubllebed Daily, Baeept Pundą?.
■UBSCRIPTIONB: One Tenr — 98.88. Pts Montke sveika ir išganinga, jei ir tokie ponai Pele- draugijų, pasivadinusių
gra- lmės, Lietuvų ir lietuvius my na stipriausia lietuvybės tvi- lajeipkijos lietuviai katalikai!
— 18.88. Three Meatbe — 98.18. One Month — TBo.
liovė Amerikoje, kuria did■urope — One Tenr — 97.88, Ms Moattn — 94.P9. nės Trečiadienyje, šiandien ateitų į bažny- žiu šv. Kazimiero vardu. Galėjo,
jos
siekė,
šventuoju
tapc
'žiuojasi
kiekvienas susipratęs Ligšiol Pliiladelpbijoj veikė
Oop? «- .OPA
čių,
palenktų
savo
galvų,
ant
kurios
būt
uzna
daug
mūsų
parapijų
puoAfvertMnp la “DRAUGAS" betapą beet roaulla.
įr savo tautų globoja.-Duot lietuvis.
Draugijų Sąryšis, kuris ir peAt«ertlaln* ratao on applloetlon.
pilta pelenų žiupsnelis ir priminta skaudus, gįasį lietuvių šventojo vardu. Dieve, kad Amerikoje gimęs Su kovo 4 d. šv. Kazimiero '^organizavo į Federacijos a“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago bet teisingas dalykas: “Dulkė esi ir į dulkę A. L. R. K. Federacija savo lietuvių jaunimas
suprastų Akademijos Rėmėjų Draugija P^iitį.
pavirsi.” Tada gal suprastų, kad nežiūrint globėju yra apsirinkusi šv. šv. Kazimiero dvasių ir, kiek pradeda vajų. Tuo" būdu nori”
Taip pat malonu pranešti,
kaip aukštai šioj žemėj neiškilsi, kiek turtų Kazimierų. Taip pat ir Ameri galėdamas, jį sektų ir tauti
111a
surinkti
kiek
galint
dau

kad ir Archer Heights, Cliicaj neprisikrausi, visvien sugrįši į žemę, iš ku kos jaunimo vienintelė centra- šku ir religiško gyvenimo at
giau
aukų,
kad
palengvinti
go, III., įsisteigė naujas Fede
rios esi kilęs. Tada gal suprastų ir tų, kad linė jaunimo organizacija
žvilgiu.
į sesučių medžiaginę būtį, kad racijos skyrius, kurio valdybų
SKAUDUS, BET TEISINGAS
dėl pasaulio tuštybės, dėl laikinos garbės ir ^Lietuvos Vyčiai šv. Kazimie- Federacija, būdama Ameri- aplėsti jų veikinių ir paska.
maionunio neapsimoka skriaudas daryti, blo- Įro globai save yra pavedusi, kos lietuvių katalikų priešą- tillti jas jne§ti j mūsų moky. sudaro: M. Stankienė, pirm.,
PRIMINIMAS
gai elgtis ir savo brangiausių turtų — sielų Didžiausia lietuvaičių vienuo- kyje, su šv. Kazimiero diena klas dar įaugiau sveikog tau. M. Kazlauskienė, vice pirm.,
P. Lubertienė, ižd., J. ŠliogeŠiandien Pelenės trečiadienis. Katalikai amžinai pražudyti. Tuo būdu ir pasaulis grei-' lįja ir jų vedama mergaičių pradeda katalikiškojo veiki- tiškos dvasios,
ris, rašt., M. Petrauskaitė, ti
renkasi į bažnyčias, kad tinkamu būdu pra čiau prieitų prie taikos ir gerovės.
akademija irgi seka šv. Kazi mo ir katalikiškos spaudo?
dėti ilgųjį pasninkų — gavėnių. Kunigai,
miero dorybes ir jo vardu va vajų. Dėl to nuoširdžiai pra- žios įstaigos rėmimas yra jnangU rašt., O. Norbūtienė, ižglobėja,
barstydami pelenais tikinčiųjų galvas, pri
dinasi. Pagaliau visa mūsų šome visų gerb. lietuvių kie. J^aialikiškojo veikimo dalis,
IR KITAS SVARBUS PRIMINIMAS
federacijos aps- Kovo mėnesio darbai: Ati
mins, kad, žmogau, “dulkė esi ir į dulkę
tauta savo globėju šv. Kazi bonų tų dienų bažnyčiose at-j^J/0
laikyti speciales pamaldas, j , kričių, skyrių ir visų organi- tinkamas minėjimas tauto 5
pavirsi.” Tai skaudus, bet labai teisingas ir
Kovo mėnesį pats šventasis Tėvas yra mierų yra apsirinkusi.
prašome tų reikalų pri- globėjo — šv. Kazimiero die
reikalingas priminimas.
;
paskyręs maldai prie Aukščiausiojo sosto Mums, lietuviams KOVO jas sukviesti visus gyvuosius
lietuvius
katalikus,
kad
per
prie bendro mūsų kata- nos; katalikiškojo veikimo ir
Žmonės dažnai pamiršta gyvenimo tiks prašant, kad atitolintų nuo žmonių tas dvi KETVIRTOJI, šv. Kazimiero
reikaliniu, iškrypsta iš doros kelio, pakelia rankų šmėklas, kurios paskutiniais laikais daugiau i diena turėtu būti tas, kas ai- šv. Kazimiero užtarymų gauti‘^k^kojo \eikimo vajaus ir, (spaudos vajus. Kam reikali
Dievo
pagalbų
dideliam
ir
su,^
Q0
tik
galint,
padėti
Akadeg
a>
gaukitės
į
apskričius
ir cec
prieš savo Sutvėrėjų ir Išganytojų, lyg ir negu kitados grasina žmonėms savo baise- riams šv. Patriko diena. Juk
manydami, kad jie visada šioj žemėj gyvens, ! nybėmįs. Apie tai “Laive” taip aiškinama: šv. Kazimieras yra vieninte nldam darbui, kuris stovi ,niy°8 Rėmėjoms, kad jos ga- ntrų pagalbos, informacijų,
lėtų kuo daugiausia surinkti Visi savo dale prisidėkime
kad nereiks atsakyti už savo artimui pada
Tos šmėklos tai yra: iš vienos pusės ko lis mūsų tautos šventasis, sa- piieš mūsų akis. L. Vyčių Clii
aukų
naudingai mūsų įstai- pijo kilnių darbų. Tad, į tai
rylas skriaudas, už nedorų gyvenimų ir dėl munizmas, iš kitos plutokratija. Jos gi abi vo gyvenimu davęs mums gra- cagos apskritys tam gražų pa
'to nebesistengia gero daryti ir sekti Tų, kurs yra sau priešingus ir net kovojančios viena žiausių pavyzdžių. Jis būda vyzdį duoda. Visos Chicagos gai. Šiandien visiems yra su- kų!
nl.u. Nelengva yra ir KažiFederacijos Sekretorius
yra Kelias, Gyvenimas ir Tikslas.
su kita? bet nei viena iš jų žmonijai nežada mas danguje globoja lietuvių Vyčiai šv. Kazimiero dienų in mierietėms išlaikyti mokyk
Pradžioje gavėnios Bažnyčia mums pri to, dėlko ji yra sutverta ir ko ji pati pagei tautų ir stebuklingu būdu jai corpore eina prie šv. Komuni
jos ir laiko bendrus pusry las. Nelengva ir aukoti kad
mena, kad žmogus šioje žemėje tik dulkė. dauja. Plutokratija. tai yra sudėjimas viso yra padėjęs.
Graudūs Verksmai
ir kilniausiam tikslui. Tačiau,
Bet, laikydamės Bažnyčios įsakymų, gavė- šalies likimo į rankas nedaugelio turtuolių, Ypač mūsų, Amerikos lietu čius. Ar nebūtų gražu, jei vijei visi bendrai dirbsime ir
jame, nes turime nemirtinų sielų, dėl kurios nieko nepaisančių, prieš niekų neatsakomin- vių, jaunimui šv. Kazimieras ,SGS0 kolonijose tokia dvasiška
STACIJOS
visi, kiek kas išgalėdamas,
išganymo Kristus kentėjo ir ant kryžiaus gų ir su nieku nesiskaitančių. Toks padėji ir jo gyvenimo gražūs pavyz puota šv. Kazimiero garbei
Su atvaizdai.',
aukosime, nedaug sunkumo
mirė. Gavėnios laikas mus ir turi vesti ar mas nėra geras, nes vienus veda prie ištvir džiai turėtų būti brangūs. Tur būtų suruošta. Juk mums šv.
pajusime ir reikalingas įstai
IR
čiau prie Kristaus. Tai laikas, kuriame tu kimo, kitus gi prie pavydo, neapykantos ir būt ne be reikalo ir L. Vy- Kazimiero globa ypatingai y- gas išlaikysime.
įtūžimo. Ir sielos ir kūno dalykuose tokiame čiai ir lietuvaitės vienuolės iTa reikalinga. Tai mus stiprin
rime minėti lšganytojaus kančias.
Kai Kurios Gavėnios
Federacijos apskritys
Ypatingai šių metų gavėnia yra labai padėjime visi didžiausius nuostolius kenčia. save jo globųn pavedė. Dėl ko i tu ir tautiškai ir dvasiškai,
Giesmės
Philadelphijoj
reikšminga, nes su balandžio mėnesio 2 d. Komunizmas tai priešingumas plutokratijai, taip, labai teisingai į tai at- j Tegloboja mus šv. Kazimiesako “Laivas,” savo rašinį !ras ir teduoda stiprybės savo Sveikiname naujų A. I R.
prasideda Šventieji Metai, kuriuos paskelbė bet jisai kaipo •kraštutinis, patsai taip toli
Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c
Popiežius Pijus XI. Šventieji Metai paskelb nueina savasties teises paneigdamas, nebeten apie šv. Kazimierų baigdamas tautybę išlaikyti ir tepadeda K. Federacijos apskritį, iš
dirbti
išganingų
Katalikiškos
steigusį
Philadelphijoj.
Naušiais
žodžiais:
ta dėl to, kad šiemet visas krikščioniškas ka lygsvaros ir atima arba žada atimti žmo
nors ne Akcijos darbų, kurį su vpa- Įjojo Federacijos apskrities se- Nauja Laida. Daug perkan
pasaulis minės Jėzaus Kristaus Mirties ir iš nėms jų švenčiausias liuosybės, nuosavybės, “Lietuvų mylėjo
tingu pasiryžimu žadame di kretorė p-le Ona Unguraitė tiems duodame nuolaidų.
numirusių prisikėlimo 1900 metų sukaktu šeimininės laimės, sąžinės ir Dievo garbinimo Lietuvoj, bet dėl Lietuvos gi
“DRAUGAS” PUB. CO.,
teises. Prieš komunizmų ir plutokratijų Baž męs. Ir jis tų žinojo, kad Lie rbti kovo ir balandžio mėne sekretorijatui rašo:
ves.
,i
I
siais.
“
Ačiū
labai
už
laiškų
ir
ko

2384 So. Oakley Avė.,
Dėl to nereikia nė aiškinti, kodėl šios nyčia visados ir visur kovojo — 'raštais, žo tuva Dievo Apvaizdos Jo šir
nstitucijas.
Konstitucija
per

Šv.
Kazimiero
Seserys
ir
jų
Chicago, 111.
gavėnios metu mes turime labiau negu kita džiais, įstatymais, mokyklose, teismuose, ba džiai iki mirčiai ir po mirties
dos gavėti, kuo daugiausia susilaikant nuo
pasaulio tuštybių, pasilinksminimų, persival
gymų, girtuokliavimo ir stengtis kų nors ge-

Kun. A. Četrauskas, M.I.C.

Sveika Marija
(Tęsinys)

Jėzaus Kančios pradžia

Štai Jeruzaiius — žydų Sostinė. Ne
toli pusiaunaktis, pats sumigim&s. Po
darbo dienos visi žmonės ilsisi rainiai...
Bet ne, kų sakau visi! Ne — dar štai dve
juose namuose matyt žiburiai ir žmonės
ten juda. Visi ginkluoti — rengiasi į ko
kį tamsų darbui Jie Ištroškę nekalto
Kraujo!.. Ir Judas Iškąri jotas su jai
siais...
Už miesto, Alyvų darželyje kitas
žmonių pulkelis. Vieni —•snūduriuodami
rymo pas darželio vartus, o vienas, atsi
traukęs nuo jų kaip akmenį numesti, atsi
klaupęs ant žemės pasinėrė kuo giliausion maldom.. Bet kas per malda!.. Taip
tik prieš mirdamas žmogus tegali mels
tis k. Širdis daužos, tarytum norėtų išsi
mušti iš krūtinės narvelio, o negalėdama
— plezda, lyg arelis kilposna sugautas!..

Hopuliai ir baimė Jį spaudžia... Klū
podamas kenčia, ramina save, nori per
laužti tuos širdies sopulius ir baimę... Bet
kas ištesės? — Jis smunka ant žemės ir
šaukia: 'leve! jei galima, pašalink nuo
4

taurę,

tų karčiųjų taurų L

LIETUVIŲ KATALIKU VIENYK

skaityta Draugijų Sąryšio su
rėmimas
žnyčiose ir spaudoje, kur ir kaip tiktai ga Jam pavedama — tai, Jo amŠv. Kazimiero Seservs dir* sirinkime, kuriame visi drau- SKAITYKITE IR PLATIN
lėjo:. šitų gi kovo mėnesį pasirinko maldos žiną turėjo būti karalystė. Per
visų gyvenimų prie jos arti-, ba gražų darbų mūsų tarpe.' ffijų atstovai sutiko bendrai
KITE “DRAUGĄ”
ginklų.

Iš po odos išsiverčia kraujo lašai ir na jau Pilotas į priešinę, o paskui velka drebanti jo motina. Žiūrėk, kaip įtempta
ma nukankintąjį Žmogų. Ant galvos dar jos klausa ir akys, teismui liudytojus
aplieja visų veidų.
Rytojaus diena tų žmogų jau rasi, lyg tebėr erškėčių vainikas ir rankose nulauž klausinėjant. Kaip trokštu, kad bent vie
kokį galvažudį, pančiais surakintų ir ant tas nendrės galas. Ant pečių užmestas nas pateisinti] jos mylimąjį!...
Tyrinėjimas baigtas. Teisėjai eina iš
atšlaimo pas Piloto rūmus prie stulpo nudriskusia skarmalas. Veidas visas su
priveržtų. Aplinkui jį toji iš Jeruzaliaus tinęs, pamėlynavęs, kraujais apkrekėjęs, duoti galutino nusprendimo. O motinos
širdis taip ir užvirė, veidai užkaito, o
ginkluotų budelių gauja. Vieno tik Judus apspiaudytas...
|
— Štai en.ogus! — suko miniai Pi gyslose kraujas ėmė smarkiau tekėti...
nebėr!
Botagai ir rykštės švilpia budelių ran lotas. — Ar pažįstat tų žmogų? Moters! Koks bus nusprendimas — išteisins, ar
kose ir kaip bangas lietus krinta ant nuo įsižiūrėkite, gal kuri pažinsite jame myli apkaltins ?!...
Kokia tai buvo baisi valanda, kada
gų nelaimingojo kankinio pečių... Kas mų savo Sūnų r Marija ar matai Jį? Kų?
rykštės palytėjimas — vis naujas kraujų — ar pažįsti tų vainikuotų karalaitį su Marija pamatė Pilotų svyruojantį. Įma
nytų, pati bėgtų ir įdėtų teisėjui į lūpas
latakas, vis naujas sopulys, nauja žaiz purpura ir lazda rankose?..
da!.. Ir taip valandų ir antrų.... Kančioms
Duok mums suprasti- Msnia. nors išteisinantį nusprendimų! Bet veltui, Ma
nebėr gfclol Vieni pina iš erškėčių vaini trupinėlį to jausmo, kurį jautė skaisčiau rija, lauki iš teisėjo teisybės!.. Nes štai
kų ir deda Jum ant galvos, kiti muša su sioji tavo širdis,-kada judviejų su Sūnu jau gaudžia minios riksmai: Jo kraujas
lazdomis, kad giliau į galvų įlistų erškė mi akys susidūrė, o mylėsime Tave dau tekrinta ant mūs ir ant mūsų vaikų!,.
čių dygliai... Kiti spiaudo į veidų; kas giau už sveikatų, už savo gyvybę! Ap Pilotas, atsikreipęs į žmones, sako: —
nori pašiepia, kas nori išniekina, kas no reikšk mums savo sopulius, o mes nura Imkit sau jį ie kryžiuokite!..
Nė ašt rausias peilis nebūtų galėjęs
ri plaštaka per veidų kerta...
minsime juos, užpildami raminančio bal
padaryti Marijai tokios gilios žaizdos,
Baisioji diena!
zamo žodžius: Sveika Marija!
nusprendimas! Iš tikro
Neteisingas žmonių teismas
Į
Nukryžiuok jįl nukryžiuok! — išvy kaip tas I U
Žmonės iš viso Jeruzaliaus bėga pas dusi tų nelaimingųjį, užgaudė minia. Pi gali Ji pasakyti kartu su pranašu: Jūs,
Piloto rūmus. Jie trokšta kenčiantį žmo lotas ima teisinti: — Jokios, girdi, kaltės kurie einate keliu, žiūrėkite ir prisižiūrė
gų matyti... Ai, žmonių Širdys be juusmo, jame nerandu, bet ir Erodas nerado, nes * kitę, ar gra kentėjimas, kaip manasai ketibe pasigailėjimo!
man atgal jį sugrąžino!
tėjimasf
Bet vienas minios atsakvmas: — Nu
Kruvinoji Keliame
Apsidairyk gerai po tų margųjų mi
Ir visa minia šūkaudama išsivertė iš
nių ir tikrai pamatysi vienų nuliūdusį vei kryžiuok! nugalabink Jį! — Pilotas ėnrė
dų, vienų sopančių širdį — tai bus Ma svyruoti; ant svarstyklių deda du klau kiemo į gatvę, pirma savęs stumdama ne
laimingųjų savo aukų.
, s
rijos veidas ir širdis. Ir Ji atbėgo pas simu: pasmerkt, ar išteisinti ?..
Prasidėjo kruvinoji kelionė, žmonės
Teko gal tau būti kada teisme. Matei
Piloto rūmus, ir Ji akimis gaudo Tų, ku
gal tenai kada jaunų, geležiniai^ pančiais sulipę ant slogų ir gonkų. Kiekvienas
lis kenčia...
m

Marija,

to©j pamatysi! Ei

suraloutą prasikaltėlį? dalia stovi visa

suh

stengiasi pamatyti žmogų,

labinti. O jis?
— Jis au erškėčių vainiku ant galvos,
vos-ne-vos pakeldamas velka ant pečių
didelį rąstų, prie kurio neužilgo turės
būti prisegtas...
Taip eina Jis miesto gatvėmis. Žmo
nės švilpia ir kaukia nesvietiškais balsais.
Matei, kaip paukštelė puldinėja, gai
liai vaitodama, užpuolus neprieteliui my
limuosius jos vaikučius? Žiūrėk — kad
įmanytų, savo spanieliais pridengtų juos
nuo pavojųus, kad galėtų, savo silpnomis
pajėgomis nubaidytų neprietelį!.. •
Bet štai ne paukštelė, tik motina pul
dinėja ir vaitoja, užpuolus neprieteliams
mylimiausių jos Sūnelį. Mato Jį visų su
draskytų ir sukruvinlų, mato arškėčių
vainikų, mato kryžium prislogintų — kad
įmanytų, pati savo silpnomis rankomis
pakeltų tų sunkų kryžiaus medį; savo mo
tiniškomis lūpomis išbučiuotų tų išniekin
tų veidų... veržiasi pro minių prie Jo,
kad dar bent sykį apsikabintų ir prispaus
tų prie širdies Tų, kurį jį mylėjo. Bet
veltui, Marija, knmuojies! Budeliai ne
supranta Tavo širdgėlos, jie atstumia Ta
ve atgal!
Motinos širdis toliau neišlaiko ir, n
not padavimo, vargšė Marija apalpsta ir
krinta ant žemės (šiandien ant tos vietos
esanti maža Sopulingosios Motinos baž
nytėlė).
(Boa/daugiau).

T5ti £ TT f?X M

Trečiadienis, kovo 1 d., 1933
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trinti visam namui pamatai ir metų nepriteklius jau yra apie
Paremkite ' labdarius, nei
jau rengiamasi sienų statybai. pusantro bilijono dolerių ir
vienas neatsisakykite nusipir
kti tikietą. Kurie paėmę par
nuolat didėja.
PROVINCIJOS
LABDA
davinėti, taip pat nelaikykit
RYBĖ JUGOSLAVIJOJ
kišeniuje, arba kur ant lenti
Skaitykite ir platinkite
nes. Visi mes žinom, kad dau
IŠ CENTRO SUSIRINKIMO yra esant sveiku remti labdaKadangi kaimo ir apskri dienraštį “Draugę” ir
geliui reikalinga pagalba.
----------rybę, kad patekus į kokią, ne
tai provincijos gyventojams remkite visus tuos pro
praėjusį trečiadienį įvykęs laiinę, būtą galima pagalbą Šiame susirinkime išmokėta
Jugoslavijoj sveikatos ir gy fesionalus ir biznierius,
Labdariu Sąjungos centro su- gauti. Vargšus šelpti, ligonis 103 dol., o įplaukė tiktai 15
dymo pagalba sunkiai prieina kurie garsinasi jame.
sirinkimas Aušros Vartų pa- lankyti ir juos aprūpinti, tai įdol. ir 10c. Jei labdarių 3 kuo
ma, tai ten yra susidarę tam
rap. salėj buvo gana gausin krikščioniškas meilės darbas. pa neruoš vakarų, tai neturės
'tikros sveikatos draugijos, k u
gas. Pirmininkavo A. Nausė Labdariai tai labai gerai su kuo pavargėlių šelpti. Dėlto ir
rios turi tikslą’ sutelktinėmis
da, raštininkavo P. Fabijonui pranta, nes jie dažnai mato prašome paremti vakarą.
jėgomis padėti neišsigalintietis. Išklausyta valdybos, dire vargšų ašaras ir skausmus Vakaras bus kovo 26 d., 8
ms sveikatos palaikyti žmo
parapijos svetai.
ktorių ir įvairių komisijų ra kenčiančių ligonių dejavimus. L.,
nėms. Sveikatos ir higienos
Naujas jausmingumas
portai, iš kurių paaiškėjo, kad Dėl to jie visada, o ypatingai ncj.
žiūrėjimas — tų draugijų už
labdarių organizacijos veikė šiomis dienomis, visų lietuvių Nutarta išreikšti padėka
davinys. Jų rūpesčiu daug kas
vyrams virš
jai darbuojasi, kad ir kuopo nuoSirdžiai prašo dėtis pn^dviom daktaram, Daujotu!, ku
Po pasikėsinimo ant prez.-elekto Roosevelto gyvybės, pagerėjo. Savo lėšomis įstei
Labdarių
Sąjungos
ir
bendrai
se vis daugiau judėjimo ir gy
lis yra mūsų vietinis dakta Miami, Fla., dabar nė laikraščių fotografai neleidžiami prie gta provincijoj poilsio prieg
penkiasdešimts
varno atsiranda. Valdyba bu dirbti tą begalo kilnų labda ras, jis vargšus dykai gydo ir Roosevelto neatlikus nuodugnios kratos.
laudų ir maudyklių, aprūpin
vusi susirūpinusi kuopų gai rybės darbą.
dr. Poškai. Tie daktarai pa
ta daug vietų sveiku geriamu
vinimu ir galvojimu kuopas Iš šio susirinkimo dalyviai tarnauja dykai. Kuopa taria L. Šimutį, “Draugo” red., A. ga. Namai, kaip matyti iš čia vandeniu, atidaryta gailestin
Jeigu leidi save sistematiškai
čia stiniulantas, kuris tau
įsteigti, kur jų dar nėra. Di išėjo su dideliu pasiryžimu jiems širdingą ačiū. Taip pat Įtaigi, Marųuette Parko “spu- atspausdinto jų projekto, bus gų sesučių stočių, pasirūpin pasenti,
nieko nepakenks ir abelnai bus
dėkoja, mūsų biznieria- lkos” direk., lt. Andreliūną, dviejų aukštų, su centraliniu ta vaistais, gydymo priemonė naudingas visam kunui.
rektoriai
savo susirinkime carbti labdarybės darbą, nes
šis metodas stimuluoti aptin
taip pat svarstę aktualius or- dar kartą buvo progos pama ms, kurie gausiai remia lab- Marųuette Parko auksorių, ir apšildymu, butų sargui, tvar- mis ir tt Kas pažymėtina, gusių.
sistema J naujų gyvumų yra
daktaro išradimas, toaei
todėl nėra rei•
v, •
i i" • i
•
l "
1
• aaataro
tyti,
kaip
tas
darbas
yra
sva

.'gan i žarijos reikalus, tarp ku
darius. Pas mus yra gerų žmo daugelį geraširdžių žmonių.
nių. tCilcllS UI Klllll, Ktnvems, Kiltu- Jęjjd pi draugijų judėjimas ne ' ^alo abejoti apie jo vartojimų arLabd.
rių buvęs ūkio skolos mažini rbus ir reikalingas.
!lčms’ vištoms ir sandėliu mal-'jg £anes skleidžiamas į tauta, ha protinį* w.jin?a^a kad ‘jausm!
nnj; jie dedas darbu ir auko- Sausio 15 d. sušaukta ^„usi
u‘ 1 ii_____
v.___ x_______ i______________ i
1
mes
i-s pilnai srvvas.
gyvas.
mo klausimas. Nors dabar
mis ir dėlto mūsų kuopa džiau rinkimas, į kurį atsilankė ge- ikoms. Nenuilstamas labdarv- o iš tautos kyla. Patys žmonės
Tai vieni vaistai, kuriuos imti
bent tūkstantinę būt buvę ga Iš LABDARIŲ 3 KUOPOS gias turėdama tokių rėmėjų, rokas būrelis geraširdžių žmo- įbės darbuotojas Žaliakalnyje1, susirūpino sveikatos palaiky patinka,
yra stebėtinas syrupas
pagumintas
ift Šviežių žolių, akSUSIRINKIMO
kun. J. Želvys* Lietuvos ka-1
lima skolos atmokėti, tačiau
tyvės senuos ir tyraus pepsino.
mu,
jų
rūpestį
paskum
valsNutarta suruošti viešąją ri- nių ir tuo būdu tapo atgaiviNauda didelė ir toli siekianti. Jo
direktoriai tuo tarpu dar nu
riuomenės.
savanoris
kūrėjas,
;
tvb
pripažipo
į
r
pinigais
re

greitas veikimas ant žemesnės žar
.v . .
. .
• Vasario 19 d. įvyko L. S. nkliavą Ciceroj, gegužės mė- nta 23 kuopa, išrinkta pašto-,
nos išvalo įsisenėjusius nuodus ge
tarę palaukti. Komisijos rapo
riau negu daug stipresnis paliuonesį.
Rudeni
neapsimoka:
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sveikatos
draugijų
3 kp. susirinkimas, kurį vedė
uuotojas. Tikrai, nereikalausi jo
rtavo, kad jos dirba joms už
|sąjungos centras Belgrade, ir kio kito ltuosuotojo jeigu prie
pirm. K. Sriubienė. Susirinki nos trumpos ir dažnai lietin-'kleb. kun. A. P. Baltutis, pi- lk° lnedzia8'os az
progos imsi šaukštų Dr. Caldwell’s
dėtus darbus, rengiasi prie pi
mas nebuvo skaitlingas. Žmo gos- Tat šįmet bus pavasarį, .rm. — B. Nenartonis, vice pi- ir‘° aPs'1’ X<A ( >’,a ( a^ beno .jis kas 6 mėn. duoda savo da- Syrup Pepsino.
kniko, išvažiavimų, “Vainikų
nugriauto namo medžiagą su Tbų pranešimus atitinkamai
Jeigu manai esi pusėtinai svei
Komisija išrinkta A. Valan- rm. — J. Butkus, nut. rašt. —nės
ir
draugijos
maža
kreipia
kas dabar, rasi už savaitės kitos,
Dienos” ir 1.1. Vienam iš bū
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Kybartas,
fin.
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—
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(valdybos)I
kra8to
ministerijai.
imant šitų švelnų stimulanta, kad
buvai tik pus-sveikatos stovyje.
simų išvažiavimų jau išleista dėmesio į labdarius. Jie tik K. Sriubienė, H. Misius ir ki- Staniulis, ižd. - P. Gailins, I1*’*1 ’al.kni bf"! Klobojan,,
Daro didelį skirtumų, kaip jautie
tada kreipia dėmesio, kai juos
si ypatingai metuose kuomet links
t’kietų serijos ir jau platina
..,
. , .. . . _ . .
’ per keturius metus. Namams
ti prie auto-intoxikaeijoą. (Kas
iždo globėjai A. Dargis ir R.t . , ..
užgula vargas. Kitaip nei ne ti
dieninis galvos skaudėjimas, nyks
ROOSEVELT’AS RAS
statyti yra sudarytas fondas.
ma. Kuopos taip pat nesnau
tantis apetitas i.r greitas pailsimas
Kitas labdarią 3 kuopos su- Andreliūnas, maršalka — D.
DAUG SKOLŲ
gali būti ženklai toxikos padėties).
džia. Ir jos rūpestingai ren žino, kad yra labdariai.
Be visų minėti) pašalpų sta
sirinkimas
bus
kovo
12
d.,
1
šieinis.
Moterys, taip pat, gauna žymė
giasi prie būsimų centro pa Gerbiamieji, pažinkim, kas
tybai dar reikės apie 25,000 lt.
tinų naudų nuo kelių savaičių revai.
popiet.
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sėkmingais žodžiu veikiama Mokestis labai niažas, tik 10c stovai kviečiami atsilankyti, darbuotojų. Reikia pažymėti
suomet bi kurioj aptiekoj. Moti
nos duoda šį syrupų vaikučiams,
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šeštadienį
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,taip pat ir pavieniai, o nepri- darbštų mūsų varg. B. .TanuIr išaugina savo šeimynas be die
rūpinamąsi, kad tik daugiau 1 ™enes!
apie chronikų priejų statybą veda statybos te jas prezidentas, F. D. Roose nos rūpesčio
ir be aptingimo vidurių, ku
naudos padaryti savo tautie Nutarimai praeito susirinki- įklausantieji kviečiami įsirašy- šauską, kuris taip pat pasiža- chnikas M. Želvys, kun. J. Že velt’as, užims prezidento vie tvarų
ris dažnai rt.ndasi jaunystėje. Vi
dėjo darbuotis labdariams
duriai dirba kaip laikrodis.
čių šelpimui ir kad tik grei mo priimti. Skaitytas laiškas
lvio
pusbrolis.
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darbą
tą,
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krašto
skolų
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Valančius
Dr. Cal'dwell’s Syrup Pepsin yKurie norite įsirašyti į 23
čiau priėjus prie didžiojo da su kvietimu į Vakarinių Val
pilnųi saugus visiems, bi ku
techn. M. Želvys dirba veltui. naštą — 21 bilijoną dol. Iš to ra
kp.,
kviečiami
į
'susirinkimą,
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atnžyje.
stybių seimelį, kuris bus kovo
rbo — prieglaudų statymo.
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bilijonai
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19 d., Šv. Jurgio parapijos Labd. 23 kp. laikė mėnesinį kuris įvyks kas 3 sekmadienį
Daug laiko susirinkime užė svetainėj. Laiškas priimtas. susirinkimą parapijos svetai-'kiekvieno mėn., 2 vai., para- ktai labdariams, bet ir pačiai sudaropercitų 3 metų ne
bėgamųjų
mė prašymai pašalpos. Tai pa Atstovės išrinkta.
nėj vasario .19 d. Naujų narių Įpijos svetainėj. Mokestis 10c visuomenei reikia būti dėkin priteklių. Be to,
gai.
rodo, kad Labdarių Sąjunga Susirinkimas atkeltas viena įsirašė 15.
mėnesi.
turi plačią veikimo dirvą ir savaite anksčiau iš priežasties
Apsvarsčius reikalus, per- Broliai ir sesutės, visi eikim Dabar Kaune vyksta namų
kad yra reikalinga visiems do seimelio.
skaityta gautas kvietimas iš i gelbėti pavargėlius ir senelius, statybai rinkliava aukų lapais,
|
riems lietuviams prie labda Ciceros visos draugijos va Federacijos Centro dalyvauti irašykitės į ^labdarius. Mūsų kuri truks visą vasario mė
DRAUGAS C H A M P S
rių organizacijos priklausyti, žiuos į seimelį, tą dieną jos srimely kovo 19 d. Kvietimas centai nušluostys ašaras naš- nesį; rinkliava ne labai gerai
V.
pakol kas sekasi, nes ne perkad didesni tautiečių skaičių, neturės susirinkimų. Kiek aš priimtas, išrinkta atstovais: Laičiams ir seneliams.
daugiausia namams aukojama.
patekusių į vargą, būtų gali žinau, visos draugijos jau y- B. Nenartonis, J. Butkus, A.
C. Y. O. C H A M P S
Labdarys
ma sušelpti. Taip pat daug ra išrinkusios po penkis at- Dargis, D. Sleinis, P. Gailis,
Dabar jau yra pastatyta sa
ligonių kreipėsi į sąjungą pra stovus, o Šv. Vardo dr-ja net S. Staniulis.
rgui butas, skalbykla, malko
STATO NAŠLAIČIAMS
šydami, kad pagelbėti ligoni dešimtį.
Šia prOga noriu kiek pla
C. Y. O. C E N T E R
ms sandėliai, arkliui ir kiau
VAIKAMS NAMUS
nės ir gydytojų bylas apmo- Išklausyta pranešimai iš Fe čiau pabrėžti apie L. S. 23
LIETUVOJ
lėms tvarteliai, be to, išmfl
Congress & Wabash Avė.
keti. Apie tai daug kalbėta, ) jeraciios>
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tartasi
NAUJA CENTO PRAMONĖ TUO JAUS PARSIDUODA!!!
Kuopa rengia gražų vakarą. vo veikta. Matydamas tai B. Pereitų metų lapkričio mėn.
ktų ligoniams, ypač šios or Bus gražus perstatymas “Po- Nenartonis, nenuilstantis lab pabaigoje Žaliakalnio šv. Vi Nuo vieno Iki penkių centu "Blg Finsh” Speniai. Krautuvės perka vienų, du tris ar «««$
po $1.00. Pardavėjui įeina $2.20 Cash ir pardavėjas gauna "Dovanų” kurių
ganizacijos nariams eiti į pa- tašas ir Perlamutras.” Veika- darys, sumanė atgaivinti kuo ncento a Paulo Draugijos na daugiau
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga pampinta Jums kainuoja 65c. T’žslsakvkite
išmėginimui tuzinų už >7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chlcagos vyrai atsišaukite į ofisų,.
galbą, jei tik būtų iš ko. Dėl las užims dvi valandas. Lošė- pą. Pasiprašė į pagalbą ge- šlaičiams vaikams pradėti sta
PARISIAN RING COMPANY
to ir tas parodo, kaip svarbu jų bus 16. Įžanga tik 25c. , rb.. kleb. kun. A. P. Baltuti, tyti namai dabar palengva au- SO North Dcarhorn Street,
“Dept. J.”
CHICAGO, irr.

LABDARIŲ DIRVA
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gal svajoti, hedaug ką mokėdamas eiti klcl>ono pareigas New York’e čekų savęs pažino neapsakomai
gailestingą
A.A. KUN. P. SAURUSAITIS ne žmonių kūno papuošimu turės rūpin kas
rašyti?
Pas Dievą viskas tačiau yra ga parapijoje. Po trejų metų apleido jis ne Dievo Apvaizdą, argi galėjo kitaip elgtis?
tis, bet sielos papuošimu. Pagrįžęs iš Var
(PimtrĮsiaA jo mirties metines minint)

(Pabaiga)
Rašyti pradėjęs mokytis tik aštuonioliką meti) turėdamas, padedant į mo
kyklas einantiems savo draugams. Per
dienas užimtas, mokytis
galėdavęs tik
arba vakarais ar šventadieniais. Tiek tu
rėjęs tačiau kantrybės ir ištvermės, kad
vis dėlto perėjęs visą lotynų gramatiką.
Tas mokslas jam paskui buvo labai sugadus, kai mokėsi į kunigus. Dabar dar
jam kunigystė nebuvo galvoje. Jis mo
kėsi tik taip sau, kad neleistų niekais lai
ko. Jo pramušta galva buvo išmokti gerai
siuvėjų amato. Norėdamas šiame amate
išsilavinti tiek, kad galėtų ir kunigų dra
bužius pasiūti, jis išvažiavo į Varšuvą.
Neilgai tačiau ten sutruko. Nepatiko jam.
M«it, Varšuvoje buvęs toks siuvėjų pap
rotys, kad šventadieniais, užuot į bažny
čią, gizelius arba siuvėjų mokinius vary
davo į mokyklą mokytis. Petras papra
tęs šventą dieną eiti į bažnyčią, nepaken
tė tokios tvarkos. Vely be amato, nekaip
be Dievo. Todėl metęs Varšuvą grįžta
jis atgal į Lietuvą. ’
Matyti, Dievo tokios būtsfįvalios, kad

šuvos jis gauna kun. Čižausko laišką iš
Amerikos, kuriame nupiešdamas gerą te
nai darbininkų gyvenimą, kviečia ir jį
atvykti į Ameriką.
Susitaupęs kiek galėdamas skatiko,
noringai jis leidžiasi per jūras. Kelionė
tuomet buvusi laibai sunki. “Bohemijos”
laivas juos vežęs iš Hamburgo į New
York’ą iš viso šešiolika parų. Kelionė bu
vo pačiu neramiuoju metu — vasario mė
nesyje. Jūrose iškilusis viesulas taip juos
metęs, kad daugelis atižadėję daugiau lai
vu plaukti!
Atvykus į Ameriką vėl nauji vargai.
Kalbos nemoka, pinigų neturi, pažįsta
mų nėra. Išlipusiam iš laivo ar nereikės
prieplaukos garadžiuose nakvoti ir lauk
ti iš Dievo pagalbos! Dievas tačiau sa
vųjų neapleidžia. Atsiranda koks lietuvis.
Juo susirūpina ir padeda surasti kiek
darbo, o paskui padeda pasiekti Shenandob, Pa., kur gyveno minėtas
kunigas
Čižauskas. Jo globoje pradėjęs susipažin
ti su Amerikos gyvenimu.
Kadangi kun. Čižauskas buvo vienuo
lis, tai jo patariamas ir a. a. kun. Petras
įstoja New York’e į Redemtoristų vienuo
lyną. Įstojo, žinoma, kaipo
broliukas.
Apie kunigystą* jis dar nė nesvajojo. Bet

lima. Jei Jis galėjo iš paprasto žvejo pa
daryti savo Bažnyčiai Vadovą, tai tuo
labiau iš menkai pramokusio kiek skaity
ti ir rašyti jaunikaičio galėjo padaryti
savo altoriaus tarną. Reikia, mat, tokio
atsitikimo:
t
Bebūnant a. a. kun. Petrui broliuku
vienuolyne, vieną kartą apsilanko pas
juos vienuolijos vyresnysis. Sužinojus,
kad esąs vienas brolis lietuvis, pareina
jam mintis, ar nepadarius jo kunigu.
Mat, lietuvių kunigų tuo metu buvo labai
maža. Žmonės šaukte šaukdavosi, kad kas
duotų jiems lietuvį kunigą. Paklausia vie
nuolyno vyresnįjį apie a. a. kun. Petrą
Šis duoda kuo geriausią paliudijimą ir
apie jo elgesį ir apie gabumus. Ilgai ne
laukdamas ir pasiūlo jis jam, ar nenorė
tų mokytis į kunigus! Kas čia nenorės?
Kad jau ir ne per jaunas bhvo, bet drąsiai
priima pasiūlymą ir pradeda kartu su
mažais vaikučiais eiti mokyklos mokslą.
Nelengvas tai darbas! Užgrūdintas
tačiau nuo mažens vargingo gyvenimo
nepasidavė visokiems
abejojimams ir
baimei. Mokėsi ligi kol išlaikė reikalau' jamus egzaminus ir pagalios 1893 metais
j buvo įšvęstas kunigu!
Tapęs kunigu, trejus

metus turėjo

tik čekų parapiją, bet ir Redemtoristų
vienuoliją, kurioje išgyveno apie penkio
lika metų. Išėjo dėl to, kad jautė reika
lą ejti lietuviams į pagalbą. Lietuvių ku
nigų kaip tik visose vyskupijose labai
trūko.
Išėjęs iš vienuolijos, prisirašė prie
Hartford’o vyskupo, kuris jam davė'Waterburv, Conn. lietuvių parapiją. Čia jis
dirbo per 26 metus. Dirbo išsijuosęs. Pa
rapijai daug gero padarė. Išstatė puikiau
sią bažnyčią, kleboniją, mokyklą, našlai
čiams prieglaudą. Šelpė jaunuomenę, vie
nuolynus, leido laikraštėlį, knygeles... At
sidėjęs skelbė Kristaus mokslą, ypač ko
vojo prieš girtuokliavimą.

Daug kas jo darbavimosi neįvertina
kaip reikiant ir nesupranta. AVaterburio
parapijonys neatjautė jo našlaičių prieg
laudos reikalingumo. Už tai net turėjęs
velionis apleisti parapiją, kurioje tiek
metų buvo darbavęsis. Nesuprato dauge
lis jo blaivybės apaštalavimo.

Įsižiūrėkime tik gerai į jo gyvenimą,
tai suprasime viską. Tas, kuris nuo ma
žutėlio kūdikio našlavo, kuris vargo di
džiausius vargus dėl to, kad
sesuo ir
švogeris buvo girtuokliai, kuris pats ant

Vargo žmonės jį suprato ir glaudėsi prie
jo. Nesuprato tik tie, kurie visa ko pilni
buvo. Jie suprasti ir negalėjo. “Sotūs al
kano niekuomet nesupranta” — jau žmo
nių patarlė sako.
Pasitraukęs iš Waterbury’o, bandė
dar kelerius metus klebonauti Bayonne,
bet jausdamas jėgas vis
silpnėjančias,
nes jau buvo peršokęs septintą dešimtį,
padėkojo pagalios vyskupui už visas vie
tas ir stojo į Marijonų vienuoliją, kaip
“vir affgreįĮūt'Us^ ir juo išbuvo ligi pat
savo mirties, t. y. 1932 m. kovo 5 d.

Vargu, ar galima rasti kitą tokį gra
ži) ir pamokinantį
gyvenimą, kaip a. a.
kun. Petro Saurusaičio. Toki žmonės, tai
retenybė! Jų gyvenimas, tai jaunosioms
kartoms geriausia mokykla. Čia kaip ant
delno matome Dievo Apvaizdos didumą
ir gerumą visiems — net menkiausiems.
Teisingai tad ir velionis pats aavo gyve
nimą apibūdindamas pavartojo ŠŠ. Ma
rijos giesmės žodžius: “Padarė man didžius daiktus tas, kuris yra galingas ir
šventas Jo vardas.“ (Luk. 1, 49). *
K'iin.

A.

Petrauskas,

M.

f.

C.

I

Trečiadieni*, kovo 1 d., 1933
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Ii. K. S. A. 22 kuopa lui-ckton, Masa. (Kun. A. Petrau* jvardu “Šv. Pranciškaus Se- jdai, kunigai ir pasaulionys, ku
INDIANAPOLIS, Ind., va
'serų Vienuolyno Istorija.”; rie daugiausiai darbavos ir sario 27. — Indiana valstybės
'♦* kys susirinkimų ateinantį sek- skas, M. I. C.)
madienj, kovo 5 d., mokyklos j Ba.andžio 10— 16 dd. AVe- Šita įdomi istorija yra albumo i rėmė naująjį vienuolynų jam gubernatorius McNutt pareiš
kambary, tuojau po antrųjų stfield, Mas:. (Kun. A. Būb pavydalo: didelio formato, liu .įsikūrus, mokyklos, kuriose kė, kad jis paleis iš kalėjimų
mišių.
j lys, M. I. O.)
ksiukinės poperos. Šv. Francis- (seserys pranciškietės mokyto- nubaustus dėl prohibicijos
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas iffiji Kviečiamo visus narius at-j Balandžio 10 — 50 dd. Ap kaus Seserų Vienuolynas, Pit jauja, vienuolyno koplyčios pa asmenis, kaip tik pasirašys le815 - 45tll Street, Keno.sha, Wis.
$ Slankyti, .ms bus svarbumu ,ciSkil“° pa*, apijuje, Brooklyu, tsburgh’e, švęsdamas 10 me šventinimo iškilmės, įvairūs igįslatūrtis atšauktų valstybės
' ’
xt v /ir..,.
i r
it..
tų sukaktį tų istorijų lei vaizdai iš seserų ir mokinių proliibicijos vykdymo įstaty
labai svarbūs dalykai. Progdžia sukakčiai paminėti. Is- gyvenimo, buvusio Federaci mų.
I. C.)
APSIMOKA GARSINTIS” tai pirmos ir. žiūrėk, dar vie- 1T,:nas *l,J lnetų velklimu ian
Kovo 27 — Balandžio 2 du. torija yra 96 puslapių, su jos seimo 1932 m. atvaizdas,
š„i. Patartina nei vienam vy-.su‘l“rJ't“s ir vohl>,,u nori U
Aušros Vartų parapijoje, Mo* daugiau kaip 80 paveikslų. pirmojo Šv. Pranciškaus Rė
Nu tik veikalus "Apsimoka rvi nepasiliktų namie kovo 12 P'™e5“ "a™1“8' iie ™r‘U P»
smulkiai aprašyta mėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir
I
.
Geriausias nuo Reumatiškų
fealbos vienai valdybai sunku rcestęr, Mar-s. (Kun. A. Būb Joje
Garsintis” yra nepaprastas, d. įžanga tiktai 25c,
daug kitų. Ši knyga yra tik
Skausmų, sako Buffalo Ponia
lietuvaičių
seserų
atsiskyrimas
lys,
M.
I.
C.)
bus
tas
programas
išpildyti.
“Metų metus mane kankino reuma
bet ir jo artistų sųstatas, yra
Kovo 27 — Balandžio 2 dė nuo lenkių seserų nazeretiečin ras namų papuošalas. Užsatizmas. Pagaliau aš išgirdau apie
Fain-Rxpelterį ir nusipirkau jo bonrinktinis, pavyzdžiui: Pr. Sa-' BASKETBALL TURNANaujoji valdyba stengiasi, gv> ,Jurgį0 parapijoje, Phila ir savojo, Šv. Pranciškaus vie- |kyuius siunčiant reikia adreka. Pirmas iisitepituas i nonai mo
mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
MENTAS
kad šie melai būtu vaisingi delpliia, Pa. (Kun. J. J. Ja nuolyno, Įsteigimo istorija. Pa suoti:
snauskas, J. Druktenis, K.
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visa savo kasdieninį darba be
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu
Stulgaitis, VI. Bitautas, VI.
veikslai labai įdomūs: len-į
Keno kiečiai, parodykim ki kailis, AL I. C.)
jokių gėlimų aavo aguariuoae.”
Juzėnas, P. Marcbulaitis, St. AViseonsino Vyčių hasket- tiems, kad mes nemiegant.
Sisters cf St. Francis,
J- G.
Balandžio 2 — 9 dd. At’fiOt kių nazeretiečių vienuolyno,
Ouffato, N. Y.
Pinigis, Al. Lukoševičius, Pr. bąli sportininkai turės savo
lietuvaičių seserų, atsiskyru
Alass. (Kun. A. Būbiys, M.
Mt. Fiovidci.ce R. D. 9
Stankus, A. Ramanauskas ir turnaiuentų Kenoslioj kovo 2b! A isi tat, Į darbų. Neužmirš- C.)
I
sių nuo lenkių, įžymių dvasi
kitį,
d., St. James salėje. Žaidimai kitę atsilankyti į susirinkimų.
South
Hills,
Pittsburgh,
Pa
Balandžio 23 — 30 dd., U- ninkų, kurie darbavos už at
K. Jr.
“Apsimoka garsintis” yra bus nepaprasti, nes žais sinatica, N. Y. (kun. A. Petraus skyrimų, pirmųjų seserį} įėju
ntoderniška, smagi biznieiių rkiis žaidėjai iš Slieboygan o, j
sių į savo motiniškų j j namų,
kas, AL I. C.).
komedija, kurioj randasi savi- Port \\ asliingtųno, llacino ir TĖVU MARIJONU
Gegužės 1 — 7 dd., Sche-jjų vadovių, naujojo vienuoly
valdis sūnus — nusistatęs prie Konoslia kuopų. I žtikrina,,
neetady, N. Y. (kun. A. Pet- no apylinkės ir statybos vaizMISIJOS
šais tėvo valių. Bando tapti kad visiems bus įdomu pažiūruuskas, M. I. C.).
j
tvrtuelium, be jokio cento, dėti šį sportų.
, Kovo 6 - 12 dd. Norwooq j Gegužės 8-21 iki., Ams-j
Blogas^Skonis Burnoje
Bet jo platūs garsinimai,' 8i e turnamentai, kaip žino-'Mass. (Kun. A. Petrauskas, Al terdani, N. Y. (kun. A. Pet-'Yra Įrodvinų kad negPrai veikia vic
nas ar daugiau svarbiausių organų,
įskėlė jį į stambų milijoninkų n,e, kasmet buvo rengiami, I. C.)
rauskas, M. I C.).
i Gal virškinimas yra negeras, apetitas
llpoįr/pc
__ >,įJ ,1,1
V,,. Į blogas, silpna eliminacija, viduriai nei
kuris pastato muilo fabrikų ir
praeitais metais jų neini-1
vi vi.,
reguliarus, nenatūralūs miegas, nerKovo
6
—
19
dd.
Montreiu
sbllM
\" n,,
IT fĮKun.
kun a
A . Pefl'tlUkviškumas, ir gfero
1.1, viskas
parodo
išplėtoja savo biznį po visas vc Praeitam Apskričio šuva-’
snua,
j\.
reuaus1reikallngUmą
ir tikvotasToniko
i Kanada, (Kun. J. J. Jakaitis,
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
šalis. Šis veikalas parodo, kati žihyiktie nutarta turnaiuentų
, ,, .
kas, M. I. C.).
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
“Ąpsįmoka garsintis.
ruošti kovo mėnesį, Kenoslioj. /
'
(
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
Šis veikalas bus pirmų syk p. jeį kenosldečiai laimėtų tų Kovo 1" ... 19 dd. AVater* Į
ir vizasj rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
buvo rekomenduojamas
Gydyto lauš
lietuvių kalboje permatomas. oiHbę, tai gautų progos .susi- d ury, Conn. (Kun. A. Petrau į
,
visada geresnes laivuose vietas gauna.
Specialisto kaip tik tokiame nesveikavime.
NUGATONE
j
pastebėtinai
Iš anglų kalbos vertė VI. Bi- jn,įį su cbicagos stipriausia skas, Al. I. C.)
trumpų laikų pataiso sveikatų ir at
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
veda organizmų prie natūralaus stotautas.
komanda.
rę,
duos
patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
Kovo 13 — 26 dd. Šv. Kai kio. Nekankinkitės patys ir nekan
kinkite savo draugų. Nueikite pas
“Apsimoka garsintis” negai
pildys.
tuviškas jaunimas sporte zimiero parapijoje, AVorcester
savo vaistininkų ir už Vienų Dolerį
nusipirkite mėnesiui treatmentų —
Ii atitikti tos lūšies komtdi- yia pasi£yn.pjęS įr visi tai pri j Mass. (Kun. A. Būbiys, AL I
NUGA-TONE parduodamas su pilna
Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę
JPB1S, nes tai yra nepaprasta
ka(,
garantija, po dvidešimts dienų gra
Parodę,
Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
žinsime pinigus, jeigu busite neužga
istorija; ten randasi suaugu nieji nesilanko į tas rungtynėdintu
«
tų
į
šių
parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir AmeKovo 20 — 26 dd, Šv. An
sių mokykla, garsinimo i pre nos. Tat, neužmirškime die tano parapijoje, Detroit, Ali
rikų pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
JAU IŠĖJO IŠ
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
kyba. Veikalas bus statomas nes.
‘DABAR
ch. (Kun. J. J. Jykaitis, Al.
SPAUDOS
teiktos.
gavėnios laiku.
Tumamentui vadovauja vie- I. C.)
JAUČIUOSI
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
Balanse 2 dd.
Knyga labai graži, verta jų
tūlis sporto mėgėjas Kazimiė- j Kovo 20
PILNA
tes ant visų linijų ir geriavsių laivų į Lietuvę ir visus
PADĖKOS ŽODIS
^ras Alarčulaitis, kuris Keno- i Cambridge,
(Kun. A įsigyti ir pamatyti. Knyga
pasaulio kraštus.
'
'
GYVUMO”
shoje veda ne tik vaikinų ko- Petrauskas, ?I. L C.)
Parapijos komitetas dėkoja
Imant Lydia E. Pinkham’s
maudų, bet taip pat ir. mer- i Balandžio 3 — 9 dd. Baltį
toms draugijoms, kurios pa
Vegetable Compound
gaičių.
'mare, Aid. (Kna. J. J. Jakai
naudojo parap. svetainę ko-,
Taip šimtai moterų sako. Jis stip
1 Pamatysime, kurie rateliai | tis, AL I. C.)
rina nervas... duoda /ęeresnį apeti
kiais nors parengimais. Jšnuotų... geriau miegi... atleidžia gaivos
,
.
, .
. _
Jaunes.
Žemaičių Juze Balandžio 3 —■ 1G dd. Bro
skaudėjimų. nugaros skaudėjimų...
<«r
muodann svetaine parėmė e-1
sunktosios dienos pakenčiamos.
i -——
Jeigu
nesijauti
pilnai
sveika
pa

Šančius reikalus, kurie yra rci 1
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
telį šiandien.
kalingi paramos. Per pirmus
t
Kšl
Lfc
MOSTEIKIENĖ
du mėnesius šios draugijos įpo tėvais Gaubaitė
SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ
nešė parapijai pelno:
Persiskyrė su šiuo pasauliu
PER SAVAIT?
vusoi’ku
dL, 3:«i2 vųi, vyto,
Birutės draugija (už nuo-!
laoo m., sulaukus -11 metų am
žiaus,
gimus
Siauitų apskr.,
ma) $12.00; L. A’yčių paren J
Mrs. Betty Luedere iii Dayton ra
bLaciunų parapijos ir kaimo.
Tjroa. Aittdoų,
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
.vmeirikoj
išgyveno
2
4
metus.
girnas — $15.00; Federacijos
— per vienų savaitę aš suliesėjau
Velione buvo narė šv. linus
GRAilOg AKYB
į dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių
draugijos bridgeporte ir Nekal
parengimas — $13.74; Šv. Pe
išgirti tų vaistų.
to nusidėjimo mitelės šv. drYra dldetb tam*
jos b. r įgilto n Parke.
Kad suliesėti lengvai, saugiai ir
tro draugija (už nuomų) $12;
^Paliko dideliame
nuliudime
Murinę vale, tvelnlna gelvtna
neavojlngal Imk pusę Kruschen pu3ę
vyrų Antanų, 'i sunu, Antanų ir
Šv. Onos dr-ja (kambario nuo
be pavojaus. Jue Jų pamigsite
arbatinio šaukštuko su karštu van
V eldksų, brolį ir brolienę, Jo
Knyga “Eye Care” arba
deniu
prieš
pusryčius.
Tai
saugus
1.
unų ir Viktorijų Gaubus, svogema) $10.00; Parapijos choro
Beniuj” ant pareikalavimo.
das pašalinti nedailių išvaizdų.
rį ir švogerkų Tamošių ir Onų
Mūrine Co., Dpt. H. S., 9 E. GhioSt., Chicago
Butelis, kurio užtenka keturiopa
parengimas $15.00.
Mosteikius, švogerkų Marijonų
Yuodienę ir duug kitų giminių,
savaitėms,
visai
pigiai
teatseina.
Nors sunkūs laikai, bet rū
o Lietuvoje seserį Valerijų ir
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bdt.eGasparų Hkačkauskus ir gimi
llo nenuliesėsl, tai gausi pinigus atpestingai ir noriai pasidarnes.
A.
A.
SklKūnas
pašarvotas
randasi
Bet žiūrėk, kad butų Kruschen
buojant, atliekama du tikslin
6645 S. Talinau Avė. Tel. Re| druska — pamėgdžiojimų yra daug
publie
5787.
MYKOLAS BUIVYDAS
gi dalykai: nauda rengėjams
Ir tuil saugotis.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, kovo 2 d., S vai. ryto iš nu
Mirė Vasario 27 <l„ I»»« m.. 12:55 vai. ryto <>K metų amžinis.
ir pelnas parapijai. Dėka vei
irtų J Gimimo Panelės Šv. pa
Kilo Iš Iv: 'linelių vili.. 'I'aorauės apskriėio. Girillškt-s parap, Tau
Money Back If One Bottle of Daie’s Mentha Pepain Doean’t De
rapijos bažnyčių, Marąuette Pa
jėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 12 metus
kėjams, draugijoms už rengia
rke, kurioje atsibus gedulingos
You More Good Than Anything You Ever Uaed.
1‘uliko (liileliaine iiuliiulinK- pusM\sorę llarbora Uas|m(tcnę Ir
pamaldos už velionės sielų, o iš
jos vyra. 'I'aipgl Lietuvoje broliene Onų ItnlvyiUenę, brolio vai
mus parengimus.
ten bus nulydėta j šv. Kazi
You cųn be so distressed vvith gas
Oh! What blessed rellef; būt why
kus Pi irs), ir Pumų Buivydus Ir Ouų Milašienę.
miero kapines.
and fullness and bloating that you not get rld of such attaeks altogether?
Gydomos Nauju Būdu
Iki šiol dar daug pnrapijoKilnos ^Mišarvolas 2021 l analporl Avi*. Tel. ('aviai 6571. Laido
Visi a. a. t’ršulės Mosteikie
think your heai t is goiiig to stop Why have indigestton at all?
tuvės Įvyks iH-nklHilieni. Iv >v<> •.?' ti.. Iš namų 8:50 vai. Ims ai yilėbeating.
nės giminės, draugai ir pažys
Wlth this vopderful medicina you
nų nėra išsipirkę suolų kor
las Į Dievo Apvei/ilos parapijos bažuvėiu. kurioj įvyks gevKdtnYour stomacti may be so rllstended
tami esat nuoširdžiai kviečiami
Be
operacijos,
be
Įšvirkštimų.
Bn
gos pe.Aiulilos <rž velionio sielų. j‘o pamaldų Ims nulydėtu* j ftv.
that your breathlng is short and gaspy. can overcome indlgestion or dyspepslA,
dalyvauti laidotuvėse tr suteik
priversto poilsio. Gydantis galėsi
teles. Bet manoma, kad gera
You think perhaps you are sulio- or any abnormal condltlon that keeps
Kazimiero kapini**.
J
ti jai paskutinį patarnavimų Ir
the stomach ln constant rebelllon and
catlng.
dirbti po senovei, nebent jau dabar 1
Nuošiidžiai kviečiame visus g'.mines, vlinogus-ges ir pažyskvatsisvoi,ki’4"U.
You are dizzy and pray for ųulck one bottle wlli prov* lt.
širdžiai pasirūpins kuo grei
nuis-nuis dalyvauti šiose laidotuvėse.
priverstas gulėti. Tam vaistas yra [
Nuliūdę liekame: Vyra*. Hu
relief
—
what'a
to
be
done?
Over 6,000 bottles sold in one smafl
Niili.iili,*: l’ašse .ere, Svv.geris, Bro lenė, Brolis, Vaikai ir glnMuė*.
nai, Brolis, Brollei.ė. šviųf.’ei*,
Emerald Oll. Gydo greit, mažina tl- |
Just one tablespoonful of Dare's New Jsrsey towa lašt year—ask yourčiausia išsipirkti. Žinoma, su
Mentha Pepsln and ln ten minutes the self why? Demand Dare's Mentha Pep
ši'igetkoH ir (Ūminės.
nintų ir gėlimų. Nurodymai prie vale ,
I.įvilioto v eiti/, p .tarnauja grabui ras ^žeiskls. Bindevard 9277
gas disappears, the presalng on the sln. a pleasant to Ūke, heąlth bullding
Iziidotnvėse patarnauja grankūs laikai, bet tie kurie gali,
tų. ei negelbės apUekininkaa grąžina
heart ceases and you can breathe deep stomAch elixtr thAt ragu Imt* nhArmAborlus Mažeika. Tel. Yards 1138
pinigus.
Į
and natūrali?.
cista anywhers in koMTtea guarantee
kad neatidėliotų, nes čia yra
kiekvieno priedermė.
Mūsų komitetas įsigijo “Ali
meografų,” kuriuo galės vi
siems atskirai išduoti atskai
tas ir daryli pranešimus. Vė
liau pasikalbėsime daugiau.
»SB‘>2

WISCONSIN’0 LIETUVIŲ ŽINIOS 1

PAIN-UPELLER

VA2UI0IANCSŲ Į LIHUVį
DĖMESIUI

Si. Pranciškaus
Soti Vienuolyno
. Istorija

Nusa-Tone

j

/AKORCIU AGENTŪRA

VŽSf

To Ali Who Suffer Stomach
Agony, Gas and lndigestion

VARIBOSE VE1NS

4
.

dwA nnXs
IŠ VYČIŲ - DAINOS CHO
RO VEIKIMO

Trečiadienis, kovo 1 d., 1933

3) Firmai Pioneer Instruniciit Co. už oktantą pagal čekio Nr. 3 ................ $320.00
į 4) Firmai Wriglit AeronaumiOD tical Corp. motoro sąskaiton
New Jersev .............
Pajamos:
‘pagal čekio Nr. 4 .... $725.00
Gauta iš Brockton,
Gauta iš Chicago, Il
69.50 !
Vtao ........... $2,225.00
linois ................... $1,167.13 Massachusetts .........
Į Saldo einamosios sąskaitos
Gauta iš AYashington,
Gauta iš Newark,
60 00
National Bank, Chicago,
New Jersev .............
696.00 D. C............................
Illinois ................ $1,560.60
Gauta iš Lowell,
Gauta iš Brooklyn,
5.00 Saldo einamosios sąskaitos
6io
Massachusetts .........
New York .............
Gauta iš Boyse, Malio 2 03 Metropolitan State Bank, Cl,iGauta iš Scranton,
_^^_|Cago, llhnots ...... $1,114.18
491.00
Penusvlvania .........
$5 1113 0S ■
RaP*- Tvarių neįkasuoViso
Gauta iš AYilkes-Barre,
tas čekis ....................
25.00

LIETUVIU LAKŪNŲ SKRIDIMO PER ATLANTIKĄ
‘ FONDO GLOBĖJŲ ATSKAITA

KAS BUS KOVO 12 D.

Gal dar ne visiems Chicagos
lietuviams žinoma, kad kovo
12 d. Lietuvos Vyčių “Dai
nos” choras ruošia labai gra. šv. koncertų, Kimball Kali,
žų
k;,r bus i&pildyta Krista,ls

s

DAKTARAI:

DR, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS
144« So. 49th Ct.
Cicero, IU.
Utar. Ketv. lr Pėtnyčioinis
10 — 9 vai.
8147 S. Halsted SL
Chicago
Paned.. Sered. lr Subat. 2 — 9 vai.

-v._

kaata(a ir

I

Tel. LAFAYETTE 80 57

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.
(Prie Archer Ava netoli Kedzle)
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS

Seredomls lr nedėllomls pagal
sutarties

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617
Res. 67 37 S. Artesian Avė.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
5147 WEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vak vak.
Tel. CICERO 662
lr
2924 \V. YVAS11INGTON BLVD.
Kitos vai. ant \Vashingtonl Blvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai; Kedzie 2450-—2451: arba
Cicero 66.2. Rez. tel. Cicero 2,888
Office Phone
Prospect 1028

DR. J. J, SIMONAITIS

Res. and Office
2359 So. Leavltt SL
Canal 0706

Arti 47tk Street
nlcs giesmės. Kad prie to ko
ncerto gerai prisiruošus, cho- Tel. Canal 1121
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Penusvlvania ..........
349.03 j
1
Išlaidos:
Pas Komiteto sekietoiių
242 3 West Marąuette Road
įeiįs kartus į savaitę daPHYSICIAN AND SURGEON
Gauta iš IVorchester,
&) Administracijos išlaidos.
7.85 re pamokas.
grynais pinigais .
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
2403
\V. 63rd St., Chicago
292.75 1 Apmokėta
firmai Green
Massachusetts ....
NedėlloJ susitarus
dantistas
Viso ................ $2,707.63
OFFICE HOURS:
Puck Company už pagaminiGauta iš Boston,
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Kas matė ir girdėjo Vyčių
2201 West 22nd Street
TEL. LAFAYETTE 7658
Sunday by Appolntment
272.75 mų avijacijos ženklelių:
(Kampas Leavltt St.)
Massachusetts ....
Viso ................ $5,118.08 “Dainos” chorą “Draugo”
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
HEMLOCK 8161
į 1) Pagal sąskaitos iš 1932
Gauta iš Montello,
Nuo 1 iki 8 vakare
Bendra sutrauka
jkoncerte arba Lietuvos NepriŠaradoj pagal sutarti
200.00 m. rugpiūčio 4il......... $65.64
Massachusetts ....
.„
1) Pagal sudarytos su Laird i^}aus°my^®s
metų paminėGydytojas ir Chirurgas
Boulevard 7689
-Gauta iš Philadelphia,
_) 1 a„al sąs’aitos
97 Co. su^arUes už lėktuvo rėmo-|^mo iškilmėse bei kituose pa(Naryauckas)
4140 Archer Avė.
Rea. Hemlock 7691
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pennsylvania .........
196.25 m. rugpiūčio 19 d
$104.._7 I nt»j, t. y. įtaisymą specijaliu ren^*niuose’a^xši°, pasakys
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
2-120 West Marąuette Road
I_kad1 choras
1__ _ ___
■ •_
T• 1V•
3) Fondo Komiteto sekreGauta iš Pittsburgh,
yra
vienas
didžiau
Res. 2136 W. 24th St.
gazoliniu baku ir pastatymą
VALANDOS:
152.75 toriui už pašto ženklus $15.51
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
Pennsylvania .........
siu
chorų
Amerikoje.
Į
chorą
TEL.
CANAL
44e2
DENTISTAS
naujų lėktuvui sparnų prisiUtarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
i
Viso ...,.........
$185.45
Gauta iš Detroit,
sutraukta
įžymiausios
Chica

4712
So.
Ashland
Avenue
.-f
eina sumokėti
$3,250.00
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6658 ' _Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVE.
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
Michigan ................
151.75 b) Lėktuvo remonto ir įtaisygos
lietuvių
meno
jėgos.
Cho

Apmokėta sąskaiton tų da
Tel. Lafayette 5793
mo išlaidos.
Gauta iš Kenosha,
X—RAY
rbų ......... . ............
1,080.00 ras savo dainomis tiesiog ža- Tel. Cicero 1260
12F.73? 1) Firmai Laird Aeroplane
V'isconsin .............
vėja publiką. Prie šventojo koGydytojas ir Chirurgas
Co.
remonto
sąskaiton
pagal
Gauta iš Baltimore,
Lieka sumokėti .. $2,170.00'ncerto cboras labiau’ r«Pes1821
south halsted street Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
LIETUVIS DENTISTAS
110.50
čekio
Nr.
1
.........
$1,080.03
Vai.
kasdien
nuo
10
v.
ryto
Iki
9
Maryland ............
Residencija 6600 So. Artesian Avė.
Office: 4459 S. California Aye.
2) Pagal sudarytos su Wri-ltln?lau r“06'881- d«l ‘o, kad
valandai vakare
1 2) Firmai A. V’ittnauer ght Aeronautical Corp. sutar-.at8ilankiusiaa k^ytojun i Nedėliomis
Gauta iš Cleveland,
ir Seredomis susitarus
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
Nedėlioję pagal sutartį
t Iki 8:30 vakare
87.7.) .Mateli Co. ua du elironomet-e^ u- moto^ lsktuvui teks Kimball Hali gražiomis šven. 4847 W. 14th St Cicero, 111.
Ohio ......... . ............
Ofiso: Tel. Victory 6893
' Phone Canal 6122
Gauta iš Bayonne,
rus pagal t ekio Nr. 2 $100.00 SU)jl0j^tį
$2 979 75 itom^s Sėmėmis nuvesttj j auDr.
C.K.
Kliauga
Sumokėta motoro š,skai- |k5t>'bi,i karaiiWRez.: Tel. Drevei 9191
DR. S. BIEŽIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. F. G, WINSKUNAS

DR. V. S. NARES

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DR. GUSSEN

GRABORIAh

DENTISTAS

DR. P. Z. ZALAT0R1S

GYDYTOJAS

DR. A. J. JAVOIŠ

ir chirurgas

Utarninkals, Ketvergals lr Subatorals
725.00! Aš tikiu, kad Chicagos lie- 2420
W. Marąuette Rd. arti Westem 22Q1 WeSt 22lld Street
Avė,
Phone Hemlock 7828
j tuviai tą dieną padės į šalį Panedeilala,
Seredomis lr Pėtnyčioinis
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
l-r,
., , . .
•
r
Phone Boulevard 4139
1821 So. Halsted Street
LACHAVICH
Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti, Rusas Gydytojas ir Chirurgai
Lieka sumokėti .. $2,254.75 visokius savo reikalus ir atsi
Specialistas odos ligų ir
REZIDENCIJA:
Viso reikia sumokėti Ben lankys į gražų koncertą, kad ;
AKIŲ rtYDYTOJAIi
IR SUNOS
6628 So. Richmond Street
veneriškų ligų
pasigerėtų lietuvių meno jė
LIETUVIS GRABORIUS drovei Laird ......... $2,170.00
G KABOMUS
Telefonas
Republic
7868
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Viso reikia sumokėti Wri- gomis ir tuo pačiu paremtų
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Musų- patarnavimas
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Kampas Hat Street
įglit Motor Corp. .. $2,254.75 Vyčių “Damos” chorą medžią
visuomet sąžiningas ir
darbu busite užganėdinti
Vai.: 10—11 v. ryto. X—4, 7—9 v. T.
nebrangus, nes neturi
Tel. Canal 2515 arba 2516
giniai. Šis choras galės gyvuo-.
4
me išlaidų užlaikymui
Nedėliomis tr šventadieniais 19—19
2314
W.
23rd
PI.,
Chicago
Moterų ir Vaikų Ligų
skyrių.
Viso .................... $4,424.75 ti tik tada, kada visuomenė jį
Ofiao Tel. Victory 8687
Specialistė
rems. Todėl, iš anksto Įsigy
Nauja, grffži ko
Dabartiniu
momentu
yra
Of. lr Rea Tet Hemlock 3874
1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
4145 ARCHER AVE.
kite
tikietą.
Dabar
galima
pa

fonde
..Z...
’
..'..'
$2,707.63
plyčia dykai.
TEL. CICERO 59X7
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7XX7
?irūksta pilnam lėktuvo įre sirinkti geresnė vietą. Tikietą
3307 Auburn Avenue
Telefonas Y&rds 1138
Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 3^33 g. HA IRSTEI D STREET
ngimui .................... $1,717.12 galima gauti pas kiekvieną
LIETUVIS AKIŲ
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Antras ofisas lr rezidencija
choro
narį
ir
pas
kolonijų
vei
nuo
4 iki 8 vai. vakare LtsnUukals
Fondo Globėjų Komitetas
SPECIALISTAS
į lr Ketvergals.
6504
SO. AKTESIAN AVfi.
kėjus.
Palengvins akių itempling, kurta l
Chicago,
Illinois
Ofiso
vai.:
nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Res
Tel.
Hyde
Park
SS95
Graborius ir Balsamuotojas
vak.
Antro Of. vai.: nuo 1-8 po
Kovo 12 II. iauKsitne skali-į
<S^*S222K’
Vasario
mėn.
24
d.
LIETUVIS GRABORIUS
plet. Utarn. lr Subat. nuo 8-4 vak,
Turiu autoraubilias visokiems
skaudamų akių karšti.
Nuirau
Iii gos publikos į Kimball IEa.ll. mo,
dveuU.dieniais pagal sutarimų.
Didelė graži koplyčia dykai
sataractua Atitaisau trumpų regyst*
reikalams.
Kaina
prieinama.
lr
tolimų
ragystę.
Ten
pasiklausysime
giesmių,
718 WEST 18th STREET
GYDYTOJAS IR CIUKLltGAS
(Iklahoma City viena mote
Prirengiu teisingai akinius visuose
OFISAS
3319
AUBURN
AVENUE
kokių
dar
nesame
girdėję.
Tel. Roosevelt 7532
itattiklmuose, egzaminavimas daro
ris
’
šaudymo
konteste
iš
200
4645
S.
ASHLAND
AVE.,
mas su elektra, parodančia mažiauChicago, UI.
Lietuvytis
•tas klaidaa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso
valandos;
nuo
X
iki
4 lr nuo
cielių pataikė 191. Dėl tokio
Bpeclalė atyda atkreipiama moky I Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
klos vaikučiams.
4142 ARCHER AVENUE
jos taikaus šaudymo namuose
sutarti
PRANEŠIMAS VISUO
Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka
Ofiso Tel.: Boulevard 7R2O
Tel. Virginia 0036 '
pas ją, be abejo, yra šventas
re. Nedėliomis pagal sutarti.
Namų Tek: Prospect 1930
MENEI!
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK
J
Laidotuvėms patarnauja man
VEDJSJA-S
pakajus, ypač ginče su vyru
PA LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU, PHONE GROVEHILL 0027
DR. MARGERIO
□angelių atsitikimų akys atitaisomos
dagiai, simpatiškai ir labai pi 1646 WEST 46th STREET arta pastarajam vėlą naktį
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Šiuo
pranešame
visuomenei,
akinių.
Dabar
kainos
perpus
piTrečiadieniais ir sekmad. susitarus
Tel. Boulevard 8208—8418
PRANEŠIMAS
giai. Liūdnoje valandoje pa
namo parėjus.
EffkSr
*
kad
Chicagos
Liet.
Vyčių
‘
Dai
Persikėnau J erdvesnę lr patoge
Tel. CICERO >94
šaukite
vietų
4712 S. ASHLAND AVI.
bos’ choro biznio komisija y8325 SO. HALSTED ST.
SYREWICZE
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų
ra sekanti: S. Šimulis, A. Pe
TeL Boulevard 7589
6859 SO. WESTERN AVE.
GRABORIUS
nuo 6 iki 8 vakare
Republic 3100
Chicago,
111.
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
trulis
ir
D.
Kaminskienė.
Šio
GRABORIUS
■
galimas ui 835.00
Phone BOULEVARD 8483
l’hone PULLMAN 0855
KOPLYČIA DYKAI
Tel. Yards 1829
asmenys yra naujų rėmėjų ir
Koplyčia Dykai
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.
Tek Grovehill 1598
skelbimų rinkėjai ir turi pa
4830 WEST 15th STREET liudijimus su Liet. Vyčių Chi
DENTISTAS
Cicero, Illinois
cagos Apskrities ir choro pir LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TA8
i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
30 East 1 llth Street
Vai.:
9-11 ryto 8-4 tr 7-9 valu
Prie Y. M. C. A., Itoseland
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. mininkų parašais.
Seredomis po pietų lr Nedėldle
f
I
tik eusitarus
Ofiso: Tel. Ciijuiniet 4030
Kaip jau žinoma, naujiems J
I Tel, Lafayette 3572
84X9 W. MARQUETTH ROAD
Res.: T,-I. Hemlock. «2»«
J. Liulevičius rėmėjams mokestis šįmet nu
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Ree. Phone
Gralmrltis
statytas toks: už vieną tikie
Englewood
<841
Office Phoa
756 WEST 35th STREET
lr
LIETUVIŲ
Ventvrorth 8999
Wentvortk S
GYDYTOJAS 3 lt CHIRURGAS
tą į kiekvieną L. Vyčių “Dai
Balsam uotojav
Kampas Halsted SL
3147 So. Halsted St.
Patarnauja Chl- nos” choro vakarų $3.00, už
Valandos: nuo 18—4: nuo I—8
GRABORIŲ {STAIGA
Oilso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
cafroje lr apylin
MadAlInmla- nao 14 Iki IV
kėje.
du — $5.00.
ItczjlcncIjON OfljUks: 2656 W. Blitli St.
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
Valandoa: 10—12 ryto
Didelė lr graii
Tikimės,
kad
visuomenė,
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti 6558 S. HALSTED STJ
Koplyčia dykai
kaip
praeity,
taip
ir
toliau
Tai.: 9-4 lr 7-9 vai. vakare
nieko uerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
4092 Archer Avė.
rems Liet. Vyčių “Dainos”
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Tel. Lafayette 1016
Pritaikyme akinių dėl visokią
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
chorą.
Gydytojas ir Chirurgas
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
Choro Pirm. K. Pažarskis akių. Ekspertas tyrimo akių
PIGIAUSIAS LIET. ORABORIUS
4631 SO. ASHLAND AVE.
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
CHICAGOJE
Chic. Ap. V. Pirm. V. Rėkus ir pritaikymo akinių.
Gydytojas ir Chirurgas

ton .......................

DR. A. A. ROTH

A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. J. P. POŠKA

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M, SKUDAS

OR. M. I. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

It BAGDONAS

I.J.ZOLP

DR. J. W. KAŪZEWICK

ANTANAS PETKUS

7

2506 W. 63rd Str.

DR. G. SERNER

Seniausia ir Didžiausia

DR, P. P. ZALLYS

DR. A. L YUŠKA

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. A. R. McCRADtt

25 METŲ PATYRIMO

J. F. RADŽIUS

patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Palaukite KUDKIKĮ pinu negu kreip
site* kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

DR. F. J. LOWNIK

Laidotuvėms patarnauju geriausia Ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau l»rie grabų išdirbyatės.
OFISAS
*
668 WEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

0^7

Specialistas iš
Rusijos

Kapitonas
Pasauliniame kare

I ■!! 11 ■ l—

Įggynf.
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.

II |»

Irt

u

L

ll

DR. JOHN SMETAN A,

į—l

VALANDOS:
Nuo 19 iki II dienų
Nuo X iki 1 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 19 iki IX dienų

OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SE6AL

1801 S. ASHLAND AVENUE

Perkėlė rato ofisų po numeriu

/

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER ** METUS KEMURINT
KAIP LŽSISEMKJUSIOS lr NEIAGYDOMOH dOH YRA
SpvelališkHi gvdo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų tr pūslės, užnuodiji mų krau
jo. edns. Ilgas, žaizdas, rsumatistnų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelj metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Knsdle nuo Ii valandos ryto Iki 1
valandai Ir nuo 6—8 valandai vakare Ned< įlomis auo 10 ryto iki 1 vai.
4M9 VEfeT 26U> W.,
kampas Keeler Avė.
T ei. Gravį** MTB

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

SKA ITYKITE IR PLATI NKTfE “DRAUGĄ”

WISSIG,

■

DR. MAURIGE KAHN _

Platt Bldg., kam p. 18 st. 2 ank 4729 SO. ASHLAND AVS.
štas. Pastebėkit mano iškabas.
SPECUALISTAS
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skutų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Dtiovų. Moterų ir Vyrų IJgų
Tekt ryte nao 19—II ana 1—4 *•
pietų: t—1:9« vnL vakarų.
Nedėliomis 19 iki II

Telefonas Hidway 2880

1800 WEST 47th STREET
Tek .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevart

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STRE1
2 1 ir 7 0 vai. vakarių:
Tel. Ofiso Boulevard 5913-14
Rez. Victory 234 3

DR. A. J, BERTASH
756 W. 55th STREET
Ofiso vaį.; OUO 1-1; nuo 8:30-8:9*

lM

Tt

■ ■-

B

Trečiadieni^, kovo 1 d., 1933

gas dr-jos sus-mas, Šv. Jur
DRAUGO ČEMPIJONAI
gio parap. svet.
LAUKIA KOVO 15 D.
Dr-jos organizatorė išrinkta'
KUM6ČIU0TIS SU
R.
Mazeliauskienė
atidarė
su

C. Y. O. TYMU
žmona ir žmonos brolėnu, p.
sirinkimų.
Nutarimai
perskai

Draugo
Lietuvių
Čempijonų
Ketvergo
vakare, kovo 16
S. šimulis ir kiti. Per užkan GRAŽUS PARENGIMAI
tyti ir vienbalsiai priimti.
dienų, įvyks kumštynės tarpe
di gražiai pakalbėjo klebonas,
DIDELĖ BUNCO IR CARD muz. Sauris, Sakalas ir varg.
“Draugo” ir C. Y. O. čempi
Visų Šventų parapija šių Septynios naujos narės įsi
C.
Y.
O.
Čempijonų
PARTY
jonų.
Brazaitis. Po užkandžio visi žiemų yra surengus tris gra rašė į dr-jų.
Lietuviai kumštininkai ne
dar pažaidė ir pašoko.
žius parengimus su įdomiais Iš ligonių lankytojų prane
Praeitą, šeštadienį pp. Šlio
šimų pasirodė, kad viso yra
kantriai laukia to vakaro,
Žodžiu, vakaras visais atžvi programais, į kuriuos žmonių šešios narės ligonės.
C.
Y.
O.
C
E
N
T
R
E
geriu bute įvyko metinės pa
i
Mat, nori pasirodyti, kų jie
atsilankė nepaprastai daug.
lgiais
pavyko.
Vaidinimas
rap. vakarienės komisijos ir'
Toliau sekė A. Antanavičie
Congress ir Wabash Avė.
jgidi prieš stiprus kitataučius.
Ižmonėms taip patiko, kad dau Erdva Stnunilo svetainė per nės pranešimas apie “Gobi
par. komiteto atstovų susirin
,
...
. 'gelis reikalavo komedija prie tuos vakarus buvo pilnutėlė. bonds”. Komisijos nuomoneį
mis mintimis sudaryti galu-1 n evėžio* ir Rokiškio apskr. gykūnas metines parap.
parap vaka-|ft
’
.
pinuos
progos
dar pakartoti. {Didesnę programo dalį išpil jei visi sudėtų bondsus į vie
tiną išvadą, kuri patenkintų • ventojai. Gustonjškiai matė,
rienės reikalu. Plačiai apkal
G ražam programui sudary- dė Roselando moterys-biznie- nų vietų, tada gal būtų gali
visas sųjungietes.
! kad rytų pusėj du kartu su-'
bėjus dalyku vienbalsiai nu- .
.
.tarta
. v. ,
,
.
_ iti daug pastangų įdėjo mūs rkos, kurios vaidino Lietuvos ma lietuviams atlaikyti Audi PRANCIŠKUS VAIČAITIS
šįmet parap. vakarienes į
.
. .
Kuopos vienminčiai susipra į ^a’kavę, 0 kamajiškiai
ma
uolusis varg. J. Brazaitis, M. kaimiečių vestuves ir dainavo torijų. Pranešimas priimtas.
nerengti, o vietoj jos suruošti
tę,
gal,
galėtų
atitaisyti
Cen'
žaibuojant
net
kelis
kartus,
Žibaitė ir I. Sakalas. Parap. daug gražių liaudies dainelių. Po to sekė pranešimas iš, 20
Amerikos įžymiausi didvy
bet nei vieni, nei kiti graudididelę buneo ir eard partv.
liks pelno virš 40 dol. Buvęs Publika buvo labai patenkin metų jubiliejaus vakarienės. riai: George Wasliington, Ab tro valdybos padarytų be ap mo negirdėjo.
Parap. komiteto nutarimas,
Narė
ta, nes jautėsi lig esanti Lie
rakam Lincoln ir Thomas A. sisvarstymo žygį.
Pranešimų
darė
E.
Nedvariekad diena būtų pakeista: *.'i
Šis reiškinys rodo, kad kaž
tuvos kaimiečių tarpe.
AR GIRDĖJOTE?
Edison
buvo
gimę
vasario
mėbalandžio 23 d. Į kovo 19 d.,
kur Ukmergės apskrity yra
NPKRIT() METEORAS.
Juokingiausia programos da nė. Vakaras pavyko. Išreikš
ta padėka visiems, kurie pri-invS*’ Jų gimimo' dienos kas
vienbalsiai užgirtas. Taigi to
nukritęs metėoras.
Ar girdėjote, kad Šv. Kazi lis buvo dabartinių laikų spo
rr.et būna tinkamai minimo j
sidėjo
prie
to
vakaro
:
prel
ji parap. buneo ir eard par
Vasario 2 d. 20 vai. 50 min.
miero Aka<i. Rėmėjų 10 sky rtas — moterų, ristynės. RoseLietuva taip pat turėjo ta
M. L. Krušui, dainininkams.
ty įvyks kovo 19 d., parap.
RUSŲ AUTORIUS APIE
landiečiai
pirmų
kartų
matė
rius rengiasi prie vajaus vaM. Janušauskienei, g.-Jen'uotM Vyn)' «imusili vasa Ukmergės apskr. pietų ryti
salėje. Darbui varyti pirmyn karo, Aušros Vartų parai jos 'moteris ri.tanties. Sunkiojo svo
LIETUVĄ
rio mėneSį. Vienas iš jų buvo nės dalies gyventojus išgųsdi- [
išrinkta komisija iš šių asmeJanušauskui,
K.
Saboniui,
pj
SYt tainėj? Vakaras įvyks ko-Įr’° moterys buvo po 300 sva
Pranciškus Vaičaitis, poetas. no nepaprastai skaidrus ir šv
Rusų rašytoja Stefanija Lim, : Šliogerienės, Budrikiu
s - (sekn,adienj) „ val
„ lengvojo _ p„ 200 sva- lei Sabonytei, p-lei Gricaitei
iesus, žaibas ir jį tuojau se utyk baigia rašyti dilelį ro
.Aieknrenes Jusevero, Vyk-.
1
r„.
gobiai nes kiekyie. ir p-lei (laruekaitei, kon,p. A. Jis. gimS Sa'“akl) kaime’ ™
''
m' Mirė ™g' kęs milžiniškas trenksmas, pa manų, kuriame būsiu palies
n, ansko n- Sakalo Kentėtas,
p|]
g
„a norėjo laimėti ėempijonat,. Pociui, kalbėtojams: T. Janu-l“™
Tą vaka tas ir nūdienis Lietuvos gyve
i- • i
tt
j
t
^ėjo 21 d., 1901v. m.,’ sulaukės našus perkūnijai.
&a I»t pasiskirstė pareigu-,
kvarte- Bnvo taip pat ir vaikio, ris- Inu ir “Draugo” red. L. Ši-J,., n„
• t in
•
t i- v . įtik 25 metų amžiaus,
rų
dangus
buvo
apsiniaukęs
ir nimas. Romangš spausdina
murmi, J. Evaldui, J. krušai. I
1
irus. Šliogeriene ir Jusevieius , . ,r ,
« .
’
- ,
tynės.
Jos
buvo
tikrai
įdomios,
\ '
...
1 1 • - tas
Moterų Sąjungos 55 kp.
. dovanų
rinkimo,
Budrikiene
.
Voverienei, Šv. Onos dr-jos į Kurie skaitė Vaičaičio ei- lietus lynojo, dėl to gyvento mas Rygoje.
nes
ritosi
visi
Chicagos
pietų
t*ir Alekniene
*, i • . pagelbininkes,
i, • • , . (boras:
aceordion solo
ir dar
pirm. Jonaitienei, Cicero dr-,Jes, žino, kad Lietuva neteko jai pamatę šviesų tada, kai ji
.
’
,
dalies
eempijonai.
v ; ,
... . ,
, ,
dali programo ispiidvs sesujos Motinos Dievo Sopulingos jauno, gabaus vyro, kurs jos jau žemę buvo pasiekusi. Švie
• Vvsniauskas tikietams tvarkv- v. 1 \ ° .
, ,,
Idealių
Kat.
Moterų
Meno
j . ,. . cių prirengti mokyklos artissa buvo skaidri rusvos spal
t ti. Sakalas spaudos ir bizme-> . „
.®
, „ , .
klubas vaidino tris juokingus pirm. Jankauskienei, visiems į vardų labai būtų iškėlęs pa- vos ir truko gal tik keletą se
ADVOKATAS
. . tai Bus įžymų kalbėtojų,
biznieriams,
kurie
davė
skel,
saul
y»
jei
būti}
ilgiau
pagyvenų sukvietimu i partv. Taigi i T . v.
, .
,
.
, '
a' Jei šie sunkus
laikai yra veikalėlius: “Dvi kūmutės,”
kundų, nors ir atrodė ilgai. 105 W. Monroe St., prie Clark
.kovo 19 d. per party taip pat >
,
. .
bimus,
Lovickui
už
gėles
stan
V
s
Lietuva
būtų
galėjus
bi

Telefonas State 76(0
sunkūs visiems, tai kų bekal- “Girtuoklė ir Blaivininkas”
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
bus pagerbti ir visi Juozapai,
lams papuošti, Kučinskams už,tonis tautoms pasirodyti savo Nors visa Gelvonių apylinkė
bėri apie vienuolynus, kurie Į*1* “Čigonės atsilankymas.”
\Vest Si4e: 2151 W. 22nd St.
iškepimų žųsų vakarienei, vi-, Slinaus nuveiktais darbais, buvo paskendusi šviesoj, bet Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios
o jų West Side turime daug
iš aukų gyvena. Taipgi ir Šv. Vaidinimas puikiai pavyko ir
vakarais 6 iki 9
ir įžymių. Tat visi ruoškitės
siems, kurie atsilankė, Bub- |Vaičaitis buvo pasiaukojęs di- ji, rodos, buvo stipresnė į ry
Telefonas Canal 0660
Kazimiero Vienuolynas iš nie publikų prisijuokė.
kovb 19 d. į pi rnių parap. bu
riui ir Bočonskui už sausoji-irbti savo tėvynei, lietuvių nau tus. Tiek Gelvonvse, tiek ir Namai: 6459 S. Rockwell St.
kur daugiau nieko negauna, Klebonas ir parapijonai yra mų svečių automobilių, niuzi- Gab nežiūrint to, kad rusai už ZibaJiuosė namų laitgai nuo Utaj-ninko, Ketvergo Ir Subatos
neo ir eard party.
išskyrus rėmėjas. Taigi yra dėkingi Roselando moterims
Vakarais 7 lkl 9
trenksmo sudardėjo.
Netoli
kantams Šiinotui (kito vardo tai ffrųsino jam kalėjimu.
Telefonas Republlc 9600
šventas darbas paremti rėmė-|uz U**P gražius parengimus,
Zibalų esančio Matukų kaimo
Adv. N. Vlalosi'na
GRAŽUS CHORO VA
jų vajaus vakarų, kurio pel- kurie davė parapijai gražaus nesužinojau), “Draugui”, J.
i gyventojas I. Lipeika, trenks
KARAS
Budrikuį ir Peoples Fumiture
nas eina Šv. Kazimiero sese pelno.
mui sugaudus, buvo lauke ir
Co., komisijai: R. Mazeliaus- DĖL M. SĄ QOS SEIMO
rims. Jos niekada nepamirš
sugriuvo kur stovėjęs, tik neDidysis parap. choras, vado
kienei, A. Nedvarienei, O. Ta
ta
savo
geradarių, visuomet SIDABRO JUBILIEJAUS
vaujant varg. Brazaičiui, pra
mošaitienei, A. Antanavičie Pasauline Paroda įvyksta j žino dėl ko: ar dėl didelio
IŠKILMĖS
atsimena
savo
maldose.
Sykiu
Wu»«i p&kti MtomoMit. ateik
ėjusį sekmadienį suruošė įdo
nei, visoms šeimininkėms, pa Cbicagoje šių vasarų. Į did trenksmo ar iš išgųsčio. Be to,!
mus pirmlfto,
mes užlaikome
su
tuo
jos
mums
mokytojauja
miestį Cliicagų suvažiuos, su Čia su šviesa kartu pasigirdo vieną Ii »ertauelų ru«ų autotnobl
mų vakarų parap. naudai. Sta
tarnautojoms
ir
k.
Visų Šventųjų parapija sau
liūs — STVDEBAKER, kurie yra
mūsų parapijose.
plauks žmonija iš visų Ameri- ir trenksmas.
tyta scenoje Vaidevučio kome
pagarsėjo savo stiprumu Ir gražumu.
Dr-ja Šv. Petronėlės
sio
28
ir
29
d.
minėjo
sidabro
Taipgi mes turime pilną pasirinki
Taigi
visi
suprantame
jų
Ikos
dalių
ir
Europos
kraštų.
dija su dainomis i<r šokiais i
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
Tų
vakarų
ir
tno
pat
laiku
/-Velnio išsigando”. Vaidiniir.«er» darb’
T?
nebrangia kaina.
Todėl lietuvių katalikų orga
>me dalvvavo- Sakalas — Du- 'Pridėkite ir paremkite sese-ila,kyta u kilmingos gedulo pa P. ŠALTIMIERAS IŠVYKO nizacijos: L. Vyčiai, katalikų šių šviesų, lig žaibą, matė Pa- MIDLAND MOTOR SALES
Į LAIDOTUVES
(411 ARCHER AVEMCE
I5 \
■
i,i • iris atsilankydami i ši vaiaus i,naldos (ekzekvijos ir šv. MiTelepbone lAfavette 7119
,-ndulio girtuoklio rolėje, kau-, •
llanl<>Ganu i sj \ajaus
„ . .
principalė organizacija Fede;
.
. v
Ar , • vakara
iSlos) uz miruslus parapijomis,
piene — jo žmonos; Valoms
± • .
Mūsų jaunimo veikėjas Pau raciJa laiko sau už svarbų da
jų berno; Žibaitė - jų <lu- K»“'‘sija užtikrina, kad nei,
'“raa’ asls‘a®-lant
lius Šaltimieras netikėtai tu-laikyti seimus Chicago■klės Marytės; Linkonis - Pe- v'™as nesigailės atsilankęs,
’r ““'I’
[Iro, Marytės sužieduotinio,
gausingos publikos. k"‘ T“*™šlul> atlaiky?a
v'. rėjo važiuoti į Pittsburgh’ų. 3eKelionės proga nemalopi — Į
aU kaip Moterų S-gos Ce5016 W. 16th St.,
' kaimo jaunimo žaidimo vedė- 15 anks,° visiems ta™me »- u -ia^išin? la'^ Tkl' £
laidotuvės Tarno Lukošiaus, ntro valdyba gali kviesti SeiTuri gražhj farmų dėl pardavi
f
J
čia.
Komisija. .las misiąs laike pats klebo
mo. Ketvirtą dalį įmokant. liku
jai: Šturmaitė, Varaniūtė, Mikuris, pasirgęs tris mėnesius, |1718,71 I Sbenandoah, Pa., į mie- sius
20 metų artt 6% išmokėti
nas kun. J. Paškauskas.
Siunčia pinigus Lietuvon
kšaitė, Sineviciūtė, Petraitis,
staiga pasimirė.
,stelb turintį tik 24,000 gyve
Pej-ka, parduoda arba Išmaino
Vakare suruošta jubiliejui
namus ant ftnl ių, farinas ant na
ntojų?
į .Patilau kas, Kumpis;
velnių z' S Tėvų domų kreipiame į
mų.
— Paulauskas ir Liukams. Mu mažuosius mokinius, kurie H pritaikinto progrąma; jų «■- A. a. T. _Lukošius buvo paPadaro visokius legalius doku
Kiekvienas Vardas parduoda
Notaras — Notary Public.
namų išėję į Aušros Vartų irilose
Kazimiero seserys vyzdingas žmogus, biznierius, Sbenandoah miesteli', gal, mentus.
Apdrauda nuo ugnies ant na
Black Band anglis, bet daugu
zikantai Labanauskas ir
mokyklų 8 valandų ryto, vie- U’ varg. S. Rakauskas. Puotoj '.gfras lietuvis ir praktikuojan- yra vienas iš geriausių, bet mu. automobilių ir ant vlstkių ki
ma gauna Illinois anglis vietoj
tokių daiktu.
' mbauskas.
Black Band. Jeigu norite gerų
tik
ne
šįmet
seimuoti.
Seimo
'toj eiti tiesiog į! mokyklų, jie dalyvavo daug dvasiškijos ir tis katalikas.
Taipgi yra susitveręs naujas tau
anglių kreipkitės | Grane Coal
kliubas po vardu. Insurance
.
. klausimu visos Chicagos kuo- pymo
A aidinimas gražiai išėjo, giapgtogį po įvairias pakampes j^ioip žymių žmonių. Publikos
Kompaniją, ten jus gausite ge
Savings
Club,
tai
yra
vienintelė
Ir
Drauge su p, altimieru į pOS
susidomėti.
Apsstipriausi
taupymo
sistema.
riausias anglis Ir už mažesne
•.ihlika. kurios buvo veik D1-':
k: o
.oa ..„
i kuomet praside-|Uok dnntr
^Publika,
pi- įj<i
8:30
vai.,
daug linvn
buvo i-ti-ivi.vinlrr>
prisirinkę,
Dėl platesnių žinių kreipkitės į
kainą negu kur kitur.
laidotui es išvyko pp. tilteliai.
susjrĮnj<įmuose bendro- viršui
paminėtą vietą.
fina salė, prisijuokė iki ašarų,
pamokos ir per tų slapsty-^8^ reikėjo statyti daug eksGreen Valley geriausios an
|ypoc ia girtuoklio, kaip jį
išsistato įvairiems pavo-l^a ^talų. Bankietas vienas iš
glys dėl jįiečių dideli lump“rtų velniai norėjo į pragarų jamg> neg pasilieka be jokios geriausių, nes mūsų biznie
PERKAM
INSURANCE
sai tiktai tonas ........... $8.50
[Jiunešti.
(globos. Kas iš vaikų mokinių riai ir šiaip parapijonai gau
NOTARY
Lietuviškus
Pocahontas lumps .... $9.00
Programa praplėsta daino-Jvengia šv. Mišių klausymo, siai aukojo.
FEDERACIJOS CHICAGOS
Summer Creek lump ..$8.00
PUBLIC
BONUS
jnis, žaidimais ir šokiais. So- tuos tėvai neprivalėtų išleisti Programa buvo turininga ir
APSKR. SUSIRINKIMAS
lo dainavo: G. Nefaitė, A. Va įg namų anksčiau 8:30 vai. ry- įvairi. Visi kalbėtojai 'reiškė
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
'TBniūtė; solo akordianu pagro to. Kam rūpi, tegalvoja, kaip džiaugsmo, kad parapija pa Jž’ed. Chicagos Apskričio su
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
The Most For Your Money
jo L Labanauskas; duetu: G. apsaugoti mažučius nuo pavo- liko kaip ir be skolos ir lin sirinkimas įvyks kovo 1 d.,
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
et'aitė ir A. Gečaitė, E. Ru- jų.
kėjo, laikams pagerėjus, pasi Aušros Vartų mokyklos kam
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
bauskaitė ir S. Riaubaitė, Į x Visos draugijos, kurios statyti naujų, gražių bažny bary (West Side) 8 vai. vak.
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
Mikšaite ir Sineviciūtė,
I.
dar
nėra
išrinkusios
atstovų
j
12132 S UNION AVĖ.
.
, čių..
Reiks aptarti sekančius klan į
ritutytė Ir O. Gadeikaitė, L. mokyklos komitetų savo susi-J
n
V’oUt-.2 tons or more
J. Labanauskai, K. Klika- rinkimuos ateinant, »ekma-!k^
YReimelio reikalai' 2)
III. Lump.
............. $5.56
Ky.
Mine-Run
......... $5.20
imte ir L. Labanauskas, A. dmnį prašomos išrinkti. Ko-|R .
. ‘
B8 apiJo-l
katalikiškoii akcija 3'
inuHūtė ir V. Palionim, A. „,'itoto ™s-,n.s įvykk kovo 8 »““•
U™X^UoW.V. Pocahontas M.R. $6.50
Tel. Pullman 5517
turmaitt. ir A. Mikšaite, A. d., 7:30 vai. vak.
labm vl8U0met su’"lauk,a tuviškoii onX^™diia
!r
U»B«« ir L. Labanauskas,| v Vakar iŠ West Side iSsi- Pntarlm“ Ir pa™mo»- Virtinis
' »
cnciklopedya
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Geriausia kaina — Cash už
daug kitų.
Musų biuras sutelkia patarimus na
mų
savininkams
reikale
nesusiprati

ryrų kvartetas ir visas choras, kėlė seni šios kolonijos gyvenReal Estate Gold Bonds, mormų su rendaunlnlnkals. Maža narinė
Visi
draugijų,
kuopų,
para

12132 S. UNION AVĖ.
mokestis.
Ekspertų
patarimas
Visose
Po lošimo sesučių Petraus- tojai ftarkai su A. Kairaite į
gičius ir certifikatus depozi
namų savininkų Ir rendauninkų rei
pijų atstovai ir visuomenės kalais. Męs neturime skyrių. Atdara tų. 134 North La Šalie St.,
Offers an attractive
ličių rūpesčiu ir lošėjams ir Bridgeportn, kur jiems teko
kasdien nuo 8 vai. ryto lkl 8 vai.
vadai
bei
veikėjai
kviečiami
i
February Bargain
vak. Aventadlentals nuo 10 ryto Iki Room 316.
pliorui suruošta užkandis, ku- paimti už pirmuosius rųortplet. {žymus namai origlnalio Ir vie
susirinkimų.
Valdyba nintelio namų savininkų biuro ChlcaGenuine Pocahontas
- - ‘ -... - ■ - ■
Įrfame dalyvavo kleb. kun. J. gage namai.
CASH V* JURŲ SENA-AUKSĄ.
goje.
Mes
mokame
augftėlustą
kalną
už
Mine Run 50% coarse
■BČiulionis, kun. Jeskevičius Į ' X West Side tretininkės re- 16 SV. PETRONĖLĖS DRLANDLGRDR BURKA U OF
nulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų
tiltus,
dantis,
laikrodėlius,
lom

2 to 4 tons................ $6.50
lr svečiai atvykę vaidinimo ngia buneo party sekmadienį,
CHICAGO
JOS SUSIRINKIMO
bardo tikietus.
4 tons ar more......... $6.25
Išžiūrėti L. V. “Dainos” cho* kovo 12 d., 7 vai. vak., parap.
Inkorporuotas
.
HOME REFINF.RS,
1642 West Divlslon St.
Kcnncr Rldg.
Tel. Pullman 8296-8092 ’
Tel. Armltage 2961—2952
jpo vedėjas muz. Sauris su salėje.
5 No. Wahanh Avcnne
*
Vasario 5 d. įvyko skaitlin- •

C H I C A G OJE

IŠ ROSELANDO PA
DANGĖS
’

KUMŠTYNĖS

TARPE

US GIRDĖT tfESI SIDF

IR

KETVERGO VAKARE, KOVO-MARCH16 D„ 1933

SKAITYTOJŲ BALSAI

JOHNB.BORDEN ~

- pm

bm

PARK-GRANT
REALTY EXCHANGE

FRANEŠIMAI

REOPLESCOAL GO.

TUMONIS COAL GO.

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

GARSINKINTES
“DRAUGE”

4

Męs esame Jau ftlue adresu virš 40 m.

Kambarys 600

*\
s

